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THK 6/89 M 

RADIOAMATOORIMAARAYKSET 

Telehallintokeskus on 23 paivana syyskuuta 1988 annetun radio
asetuksen (821/88) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 17 paivana 
marraskuuta 1989 annetussa asetuksessa ( 1000/89), nojalla antanut 
seuraavat radioamatt\t\riasemia j a niiden kayttt\a koskevat ml:Hirayk
set. 

Maaritelmia 

1.1 Radioamat00riliikenteell3 tarkoitetaan radioamatt\t\rien 
keskenaan i tsekoulutus-, yhteydenpi to- j a radioteknisessa 
kokeilutarkoituksessa yksinomaan henkilt\kohtaisesta harras
tuksesta ja ilman rahallisen hyt\dyn tavoittelua harjoittamaa 
radioliikennetta ( RR 53). Radioamatt\t\riliikenne tapahtuu 
radioamatt\t\riasemaa kayttaen. 

Radioamatoorisatelliittiliikenteella tarkoitetaan radioama
tooriliikennetta, jossa kaytetaan hyvaksi maan satelliiteissa 
olevia avaruusasemia (RR 54). 

Ellei erikseenmainita, myos radioamatoorisatelliittiliikenne 
luetaan radioamatt\oriliikenteeksi naissa maarayksissa. 

1.2 Radioamatl>ori on henkilo, jolla on radioamatooriliikenteen 
harjoittamiseen oikeuttava patevyystodistus. 

1.3 Radioasema koostuu yhdesta tai useammasta lahettimesta tai 
vastaanottimesta tai lahettimien ja vastaanottimien yhdistel
masta seka lisalaitteista, joita tarvitaan radioyhteyksien 
pitamiseen ja jotka sijaitsevat samassa paikassa (RR 58). 

1. 4 RadioamatOOriasema on radioamatt\5riliikenteessl:i kl:iytettava 
radioasema (RR 90). Radioamatt\t\riasemaan kuuluvien 11:ihet
timien hallussapi to j a kayttt\ on luvanvaraista ( Radiolaki 
517/88). Radioamatooriasema voi olla tehdasvalmisteinen tai 
jonkun radioamatt\orin rakentama. 

1. 5 

1. 6 

Liikkuvalla radioamatOOriasemalla tarkoitetaan sellaista 
radioamatooriasemaa, joka on tarkoitettu kaytettavaksi aseman 
liikkuessa tai sen ollessa pysl:ihtyneena maarittelemattomassa 
paikassa (RR 65). 

Maa-asemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka sijaitsee maan 
pinnalla tai maan ilmakehan paaosassa j a on tarkoi tettu 
yhteyden pitamiseksi: 

- yhden tai useamman avaruusaseman kanssa tai 
- yhden tai useamman vastaavanlaisen aseman kanssa k/:iyttaen 

hyvaksi yhta tai useampaa heijastavaa satelliittia tai 
muuta avaruudessa olevaa kappaletta (RR 60). 
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Avaruusasemalla tarkoitetaan radioasemaa kappaleessa, joka 
on tai on tarkoitettu olemaan tai on ollut maan ilmakehan 
paaosan ulkopuolella (RR 61). 

RadioamatOOritoistinasemalla tarkoitetaan naissa maarayk
sissa sellaista radioamatooriasemaa, joka on tarkoitettu 
automaattisesti lahettamaan edelleen asemalla vastaanotetut 
radioamatoorilahetykset. Radioamatooritoistinasemana ei 
kui tenkaan pideta sellaista radioamatooriasemaa, joka 
luvanhaltijan valittomassa valvonnassa lahettaa edelleen '-
asemalla vastaanotettuja kaukokirjoitus- tai datalahetyk
sia. 

Satelliitti on kappale, joka kiertaa massaltaan huomatta
vasti suurempaa kappaletta ja jonka liikerata maaraytyy 
ensisijaisesti ja pysyvasti suuremman kappaleen vetovoiman 
mukaisesti ( RR 171). '---

Radioaseman teho maaritellaan seuraavasti: 

Modulaatiohuipputeho (pX) on radiolahettimen normaalityos
kentelyolosuhteissa antennin syottojohtoon yhden radiotaa
j uisen j akson aikana modulaatioverhokayran ·korkeimmassa 
huipussa antaman tehon keskiarvo (RR 151). 

Keskim~~r~inen teho ( pY) on lahettimen normaali tyoskentely
olosuhteissa antennin syottojohtoon antaman tehon keskiarvo 
mitattuna aikana, joka on riittavan pitka verrattuna modu
laation alinta taajuuskomponenttia vastaavaan jaksonaikaan 
(RR 152). 

Kantoaaltoteho (pZ) on moduloimattoman lahettimen antennin 
syottojohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon 
keskiarvo (RR 153). 

S~teilyteho (e.r.p.) tiettyyn suuntaan on antenniin syotet
ty teho kerrottuna antennin vahvistuksella tahan suuntaan 
puoliaaltodipoliin nahden (RR 156). 

Harhal~hetteet tarkoittavat lahetteita, joiden taajuus on 
tarpeellisen taajuuskaistan ulkopuolella ja joiden tasoa 
voidaan pienentaa vaikuttamatta informaation siirtoon. 
Harhalahetteita ovat harmoniset ja parasiittiset lahetteet 
seka lahetteet, jotka syntyvat keskinaismodulaatiotuloksina '---' 
tai sekoitustuloksina (RR 138-140). 

Radioamatoorin patevyystodistus 

2. 1 Radioamatoorin patevyystodistuksen antaa Telehallintokeskus 
henkilolle, joka on hyvaksytysti suorittanut asianomaisen 
patevyystutkinnon. Telehallintokeskus voi hyvaksya myos 
muun maan telehallinnolle suori tetun patevyystutkinnon 
tai sen osan. 
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2. 2 Radioamattltlrin patevyystodistus oikeuttaa harjoi ttamaan 
radioamattltlriliikennetta naiden maaraysten mukaisesti 
kyseista patevyysluokkaa koskevin oikeuksin sellaisella 
radioamattltlriasemalla, jolla on voimassaoleva radioamattltl
rilupa (ks. luku 3). 

2.3 Radioamattltlrin patevyystodistuksia on viisi luokkaa: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

yleisluokan eli Y-luokan patevyystodistus 
teknillisen luokan eli T-luokan patevyystodistus 
perusluokan eli P-luokan patevyystodistus 
tietoliikenneluokan eli L-luokan patevyystodistus 
sotilasradioamattltlrin eli S-luokan patevyystodis
tus 

2.4 Yleisluokan patevyystutkinto sisaltaa: 

a) 

b) 

morsesahktltyksen kuulovastaanotto- ja lahetysko
keen (60 merkkia/min) 

kirjallisen kokeen naista maarayksista, sahktl
ja radiotekniikasta seka sahktl- ja radiolaitteita 
koskevista turvallisuusmaarayksista niilta osin 
kuin ne koskevat radioamattltlriasemia. 

2.5 Yleisluokan patevyystutkintoon saa osallistua 

a) radioamattltlri, jolla on perusluokan patevyystodistus 
b) radioamatotlri, jolla on teknillisen luokan patevyys-

todistus 
c) poikkeustapauksessa hakemuksesta muukin henkilo. 

0sallistumisen edellytyksena on kuitenkin, etta Telehallin
tokeskukselle on esitetty luotettava selvitys asianomaisen 
kyvysta hallita morsesahktltyksella tapahtuva radioamatoori
liikenne. 

2.6 Teknillisen luokan patevyystutkinto sisaltaa kirjallisen 
kokeen naiden maaraysten soveltuvista kohdista, radioama
ttltlriliikenteesta, sahko- ja radiotekniikasta seka sahko
j a radiolai ttei ta koskevista turvallisuusm/Hi.rayksista 
niilta osin kuin ne koskevat radioamatotlriasemia. 

2.7 Perusluokan patevyystutkinto sisaltaa: 

a) morsesahkotyksen kuulovastaanotto- ja lahetyskokeen 
(40 merkkiii / min) 

b) kirj allisen kokeen naiden maaraysten sovel tuvista 
kohdista, radioamatotlriliikenteesta, sahko- ja ra
diotekniikan alkeista seka sahktl- ja radiolaitteita 
koskevista turvallisuusmaarayksista niilta osin kuin 
ne koskevat radioamattltlriasemia. 

2.8 Tietoliikenneluokan patevyystutkinto sisaltaa kirjallisen 
kokeen naiden maaraysten soveltuvista kohdista, radioama
ttltlriliikenteesta, siihktl- ja radiotekniikan alkeista sekii 
siihktl- j a radiolai ttei ta koskevista turvallisuusmaarayksis
ta niiltii osin kuin ne koskevat radioamattltlriasemia. 
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Tietoliikenneluokanpatevyystutkinnon suorittaneelle radio
amat66rille voidaan antaa perusluokan patevyystodistus, 
jos han viiden vuoden kuluessa tietbliikenneluokan pate
vyystodistuksen saamisesta suori ttaa hyvaksytysti morsesah
k6tyksen kuulovastaanotto- ja lahetyskokeen ( 40 merkkia 
minuutissa) . 

Sotilasradioamat66rinpatevyystodistusta koskevat maarayk
set annetaan erikseen. 

Alle 15-vuotiaalle radioamat66rin patevyystodistus voidaan '
antaa, mikali asianomaisen holhooja kirjallisesti sitoutuu 
ottamaan vastuun mahdollisesta kyseisen radioamat66rin 
toiminnasta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta, joka 
johtuu naiden maaraysten rikkomisesta alle 15-vuotiaana . 

Ensimmaisessa patevyystutkinnossa hakijan on annettava \___ 
sitoumus radiosalaisuuden sailyttamisesta. 

