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Sisältö

• Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti paras yhteys kiinteistöön?

• Mitä palveluita valokuituyhteys tuo yleisesti?

• Soneran ja taloyhtiön välinen palvelusopimus

– Mitä tarkoittaa yleisesti?

– Mikä muuttuu?

– Miten muutos käytännössä hoidetaan?

• Asiakastiedotus

– Asukkaat ja nykyiset asiakkaat

• Mitä etuja ja hyötyjä ratkaisu tuo yhtiön asukkaille ja muille käyttäjille?
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Uusiin palveluihin tarvitaan huippunopeuksia

Valokuitu takaa riittävän nopeuden,

toimintavarmuuden ja parhaat

palvelut pitkäaikaisesti.

Etätyö, pelaaminen ja monipuoliset

tv- ja viihdepalvelut lisänneet

kaistan tarvetta.

Nopeus ja toimintavarmuus

on mukavuutta.

Kotitalouksista jo yli 90%

hankkinut Laajakaistan.

Verkoissa valtava käyttö

ja liikenne.

Kodissa useampia käyttäjiä

ja huomattavan monipuoliset

Laajakaistapalvelut.
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Valokuidulla kiinteistöön ja jopa asuntoon asti

• Kiinteistö liitetään Soneran 
valokuituverkkoon symmetrisellä        
1000 Mbits yhteydellä – kuitu 
talojakamoon saakka

• Yhteys huoneistoon puhelinsisäverkossa 
(Cat3) tai yleiskaapelointiverkossa 
(Cat5/6)

– Puhelinsisäverkossa VDSL2-modeemilla
– Yleiskaapeliverkossa ei modeemia

• Viestintäviraston määräys sisäverkoista 
2010 – min. Cat6 + varauma kuidulle

• Asuntokohtainen maksiminopeus         
100 Mbit/s

• Tilattavissa jopa 1000 Megaa kotiin

Kodin laajakaista vaatii valokuituyhteyttä

1 000 Mbit/s = 1 000 000 kbit/s

Valokuitu talojakamoon ja uudistettu

sisäverkko takaa taloyhtiölle

parhaat yhteydet ja palvelut
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Valokuituverkon keskeiset tuotteet ja palvelut

• Sonera Laajakaista Valokuitu

– Soneran edistyksellisin laajakaistaliittymä huoneistoon
– Asukkaan valinnan mukaisesti: 2M, 10M, 50M, 100M (tai 

1000M)
– Mm. Suomen suurin sähköposti 5*500MB / liittymä
– Laajakaistan lisäpalvelut asukkaan valinnan mukaisesti

• TV-palvelut 

– Kaapeli-tv tilattavissa kiinteistökohtaisesti:
– Liitetään kiinteistön antennisisäverkkoon
– Runsas perustarjoama kaikille
– Monipuoliset maksu-tv-palvelut asuntokohtaisesti.

– Sonera Viihde ja Viihdepalvelut tilattavissa 
asuntokohtaisesti:

– TV- ja viihdepalvelut laajakaistaliittymän kautta omaan 
kotitelkkariin.

– Runsas maksu-tv-tarjoama
– Suomen laajin yli 4000 elokuvan  

Videovuokraamopalvelu ja Ohjelmakirjasto

• Soneran runsaat lisäpalvelut

– Monipuolisesti tv-, viihde- ja laajakaistapalveluita

Taloyhtiön asukkaille

Lisäksi

Talotekniikkayhteydet sekä

Alerta-palvelukokonaisuus

Taloyhtiölle

Kiinteistösopimuksella

Sonera Laajakaista Valokuitu

asukkaille huomattavan

edullisesti

- Säästö jopa 50%

Tuotteet ja palvelut on

saatavilla Valokuituun

kytketyissä Taloyhtiöissä



Kaapeli-tv-tarjonnassa yli 160 tv-kanavaa

• 27 peruskanavaa peruspalvelussa (näkyy digiboksilla, DVB-C)
– Kaikissa taloyhtiön antenniverkkoon kytketyissä huoneistoissa ja antennipistorasioissa

– Myös YLEn HD-kanavat

• 6 tv-kanavaa kaapelikortilla

(2,90 €/kk)

– MTV3 HD ja Nelonen HD)

– Eurosport 1 ja HD

– Travel Channel

– Bonuskanava

• Yli 130 maksu-tv-kanavaa 
erilaisissa kanavapaketeissa 
sekä kanavakohtaisin tilauksin

Sis. 37 HD-kanavaa, mm.

