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VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN
HARJOITTAMISEKSI

Päivämäärä
Diaarinumero
HAKIJAT
Iniön kunta
NRJ Finland Oy
Pro Radio Oy
Salon Alueradio Oy
Turun lähiradioyhdistys ry
Turun Paikallisradio Oy
PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
Toimiluvat paikallisen analogisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Varsinais-Suomen alueella
TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ
Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:
Iniön kunta

Iniö (Iniö 99,0 MHz)

Pro Radio Oy

Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz)

Pro Radio Oy

Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz)

Salon Alueradio Oy

Salo (Salo 88,2 MHz)

Salon Alueradio Oy

Salo (Salo 93,5 MHz)

Turun lähiradioyhdistys ry

Turku (Turku 91,5 MHz)

Turun Paikallisradio Oy

Turku (Alastaro 97,5 MHz, Laitila 100,9 MHz, Mellilä 95,3 MHz,
Turku 90,5 MHz)

Turun Paikallisradio Oy

Turku (Korppoo 87,8 MHz, Turku 89,0 MHz)
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Johdanto
Tällä päätöksellä myönnetään toimiluvat analogisen paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen
Varsinais-Suomen alueella. Koska päätösten kohteen oleva radiotoiminta muodostaa kokonaisuuden, on hakemukset tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä.
Taajuuksien käyttösuunnitelmaa koskevassa kohdassa kuvataan hakukierroksen perustana olevien
taajuuksien käyttöön liittyvät seikat. Asian käsittelyä koskevassa osassa kuvataan hakumenettelyn
eri vaiheet. Hakemuksia koskevassa osassa kuvataan tiivistetysti hakijaa ja hakemusten sisältöä sen
perusteella, mitä hakija on hakuprosessin kuluessa esittänyt. Sovellettavia säännöksiä koskevassa
osassa esitetään voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Tämän jälkeen perustellaan ratkaisun lopputulos sekä toimilupaan liitettävät määräykset. Varsinaiset toimiluvat ovat päätöksen liitteinä.
Taajuuksien käyttösuunnitelma
Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varatut taajuuskokonaisuudet on määritelty radiotaajuuksista
ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin mukaisessa, valtioneuvoston vahvistamassa toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen määrättyjen taajuusalueiden
käyttösuunnitelmassa (valtioneuvoston asetus 1159/2002 muutoksineen).
Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa
2.2 (Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet. Tähän tarkoitukseen on varattu kymmenen lähes koko valtakunnan tai merkittävän osan
siitä kattavaa taajuuskokonaisuutta.
Alueellinen ja paikallinen toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 2.3 (Analoginen radiotoiminta: alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet. Tähän tarkoitukseen on varattu 51 alueelliseen tai paikalliseen käyttöön tarkoitettua taajuuskokonaisuutta.
Julistaessaan toimiluvat haettaviksi valtioneuvosto varasi mahdollisuuden tarvittaessa tarkistaa ja
täsmentää taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa toimilupien käsittelyyn liittyen. Valtioneuvosto tekee
eräitä teknisiä tarkistuksia taajuusalueiden käyttösuunnitelmaan samanaikaisesti toimilupapäätösten
kanssa.
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Asian käsittely
Toimilupien julistaminen haettaviksi
Toimiluvat julistettiin haettavaksi julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus 16.1.2006 seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet,
Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Aamulehti, Keskisuomalainen, Kaleva, Savon Sanomat ja Ilkka. Lisäksi hakuilmoitus ja lehti-ilmoituksissa mainittu lisätietoja koskeva ilmoitus julkaistiin ministeriön internetsivuilla 16.1.2006. Hakuaika päättyi 28.2.2006 kello 13.
Toimilupailmoituksessa annetut tiedot
Toimilupa koskevassa ilmoituksessa haettavina olleista toimiluvista annettiin muun ohessa seuraavat tiedot.
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat kullekin taajuuskokonaisuudelle televisio- ja radiotoiminnasta
annetun lain 7 §:n nojalla ja lain 10 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Jos hakijoita on
useita, lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Myöntäessään toimilupia valtioneuvosto
kiinnittää huomiota haetun toimialueen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuteen sekä yleisön erityisryhmien tarpeisiin. Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon myös perustuslakivaliokunnan televisio- ja radiotoimintaan koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/1998) antaman lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sananvapauden toteutumisen varmistamiseen estämällä viestinnän keskittymistä ja myöntämällä toimilupia usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 §:n mukaan toimiluvat voidaan myöntää enintään