Patevyystutkintoon osallistuvan on voitava todistaa henki
HHlisyytensa. 

Yleisluokan, teknillisen luokan, perusluokan ja tietolii
kenneluokan patevyystodistukset annetaan toistaiseksi. 
Telehallintokeskus voi peruuttaa patevyystodistuksen, jos 
ilmenee, etta kyseinen radioamat66ri ei ole rii ttavassa 
maarin sailyttanyt radioamat66riliikenteen harjoittamiseen 
tarvittavaa tietoa ja taitoa. Peruutettu patevyystodistus 
on palautettava Telehallintokeskukseen. 

3 
Radioamat66rilupa 

3.1 Radioamat66riasemaan kuuluvien lahetinlaitteiden hallussa
pitoon ja kayttamiseen vaaditaan radioamatoorilupa. Radio
amat66riluvan myontaa Telehallintokeskus tarpeellisiksi 
katsomillaan ehdoilla. 

3. 2 Radioamat66riluvan ehtona on, etta radioamatoori toiminnasta 
annettuja maarayksia noudatetaan. 

3.3 Radioamat66rilupa voidaan myontaa: 

a) 

b) 

c) 

radioamat66rille, jolla on yleisluokan, teknilli
sen luokan, perusluokan . tai tietoliikenneluokan 
patevyystodistus 
reki"ster6idylle yhdistykselle, jonka tarkoi tuksena 
on radioamat66ri toiminnan edistaminen ja tukeminer: 
Suomessa vierailevalle ulkomaalaiselle radioama-'----' 
t66rille. 

3.4 Jos luvanhakijana on rekister6ity yhdistys, lupahakemukseen 
on lii tettava ilmoi tus sii ta, kuka kohdassa 6 .16 maari tel ty 
valvoja vastaa asemasta ja sen kayt6sta. Ensimmaiseen 
lupahakemukseen on liitettava yhdistysrekisteriote. Jos 
yhdistyksen tarkoitus ei ilmene yhdistysrekisteriotteesta, 
mukaan on liitettava my6s yhdistyksen viralliset saannot. 
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Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatoorin tulee 
liittaa lupahakemukseensa kotimaansa asianomaisen viran
omaisen antama todistus voimassaolevasta radioamatoori 
aseman hallussapitoon ja kayttoon oikeuttavasta luvasta . 

Radioamatoorilupa myonnetaan maaraajaksi ja se uusitaan 
vain hakemuksesta . 

Radioamatooriluvasta peritaanvoimassaolevan radiomaksuase
tuksen mukainen vuotuinen maksu. 

Radioamatoorilupa tai sen virallinen jaljennos on pidettava 
aseman kayttopaikalla mahdollista tarkastusta varten. 

Radioamatooriluvan haltija on vastuussa asemastaan ja sen 
kaytosta. 

Radioamatoorilupaa ei saa siirtaa toiselle. 

Ellei radioamatooriluvassa ole toisin maaratty, radioama
tooriasemalla saa kayttaa niita lahetystaajuuksia, -tehoja 
ja laheteluokkia, jotka naiden maaraysten mukaan luvanhal
tijan patevyysluokassa ovat sallittuja. 
Radioamatooriasemaa mahdollisesti kayttava muu radioamattiti
ri ei saa yli ttaa luvanhal tij an eikil. oman patevyysluokkansa 
o;l.keuksia. 

Kun radioamattitirilupaan haetaan muutosta, uutta lupamaksua 
kulumassa olevalta maksukaudelta ei perita. Vanha radio
amattitirilupa on talloin palautettava Telehallintokeskuk
se_en. 

Luvanhaltijanonviipymatta tehtava Telehallintokeskukselle 
kirjallinen ilmoitus, mikil.li 

a) 
b) 
c) 

d) 

Luvanhaltijan nimi tai postiosoite muuttuvat 
Radioamatooriaseman sijoituspaikka muuttuu 
Rekisteroidyn yhdistyksen radioaseman valvoja 
muuttuu 
Radioamatooriasemaa kaytetaan tilapaisesti 60 
vuorokautta pidemman ajan muualla kuin sen vaki
tuisessa sijoituspaikassa. 

Telehallintokeskus voi kokonaan tai osi ttain peruuttaa 
radioamatooriluvan, jos lupaan liittyviil. ehtoja rikotaan 
tai jos Suomea velvoi ttavat kansainvaliset sopimukset 
edellyttavat sita. 

Eri tyisistil. syista radioamattitirilupa voidaan peruuttaa 
mytis maaraajaksi. 

Peruutettu lupa on palautettava valitttimasti Telehallinto
keskukseen. 

Erityista lupaa on haettava: 

a) 
b) 

kun kyseessa on radioamattioritoistinasema 
kun halutaan kayttaa ilman radioamattiorin vali ton
ta valvontaa toimivaa asemaa (esimerkiksi radio
amatoorimajakkaa tai ns. postilaatikkoasemaa). 
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Kohdassa 3.15 tarkoitettujen asemien lupa voidaan myontaa 
ainoastaan rekisteroidylle yhdistykselle, jonka tarkoituk
sena on radioamatooritoiminnan edistaminen ja tukeminen. 
Lupa voi koskea vain sellaista asemaa, jonka kayttamiseen 
katsotaan olevan perusteltua syyta. 

Haettaessa lupaa kohdassa 3 .15 tarkoi tetuille asemille 
niista on ilmoitettava seuraavat tiedot: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 
i) 
j) 

k) 
1) 

m) 

aseman osoite (paikka, jossa asema 
sijoituspaikan maantieteelliset 
asteina, minuutteina ja sekunteina 
taajuusehdotus ja sille vaihtoehto 
lahettimen ulostuloteho 
kaistanleveys ja laheteluokka 

sijaitsee) 
koordinaati1 

'---

lahetys- ja vastaanottoantennin korkeus maanpin
nasta ja merenpinnasta 
lahetys- j a vastaanottoantennin vahvistus paakei-'------' 
lan suunnassa 
lahetys- ja vastaanottoantennin paakeilan suunta 
lahetys- ja vastaanottoantennin polarisaatio 
lahetys- j a vastaanottoantennin siirtoj ohdon 
vaimennus 
selvitys siita, miten aseman ohjaus on jarjestetty 
tarkka selvitys siita, mi ten aseman kautta kulke
van liikenteen valvonta on jarjestetty 
perustelu aseman toiminnalle 

Radioamatooriaseman tunnus 

4. 1 Kaikkien radiolahetysten on ol tava tunnistettavissa ( RR 
2055). Radioamatooriaseman tunnuksena kaytetaan kutsumerk
kia, jonka maaraa Telehallintokeskus. 

4.2 Radioamatooriaseman tunnus muodostuu seuraavista osista: 

a) 

b) 
c) 

kaksi kirjainta, jotka osoittavat kansallisuuden 
(prefiksi) 
yksi numero, joka osoittaa piirin (ks. liite 1) 
enintaan kolme kirjainta, jotka yhdessa tunnuksen 
muiden osien kanssa yksiloivat radioamatooriase 
man (suffiksi). 
(RR 2118-2120) 

4.3 Radioamatooriaseman tunnuksia on kahdenlaisia: 

a) Vanhan kutsujarjestelman mukaisen tunnuksen suf-
fiksissa on joko '-----' 

yksi kirjain tai 
kaksi kirjainta tai 
kolme kirjainta, joista ensimmainen on 
A, R tai Z. 

Lisaksi kaikki kohdassa 3.15 mainittujen erityis
lupien nojalla toimivat radioamatooriasemat kuulu
vat vanhaan kutsujarjestelmaan. 
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Uuden kutsujl'!.rjestelml'!.n mukaisen tunnuksen suffik
sissa on kolme kirjainta , joista ensimml'!.inen on 
joku muu kuin A, R tai z. 

4.4 Jos vanhan kutsujl'!.rjestelman mukaista radioamatooriasemaa 
kaytetl'!.1'!.n tilapl'!.isesti muussa kuin aseman tunnuksen il
maisemassa piirissl'!. , tunnuksen perl'!.1'!.n on liitettl'!.vl'!. / 
merkilll'!. erotettuna kirjaimet OH ja aseman sijaintipaikkaa 
vastaavan piirin numero tai /-merkilll'!. erotettuna pelkka 
aseman sij aintipaikkaa vastaavan piirin numero. TM.ta kohtaa 
ei sovelleta jaljempana kohdassa 4.9 tarkoitettuihin liik
kuviin asemiin. 

Esimerkki: Jos asemaa OH2YI kaytetaan tilapaisesti 3-
piirissa, on tunnuksen oltava joko OH2YI / OH3 tai OH2YI/3. 

4 . 5 Jos uuden kutsujarjestelman mukaista radioamatooriasemaa 
kaytetaan tilapaisesti muussa kuin aseman tunnuksen il
maisemassa piirissa, voidaan menetelll'!. joko kohdassa 4.4 
kuvatulla tavalla tai kayttaa tunnuksen keskella olevan 
piirinumeron sijasta sen piirin numeroa, jossa asemaa 
tilapaisesti kaytetaan. Tata kohtaa ei sovelleta jaljempa
na kohdassa 4.9 tarkoitettuihin liikkuviin asemiin. 

Esimerkki: Jos asemaa OH2NCS kaytetaan tilapaisesti 3-
piirissa, on tunnuksen oltava joku seuraavista: 
OH2NCS/OH3, OH2NCS/3 tai OH3NCS. 

4 . 6 Jos vanhan kutsujarjestelman mukainen radioamatooriasema 
siirretaan pysyvasti uuteen piiriin , asemalle on haettava 
uusi lupa ja uuden kutsujarjestelman mukainen tunnus. 

