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Lausuntopyyntö LVM/902/07/2013, 23.5.2013
Lausuntopyyntö radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun asetuksen päivityksestä sekä
Kevyt Kanava Oy:n hakemuksista muutamien sille myönnettyjen taajuuksien muuttamisesta
Lausunto/Ilmoitus/Hakemus: Kiinnostus radiotoimintataajuuksista ja käyttösuunnitelmasta.
Liikenne ja viestintäministeriössä on valmisteltu asetusluonnos radiotaajuuksien
käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1799/2009)
päivittämisestä/muuttamisesta.
Liikenne ja viestintäministeriö on varannut toimijalle mahdollisuuden tulla kuulluksi
käyttösuunnitelmasta ja ilmoittamaan kiinnostuksensa radiotoiminnan harjoittamiseen
tarvitsemilleen taajuuksille.
Komsitek Ky kiittää mahdollisuudesta esittää seuraavasti:
Myös niitä toimijoita, joilla ei vielä ole toimilupaa tulisi päästää harjoittamaan radiotoimintaa
ja huomioida tämä antamalla myös näille toimijoille toimilupia ennen kuin taajuudet käytetään
loppuun toimiluvallisten yhtiöiden alue sekä muihin laajennuksiin.
Perusteluna uusille taajuuksille on se, että olemme jo osalla näistä taajuuksista toiminut useita
vuosia ja joitakin taajuuksia on jouduttu vaihtamaan useita kertoja kun taajuuksia on annettu
muiden radiotoimijoiden käyttöön. Radiotaajuuksillamme on vakiintunut kuuntelijakunta.
Nyt toiminnassamme oleva taajuuskokonaisuusnippu, josta tulee samaa ohjelmaa on seuraava:
Parkano
Hämeenkyrö
Tampere
Kankaanpää

99,6 MHz
94,5 MHz (Aiemmin 100,5 MHz Kyrösradio nimellä)
88,7 MHz (Aiemmin 89,0 MHz, 90,3 MHz, 100,5 MHz)
107,2 MHz (Aiemmin 100,7 MHz, 101,7 MHz hoidossamme)

Sekä itsenäinen ohjelma (2013)
Tampere

106,8 Mhz (Aiemmin 101,6 Mhz (2012))
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Ilmoitan kiinnostuksemme harjoittaa yhteistyötahojeni kanssa radiotoimintaa seuraavilla
lausuntopyynnössä esitetyillä taajuuksilla paikalliseen radiotoimintaan ja haen niitä käyttöömme.
Hämeenkyrö
Parkano
Tampere
Kankaanpää

94,5 MHz
90,3 MHz
88,7 MHz 100,5 Mhz (1kW)
107,2 MHz tai 98,3 MHz, 92,4 MHz

Ilmoitan tässä myös taajuuden 100,5 Mhz toimimattomuudesta Tampereella sillä lähetysteholla mitä
on esitetty. Perusteluna Lahden Tiirismaan 50 kW asema taajuudella 100,6 Mhz joka käytännössä
syö kuuluvuuden jo Kangasalta lähtien. Kesäaikaan häiriötilanteet korostuvat. Kokemus perustuu
käytännön kokemukseen, ei arvioon.
Lisäksi ilmoitan kiinnostuksestani myös seuraaville taajuuksille:
Jalasjärvi 105,9 MHz toimiluvan siirtona, mikäli Kevyt Kanava Oy luopuu toimiluvallisesta
taajuudestaan.
Kiinnostukseni on myös Hämeenlinnaan koordinoidulle taajuudelle.
Ilmoitan kiinnostukseni myös keskiaaltolähetin taajuudelle 963 kHz.
Kiinnostukseni on myös lisätaajuuksille ka alueelle.
ILMOITUS/LAUSUNTO
Olen harjoittanut paikallista radiotoimintaa lyhytaikaisilla radioluvilla Pirkanmaalla useita vuosia;
lähettimet Hämeenkyrössä, Tampereella, Parkanossa ja Satakunnassa Kankaanpäässä.
Yhteistyötahona on Oy OCAB Ab.
Lyhytaikaisilla luvilla toimiminen ja jatkuva taajuuksien vaihtelu on tuonut oleellista haittaa
liiketoimintaan. Myös tavoitteenamme olevan täysin uuden radiokanavan tuottamiseen ei
lyhytaikaisten lupien varassa ole ollut mahdollista ryhtyä siinä määrin kun on haluttu. Asioita on
kuitenkin valmisteltu koko ajan taustalla. Meillä on mahdollisuudet jatkaa radiotoimintaa usean
tyyppisellä ohjelmistolla välittömästi toimiluvan saatuamme.
Paikallisradiotoimintamme tulee kanavanippuna huomioida tulevassa asetuksen päivityksessä ja
varata riittävästi taajuuksia paikallisradiomme toiminnan väestöpohjan huomioon ottavalle
laajentumiselle.
Tulemme hakemaan käyttöömme yhteistyötahojeni kanssa pidempiaikaista radiolupaa / taajuuksia
LVM:n päätöksellä tai tulemme hakemaan taajuuskokonaisuutta/toimilupaa erillisessä haussa sen
mahdollistuessa.
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