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Vuores-tietoverkon palvelukuvaus yksityisasiakkaille 
Kuituliittymä ja laajakaistapalvelu 
 
 
1. Palvelun yleiskuvaus 

 
Vuores Palvelu Oy on toteuttanut valokuituun perustuvan Vuores-tietoverkon, joka mahdollistaa Vuoreksen 
asukkaille ja yrityksille kiinteät internetyhteydet palveluineen. Vuores Palvelu kilpailuttaa tietoverkon 
operoinnin noin 4-5 vuoden välein. Keväästä 2021 alkaen operaattorina toimii Lounea. 

 
2. Palvelukokonaisuus 

 
Palvelun sisältämät ominaisuudet: 

 
Kuituverkon liittymä ICT-ohjeen mukaisesti: 
Kuituliittymä kiinteistön talojakamosta Vuores-runkoverkkoon 
Kuitupäätekotelo talojakamossa 
Kuitupäätelaite (*) talojakamossa 
 
Peruspalvelu: 
Laajakaistapalvelu 100/100 Mbps 
Oikeus pitää palvelinta kotikäyttöön 
 
Liikenne- ja viestintäviraston suositusten mukaisesti yhteysnopeutta kuvataan maksimi-, normaali- ja 
miniminopeudella. Normaalinopeus on noin 90 % liittymän maksiminopeudesta siten, että se toteutuu 90-
prosenttisesti jokaisen neljän tunnin aikana. 
 

• Mainostettu nopeus 100/100 Mbps 
• Maksiminopeus 100/100 Mbps 
• Normaalinopeus 90/90 Mbps 
• Miniminopeus 70/70 Mbps 

 
Toteutuviin yhteysnopeuksiin vaikuttavat mm. langattoman lähiverkkoyhteyden käyttö, päätelaitteiden 
ominaisuudet, kiinteistön sisäverkko, verkon kuormitus, internetpalvelujen ruuhka, tietoturvapalvelut ja muut 
ohjelmistot. 
 
Liittymän ja laajakaistapalvelun vika- ja häiriötilanteissa asiakkaan tulee tehdä häiriöilmoitus suoraan 
operaattorille.  
 
Ajantasaiset tiedot operaattorin tarjoamista lisäpalveluista, kuten lisänopeuksista, saa operaattorilta. 
Operaattori laskuttaa lisäpalvelut suoraan asiakkaalta. 
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Palveluun pätee soveltuvin osin operaattorin Valokuitu-laajakaistan palvelukuvaus. 
 
(*) Liittymän mukana toimitettu kuitupäätelaite ja mahdollinen erillinen WLAN-reititin jäävät asiakkaan 
omistukseen ja vastuulle. Kuitupäätelaite tulee määrittää ohjeiden mukaan, ja mahdollisten asetusmuutosten 
vaikutus toimintaan on asiakkaan vastuulla. Tietoverkossa saa käyttää vain Vuores Palvelun hyväksymää 
kuitupäätelaitetta. Mikäli laite rikkoontuu, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Vuores Palveluun tai operaattoriin. 

 
3. Käyttöönotto 

 
Asiakkaan tulee noudattaa Vuoreksen ICT-ohjeistusta omakotirakentajille.  
 
Vuores Palvelu on asennuttanut alueen runkokaapeloinnin suojaputkineen ja tuonut talokaapelin 
suojaputkessa valmiiksi kunkin omakotitontin rajalle. 
 
Kiinteistön omistaja vastaa kaapelin suojaputkituksen asentamisesta tontin rajalta kiinteistön talojakamoon. 
Putkitus on toteutettava ICT-ohje huomioiden, jotta esim. pienintä sallittua kuidun taivutussädettä ei aliteta ja 
putkityyppi on oikea. Lisäksi tulee huomioida mm. talojakamon tilavaraus ja sähkön saatavuus. 
 
Kiinteistön omistaja vastaa myös tontin rajalle tuodun talokaapelin vetämisestä suojaputkessa talojakamoon. 
Asennustyöstä vastaavan tulee tutustua ICT-ohjeessa annettuihin ohjeisiin ja noudattaa määriteltyä 
asennustapaa. Kaapelia ei saa taivuttaa tai katkaista. 
 
Vuores Palvelun kuiturakentamisesta vastaava alihankkija päättää talokaapelin talojakamossa. Vuores 
Palvelun kilpailuttama operaattori asentaa kuitupäätelaitteen ja kytkee internetyhteyden.  

 
4. Vastuut ja liityntärajapinta 

 
Vuores Palvelu vastaa hallitsemansa kuituverkon ylläpidosta ja huollosta liityntärajapintaan asti. 
Liityntärajapinta on kiinteistön talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäverkon johdot liitetään Vuores 
Palvelun kuituverkkoon.  
 
Asiakas vastaa kiinteistön sisäverkosta ja sen kunnostamisesta, uusimisesta, huollosta ja ylläpidosta. Jos 
asiakas haluaa kytkeä yhteyden useampaan käyttöpisteeseen kuin mitä kuitupäätelaitteessa on portteja, 
hankkii asiakas itse tarvittavan kytkimen tai reitittimen. Asiakas vastaa myös langattoman sisäverkon 
toteuttamisesta ja sen vaatimista laitteista. 

 
5. Palvelukuvauksen muuttaminen 

 
Tämä palvelukuvaus on voimassa 1.6.2022 alkaen. Vuores Palvelu pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä 
palvelukuvausta.  
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Jos palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yhtä 
(1) kuukautta ennen sen voimaantuloa ja asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon 
saatuaan oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Asiakkaan eduksi tehdyistä muutoksista Vuores 
Palvelu ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
6. Muut ehdot 
 

Niissä asioissa, joita tässä palvelukuvauksessa ei mainita, sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Vuores 
Palvelun yleisiä sopimusehtoja yksityisasiakkaalle. 