4 . 7 Jos uuden kutsuj arj estelman mukainen radioamatooriasema 
siirretaan pysyvasti uuteen piiriin, tunnuksen keskella 
olevan piirinumeron sij asta on kaytettava uuden piirin 
numeroa. Uutta lupaa ei tarvitse hakea, mutta Telehallin
tokeskukselle on tehtava asiasta kohdan 3 . 13 mukainen 
kirjallinen ilmoitus. 

Esimerkki: Jos asemaa OH2NCS kaytetaan pysyvasti 3-piiris
sa, on kaytettava tunnusta OH3NCS . 

4.8 Tilapl'!.iseksi katsotaan radioamatooriaseman kaytto enintaan 
kahdentoista kuukauden ajan muussa kuin radioamatMriaseman 
varsinaisessa sijaintipaikassa. Yli kaksitoista kuukautta 
yhtajaksoisesti kestl'!.va kaytto katsotaan pysyvaksi. 

4 . 9 Radioamatooriaseman kutsumerkin peraan on liitettava seu
raavat lisamerkit: 

a) 

b) 

c) 

/ MM, jos asemaa kaytetaan kansainvl'!.lisilll'!. vesilla 
olevassa suomalaisessa aluksessa 
/AM , jos asemaa kaytetaan suorila1aisessa ilma
aluksessa 
/M, jos kyseessa on muu kulkuneuvossa oleva liik
kuva asema. Edellisen sij asta voidaan kayttaa 
merkkeja /P, jos kyseessa on kannettava tai 
siirrettava radioamatooriasema. 
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Suomessa vieraileva ulkomaalainen radioamatoori lii ttaa 
radioamatooriasemansa oman kansallisen kutsumerkin eteen 
/-merkilla erotettuna kirjaimet OH. 

Jokaisen radioamatooriasemalla liikennoivan radioamatoorin 
on kaytettava kyseisen radioamatooriaseman kutsumerkkia. 

Vaarien tai harhaanjohtavien tunnusten kaytto on kielletty 
(RR 2056). 

5 
Taajuusalueet 

5 .1 Radioamatooriasemalla saa kayttaa taulukoiden I ja r 
mukaisia laheteluokkia, lahetystehoj a j a lahetystaaj uuksia--
huomautuksiin sisaltyvin rajoituksin. Kaikkea radioamatoo
riliikennetta saa vastaanottaa. 

5.2 Radioamatoorisatelliittiliikenteessa saa kayttaa kuiten
kin vain taulukossa I radioamatoorisatelliittiliikenteelle 
varattuja taajuusalueita. 

5.3 Radioamatooritoistinasemat saavat toimia vain sellaisilla 
yli 144 MHz:n taajuusalueilla, jotka on annettu radioama
tooriliikenteelle ensisijaisin oikeuksin. 

5.4 Toimittaessa taajuusalueella, jolla radioamatooriliiken
teella taulukon I mukaan on toissijaiset oikeudet, radio
amatooriaseman lahetykset eivat saa aiheuttaa haitallisia 
hairioita samaa taajuusaluetta ensisijaisin oikeuksin 
kayttavalle radioliikenteelle. 

5. 5 Toimi ttaessa taajuusalueella, joka taulukon I mukaan on 
annettu samanarvoisin oikeuksin seka radioamatooriliiken
teelle etta muulle radioliikenteelle, radioamatooriaseman 
lahetykset eivat saa aiheuttaa hai tallisia hairioi ta samal
la taajuusalueella toimivalle suomalaiselle muulle radio
liikenteelle. 

5.6 Taajuusalueen 50,0 - 50,5 MHz kayttamista koskevat seuraa
vat erikoismaar~ykset: 

a) 

b) 

Erityisesti on varottava aiheuttamasta hairiot~ 
Suomessa tapahtuvalle naapurimaiden television 
katselulle. Lahetykset on tarvittaessa rajoitet
tava naapurimaiden television l~hetysaikojen 
ulkopuolelle. 

Seuraavien kuntien· alueella l~hetykset on sallittu'-----" 
vain niina aikoina, joina Ruotsin televisio ei 
l~het~ ohjelmaa V~nn~siss~ olevan kanavan E2 
lahettimen kautta: Kokkola/Karleby, Luoto/Larsmo, 
Kruunupyy/Kronoby, Pietarsaari/Jakobstad, Pietar
saaren MLK/Pedersore, Uusikaarlepyy /Nykarleby, 
Maksamaa/Maxmo, Oravainen/Oravais, Voyri/VorA, 
Mustasaari/Korsholm, Vaasa/Vasa, V~hakyro/Lillky
ro, Isokyro/Storkyro, Laihia/Laihela, Maalahti/Ma-



c) 

d) 

e) 
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lax, Korsnas, Jurva, Narpio/Narpes, Teuva/Oster
mark, Kaskinen/Kasko, Karijoki/Botom, Kristiinan
kaupunki/Kristinestad. 

Lahetykset eivat ole sallittuja Vartsilan kunnan 
alueella. 

Liikkuvan radioamatooriaseman kaytto on kielletty. 

Radioamatoorin tulee lisaksi valttaa aiheuttamasta 
hairiota kaapelitelevision katselulle. 

6 
Radioamatooriliikenne 

6.1 Radioamatooriliikenteen lahetykset katsotaan sellaisiksi, 
jotka on tarkoitettu yleisesti vastaanotettaviksi. Radio
amatooriliikenne ei ole salassapidettavaa. 

6. 2 Radioamatooriliikennetta saa harjoi ttaa vain henkilo, jolla 
on Telehallintokeskuksen antama tai hyvaksyma radioamatoo
rin patevyystodistus tai radioamatoorilupa. 

6.3 Radioamatooriliikennetta saa naissa maarayksissa mainituin 
poikkeuksin harjoittaa vain toisten radioamatooriasemien 
kanssa. Liikenne saa tapahtua suoraan tai radioamatoori
liikenteen valittamiseen tarkoitetun radioamatooriaseman 
kautta. 

6.4 Poikkeuksellisesti saa radioamatooriasema olla yhteydessa 
muunkin radioliikenteen asemaan: 

a) 

b) 

kun on kyse ihmishengen vali ttomasta pelastamises
ta tai uhkaavan hatatapauksen estamisesta 
kun on kyse kohdan 6.5 mukaisesta viranomaisten 
johtamasta pelastuspalveluharjoituksesta. 

6. 5 Viranomaisten johtamaan pelastuspalveluharjoi tukseen osal
listuvan radioamatoorin on toimitettava harjoitusta valve
van viranomaisen allekirjoittama kirjallinen selvitys 
harjoituksesta Telehallintokeskuksellevalittomasti harjoi
tuksen jalkeen. 

Viranomaisen antamasta selvityksesta on kaytava ilmi har
j oi tusaika, kaytetyt taaj uudet seka mihin muihin kuin 
radioamatooriliikenteen asemiin pidettiin yhteytta . 

6.6 Radioamatooriasemaa ei saa kayttaa sellaisten tiedotusten 
valittamiseen, joista suoritetaan korvaus (ks. 1.1). 

6.7 Radioamatooriasemaa ei saa kayttaa kolmannelta henkilolta 
la.htoisin olevien tai kolmannelle henkilolle osoitettujen 
kansainva.listen tiedotusten valittamiseen (RR 2733). 

6. 8 Radioyhteyksien pi taminen on kielletty sellaisen maan 
radioamatooriasemiin, jonka telehallinto on ilmoittanut, 
ettei se salli ta.llaisten yhteyksien pitamista (RR 2731). 
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6.9 Radioamatooriliikenteen tulee tapahtua selvalla kielella 
tai kansainvalisia koodeja kayttaen. Kielenkayton tulee 
olla hyvien tapojen ja radioliikenteesta muuten annettujen 
ohjeiden mukaista. 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

Radioamatooriliikenteen lahetysten tulee rajoittua sellai
siin radioteknillisia kokeiluj a koskeviin tai puhtaasti 
henkilokohtaisiin tiedotuksiin, joiden ei katsota niiden 
vahaisen merkityksen vuoksi edellyttavan yleisen tietolii
kenneverkon kayttamista (RR 2732). 

Jos radioamatooriasemalla vastaanotetaan muu kuin radioama
tooriliikennetta oleva lahetys, jota ei ole tarkoitettu 
yleisesti vastaanotettavaksi, sita ei saa tallentaa eika 
ilmaista tai kayttaa hyvaksi sen sisaltoa tai tietoa sen 
olemassaolosta. 

Radiolahetyksen olemassaolo ja sen tunnistamiseksi tarvit
tavat tiedot voidaan edella olevan estamatta saattaa Tele
hallintokeskuksen tietoon radioviestinnan hairioiden pois
tamiseksi. 

vaarien tai vilpillisten hatamerkkien, hatakutsuj en tai 
hatasanomien taikka tallaisiksi helposti tulki ttavien 
merkkien lahettaminen on kielletty. 

Radioamatoori ei saa lahettimellaan suorittaa yleisradio
liikenteeksi tulkittavia lahetyksia. Radioamatooriliiken
teen televisiolahetyksiin saa sisaltya vain kuva- ja aani
aineistoa, joka on luonteeltaan radioteknista tai puhtaasti 
henkilokohtaista ja joka on osoitettu vain vasta-asemalle. 

Lahetykset, jotka eivat ole kenellekaan osoitettuja, ovat 
kiellettyja paitsi seuraavissa tapauksissa: 

a) 

b) 

c) 

Suurtaajuustehon siirtaminen antenniinviritystar
koi tuksessa on salli ttu vain lyhytaikaisesti. 
Talloin on ilmoi tettava aseman tunnus. Muussa 
virittamisessa on kaytettava keinokuormaa. 

TelevisioUihetysten yhteydessa saa lyhytaikaisesti 
lahettaa testikuvaa tai testifilmia kuvalahettimen 
virittamiseksi. 

