
 

Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.13.B 

Teenuse nimetus: Valguskaabli kiud 
 

1. Teenuse kirjeldus 

Teenust pakutakse kõigile klientidele. Tegu on Teenusega mille osutamisel puudub Telial kohustus 
järgida fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turu kohta 
Konkurentsiameti poolt kehtestatud otsuses toodut. Teenus on erilahendusliku iseloomuga. 
Teenus  võimaldab Kliendil kasutada ühte või mitut valguskaabli kiudu ühenduste loomiseks lõpp-
punktide vahel. Lõpp-punktide vahelis(t)e valguskaabli kiu(dude) loomiseks ühendatakse vajadusel 
erinevad üksikud lõigud omavahel kokku. Lõikude kokku ühendamine saab toimuda valguskaabli 
otsastusseadmes (ODF) krosseerimise või Teliale kuuluvates kaabli jätkukarpides läbikeevitamise 
teel. Kokkuühendamise viis sõltub valguskaabli kiul edastatava signaali olemusest ja see 
määratakse kindlaks valguskaabli kiu tellimisel. 

 

2. Teenuse tellimine ja tarnimine 

2.1 Teenuse tellimiseks tuleb Kliendil esitada Teliale nõuetekohane kirjalik taotlus. 

2.2 Valguskaabli kiu tarneaeg sõltub Kliendi poolt tellitava konkreetse valguskaabli kiu tehnilistest 

parameetritest ja Teenuse osutamise eelduseks olevatest asjaoludest (sh Telia ja Kliendi ning 

Telia ja kolmanda isiku vahelistest kokkulepetest, mis on konkreetse Kliendi poolt soovitud 

Teenuse osutamise eelduseks). Tarnetähtaegades lepivad Pooled kokku lähtudes Telia 

Valguskaabli kiu rendi eeskirjas ja käesolevates Teenusetingimustes fikseeritust, võttes 

seejuures arvesse konkreetse Teenuse osutamise eelduseks olevaid asjaolusid.  

2.3 Telia sidevõrgu piiridesse jäävate valguskaabli kiudude, mille pakkumiseks on Telial olemas 

vaba ressurss ning mille pakkumine ei eelda täiendavaid kokkuleppeid Telia ja Kliendi ja/või 

Telia ja kolmanda isiku vahel, tavapärane tarnetähtaeg on neli (4) nädalat alates 

nõuetekohase kirjaliku taotluse Teliale laekumise kuupäevast.  

2.4 Teenuse kasutamise võimaldab Telia Kliendile alates Teenuselepingus fikseeritud Teenuse 

aktiveerimise kuupäevast.  

3. Teenuse parameetrid. Teenuse tehnilised andmed. Piirangud 

3.1 Valguskaabli kiu(dude) tüüp on reeglina “single mode” (SM). Vastavasisulise eraldi 

kokkuleppe alusel on Kliendil erandjuhtudel võimalik tellida ka “multi mode” (MM) tüüpi 

valguskaabli kiudu(sid).  

3.2 Valguskaabli kiud vastavad rahvusvahelisele standardile ITU-T G651 ja G652. 

3.3 Teenust osutab Telia vaid vaba ressursi olemasolul. 

3.4 Teenuselepingus kindlaks määratud valguskaabli kiu(dude) kogupikkuses võib esineda 

kõrvalekaldeid kuni kolme protsendi (3%) ulatuses. 

3.5 Telia jätkukarpidesse ei paigaldata Kliendi lisaseadmeid (näiteks splittereid). 

4. Tehnilised lahendused valguskaabli kiu rentimisel 

Kliendi valguskaabli kiud tuleb füüsiliselt ühendada Telia valguskaabli kiuga. Ühendamine saab 
toimuda Teliale kuuluvas jätkukarbis või Teliale kuuluvas ODF-s. Täpne lahendus leitakse tehnilise 
selgituse käigus. Ühendamisega seotud tööd Telia ruumides ja seadmetes teostab Telia. 

