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RADIOAMAT66RIASEMIAJA NIIDEN KAYTT6A 
KOSKEVAT MAARAYKSET 

Nojautuen 14 paivana heinakuuta 1967 Suomessa voimaan saatetun, 
Montreuxissa vuonna 1965 tehdyn kansainvalisen pikatiedotusyleissopi
muksen (SopS 40/67) ja siihen liittyvan radio-ohjesaannon maarayksiin se
ka radiolaitteista annetun lain (8 /2 7) perusteella saadettyihin asetukseen 
radiolaitteista (9/27) ja asetukseen radiolaitteiden tarkastamisesta (367 / 
54), posti- ja lennatinhallitus on antanut seuraavat radioamatooriasemia ja 
niiden kayttoa koskevat maaraykset: 

1. Maaritelmia 

1. 1 Radioamatooriliikenteella tarkoitetaan naissa maarayksissa radioama
toorien keskenaan itsekoulutus-, yhteydenpito- ja radioteknillisessa 
kokeilutarkoituksessa yksinomaan henkilokohtaisesta harrastuksesta 
ja ilman rahallisen hyodyn tavoittelua harjoittamaa radioliikennetta. 

1. 1 A Radioamatoorisatelliittiliikenteella tarkoitetaan naissa maarayksissa 
sellaista radioliikennetta, jossa kaytetaan maata kiertavissa satellii
teissa olevia avaruusasemia ja jota harjoii:etaan kuten radioamatoori
liikennetta. Ellei jaljempana ole mainittu toisin, radioamatoorilii

. kenteeksi luetaan naissa maarayksissa myos radioamatoorisatelliittilii-
~n~. . 

1.2 Radioamatoorilla tarkoitetaan henkiloa, jolla on radioamatoo_riliiken
teen harjoittamiseen oikeuttava patevyystodistus. 

1. 3 Radioamatooriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka on tarkoitettu 
kaytettavaksi radioamatooriliikenteessa ja jota vanen on myonnetty 
asi~nmukainen lupa. · 

1.4 Liikkuvalla radioamatooriasemalla tarkoi tetaan sellaista radioamatoo
riasemaa, joka on tarkoitettlJ kaytettavaksi aseman liikkuessa ja jota 
lisaksi voidaan kayttaa sen paikallaan ollessa. 

l.4AAvaruusasemalla tarkoitetaan naissa maarayksissa radioasemaa, joka 
sijaitsee kappaleessa, joka on tai on ollut maan ilmakehan paaosan ul
kopuolella tai on tarkoitettu sinne lahetettavaksi. 
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1.4B Maa-asemalla tarkoitetaan naissa maarayksissa radioasemaa, joka si

jaitsee maan pinnalla tai maan ilmakehan paaosassa ja on tarkoitettu 
yhteyden pitamiseksi: 

- yhden tai useamman avaruusaseman kanssa tai 
- yhden tai useamman vastaavanlaisen aseman kanssa kayttaen apu-
na yhta tai useampaa passiivista satelliittia tai muuta avaruudessa ole
vaa kappaletta. 

1. 4 c Radioamat66ritoistinasemalla tarkoitetaan naissii miiiiriiyksissii sdlais
ta radioasemaa, joka on tarkoitettu automaattisesti liihettiimiiiin edd
leen asemalla vastaanotetut radioamat66riliihetykset. 

1.4 oOhjauslinkkiasemalla tarkoitetaan niiissa maarayksissa sellaista kiinte
asti sijoitettua radioasemaa, joka on tarkoitettu radioamat66ritoistin
aseman kauko-ohjausta varten. 

1. S Kantoaaltoteho (Pc) on moduloimattoman liihettimen antennin 
syottojohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antama keskimiiarai
nen teho. Tama maaritelmii ei koske pulssimodulaatioliihetteita. 

1.6 Modulaatiohuipputeho (Pp) on liihettimen normaalityoskentdyolo
suhteissa antennin sy6tt6johtoon yhden radiotaajuusjakson aikana 
modulaatioverhokiiyriin korkeimmassa huipussa antaman tehon kes
kiarvo. 

1. 7 Keskimaarainen teho (Pm) on lahettimen normaalityoskentelyolosuh
teissa antennin sy6tt6johtoon antaman tehon keskiarvo mitattuna ai
kana, joka on riittiiviin pitka verrattuna modulaation alinta taajuus
komponenttia vastaavaan jaksonaikaan. Ajaksi otetaan yleensii 1 /10 
sekuntia sili:a aikavalilta, jolloin keskimiiiiriiinen teho on suurimmil
laan. 

1. 7 A Suuntateholla tarkoitetaan naissii miiiirayksissa antenniin vietya tehoa 
kerrottuna antennm suhteellisella vahvistuksella ko. suuntaan. 

1.8 Lahettimen harhalahetteella tarkoitetaan sellaista lahetettii, jonka 
taajuus on talla liihettimdla tapahtuvalle tietojen valittamiselle tar
peellisen taajuuskaistan ulkopuolella ja jonka tasoa voidaan pienen
tiia aiheuttamatta haittaa kysymyksessa olevalle tietojen valittamisd
le . Harhalahetteisiin kuuluvat harmoniset liihetteet, loislahetteet ja 
keskinaismodulaatiotulokset, mutta niihin ei lueta tietojen valittami
selle tarpeellisen taajuuskaistan valittomassa laheisyydessa esiintyvia 
modulaatiotuloksia. 
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1. 9 Radio-ohjesaannolla tarkoitetaan naissa maa.rayksissa voimassa ole
vaan kansainvaliseen pikatiedotusyleissopimukseen liittyvaa radio
ohjesaantoa sellaisena kuin se Suomessa on vahvistettu olemaan voi
massa. 

2. Radioamatoorin patevyystodistus 

2 .1 Radioamatoorin patevyystodistus annetaan, ellei erityista i-stetta ole, 
sellaiselle Suomen kansalaiselle tai pysyvasti Suomessa asuvalle henki
lolle, joka on hyvaksytysti suorittanut asianomaisen patevyystutkin
non posti- ja lennatinhallituksen maaraamalle tutkijakunnalle . 

2.2 Henkilo , jolle on annettu radioamatoorin patevyystodistus, on oikeu
tettu kayttamaan radioamatooriasemaa naiden maaraysten mukaisesti 
kuitenkin sellaisin rajoituksin, jotka sisaltyvat asianomaiselle annet
tuun patevyystodistukseen. Patevyystodistus ei ole radioamatooriase
man lupa. 

2. 3 Radioamatoorin patevyystodistuksia on kolmea luokkaa: 
kokelasluokan patevyystodistus, 

- teknillisen luokan patevyystodistus seka 
- yleisluokan patevyystodistus. 

2 .4 Kokelasluokan patevyystutkinto kasittaa: 
radiosahkotyksen kuulovastaanotto- ja lahetyskokeen (40 merk
kia/min) seka 
kirjallisen kokeen 
radioamatooriasemia ja niiden kayttoa koskevien maarayksien so
veltuvista kohdista, radioamatooriliikenteesta, sahko- ja radiotek
niikan alkeista seka sahko- ja radiolaitteita koskevista turvallisuus
maarayksista niilta osin kuin ne koskevat radioamatooriasemia. 

2. 5 Teknillisen luokan patevyystutkinto kasittaa: 
kirjallisen kokeen 
radioamatooriasemia ja niiden kayttoa koskevien maarayksien so
veltuvista kohdista, radioamatooriliikenteesta, sahko- ja radiotek
niikasta seka sahko- ja radiolaitteita koskevista turvallisuusmaa
rayksista niilta osin kuin ne koskevat radioamatooriasemia. 

