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Elisan kaapelikanavien, putkitusten ja muiden kaapeleiden 
sijoitukseen tarkoitetuista tiloista vuokrataan vapaata 
kapasiteettia yrityksille telekaapeleiden sijoittamista varten.

Pääsääntöisesti sijoitusoikeuden voi saada enintään 
30 mm halkaisijaltaan oleville kaapeleille ja liittyminen 
sijoitusoikeusreitille tulee tapahtua joko kaapelikaivosta tai 
maahan päätetystä putkesta.

Sijoitusoikeustuotteet
Kaapelin sijoitusoikeus kaapelitunneliin tai kanava- tai 
maavaraputkeen. 

Kaapelitunneli on vaaka- tai pystysuunnassa oleva 
maanalainen kallioon louhittu tai avokaivantoon 
teräsbetonista rakennettu tunneli, johon kaapelit asennetaan 
niitä varten rakennetuille telineille tai arinoille. 

Kaapelikanava on betonielementeistä tai betoniin valetuista 
muoviputkista rakennettu kokonaisuus, joka on ainakin 
toisesta päästä päätetty kaapelikaivoon tai kiinteistön 
kaapelikellariin, huonetilaan tai kaapelitunneliin. 

Maavaraputkitus on hiekkatäytteiseen kaivantoon 
upotettu yhden tai useamman muoviputken muodostama 
kokonaisuus, joka on päätetty kaapeleiden haaroituskaivoon, 
ulkojakamoon, jatkospilariin tai jakopylvääseen. 

Teletilojen kaapelihyllyt ja arinat rinnastetaan kaapelitunnelin 
sijoitusoikeuteen. 

Kaapelijatkoksen tai läpivientiputken sijoitusoikeus 
kaapelikaivoon tai – tunneliin sovitaan erikseen. 

Kaapelikaivoihin sijoitetuista jatkoksista ja läpivientiputkista 
peritään erillinen sijoitusoikeusvuokra. 

Sijoitusoikeudet erityiskohteisiin kuten siltaputkituksiin 
sovitaan erikseen. 

Sopimusehdot
Saatavuuskyselyt, tarjouspyynnöt ja tilaukset tehdään Elisa 
Carrier Services Online järjestelmän kautta. 

Elisa nimeää työlle yhteyshenkilön, jonka yhteystiedot ovat 
tilausvahvistuksessa. Tilausvahvistus toimitetaan viiden 
työpäivän kuluessa tilauksen saapumisesta.  

Yrityksen tilaus ja sen tilausvahvistus synnyttävät sopimuksen 
yhtiöiden välillä. 

Elisalla on oikeus irtisanoa sijoitusoikeussopimus. 

Kaapelinsijoitusoikeuspalvelu
Sijoitusoikeuslupa on voimassa kuusi kuukautta 
tilausvahvistuksesta, jonka aikana työn tarkka 
suoritusajankohta sovitaan yhteyshenkilöiden toimesta. Elisa 
vastaa työkohteen ja sovitun sijoitusoikeuden mukaisen 
reitin näytöstä ja tarkastaa toimituksen työn valmistuttua. 
Tilannut yritys vastaa itse työn suorituksesta. Yrityksen tulee 
toimittaa sijoitusoikeuteen liittyvän kaapelin dokumentaatio 
Elisan operaattorituotteiden ja -palveluiden asiakaspalveluun 
kaapeleiden sijaintitietojen päivitystä varten kuukauden 
kuluessa työn valmistumisesta. 

Erityisehdot

Vastuu töistä

Sijoitusoikeuden vuokrannut yritys on velvollinen 
ilmoittamaan sijoitusoikeusreitillä kaapeleihin kohdistuvista 
asennustöistä kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista Elisan 
asiakaspalveluun. 

Sijoitusoikeuden vuokrannut yritys vastaa kaikista 
kaapeleidensa asennukseen liittyvien töiden järjestelyistä, 
kuten tarvittavista luvista, liikennejärjestelyistä ja kaivojen 
vesipumppauksesta. 

Kaapeleiden dokumentointi

Kaapeleiden merkitseminen reitillä 

Kaapelitunnelissa, kaapelikaivossa, välivetokaivoissa 
ja – montuissa, rakennusten sisääntulojen läheisyydessä 
ja rakennusten sisällä tulee yrityksen merkitä kaapelinsa 
selkeästi tunnistettavalla ja pysyvällä tavalla (esim. teipillä). 
Asennukset tulee suorittaa siten, etteivät kaapelit haittaa 
kohteissa myöhemmin tehtäviä töitä.

Sijaintitiedot

Yritys laatii omiin kaapeleihinsa liittyvät dokumentit 
sijoitusoikeusputkiensa sijainnista sekä niihin sijoitettujen 
kaapeleiden määrästä ja laadusta. 

Dokumentit tulee luovuttaa Elisan asiakaspalveluun 
sijaintitietojen ylläpitoa varten viipymättä työn päätyttyä. 
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Elisa saa antaa tietoja kaapelikanavissaan ja putkituksissaan 
olevien kaapeleiden ja laitteiden sijainnista niille tahoille, jotka 
ovat oikeutettuja näiden tietojen saamiseen. 

Viankorjaus 

Havaituista vioista osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa 
toisilleen viipymättä. Sijoitusoikeuden vuokrannut yritys on 
vastuussa kaapeleihinsa syntyneiden vikojen korjaamisesta. 
Osapuolet vastaavat toisilleen tuottamuksellisesti 
aiheutuneiden välittömien vahinkojen korvaamisesta. 
Välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jäänyttä tuloa, ei korvata.

Siirtokustannukset 

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

Sopimuksen irtisanominen 

Elisalla on oikeus irtisanoa sijoitusoikeussopimus 
kahden vuoden irtisanomisajalla, jos se tarvitsee 
kyseisen kaapelin sijoitusoikeuden omaan käyttöönsä. 
Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa Elisan tulee yksilöidä 
sijoituskapasiteetin tarve. 

Yritys voi irtisanoa sijoitusoikeuden kirjallisella 
irtisanomisilmoituksella. Irtisanotun sijoitusoikeuden vuokra 
laskutetaan sen kuukauden loppuun, jolloin kaapelin 
sijoituskapasiteetti on vapautunut takaisin Elisan käyttöön. 
Pitkäaikainen sopimus laskutetaan sopimuskauden 
loppuun saakka. Yritys voi anoa oikeutta jättää kaapeli 
sijoitusoikeuspaikkaansa, jolloin Elisalla on oikeus periä 
kaapelinjättömaksu kaapelista. 

Operaattorituotteiden yleiset sopimusehdot 

Muilta osin kaapelin sijoitusoikeuden vuokrauksessa 
sovelletaan Operaattorituotteiden yleisiä sopimusehtoja.