Kohdassa 3 .15 maini tun eri tyisluvan nojalla toimi
van radioamatoorimajakan lahetyksen ei tarvitse 
olla kenellekaan osoitettu. 

Yksisuuntaiset lahetykset ovat sallittuja vain: 

a) 

b) 

'----' 
Kaytettaessa radioamatMriasemaa tilapaisesti mit
taustarkoituksessa tai radiosuuntimiseen perustu
vassa suunnistuksessa. 

Mikali kyseessa on saanntHlisesti toistuva amatM
reille tarkoitettu tiedonantolahetys. Talloin on 
noudatettava Telehallintokeskuksen tarvittaessa 
antamia erityisohjeita. 



6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

7 

11 

Radioamat66riliikenteessa aseman tunnus on lahetettav1!. 
radioyhteytta aloi tettaessa j a lopetettaessa seka vahintaan 
kerran kymmenessa minuutissa ( RR 2739). Tunnus on 11!.hetet
tava jollakin seuraavista tavoista: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Puheella kayttaen laheteluokkaa A3E, F3E, G3E, 
H3E, J3E tai R3E (RR 2072). 

Morsesahk6tykse111!. kuulovastaanottoon soveltuvalla 
11:ihetysnopeudella kl:iyttl:ien 11:iheteluokkaa AlA, A2A, 
FlA, F2A, G2A, H2A, J2A tai R2A (RR 2073). 

Kaukokirjoituksella kl:iyttl:ien 11!.heteluokkaa AlB, 
A2B, FlB, F2B, GlB, G2B, H2B, J2B tai R2B; t1!.lloin 
on kl:iytettl:ivl:i CCIR: n tai CCI TT: n suosi tusten 
mukaisia koodeja, nopeuksia ja taajuuspoikkeamia 
(RR2074). 

Televisiol1!.hetyksen kuva- tai al:inilahetyksena. 

Datalahetyksena CCIR: n tai CCI TT: n suosi ttelemalla 
koodilla. 

Muulla CCIR:n tai CCITT:n suosittelemalla tavalla 
(RR 2075-2076). 

Rekister6idyn yhdistyksen radioaseman valvojaksi hyvl:iksy
t1!.l:in vain yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatoori. 

Val voj a vastaa sii ta, ettl:i asemalla noudatetaan nai ta 
m1!.1!.rayksi1!.. 

Vastuussa oleva valvoja voi nimeta avukseen muita samaan 
yhdistykseen kuuluvia yleisluokan tai teknillisen luokan 
radioamatoorej a. Avustaj ien nimista ei tarvi tse tehda 
kohtien 3.4 ja 3.13 mukaisia ilmoituksia. 

Radioamatti6ri toistinaseman ollessa kaytoss1!. on vastuussa 
olevan valvojan tai hantl:i avustavan radioamatoorin jatku
vasti valvottava aseman toimintaa ja aseman kautta pidetta
via yhteyksi1!.. Mikali valvoja havaitsee radioamatooritois
tinasemaa kaytettavan naiden maaraysten tai aseman luvan 
ehtoj en vastaisesti, hanen on v1!.li ttom1!.sti katkaistava 
radioamat6oritoistinaseman lahetys. · 

Radioamatoori toistinaseman val voj a vastaa sii ta, etta 
kyseisen aseman kautta liikennoiv1!.t vain radioamatoorit. 
Sanoman 11!.hettav!l. radioamatoori on vastuussa sanoman sisal-
16sta. 

Ra dioamat66riaseman kaytt6 suomalaisessa aluksessa 

7 .1 Radioamat66riaseman kayttl:imiseen on saatava ennal ta aluksen 
pal:illik6n kirjallinen suostumus. Suostumus on merkittl:ivl:i 
radioamat66riaseman paivl:ikirjaan tai sailytettl:iva pl:iivakir
jan liitteenl:i. 



7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

8 

12 

Radioamatt\tiriasemaa ei saa kayttaa toisen valtion alueve
silla ilman kyseisen maan telehallinnon antamaa lupaa. 

Radioamatt\tiriaseman kayttti on vali tttimasti lopetettava, 
jos aluksen paallikkti, aluksen varustamo, merenkulkuvi
ranomainen, satamaviranomainen tai Telehallintokeskus sita 
vaatii. 

Aluksen radioasemaan kuuluvien lahettimien, vastaanottimi · 
en, antennien, syt\ttt\johtojen ja varavirtalahteiden kaytta..,__ 
minen on kielletty. 

Radioamatt\t\riaseman kayttti ei saa milla~n tavoin hairita 
aluksenmuuta radioliikennetta, aluksen radioaseman turval
lisuuspaivystysta tai muiden aluksella olevien radiolait
teiden toimintaa. 

Radioamatt\tiriaseman hallussapidossa ja kaytt\ssa on nouda
tettava kaikkia aluksella voimassaolevia maarayksia ja 
aluksen paalliktin tarvittaessa antamia lisamaarayksia. 

Kaytettaessa radioamatooriasemaa vyt\hykkeella 1 ( Eurooppaa, 
Afrikkaa ja Neuvostoliiton puoleista Aasiaa ympartiivat 
merialueet), on noudatettava naissa maarayksissa maini ttuj a 
taaj uusaluejakoja. 

Vyohykkeilla 2 ja 3 saa kayttaa vain niita naissa maarayk
sissa mainittuja taajuusalueita, jotka kyseisella vytihyk
keella on jaettu radioamatt\t\riliikenteelle. Vyt\hykkeiden 
raj_at ja taajuusalueiden jako on esitetty kansainvalisen 
radio-ohjesaannt\n artiklassa 8. 

Radioamattitiriaseman kayttti suomalaisessa ilma-aluksessa 

8.1 Radioamatt\tiriaseman kayttamiseen on saatava ilmailuhalli
tuksen hyvaksynta asema- j a ilma-aluskohtaisesti. Hyvaksy
mishakemus asennus- j a kaytttisuunni telmineen on toimi tetta
va ennalta ilmailuhallitukselle. 

8.2 Radioamatt\tiriaseman kayttamiseen on saatava ennalta ilma..:---, 
aluksen paallikt\n kirjallinen suostumus. Suostumus on 
merki ttava radioamattitiriaseman paivakirjaan tai sailytetta
va paivakirjan liitteena. 

8.3 Radioamatot\riasemaa saa kayttaa vai n Suomen ilmatilassa. 

'---' 
8. 4 Radioamatotiriaseman kayttti on vali tttimasti lopetettava, 

jos ilma-aluksen paallikkti, ilma-aluksen omistaja, ilmailu
viranomainen tai Telehallintokeskus sita vaatii. 

8. 5 Ilma-aluksen radioasemaan kuuluvien lahettimien, vastaanot
timien, antennien ja sytitttijohtojen kayttaminen on kiellet
ty. 

8. 6 Ilma-aluksen miehisttion kuuluva henkilti ei saa k a yttaa 
radioamatot\riasemaa. 
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8. 7 Radioamat55riaseman kaytte> ei saa hai tata ilma-aluksen 
radioaseman normaalia liikennetta eika hairi ta muiden ilma
aluksessa olevien laitteiden toimintaa. 

8.8 Radioamat55riaseman hallussapidossa ja kaytossa on nouda
tettava kaikkia ilma-aluksella voimassaolevia maarayksia 
ja ilma-aluksen paallike>n tarvi ttaessa antamia lisamaarayk
sia. 

8.9 Radioamatooriasemalla saa kayttaa liitteen 3 mukaisia alle 
30 MHz taajuuksia. Yli 30 MHz taajuuksista saa kayttaa 
vain nii ta, jotka on varattu radioamatooriliikenteelle 
ensisijaisin yksinoikeuksin . 

9 
Paivakirja 

9 .1 Radioamatoori on vel vol linen pi tamaan radioamat55riasemansa 
toiminnasta paivakirjaa. 

9.2 Paivakirjasta on kunkin yhteyden osalta kaytava ilmi seu
raavat seikat: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f) 

paivays seka yhteyden alkamis - ja paattymisaika 
vasta-aseman tunnus 
taajuusalue 
laheteluokka 
radioamatooriaseman sij a inti, mikali asemaa kayte
taan muualla kuin sen vaki tuisessa sij aintipaikas
saan 
radioamato5riaseman kayttajan nimi, jos kayttajana 
on muu kuin kyseessa olevan radioamatooriaseman 
luvanhaltija. 

Usean amate>orin kuul tavaksi tarkoi tetuista lahetyksista 
on tehtava vastaavat merkinnat lahettavan aseman paivakir
jaan. 

9 . 3 Liikkuvan ajoneuvon kuljettajan kayttaman radioamatoori
aseman paivakirjaan saadaan kohdassa 9.2 mainittujen seik
kojen sijasta merkita: 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 

paivays ja aikavali, jolloin radioamate>oriyhteyk
sia on pidetty · 
aj oneuvon sij ainti tai rei tti edella tarkoi tettuna 
aikavalina 
taajuusalueet 
laheteluokat 
radioamato5riaseman kayttaj an nimi, j os kayttaj ana 
on muu kuin kyseessa olevan radioamate>oriaseman 
luvanhaltija. 

9.4 Radioamatoe>ritoistinaseman paivakirjaan on merkittava 
valvojan nimi ja tiedot aseman avaamisesta ja sulkemisesta. 
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9. 5 Kun luvanhal tijan vali ttomassa valvonnassa olevaa radioama
tooriasemaa kaytetaan asemalla vastaanotettujen kaukokir
joi tus- tai datalahetyksien automaattiseen edelleenlahetta
miseen, paivakirjaan on merkittava seuraavat tiedot: 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

10 

a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

paivays ja aikavali, jolloin tallaisia yhteyksia 
on pidetty 
lahetys- ja vastaanottotaajuus 
laheteluokka '---
radioamatooriaseman sij ainti, mikali asemaa on 
kaytetty muualla kuin sen vakituisessa sijainti
paikassa. 
mikali kyseessa on yhdistyksen radioamatooriasema, 
kayttajan nimi. 