2. 6 Yleisluokan patevyystutkinto kasittaa: 
radiosahkotyksen kuulovastaanotto- ja lahetyskokeen (60 merk
kia/min) 
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radioamatooriliikennekokeen seka 
kirjallisen kokeen 
radioamatooriasemia ja niiden kayttoa koskevista maarayksista , 
sahko- ja radiotekniikasta seka sahko- ja radiolaitteita koskevista 
turvallisuusmaarayksista niilta osin kuin ne koskevat radioama
tooriasemia. 

2. 7 Yleisluokan patevyystutkintoon saa osallistua : 

a) radioamatoori, jolla on ollut kokelasluokan patevyystodistus va
hintaan 6 kk, 

b) radioamatoori, jolla on ollut teknillisen luokan patevyystodistus 
vahintaan 6 kk ja 

c) poikkeustapauksessa hakemuksesta muukin henkilo . 

Osallistumisen edellytyksena on kuitenkin, etta posti- ja lennatinhal
litukselle on esitetty luotettava selvitys siita, etta asianomainen riitta
vassa maarin hallitsee sahkotyksella tapahtuvan radioamatooriliiken
teen. 

2. 8 Kokelasluokan patevyystodistus on voimassa viisi vuotta. Uusi pate
vyystodistus voidaan taman jalkeen antaa vain, mikali asianomainen 
suorittaa uudelleen hyvaksytysti kokelasluokan patevyystutkinnon. 
Yleisluokan ja teknillisen luokan patevyystodistukset annetaan elini
aksi. Posti- ja lennatinhallitus, joka antaa kaikki edella mainitut pate
vyystodistukset, voi sellaisen myos peruuttaa, jos katsoo siihen syyta 
olevan . Peruutettu patevyystodistus on vaadittaessa palautettava pos
ti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle . 

2. 9 Alle 15-vuotiaalle radioamatoorin patevyystodistus voidaan antaa silla 
ehdolla, etta asianomaisen holhooja kirjallisesti on sitoutunut vastaa
maan sellaisesta naiden maaraysten rikkomisesta johtuvasta vahingos
ta, jonka kyseinen radioamatoori tekee alle 15-vuotiaana. 

2.10 Ensimmaisessa patevyystutkinnossa hakijan on annettava vaitiolovel
vollisuuden noudattamista koskeva vaiaehtoinen sitoumus erikseen 
vahvistettavassa muodossa. Niinikaan hanen on samalla jatettava vir
katodistuksensa. 

3. Radioamatooriaseman lupa 

3 .1 Radioamatooriaseman lupa voidaan antaa: 
a) radioamatoorille, joka on Suomen kansalainen 
b) rekisteroidylle yhdistykselle tai 
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c) pysyvasti Suomessa asuvalle ulkomaan kansalaiselle, joka on hank
kinut kohdassa 2 tarkoirerun patevyysrodistuksen , 
edellyttaen, etta hakija on jasenena sellaisessa Suomessa rekisteri::ii
dyssa radioamati::ii::irien keskusjarjesti::issa, jolle posti- ja lennatinhalli
rus on antanut tehtavaksi jasentensa radioamati::ii::iriliikenteen ohjaa
misen ja liikennekurin noudattamisen valvomisen . Radioamati::ii::iria
seman lupa voidaan antaa myi::is po. keskusjarjesti::ille . 
Tassa kohdassa rarkoitettu lupa koskee myi::is radioamati::ii::irisatelliitti
liikenteessa olevaa maa-asemaa seka liikkuvaa radioamati::ii::iriasemaa, 
lukuunottamatta ilma-alukseen tai kansainvalisia matkoja tekevaan 
alukseen sijoitettua radioamati::ii::iriasemaa . 

3. 2 Radioamati::ii::iriaseman Iupa voidaan myi::is antaa Suomessa tilapaisesti 
oleskekvalle ulkomaalaiselle radioamati::ii::irille, mikali tama esittaa 
kotimaansa ao . viranomaisen antaman todistuksen siita, etta hanella 
on voimassa okva, radioamati::ii::iriaseman rakentamiseen ja kayttami
seen oikeuttava lupa . Taman kohdan nojalla myi::innettava radioama
ti::ii::iriaseman lupa ei sisalla oikeutta kayttaa liikkuvaa radioamati::ii::iri
asemaa paitsi , milloin tasta on luvassa erikseen mainittu . Oikeus liik
kuvan radioamati::ii::iriaseman kayttamiseen voidaan antaa vain poik
keustapauksessa ja hakemuksesta . Lupaan voi myi::is sisaltya lisaehtoja, 
jotka rajoittavat tehojerr, taajuuksien, tms. kaytti::ia. 

3. 3 Radioamati::ii::iriaseman lupaa haettaessa posti- ja knnatinhallirukselta 
on otettava huomioon seuraavat seikat: 

a) Mikali hakijana on Suomen kansalainen, lupahakemukseen on 
liitettava todisrus jasenyydesta edella kohdassa 3 .1 tarkoitetussa 
keskusjarjesti::issa. Jos hakija on alle 15-vuotias, on oheen liitettava 
myi::is holhoojan suostumus. 

b) Mikali hakijana on rekisteri::iity yhdistys, lupahakemukseen on lii
tettava ilmoitus siita, kuka tai ketka yhdistyksen jasenena olevat 
yleis- tai teknillisen luokan patevyystodistuksen omaavat radio
amati::ii::irit vastaavat asemasta ja sen kaytosta. Teknillisen luokan 
patevyystodistuksen omaava radioamatoori hyvaksytaan asemasta 
ja sen kaytosta vastaavaksi vain, mikali ko. radioamatooriasema 
toimii teknillista luokkaa koskevien rajoirusten mukaisesti. En
simmaiseen lupahakemukseen on liitettava myos yhdistysrekiste
riote . 
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c) Suomessa pysyvasti asuvan ulkomaalaisen on lupahakemukseensa 
liitettava suomalainen virkatodistus, todistus jasenyydesta edella 
kohdassa 3 .1 tarkoitetussa keskusjarjestossa seka oikeiksi todiste
tut valojaljennokset voimassa olevan ulkomaanpassinsa niista si
vuista, joilla ovat henkilo- ja voimassaoloaikatiedot seka Suomen 
sisaasiainministerion ulkomaalaistoimiston tekemat merkinnat. 
Jos Suomeen saapumiseen riittaa vain voimassa oleva henkilolli
syys- tai muu vastaava todistus, riittaa tasta otettu oikeaksi todis
tettu valojaljennos viimeksi mainitun asemesta. 

d) Suomessa tilapaisesti oleskelevan ulkorriaalaisen radioamatooi:in, 
joka hakee radioamatooriaseman lupaa, on liitettava hakemuk
seensa cdella kohdassa 3.2 mainitun todistuksen ohella myos oi
keaksi todistctut valojaljcnnokset voimassa olevan ulkomaanpas
sinsa niista sivuista, joilla ovat henkilo- ja voimassaoloaikatiedot. 
Jos Suomcen saapumiseen riittaa vain voimassa oleva henkilolli
syys- tai muu vastaava todistus, riittaa tasta otettu oikeaksi todis
tettu valojaljcnnos viimcksi mainitun asemesta. 

Tarvittavia hakemuslomakkeita on saatavissa posti- ja lennatinhal
lituksen radio-osastolta. 

3 .4 Jos radioamatooriasemaa halutaan kayttaa suomalaisessa ilma-aluk
sessa tai kansainvalisia matkoja tekevassa suomalaiscssa alukscssa, sii
hcn on haettava posti- ja lennatinhallitukselta erityista lupaa. Lupa
hakemukscen on liitettava aluksen tai ilma-aluksen paallikon antama 
kirjallinen suostumus ko. radioamatooriaseman kayttamisesta maini
tussa ilma-aluksessa tai aluksessa. Tallainen radioamatooriascma voi
daan maaratii k;ltSastettavaksi ennen sen kayttoonottoa. 