kymmeneksi vuodeksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee esittämään, että toimilupakausi alkaisi
nykyisin voimassa olevien toimilupien toimilupakauden umpeutuessa 1.1.2007 ja päättyisi
31.12.2011.
Myönnettäviin toimilupiin sisällytetään vahvistetun taajuuksien käyttösuunnitelman mukaiset taajuuskokonaisuudet, joilla toimintaa voidaan harjoittaa.
Toimilupiin on tarkoitus sisällyttää määräys, jolla määritellään harjoitettavan radiotoiminnan luonne
tai formaatti. Valtakunnallisen ja siihen rinnastettavan toiminnan mahdollistaviin toimilupiin sisällytetään määräys, jonka mukaan ohjelmistojen tulee pääsääntöisesti kuulua samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikista lähettimistä. Alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan mahdollistaviin toimilupiin puolestaan on tarkoitus sisällyttää määräys (esimerkiksi prosentuaalinen rajaus), joka ohjaa
ohjelmiston sisältöä toimilupahakemuksessa esitetyn perusteella esimerkiksi alueelliseksi tai paikalliseksi taikka erityisryhmiä palvelevaksi toiminnaksi.
Toimilupailmoituksessa pyydetyt tiedot
Toimilupailmoituksen mukaan hakemuksessa tuli esittää hakulomakkeella seuraavat tiedot:
1. hakijan yhteystiedot
2. haettu ensisijainen taajuuskokonaisuus vaihtoehtoineen
3. haetun radiotoiminnan formaatti tai kuvaus
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Lisäksi hakemukseen tuli liittää seuraavat tiedot:
1. tarkempi kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta ja toiminnan käynnistämisen aikataulusta
2. arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta
3. arvio liiketoiminnan ja kuuntelijamäärien tai –osuuksien kehityksestä
4. kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
5. selvitys hakijan omistussuhteista
6. jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
7. tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.
Sovellettavat säännökset
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n mukaan radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 §:n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja
myöntää valtioneuvosto.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja
myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella harjoitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä
turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.
Lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai
säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Lain 11 §:n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa
koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta
tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat
lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja
siirtokapasiteettia.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa jotka
ovat luonteeltaan osin erilaisia.
Lain 10 §:n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen kelpoisuus harjoittaa radiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään tällä perusteella. Lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Hakemus voidaan hylätä 10 §:n 2 momentin nojalla silloinkin, kun hakijoita on vain yksi. Sääntelyn tarkoituksena on estää toimiluvan myöntäminen hakijalle, jolla ei ole esitetyn selvityksen perusteella lainkaan edellytyksiä hoitaa asianmukaisesti radiotoimintaa. Jos hakija täyttää tai hakijat täyttävät lain 10 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset, on
hakemuksia arvioitava lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen kannalta.
Lain 10 §:n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella
voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan
mukaiseen toimintaan. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta
ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden
seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus. Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä
hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Olen-
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naista asiaa ratkaistaessa ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset sekä erityisesti arvio niiden uskottavuudesta. Arvioon saattavat vaikuttaa hakijan maksuvalmiuden lisäksi esimerkiksi tiedot
hakijan luottokelpoisuudesta sekä myönnettävän toimiluvan hakijan taloudellista asemaa parantava
