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KAAPELI-TV JA HUONEISTOKOHTAINEN LAAJAKAISTA 
 
Helsingin kaupungin asunnot Oy on kilpailuttanut Vuosaaren 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. 
 
Koska kiinteistössänne on laajakaistapalvelut tuottanut myös aiemmin Telia, uudella palvelu-
sopimuksella on vaikutusta vain laajakaistapalveluihin sekä lisänopeusluokkien hinnoitteluun. 
Halutessanne käyttää uuden palvelusopimuksen mukaisia laajakaistapalveluja asukkaiden on 
tilattava palvelut Telialta varmistaakseen laajakaistayhteytensä toiminnan ja saadakseen oi-
keuden lisänopeuksien uusiin hintoihin. Samalla voitte tilata myös muita Telian tarjoamia pal-
veluja. Mikäli asukas ei tee uutta palvelutilausta Telialta, laajakaistapalvelut asunnossa jatkuu 
aikaisemman palvelutilauksen mukaisena. 
 
Asukkaiden kannalta olennaisempi muutos on kaapeli-tv -operaattorin vaihtuminen DNA/Wel-
hosta Teliaksi. Tämän muutoksen vuoksi mahdollisten Welholta tilattujen, kaapeli-tv -verkon 
kautta toimivien laajakaista- ja maksu-tv -palveluiden toiminta päättyy kiinteistön siirryttyä Te-
lian palveluihin. Mikäli teillä on DNA/Welhon kanssa määräaikaisia sopimuksia, on niiden 
osalta syytä olla yhteydessä DNA/Welhoon sopimuksen päättämiseksi.  
 
Nykyiset laajakaistapäätelaitteenne (modeemit) toimivat pääosin jatkossakin. Mikäli päätelaite 
ei kuitenkaan syystä tai toisesta uuden tilauksen jälkeen toimi, voi Telialta tilata uuden pääte-
laitteen. Telia toimittaa laitteen maksutta 4 kuukauden ajan siitä, kun kiinteistönne osalta pal-
veluiden käyttöönotto on tehty. Tämän ajan jälkeen päätelaitteesta laskutetaan asukkaalta 
12,40 €/laite (1kpl/asunto). 
 
HUOM ! Kaapeli-tv:n edellyttämiä digibokseja tms. sopimus ja hinnoittelu ei koske, vaan 

tarvittaessa asukkaan on hankittava ne omalla kustannuksellaan. 
 
Telia toimittaa kuhunkin asuntoon tarkemmat ohjeet noin kuukautta ennen kiinteistönne palve-
luiden käyttöönottoa. Vuosaaressa käyttöönotot aloitetaan laajakaistapalveluiden osalta ke-
väällä ja kaapeli-tv -palveluiden osalta loppukesästä/alkusyksystä. Lisätietoa saatte myös soit-
tamalla Telian asiakaspalvelunumeroon 0200 11611, ottamalla yhteyttä lähimpään Telia kaup-
paan tai asioimalla internetissä osoitteessa www.telia.fi. 
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