3 .4.A Lupa radioamatooritoistinasemaa tai ohjauslinkkiascmaa vanen voi
daan antaa ainoastaan scllaiscllc rckistcroidyllc yhdistykscllc, joka 
tayttaa kohdassa 3 .1 mainitut chdot. Lupa voi koskca vain scllaista ra
dioamatooritoistinascmaa, joka on tarkoitcttu liikkuvia radioamatoo
riasemia kayttaen saavutettavicn yhtcysctaisyyksicn lisaamisccn ja 
jonka rakentamisecn katsotaan olevan perustcltua syyta. 

8 



Lupaa haettaessa on radioamatooritoistinasemasta tai vastaavasti oh
jauslinkkiasemasta ilmoitcttava seuraavat ticdot : 

a) aseman sijainti (osoite ja maantieteelliset koordinaatit) 
b) taajuusalue 
c) lahettimen ulostuloteho 
d) lahetyslaji ja kaistalcveys 
e) lahetys- ja vastaanottoantennien korkeus meren pinnasta 
f) lahetys- ja vastaanottoantennien vahvistus paakeilan suunnassa 
g) lahetys- ja vastaanottoantennien paakeilojen suunnat ja anten

nien sateilykuviot 
h) lahetys- ja vastaanottoantennien polarisaatiot 

(vain ohjauslinkkiasemista) 
i) lahetys- ja vastaanottoantennien alasmlojohtojen vaimennukset 

Lupahakemuksessa on myos mainittava, kuka tai ketka yhdistyksen 
jasenena olevat yleis- tai teknillisen luokan patevyystodistuksen omaa
vat radioamatoorit vastaavat ko. radioasemasta ja toimivat jaljempana 
kohdassa 6.11 mainittuina valvojina. Ensimmaiseen lupahakemuk
seen on liitettava myos yhdistysrekisteriote, ellei yhdistyksella ole en
nestaan jo radioamatooriaseman lupaa. 

Tarvittavia hakemuslomakkeita on saatavissa posti- ja lennatinhalli
tuksen radio-osastolta . 

3. 5 Radioamatooriaseman luvan haltija on vastuussa asemastaan ja sen 
kaytosta . 

3 .6 Ellei radioamatooriaseman luvassa ole toisin maaratty, saa radioama
tooriasemalla kayttaa niita tehoja, taajuuksia, lahetyslajeja, jne., jot
ka eri patevyystodistusluokkien osalta on maaritelty alempana kohdis
sa 5.1, 5.2 ja 8.1 seka liitteessa 2. Tassa suhteessa ei asemaa mahdolli
sesti kayttava muukaan radioamatoori saa ylittaa luvanhaltijan oi
keuksia . 

3. 7 Radioamatooriaseman luvan tai posti- ja lennatinhallituksen siita an
taman jaljennoksen tulee olla aseman kayttopaikalla mahdollista tar
kastusta vanen . 

3.8 Radioamatooriaseman lupa myonnetaan enintaan 5 vuodeksi, ja se 
voidaan uusia vain hakemuksesta. Hakemus on toimitettava posti- ja 
lennatinhallituksen radio-osastolle hyvissa ajoin ennen edellisen lupa
kauden paattymista. Luvasta voidaan maarata perittavaksi vuotuinen 
maksu. 
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3.9 Jos radioamatooriaseman lupa katoaa, siita on tehtava ensi tilassa il

moitus posti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle. Ilmoituksessa on 
selvitettava, miten ja milloin lupa on kadonnut . 

3 .10 Radioamat66riasemalle myonnetty lupa voidaan peruuttaa tai sen eh
. toja muuttaa, jos syyta siihen katsotaan olevan. Peruutettu lupa .on 

palautettava valittomasti posti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle. 

3 .11 Lupaa ei saa siina~ toiselle. 

4. Radioamatooriaseman tunnus 

4.1 Radioamatooriaseman, radioamatooritoistinaseman ja ohjauslinkki
aseman tunnuksen maaraa posti- ja lennatinhallitus. 

4.2 Radioamat66riaseman tunnus kasittaa kaksi kirjainta (yleensa OH), 
piirijakoa osoittavan numeron seka 1-3 kirjainta. Tunnuksen peraan 
liitettavia lisamerkkeja koskevia maarayksia on alempana kohdissa 
4.4-4.7. 

4. 3 Radioamat66riliikennetta vanen maa on jaettu 10 piiriin. Piirijako on 
esitetty naiden maaraysten liitteessa 1. 

4.4 Jos radioamat66riasemaa kaytetaan tilapaisesti muussa kuin aseman 
tunnukseen sisaltyvan numeron osoittamassa piirissa, on tunnuksen 
peraan liitettava /-merkilla erotettuna lahetyspaikkaa vastaavan piirin 
numero tai kansallisuutta osoittava kirjainryhma OH ja asianomaisen 
piirin numero. Taman kohdan maaraysta ei sovelleta alempana koh
dissa 4.5, 4.6'ja4.7 mainituissa tapauksissa. 

4. 5. Jos radioamatooriliikenteessa kaytetaan liikkuvaa radioamatooriase
maa, on lisamerkki /M liitettava sen tunnukseen paitsi alempana koh
dissa 4.6 ja 4. 7 mainituissa tapauksissa. 

4.6 Jos radioamatooriasemaa kaytetaan maan rajojen ulkopuolella kan
sainvalisilla merialueilla liikkuvassa suomalaisessa aluksessa, on lisa
merkki /MM liitettava sen tunnukseen. 

4. 7 Jos radioamatooriasemaa kaytetaan suomalaisessa ilma-aluksessa, on 
lisamerkki /AM liitettava sen tunnukseen. 

4.8 Jos radioamatoori liikennoi toisen radioamatooriasemalla, hanen on 
kaytettava ta.man aseman tunnusta. 
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5. Taajuusalueet 

5 .1 Radioamatooriliikenteessa saa taajuuksia toistaiseksi kayttaa alempa
na olevan taulukon mukaisesti ja sen alahuomautuksiin sisaltyvin ra
joituksin. Taulukossa ja sen alahuomautuksissa mainittu radioama
tooriliikenne ei kuitenkaan sisalla radioamatoorisatelliittiliikennetta, 
vaan sita saa harjoittaa ainoastaan kohdassa 5.3 mainituilla taajuusa
lueilla. Radioamatooritoistinasemien ja ohjauslinkkiasemien taajuuk
sista maarataan erikseen kohdassa 5 .4. Lisarajoituksia voidaan antaa, 
mikali muille radioliikenteille aiheutuvat hairiot tai muut syyt sita 
vaativat. Taulukkoon sisaltyvien lahetyslajien maaritelmat on esitetty 
liitteessa 2. Modulaatiolajin merkin edella oleva luku tarkoittaa suu
rinta sallittua lahetteeh kaistaleveytta kilohertzeina. Amplitudimo
duloidun puhelahetyksen ja amplitudimoduloidun televisiolahetyk
sen saa lisaksi yhdistaa A9B lahetteeksi, jonka kaistaleveys on enin
taan 7 kHz. Hakemuksesta posti- ja lennatinhallitus voi myontaa ra
dioamatooriaseman luvan haltijalle oikeuden kayttaa myos muita la
hetyslajeja tai kaistaleveyksia, kuin alempana olevassa taulukossa on 
maaritelty. Niiden lahetteiden osalta, joiden suurinta sallittua kaista
leveytta ei ole merkitty taulukkoon, viitataan kohtiin 6.6 ja 8.4. 
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Taajuusalue Sallitut lahetyslajit 
Patevyystodistusluokka 

kHz Yleisluokka Kokelasluokka 

3500- 3510 a) Al,Fl -
3510- 3545 a) Al,Fl Al 
3545- 3600 a) Al ,Fl -
3600- 3800 a) A 1,A3 ,4A5 ,Fl ,8F3 ,4F5 -
7000- 7010 Al ,Fl -
7010- 7040 Al ,Fl Al 
7040- 7100 Al ,A3,4A5 ,Fl ,8F3, 4F5 -

