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MOBIILIKAISTA 
 

1. ERITYISEHTOJEN KÄSITTEET 

 

Oheiset käsitteet tarkoittavat näissä erityisehdoissa seuraavaa: 

 

Asiakas 

Asiakas-sanaa käytettäessä viitataan samanaikaisesti sekä kuluttaja-asiakkaisiin että yritysasiakkaisiin. 

Kuluttaja-asiakas tilaa Lounea Palvelut Oy:ltä palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin 

harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Yritysasiakas on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka tilaa 

Lounealta palveluja pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. 

 

Erityisehdot 

Mobiilikaista palveluun sovellettavat erityisehdot, joita sovelletaan tilaussopimuksen ja toimitusehtojen 

lisäksi 

 

Lounea Palvelut Oy 

Palveluntarjoaja, myöh. Lounea 

 

Laitteet 

Modeemi, ja muut telepääte- ja muut laitteet, jotka palveluntarjoaja kulloinkin toimittaa asiakkaalle. 

 

Liittymäpalvelu 

Palveluntarjoajan tarjoama liittymän avaamista ja ylläpitoa koskeva palvelu. 

 

Palvelut  

Palveluntarjoajan asiakkaalle kulloinkin tarjoamat ja asiakkaan kulloinkin tilaamat laite-, sisältö-, liittymä- 

ja lisäpalvelut ja muut viestintä- ja lisäarvo- ja muut palvelut yhdessä. 

 

Verkko 

Viestintäverkko, jossa palveluntarjoaja kulloinkin tarjoaa palveluja. 

 

2. PALVELUN KUVAUS 

 

Mobiilikaista on Lounean asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa internetyhteyksien muodostamisen 

päätelaitteella, kuten kannettavalla tietokoneella. Palvelu tarjotaan GPRS/EDGE, 3G - ja 4G -tiedonsiirtona. Esimerkit 

liittymänopeuksien vaihteluväleistä 3G - ja 4G -verkossa löytyvät alaosan taulukosta 1. Palvelu toimii DNA:n 

mobiiliverkossa. 

 

Taulukko 1. 

Liittymänopeus** Nopeuden 
vaihteluväli 24h 
mittausjakson 

aikana 

Paluusuunta Nopeuden 
vaihteluväli 4h 
mittausjakson 

aikana 

Paluusuunta 

2/2 Mbit/s 0,4-1,6 kbit/s 250-800kbit/s 0,3-1 Mbit/s 200-350kbit/s 

21/8,6 Mbit/s 0,4-15Mbit/s 0,4-3Mbit/s 0,35-10Mbit/s 0,35-2Mbit/s 

42/8,6 Mbit/s* 0,4-25Mbit/s 0,4-3Mbit/s 0,35-20Mbit/s 0,35-2Mbit/s 
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50/25 Mbit/s* 5-40Mbit/s 4-20Mbit/s 2,5-30Mbit/s 3-15Mbit/s 

100/50Mbit/s* 5-80Mbit/s 4-30Mbit/s 2,5-50Mbit/s 4-25Mbit/s 

 
* edellyttää nopeutta tukevan päätelaitteen käyttöä. 

 

Mainitut liittymänopeudet** ovat teoreettisia 3G- ja 4G-verkon alueella toteutuvia maksiminopeuksia ja Palvelun todelliset nopeudet 

voivat olla olennaisesti tätä alhaisempia. Suurimmat nopeudet saavutetaan vain 3G- ja 4G -verkon alueella. Näiden ulkopuolella 

yhteydet toimivat EDGE- ja GPRS-nopeuksilla. Liittymien nopeudet on ilmoitettu DNA:n runkoverkkoon. Nopeudet internetissä 

sijaitsevalle palvelimelle ovat tyypillisesti pienempiä, koska ne riippuvat kansallisten ja kansainvälisten verkkojen nopeudesta, 

palvelimen nopeudesta sekä näiden ruuhkaisuudesta. DNA ei voi taata yhteyden nopeutta oman verkkonsa ulkopuolella. 

 
Taulukossa 2. on esitetty esimerkkejä tyypillisistä toimintanopeuksista eri verkkojen alueella: 

 

                 Taulukko 2. 

