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KAAPELIN SIJOITUSOIKEUSHINNASTO JA TOIMITUSEHDOT 

1. Yleistä 
BLC Telecom tarjoaa tämän hinnaston mukaisesti kaapelikanavien, putkitusten ja 
muiden kaapeleiden sijoitukseen tarkoitettujen tilojen vapaata kapasiteettiä 
teleyritysten telekaapeleiden sijoittamiseksi. Saatavuudet selvitetään aina 
tapauskohtaisesti. 
Sijoitusoikeuden voi saada enintään halkaisijaltaan 25 mm kaapeleille. Liittyminen 
sijoitusoikeusreitille voi tapahtua vain laitetilasta, kaapelikaivosta tai muusta vastaavasta 
reitissä jo olevasta päätepisteestä. 

2. Hinnoitteluperusteet ja hinnat (alv 0%) 
2.1. Sijoitusoikeuden toimitusmaksu    575 €/kohde 
Sisältää mm. saatavuuden selvitystyön, dokumentoinnin ja sopimuksen. 
Ei sisällä kaapelikanavien tai putkien ennakkotarkastusta. 
2.2. Sijoitusoikeuden selvitystyö, joka ei johda tilaukseen 115 €/kohde 
Peritään saatavuuden selvitystyöstä tapauksissa, joissa sijoitusoikeus on voitu myöntää, 
mutta ei ole johtanut tilaukseen. 
2.3. Kaapelin sijoitusoikeus kadun suuntaisesti   0,4  €/m/kk 
2.4. Kaapelin sijoitusoikeus kadun alituksissa   0,8  €/m/kk 
2.5. Kaapelin sijoitusoikeus erityiskohteisiin   tarjouksen mukaan 
2.6. Kaapelijatkoksen tai vastaavan laitteen sijoitus kaapelikaivoon tai siihen 

verrattavaan tilaan      9,5  €/kpl/kk 
2.7. Kaapelin läpivienti kiinteistöön olemassa olevien läpivientiputkien kautta 

                    18,5  €/kaapeli/kk 
2.8. Uuden kaapeliarinan, läpiviennin tai vastaavan rakennelman asennus  

                   tarjouksen mukaan 
2.9. Kaapelin sijoitusoikeus kertakorvauksella              tarjouksen mukaan 

3. Saatavuuskyselyt ja tilaukset 
Saatavuuskyselyt ja tilaukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen:  
operaattoripalvelut@blc.fi 

4. Toimitus 
BLC Telecom nimeää kullekin tilaukselle yhteyshenkilön, jonka kanssa asennustyön 
tarkka ajankohta ja yksityiskohdat sovitaan. 
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5. Sopimusehdot 
5.1. Töiden aloitus 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sijoitusoikeusreitillä suoritettavista asennustöistä 
vähintään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista BLC Telecomin yhdyshenkilölle. 

5.2. Töiden järjestely 
Asiakas vastaa kaikista kaapeleidensa asennukseen liittyvien töiden järjestelyistä, kuten 
tarvittavista rakennus/asennusluvista, liikennejärjestelyistä, kulkemisen järjestelystä 
tms. 

5.3. Kaapeleiden merkitseminen ja asennus reitillä 
Kaapelikaivoissa, välivetokaivoissa ja –montuissa, rakennusten sisääntulojen 
läheisyydessä ja rakennusten sisällä tulee asiakkaan merkitä kaapelinsa selkeästi 
tunnistettavalla ja pysyvällä tavalla. Asennukset tulee suorittaa siten, etteivät kaapelit 
haittaa kohteissa myöhemmin tehtäviä töitä. 

5.4. Asennettujen kaapeleiden sijaintitiedot 
Asiakas luovuttaa BLC Telecomin yhteyshenkilölle sijoitusoikeusreitin 
asennusdokumentit, joista selviää reitille sijoitettujen kaapeleiden määrät ja laatu 
viimeistään kuukauden kuluttua asennustyön päätyttyä. 

5.5. Viankorjaus 
Sijoitusoikeuden vuokrannut asiakas on vastuussa omiin kaapeleihinsa syntyneiden 
vikojen korjaamisesta. BLC Telecom vastaa putkituksiinsa ja kaivoihinsa syntyneiden 
vaurioiden korjaamisesta. 

5.6. Siirtokustannukset 
Mikäli kaapelireittejä joudutaan muuttamaan kunnossapitotöiden vuoksi tai 
kolmannen osapuolen vaatimuksesta vastaa kukin asiakas omien kaapeleidensa 
siirtokustannuksista, elleivät ne kuulu kolmannen osapuolen maksettavaksi. 
BLC Telecom ei ole velvollinen hankkimaan korvaavaa reittiä tai suorittamaan 
sijoitusoikeuden vuokranneelle muuta korvausta. 

5.7. Sopimuksen irtisanominen 
BLC Telecomilla on oikeus irtisanoa sijoitusoikeussopimus 12 kk irtisanomisajalla, jos se 
tarvitsee kyseisen kaapelin sijoitusoikeuden omaan käyttöönsä. Kirjallisessa 
irtisanomisilmoituksessa BLC Telecomin tulee yksilöidä sijoituskapasiteetin tarve. 
Asiakas voi irtisanoa sijoitusoikeuden 3 kk irtisanomisajalla. 

6. Voimassaolo ja muutokset 
Kaikki esitetyt hinnat ovat alv 0 %. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa 
olevat verot ja muut viranomaismaksut. 
Hinnasto astuu voimaan 1.10.2022 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. 
BLC Telecom pidättää oikeuden muutoksiin. 
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