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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.
Oy Ocab Ab kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää seuraavaa:
Perusteluna tarvittaville uusille taajuuksille on se, että olen 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.
Radiotoiminnan kehittäminen ja käyttö opetustoiminnassa tarvitsee käyttöönsä taajuuksia.
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)

Ilmoitan kiinnostuksemme harjoittaa radiotoimintaa seuraavilla lausuntopyynnössä esitetyillä
taajuuksilla paikalliseen radiotoimintaan ja haen niitä käyttöömme.
Hämeenkyrö
Parkano
Tampere
Kankaanpää

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

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 mm. keskiaaltolähetin taajuudelle 963 kHz tai soveltuva taajuus.
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Oy OCAB Ab harjoittaa paikallista radiotoimintaa lyhytaikaisilla radioluvilla (tekninen lupa)
Pirkanmaalla; lähettimet Hämeenkyrössä, Tampereella, Parkanossa ja Satakunnassa
Kankaanpäässä. Toiminta on ollut jatkuvaa jo usean vuoden ajan.
Yhteistyökumppanina on Järviradio Oy ja myös Kankaanpään opisto.
Olen rakentanut Digita Oy:n ja Telemast Oy:n korkeasta hinnoittelusta johtuen omaa
lähetysverkkoa, mm. pystyttämällä oman radiomaston Parkanoon ja vuokrannut mastopaikan
Tampereelta ja Hämeenkyröstä joissa on Oy OCAB AB:n ja yhteistyökumppaninsa kanssa itse
rakentama ja ylläpitämä lähetystekniikka. Lisäksi Kankaanpäässä on lähetysasema yhteistyössä
Kankaanpään opiston kanssa sekä myös ohjelmayhteistyötä.
Tänä päivänä toimita on käytössä työnimellä Järviradio Pirkanmaa nimisenä paikallisradiona.
Radionkuuntelijoille Järviradio Pirkanmaa on ollut sisällöltään erittäin toivottu ja se on jatkuvien
kuuntelijapalautteiden mukaan saavuttanut vankan aseman, ja vahvistunut entisestään
Sastamalalaisen Radio Mantan kuuntelijoiden siirtymästä johtuen em. aseman lopettaessa
(muuttuen Iskelmä Sastamalaksi) ja entisen Radio Mantan kuuntelijoiden löydettyä kanavamme.
Myöskin alueemme kuuntelijat ovat olleet huolissaan radiotoimintamme jatkumisesta ja ovat
ottaneet yhteyttä LVM:n palautteen muodossa missä toivotaan toimintamme jatkuvan.
Tämän johdosta Asunto- ja viestintäministerin avustaja Esa Suominen on mm. Ylä-Satakunta
lehdessä vakuutellut Järviradio Pirkanmaan taajuusjatkuvuutta.
Paikallisradio on näin saavuttanut valtavan suosion.
Autoradiokuuluvuutemme neljällä taajuudella lähettäessä on kohtalaisen hyvä kattaen ison osan
Pirkanmaata ja pienen osan Satakuntaa. Parantaaksemme paikallisten ja tiellä liikkujien
kuuntelijoiden palvelua tarvitsemme yllä mainitut taajuudet ja tehon korotuksia kuuluvuuden
parantamiseksi ja katveiden poistamiseksi kaikilla käytössämme olevilla taajuuksilla.
Toimivat taajuudet ja tehonkorotukset parantaa huomattavasti RDS järjestelmän toimintaa
Hämeenkyrö – Parkano – Kankaanpää liityntäpintoja korjaten ja katvealueita vahvistaen yhtenäistää
radioverkkoamme.
Järviradio Oy:n kanssa on tehty ohjelmayhteistyötä. Komsitek Ky:n kanssa teknistä yhteistyötä.
Yhteistyömme Kankaanpään opiston kanssa on hyödyntänyt opetustoimintaa ja olemme myös
saaneet kuuntelijoita kiinnostavaa opetus ja kulttuurisisältöä.
Asetuksen päivityksessä ilmenee tarpeita joita tulee huomioida (1015/2001) opetustoiminnan
käyttöön radiotaajuusalueella. Tulisi vahvistaa periaatteet taajuuksien käytölle opetustoimintaan,
kun meilläkin yhteistyössä radiotoiminnassa on oppilaitos Kankaanpään opisto sekä
taajuussuunnitelmassa huomioida käyttöön taajuuskokonaisuus. Kankaanpään opistolla on
opetustoimintaa Kankaanpäässä ja Tampereella. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja
kuulijakäyttö yleisön erityistarpeena opetustoimintaan radioaalloilla tulee huomioida. Kankaanpään
opiston kanssa kehiteltävä radiotoiminta opetuskäytössä kohdistuu mm. ohjausalan tutkintoihin ja
muistihoitajan täydennyskoulutukseen.
Ohjausalan tutkintoja ovat nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto, ohjaustoiminnan artesaanin
perustutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto ja Koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.
Opetusohjelmilla on selvä opetuksellinen tavoite.
Luento-opetukseen ja ajankohtaisen tiedon välittämiseen radio-opetus soveltuu hyvin.