Paivakirjaan voidaan merkita havainnot hairioista ja muista '---.,, 
vastaavista seikoista. 

Paivakirj amerkintaa ei saa poistaa pyyhkimalla tai tekemal
la mahdottomaksi lukea. Virheellinen merkinta on korjattava 
yliviivaamalla ja viereen on tehtava viittaus korjaukseen. 

Radioamatooriaseman paivakirj a on sailytettava aseman 
sijaintipaikalla. Radioamatooritoistinaseman p~1vak~Iju 
on sailytettava aseman valvontapaikalla. 

Paivakirja on pyydettaessa esitettava tarkastusta suoritta
valle viranomaiselle. Se on myos vaadittaessa lahetettava 
Telehallintokeskukseen tarkastettavaksi. 

Paivakirja on sailytettava vahintaan viiden vuoden ajan 
viimeisen merkinnan paivayksesta lukien. 

Tekniset maaraykset 

10.1 

10.2 

10.3 

Radioamatooriaseman suurin sallittu lahetysteho (ks 1.10) 
on maaratty taulukossa II kullekin patevyysluokalle, taa
juusalueelle ja lahetystavalle ( RR 2737). Taulukossa 
maini ttuj a modulaatiohuipputehon suurimpia salli ttuja ~ 
arvoja sovelletaan, mikali lahetteen kantoaaltoa on vaimen
nettu vahintaan 6dB; muulloin sovelletaan kantoaaltoteholle 
annettuja suurimpia sallittuja arvoja . 

Perustellusta hakemuksesta voi Telehallintokeskus erikois
kokeilua varten oikeuttaa yleisluokan tai teknillisen "----' 
luokan radioamatoorin kayttamaan taulukon II mainitsemia 
arvoja suurempaa tehoa. 

Puheliikenteen valittamiseen kaytettavan radioamatooritois
tinaseman suurin sallittu sateilyteho paakeilan suuntaan 
(ks. 1.14) on 15 w (pZ) tai 60 w (pX), mikali kantoaaltoa 
on vaimennettu vahintaan 6 dB. 



10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

10.11 

10 . 12 

10.13 

10 . 14 

10.15 

15 

Mik/:ili radioamatooriaseman lahetin on rakenteel taan sellai
nen, etta suurin salli ttu lahetysteho on silla yli tettavis
sa, lahetin on varustettava mi._t _tarilla, jolla voidaan 
luotettavasti varmistua siita, ettei ~allittua tehorajaa 
yliteta. 

Tarpeettoman suuren tehon kayttoa on viiltettava (RR 1804). 

Radioamatooriaseman aiheuttamat harhalahetteet (ks. 1.15) 
on pidettava mahdollisimman pienina (RR 2738): 

a) 

b) 

Alle 30 MHz:n taajuuksille osuvien harhalahettei
den vaimennuksen tulee olla vahintaan 40 dB ver
rattuna lahettimen ulostulotehoon. Harhaliihetteen 
huipputeho (pX) ei saa ylittaa 10 mW. 

Yli 30 MHz:n taajuuksille osuvien harhaliihetteiden 
vaimennuksen tulee olla vahintaan 60 dB verrattuna 
lahettimen ulostulotehoon. Harhalahetteen huippu
teho (pX) ei saa ylittaa 25 µW radioamatooritoi
minnalle osoitettujen taajuusalueiden ulkopuolel
la. 

Mikali harhalahetteet kui tenkin aiheuttavat hai tallista 
hairiota muulle radioliikenteelle, radioamatoori .onvelvol
linen lisaamaan kyseisten lahetteiden vaimennusta 20 dB 
kohdassa 10.6 mainituista arvoista. 

Lahetystaajuuden on pysyttava niin vakaana kuin tekniikan 
kehi tys huomioon ottaen kulloinkin on mahdollista tamanlaa
tuisille asemille (RR 2738). 

Kaikissa kayttoolosuhteissa on radioamatooriaseman lahete 
pidettavii taulukossa I esi tettyj en taaj uusalueiden sisal la. 
Radioamatoorilahetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeetto
man suuri . 

Radioamatooriasema on siten rakennettava ja sitii on n11n 
kaytettava, ettei siita aiheudu kayttajiille tai ymparistol
le vaaraa. 

Radioamatooriaseman on taytettava Sahkotarkastuskeskuksen 
antamien sahkoturvallisuusmaaraysten soveltuvat osat. 

Suurj anni tteiset osat on suoj attava vahingossa tapahtuval ta 
kosketukselta. 

Suurtaajuisen tehon paasy sahkoverkkoon on estettava. 

Antenni syottoj ohtoineen j a tukirakenteineen on si ten 
sij oi tettava, ettei suurj anni tteisiin osiin vahingossa 
paase koskettamaan. Antenni on lisaksi tarvittaessa varus
tettava suurjannitteesta varoittavin kilvin. 

Antennin sateilema suurtaajuusteho ei saa aiheuttaa vaaraa 
ihmisille tai kotielaimille. Antennin haitallisenvaikutuk
sen muihin laheisiin antenneihin ja niiden kayttamiseen 
on ol tava mahdollisimman vahainen .. 



10.16 

10.17 

10.18 

10.19 

10.20 

11 

16 

Antenniin ei saa johtaa vaarallisia tasajannitteita eika 
pientaajuisia vaihtojannitteita. 

Radioamat66riaseman lahetys- ja vastaanottolai ttei ta ei 
saa liittaa yleiseen televerkkoon. Lahetinta ei saa ilman 
erityista lupaa kayttaa kauko-ohjattuna. 

Radioamat66ritoistinaseman lahettimen on oltava rakenteel
taan sellainen, etta se kaynnistyy vain avaussignaalista. 

'---Radioamatoc>ritoistinaseman valvojan on koska tahansa kyet-
tava kymmenen minuutin kuluessa katkaisemaan toistinaseman 
lahettimen toiminta. Ellei lahetin ole valvojan suoraan 
kaytettavissa, katkaiseminen voidaan jarjestaa kauko-oh
jauksella. 

Jes radioamatc>c>ritoistinaseman kauko-ohjaamiseen kaytetaan'-
radiota, ohjausjarjestelman on taytettava seuraavat vaati
mukset: 

a) 

b) 

Kauko-ohjauskaskyt on valittava siten, etta vain 
toistinaseman valvoja pystyy kayttamaan ohjausyh
teytta. 
Radioamatoc>ritoistinaseman luvanhaltijan on ryh
dyttava varotoimiin kauko-ohjaustaajuudella esiin
tyvien hairi6iden varalta. 

Radioamatc>c>riaseman aiheuttamat hairic>t 

11.1 

11. 2 

11.3 

11.4 

Radioamatoorin on ennen radioamatc>oriaseman kayttoonottoa 
varmistauduttava sii ta, etta asemaan kuuluvat lai tteet 
ovat maaraysten mukaisessa kunnossa. 

Radioamatoc>riaseman kaytto hairi tsemistarkoi tuksessa on 
kielletty. 

Jos radioamatc>c>riaseman lahetys aiheuttaa hai tallisia 
hairioita jollekirr turvallisuusliikenteelle, amatoorin on 
heti asian havai ttuaan tai sii ta tiedon saatuaan keskeytet
tava lahetyksensa. Lahetinta ei saa ottaa uudelleen kayt-"-..,, 
toc>n, ennen kuin hairion syy on selvitetty ja sen uusiutu
minen ehkaisty. 

Hairic>tilanteissa tulee noudattaa seuraavia saantoja: 

a) 

b) 

Jos radioamatooriaseman lahetykset aiheuttavat 
hairic>i ta muulle radioviestinnalle sen normaalilla '--' 
kuuluvuus- tai nakyvyysalueella, radioamatoorin 
tulee poistaa hairio tai rajoittaa sita. 

Jos hairiytyminen kui tenkin johtuu hairiytyvan 
vastaanottimen teknisista ominaisuuksista, esimer
kiksi puutteellisesta hairic>nsietokyvysta, vas
taanottimen haltijan asiana on poistaa hairio. 



11. 5 

12 

c) 

d) 

17 

Radioamatoori on kaikissa tapauksissa velvollinen 
neuvottelemaan hairiytyvan vastaanottimen halti
jan kanssa hairioiden poistamisesta tai rajoitta
misesta j a avustamaan tarvi ttavissa toimenpi teis
sa. 

Jollei hairio ale vahainen, Telehallintokeskus voi 
tehda osapuolille ehdotuksen toimenpi teista, 
joilla voidaan poistaa hairio tai rajoittaa sen 
vaikutuksia. Elleivat osapuolet siita huolimatta 
voi sopia asiasta, Telehallintokeskus ratkaisee 
asian. 

Telehallintokeskus voi antaa erityismaarayksia hairioiden 
valttamiseksi tai poistamiseksi. 

Radioamatooriaseman tarkastus 

12.1 

12.2 

13 

Radioamatoorilupa, luvanhaltijan patevyystodistus, lahetin
laitteiden kytkentakaaviot ja asemapaivakirja on pyydetta
essa esitettava Telehallintokeskuksenmaaraamalle tarkasta
jalle. 

Jos radioamatooriaseman tarkastus on antanut aihetta huo
mautuksiin, radioamatoori on velvollinen viipymatta ryhty
maan niiden edellyttamiin toimenpiteisiin. 

