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Lisa 1 tootetingimused nr 4 „Kiu rent juurdepääsuvõrgus“ juurde 

 

Juhis „SIDEÜHENDUSE TEOSTAMINE ELASA JUURDEPÄÄSUVÕRGU PEAJAOTUSKAPIS“ 

 

ELASA juurdepääsuvõrgu (JPV) peajaotuskapis sideühendusi teostades lähtub ELASA Klient 
(operaator, kes on sõlminud tootelepingu kiu rent juurdepääsuvõrgus) järgmistest nõuetest ja 

põhimõtetest: 

 

• Peale JPV peajaotuskapi võtme Kliendi kasutusse andmist,  teostab sideteenuse 

osutamiseks vajalikud sideühendused Klient iseseisvalt vastavalt JPV peajaotuskapi 

valmistajatehase ning ELASA nõuetele ja juhistele. 

• Kliendil on lubatud teostada ühendused alles peale ELASA poolse nõusoleku saamist. 

Ühenduste teostamisel lähtutakse konkreetse piirkonna JPV kiuskeemil toodud portidest 

(ELASA annab või tähistab kiuskeemil asjakohase, konkreetse aadressiga seotud, pordi). 

Teostatakse vaid enda sideteenuse lõpptarbijatega (kelle osas on ELASA-ga 
sõlmitud/sõlmimisel tooteleping) seotud ühendusi va lõpptarbija poolsel sideteenuse 

osutaja vahetamisel. Viimasel juhul on õigus olukorras, kus lõpptarbija on soovinud 

sideteenuse osutajat vahetada ja ELASA on vastava muudatuse kinnitanud, lõpptarbija 
senise operaatori võrgus lahti ühendada ja ühendada enda võrku. 

• Välja arvatud eelmises punktis käsitletu, on rangelt keelatud kahjustada teiste ELASA 

Klientide/operaatorite ühendusi ja/või huve. 

• Igasugune muu tegevus JPV peajaotuskapis on keelatud. 

• Klient kasutab JPV ühenduste teostamisel spetsialiste, kes omavad vajalikke teadmisi ja 
kogemust kiuskeemi lugemisel ja ühenduste teostamisel, ning on korrektse töökultuuriga. 

• Klient jäädvustab JPV peajaotuskapi avamisel selgelt loetavale digitaalsele fotole olukorra 

kapi sisust enne ühendustöö teostamist ning ühendustöö teostamise järgselt, vahetult 

enne kapiukse sulgemist ning lukustamist. Kliendil on kohustus edastada nimetatud fotod 

koos ühendatud aadresside loeteluga e-posti aadressil jpv@elasa.ee, kasutades foto 
allkirjana vormi ELAXXX_AAAAKKPP_ENNE, ELA_AAAAKKPP__PARAST, näit 

ELA507_20220114_ENNE. 

• JPV peajaotuskapis tööde teostamise järgselt peab kapp jääma korda ning olema 
lukustatud. 

• Klient kohustub sideühenduste teostamisel järgima kasutatavate JPV komponentide 

valmistajate juhendmaterjalides toodut ning teostama tööd selliselt, et tulemus näeb 

esteetiliselt korrektne välja ning ei takista teiste operaatorite opereerimist 
juurdepääsuvõrgus. Ühenduste teostamisel -10 kraadi ja sellest madalama temperatuuri 

korral, tuleb kasutada soojendatavat telki (üle JPV peajaotuskapi), et tagada vajalik 
temperatuur vältimaks komponentide kahjustamist. 

• Kui Klient märkab JPV piirkonnas (ennekõike kapis, kapi ümbruses) võrguga seonduvaid 
ebakorrapärasusi, ohtlikku olukorda, JPV rikkumist, riknemist või muid valdkonna 

spetsialisti silmale ilmselgeid iseärasusi, siis kohustub ta sellest ELASA-le või ELASA 

hoolduspartnerile teada andma. 