vaikutus sekä toimiluvan mahdollistaman toiminnan aikanaan tuoma tulorahoitus. Arvioon sisältyy
epävarmuustekijöitä ja säännöstä on sovellettava tämän vuoksi varovaisesti. Säännöksen merkitys
vaihtelee käytännössä tapauskohtaisesti. Jos hakijana on uusi yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radio- tai muuta toimintaa, edellytyksen täyttyminen on tutkittava huolellisesti. Alalla pitkään
toimineen yhtiön osalta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, jos mitään erityisiä syitä epäillä taloudellisten voimavarojen riittävyyttä ei ilmene.
Lain 10 §:n 1 momentissa on säännös, jonka ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista
valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa
on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla paremmuusjärjestykseen.
Lain 10 §:n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus.
Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa kokonaisuuteen.
Lain 10 §:n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä
ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen.
Sanavapauden edistäminen on käsitteenä varsin yleisluontoinen. Toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä
siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä
kenenkään ennakolta estämättä. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä on todettu, että
toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi
omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien
myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden
näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa
heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta.
Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä.
Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on
myös itsenäinen merkitys.
Valtakunnallisessa toiminnassa ohjelmistotarjonnan monipuolisuus muodostuu ensinnäkin siitä, että
tarjolla on mahdollisimman monta sisällöltään erilaista ja eri kohderyhmiä palvelevaa radioohjelmistoa. Koska käytettävissä olevia taajuuksia on niukasti suhteessa hakemuksien määrään, ei
ole tarkoituksenmukaista myöntää useita toimilupia tiettyyn rajattuun kohderyhmään tai musiikkityyliin keskittyvään toimintaan tai formaattiin. Formaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjotun sisältöpalvelun (radiokanavan) ja sen esitystapojen kuvausta. Formaatin määrittelyllä on tarkoitus kuvata harjoitetun radiotoiminnan sisältöä, muotoa ja esitystapa. Tässä yhteydessä määrittely voi tapahtua pääasiallisesti soitetun musiikin, pääasiallisen kohderyhmän tai pääasiallisen sisällön kautta.
Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoformaattia tarjoavien hakemuksia keskenään tu-
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lee puolestaan arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi soitetun musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Myös paikallisella tasolla lähtökohta on pääpiirteissään sama. Paikallisissa hakemuksissa formaattivalikoima on kuitenkin huomattavasti kapeampi
kuin valtakunnallisessa toiminnassa, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vertailua formaattien
kesken. Tällöin korostuu hakijoiden ohjelmistojen sisältöjen arviointi. Koska toimiluvat on tarkoitettu paikallisen toiminnan harjoittamiseen, sisällön arvioinnissa korostuu paikallisten elementtien
osuus. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulee kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin
puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä.
Jos hakijana on yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radiotoimintaa radiomarkkinoilla, hakemusta tulee tarkastella kokonaisuutena sen suhteen, miten hyvät edellytykset hakijalla on monipuolisuutta turvaavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Hakemuksen kokonaisuutta arvioidaan myös silloin, jos tarkoituksena on käynnistää uusi radio.
Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule
turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa.
Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoimintalain 11
§:n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen
päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 §:n 1 momentin mukaisten
seikkojen toteutumista. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 27/2005 vp esitetty lausuma, joka sisältyi eduskunnan
vastaukseen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 82/2005 vp. Lausuman
mukaan valtioneuvoston uusia toimilupia myöntäessään tulee huolehtia siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvanhaltijan harjoittamaa
toimintaa.