14000-14100 Al,Fl -
14100-14350 Al ,A3,4A5 ,Fl ,8F3 ,4F5 -
21000-21030 Al,Fl -
21030-21150 Al ,Fl Al 
21150-21450 Al,A3,4A5,Fl ,8F3,4F5 -
28000-28200 Al,Fl -
28200-29700 Al ,A3,4A5 ,Fl ,8F3,4F5 -

MHz Kaikki luokat 

144- 146 b) fi-1, A2, A3, A4, 36A5, Fl, F2, 36F3, F4, 36F5 

MHz Yleis- ja teknillinen luokka 

430- 440 c) Al, A2, A3, A4, A5, Fl, F2 , 100F3, F4, 100F5 
1215- 1300 d) Al, A2, A3, A4, A5, Fl, F2, 100F3 , F4, 100F5 
2300- 2450 e) Al, A2, A3, A4, A5, Fl, F2, F3, F4, F5, Pl, P2, P3 
5650- 5850 f) Al, A2, A3, A4 , A5, Fl, F2, F3 , F4, F5, Pl , P2, P3 

10000-10500 g) Al, A2, A3, A4, A5, Fl, F2, F3, F4 , F5, Pl , P2, P3 
24000-24250 h) Al, A2, A3 , A4, A5 , Fl , F2, F3 , F4, F5, Pl, P2, P3 

Huomautukset •: 
a) Taajuusalue 3500-3800 kHz on annettu samanarvoisin oikeuksin ra

dioamatooriliikemeelle, kiimealle liikenteelle ja siinyvalle liikemeel
le siinyvaa ilmailuradioliikennetta lukuunottamatta. 

Ell 
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b) (poistettu) 

c) Taajuusalue 430-440 MHz on annettu samanarvoisin oikeuksin ra
dioamatooriliikenteelle ja radiopaikallistamisliikenteelk (ks . myos 
kohta 5.3). 

d)Taajuusalue 1215-1300 MHz on annettu ensisijaisin oikeuksin ra
diopaikallistamisliikenteelle ja ainoastaan toissijaisin oikeuksin ra
dioamatooriliikenteelle . 

e) Taajuusalue 2300-2450 MHz on annettu ensisijaisin oikeuksin 
kiintealk liikenteelle ja ainoastaan toissijaisin oikeuksin radioama
tooriliikenteelle , siirtyvalk liikenteelle ja radiopaikallistamisliiken
teelle. 

f) Taajuusalue 5650-5850 MHz on annettu ensisijaisin oikeuksin ra
diopaikallistamisliikenteelle ja ainoastaan toissijaisin oikeuksin ra
dioamatooriliikenteelle . Lisaksi taajuusalue 5670-5725 MHz on 
annettu toissijaisin oikeuksin avaruustutkimusliikenteelle ja taajuus
alue 5725-5850 MHz ensisijaisin oikeuksin kiintealle satelliittilii
kenteelle (maasta avaruuteen) . 

g) Taajuusalue 10000-10500 MHz on annettu ensisijaisin oikeuksin 
radiopaikallistamisliikenteelle ja ainoastaan toissijaisin oikeuksin 
radioamatooriliikenteelle . Taajuusaluetta 10000-10025 MHz voi
vat kayttaa myos saasatelliiteissa olevat saatutkat(401A). 

h) Taajuusalue 24000-24050 MHz on annettu ensisijaisin oikeuksin 
radioamatooriliikenteelle (ks. myos kohta 5. 3) ja taajuusalue 
24050-24250 MHz ensisijaisin oikeuksin radiopaikallistamisliiken
teelle ja ainoastaan toissijaisin oikeuksin radioamatooriliikenteelle. 

5 .2 Kansainvaliseen erikoissopimukseen perustuen posti- ja lennatinhalli
tus voi hakemuksesta oikeuttaa yleisluokan patevyystodistuksen 
omaavan radioamatoorin harjoittamaan radioamatooriliikennetta taa
juusalueella 1715-2000 kHz, joka radio-ohjesaannossa on annettu 
ensisijaisesti kiintealle ja siirtyvalle liikenteelle siirtyvaa ilmailuradio
liikennetta lukuunottamatta. Talloin maarataan myos sallitut taajuu
det ja lahetyslajit. Muiden radioliikenteiden suojaamiseksi hairioilta 
radioamatooriaseman keskimaarainen teho (ks . kohta 1. 7) ei kyseisel
la taajuusalueella saa ylittaa 10 wattia. 
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5. 3 Radioamatoorisatelliittiliikennetta saa harjoittaa vain seuraavilla taa
juusalueilla: 7000-7100, 14000-14250, 21000-21450 ja 
28000-29700 kHz seka 144-146 ja 24000-24050 MHz . Lisaksi po. 
liikennetta saa harjoittaa taajuusalueella 435-438 MHz edellyttaen, 
etta siita ei aiheudu hairioita muulle radioliikenteelle. Radioamatoo
risatelliittiliikennetta harjoitettaessa on noudatettava kohdassa 5 .1 
mainittuja kaistaleveytta, lahetyslajia ja patevyystodistusluokkaa kos
kevia rajoituksia. 

5 .4 Radioamatooritoistinasemat sallitaan vain taajuusalueella 144-146 
tai 430-440 MHz . Ohjauslinkkiasemat sallitaan vain yli 430 MHz 
olevilla, radioamatooriliikenteelle annetuilla taajuusalueilla. Posti- ja 
lennatinhallitus maaraa, mita taajuuksia ylla mainituilta taajuusalu
eilta radioamatooritoistinasemien ja ohjauslinkkias,emien on kaytetta
va. Niinikaan posti- ja lennatinhallitus voi asettaa kohdan 5 .1 taulu
kosta poikkeavia rajoituksia po . asemien kayttamien lahetyslajien ja 
kaistaleveyksien suhteen. 

6. Radioamatooriliikenne 

6. 1 Radioamatooriliikennetta saa harjoittaa vain radioamatoorin pate
vyystodistuksen omaava Suomen kansalainen tai pysyvasti Suomessa 
asuva ulkomaan kansalainen niissa puitteissa kuin handle annettu pa
tevyystodistus sen sallii. Niinikaan radioamatooriliikennetta saa har
joittaa sellainen tilapaisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen ra
dioamatoori, jolle posti- ja lennatinhallitus on myontanyt kohdassa 
3 .2 tarkoitetun luvan. 

6.2 Radioamatoorilla on oikeus radioamatooriasemaa kayttaen pitaa yh
teyksia joko suoraan tai radioamatooritoistinaseman kautta vain toi
siin radioamatooriasemiin paitsi, milloin on kysymys ihmishengen 
turvaamisesta tai muusta hatatapauksesta. Poikkeuksellisesti saa ra
dioamatooriasema posti- ja lennatinhallituksen erikoisluvalla olla yh
teydessa muunkin radioliikenteen asemaan. 

6 .3 Jos radioamatooriasemalla vastaanotetaan muu kuin radioamatoorilii
kennetta oleva tiedotus, joka ei ole tarkoitettu kenen tahansa vastaan
otettavaksi, tiedotuksen sisaltoa tai edes olemassaoloa ei saa pal-
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jastaa, sita ei saa julkaista, toistaa eika kayttaa millaan tavoin ilman 
asianmukaista lupaa, paitsi milloin lainsaadannosta muuta johtuu. 

6.4 Radioamatoorilla ei ole oikeutta lahettaa tai vastaanottaa maksunalai
sia tai sellaisia tiedotuksia, joiden valittamisesta suoritetaan korvaus 
jollain muulla tavalla. 

6. 5 Radioamatooriliikenteen tulee tapahtua selvalia kielella tai kansain
valisia liikennelyhenteita kayttaen . Kielenkayton tulee olla hyvien 
tapojen ja radioliikenteesta muuten annettujen ohjeiden mukaista . 
Radioamatooriliikenteen lahetysten tulee rajoittua sellaisiin kokeiluja 
koskeviin radioteknillista laatua oleviin tiedotuksiin tai sellaisiin puh
taasti henkilokohtaisiin huomautuksiin, joiden ei katsota niiden va
haisen merkityksen vuoksi edellyttavan yleisen tietoliikenneverkon 
kayttamiseen turvautumista. 