Erityisia maarayksia 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

Radioamatoorin, joka havaitsee radioamatooriasemaa kaytet
tavan naiden tai muiden asiasta annettujen maaraysten 
vastaisesti_, tulee huomauttaa rikkomuksesta, mikali mahdol
lista, rikkomuksen tehneelle, jotta tama korjaisi vir
heensa, seka ilmoittaa lisaksi havainnostaan Telehallinto
keskukselle. 

Ne radioamatooriaseman luvat, jotka on annettu ennen naiden 
maaraysten voimaan tuloa, ovat edelleen voimassa naiden 
maaraysten luvussa 3 tarkoi tettuina radioamatoorilupina 
niissa mainitun voimassaoloajan loppuun saakka. 

Ennen naiden maaraysten voimaan tuloa annetut radioamatoo
rin yleisluokan, teknillisen luokan j3 perusluokan pate
vyystodistukset ovat edelleen voimassa naiden maaraysten 
luvussa 2 tarkoitettuina patevyystodistuksina. 

Posti- ja_ lennatinhallituksen vuonna 1974 antamien maarays
ten noj~lla annetut kokelasluokan patevyystodistukset ovat 
voimassa niihin merkityn voimassaoloajan loppuun saakka 
ja ne vastaavat voimassaoloaikanaan naiden maaraysten 
mukalsta perusluokan patevyystodistusta. 



13.5 

13.6 
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Kokelasluokanvoimassaolevanpatevyystodistuksenhaltijalle 
voidaan hakemuksesta my5ntMM perusluokan pMtevyystodistus 
mikMli hMn esi ttaM Telehallintokeskukselle luotettavan 
selvityksen siitM, ettM hMn on yllMpitMnyt radioamat5ori
toiminnassa tarvittavat tiedot ja taidot. 

Telehallintokeskus voi antaa yksi ttMistapauksissa poikkeuk
sia nMiden mMMrMysten noudattamisesta . Mahdolliset poik
keukset seka mahdolliset lisMehdot on sisallytetty asian-
omaisiin radioamatoorilupiin. '--

Voimaantulo 

NMmM mMMrMykset tulevat voimaan 1 paivMna joulukuuta 1989 
ja niiden viimeinen voimassaolopaivM on marraskuun 30 pMivM,"---
1994 . 

Nailla maarayksilla kumotaan posti - ja telehallituksen 2 
paivanM syyskuuta 1987 antamat radioamatc\c\riasemia ja 
niiden kayttc\a koskevat maarMykset. 

Nama mMMrMykset on saatavissa Telehallintokeskuksen asia
kaspalvelusta: 

Kayntiosoite 
Postiosoite 
Puhelin 

Vattuniemenkatu 8 Helsinki 
PL 53, 00211 Helsinki 
90-69661 

HelsingissM marraskuun 22. paivMna 1989 

Ylijohtaja 

Osastopaallikkc\ 

~~ i1 / r J/4f1f1,t ,;e;t_. ; r/1u,r.,~ 

Jorma Kar alainen 
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LIITE 1 

SUOMEN PIIRIJAKO RADIOAMATOORILIIKENNETTA VARTEN 

Maa on jaettu kymmeneen radioamatooripiiriin seuraavasti: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ahvenanmaan maakunta 

Turun ja Porin laani 

Uudenmaan laani 

Hameen laani 

Mikkelin laani 

Kymen laani 

Vaasan laani ja Keski-Suomen laani 

Kuopion laani ja Pohjois-Karjalan laani 

Oulun laani 

Lapin laani 

Radioamatboriasemat, jotka luvan voimassaollessa siirtyvat piirista 
toiseen laanirajan muuttamisen johdosta, saavat luvanhaltijan niin 
halutessa pitaa vanhan laanirajan mukaisen tunnuksensa. 
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LIITE 2 

LAHETELAJIT 

1 

2 

Lahetelajit maaritellaan kaistanleveytena ja laheteluokkana 
(RR 264). 

Kaistanleveys 

Kaistanleveys ilmaistaan kolmella numerolla ja kirjaimella. 
Kirjain sijoitetaan desimaalipilkun paikalle ja se edustaa 
kaistanleveyden yksikkoa. Ensimmainen merkki ei saa olla 
nolla, K, M tai G (RR 266). 

Kaistanleveydet ilmaistaan (RR 267): 

a) valilla 0,001 999 Hz hertzeina (H) 
b) valilla 1,000 999 kHz kilohertzeina (K) 
c) valilla 1,000 999 MHz megahertzeina · (M) 
d) valilla 1,000 999 GHz gigahertzeina (G) 

Laheteluokka ilmoitetaan kolmella merkilla (RR 270): 

a) 

b) 

c) 

ensimmainen merkki tarkoi ttaa paakantoaallon modu
lointi tapaa 
toinen merkki tarkoi ttaa paakantoaal toa moduloi van 
signaalin tai moduloivien signaalien luonnetta 
kolmas merkki tarkoi ttaa vali tettavan informaation 
lahetystapaa 

2.1 Ensimmainen merkki (RR 271): 

Moduloimaton kantoaalto 

Amplitudimoduloitu kantoaalto: 
a) molemmat sivukaistat 
b) yksi sivukaista, koko kantoaalto 
c) yksi sivukaista, vaimennettu tai muut-

tuva kantoaalto 
d) yksi sivukaista, tukahdutettu kantoaalto 
e) toisistaan riippumattomat sivukaistat 
f) tynkasivukaista 

Kulmamoduloitu kantoaalto: 

a) taajuusmoduloitu kantoaalto 
b) vaihemoduloitu kantoaalto 

Lahete, jossa kantoaalto on amplitudi- ja kul
mamoduloitu joko yhtaaikaisesti tai ennakolta 
maaratylla tavalla vuorotellen 

Pulssilahetteet: -

a) moduloimaton pulssijono 
b) jono pulsseja, 

joiden amplitudia moduloidaan 

N 

A 
H 

R 
J 
B 
C 

F 
G 

D 

p 

K 

'-----

'---' 
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joiden leveytta tai kestoaikaa 
moduloidaan 
joiden paikkaa tai vaihetta moduloi
daan 
joissa kantoaaltoa kulmamoduloidaan 
pulssin kestoaikana 
jotka ovat edellisten yhdistelmia tai 
jotka synnytetaan muilla tavoin 

Paakantoaallon modulointitavat, jotka eivat 
sisally edelliseen ja joissa on yhdistetty 
kaksi tai useampia ylla mainittuja amplitudi-, 
kulma- ja pulssimodulointitapoja joko yhta
aikaisesti tai ennalta maaratyssa ajallisessa 
jarjestyksessa 

Tapaukset, jotka eivat sisally mihinkaan 
edellisista 

2.2 Toinen merkki (RR 272): 

L 

M 

Q 

V 

w 

X 

Ei moduloivaa signaalia O 

Yksi kanava, joka sisaltaa kvantisoitua tai 
digitaalista informaatiota kayttamatta moduloi-
vaa apukantoaaltoa 1 

Yksi kanava, joka sisaltaa kvantisoitua tai 
d1gitaalista informaatiota kayttaen moduloivaa 
apukantoaal toa 2 

Yksi kanava, joka sisaltaa analogista infor-
maatiota 3 

Kaksi tai useampia kanavia, jotka sisaltavat 
kvantisoitua tai digitaalista informaatiota 7 

Kaksi tai useampia kanavia, jotka sisaltavat 
analogista informaatiota 8 

Yhdistetty jarjestelma, joka muodostuu yhdesta 
tai useammasta digitaalista tai kvantisoitua 
informaatiota sisaltavasta kanavasta yhdistetty-
na yhteen tai useampaan analogista informaatiota 
sisaltavaan kanavaan 9 

Tapaukset, jotka eivat sisally mihinkaan 
edellisista x 

2.3 Kolmas merkki (RR 273): 

Ei siirrettavaa informaatiota 

Sahk5tys kuulovastaanottoa varten 
(esim. morsesahk5tys) 

Sahk5tys automaattivastaanottoa varten 
(esim. kaukokirjoitus) 

N 

A 

B 
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Faksimile 

Datalahetys, telemetria, kauko-ohjaus 

Puhelahetys 

Televisiolahetys 

Ylla mainittujen yhdistelma 

Tapaukset, jotka eivat sisally mihinkaan 
edellisistli. 

ESIMERKKEJA LAHETELU0KKIEN MERKINN0ISTA 

C 

D 

E 

F 

w 

X 

AlA Kuulovastaanottoon tarkoi tettu morsesahkotys katkomalla 
kantoaaltoa, jota ei moduloida pientaajuussignaalilla 

A2A Kuv!ovastaanottoon tarkoitettu morsesahkotys katk0malla 

joko pientaajuussignaalilla amplitudimoduloitua 
lli.hetettli. 

tai pelkli.staan pientaajuussignaalia, jolla kanto
aaltoa amplitudimoduloidaan 

A3E Amplitudimoduloitu puhelli.hete, jossa on molemmat sivukais
tat ja tli.ysi kantoaalto 

J3E Amplitudimoduloitu puhelahete, jossa on yksi sivukaista 
ja jonka kantoaalto on tukahdutettu (SSB) 

FlB Vaihtotaajuusavainnettu kaukokirjoituslahete; kunakin 
hetkena lahetetaan jompaa kumpaa kahdesta taajuudesta 

G2B Kaukokirjnituslahete, jossa vaihtotaajuusavainnetaan pien
taajuussignaalia, jolla puolestaan vaihemoduloidaan kanto- "'----' 
aaltoa 

G3E Vaihemoduloitu puhelahete 

C3F Amplitudimoduloitu televisiolahete, tynkasivukaista 

Lahetteen kaistanleveytta osoi ttava merkinta voidaan lii ttaa lahete- '--' 
luokkaa osoittavan merkinnan eteen seuraavasti: 

300HF1B - kaistanleveys 300 Hz; lli.heteluokka FlB 
2K70J3E - kaistanleveys 2,7 kHz; laheteluokka J3E 
16K0G3E - kaistanleveys 16 kHz; lli.heteluokka G3E 
6M25C3F - kaistanleveys 6,25 MHz; laheteluokka C3F 



( 

Taajuusalueet 

Taulukossa I kaytetyt lyh2nteet: 

1 = tietolii.kenNal.ud<ka 
p = peruslud<ka 
t = teknillinan lud<ka 
y = ylei~lud<ka 

( 

s = sotiiasradioamatoorilud<ka 
sat= radioamatoorisatelliittili~ 

Status= radioamat:ooriliikenteen asema 

LIITE 3 

suhteessa muihin radioliikenteisiin kyseisella taajuusalueella (RR Artikla 8) 

( ( 

pex = 
pri = 

Ensisijaiset yksi.roikeudet, vain radioamat:ooriliikennetta ko taajuusalueella 
Yhtfililiset ensisijaisetoikeudet (ks. kdlta 5.5) 

sec= Toissijaiset oikeudet (ks. kdlta 5.4) 

Hocmautukset: 

1) = Taajuusalueella olevaa muuta li~tta hfilri tsematta. 