Hakemukset
Iniön kunta
Iniön kunta on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Iniön seudulla taajuudella Iniö (Iniö 99,0 MHz). Radio Iniö on toiminut 20 vuoden ajan ja hakijan tarkoituksena on
jatkaa Iniön seudun väestöä palvelevan radiotoiminnan harjoittamista.

NRJ Finland Oy
NRJ Finland Oy on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Turun seudulla
ensisijaisesti taajuuskokonaisuudella Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz ja Turku
100,1 MHz) ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudella Turku (Turku 105,5 MHz ja Salo 105,2
MHz). Hakijan tarkoituksena on perustaa yli 25-vuotiaille miehille suunnattu rock-musiikkia soittava ja paikallista ohjelmaa sisältävä kanava. Paikallisissa osuuksissa keskitytään paikalliseen uutisointiin ja erityisesti urheiluun. Hakija on tämän hakemuksen lisäksi jättänyt kuusi hakemusta paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi vastaavalla formaatilla eri kaupungeissa (pääkaupunkiseu-
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tu, Tampereen, Lahden, Jyväskylän ja Oulun seudut sekä Kymenlaakso ja Etelä-Karjala). Radioaseman toteutuminen edellyttää, että hakijalle myönnetään toimiluvat kaikille haetuille paikkakunnille. Lisäksi hakija on jättänyt neljä hakemusta valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. Hakija harjoittaa nykyisin radiotoimintaa paikallisten toimilupien nojalla
(Energy). NRJ:n omistaa ranskalainen NRJ S.A.
Pro Radio Oy
Pro Radio Oy on hakenut kahta toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Turun seudulla. Yhtiö harjoittaa nykyisin Turun seudulla paikallista radiotoimintaa kahden toimiluvan nojalla.
Radio Sata on paikallinen radioasema, jonka ohjelmisto on kohdistettu yli 25-vuotiaille turkulaisille. Ohjelmisto sisältää pop- ja rock-musiikki ja paikallista aineistoa. Radio Sadan lähetys tulee suorana Turun studiolta arkipäivisin kello 6:n ja 18:n välisenä aikana. Hakija hakee toimilupaa radion
toiminnan jatkamiseksi taajuuskokonaisuudelle Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz). Iskelmä Turku on radioasema, jonka ohjelmisto on kohdistettu yli 30-vuotiaille Turun seudun kotimaisen iskelmämusiikin kuluttajille. Ohjelmisto perustuu keskitetysti tuotettuun ohjelmavirtaan, johon
sisällytetään paikallisia osuuksia. Paikalliset ajankohtaisosuudet käsittelevät paikallisia asioita, liikennettä ja säätä. Hakija hakee toimilupaa radion toiminnan jatkamiseksi taajuuskokonaisuudelle
Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHZ ja Turku 100,1 MHz).
Hakija on näiden hakemusten lisäksi jättänyt yhdeksän hakemusta paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Iskelmä-formaatilla eri kaupungeissa (pääkaupunkiseutu, Tampereen, Jyväskylän seudut, Pohjanmaa (Lapua, Oulu, Kemi), Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sekä Rovaniemi). Lisäksi hakija on jättänyt neljä hakemusta muun paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi (Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu) sekä viisi hakemusta valtakunnalliseen ja siihen rinnastettavaan radiotoimintaan. Pro Radio Oy on kokonaan luxemburgilaisen SBS Broadcasting s.á.r.l:n omistama yritys.
Salon Alueradio Oy
Salon Alueradio Oy on hakenut kahta toimilupaa paikallisen radiotoiminnan jatkamiseksi Salon
alueella. Radio 88,2 on paikallinen radioasema, jonka ohjelmisto on kohdistettu 30-60-vuotiaille salonseutulaisille. Hakija hakee toimilupaa radion toiminnan jatkamiseksi ensisijaisesti taajuudella
Salo (Salo 88,2 MHz) ja vaihtoehtoisesti taajuutta Salo (Salo 93,5 MHz). Rogmo FM on paikallinen
radioasema, joka on kohdistettu 15-30-vuotiaille salonseutulaisille. Hakija hakee toimilupaa radion
toiminnan jatkamiseksi ensisijaisesti taajuudella Salo (Salo 93,5 MHz) ja vaihtoehtoisesti taajuutta
Salo (Salo 88,2 MHz).
Salon Alueradio Oy:n osakekannasta 66 prosenttia omistaa Salon Seudun Sanomat Oy, joka puolestaan kuuluu TS-Yhtymään, jonka emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy.
Turun Paikallisradio Oy
