
Yleisesti: 

Kaapeli kaivetaan kuoppaan talon viereen ja asentaja poraa reiän seinään, josta kaapeli viedään talon 

sisälle. Sisäpuolelle asentaja laittaa päätelaitteen, joka vaatii sähkökytkennän. Tähän päätelaitteeseen 

(siltaava reititin) käy RJ45- liitännällä olevat verkkokaapelit (4 paikkaa).  

 

 

Kuva 1. Telian talopäätelaite, jossa on neljä RJ45-liitäntää. 

 

Verkkokaapelin voi sitten yhdistää suoraan tietokoneeseen, televisioon tai vaikka WLAN-

reitittimeen. Lisälaitteita netin käyttämiseksi ei siis tarvitse hankkia, jos ei koe sitä tarpeelliseksi. 

 

 

Kuva 2. WLAN-reititin. 

 

Tämän jälkeen täytyy tietysti päättää, keneltä itse internetpalvelut halutaan ostaa. Mahdollisuuksia 

on neljä ja niistä on yhteenvedot tuossa alapuolella. TV-palveluihin (IPTV) tarvitsee hankkia vielä 

lisäksi palveluntarjoajan oma digiboksi / smartcard-kortti. 

 

 



Palveluntarjoajat 

 

JNT: 

Kohtuulliset nettihinnat. TV-palvelu löytyy, onnistuu Android Smart TV:n kautta tai JNT:n 

digiboksilla (149 €). Kanavapaketteja valittavana kolmea eri kokoista. Pakettien hinnat ovat melko 

halpoja, mutta kanavavalikoimakin rajattu. Myy myös yleisiä kanavapaketteja normihinnoilla. 

https://www.jnt.fi/fi/laajakaistapalvelut/laajakaista-kuidun-kautta/ 

 

Seltimil: 

Kalleimmat hinnat, ei TV-palvelua. Lähinnä yrityksille suunnattu, tarjoaa palomuuripalveluita. 

https://seltimil.fi/avoinkuitu/ 

 

Kuuskaista: 

Halvimmat nettihinnat. TV:tä varten täytyy tehdä sopimus Maxivisionin kanssa, jonka digiboksi 

tarvitaan kanavien katseluun (159 €). Normi-TV maksaa 6 euroa, jonka lisäksi myy myös yleisiä 

kanavapaketteja normihinnoilla. 

https://www.kuuskaista.com/avoin-kuitu/ 

 

Telia: 

Kohtuulliset nettihinnat. Television saa digiboksilla (13,90 € / kk 24 kk ajan). Digiboksi tulee muista 

poiketen kuukausimaksulla ja on siten lopulta kallein perusvaihtoehdoista. Kattavin 

kanavavalikoima, jossa Telia myy yleisiä kanavapaketteja normihinnoilla, oman kanavapaketin voi 

myös räätälöidä.  

https://www.telia.fi/kauppa/kodin-netti/netti-kotiin?intcmp=etusivu-bigx-netti-kotiin 

 

 

https://www.jnt.fi/fi/laajakaistapalvelut/laajakaista-kuidun-kautta/
https://seltimil.fi/avoinkuitu/
https://www.kuuskaista.com/avoin-kuitu/
https://www.telia.fi/kauppa/kodin-netti/netti-kotiin?intcmp=etusivu-bigx-netti-kotiin


 

 

Taulukko 1. Yhteenveto palveluntarjoajien hintatasosta, vihreä on halvin. Kannattaa vielä kuitenkin laskea itse 

varsinkin, jos tilaa useita TV-kanavia, joita tässä ei ole otettu huomioon.  

  Telia JNT Kuuskaista Seltimil 

10 Mbit/s - - 12.20 - 

50 Mbit/s 19.90 - 17.90 39.00 

100 Mbit/s 24.90 24.90 20.90 45.00 

200 Mbit/s 34.90 - 26.90 55.00 

500 Mbit/s - 34.90 29.90 67.00 

1000 Mbit/s 44.90 44.90 35.90 74.00 

          

Digiboksi Telia JNT Maxivision - 

Perushinta (24 kk) 363 € 341 € 303 € - 

Lisäkanavia Erittäin paljon Paljon Paljon - 

 

 

Jos näistä tiedoista tulee kysymyksiä mieleen, voitte ottaa yhteyttä:  

Herkko Pirkkalainen 

045 348 4588 

herkko.pirkkalainen@gmail.com 