Radioamatooriaseman kaytto on kielletty sellaisten kansainvalisten 
tiedotusten valittamiseen, jotka ovat lahtoisin kolmannelta henkilol
ta tai kolmannelle henkilolle osoitettuja. 

6.6 Lahetyslajien Al ja A2 lahetykset saavat tapahtua vain kansainvalista 
morsekoodia kayttaen. 

Lahetyslajia Fl saa kayttaa ainoastaan kaukokirjoitintyoskentelyssa. 
Talloin on kaytettava kansainvalista kaukokirjoituskoodia n: o 2 
(1932) . Lahetysnopeuden tulee olla joko 45 ,5 tai 50 baudia. Suurin 
sallittu taajuuspoikkeama on ± 0,5 kHz. Posti- ja lennatinhallitus voi 
erityisista syista oikeuttaa radioamatoorin kayttamaan myos muuta 
lahetysnopeutta tai suurempaa taajuuspoikkeamaa . 

6 . 7 a) Radioamatoori ei saa lahettimellaan suorittaa yleisradioliiken
teeksi tulkittavia lahetyksia. Radioamatooriliikenteen televisiola
hetyksiin saa sisaltya vain sellaista kuva- ja aaniaineistoa, joka on 
luonteeltaan radioteknillista tai puhtaasti henkilokohtaista ja jo
ka on osoitettu vain vasta-asemalle. 

b) Radioamatooriaseman virittaminen on yleensa suoritettava keino
antennia kayttaen. Suurtaajuustehon siirtaminen antenniin viri
tystarkoituksessa on sallittu vain lyhytaikaisesti, ja talloinkin on 
ilmoitettava aserriantunnus. · 

c) Lahetykset, jotka eivat ole osoitettuja kenellekaan, ovat radio
amatooriliikenteessa kiellettyja alempana tassa kohdassa mainit-
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tuja poikkeuksia lukuunottamatta. Televisiolahetysten yhteydes
sa saa kuitenkin lyhytaikaisesti lahettaa testikuvaa tai testifilmia 
kuvalahettimen virittamiseksi. Talloin lahetettavan kuvan ja aa
nen on oltava edella kohdassa 6. 7 .a esitettyjen vaatimusten mu
kaista . 

Saannollisesti lahetettavien, radioamatooreille tarkoitettujen 
tiedonantolahetyksien osalta on noudatettava posti- ja lennatin
hallirnksen asiassa antamia erityisohjeita. 

Yksisuumaiset lahetykset ovat sallittuja myos kaytettaessa ra
dioasemaa tilapaisesti mittaustarkoituksessa tai radiosuumimi
seen perustuvassa suunnistuksessa. Naissa tapauksissa on nouda
tettava siina maarin kuin mahdollista, mita alempana kohdassa 
6.8 on maaratty radioamatooriaseman rnnnuksen lahettamisesta. 

Automaattisesti toimivia asemia ja muita vastaavia laitteita saa 
radioamatooriliikemeessa kayttaa vain posti- ja lennatinhallituk
sen erityisluvalla ja niilla ehdoilla, jotka maaritellaan ko. luvassa. 

6.8 Radioyhteytta aloitettaessa ja lopetettaessa seka lisaksi vahimaan ker
ran 10 minuutissa on lahetettava radioamatooriaseman tunnus taydel
lisena. Kuva- tai televisiolahetyksien yhteydessa alle 146 MHz taa
juuksilla aseman tunnus on lahetettava joko lahetyslajia A 1 tai A3 
kayttaen. 

6.9 Radioyhteyksien pitaminen on kielletty sellaisen maan radioamatoo
riasemiin, jonka telehallimo on ilmoittanut, ettei se salli tallaisten 
yhteyksien pitamista. 

6.10 Vaarien tai vilpillisten hatamerkkien, hatakutsujen tai hatasanomien 
taikka tallaisiksi helposti rulkittavien merkkien lahettaminen on kiel
letty. M yos muiden vaarien ilmoirnsten lahettaminen on kielletty . 

6 .11 Radioamatooritoistinaseman ollessa kaytossa on luvansaaneen yhdis
tyksen jasenistaan nimeaman yleis- tai teknillisen luokan patevyysto
distuksen omaavan radioamatoorin (radioamatoorien) jatkuvasti val
vottava aseman kautta valitettavaa liikennetta. Valvojaksi hyvaksy
taan vain sellainen henkilo, jolla on ollut radioamatoorin patevyysto
distus vahimaan 1 vuoden ajan. Mikali valvoja havaitsee, etta radio
amatooritoistinasemaa kaytetaan naiden maaraysten tai asemalle an
netun luvan ehtojen vastaisesti, hanen on valittomasti katkaistava ra
dioamatooritoistinaseman lahetys. 
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Radioamatooritoistinasemaa saa myos kayttaa kauko-ohjattuna. Kau
ko-ohjaukseen saa kayttaa kiimeata langallista yhteytta (ei puhelinyh
teytta) tai ohjauslinkkia. Ohjausyhteyden katketessa tai hairiimyessa 
radioamatooritoistinaseman lahettimen on kytkeydyttava automaa~ti
sesti pois paalta. 

Mikali radioamatooritoistinasema tai ohjauslinkkiasema sijaitsevat 
muualla kuin ylla mainitun tarkkailijan valittomasti valvottavissa ole
vissa tiloissa, on huolehdittava siita, etteivat asiaan kuulumattomat 
paase ko. laitteiden kanssa tekemisiin. 

Radioamatooritoistinaseman ja ohjauslinkkiaseman on kunkin lahe
tysjakson alussa seka vahimaan kerran 10 minuutissa lahetettava auto
maattises_ti tunnuksensa kayttaen kansainvalista morsekoodia ja lahe
tyslajia F 2 enintaan nopeudella 80 merkkia /min . 

7. Paivakirja 

'. 1 Radioamatoori on velvollinen pitamaan radioamatooriasemansa toi
minnasta paivakirjaa, josta selviavat seuraavat seikat: 

a) paivays ja kunkin yhteyden alkamis- ja paattymisaika, 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

vasta-aseman tunnus , 
kaytetty taajuusalue, 
kaytetty lahetyslaji , 
kaytetty teho, 
radioamatooriaseman sijaimi, mikali asemaa kaytetaan muualla 
kuin nor~aalissa sijaimipaikassaan. Tama koskee myos liikkuvia 
radioamatooriasemia, joiden osalta on paivakirjaan ao. tapauk
sessa merkittava lisaksi kulkuneuvon rekisteri - tms. runnus. 

g) radioamatooriaseman kayttajan nimi tai tunnus, mikali kayttaja
na on muu kuin kysymyksessa olevan radioamatooriaseman lu 
van omaava henkilo. 

Usean radioamatoorin kuultavaksi tarkoitetusta tiedonamolahetyk
sesta on tehtava vastaavat" merkinnat lahettavan aseman paivakir-

1aan. 
Radioamatooritoistinaseman kautta pidetyn yhteyden ollessa kysy
myksessa merkitaan paivakirjaan myos po. radioamatooritoistinase
man tunnus. 
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Radioamatooritoistinaseman ja ohjauslinkkiaseman paivak1qaan on 
merkittava, milloin asema on ollut kaytossa, seka aseman toimimaa 
tarkkailleen henkilon nimi. 
Kaikkien em. asemien paivakirjaan on myos merkittava havainnot 
mahdollisista hairioista seka muista vastaavista seikoista. 