Radion käyttö koulutuskäytössä lisää koulutuksellista tasa-arvoa. Koulutuksen alueellinen ja aikaan
liittyvä saavutettavuus paranee. Sukupuolten tasa-arvo lisääntynee mm. pienten lasten äitien osalta.
Vaikeasti tavoitettavat aikuisryhmät, kuten vammaiset ja laitoksissa asuvat, voidaan saada myös
mukaan opiskeluun tai ohjaustoiminnan opiskelijoiden tuottamien ohjaushetkien piiriin.
Näin tulee huomioitua kuulijakunnan erityisryhmienkin tarpeet ja ohjelmistotarjonnan
monipuolisuus.
Kehittämistyönä radion viestintätekniikan avulla tapahtuva virtuaalinen opiskelu tai luennot
merkitsee avointa ja joustavaa oppimisympäristöä, missä jokainen voi ajasta ja paikasta riippumatta
hankkia tietoa, oppia ja kehittyä.
Opetustoiminnan hyötykäyttöä estää nyt jatkuvasti vaihtuvat taajuutemme mm. Kankaanpäässä ja
Tampereella. Alueellisena kokonaisuutena Aktiivinen Pohjois-Satakunta Leader toiminta-alue ja
Tampereen seutu on huomioitava mm. opetuskäytön kohteena.
Oy Ocab Ab:lla tulee olla pitempiaikainen toimilupa ja taajuuskokonaisuus käytettävänään.
Paikallisradiotoimintamme tulee kanavanippuna huomioida tulevassa asetuksen päivityksessä ja
varata riittävästi taajuuksia paikallisradiomme toiminnan väestöpohjan huomioon ottavalle
laajentumiselle.
Eduskunta on ottanut kantaa paikallisradiotoiminnan hiipumiseen ja paikallisen radiotoiminnan
elvyttämiseen. Eduskunta edellyttää joulukuussa 2012 valtioneuvostolle antamassaan kirjelmässä
radiotoimialan toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden turvaamista.
Tärkeää on keskittyä paikallisen identiteetin kannalta keskeisen ja mm. paikallisten
ohjelmasisältöjen määrän osalta hiipuneen paikallisradiotoiminnan elvyttämiseen ja kehittämiseen
(Eduskunnan kirjelmä 32/2012 vp). Tähän liittyvä sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelma,
joka annettiin eduskunnalle selontekona, mahdollistaa ohjelmistoluvan kevennetyn menettelyn.
LVM voi näin asetuksen muutoksessa harkintansa perusteella toteuttaa paikallisradioni lupa- ja
taajuustarpeet.
Oy Ocab Ab hakee käyttöönsä pidempiaikaista radiolupaa / taajuuksia LVM:n päätöksellä tai tulee
hakemaan taajuuskokonaisuutta/toimilupaa erillisessä haussa sen mahdollistuessa.
Tulevissa jakeluissa pyydämme tiedotuksessa huomioimaan Oy Ocab Ab:n radiotoiminnan.
Lausuntona Kevyt Kanava Oy:n (joka käsittääkseni toimii yhteissopimuksellisesti SBS Finlandin
kanssa) taajuusmuutoksista voi todeta, että siinä näkyy miten paikallistaajuuksia vyörytetään
suurten kaupallisten radioiden käyttöön. Pienen paikallisradion lupa- ja taajuushakemukset
Valtioneuvostossa on hylätty ja paikallisradion tarpeet ovat jääneet suurten kaupallisten radioiden
jyräämäksi. Tähän nyt tulee saada muutos edellä mainitsemani Eduskunnan ilmaiseman tahdon
mukaisesti. LVM:n tulee osaltaan osallistua todellisten paikallisradioiden kehittämiseen ja
toimintaedellytysten parantamiseen.
Suurten kaupallisten radioiden taajuuskikkailut siirtoineen tulee lopettaa. Elleivät kykene
toimilupaansa sidottuja taajuuksiaan käyttämään, niin toimilupa ja taajuus tulee siirtää paikallisesti
sitä tarvitsevalle paikallisradiolle.
Oy Ocab Ab
Kauko Kallioniemi
Kuruntie 636/40
39700 Parkano

