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Lausuntopyyntö taajuuksien käyttösuunnitelman päivityksestä syksyllä 2012
Lausuntopyyntö, 16.10.2012, LVM/2255/03/2012
ILMOITUS/LAUSUNTOPYYNTÖ: Kiinnostus käyttösuunnitelmasta ja radiotoimintataajuuksista
Liikenne ja viestintäministeriössä on valmisteltu asetusluonnos radiotaajuuksien
käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1799/2009)
muuttamisesta.
Liikenne ja viestintäministeriö on varannut käyttäjäryhmille tulla kuulluksi käyttösuunnitelmasta.
Oy OCAB Ab kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään seuraavasti:

Perusteluna uusille taajuuksille on se, että olemme jo osalla näistä taajuuksista toimineet useita
vuosia ja joitakin taajuuksia on jouduttu vaihtamaan useita kertoja kun taajuuksia on annettu
muiden toimijoiden käyttöön.
Nyt toiminnassa oleva taajuuskokonaisuusnippu, josta tulee samaa ohjelmaa on seuraava:
Parkano
Hämeenkyrö
Tampere
Kankaanpää

99,6 MHz
94,5 MHz (Aiemmin 100,5 MHz Kyrösradio nimellä)
89,0 MHz (Aiemmin 90,3 MHz, 100,5 MHz)
100,7 MHz (Aiemmin 101,7 MHz) (Järviradio Oy:n tekninen lupa)

Tampereen taajuutta on vaihdettu useamman kerran teknisistä syistä, nykyinen taajuus on erittäin
toimiva.
Ilmoitamme kiinnostuksemme harjoittaa radiotoimintaa seuraavilla lausuntopyynnössä esitetyillä
taajuuksilla paikalliseen radiotoimintaan.
Ikaalinen/Hämeenkyrö
Parkano
Pori

91,2 MHz
99,6 MHz
100,0 MHz tai 89,9 MHz

Lisäksi ilmoitamme kiinnostuksemme myös seuraaville taajuuksille:
Tampere
Kankaanpää

89,0 MHz (200W)
100,7 MHz tai korvaava taajuus (500W – 1000W)
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Paikallinen radiotoimintamme alkoi EU Leader hankkeena vuonna 2008, jota varten perustettiin
yhdistys ja Kyrösradio -niminen paikallisradio joka lähetti Hämeenkyrössä viestintäviraston
teknillisillä luvilla. Hankkeessa tutkittiin epäkaupallisen radion mahdollisuutta
paikallisradiotoiminnassa. Leader hankkeen loppuraportissa todettiin että tämä malli oli kankea
toiminnoiltaan. Päädyttiin siihen että toimintaa varten tarvitaan jonkin verran kaupallisuutta ja on
parempi toimia yhtiömuotoisena. Toimintaa alettiin kehittämään Oy OCAB Ab:n vetämänä
yhteistyössä Järviradio Oy:n ja myöhemmin myös Kankaanpään opiston kanssa. Olemme
rakentaneet Digita Oy:n ja Telemast Oy:n korkeasta hinnoittelusta johtuen omaa lähetysverkkoa,
mm. pystyttämällä oman radiomaston Parkanoon ja vuokranneet mastopaikan Tampereelta ja
Hämeenkyröstä joissa on Oy OCAB AB:n ja Komsitek Ky:n (Pasi Komsi) itse rakentama ja
ylläpitämä lähetystekniikka. Lisäksi Kakaanpäässä on lähetysasema yhteistyössä
Kankaanpäänopiston kanssa sekä myös ohjelmayhteistyötä. Aiemmin yhteistyötä on ollut myös
Ylöjärveläisen Voionmaan opiston radiolinjan kanssa mm. työharjoittelujen kautta. Tänä päivänä
toimimme Järviradio Pirkanmaa nimisenä paikallisradiona, ohjelmayhteustyössä Järviradion
kanssa.
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 ja
muuttuessa Iskelmä Sastamalaksi entisen Radio Mantan kuuntelijoiden löydettyä kanavamme.
Autoradiokuuluvuutemme neljällä taajuudella lähettäessä on kohtalaisen hyvä kattaen ison osan
pirkanmaata ja pienen osan satakuntaa. Parantaaksemme paikallisten ja tiellä liikkujien palvelua
tarvitsemme myös Poriin mahdollisen taajuuden ja tehon korotuksia katveiden poistamiseksi
kaikilla käytössämme olevilla taajuuksilla. Hämeenkyrön taajuudella on jo tehty lähetystehon nosto
jaksoja 50 watista 500 wattiin joka parantaa huomattavasti RDS järjestelmän toimintaa
Hämeenkyrö – Parkano – Kankaanpää liityntäpintoja korjaten ja katvealueita vahvistaen yhtenäistää
radioverkkoamme.
Yhteistyö Järviradio Oy:n kanssa on ollut joustavaa ja toisensa huomioon ottavaa ja olemme
saaneet vaihtoehtoisesti ajaa myös tekemäämme ohjelmaa paikallisen lähettämisen lisäksi
Järviradion omassa verkossa jolloin oman seutukuntamme asiat ovat saaneet vielä laajempaa
huomioita. Yhteistyömme Kankaanpään opiston kanssa on hyödyntänyt opetustoimintaa ja olemme
myös saaneet kuuntelijoita kiinnostavaa opetus ja kulttuurisisältöä.
Paikallisradiotoimintamme tulee kanavanippuna huomioida tulevassa asetuksen päivityksessä ja
varata riittävästi taajuuksia pikallisradioiden toiminnan väestöpohjan huomioon ottavalle
laajentumiselle.
Edellä mainitut toimijat tulevat hakemaan toimilupaa sen mahdollistuessa.

Tulevissa jakeluissa pyydämme tiedotuksessa huomioimaan Järviradio Pirkanmaan.
Oy OCAB Ab
Kauko Kallioniemi, kauko.kallioniemi@ocab.fi
Hallituksen puheenjohtaja.

