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KAAPELI-TV JA HUONEISTOKOHTAINEN LAAJAKAISTA 

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kilpailuttanut Vesalan alueen Heka-kiinteistöjen laaja-
kaista- ja kaapeli-tv -palvelut. Palvelut tuottavaksi operaattoriksi on valittu Telia Finland Oyj. 

Laajakaistapalvelut sisältävät huoneistosta perittävään vuokraan sisältyvän huoneistokohtai-
sen 10 / 10 Mb laajakaistaliittymän kaikkiin asuntoihin. Lisäksi palvelusopimus sisältää asuk-
kaiden mahdollisesta erillistilauksesta toimitettavat nopeammat yhteydet. Lisänopeuksien hin-
nat ovat: 

50 / 10 Mb 0,48 €/kk/asunto 
100 / 10 Mb 0,98 €/kk/asunto 

Edellä mainitut kk-maksut Telia laskuttaa suoraan lisänopeuden tilanneelta asukkaalta. 

Kaapeli-tv -palvelut sisältävät mm. Telian peruskanavapakettiin sisältyvät tv-kanavat sekä 
omalla kustannuksella halutessanne tilattavia maksu-tv -palveluita. 

Kaikkien Telian palveluja käyttöönottavien asukkaiden on tilattava palvelut käyttöönsä Telialta 
(ei koske kaapeli-tv-palveluiden peruskanavia). Samalla voitte tilata myös muita Telian tarjo-
amia palveluja. Mikäli asukas ei tee uutta palvelutilausta Telialta, laajakaistapalvelut asun-
nossa jatkuu aikaisemman palvelutilauksen mukaisena. 

Laajakaistapalveluiden tilauksen yhteydessä Telia toimittaa asukkaille maksutta palveluiden 
edellyttämät laajakaistapäätelaitteet neljän (4) kuukauden ajan palveluiden käyttöönotosta kiin-
teistössä. Tämän ajan jälkeen tilatusta päätelaitteesta laskutetaan asukkaalta 12,40 €/laite 
(1kpl/asunto). Mikäli teillä on jo ollut käytössänne laajakaistaliittymiä, toimivat nykyiset laaja-
kaistapäätelaitteenne (modeemit) pääosin jatkossakin, mutta mikäli se ei kuitenkaan syystä tai 
toisesta Telian palveluiden käyttöönoton jälkeen toimi, voi uuden päätelaitteen tilata edellä 
mainituin ehdoin ja hinnoin Telialta. 

HUOM ! Koska kiinteistönne siirtyy tässä yhteydessä kaapeli-tv -järjestelmään, tulee kaik-
kien asukkaiden varmistaa omien digivastaanottimiensa (digiboksi, digivirittimellä 
varustettu tv jne.) sopivuus kaapeli-tv -lähetysten vastaanottoon. Vastaanottimen 
luokan tulee muutoksen jälkeen olla joko DVB-C, Cable Ready tai Cable HD-
Ready. Asukkaiden digivirittimiä sopimus ja hinnoittelu ei koske, vaan asukkaan on 
hankittava ne omalla kustannuksellaan. 

Telia tiedottaa asiasta ja aikataulusta tarkemmin noin kuukautta ennen palveluiden käyttöönot-
toa kiinteistössänne. Vesalassa Telia aloittaa palveluiden käyttöönotot keväällä/alkukesällä ja 
palvelut ovat käytössä kaikissa kiinteistöissä lokakuuhun 2019 mennessä. Lisätietoa asiasta 
saatte soittamalla Telian asiakaspalvelunumeroon 0200 11611, ottamalla yhteyttä lähimpään 
Telia kauppaan tai asioimalla internetissä osoitteessa www.telia.fi. 
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