• Mukana kaikki suosituimmat tv-
kanavat monipuolisissa paketeissa, 
mm.

– MTV3 Total-kanavapaketti

– Viasat –kanavat

– 25 extra-kanavaa jopa yksitellen

– Surf-paketissa 48 tv-kanavaa (sis. 
mm. MTV3- ja Extra-kanavat)

– MIX - valitse itse MIX S (6 
kanavaa) tai MIX M (10 kanavaa)

Taloyhtiö tilaa kaapeli-tv-liittymän

Asukas tilaa itsenäisesti lisäpalveluja kotiinsa

16.12.20146

http://www.travelchanneltv.com/
http://www.travelchanneltv.com/
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Keskittäminen valokuituun kannattaa

• Perusnopeus 10M

• Lisänopeudet edullisesti

• Valokuidun lisäpalvelut 
(kaikki) ja riittävä kapasiteetti

• Toimintavarmuus

• Pitkäikäisyys

• Kiinteistön ja ja asunnon arvo

• Kaapeli-tv:llä perus ja 
lisäpalvelut koko kiinteistöön

• Sonera Viihde tai 
Viihdepaketilla asukas 

täydentää viihdepalvelua

• Aina uusimmat ja 
monipuolisimmat palvelut 

saatavissa

• Toimintavarmuus (valokuitu)

• Pitkäikäisyys (valokuitu)

• Kiinteistötekniikan etähallinta

• Hälytysten siirrot

• VAK-yhteydet

• Alerta



Palvelusopimus
Sonera – VTS

Palvelusopimuksen keskeisimmät muutokset 
säätiön asukkaille ja liittymän käyttäjille
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Mitä on sovittu palvelusopimuksessa yleisesti?
Vuokratalosäätiö// Sonera

• Palvelusopimus Tampereen Vuokratalosäätiölle (VTS). 172 kohdetta, 8633 huoneistoa. 

• VTS:n omistamissa asunnoissa/huoneistoissa alkaa Soneran laajakaistapalvelut ja Kaapeli-TV sovitun 
toimitusajan mukaisesti. Kaikki yhteydet toimitetaan valokuitu runkoyhteydellä. Mahdollisista 
sisäverkkotöistä vastaa asiakas (VTS)

• Erillinen kiinteistökohtainen toimitusaikasuunnitelma on toimitettu VTS:lle. Vuoden 2014 viimeiset 
toimitukset 19.12. mennessä, jolloin toimitettu yhteydet 5857 asuntoon/huoneistoon. Loput 2776 
asuntoa/huoneistoa 23.2.-24.3.2015, lukuunottamatta 5 kohdetta, jotka toimitetaan Q2 aikana.

• Valittu Laajakaistan perusnopeus (10M) ja Kaapeli-TV:n peruskanavat sisältyy asunnon 
peruspalveluun

• Sopimus on voimassa 48 kuukautta 

• Palvelu kytketään kiinteistössä olevaan (toimivaan) sisäverkkoon. 

• Sonera tuo kiinteistön jakamoon parhaimman sisäverkon mahdollistaman tekniikan (VDSL2, 
Ethernet), jolloin 100M huoneistokohtaiset nopeudet (jopa 1000M) ja Sonera Viihde on mahdollinen

• Sonera tarjoaa kaikille kiinteistön kytkennän yhteydessä palvelun käyttöönottavalle asukkaalle VDSL2 
Wlan modeemin hintaan 29 €, yksi ilmainen soitto Helpson, sekä kotikäynti 49 € (puoli tuntia)

• Sonera ei veloita asukkaalta erillistä kk-maksua peruspalvelun tilaajalta (asukas maksaa siitä 
vuokrassaan)