Turun Paikallisradio Oy on hakenut kahta toimilupaa paikallisen radiotoiminnan jatkamiseksi Turun
alueella. Yhtiö harjoittaa nykyisin paikallista radiotoimintaa kahden toimiluvan nojalla. Radio Auran Aallot on paikallinen radioasema, jonka ydinkohderyhmä on 25-45-vuotiaat. Hakija hakee toimilupaa radion toiminnan jatkamiseksi taajuuskokonaisuudelle Turku (Laitila 100,9 MHz, Mellilä
95,3 MHz, Turku 90,5 MHZ, Alastaro 97,5 MHz). Radio Majakka on paikallinen radioasema, jotka
ydinkohderyhmä on 35-55-vuotiaat. Radio Majakan musiikki on iskelmämusiikkia, jossa pääpaino
on kotimaisessa tuotannossa. Hakija hakee toimilupaa radion toiminnan jatkamiseksi ensisijaisesti
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taajuuskokonaisuudelle Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) ja
vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle Turku (Korppoo 87,8 MHz, Turku 89,0 MHz).
Turun Paikallisradio Oy kuuluu TS-Yhtymään, jonka emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy.
Turun Lähiradioyhdistys ry
Turun Lähiradioyhdistys ry on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan jatkamiseksi Turun
seudulla ensisijaisesti taajuudella Turku (Turku 91,5 MHz) ja vaihtoehtoisesti millä tahansa muulla
taajuudella. Yhdistyksen Radio Robin Hood on ei-kaupallinen yhteisöradio, joka on toiminut vuodesta 1990 lähtien ja jonka toimintaa hakijan on tarkoitus jatkaa.
Turun Lähiradioyhdistys ry:n jäsenistö koostuu yhdeksästä rekisteröidystä yhdistyksestä.
Yleiset edellytykset
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää
luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky
säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Sovellettavaa säännöstä on tarkemmin selvitetty
edellä kohdassa Sovellettavat säännökset.
Kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja niillä on ilmeinen kyky toimiluvan
mukaiseen toimintaan.
Hakemusten vertailu
Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa
esitettyjä seikkoja. Sovellettavaa säännöstä on tarkemmin selvitetty edellä kohdassa Sovellettavat
säännökset.
Iniön seutu
Iniön kunta (Radio Iniö) on ainoana hakijana hakenut toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseen
taajuudelle Iniö (Iniö 99,0 MHz). Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen
taajuudelle haetulle taajuudelle.
Turun seutu
Turun Lähiradioyhdistys (Radio Robin Hood) on ainoana hakijan hakenut toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuudelle Turku (Turku 91,5 MHz). Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen haetulle taajuudelle.
Koska Turun Lähiradioyhdistykselle voidaan myöntää sen ensisijaisesti hakema taajuus, jää Turun
Paikallisradio (Radio Auran Aallot) hakemansa taajuuskokonaisuuden Turku (Alastaro 97,5 MHz,
Laitila 100,9 MHz, Mellilä 95,3 MHz, Turku 90,5 MHz) ainoaksi hakijaksi. Hakijalle myönnetään
toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen haetulle taajuuskokonaisuudelle.
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Turku (Loimaa 106,8 MHz,
Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) ovat hakeneet ensisijaisesti NRJ, Pro Radio (Iskelmä) ja
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Turun Seudun Paikallisradio (Radio Majakka). Turun Lähiradioyhdistys on hakenut taajuuskokonaisuutta vaihtoehtoisena, mutta sille myönnetään sen ensisijaisesti hakema taajuus, joten tarkastelu
tehdään kolmen edellä mainitun hakijan välillä.
Kaikki hakijat harjoittavat tälläkin hetkellä radiotoimintaa Turun seudulla. Toimiluvan myöntämisellä kenelle tahansa hakijoista ei muuttaisi vallitsevaa tilannetta viestinnän omistuksen suhteen.
Ohjelmiston ja sen monipuolisuuden suhteen kaikki hakijat ovat jonkin verran erilaisia. Turun Paikallisradion ja Pro Radion ohjelmisto perustuu laajasti ottaen iskelmämusiikkiin. Turun Paikallisradion ohjelmisto painottuu kuitenkin Pro Radion ohjelmistoa enemmän kotimaiseen musiikkiin ja
vanhemman kohderyhmän palvelemiseen. NRJ:n hakemus puolestaan perustuu rock-musiikkiin ja
