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Elisa Carrier Services
Pääjakamon kytkentärimapaikka
Elisan teletiloissa pääjakamoiden rimapaikkojen vapaata
kapasiteettia vuokrataan teleyrityksien laitteiden ja kaape
leiden sijoittamiseen.

Pääjakamo sisältää:
• Rautarakenteet, joihin kaapeliverkon ja laitetilan laitteiden
kytkentärimat kiinnitetään
• Tukirakenteet, joihin rimapaikoille tuotavat kaapelit
sijoitetaan
• Ohjain- ja tukirakenteet rimojen välisille ristikytkentälan
goille
• Riittävän työtilan rimapaikkojen edessä ja siirrettävät
tikkaat

Rimapaikat

Kulkuoikeudet ja työn suorittaminen
Elisa edellyttää, että keskuksissa kytkentä- ja
kaapelinvetotöitä tekevä yritys on viestintäviraston
rekisteröimä teleurakoitsija. Ilmoitus käytettävästä
teleurakoitsijasta on tehtävä Elisalle ennen työn
aloittamista. Samassa yhteydessä on ilmoitettava
keskuksissa töitä tekevien teleurakoitsijoiden henkilöiden
nimet ja henkilötunnukset, joiden perusteella tehdään
ns. suppea turvallisuusselvitys. Elisan turvapalvelut
pidättävät tämän perusteella oikeuden hyväksyä tai hylätä
teleurakoitsijan esittämiä työntekijöitä. Päätökset näistä
ilmoitetaan teleurakoitsijalle. Laitetiloihin pääsy ja niistä
perittävät korvaukset määräytyvät Laitepaikkatuotteet
palvelukuvauksen mukaisesti.

Kytkentärimapaikka

Erityisehdot

• Kytkentärimapaikka on 100 parin kuparikaapelin päättä
miselle varattu tila pääjakamosta

Vuokrausaika

Päätepaneelipaikka

Kytkentärimapaikan vuokrausaika alkaa siitä hetkestä, kun
Elisa Oyj on vahvistanut tilauksen. Vuokra-aika päättyy,
kun kytkentärimapaikka on vapautunut takaisin Elisa Oyj:n
käyttöön. Vähimmäisvuokra-aika on yksi vuosi. Vuokran
maksu käynnistyy tilausvahvistusta seuraavan kuukauden
alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin teleyritys on
kirjallisesti ilmoittanut kytkentärimapaikan vapautumisesta.

• Päätepaneelipaikka on optisten kaapeleiden päättämi
seen tarkoitettu yhdelle paneelille varattu tila optisessa
jakotelineessä
Pyydä erillinen tarjous HVT71 tai LSA+ tyyppisistä rimoista.
Saatavuuskyselyt, tarjouspyynnöt ja tilaukset Elisa Carrier
Services Online tilaus- ja toimitusjärjestelmän kautta.

Suunnittelu ja valvonta
Elisa suunnittelee vuokraamiensa rimapaikkojen sijoitukset ja
valvoo keskuksissaan toteutettavat kaapelointi-, päättämis- ja
ristikytkentätyöt. Asiakas lähettää vuokraamansa rimapai
kan kaapelointi- ja päättämistyön valmistumisilmoituksen
Elisan tilausvahvistuksessa ilmoittamalle yhdyshenkilölle.
Valmistumisilmoitukseen liitetään Elisan erikseen ohjeista
mat liitetiedot (digikuvat ja muut mahdolliset tarkenteet).
Suunnittelusta ja työn lopputuloksen tarkistamisesta Elisa
perii kertakorvauksen kultakin asennuskohteelta. Puutteet
työsuorituksissa ja käytettävissä materiaaleissa on korjattava
välittömästi ennen työn lopullista hyväksymistä. Jos työn
aikana tarvitaan osasuoritusten tai materiaalien hyväksymis
tarkastuksia tai konsultointia työn suorittamisesta veloitetaan
nämä kulut Elisan työtuntihinnaston mukaan.
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Siirtotyöt
Mikäli pääjakamotilaa joudutaan perustellusta syystä esim.
tilan loppumisen vuoksi saneeraamaan siten, että vuokrat
tuja kytkentärimapaikkoja joudutaan siirtämään, vastaa
kytkentärimapaikat vuokrannut teleyritys osaltaan näiden
siirtotöiden kustannuksista. Näistä muutostöistä tiedotetaan
vähintään kaksi kuukautta etukäteen.

Sopimuksen irtisanominen
Elisa Oyj:llä on oikeus irtisanoa sopimus kuuden kuukauden
irtisanomisajalla, mikäli pääjakamossa oleva tila tarvitaan
omaan käyttöön tai tilasta luovutaan. Kirjallisen irtisanomisen
yhteydessä annetaan selvitys irtisanomisperusteista.

Elisa Carrier Services

Muut sopimusehdot
Muilta osin kytkentärimapaikan vuokrauksessa sovelletaan
Operaattorituotteiden yleisiä sopimusehtoja.
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