Siirtotekniikka Teoreettinen maksiminopeus Nopeus normaalikäytössä 

GPRS 56 kbit/s ~20-40 kbit/s 

EDGE 236 kbit/s ~100-150 kbit/s 

UMTS 384 kbit/s ~150-200 kbit/s 

HSDPA 7,2 Mbit/s ~500 kbit/s – 6 Mbit/s 

HSPA+ 21 Mbit/s ~2 Mbit/s – 18 Mbit/s 

DUAL CARRIER 42 Mbit/s ~5 Mbit/s – 25 Mbit/s 

LTE (4G) 100 Mbit/s ~10 Mbit/s – 80 Mbit/s 

 

3 PALVELUN PERUSOMINAISUUDET 
 

Palvelu sisältää valitun liittymätyypin mukaisen tiedonsiirtoyhteyden kiinteään kuukausihintaan 

kotimaassa. Mobiilikaistan voi tilata omana palvelunaan tai yhdessä muun Lounean tarjoaman palvelun 

kanssa, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

 

4 PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO 

4.1 Palvelun toimitus 

Palvelu alkaa toimia viimeistään neljän (4) työpäivän kuluttua sopimuksen hyväksymisestä. 

 

4.2 Palvelun laskutus 

Asiakkaan tilaamat palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, hinnaston 

mukaisin ehdoin. 

 

5 PALVELUN KÄYTETTÄVYYS 
 

Palvelun käytettävyyteen vaikuttaa mm. yhtäaikaisten käyttäjien ja tiedonsiirron määrä. Verkon 

kuormittumisesta johtuen tiedonsiirto voi olennaisesti hidastua, katkeilla tai keskeytyä. Katkenneen tai 

keskeytyneen tiedonsiirtoyhteyden seurauksena tiedostoja tai niiden osia voi hävitä, jäädä saapumatta tai 

saapua puutteellisena tai virheellisenä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Lounea ei vastaa 

vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista syistä johtuvasta palvelujen käytön yhteydessä 

tapahtuvasta tiedon tai muun sisällön muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä. 

 

Nopeuksiin vaikuttavat lisäksi mm. verkon samanaikaisten käyttäjien määrä, käyttöpaikka (sisällä/ulkona, 

seinien paksuus, maaston muodot yms.), käytetty päätelaite sekä ohjelmistot. DNA:n 
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kuuluvuusaluekartassa (www.dna.fi/kuuluvuus/) on ilmoitettu Liittymien kuuluvuusalue. Kuu-

luvuusaluekartta on kuitenkin vain suuntaa antava esitys Liittymän kuuluvuusalueesta. Lounea suosittelee 

lisäantennin käyttöä kaikissa olosuhteissa Liittymän kanssa. Palvelun saatavuus tarkistetaan aina 

osoitteen perusteella. 

 

Palvelussa saattaa olla lyhyitä katkoksia teknisten huolto- ja ylläpitotöiden tai verkkohäiriöiden 

yhteydessä. Katkokset pyritään ajoittamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa 

asiakkaalle. Näistä tilanteista Lounea ja DNA pyrkivät ilmoittamaan internetsivustoillaan mahdollisuuksien 

mukaan etukäteen. 
 

Palvelun käytettävyyteen ja toiminta-alueeseen voivat vaikuttaa myös muutokset Palvelun toteuttavan 

kolmannen osapuolen matkaviestinverkossa, joihin Lounea tai DNA eivät voi vaikuttaa. Lounea tiedottaa 

tietoonsa tulevista asiakkaan Palveluun vaikuttavista muista kuin vähämerkityksellisistä muutoksista 

ilmoitetaan ennen niiden voimaantuloa Lounean yleisten kuluttajasopimusehtojen mukaisesti. 

6 PALVELUN KÄYTTÖ ULKOMAILLA (VERKKOVIERAILU) 

 

Palvelun käyttö ulkomailla on estetty.  

7 PALVELUN RAJOITUKSET 

 

Lounea ei takaa liittymälle tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Lounea varaa oikeuden mm. 

viranomaismääräyksistä, tietoturvasyistä tai verkon kuormitustilanteissa priorisoida muuta verkossa 

tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä Palveluun nähden, mikäli tämä on tarpeellista verkon ja palveluiden 

toimivuuden varmistamiseksi. Lounea voi palvelun käytettävyyden, haittaliikenteen suodatuksen tai muun 

tietoturvasyyn vuoksi tilapäisesti rajoittaa palvelun käyttöä, joko poistamalla käytöstä tiettyjä 

liikennöintitapoja (protokollat) tai tietoliikenne-portteja tai kytkemällä tilapäisesti liittymästä kokonaan pois 

tiedonsiirtopalvelun käyttömahdollisuus. Liikenteen rajoittamiseen tai liittymien tiedonsiirtopalveluiden 

tilapäiseen poistoon saatetaan käyttää automaattisia järjestelmiä.  