on suunnattu yli 25-vuotiaille miehille. Kaikki hakijat ovat esittäneet käsittelevänsä paikallisia aiheita lähetyksissään. Turun Seudun Paikallisradion ohjelmisto on kokonaan paikallisesti tuotettua.
Pro Radion ja NRJ:n ohjelmisto perustuu keskitetysti tuotettuun ohjelmavirtaan, johon sisällytetään
paikallisia osuuksia. Pro Radion paikalliset ajankohtaisosuudet käsittelevät paikallisia asioita, liikennettä ja säätä. Ohjelmistoon sisältyy lisäksi paikallisuutiset. NRJ:n paikallisosuudet sisältävät
paikallisuutisia ja urheilua. Hakijoista Turun Paikallisradion hakemuksen voidaan arvioida parhaiten edistävän paikallista monipuolisuutta. Pro Radion hakemus edistää paikallista monipuolisuutta
jonkin verran tätä vähemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin NRJ:n hakemus.
Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen kaikki hakijat ovat tasavertaisia kuitenkin siten, että Turun Paikallisradiolla on parhaimmat valmiudet tarvittaessa palvella myös erityisryhmiä,
koska sen koko ohjelmisto tuotetaan paikallisesti.
Edellä kerrotun ja erityisesti paikallisen sisältötarjonnan laajuuden ansiosta Turun Seudun Paikallisradion ja Pro Radion hakemusten arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tästä johtuen Pro Radiolle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudella Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki
96,2 MHZ ja Turku 100,1 MHz), joka hakijalla on käytössä nykyisin. Turun Paikallisradiolle puolestaan myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen hakijan vaihtoehtoisesti hakemalla
taajuuskokonaisuudella Turku (Korppoo 87,8 MHz, Turku 89,0 MHz). Vaihtoehtoisesti haetun taajuuskokonaisuuden myöntäminen on perusteltua, koska asianomainen radioasema toimii nykyään
näillä taajuuksilla. Samaa taajuuskokonaisuutta on hakenut vaihtoehtoisena Turun Lähiradioyhdistys, jolle kuitenkin myönnetään sen ensisijaisesti hakema taajuus.
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Turku (Turku 105,5 MHz, Salo
105,2 MHz) on ensisijaisesti hakenut Pro Radio (Radio Sata) ja vaihtoehtoisena NRJ. Turun Lähiradioyhdistys on hakenut taajuuskokonaisuutta vaihtoehtoisena, mutta sille myönnetään sen ensisijaisesti hakema taajuus, joten tarkastelu tehdään kahden edellä mainitun hakijan välillä.
Molemmat hakijat harjoittavat tälläkin hetkellä radiotoimintaa Turun seudulla. Toimiluvan myöntämisellä kummalle tahansa hakijoista ei muuttaisi vallitseva tilannetta viestinnän omistuksen suhteen.
Ohjelmiston ja sen monipuolisuuden suhteen molemmat hakijat ovat jonkin verran erilaisia. Pro
Radion ohjelmisto perustuu pop- ja rock-musiikkiin ja on suunnattu yli 25-vuotiaille sisältäen paikallista aineistoa. NRJ:n hakemus puolestaan perustuu rock-musiikkiin ja on suunnattu yli 25vuotiaille miehille ja ohjelmistossa käsitellään paikallisia aiheita lähetyksissään. Pro Radion lähetyksestä osa lähetetään suoraan Radio Sadan studiosta. NRJ:n ohjelmisto perustuu keskitetysti tuo-
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tettuun ohjelmavirtaan, johon sisällytetään paikallisia osuuksia. Pro Radion paikalliset ajankohtaisosuudet käsittelevät paikallisia ajankohtaisia puheenaiheita, liikennettä ja säätä. Ohjelmistoon
sisältyy lisäksi paikallisuutiset. NRJ:n paikallisosuudet sisältävät paikallisuutisia ja urheilua. Pro
Radion ohjelmiston arvioidaan edistävän paikallista monipuolisuutta NRJ:n ohjelmistoa enemmän.
Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen kaikki hakijat ovat tasavertaisia.
Edellä kerrotun ja erityisesti paikallisen sisältötarjonnan laajuuden ansiosta Pro Radion hakemuksen
arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tästä johtuen Pro Radiolle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen
taajuuskokonaisuudelle Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz).
Salon seutu
Salon Alueradio on ainoana hakijan hakenut toimilupia radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla
Salo (Salo 93,5 MHz) ja Salo (Salo 88,2 MHz). Hakijalle myönnetään toimiluvat radiotoiminnan
harjoittamiseen haetuille taajuuksille.
