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Kirjaamo
Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien
käyttösuunnitelman päivittämisestä

Kiitämme, että ministeriö ja Viestintävirasto ovat huomioineet yhtäjaksoisen
paikallisradiotoimintamme Oulussa yli kahden vuoden ajan taajuudella 88,8MHz ja
saamme olla nyt mukana käyttösuunnitelman päivittämisessä.

Nordic Palvelu Oy ilmoittaa kiinnostuksen haussa oleviin taajuuksiin
Haluamme vakinaistaa ensisijaisesti Oulun taajuuden 88,8MHz, jolla olemme
toimineet yli kaksi vuotta kesäkuusta 2011 lähtien (nimellä Sea FM Radio, ent. Cmusic
Radio). Kuuntelijoiden keskuudessa olemme jo vakiinnuttaneet asemamme. Kuitenkin
radiotoiminnan
kehittämisen
ja
taloudellisesti
kestävämmän
radion
sekä
monimuotoisemman
viestintäkentän
kannalta
ehdotamme
myös
taajuuskokonaisuuteen lisättäväksi taajuutta Turun seudulla sekä Helsingin seudulla.
Esitämme Oulun taajuuden 88,8MHz vakinaistamista, ja että taajuusnippuun
lisättäisiin ”merellisessä hengessä” joko Kaarinan taajuus 88,0MHz tai Turun taajuus
92,2MHz. Helsingin seudulla haluamme harjoittaa radiotoimintaa joko taajuudella
98,5MHz, 101,4 MHz tai Espoon taajuudella 100,0MHz. (tai muilla vapaana olevilla
taajuuksilla ko. paikkakunnilla. Ilmaisemme myös kiinnostuksemme kaikkiin vapaina
oleviin taajuuksiin).
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Perusteet
Sea FM Radio poikkeaa täysin omistukseltaan, sisällöltään ja formaatiltaan kaikista
muista alueella toimivista asemista, ja edistää parhaiten televisio- ja radiotoiminnasta
annetun lain 744/1998 10 §:ää sananvapauden edistämisestä ja turvaa
ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden.
Nordic Palvelu Oy (Sea FM) on kiinnostunut ensisijaisesti paikallisradiotoiminnasta
Oulussa, mutta ehdottaa lisättäväksi Oulun lisäksi taajuuksia kokonaisuuteensa
rannikkokaupungeissa monipuolistaessaan suomalaista viestintää ja edistääkseen
paremmin sananvapautta. Myös kaupallisen toiminnan kehittämisen kannalta
katsomme
laajemman
kuuluvuusalueen
parantavan
kestävää
kaupallista
radiotoimintaamme, sillä Oulun markkina-alueella kuuluu nykyisin lukuisia asemia.
Olemme tasokas ja ammattitaitoisesti toteutettu radioasema, jolle on kokemuksemme
mukaan laajaa kysyntää. Esimerkiksi nettiradiossamme on runsaasti kuuntelua ympäri
Suomea, sekä kansainvälisen formaattimme takia myös paljon ympäri maailmaa.
Lähtökohtaisesti suomalainen radiomedia on keskittynyt eteläiseen Suomeen. Sea FM
Radio puolestaan haluaa olla rakentamassa radioasemaa, jossa Oulun alueen ja koko
pohjoisen Suomen ääni kuuluu paremmin myös muualla päin Suomea. Sea FM Radio
terästää parhaiten kilpailua alle 45-vuotiaiden ikäryhmässä sekä ottaa huomioon niin
entisiä Pohjois-Suomen asukkaita, kuin myös parantaa eteläisen Suomen ymmärrystä
pohjoisesta Suomesta. Myös lukuisat erikoisohjelmat palvelevat erityisryhmiä, jotka
eivät kiinnosta nykyisiä radiotoimijoita.

Nordic Palvelu Oy:n toiminnasta
Olemme toimineet yhtäjaksoisesti kesäkuusta 2011 lähtien teknisillä luvilla sekä
toimiluvilla. Tavoitamme viikkotasolla yli 30 000 paikallista kuuntelijaa FM-taajuudella.
Tuotamme jo kolmatta vuotta uskottavaa radio-ohjelmaa vuorokauden ympäri. Nordic
Palvelu Oy on suomalainen perheyritys, joka on riippumaton, paikallinen ja
monimuotoinen. Yritys on myös terve, velaton ja hyvin johdettu. Lisäksi Nordic
Palvelu kuuluu toiseksi korkeimpaan luottoluokitukseen (AA), joka ei ole tyypillistä
suomalaisille radiotoimijoille. Sea FM Radio lähettää nykyisin omalla lähetyskalustolla
Telemast Nordic Oy:n lähetinmastoista (aiemmin lähetimme omalla radiolähettimellä
ja antennilla Oulun keskustasta). Koska radio-osaamisemme kattaa kaikki lähtien
lähetystekniikasta, niin pystymme tekemään toimivaa radiota alueen asukkaille
vaikkapa kriisitilanteissa. Meillä on ollut teknisiä lupia ja toimilupia yli kahden vuoden
aikana niin Jyväskylässä, Tampereella kuin Helsingissäkin.
Toivomme myös, että jatkossa Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää mahdolliset
lausuntopyynnöt ja taajuushakukyselyt myös Nordic Palvelu Oy:lle (Sea FM Radio).
Lisätietoa: kimmo.salonpaa@seafm.fi ja 0440 571 159
Parhain terveisin,
Kimmo Salonpää
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