• Peruspalvelun lisäksi asukas voi tilata lisäpalveluita ja lisänopeuksia itsenäisesti Soneralta

• Lisäpalveluista ja -nopeuksista asukas maksaa tilauksensa mukaisesti Soneralle
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Käyttöönotto, toimitukset ja tiedottaminen
VTS// Sonera

• Sopimus sisältää säätiön kohteiden liittämisen Soneran valokuituverkkoon, sekä kaapeli-
tv:n (toteutetaan myös valokuidulla)

• Toimitus
– Liittymien toimituksella oma toimitusvastaava, joka vastaa liittymien tilauksesta aina asennukseen saakka. Soneran 

nimeämä henkilö toimituksesta (VTS:llä on yhteystiedot)

• Aikataulu

• Sovittu yhdessä VTS:n yhteyshenkilöiden ja Soneran kanssa.

• Tekniikan uudistus

• Sonera vie kuidun ja aktiivilaitteet veloituksetta VTS:n ennalta osoittamaan jakamotilaan (Puhelinjakamo/Data-tila)

• Sonera vastaa asiakastiedotuksesta ja tiedotteista

• Tiedotteet jokaiseen asuntoon 2-4 viikkoa ennen muutosta

• Sonera järjestää asukasinfoillat mahdollisimman lähellä kohteen toimitusaikataulua.  Asukasinfoiltojen pitopäivät 
suunnitellaan yhdessä VTS:n kanssa.
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Laajakaistan hinnoittelu, esimerkki

• Yhtiö maksaa valitsemansa nopeusluokan mukaisen 
perusmaksun

– Perusnopeus 10/10 Mbit/s jokaiseen asuntoon. Säätiö perii vuokrassa asukkaalta.

• Perusnopeus (10 Mbit/s) sisältyy vuokraan Asukas maksaa itse 

lisänopeudet ja –palvelut, räätälöi palvelunsa yksilöllisesti

Perusnopeus              10/10 M

Laajakaista Valokuitu 50/10 M

Laajakaista Valokuitu 100/10 M

0,00 € (sis.vuokraan)

4,90 €/kk

9,90 €/kk

Kuluttajahinnat 
Kiinteistösopimuksella

n.30,00 €

Ei normaali myyntiä

n.40,00 €/kk

Kuluttajahinnat normaalisti

Valokuituyhteys Sonera Kiinteistösopimuksella



Miten nopeus- ja hintaluokat asiakkailla 
muuttuu?

• Nykyinen asiakas siirretään samaan tai lähimpään hintaluokkaan

– Asiakas voi halutessaan muuttaa tilaustaan

• 100 Mbit/s nopeusluokka

– Sonera tarjoaa VDSL2 Wlan modeemin hintaan 29 € liittymän käyttöönottaville 
asukkaille, tilaus tehtävä itse, annettujen ohjeiden mukaan

– Uusi Viihdepaketti-tilaus sisältää tarvittavat laitteet

• Viihdepaketin tilaajilla nopeusluokka nousee 100/10 Mbit/s 
nopeusluokkaan

– Muutamat Viihdepakettiin kuuluvat reitittimet (modeemit) voivat tarvita resetointia. 
Useimmat nousee automaattisesti uuteen nopeusluokkaan.
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Sonera Laajakaista - huippunopeudet ja tv-palvelut edullisesti 
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Huippupalvelut 
sinun asunnossasi
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Lisäksi kytkentäohjeet asukkaalle tekniikan mukaisesti
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Tärkeät yhteystiedot

• Myyntipalvelu (asiakkaille) 0800 133133

• Asiakaspalvelu (asiakkaille) 0200 11611

• www.sonera.fi/kiinteistosopimus

– Lisätietoa laajakaistasta ja kiinteistösopimuksesta

• www.sonera.fi/vts

– Yleisimmät kysymykset yms. sopimus Sonera-VTS

• www.sonera.fi/asukas

– Ajankohtaiset tarjoukset asukkaille kiinteistösopimuskohteissa