• Kui Klient kasutab ühenduste teostamisel alltöövõtja teenuseid on Klient kohustatud 

tagama, et alltöövõtja on teadlik kõikidest Kliendile teada olevatest tööde teostamisega 
seotud ELASA nõuetest. Klient on täiel määral vastutav alltöövõtja tegevuse eest ELASA 

JPV peajaotuskapis. ELASA-l on õigus saada vastavasisulise päringu korral Kliendilt 
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ülevaade ELASA JPV piirkonna töödesse kaasatud alltöövõtjatest. Mõjuval põhjusel on 

ELASA-l õigus piirata alltöövõtjate juurdepääsu ELASA JPV peajaotuskapile. 

• Kui Klient rikub tööde teostamisel ELASA-le kuuluvaid seadmeid või kahjustab kolmandate 

isikute sideühendusi, on ELASA-l õigus nõuda lisaks leppetrahvile tegeliku kahju 

hüvitamist. 

Pilt sisust enne sidekapis ühenduste teostamise alustamist  
 

1. Näha peab olema sisend- ja väljundpaneelid  

 

Näide: Pilt enne tööde alustamist (pildil ei ole veel näha splittereid ja vabade patchide hoidikuid, 

mis Kliendi poolt ühendusi tegema minnes on juba olemas). 
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Pilt sisust enne sidekapi sulgemist  
 

1. Sidekapi sisu peab olema arusaadavalt nähtaval, seejuures: 

a. selgelt pildil splitter, sisend- ja väljundpaneelide ühendused  

b. sarnaselt eelnevalt paigaldatud patchide teekonnale (pildilt näha) tuleb ka uus patch 

hoidikust võtta ja sama kaudu paigaldada/vedada ja paneeli porti ühendada. 

 

Näide: Pilt peale tööde lõpetamist 

 



Kinnitatud Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhataja otsusega Nr. 1-1.OS/22-004 (25.02.2022.a.) 

 

Näide kiuskeemi väljavõttest ja ühenduste teostamisest 

ELASA annab kokkulepitud ühenduste teostamiseks väljavõtted kiuskeemil ja/või märgistab 

dropboxis paikneval kiuskeemil need aadressid, milliste osas ühendused teostatakse punase 

värvusega ning lisab broneering lahtrisse sideoperaatori. Tehniku jaoks on oluline teada aadressi 

ja sellele vastavat pesa peajaotuskapi sobivas paneelis, millesse ta ühendab enda ettevõtte 

splitteri väljundi. 

 

 

Toodud skeemi puhul tuleb ühenduse saamiseks aadressile Pärna tn 5 ühendada operaatori 

splitter peajaotuskapis 507PJ01 paneelis 507P02 pesasse 5. 

Operaatorite splitterid ja nende vabade väljundite otsad (patch kaablite otsad) on kapis hoidikus 

ning hoidik on märgistatud operaatori nimega. 

Paneelid on tähistatud ning porte tuleb lugeda vasakult alates selliselt, et paneeli ülemine port 

on esimene port ja selle all on teine port. Kolmas port on esimese kõrval paremal ja neljas port 

on kolmanda pordi all (teise pordi kõrval paremal) nagu järgneval skeemil: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

 

 

Splitteri tähis Paneeli tähis
Pesa number

paneelil
Kliendi ODF Aadress

Korteri number / 

kliendikaabli tähis 

kortermajades Broneeritud

507P02 1 507A01 Tamme tn 13 1 Varu kinnistul kliendi soovil

507P02 2 507A02 Tamme tn 13 2 Varu kinnistul kliendi soovil

507P02 3 507A03 Tamme tn 13 3 Varu kinnistul kliendi soovil

507P02 4 507A04 Pärna tn 3 0

507P02 5 507A05 Pärna tn 5 0

507P02 6 507A06 Pärna tn 6a 0 Ehituse käigus kaablit välja ei ehitata

507P02 7 507A07 Pärna tn 6 0 Ehituse käigus kaablit välja ei ehitata

507P02 8 507A08 Pärna tn 7 0 Telia

Kliendiliin Klient

089J04/089M61 (ol.ol kaev,kapp nr / muhv nr)

507L01 (kaabli tähis ol.ol kaevust, kapist)
Splitteri tähistamine:

1. ST-EL (Elisa)

2. ST-TE (Telia)

3. ST-T2 (Tele 2)

4. vaba splitter

5. vaba splitter

Peajaotuskapp 507PJ01