N 
w 

2) = Taajuusalueilla 435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz ja 5650 - 5670 MHz saa radioamat:oorisatelliittiliiken
~tta harjoittaa muuta liikennetta hai.ritsematta. 

Taajuusalueet 1260 - 1270 MHz ja 5650 - 5670 MHz en tarkoitettu ainJastaan maasta avaruuteen suuntautuvalle radioama
toorisatellii ttiliikenteelle ( RR 664) . 

Taajuusalue 5830 - 5850 MHz en anrettu avaruudesta maahan suuntautuvalle radioamatoorisatelliittiliikenteelle toissi
j aisin oikeuksin ( RR 808 ) • 

3) = Maaraysten kotrlassa 5.6 on afln=ttu erityisohjeet taajuusalueen 50,0 - 50 , 5 MHz kaytosta. 



TAULUKKO I 
Radioamawt>riliikenteen taajuusjako 

Taajuusalue Status 1 p t y 

1810-1830 kHz (sec) y 
1830-1850 kHz (sec) y 
1915-1955 kHz (sec) y 

3500-3510 kHz pri y 
3510-3545 kHz pri p y 
3545-3800 kHz pri y 

7000-7010 kHz pex y 
7010-7040 kHz pex p y 
7040-7100 kHz pex y 

10100-10150 kHz sec y 

14000-14250 kHz pex y 
14250-14350 kHz pex y 

18068-18168 ),.Hz pex y 

21000-21030 kHz pex y 
21030-21150 kHz pex p y 
21150-21450 kHz pex y 

24890-24990 kHz pex y 

28000-28040 kHz pex y 
28040-28200 kHz pex p y 
28200-29700 kHz pex p y 

( ( 

s sat 

s 

sat 
s sat 

sat 

sat 

sat 

sat 
s sat 

sat 

sat 

sat 
s sat 

sat 

Hu:mattavaa 

Liikenne sallittu vain erilliselll:i luvalla (RR 490-493) 
1) (RR 492-493) 
Liikenne sallittu vain erilliselll:i luvalla ( RR 484-495) 

}Kiintel:i ja siirtyw liikenne ensisijainen 
(RR 484, 510, Res 640) 

}(RR 510, 526, 527, Res 640) 

1) Kiintea liikenne ensisijainen. (RR 510, Res 640) 

(RR 510, Res 640) 
(RR 510, 535, Res 640) 

(RR 510, 537, 538, Res 8, Res 640) 

}RR 510, Res 640) 

(RR 510, 542, 543, Res 8, Res 640) 

( ( 

"' J> 



( ( 

Taajuusalue Status 1 p t 

50,0-50,5 1'tiz (sec) t 

144-1461'tiz pex p t 

432-435 1'tiz pri 1 p t 
435-438 1'tiz pri p t 

1240-1260 1'tiz sec t 

1260-1270 1'tiz sec t 
1270-1300 1'tiz sec t 

2310-2400 1'tiz sec t 

2400-2450 1'tiz sec t 

5650-5670 1'tiz sec t 
5670-5725 1'tiz sec t 

5725-5830 r-liz sec t 
5830-5850 r-liz sec t 

y s sat 

y 

y sat 

y 
y sat 

y 

y sat 
y 

y 

y sat 

y sat 
y 

y 
y sat 

( ( 

Hl.onattavaa 

1) 3) YleisradioliikenrB ensisijairal 

(RR 510, 605, 606, Res 640) 

My(5s radiopaikannus ensisijaiIB1.. (RR 653-663) 
2) My(5s radiopaikannus ensisijaiIB1.. (RR 653-664) 

Radiopaikannus ja satelliittinavigointi ensisij. 
(RR 710-714) 
2) Radiopaikannus ensisijainan (RR 664,711-714) 
Radiopaikannus ensisijairal (RR 711-714) 

Kiinteii liikenrB ensisijainan, siirtyVci liikenrB ja 
radiopaikannus toissijainan 
2) Kiinteii liikenre ensisijainan, siirtyVci liikenre ja 
radiopaikannus toissijaisia (RR 664, 752) 

2) Radiopaikannus ensisijaiIB1. (RR 664,801-803) 
Radiopaikannus ensisijainan, avaruustutkirnus toissijaiIB1. 
(RR 801, 803-807) 

JRadiopaikannus ja kiinteii satelliittiliikenre ensisijaisia 
2) (RR 801, 803, 805, 806, 807, 808) 

N 
(J1 



Taajuusalue Status 1 p t 

10,00-10,28 Giz sec t 

10,45-10,50 Giz sec t 

24, 00-24, 05 Giz pex p t 
24,05-24,25 Giz sec t 

47,00-47,20 Giz pex p t 

75,50-76,00 Giz pex p t 
76,00-81,00 Giz sec t 

119,98-120,02 Giz sec t 

142,00-144,00 Giz pex p t 
144,00-144,68 Giz sec t 
144,98-145,45 Giz sec t 
145,75-146,82 Giz sec t 
147,12-149,00 Giz sec t 

241,00-248,00 Giz sec t 
248,00-250,00 Giz pex p t 

275,00-400,00 Giz t 

( ( 

y s sat 

y 

y sat 

y sat 
y 

y sat 

y sat 
y sat 

y 

y sat 
y sat 
y sat 
y sat 
y sat 

y sat 
y sat 

y 

Htx:mattavaa 

RadiCl)Bi.k.annus, kiin~ ja siirtyvil. liikenne ensisijai-
sia (RR 828) 
RadiCl)Bi.k.annus ensisijainen (RR 830) 

(RR 881) 
RadiCl)Bi.k.annus ensisijainen (RR 881) 

RadiCl)Bi.k.annus ensisij ainen ( RR 912) 

(RR 915) 

}RadiCl)Bi.k.annus ensisijainen (RR 918) 

RadiCl)Bi.k.annus ensisijainen (RR 922) 

Vain erityiselli'I. luvalla, ei eritelty taajuusalueittain 

( ( 

I\J 
0) 
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TAULUKKO II 

Kullekin luokalle sallitut lahetystavat ja lahetystehot 

Taulukossa II esitetyt lahetystavat 

a) Morsesahk~tyksella tarkoitetaan lahetysta kansainvalista 
morsekoodia kayttaen. 

Morsesahk~tyksessa kaytettavia laheteluokkia ovat esimer
kiksi AlA, A2A, G2A ja J2A. 

b) Kaukokirjoituksella tarkoitetaan lahetysta, jossa kaytetaan 
CCIR:n tai CCITT:n suositusten muk~isia kaukokirjoituskoo
deja. 

c) 

d) 

Kaukokirjoituksessa kaytetaan esimerkiksi laheteluokkia 
AlB, A2B, FlB, F2B, GlB, G2B ja J2B. 

Faksimilella tarkoitetaan pysaytetyn kuvan lahettamista. 

Faksimilelahetyksissa kaytettavia laheteluokkia ovat esi
merkiksi AlC, A2C, A3C, FlC, F2C, F3C, GlC, G2C, G3C, J2C 
ja J3C. 

Datalahetys kattaa muun digitaalisessa muodossa tapahtuvan 
tiedonsiirron kuin digitaalisesti koodatun kuvalahetyksen 
ja puhelahetyksen seka morsesahk6tyksen ja kaukokirjoituk
sen. 

Datalahetyksissa kaytettavia laheteluokkia ovat esimerkiksi 
AlD, A2D, A7D, 87D, C7D, D7D, FlD, F2D, F7D, GlD, G2D, 
G7D, J2D, J7D, KlD, LlD, MlD, PlD, QlD ja V7D. 

e) Puhelahetys on analogisella puhesignaalilla tai digitaali
seen muotoon muokatulla puhesignaalilla amplitudi-, taa
juus- tai vaihemoduloitu radiolahetys. 

f) 

Puhelahetyksissa kaytettavia laheteluokkia ovat esimerkiksi 
AlE, A3E, C3E, FlE, F2E, F3E, GlE, G2E, G3E, H3E, J2E, J3E 
ja R3E. 

TV-lahetyksella tarkoitetaan liikkuvan kuvan tai pysaytet
tyjen kuvien virran moduloimaa radiosignaalia. 

TV-lahetyksissa kaytettavia laheteluokkia ovat esimerkiksi 
A3F, C3F, C7F, C8F, C9F, D7F, D8F, F3F, G3F, H3F, J3F, 
KlF, LlF, MlF ja QlF. 



