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Kaisanet Oy, Pohjolankatu 20, PL 123, 87101 Kajaani 

Puhelin 0800 391 234, Faksi (08) 613 3967, Y-tunnus 2366937-2, Kotipaikka Kajaani, www.kaisanet.fi,  
 

  
 
LAITEPAIKKA- JA KAAPELINSIJOITUSOIKEUSHINNASTO                         
1.1.2023 ALKAEN 

 
Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat tele-
laitetilaksi rakennettua tilaa, jossa on yleensä tarjolla jäähdytys ja varmennettu sähkön-
syöttö. Tilat täyttävät telelaitetiloille asetetut määräykset. 
 
Asennustyöt ja laitepaikkojen järjestelyihin sekä sisäänpääsyjärjestelyihin liittyvät työt 
sovitaan ja laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen. 

 
Ylläpito ja sen taso vaihtelevat tilakohtaisesti ja yksityiskohdat tulee tarkistaa erikseen 
kutakin tilaa koskevaa vuokrasopimusta tehtäessä. 

 
Jos asiakas tekee sijoittamiinsa laitteisiin muutoksia, joilla voi olla vaikutusta laitetilaan 
tai siihen liittyviin palveluihin, tulee muutoksista sopia etukäteen Kaisanet Oy:n kanssa. 
 
Sopimuksissa ja palveluissa noudatetaan Kaisanet Oy:n operaattoripalveluiden yleisiä 
toimitusehtoja. 

 
1  Laitepaikan järjestäminen 

 
Laitepaikkojen saatavuus tulee aina selvittää tapauskohtaisesti. Laitetilan järjestelyt teh-
dään laitetila- ja laitepaikkakohtaisesti ja järjestelyistä peritään kertakorvaus.   
 
Kertamaksu     1200 € 

 
 

2  Laitepaikkahinnat 
 
Laitepaikkahintaan kuuluu: 
 
- Laitepaikka lattialla tai kaapissa 
- Sähkönsyötön valmiuden järjestäminen, asiakas huolehtii laitteiden kytkennöistä 
- Laiteympäristön asettamat vaatimukset. Laitetilan olosuhteet ovat standardin 

ETS300019-1-3 luokan 3.2 mukaiset 
- Tilaturvallisuus: lukitus, kulunvalvonta ja palosuojelu 
- Yleisvalaistus 
- Kiinteistönhoito, -vakuutukset ja – hallinnointi 
- Pääsy kaapelointireitille 

 
 
Laiteteline 600x300 mm    110 €/kk 
Laiteteline 600x600 mm    180 €/kk 
Laiteteline 600x800 mm    280 €/kk 
Laiteteline 800x800 mm    280 €/kk 
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Pylväs / Slim rack / 19" seinäteline   55 €/kk 
Hyllypaikka telineessä 600x300x200 mm  45 €/kk 
Ristikytkentäpaikka / 100 paria   45 €/kk 
Kuitupääte      45 €/kk 
 
 

3  Sähkönsyöttö 
 

Laitetilassa on tilasta ja palvelutasosta riippuen saatavissa sähkönsyöttö 230V (50Hz) 
varmistamattomana tai varmistettuna tai 48V tasajännite varmistettuna. Varmennus on 
vähintään 3 h katkojen varalle. Energian hinnoittelu sisältää jäähdytyksen. 
 
varmistamaton 230 V, 0 - 0,5 kW   142 €/kk 
seur. alkava 250 W    71 €/kk 
 
varmennettu 230 V, 0 - 0,5 kW   196 €/kk 
seur. alkava 250 W    98 €/kk 
 
varmennettu 48 VDC, 0 - 0,5 kW   196 €/kk 
seur. alkava 250 W    98 €/kk 

 
 

4  Pääsy laitetilaan 
 

Pääsy laitetiloihin ja sisäänpääsyjärjestelyt sovitaan laitetilakohtaisesti. Kulkuoikeuksien 
myöntämistä varten Kaisanetille tulee toimittaa henkilötiedot niistä henkilöistä, joille kul-
kuoikeudet halutaan. Kaisanet pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä kulkuoikeudet. 
Oven avaus tilaan, johon operaattoreilla tai heidän alihankkijoillaan ei ole kulkuoikeuksia 
tai siihen oikeuttavia avaimia mukanaan tilataan osoitteesta asiakastuki@kaisanet.fi. 
Oven avaus on palveluaikana arkisin 8-16 suoritettuna maksuton, mikäli se on tilattu vii-
meistään kolme työpäivää aiemmin. 
 
Samana päivänä tilatuista oven avauksista veloitamme tuntityönä 75 € / alkava tunti (alv 
0). Avauksen voi tilata Kaisanetin asiakastuesta 0800 - 39 1000. 
 
Kiireellisistä oven avauksista palveluajan ulkopuolella veloitetaan tuntiveloitus kaksinker-
taisena, sekä lisäksi hälytysmaksu 650 €. Kiireelliset oven avaukset tilataan numerosta 
0800 -39 1000.  

 
 

5  Masto- ja antennipaikat 
 

Kaisanet Oy:n hallinnassa olevista mastoista vuokrataan antennipaikkoja tapauskohtai-
sesti huomioiden maston sijainti, asennettava antennityyppi ja antennin sijoituskorkeus. 
Hinnoittelu tehdään erillisen selvityksen ja tarjousmenettelyn kautta. 
 
 

6  Kaapelin sijoitusoikeus Kaisanetin kaapeliputkeen 
 

mailto:asiakastuki@kaisanet.fi
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Putki- tai kanavakapasiteetin saatavuudesta on ensin tehtävä selvitys. Saatavuusky-
selyt, tilaukset ja asennusilmoitukset tehdään tilausjärjestelmän kautta. 
 
Yli 1 000 metrin yhtenäinen sijoitusoikeus voidaan tarjota kertakorvauksella. Sopimus-
aika on tällöin 10 vuotta. Veloituksen minimipituus on 50 metriä 
 
Toimitusmaksu peritään putkiyhteyden suunnittelun, reittinäytön ja lopputarkastuksen 
jälkeen. Ylimääräisistä töistä, kuten kanavan tai putken ennakkotarkastus, sovitaan erik-
seen. 
 
Hinnat ovat voimassa Kaisanet Oy:n valmiiksi rakennetuilla yhteyksillä. 

 
Putki- ja kanavavuokrat: 
 
Toimitusmaksu     600 € 
Putki-/kanavavuokra/kk Iisalmen ja Kajaanin taajamat  0,45 €/m/kk 
Putki-/kanavavuokra muut alueet   0,35 €/m/kk 
Jatkoksen tai vastaavan laitteen sijoittaminen  
kaapelikaivoon tai sitä vastaavaan tilaan  15,00 €/kk 

 
Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat arvonlisäverolla 0%. Hintoihin lisätään kulloinkin voi-
massa oleva arvonlisävero ja muut mahdolliset viranomaismaksut. 
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