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PALVELUKUVAUS ELISAN MOBIILILAAJAKAISTAPALVELUT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 
1.6.2012 ALKAEN  
 
Elisan mobiililaajakaistapalvelut tarjoavat valitun palvelutyypin mukaisen tiedonsiirtoyhteyden 
kiinteään kuukausihintaan kotimaassa. Elisan mobiililaajakaistapalvelu voidaan tilata lisäpalvelu-
na Elisan matkapuhelinliittymiin.  
 
Elisan mobiililaajakaistapalvelut toimivat Elisan matkaviestinverkon kuuluvuusalueella. Par-
haimmat tiedonsiirtonopeudet saavutetaan 3G (UMTS) ja 4G (DUAL CARRIER ja LTE) -verkojen 
kuuluvuusalueilla. Näiden verkkojen kuuluvuusalueen ulkopuolella tiedonsiirtoyhteydet toimivat 
2G (EDGE ja GSM) -verkoissa. Tarkista ennen palveluiden tilaamista käyttöpaikassasi tarjolla ole-
vat verkkotekniikat ja arvio kuuluvuudesta myyjältä tai osoitteesta www.elisa.fi/kuuluvuus. 
Elisan mobiililaajakaistapalveluissa voidaan käyttää osoitteenmuunnosta. Osoitteenmuunnosta 
käyttävässä tiedonsiirtoliikenteessä palvelu ei saa julkista yksilöllistä IP-osoitetta käyttöönsä ja 
tiedonsiirtoyhteyden avaaminen sisäänpäin on estetty. Muussa tapauksessa sisäänpäin kulke-
vassa tiedonsiirtoliikenteessä on suljettuna portit: 135, 137-139, 445 ja 25. Ulospäin lähtevässä 
tiedonsiirtoliikenteessä on suljettuna portit: 135, 137-139, 445 ja 25. Portin 25 kautta lähtevä 
tiedonsiirtoliikenne on sallittu ainoastaan Elisan postipalvelimille: smtp.kolumbus.fi ja 
smtpa.kolumbus.fi. Lyhyen ajan sisällä lähetettyjen sähköpostiviestien määrää on rajoitettu. Re-
solver-palvelimet eivät vastaa ICMP-kyselyihin (ping-pyyntöihin) Elisan verkon ulkopuolelta.  
 
Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit 
Elisan mobiililaajakaistapalveluiden tiedonsiirtonopeudet voivat tilapäisesti laskea alle tyypilli-
sen tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin. Tiedonsiirtonopeus riippuu mm. valitusta palvelusta, 
sijainnista, käytettävissä olevasta verkkotekniikasta, kuuluvuuden voimakkuudesta, häiriötasos-
ta, päätelaitteen ominaisuuksista ja verkon kuormituksesta. Tiedonsiirtonopeuteen voivat vai-
kuttaa myös esimerkiksi internetpalveluiden ruuhka, palveluiden käyttöön tarkoitettujen lait-
teistojen suorituskyky, virustorjunta- ja palomuuripalveluiden sekä muiden käytössä olevien oh-
jelmistojen aiheuttama kuormitus tai langattoman lähiverkkoyhteyden käyttö. Lisäksi verkon 
kuuluvuusalueissa saattaa esiintyä paikallisia katveita, esimerkiksi naapuritalo tai oman talon 
rakenteet voivat vaimentaa kuuluvuutta sisätiloissa.  

http://www.elisa.fi/kuuluvuus�
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Tiedonsiirtonopeuksien tyypilliset vaihteluvälit (lataus) 
(Mbit/s) Enimmäisnopeus 

(lataus) (Mbit/s) 
Kohtuukäyttö* 

2G 3G 
4G DUAL 
CARRIER 4G LTE 

Mini 0,05 - 0,2 0,2 - 0,5 
  

0,5 1 Gt 
Plus 0,05 - 0,2 0,4 - 1 

  
1 5 Gt 

Pro 0,05 - 0,2 0,4 - 10 
  

21 10 Gt 
Premium 4G 0,05 - 0,2 0,4 - 10 0,4 - 20 

 
42 ei rajoituksia 

 
*Kohtuukäytön ylimenevästä osasta laskutetaan lisämaksu, joka on puolet normaalin kuukausimaksun hinnasta. Lisä-
maksu laskutetaan jokaiselta alkavalta kohtuukäytön ylittävältä paketilta (1, 5 tai 10 Gt tilatusta palvelusta riippuen) 
erikseen. 
 
 