YLEIS-
LUOKKA 

1810-1830 kHz 

1830-1850 kHz 
1915-1955 kHz 

3500-3800 kHz 
7000-7100 kHz 
14000-14350 kHz · 
21000-21450 kHz 
28000-29700 kHz 

10100-10150 kHz 

18068-18168 kHz 
24890-24990 kHz 

50,0-50,5 MHz 

144-146 MHz 

**) 
432 MHz 
- 400 GHz 

TAULUKKO II 

YLEISLUOKKA 

SALLITUT 
LAHETYSTAVAT 

~ 

I I 
H 

I ~ ~ ~ 
X 

X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

I 
~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

28 

~ 

I 111 ,1 
i 

100 Hz 
15 W 

4 kHz 

X 8 kHz 150 W 
( AlA: llc 
600 W) 

1 kHz 150 w 

X 4 kHz 150 W 

4 kHz 50 w 

a) 
X 18 kHz 50 w 

ei 
X raj a- 50 W 

arvoa, 
katso 
10.9 

SUURIMMAT SALLITUT 
LAHETYSTEHOT 
(katso kohta 10.1) 

~8 ~ 

·111: ·~1 ~ 
i§i,I 

60 W 15 W 

600 W 150 W 
(J2A:llc 
600 W) 

----- 150 w 

600 W 150 W 

200 W 50 w 

a) 
200 W 50 w 

200 W 50 W 

*) Naita raja- arvoja sovelletaan, mikali lahetteen kantoaaltoa on vai
mennetettu vahintaan 6 dB 

**) Taulukon I osoittamilla sallituilla taajuusvaleilla 

a) Taajuusvalilla 144,000 - 144,150 MHz suurin sallittu lahetysteho 
AlA:lla on 150 W(pZ) seka J2A:lla 150 W(pX). 

"----



TEKNILLINEN 
LU0KKA 

50,0-50,5 MHz 

144- 146 MHz · 

**) 
432 MHz 
- 400 GHz 
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TAULUKKO II (jatkuu) 

TEKNILLINEN LUOKKA 

SALLITUT 
LAHETYSTAVAT 

I i 
~ 
H 

I ~ ~ ~ · i 
X X X 

X X X X 

X X X X 

i ,i 
~ t 

X 

X X 

X X 

di I 
4 kHz 50 W 

a) 
18 kHz 50 w 

ei 50 W 
raja-
arvoa, 
katso 
10.9 

SUURIMMAT SALLITUT 
LAHETYSTEHOT 
(katso kohta 10.1) 

§~ § ·~1p ·~1~1 ;~, ~ ;~~: 
200 W 50 W 

a) 
200 W 50 w 

200 W 50 W 

*) Naita raja-arvoja sovelletaan, mikali lahetteen kantoaaltoa on vai
mennettu vahintaan 6 dB 

**) Taulukon I osoittamilla sallituilla taajuusvaleilla 

'-- a) Taajuusvalilla 144,000 - 144,150 MHz suurin sallittu lahetysteho 
AlA:lla on 150 W(pZ) seka J2A:lla 150 W(pX) . 



PERUS-
LU0KKA 

3510-3545 kHz 
7010-7040 kHz 
21030-21150 kHz 
28040-28200 kHz 

28200-29700 kHz 

144-146 MHz 

**) 
432 MHz 
-250 GHz 
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TAULUKK0 II (jatkuu) 
PERUSLUOKKA 

SALLITUT 
LAHETYSTAVAT 

I ~ 

I 
H ; ~ ~ ~ ~ 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

I ,i 
~ 

I 

~ 

X 

X 

X X 

X X 

u 1~~ I 
1 kHz 30 W 

8 kHz 30 w 

18 kHz 30 w 

ei 30 W 
raja-
arvoa, 
katso 
10.9 

SUURIMMAT SALLITUT 
LAHETYSTEHOT 
(katso kohta 10 . 1) 

i( c ~ ~ ~ . §I~~ ;11~ I~~,; ~ : ~ 

---- 30 W 

120 w 30 w 

120 w 30 w 

120 W 30 W 

*) Naita raja-arvoja sovelletaan, mikali lahetteen kantoaaltoa on vai
mennettu vahintaan 6 dB 

**) Taulukon I osoittamilla sallituilla taajuusvaleilla 



ET0-
LIIKENNE 
LU0KKA 

432-435 MHz 
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TAULUKK0 II (jatkuu) 

TIET0LIIKENNELU0KKA 

SALLITUT 
LAHETYSTAVAT 

i i I i ,1 
~ 
~ 
~ ~ i 

X X X X X X 

~ 

111 I 
ei 
raja- 30 W 
arvoa, 
katso 
10.9 

SUURIMMAT SALLITUT 
LAHETYSTEHOT 
(katso kohta 10.1) 

~R ~ 

•§1;; '§!~~ 1~, ~ 1~~,1 
. 

120 W 30 w 

*) Naita raja-arvoja sovelletaan, mikali lahetteen kantoaaltoa on vai-
mennettu vahintaan 6 dB 
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LIITE 4 

SOTILASRADIOAMAT55RITOIMINTAA KOSKEVAT MAARAYKSET 

Telehallintokeskus on antanut seuraavat sotilasradioamatooritoimin- "
taa koskevat lisamaaraykset, jotka liittyvat joulukuun 1 paivana 
1989 annettuihin radioamatooriasemia ja niiden kayttoa koskeviin 
maarayksiin.• 

S1 

S2 

S3 

S4 

Sotilasradioamatoori on henkilo, jolla on voimassaoleva 
sotilasradioamatoorin patevyystodistus. '-._.,, 

Sotilasradioamatoorin patevyystodistus annetaan puolustus
voimissa tai rajavartiolaitoksessa varusmiehenapalveleval-
le henkilolle, joka on hyvaksytysti suorittanut sotilasra
dioamatoorin patevyystutkinnon. 

Sotilasradioamatoorin patevyystutkinto kasittaa seuraavat 
osat: 

puolustusvoimien 2. luokan radioviestittajan tai 
sissiradioviestittajan tutkinto, johon sisaltyy 
radiosahkotyksen kuulovastaanotto- ja lahetyskoe 
seka puolustusvoimien radiokalustoa ja sen kayttoa 
koskeva koe 

radioamatooriasemia ja niiden kayttoa koskevat 
maaraykset sotilasradioamatooritoimintaakoskevine 
lisamaarayksineen seka 

radioamatMriliikenne. 

SotilasradioamatMritutkinnon suorittaneelle voidaan antaa 
perusluokan patevyystodistus, mikali han vuoden kuluessa 
edella mainitusta tutkinnosta suorittaa hyvaksytysti lisa
tutkinnon sahko- ja radiotekniikan alkeista seka sahko
j a radiolai ttei ta koskevista turvallisuusmaarayksista 
niilta osin kuin ne koskevat radioamatooriasemia. "--' 

SotilasradioamatMritutkinnon kirjallisenkokeen suoritta
neelle voidaan antaa tietoliikenneluokan patevyystodistus, 
mikali han vuoden kuluessa edella mainitusta tutkinnosta 
suori ttaa hyvaksytysti lisatutkinnon sahko- j a radioteknii
kan alkeista seka sahko- j a radiolai ttei ta koskevista 
turvallisuusmaarayksista niil ta osin kuin ne koskevat '---' 
radioamatMriasemia. 

Sotilasradioamatoorin patevyystodistus on voimassa ao. 
henkilon kotiuttamispaivaan asti, kuitenkin enintaan yhden 
vuoden ajan. Patevyystodistuksen antaa Telehallintokeskus, 
joka voi peruuttaa sen aikaisemminkin, jos katsoo, etta 
kyseinen sotilasradioamatMri ei ole rii ttavassa maarin 
sailyttanyt radioamatMriliikenteenharjoittamiseen tarvit
tavaa tietoa ja taitoa. Peruutettu patevyystodistus on 
palautettava Telehallintokeskukseen. 



55 

33 

5otilasradioamat00ri saa harjoittaa radioamatOOriliikennet
tM vain joukko-osastonsa varusmiestoimikunnan perustaman 
sotilasradioamatOOrikerhon asemalla taajuusalueilla 3510-
3545 kHz, 7010 - 7040 kHz, 21030 - 21150 kHz ja 28040-
28200 kHz ja vain lMheteluokkaa AlA kMyttaen. 

LMhettimen ' kantoaal toteho saa olla korkeintaan 30 W j a 
lMhetystaajuus saa poiketa asetetusta arvosta korkeintaan 
± 50 Hz . Muissa suhteissa aseman on taytettava radioama
tOOriasemia j a niiden kMyttoa koskevien maarMysten kohdassa 
10 asetetut vaatimukset. 

56 5otilasradioamat00rikerhon asemasta j a sen kMytOsta ,;astaa
valla henkilOllM on ol tava perusluokan tai yleisluokan 
radioamatOOrin pMtevyystodistus. 

57 Muis1E?a suhteissa sotilasradioamatOOrin on radioamatOOrilii
kenteessa noudatettava niita maarayksiM, jotka koskevat 
perusluokan radioamatOOrejM, seka puolustusvoimien mahdol
lisesti antamia lisamaarayksia. 

58 Voimaantulo 

Nama maaraykset tulevat voimaan 1 pMivana joulukuuta 1989 
ja niiden viimeinen voimassaolopMiva on marraskuun 30 pMiva 
1994. 

NMillM maarayksillM kumotaan posti- ja telehallituksen 2 
pMivana syyskuuta 1987 antamat sotilasradioamatOOritoimin
taa koskevat maaraykset. 

NMmM maaraykset on saatavissa Telehallintokeskuksen asia
kaspalvelusta: 

KMyntiosoite 
Postiosoite 
Puhelin 

Vattuniemenkatu 8 Helsinki 
PL 53, 00211 Helsinki 
90-69661 

Helsingissa marraskuun 22 . paivana 1989 
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OsastopMMllikkO Jorma Karjalainen 