4.1 Kliendi valguskaabli kiud ühendatakse Telia valguskaabli kiuga Teliale kuuluvas jätkukarbis 

järgmistel juhtudel: 



 

4.1.1 Jätkukarbi asumisel Telia kaablikaevus.  
Kasutatakse juhul, kui Telialt renditava valguskaabli kiu vähemalt üheks lõpp-punkti 

asukohaks on kaablikaev. Vajalik kaablivaru ühenduse tegemiseks jäetakse sellesse 

kaablikaevu, kus jätkukarp asub. Kliendi valguskaabli sisestab ja vajalikud tööd jätkukarbis 

teostab Telia. 

 

Joonis 4.1.1 

4.1.2 Kliendi kaabli sisenemisel Telia hoonesse väliskaabliga (outdoor cable) (näit. 
kaablikanalisatsioonist).  
Telia hoonesse sisenemisel lõpeb Kliendi kaabel Teliale kuuluvas jätkukarbis. Jätkukarbis 
ühendatakse Kliendile kuuluv valguskaabli kiud kokku Telialt renditava valguskaabli kiuga. 
Telialt renditav valguskaabli kiud võib läbida ODF-e. Klient jätab vajaliku kaablivaru 
viimasesse Kliendile ligipääsetavasse kaablikaevu või muusse kokkulepitud kohta. Kliendi 
valguskaabli Telia hoonesse sisestab ning vajalikud tööd Telia hoones ja jätkukarbis 
teostab Telia. 

Joonis 4.1.2  
 
4.1.3 Kliendi soovi korral. 

Kliendi soovi korral võib teostada Kliendi valguskaabli kiu ühendamise Telia valguskaabli 
kiuga jätkukarbis ka muudel juhtudel. 
 
 
 
 
 

Telia
kaablikaev

Telia
jätku-

karp
 Kliendi kaabel

Füüsiline 

ühenduskoht

 Telia

 kaabel

renditava kiu 

pikkus

Telia 

ODF

                                          ET hoone

                                          

Telia hoone

Telia

jätku

karp

 Kliendi kaabel

renditav 

Valguskaabli

Kiud

Füüsiline 

ühenduskoht



 

4.2 Kliendi valguskaabli kiud ühendatakse Telia valguskaabli kiuga Teliale kuuluvas ODF-s  

järgmistel juhtudel: 

4.2.1 Telia ruumis paiknevasse ODF-i sisestatakse Kliendi sisekaabel (indoor cable) väljastpoolt 

Telia ruumi. Klient jätab vajaliku valguskaabli varu kokkulepitud kohta väljaspool Telia 

ruumi. Kliendi valguskaabli sisestab Telia ruumi ja vajalikud tööd teostab Telia. 

 

Joonis 4.2.1 

 

4.2.2 Mitte Telia ruumis paiknevasse Telia ODF-i sisestatakse Kliendi valguskaabel. Klient jätab 

vajaliku valguskaabli varu kokkulepitud kohta väljapoole Telia ODF-i. Kliendi valguskaabli 

kiu sisestab Telia ODF-i ja vajalikud tööd teostab Telia. 

 

Joonis 4.2.2 

 

4.2.3 Telia ruumis paiknevasse ODF-i sisestatakse Teliale kuuluv valguskaabli kiud. Kasutatakse 

peamiselt Telia telehotellis, kus Kliendi seadmed ja Telia ODF asuvad Telia ruumides. 

 

Joonis 4.2.3 
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5. Teenuse tasud 

5.1 Valguskaabli kiu kuutasu on valguskaabli kiu kasutamise eest Kliendi poolt tasumisele kuuluv 

igakuine tasu, mille suurus saadakse korrutades Teenuselepingus kindlaks määratud 

valguskaabli kiu pikkus (meetrites) Hinnakirjas kindlaks määratud valguskaabli kiu kuutasuga. 

5.2 Valguskaabli kiu liitumistasu on valguskaabli kiu kasutamisele võtmisel Kliendi poolt 

tasumisele kuuluv ühekordne tasu, mille suurus on kindlaks määratud Hinnakirjas. 

5.3 Valguskaabli kiu rentimiseks vajalike ehitustööde tasu on Kliendi poolt tasumisele kuuluv 

ühekordne tasu, mida tasutakse juhul, kui valguskaabli kiu rentimiseks on vajalik teha 

eelnevaid ehitus- ja/või ümberehitustöid ning mille suurus on kindlaks määratud 

Teenuselepingus.  