7. 2 Radioamatooriaseman paivakirja on sailytettava aseman sijaimipai
kalla ja radioamatooritoistinaseman seka ohjauslinkkiaseman paiva
kirja valvontapaikalla. Paivakirja on pyydettaessa esitettava tarkastus
ta suorittavalle viranomaiselle . Se on myos vaadittaessa lahetettava 
posti- ja knnatinhallitukselle tarkastusta varten . Paivakirja on saily
tettava ainakin 5 vuoden ajan viimeisen merkinnan paivayksesta lu
kien . 

8. Teknilliset maariiykset 

8. 1 Radioamatooriaseman lahettimen amennin syottojohtoon amama te
ho ilmoitetaan kantoaaltotehona Pc (ks . kohta 1. 5) tai, milloin kanto
aaltoa on vaimennettu vahintaan 6 dB, modulaatiohuipputehona Pp 
(ks . kohta 1.6). 
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a) Kokelasluokan radioamatoori saa kohdissa 5. 1 ja 5. 3 mainituin 
rajoituksin kayttaa radioamatooriasemaa, jonka kamoaaltoteho 
on korkeimaan 15 W tai modulaatiohuipputeho korkeintaan 60 
w. 

b) Yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatoori saa kohdissa 5. 1 
ja 5. 3 mainituin rajoituksin kayttaa radioamatooriasemaa, jonka 
lahettimen kantoaaltoteho on korkeintaan 150 W tai modulaatio
huipputeho korkeimaan 600 W . Kuitenkin 3.5-30MHz taajuus
alueella kantoaaltoteho saa lahetyslajilla Al olla 600 W . 

Taajuusalueilla 144-146 MHz ja 430-440 MHz saa kantoaalto
teho olla korkeintaan 50 W ja modulaatiohuipputeho 200 W . 

Kuitenkin 144,000-144, 150 MHz taajuusalueella kantoaaltote
ho saa lahetyslajilla Al olla 150 W mikali siita ei aiheudu haital
lista hairiota muulle radioliikenteelle . 

c) Radioamatooritoistinaseman ja ohjauslinkkiaseman suurin sallit
tu suuntateho (ks. kohta 1. 7 A) on 15 W kantoaaltotehona mitat
tuna ja 60 W modulaatiohuipputehona mitattuna. 



Hakemuksesta posti- ja lennarinhallitus voi eFikoiskokeilua varten oi
keuttaa yleisluokan tai reknillisen luokan radioamati::ii::irin kayttamaan 
ylla mainittuja raja-arvoja suurempaakin tehoa. 

Mikali lahetin rakenteensa puo!esta on sellainen , etta sallittu tehoraja 
on ylitettavissa, se on varustettava mittarilla, jonka avulla voidaan 
esim. sisaanmeno- tai ulostulotehon mittauksella valvoa, ettei sallit
tua tehorajaa yliteta . 

Tarpeettoman suuren tehon kaytti::ia on valtettava varsinkin paikallis
yhteyksissa. 

8.2 Radioamati::ioriaseman aiheuttamar harhalahetteet (ks. kohta 1.8) on 
pyrittava pitamaan mahdollisimman pienina. 

Alie 30 MHz taajuuksille osuvien harhalahetteiden vaimennuksen tu
lee olla vahintaan 40 dB verrattuna lahettimen ulostulotehoon. Har
halahetteen huipputeho PP ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 10 
mW. 

30-1000 MHz taajuusalueelle osuvien harhalahetteiden vaimennuk
sen tulee olla vahintaan 60 dB verrattuna lahettimcn ulostulotehoon. 
Radioamati::ioriliikenteessa kaytettavaksi sallittujen taajuusalueiden 
ulkopuolella harhalahetteen huipputeho Pp ei kuitenkaan saa olla 
suurempi kuin 25 pW. 
Mikali radioamati::ii::irilahettimen harhalahete kuitenkin aiheuttaa hai
tallista hairii::ita muulle radioliikenteelle, radioamati::iori on velvolli
nen vaimentamaan ko. harhalahetetta viela em. raja-arvojen lisaksi 20 
dB . 

Edella mainitut raja-arvot koskevat myos radioamatooritoistinasemia 
ja ohjauslinkkiasemia. 

8. 3 Radioamatooriaseman lahetystaajuuden on kaikissa kayttoolosuhteis
sa pysyttava radioamatooriliikemeeseen sallituilla, kohdissa 5 .1 ja 5. 3 
ilmoitetuilla taajuusalueilla . 

Lahetystaajuuden on pysyttava niin vakavana kuin tekniikan kehityk
sen huomioon ottaen kulloinkin on mahdollista tamanlaatuisille ase
mille. 

Kokelasluokan radioamati::ii::iri saa kayttaa ainoastaan kideohjattua 
amati::ii::irilahetinta. 
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8.4 Radioamatooriaseman lahetteen kaistaleveys ei saa olla suurempi 
kuin kaytetyn modulaatiomenetelman huomioon ottaen on tarpeen. 

Kohdan 5. 1 taulukossa on eraiden lahetyslajien merkinnan yhtey
dessa ilmoitettu suurin sallittu lahetyskaistan leveys. Lahetinta on 
nain merkityilla lahetyslajeilla moduloitava siten, ettei lahetyskaistan 
leveys ylita ta.ta arvoa. 

Lahetystaajuus on valittava siten, etta kohdassa 5 .1 ilmoitettujen 
taajuusalueiden ulkopuolelle ulottuvan sivukaistan vaimennus on va
hintaan sama kuin edella kohdassa 8.2 ilmoitettu harhalahetteiden 
va1mennus. 

8.4A Radioamat66ritoistinaseman on oltava siten rakennettu, etta sen la
hettimen kaynnistyminen muun kuin radioamatooriaseman lahet
teesta on estetty . 

8. 5 Radioamatooriasema on siten rakennettava ja sita on niin kaytettava, 
ettei siita aiheudu kayttajalle tai ymparistolle hengen eika omaisuu
den vaaraa. 

Sahkoverkkoon liitettava radioamatooriaseman lahetin on varustet
tava verkkosulakkeilla ja suojanava siten, ettei suurjannitteisia osia 
helposti paase vahingossa koskettamaan. 

Suunaajuisen tehon paasy sahkoverkkoon on tehokkaasti estettava . 

8.6 Radioamatooriaseman antenni syottojohtoineen ja tukirakenteineen 
on sijoitettava siten, etta sen haitallinen vaikutus muihin laheisiin an
tenneihin ja niiden kayttamiseen on mahdollisimman vahainen. 

Antenniin ei saa johtaa sellaisia tasajannitteita eika pientaajuisia 
vaihtojannitteita, jotka voivat olla vaarallisia. 

9. Ilmoitusvelvollisuus 

9 .1 Radioamatoorin nimen tai postiosoitteen tai radioamatooriaseman si
jaintipaikkakunnan ja postiosoitteen muutoksesta on viipymatta il
moitettava posti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle. Ilmoitusvel
vollisuus ei koske liikkuvia radioamatooriasemia. 

9. 2 Mika.Ii · radioamatooriasemaa kaytetaan muualla kuin varsinaisessa si
jaintipaikassaan 14 vuorokautta pitemman ajan, tasta on ennakolta il
moitettava posti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle. 
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9. 3 Edell a kohdassa 3. 3. b tarkoitetun henkilon tai henkiloiden vaihtumi
sesta yhdistyksen on ilmoitettava posti- ja lennatinhallituksen radio
osastolle viipymatta. 

10. Radioamatooriaseman aiheuttamat hairiot 

10.1 Radioamatoorin on ennen radioamatooriaseman kayttoonottoa var
mistauduttava siita, etta asemaan kuuluvat laitteet ovat maaraysten 
mukaisessa kunnossa. 

10. 2 Radioamatooriaseman kaytto hairitsemistarkoituksessa on kielletty. 

10. 3 Jos radioamatooriaseman lahetys aiheuttaa haitallisia hairioita jolle
kin turvallisuusliikenteelle, amatoorin on heti asian havaittuaan tai 
siita tiedon saatuaan keskeytettava lahetyksensa. Lahetinta ei saa ot
taa uudelleen kayttoon, ennenkuin hairion syy on selvitetty ja sen 
uusiintuminen ehkaisty. 

