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Elisa Carrier Services
Yhteenliittämishinnasto telealueilla
02, 03, 05, 06, 08, 09, 013, 014, 019
Televerkkojen yhteenliittäminen
2Mbit/s -yhdysjohtoliitäntä (uusi, purku ja siirto)
Kytkentämaksu / 2Mbit/s -liittymä

1050 €

Liikennemäärien edellyttämän 2Mbit/s-kapasiteetin ylittävä osuus
Kuukausimaksu / 2Mbit/s -liittymä

200 €/kk

YKM-liitännän perustaminen 2 -merkinantokanavalla
Kytkentämaksu

4800€

Liikennemäärien edellyttämän kapasiteetin ylittävä osuus
Kuukausimaksu / merkinantokanava

500 €

Muut yhteenliittämistoimenpiteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen.

Väylöitys- ja ohjauspalvelut
Yleisen operaattoritunnuksen avaaminen (90xxx)
Perusmaksu

4800 €

Kytkentämaksu kultakin avattavalta telealueelta (1-11 kpl; huom. ei TA018)

560 €

Muiden operaattori-, verkko ja palvelunumerotunnusten avaaminen
Perusmaksu

4200 €

Kytkentämaksu kultakin avattavalta telealueelta (1-11 kpl; huom. ei TA018)

560 €

Avatun numerosuunnan tai -tunnuksen muutos Access-hinnoitelluksi
Kytkentämaksu (max 5-dekadia ilman kansallista 0-numeroa)

4200 €

Lisämaksu kultakin 5-dekadia ylittävältä lisänumerodekadilta/numerosuunta

560 €

Tilaajanumeroiden avaaminen ja ohjaaminen
Kytkentämaksu (1 - 3 -dekadia)

800 €

Lisämaksu / lisädekadi

560 €

Teleyritystunnuksen avaaminen (sis. liittyvät siirrettävyysprefixit ja palvelutunnukset)
Perusmaksu

2800 €

Kytkentämaksu kultakin avattavalta telealueelta (1-11 kpl; huom. ei TA018)

240 €
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Numerosuuntien ohjausmuutokset (sis. ty- ja palvelutunnusten muutokset)
Muutosmaksu / telealue

560 €

Toisen operaattorin pyynnöstä ulkoisille operaattoreille välitetyt avaus- tai muutostilaukset
Ulkoisten operaattoreiden laskuttamat avaus- ja muutosmaksut, maksu/välitetty tilaus

140 €

Tuntiveloitus
Tuntiveloitus erikseen laskutettavista töistä

140 €

Muista erikseen tilatuista väylöitys- ja ohjaustoimenpiteistä veloitetaan tuntiveloituksen mukaan ja niistä
sovitaan aina tapauskohtaisesti hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen.

Liikenteen välityspalvelut
Nouseva liikenne, Access-maksu (*

0,028 €/min

Laskeva liikenne, Terminointimaksu (*

0,028 €/min

071-numeron terminointimaksu
Puhelu on vastaanotettu Elisan teleyritystunnisteella

0,03531 €/min

Puhelu on vastaaotettu ilman teleyritystunnistetta

0,04683 €/min

*) Maksut ovat samansuuruiset kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta

Yhteenliittämispisteet

Paikkakunta

09- ja 19- telealueet

Keskustan laitetila (Ke)
Pasilan laitetila (Pa)
Sörnäisten laitetila (Sö)

Helsinki

03,06,08- telealueet

Nalkalan laitetila (Nal)

Tampere

05- telealue

Kupparinkallio (Westlink)

Salo

013- telealue

Kauppakadun laitetila (Joe)

Joensuu

014 telealue

Yliopistonkadun laitetila

Jyväskylä

02-telealue

Brahenkadun laitetila (Bra)

Turku

Muut telealueet

Yhteenliittämispiste sovitaan erikseen tapauskohtaisesti

Elisa Carrier Services Customer Support
010 262 4900 (ma–pe 8–16) • cscs@elisa.fi • www.elisa.fi/operaattoreille

3(4)
Hinnasto 1.1.2015

Elisa Carrier Services

Kiinteän verkon erityispalvelut
Ensisijaisverkkovalinnan toteuttamisen toimitusmaksu, yksittäinen puhelinnumero ja ESV-laji
(tilauskanavana sähköposti tai telefax)

12 €

Numeron siirrettävyyden kertamaksut
Telealuekohtainen tilaajanumero
Yksittäinen numero tai erillinen kutsunumero

10 €

Numeroblokki 1 -1

30 €

Numeroblokki 11 -100

30 €

Numeroblokki 101 -1000

30 €

Numeroblokki > 1000

60 €

Tavoitettavuuspalvelunumero (073)
Yksittäinen numero

10 €

Numeroblokki 1 -10

30 €

Numeroblokki 11 -100

30 €

Numeroblokki 101 -1000

30 €

Numeroblokki > 1000

60 €

Yritys- ja erityispalvelunumero
Yksittäinen numero

240 €

Numeroblokki 1 -10

300 €

Numeroblokki 11 -100

300 €

Numeroblokki 101 -1000

480 €

Numeroblokki > 1000

720 €

Valtakunnallinen palvelunumero
Yksittäinen numero

240 €

Hinnoittelu samanaikaisesti tehtäville saman palveluntuottajan numerosiirroille*
Ensimmäinen numero

240 €

Hinta/ seuraava siirrettävä numero, siirtojen lukumäärä välillä 2-9

144 €/numero

Hinta/ seuraava siirrettävä numero, siirtojen lukumäärä välillä 10-99

48 €/numero

Hinta/ seuraava siirrettävä numero, siirtojen lukumäärä välillä 100-

24 €/numero

*Esimerkki hinnoittelusta: 12 tällaista numerosiirtoa maksaa 1536 € (240 € + 8 x 144 € + 3 x 48 €)

Erityistoimenpiteitä vaativien numerosiirtojen maksuista sovitaan tapauskohtaisesti.
Normaalin työajan ulkopuolella suoritettaviksi tilatuista töistä veloitetaan tapauskohtaisesti ylityö- ym.
kustannukset.
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Yleistä
Yhteenliittämisessä tarvittavissa siirtoyhteyksistä perittävät maksut on esitetty Elisan siirtoyhteystuotteiden hinnastossa. Muut
kuin tässä hinnastossa hinnoitellut yhteenliittämissopimusten toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet veloitetaan
hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen.
Hinnaston hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään alv sekä mahdolliset muut verot ja viranomaismaksut. Oikeus hintojen
muutoksiin pidätetään.
Sovitut toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien viranomaismääräysten, telestandardien ja yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti ellei osapuolten kesken ole sovittu muusta järjestelystä.
05-telealueen ent. KYMP Oy:n alueen ja teleyritystunnisteen 52:n osalta yhdysliikenne ja maksuselvitykset hoidetaan Länsilinkki
Oy:n toimesta, kts. www.westlink.fi.
Tätä hinnastoa noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka ovat tehneet liikenne- ja viestintäministeriön
edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.
Hinnaston noudattaminen edellyttää lisäksi televerkkojen ja telepalvelujen yhteenliittämissopimusta Elisa Oyj:n kanssa tai
liittymistä Elisa Oyj:n televerkkopalvelujen käyttäjäksi yhteenliittämissopimussuhteessa Elisa Oyj:n kanssa olevan teleyrityksen
televerkon kautta.
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