 

Palvelua on kiellettyä käyttää ns. vertaisverkkoliikenteessä (peer-to-peer) tai vastaavaan tiedostojen 

jakamiseen sen aiheuttaman kuormituksen vuoksi. Palvelua ei ole tarkoitettu puheen siirtämiseen, Lounea 

ei takaa puheensiirtoon mitään laatutasoa. 

 

Mikäli Palvelua käytetään näiden erityisehtojen, Lounean yleisten kuluttajasopimusehtojen, Lounean 

antamien muiden ohjeiden ja määräysten tai lain vastaisesti, on Lounealla oikeus sulkea liittymä 

tilapäisesti sekä purkaa sopimus Lounean kuluttaja-asiakkaita koskevien yleisten sopimusehtojen 

mukaisesti. 

 

Liittymillä voidaan käyttää sovelluksia, jotka avaavat itse yhteyden palvelimeen päin (esimerkiksi: http(s), 

telnet, ssh, irc, ftp).  

 

Internetistä liittymiin tulevaa liikennettä rajoitetaan protokolla- ja porttikohtaisesti: 

 

IPv4 estetyt TCP-portit: 

25 Simple Mail Transfer protocol UL 

1 - 499 DL 

501 - 1023 DL 

7547 TR069 UL/DL 
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IPv4 estetyt UDP-portit: 

1 - 122 DL 

124 - 258 DL 

260 - 499 DL 

501 - 1023 DL 

1900 uPn DL 

 

IPv6 estetyt portit: 

25 Simple Mail Transfer protocol UL (TCP) 

53 Domain Name System DL (UDP) 

1900 uPn DL (UDP) 

7547 TR069 UL/DL (TCP) 

 

UL tarkoittaa päätelaitteelta Internetiin suuntautuvaa liikennettä ja DL Internetistä päätelaitteelle 

suuntautuvaa liikennettä. 

 

Liittymä on tarkoitettu pakettikytkentäisiin IP- (internet) yhteyksiin. Piirikytkentäinen puhe- ja 

videopuheluliikenne sekä lähtevä teksti - ja multimediaviestiliikenne on estetty eikä niitä ole mahdollista 

erikseen tilata liittymään. Saapuva tekstiviestiliikenne on sallittu. 

 

8 TIETOTURVA 
 

Langaton viestintä GSM/3G/4G-tukiaseman ja mobiililaitteen välillä on salattu. Liikennöitäessä avoimeen 

internetiin Asiakkaan tulee huolehtia siirtämänsä luottamuksellisen tiedon salauksesta. Lounea ei vastaa 

asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse käyttämänsä päätelaitteen 

(esimerkiksi kannettava tietokone), tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai 

järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta, kuten henkilökohtaisen palomuurin ja haittaohjelmien 

torjuntaohjelmien toiminnasta sekä käyttöjärjestelmän tarvittavista päivityksistä. 

 

9 LAITTEEN JA LIITTYMÄN TOIMITTAMINEN ASIAKKAALLE 
 

Lounea huolehtii Laitteen ja Liittymän toimittamisesta asiakkaan saataville toimipisteesensä tai muulla 
erikseen sovitulla tavalla. Laitteen ja Liittymän toimitusaika voi vaihdella esimerkiksi Laitteen kysynnästä 
ja laitevalmistajan varastotilanteesta riippuen. Toimitusajasta sovitaan asiakkaan kanssa 
tapauskohtaisesti. 
 
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun asiakas on saanut Laitteen ja Liittymän hallintaansa. 
 

10 KORVAAVAT LAITTEET 
 

Mikäli markkinoinnissa yksilöity laite on loppunut, Lounealla on oikeus toimittaa asiakkaalle markkinoitua 
laitetta vastaava laite. 
 

11 VOIMASSAOLO JA MUUT EHDOT 
 

Nämä erityisehdot tulevat voimaan 14.9.2017 
 
Sopimukseen sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi tilaussopimuksessa mainittuja ehtoja sekä 
kulloinkin voimassaolevia Lounean yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai yleisiä sopimusehtoja 
yritysasiakkaille ja yhteisöille asiakassuhteesta riippuen.  
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Mikäli tilaussopimuksen, yleisten sopimusehtojen ja näiden erityisehtojen välillä on ristiriitaa, on 
soveltamisjärjestys seuraava:  
 

1. Tilaussopimus, 2. Erityisehdot, 3. Hinnasto, 4. Yleiset sopimusehdot.  

 
Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta 
pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 

 


