
 

 

Nettiliittymät ym. palvelut – Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

  

Miksi juuri PHPOY? Voinko valita toisen operaattorin? 

Hankkeen alkumetreillä järjestettiin valtakunnallinen, kaikille alan toimijoille avoin 
tarjouskilpailu, jonka perusteella Väärinmajan Maa- ja kotitalousseura ry. valitsi 
PHPOY:n verkkomme rakentajaksi ja palveluntarjoajaksi. Tämän hankkeen puitteissa 
et voi valita toista operaattoria ensimmäisen 24 kuukauden aikana. 

 

Milloin palvelusopimus haluttavasta nettiliittymästä tehdään? 

PHPOY:n väki ottaa yhteyttä kiinteistönomistajiin sitä mukaa, kun rakentaminen 
edistyy. Kannattaa etukäteen tutustua tarjolla oleviin palvelukokonaisuuksiin esim. 
PHPOY:n nettisivuilta. Samassa yhteydessä tarkistetaan osakkeenomistajuus. 

 

Onko PHPOY:n osake välttämätön kuituliittyjälle?    

Kyllä, ilman Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n osaketta et voi liittyä Väärinmajan valo-
kuituverkkoon. Jos sinulla on osake ennestään, nyt ei tarvitse tehdä mitään, mutta 
jos osaketta ei ennestään löydy niin se tulee hankkia tässä yhteydessä. Huomaa että 
osaketta vastaan saat liittymän sisätyöt ja laitteet veloituksetta (arvo allaolevasta 
hinnastosta laskettuna 367,30€). 
 
Kuitupalvelun avausmaksu  79,00 € 
Päätelaite sis. WLAN / WiFi  196,00 €     
Ylijännitesuoja sähköverkkoon  24,00 € 
Sisäasennuskuitu 1-2 m  8,50 € 
Ko. laitteiden asennustyöt  59,80 € 

 

Täytyykö PHPOY:n osake ostaa jo ennen kuin päättää liittyä? 

Osaketta ei tarvitse omistaa siinä vaiheessa, kun päättää liittyä, mutta osake pitää 
olla maksettuna viimeistään siinä vaiheessa kun liittymä kytketään. PHPOY:n 
asiakaspalvelusta ollaan liittyjiin yhteydessä ja tehdään sopimukset asiakkaan 
haluamista palveluista ja samalla varmistetaan osakekuviot. 



 

 

 Mitä PHPOY:n osake maksaa? 

PHPOY tarjoaa valokuituverkkoon liittyjille osakkeen hintaan 310 €. Osakkeen-
omistaja pääsee sen myötä PHPOY:n omistajaksi ja sitä kautta osallistumaan 
PHPOY:n päätöksentekoon. 

  

Mitä valokuituverkon käyttäminen maksaa? 

Kuituverkon rakentamisen jälkeen on tehtävä 24 kk:n palvelusopimus 
rakentajan/nettikaistan tarjoajan kanssa. Esimerkkejä Internet-palveluiden hinnoista 
(PHPOY 5/2018): 

- 50/10 Mbit/s    29,90 € /kk       
- 100/10 Mbit/s    39,90 € /kk       
- 250/100 Mbit/s      59,90 € /kk       
- 500/100 Mbit/s   79,90 € /kk       
- 1000/100 Mbit/s     99,90 € /kk       
  

Voiko nettiliikenteen nopeutta muuttaa alkuperäisestä tuon 24 kk:n aikana? 

Kyllä voi. 

 

Taloudessamme asuu viisi henkilöä ja teinimme pelaavat mielellään nettipelejä. 
Mitä nopeutta suosittelette meille?  

Aktiivisesti nettiä käyttäville perheille suosittelemme vähintään 250/100M 
nopeutta. Tarvittaessa nopeutta voi myöhemmin myös nostaa tai laskea. 

  

Mitä vaihtoehtoja asiakkaalla on palvelusopimuksen suhteen kahden vuoden 
jälkeen? 

Kahden vuoden jälkeen liittymän omistaja voi joko 
 - jatkaa sopimusta 
 - laittaa se tauolle 
 - ottaa siihen ns. kausiliittymän eli PHPOY kesäkaistan. 

  



 

 

Minulla on jo tontti, mutta ei vielä taloa. Voinko ottaa liittymän tulevaa 
rakentamista ajatellen?  

Kyllä voit. Jos haluat valokuituliittymän rakentamattomalle tontille tai jo 
rakennetulle kiinteistölle, mutta et halua ottaa liittymää heti käyttöön, tällöin voit 
ottaa ns. kylmän liittymän. 

  

Mitä kylmä liittymä maksaa? 

Liittymismaksu on kylmissä liittymissä saman suuruinen kuin aktiiviliittymissä, 2300 
€ (jälkiliittyjät 2500 €). Kylmä liittymä voi olla kytkemättä toistaiseksi, eli vaikka 
lyhyen aikaa tai usean vuoden ajan. Tältä ajalta PHPOY perii ns. ylläpitomaksun, tällä 
hetkellä 7 €/kk. 

  

Miten kylmä liittymä aktivoidaan? 

Kun asiakas haluaa, että liittymä muutetaan aktiiviseksi, siitä tehdään vähintään 2 
vuoden palvelusopimus. Kahden vuoden jälkeen asiakas voi sitten jatkaa sopimusta 
tai laittaa liittymän tauolle (jolloin siitä ei peritä ylläpitomaksua). 

 

Tehdäänkö kylmään liittymään sisätyöt nyt vai vasta sitten, kun sen aktivoi? 

Kylmän liittymän sisätyöt voidaan tehdä saman tien verkon rakentamisen 
yhteydessä tai vasta sitten, kun liittymä aktivoidaan 

  

Voinko 24 kk aloitusjakson umpeuduttua jättää nettiliittymän pois ja käyttää vain. 
esim. kaapeli-tv:tä tai nettiluuria? 

Vastaus on kyllä kaapeli-TV:n osalta, nettiluuria ei saa ilman nettiliittymää. 

  

   

 