10.4 Toimittaessa muilla kuin radio-ohjesaannossa yksinomaan radioama
tooriliikenteelle annetuilla taajuusalueilla radioamatooriaseman lahe
tykset eivat saa aiheuttaa haitallisia hairioita samalla taajuusalueella 
toimivan, suomalaisen muun radioliikenteen aseman tyoskentelylle. 

10. 5 Siina tapauksessa, ctta radioamatooriaseman lahetykset aiheuttavat 
haitallisia hairioita kotimaisten yleisradio- tai televisiolahetysten vas
taanotolle niiden varsinaisella kuuluvuus- tai nakyYyysalueella kaytet
taessa nykyaikaisia ja kunnossaolevia yleisradio- tai televisiovastaanot
to!aitteita, radioamatoorin on yritettava sopia kysymyksessa olevista 
hairioista karsivien kanssa niista menettelytavoista, joilla hairio saa
daan riittavasti rajoitetuksi. 

Myos sellaisessa tapauksessa, jolloin hairioiden esiintyminen ilmei
sesti johtuu puutteellisuudesta tai virheesta hairityn radiolaitteen ra
kenteessa, olisi pyrittava keskinaisin neuvotteluin sopimaan niista toi
menpiteista, jotka hairityn laitteen suhteen sen omistajan toimesta 
ovat tarpeen hairion riittavaksi rajoittamiseksi. 

11. Radioamatooriaseman tarkastus 

11. 1 Posti- ja lennatinhallituksen valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus en
nakolta ilmoittamatta paasta huoneistoon tai muuhun paikkaan, jos
sa radioamatooriasema sijaitsee, alkoonka hanta siita estettako tai vii
vytettako. 
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11.2 Radioamatooriaseman lupa, lahettimen kytkentakaavio seka asema
paivakirja on vaadittaessa esitettava tarkastajalle. 

11.3 Jos radioamatooriaseman tarkastus on antanut aihetta huomautuk
siin, radioamatoori on velvollinen viipymatta ryhtymaan niiden edel
lyttamiin toimenpiteisiin . 

12. Erinaisia maarayksia 

12 .1 Radioamatoorin on asemaansa rakentaessaan ja sita kayttaessaan ai
na tarkoin noudatettava kaiklµa asiasta annettuja maarayksia mu
kaan lukien Suomea sitovat, kansainvaliset radiotoimintaa koskevat 
sopimukset. 

12. 2 Radioamatoori on velvollinen vaadittaessa antamaan kirjallisia selvi
tyksia radioamatooriasemastaan ja sen toiminnasta posti- ja lennatin
hallitukselle . Ellei tallaista selvitysta anneta asetetussa maaraajassa, 
voi seurauksena olla radioamatooriaseman luvan peruuttaminen. 

12 .3 Radioamatooriaseman lahetys- ja vastaanottolaitteita ei saa liittaa 
yleiseen puhelinverkkoon eika ilman erityista lupaa kayttaa kauko-oh
jattuina. 

12.4 Radioamatoorin, joka havaitsee radioamatooriasemaa kaytettavan 
naiden tai muiden asiasta annettujen maaraysten vastaisesti, tulee 
huomauttaa rikkomuksesta, mikali mahdollista, rikkomuksen teh
neelle, jotta tama korjaisi virheensa, seka ilmoittaa Jisaksi havainnois
taan posti- ja lennatinhallituksen radio-osastolle tai kohdassa 3 . 1 tar
koitetulle keskusjarjestolle. 

Nama maaraykset tulevat voimaan toukokuun 1 paivana 1972 ja niilla 
kumotaan elokuun 25 paivana 1961 annetut radioamatooriasemia koskevat 
maaraykset. 

Ne radioamatooriluvat, jotka on annettu ennen naiden maarayksien 
voimaan tuloa, ovat edelleen voimassa naiden maarayksien kohdassa 3 tar
koitettuina radioamatooriasemien lupina niissa mainirun voimassaoloajan 
loppuun saakka. Samalla tavoin jaavat voimaan todistukset, jotka oikeut
tavat taajuusalueen 1715-2000 kHz kayttoon. 
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1 

Nykyisille radioamaci:ioriluvan halcijoille annecaan maksucca asian
mukainen radioamacoorin pacevyyscodiscus . Eraiden erikoislupien ja 
-codiscuscen peruuttamisesca cai niiden ehcojen muuccamisesca maara
caan erikseen . 

Helsingissa maaliskuun 7 piiivana 1972. 

Paajohcaja Oiva Saloila 

Johtaja T. Kyti:iniemi 

Tahan painokseen sisaltyvat myi:is naihin maarayksiin 14 , 2. 1974 teh
dyt muutokset. 
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Suomen piirijako radioamatooriliikennetta vanen 

Maa on jaettu kymmeneen radioamatooripiiriin seuraavasti: 

0 Ahvenanmaan maakunta 

1 Turun ja Porin laani 

2 Uudenmaan laani 

3 Hameen laani 

4 Mikkelin laani 

5 Kymen laani 

6 Vaasan laani ja Keski-Suomen laani 

7 Kuopion laani ja Pohjois-Karjalan laani 

8 Oulun laani 

9 Lapin laani 

Liite 1 



Llite 2 

Lahetyslajit 

Kohdassa 5 .1 olevassa taulukossa kaytetyilla lahetyslajien merkin
noilla tarkoitetaan seuraavaa: 
Al: Sahkocys katkomalla kantoaaltoa, jota ci moduloida aani

taajuudella. 
A2: Sahkotys katkomalla yhta tai useampaa amplitudimoduloi

vaa aanitaajuutta tahi katkomalla kantoaaltoa, jota amplitu
dimoduloidaan yhdella tai useammalla aanitaajuudella. 

A3: Amplitudimoduloitu puhelahetys. 
(Yksisivukaistalahetykset voivat tapahtua taydella (A3H), 
vaimennetulla (A3A) tai tukahdutetulla (A3J) kantoaallol
la.) 

A4: Amplitudimoduloitu kuvalahetys (moduloimalla paakanto
aaltoa joko suoraan tai taajuusmoduloidulla apukantoaallol
la). 

A5: Amplitudimoduloitu televisiolahetvs. 
A9B: Tassa: Amplitudimoduloitu lahetys, jossa lahetetaan sa

manaikaisesti toisella sivukaistalla televisiokuva- ja toisella 
puheinformaatio. 

Fl: Vaihtotaajuusavainnuksella tapahtuva sahkotys kayttamatta 
moduloivaa aanitaajuutta: kullakin hetkella lahetetaan 
jompaakumpaa kahdesta taajuudesta. 

F2: Sahkotys katkomalla taajuusmoduloivaa aanitaajuutta tai 
katkomal1a taajuusmoduloitua lahetetta. 

F3: Taajuusmoduloitu puhelahetys. 
F4: Kuvalahetys, joka tapahtuu taajuusmoduloimalla suoraan 

kantoaaltoa. 
F5: Taajuusmoduloitu televisiolahetys. 
Pl: Sahkotys katkomalla pulssikantoaaltoa, jota ei moduloida 

aanitaajuudella. 
P2: Sahkotys katkomalla yhta tai useampa,·. moduloivaa aanitaa

juutta tai katkomalla moduloitua pulssikantoaaltoa. 
P3: Pulssimoduloitu puhelahetys. 
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N:08 

LAKI 

radiolaitteista 

Annettu Helsingissii, 17 paivanii tammikuuta 1927. 

1 § 

Liite 3 

Sahkolaitteita langatonta siihkottamistii, puhelemista, kuuntelemista tai 
niikemistii varten iilkoon ilman asianomaista lupaa rakennettako tai kiiytet
tiiko. (13. 11. 1959/405). 

