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Tervetuloa käyttämään Lomanetti-palvelua 

 

Lomanetti on kuukausimaksullinen internetyhteyspalvelu, joka on suunniteltu vapaa-ajanasun-

noille osa-aikaiseen käyttöön. 

Lomanetti on asiakkaan oman tarpeensa mukaan käyttöönsä aktivoima yhteystyyppi, joka on käy-

tettävissä 150 vuorokautta kalenterivuoden aikana. Liittymän ollessa aktiivinen, ovat kaikki inter-

net-palvelut ja IPTV-palvelut käytettävissä normaalisti. Liittymään voidaan myös tilata lisäpalveluita 

esim. maksutv-kanavapaketteja. Liittymän nimellisnopeus on 100/100Mbit/s. 

Passiivisessa tilassa ollessaan liittymässä toimivat esimerkiksi kiinteistöautomaation, kameraval-

vonnan ym. palveluiden tarvitsemat tietoliikenneportit (TCP8080-8090 ja 25). Lisäksi liittymästä 

voidaan liikennöidä seuraaviin http-palveluihin: mokki.kaisanet.fi. ja isovelikm.kpo.fi. Muu inter-

net- ja IPTV-liikenne on estetty. 

Aktiivinen tila valitaan hallintasivulla (https://mokki.kaisanet.fi) asiakkaan omasta toimesta ha-

luamalleen ajanjaksolle. Portaalissa on kalenterinäkymä, johon halutut käyttöpäivät merkitään. Va-

litut käyttöpäivät vähentävät kokonaissaldoa. Jäljellä olevien käyttöpäivien määrä näkyy hallintasi-

vulla. Liittymän aktivointi voidaan tehdä joko etukäteen tai myös käyttöpaikassa hallintasivun 

kautta. 

IPTV-palveluun saadut tunnukset toimivat Lomanetin tilasta riippumatta. Palvelujen käyttö on tun-

nusten avulla mahdollista esim. vakituisessa asunnossa, mikäli siellä on toimiva nettiyhteys (max. 

5:llä eri laitteella). 
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Lomanetin hallintaohje 

1. Lomanetin käyttöpäivien hallinta tapahtuu osoitteessa http://mokki.kaisanet.fi. Kirjaudu 

palveluun sisään saamillasi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

 
 

 

2. Valitse Tilatut palvelut ja klikkaa Muokkaa palvelun kohdalla. 
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3. Valitse haluamasi käyttöpäivät kalenterinäkymästä. Vahvista valintasi klikkaamalla Tal-

lenna. 

 

 

• Käyttöpäivät valitaan klikkaamalla halutun vuorokauden kohdalla. Kalenterista valitut käyt-

töpäivät näkyvät sen jälkeen myös näytön oikean puoleisessa valikossa. Valitun vuorokau-

den poistaminen tapahtuu joko klikkaamalla uudestaan kalenterissa näkyvää käyttöpäivää 

tai klikkaamalla Poista oikeanpuoleisessa valikossa näkyvän päivämäärän kohdalla. Voit 

tyhjentää kaikki valitut käyttöpäivät klikkaamalla Tyhjennä. Vahvista haluttujen käyttöpäi-

vien valita klikkaamalla Tallenna. 

 

• Pidemmän aikavälin valitseminen tapahtuu klikkaamalla ensin aktiiviseksi kohta Aikavälin 

valinta. Valitse sen jälkeen haluamasi aikavälin ensimmäinen käyttöpäivä klikkaamalla sitä 

kalenterinäkymässä. Valitse sen jälkeen halutun aikavälin viimeinen käyttöpäivä. Voit pois-

taa yksittäisiä käyttöpäiviä klikkaamalla niitä joko kalenterinäkymässä tai klikkaamalla 

Poista oikeanpuoleisessa valikossa näkyvän päivämäärän kohdalla. Voit tyhjentää kaikki 

valitut käyttöpäivät klikkaamalla Tyhjennä. 
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