Toimilupaehdot
Päätökseen liitetään toimilupa, johon liitettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 §:ssä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen
kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka
koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.
Päätöksen kohteena on paikallinen radiotoiminta, joka käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman
kohdassa 2.3 (Analoginen radiotoiminta: alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet, jotka kattavat yhden tai muutaman paikkakunnan.
Paikallinen radiotoiminta on käsitteenä yleisluontoinen. Paikallisen toiminnan tunnusmerkkeinä
voidaan pitää muun muassa seuraavia seikkoja: Paikallisen toiminnan tulonlähteenä ovat pääsääntöisesti paikallinen mediamyynti tai muut paikallistason tulonlähteet. Paikallisen toiminnan ohjelmisto on lähtökohtaisesti paikallisesti tai muutoin kyseisen toimiluvan mukaisen radiotoiminnan
tarpeisiin tuotettua ja siinä käsitellään myös paikallisia aiheita tai erityisryhmiä paikallisesti palvelevia muita aiheita. Paikallinen toiminta tarjoaa myös mahdollisuuden vuorovaikutteisuuteen paikallisten kuulijoiden kanssa.
Toimilupaan sisällytetään taajuudet vahvistetun taajuuksien käyttösuunnitelman mukaiset taajuudet,
joilla toimintaa voidaan harjoittaa.
Toimilupaan sisällytetään ohjelmistoa koskevia määräyksiä, joiden tavoitteena on edistää sananvaputta, ja turvata paikallisen ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet.
Kuuluvuusalueen väestölle suunnatulla ohjelmistolla tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka toimituksellisessa sisällössä käsitellään merkittävässä määrin sellaisia asioita ja aiheita, jotka ovat kytköksissä
toimiluvan kuuluvuusalueeseen ja sen väestöön. Radiolähetysten sisällön paikallisuutta voidaan arvioida ohjelmiston tuotantopaikan, aihesisältöjen paikallisuuden tai sisältönäkökulman paikallisuu-
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den suhteen. Paikalliseksi voidaan katsoa esimerkiksi paikallisesti tuotettu sisältö sekä sisältö, jossa
puhutaan paikallisista asioista, haetaan asioihin paikallista näkökulmaa tai joka jollakin muulla erityisellä tavalla on kytköksissä kuuluvuusalueen asioihin tai väestöön. Esimerkkeinä kuuluvuusalueen asioita käsittelevistä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevista toimituksellisista sisällöistä
uutisten lisäksi voidaan mainita alueen ajankohtaisasioista kertovat sisällöt, paikallisista tapahtumista, tilaisuuksista ja henkilöistä kertovat sisällöt, kontaktiohjelmat sekä eritysryhmille suunnatut sisällöt.
Toimituksellisella aineistolla tarkoitetaan radiolähetyksen ohjelmasisältöjä eli musiikin, puhesisältöjen ja muiden sisältöosuuksien muodostamaa kokonaisuutta. Mainonta ei ole toimituksellista aineistoa.
Jos samalle toimiluvanhaltijalle myönnetään samalle alueelle enemmän kuin yksi toimilupa, tällöin
toisessa toimiluvassa ohjelmisto yksilöidään tarkemmin (esimerkiksi iskelmämusiikki tai nuorisolle
suunnattu ohjelmisto). Määräyksen tavoitteena on varmistaa monipuolisen ohjelmistotarjonnan toteutuminen.
Pääsääntönä on, että radiolähetyksen toimituksellinen aineisto ja mainokset tulee lähettää samanaikaisesti ja samanlaisina kaikista lähettimistä. Toimiluvanhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus lähettää rajoitetussa määrin eri lähettämistä eri toimituksellista aineistoa, mikäli tämä on tarpeen paikallisia asioita käsittelevän tarjonnan monipuolistamiseksi. Esimerkkeinä tällaisesta aineistosta voidaan mainita paikkakunnittain eriytetyt paikallisuutiset, paikkakunnan tapahtumista kertovat jutut
tai eri paikkakuntien jumalanpalvelukset.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialankehitysvaiheen toimilupien voimassaoloajaksi on
määritelty viisi vuotta.
PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS
Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista
ilmenevin ehdoin seuraaville hakijoille seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään.
Iniön kunta

Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1

Pro Radio Oy

Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2

Pro Radio Oy

Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz,
Turku 100,1 MHz) liite 3

Salon Alueradio Oy

Salo (Salo 88,2 MHz) liite 4

Salon Alueradio Oy

Salo (Salo 93,5 MHz) liite 5

Turun lähiradioyhdistys ry

Turku (Turku 91,5 MHz) liite 6

Turun Paikallisradio Oy

Turku (Alastaro 97,5 MHz, Laitila 100,9 MHz,
Mellilä 95,3 MHz, Turku 90,5 MHz) liite 7

Turun Paikallisradio Oy

Turku (Korppoo 87,8 MHz, Turku 89,0 MHz) liite 8
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Liite 1-8
Toimilupa
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Bilaga 1
KONCESSION FÖR UTÖVANDE AV ANALOG RADIOVERKSAMHET
Koncessionshavare
Iniö kommun
Koncession
Koncessionshavaren har rätt att utöva lokal radioverksamhet i analoga radionät.
Frekvenser
Koncessionshavaren har rätt att utöva radioverksamhet i enlighet med koncessionen
på de frekvenser som anvisas i statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession som följer:
Iniö (Iniö 99,0 Mhz)
Programutbud
Radiosändningar som sänds med stöd av koncessionen skall bestå av programutbud
riktat till befolkningen på täckningsområdet. Programutbudet skall innehålla redaktionellt material, i synnerhet ämnen som berör täckningsområdet eller som betjänar särskilda grupper bland befolkningen på täckningsområdet. Utsändningen skall vara tydligt identifierbar som ett eget självständigt programutbud.
Det talade innehållet skall i genomsnitt utgöra minst 15 procent av sändningstiden varje vardag mellan klockan 6 och 18. Den genomsnittliga tiden beräknas från måndag
till fredag för varje vecka.
I utbudet skall dagligen inkluderas nyhetssändningar som regelbundet behandlar ämnen som berör täckningsområdet eller som betjänar särskilda grupper bland befolkningen på täckningsområdet eller annat motsvarande redaktionellt innehåll.
Om det med stöd av koncessionen är möjligt att sända radiosändningar på flera frekvenser skall det i huvudsak sändas samma sändning på frekvenserna. På de olika frekvenserna kan det dock dagligen sändas i genomsnitt högst två timmar redaktionellt
material som inte är lika. Den genomsnittliga tiden beräknas dagligen för varje vecka.
Giltighetstid
Koncessionen gäller från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december
2011.
Övriga villkor
För koncessionshavarens rättigheter och skyldigheter gäller i övrigt vad som bestäms i
lagen om televisions- och radioverksamhet.
Enligt 41 § i lagen om televisions- och radioverksamhet har kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket rätt att av utövare av radioverksamhet få sådan information som avses i lagen om televisions- och radioverksamhet och som behövs för
skötseln av uppgifterna enligt den nämnda lagen, utan hinder av vad som bestäms om
sekretess på annat ställe i lag.
Helsingfors den x xxx 2006

Underskrifter
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Liite 2
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Pro Radio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 3
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Pro Radio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHZ, Turku 100,1 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetettävän musiikkisisällön tulee koostua pääasiallisesti iskelmämusiikista. Lähetyksen
tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 4
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Salon Alueradio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Salo (Salo 88,2 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 5
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Salon Alueradio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Salo (Salo 93,5 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen alle
30-vuotiaalle väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 6
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Turun lähiradioyhdistys ry
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Turku (Turku 91,5 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 7
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Turun Paikallisradio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Turku (Alastaro 97,5 MHz, Laitila 100,9 MHz, Mellilä 95,3 MHz, Turku 90,5 MHZ)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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Liite 8
TOIMILUPA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
Luvanhaltija
Turun Paikallisradio Oy
Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa analogisissa radioverkoissa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa toimiluvan mukaista radiotoimintaa niillä taajuuksilla, jotka osoitetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa seuraavasti:
Turku (Korppoo 87,8 MHz, Turku 89,0 MHz)
Ohjelmisto
Toimiluvan nojalla lähetettävän radiolähetyksen tulee koostua kuuluvuusalueen väestölle suunnatusta ohjelmistosta, joka sisältää erityisesti kuuluvuusalueen asioita käsittelevää tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevaa toimituksellista aineistoa. Lähetettävän musiikkisisällön tulee koostua pääasiallisesti iskelmämusiikista. Lähetyksen
tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi, itsenäiseksi ohjelmistokseen.
Puhesisältöjen osuus lähetysajasta tulee olla keskimäärin vähintään 15 prosenttia kunakin arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välillä. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin
viikolta maanantaista perjantaihin.
Ohjelmistoon tulee päivittäin sisällyttää säännöllisesti kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutislähetyksiä tai muita vastaavia
toimituksellisia sisältöjä.
Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi
tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2007 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.
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