Edellisessii momentissa mainittuja laitteita sanotaan tiissii laissa radio
laitteiksi. 

2 § 

Lupa radiolaitteen rakentamiseen ja kiiyttamiseen annetaan maiiraajak
si, enintiiiin kymmeneksi vuodeksi, ja niilla ehdoilla, jotka katsotaan tar
peelliseksi miiarata. 

3 § 
Radiolaitteet ovat valtion silmiillapidon alaisia. Niillii, joiden huoleksi 

silmiillapito on annettu, on oikeus, jos todenniikoisilla perusteilla epail
laan jonkun, noudattamatta taman lain saannoksia, rakentaneen radiolait
teen tai sellaista laitetta kayttavan, toimittaa tarkastus asian selville saami
seksi. 

4 § 

Valtioneuvosto voi miiarata radiolaitteen rakentamisesta ja kayttamises
tii suoritettavaksi maksuja. 

Maksut, joista 1 momentissa puhutaan, menevat erikoiseen rahastoon, 
jonka varoja voidaan, valtioneuvoston hark.innan mukaan, kayttaa yleisra
diotoiminnan edistamiseen. 

5 § 

Joka rikkoo tiitii lakia tai sen nojalla annettuja maarayksia, rangaista
koon, ellei teosta ole muualla saadetty ankarampaa rangaistusta, sakolla; 
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sarnalla julistettakoon radiolaitteen kayttamislupa, milloin sellainen on 
annettu, peruutetuksi ja radiolaite menetetyksi, elleivat asianhaarat ole 
erittain lieventavat. 

Jos laite on rakennettu ilman lupaa tai vastoin niita maarayksia, jotka lu
paa myonnettaessa on annettu, tahi jos naita maarayksia muuten rikotaan, 
tulee asianomaisen poliisiviranomaisen viipymatta ryhtya toimeen laitteen 
kayttamisen estamiseksi. 

6 § 

Mita rikoslain 34 luvun 12 §:ssaja 35 luvun 1 §:ssa saadetaan yleisen 
Jenna.tin- tai puhelinlaitoksen kayttamisen estamisesta tai hairitsemisesta 
seka lennattimen tai puhelimen vahingoittamisesta, olkoon soveltuvissa 
kohdin voimassa myoskin radiolaitteesta . 

7 § 

Valtakunnan alueella liikkuvissa ulkomaisissa meri- ja ilma-aluksissa ole
vista radiolaitteista saadetaan asetuksella. 

Samoin annetaan asetuksella tarkemmat maaraykset ta.man lain sovelta
misesta. 

8 § 

Taten kumotaan sahkolaitteista langatonta sahkottamista tai puhelemis
ta varten 23 paivana joulukuuta 1919 annettu laki. 

9 § 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana helmikuuta 1927. 
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N:o9 

ASETUS 

radiolaittcista 

Annettu Hdsingissa, 17 paivana tammikuuta 1927. 

Liite 4 

Radiolaitteista tana paivana annetun lain 7 §: n nojalla saadetaan ta ten, 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden Ministerin esittdysta, seuraavaa : 

1 § 

Luvan yleisradiolahetyslaitteiden rakentamiseen ja kayttamiseen antaa 
valtioneuvosto, joka myos maaraa naita laitteita vanen jaksoluvut ja lahe
tystehot seka antaa niita ja yleisradiolahetysten valittamista koskevat muut 
maaraykset. (20.6.1963/309) 

Luvan muun kuin 1 momentissa mainitun radiolaitteen rakentamiseen 
ja kayttamiseen antaa posti- ja lennatinhallitus joko valittomasti tai, mil
loin kysymyksessa on luvan antaminen yleisradiovastaanottolaitteella ta
pahtuvaa kuuntdua ja katsdua vanen, alaisensa toimipaikan valityksella. 

2 § 

3 § 

Muista kuin puolustuslaitoksen radiolaitteista on pidettava luettdoa 
posti- ja lennatinlaitoksessa sen mukaan kuin posti- ja lennatinhallitus 
maaraa, ja on myoskin muiden valtion laitosten, paitsi puolustuslaitoksen, 
siina tarkoituksessa ilmoitettava laitteensa mainitulle hallitukselle . 
(30.8.1928/255) 

4 § 
Radiolaitteiden rakentamiseen tai kayttamiseen annettua lupaa ei saa 

siinaa toiselle. 

5 § 
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6 § 

Valtioneuvosto antakoon tarpeen vaatiessa tarkempia ohjeita taman ase
tuksen sovelluttamisesta. 

7 § 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana helmikuuta 1927. Ne luvat, jotka 
sita ennen ovat annetut, jaavat edelleenkin voimaan. 
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N :o 367 

ASETUS 

radiolaitteiden tarkastamisesta 

Annettu Helsingissa 8 paivana lokakuuta 1954. 

Liite 5 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esittelysta saadetaan radio
laitteista 17 paivana tammikuuta 1927 annetun lain (8/27) 7 § : n 2 mo
mentin nojalla : 

1 § 

Radiolaitteiden tarkastamisella tiissa asetuksessa tarkoitetaan niiden tek
nillisten mittausten, kayttokokeiden ja muiden toimenpiteiden suoritta
mista, joilla voidaan todeta, etta radiolaitteet ovat niista voimassa olevien 
maaraysten mukaiset eivatka hairitse muiden radiolaitteiden toimintaa ja 
etta ne eivat ole ymparistolleen ja kayttajilleen vaarallisia . Tarkastustoi
minta jakautuu tarkastuksiin seka perus-, kausi- ja erinaisista olosuhteista 
johtuviin katsastuksiin. 

2 § 

Sellaisten radiolaitteiden kunto on tarkastettava, joiden kayttamiseen 
on hankittava lupa . Tarvittaessa on tarkastustoiminta ulotettava muihin
kin, ei kuitenkaan puolustuslaitoksen radiolaitteisiin. Tarkastustoiminta 
kuuluu posti- ja lennatinhallitukselle, joka tarvittaessa antaa ohjeita taman 
asetuksen soveltamisesta. 

3 § 

Muiden radiolaitteiden katsastuksista Ja tyyppitarkastuksista maaraa 
posti- ja lennatinhallitus erikseen. 

4 § 
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5 § 

6 § 

Jos tarkastettavassa tai katsastettavassa radiolaitteessa ilmenee puuteelli
suuksia, ilmoittakoon posti- ja lennatinhallitus ne laitteen omistajalle tai 
haltijalle ja asettakoon niiden korjaamiselle maaraajan. Posti- ja lennatin
hallitus voi kieltaa tallaisen laitteen kayton. Siita haitasta ja vahingosta, 
mita naissa tapauksissa saattaa aiheutua, alkoon valtiolta korvausta vaadit
tako. 

7 § 

Tarkastuksesta tai katsastuksesta voi radiolaitteen omistaja tai haltija va
littaa siina jarjestyksessa kuin muutoksenhausta posti- ja lennatinhallituk
sen paatokseen on saadetty. 

Posti- ja lennatinhallituksen antamaa maaraysta on noudatettava siita 
tehdysta valituksesta huolimatta. 

8 § 

Tarkastus- ja poliisiviranomaisella on oikeus ennakolta ilmoittamatta 
paasta huoneistoon, alukseen ja paikkaan, jossa radiolaite sijaitsce, alkoon
ka hanta siita estettako tai viivytcttako. 

Poliisi- ja tulliviranomaisen on pyydettaessa annettava virka-apua tarkas
tusviranomaiselle. 

9 § 

10 § 

Joka rikkoo taman asetuksen tai sen nojalla annettuja maarayksia, ran
gaistakoon sakolla, ellei teosta ole muualla saadetty ankarampaa rangais
tusta . 

11 § 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana marraskuuta 1954 ja silla kumo
taan 3 paivana marraskuuta J944 annettu asetus radiolaitteiden tarkasta-
misesta (77 3 /44) . · 
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