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PlusTV:n lausunto:

Taajuuspoliittiseen periaatepäätös (S00 MHz) ja
hallituksen esitys eräiden radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

(LVM/ersl03l2or2l
PlusW kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä lausuntopyynnöstä ja hyödyntää
mahdollisuutta tuoda esiin muutamia jo aiemminkin esiin nostamiamme
nä köku I m ia

N

erityisesti tekn iseen toteutu kseen liittyen.

äkemyksem me

m

ukaan h uutokau ppa menettelyä ei tu le soveltaa tv-lä hetyksi i n

käytettaviin UHF- ja VHF -taajuuksiin, vaan tv-taajuuksista tulee periä
Viestintävirastolle ainoastaan näiden taajuuksien aiheuttaman hallinnollisen
työmäärän kattava korvaus, kuten olemme aiemmassa lausunnossammekin

tuoneet esiin. PlusW on tuonut esiin lausunnossaan koskien sähköisen median
viestintäpoliittista ohjelmaa, että antenniverkossa verkko-operaattoritoimilupa tulisi
myöntää ns. kauneuskilpailulla

+i

huutokauppamenettelyllä, sillä toimilupaan

sisältyisi sekä sisältö- että teknisen siirtymän hoitamisen ehdot että
yhte¡sku nta hyötyvaati mu kset.

PlusW esittää tässä yhteydessä, että 800 MHz taajuushuutokaupan valmistelussa
varmistettaisiin, että toimilupaehtoihin sisäll¡etään ehdot sen televisiotoiminnalle
mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden poistamiseksija korvaamiseksi sekä toimijoille
että tv:n katselijoille. Liitämme ehdotuksemme toimilupaan sisällytettävistä
ehdoista mahdollisiin häiriöihin liittyen.
Ystävä llisin terveisin,
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Asioita, jotka tulisi huomioida toimiluvassa:

1) Tv-palveluiden häiriöitä pitää välttää (alle 790 MHz);

2) 800 MHz:n taajuuden teknisten

ehtojen tulee tähdätä tv-palvelun

inimointiin, erityisesti tu lee olla E RP (=ekviva lentti nen
ympärisäteilevä teho) raja ja spesifioitujen kaistan ulkopuolisten (Outhä

i

riöiden

m

I

Of-Block) emissiotasojen tulee olla niin matalalla kuin mahdollista;

3) Toimilupiin tulee

l¡¡ttää suojausehto, joka kieltää tv-vastaanoton

häiritsemisen;

4) Kaikki kustannukset, jotka l¡¡tt\ /ät tv-vastaanoton

häiriöiden

eliminointiin (poistamiseen), pitäisi olla 800 MHZ:n toimilupien
haltijoilla;

5) Vastuut ja prosessit häiriöiden eliminoinnin käsittelemiseksi tulee
selvästi määritellä toimilupavaiheessa;

6)

On tarve laatia erityiset menettelytavat, joiden mukaisesti asiakas- ja

neuvonta pa lvel ut jä rjestetää n ma hdol lisesti i menevien
I

hä

i

riöta pa usten va ra lta (toi m ilu pien ha ltijoiden toi mesta
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