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Taajuussuunnittelun ja –valvonnan 
uutisia

Taajuusvalvonnan asioita
» Haitallisten häiriöiden selvittäminen
» Kohina-asioita
» Taajuusvalvonnan kehittäminen

Taajuussuunnittelun terveiset
» Taajuussuunnittelussa huomioitavia seikkoja
» WRC 19 AI 1.1 50 – 54 MHz
» Galileo
» 3400 -3800 MHz
» WRC 19 AI 1.13 5G; "Hype" ja mahdolliset vaikutukset 

radioamatöörien taajuuksien käyttöön

28.11.17Kalle Pikkarainen 2



Radiohäiriöiden 
selvittämisestä; häiriöt ja 

kohina; monitoroinnin 
kehittäminen

28.11.173



|

Radiohäiriöiden selvittämisessä 
käytetään seuraavaa 

prioriteettijärjestystä:
1. Hätä- ja turvallisuusradioliikenne, kriittisten 

radiojärjestelmien kiireelliset häiriöt
2. Energiahuollon ja kunnallistekniikan radioverkot, 

ilmailun ja merenkulun ei-kriittiset 
radiojärjestelmät, kategorian 1 ei-kiireelliset

3. Matkaviestinverkot sekä laajat antenni-tv:n ja 
radion häiriöt

4. Muiden taajuuksien käyttäjien laajemmat tai 
kiireelliset radiohäiriöt

5. Yksittäisten käyttäjien / kuluttajien ilmoittamat 
radiohäiriöt
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Haitallinen radiohäiriö; 
RR 1.169 harmful interference: Interference which endangers the 
functioning of a radionavigation service or of other safety services or 
seriously degrades, obstructs, or repeatedly interrupts a 
radiocommunication service operating in accordance with Radio 
Regulations.

TYK 3§: 2 a) haitallisella häiriöllä [tarkoitetaan] häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigoinnin tai turvallisuusradioviestinnän toiminnan tai 
joka muutoin vakavasti heikentää sellaista radioviestintää tai 
radiomääritystä, joka toimii sovellettavien säännösten mukaisesti, tai 
estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen toiminnan; (17.6.2016/456)

Lähete hätäkanavalla tai muulla turvallisuusliikenteen kanavalla on aina 
"haitallinen", jos se ei ole varsinaista turvallisuusviestintää

Lähete muun radioliikenteen kanavalla on "haitallinen" vasta, kun se 
heikentää, estää tai toistuvasti keskeyttää radioviestinnän. 
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Lähde: ITU-R P.372-13; Radio Noise
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Lähde: CEPT/ERC rec 74-01, Unwanted Emissions in the Spurious Domain
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Suojaetäisyys taajuuden funktiona; kohina "rural"

[MHz]

[m]
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Suojaetäisyys taajuuden funktiona; kohina "urban"

[m]
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Lähde: RadCom, RSGB, UK
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Taajuusvalvonnan kehittäminen
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Kiinteät monitorointipisteet
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Taajuusvalvonnan kehittäminen
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Liikkuva monitorointi
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terveisiä
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Taajuussuunnittelussa huomioitavia 
seikkoja 1/2
• Taajuussuunnittelu on kansainvälistä ja sitä tehdään maailmanlaajuisesti ITU:n 

johdolla. Taajuuskysymyksiä käsitellään (World Radio Conference) WRC:ssä 
neljän vuoden välein. Viimeisin konferenssi oli WRC15 ja seuraavaa 
konferenssia WRC19 varten työ on käynnissä eri työryhmissä. 

• Radioamatööriviestinnässä on käytettävä niitä taajuuksia, jotka 
Viestintäviraston radiotaajuusmääräyksessä (M 4) on määrätty 
radioamatööritoimintaan. Tarpeettoman suuren lähetystehon ja 
kaistanleveyden käyttö ei ole sallittua.

• Radioamatöörimääräyksessä on määritelty yleensä taajuusalueiden 
lähetystehot ja muutamille alueille säteilytehot, perus- ja yleisluokan 
mukaisesti. Alueellisia käyttörajoituksia on 4m ja 6m alueilla. Erityisesti nämä 
koskevat Venäjän rajalla olevia kuntia ja yleisesti Venäjän ITU:un koordinoimia 
taajuuksia TV- käyttöön. Korotetun tehon EA- lupia myönnettäessä lähetteen 
kentänvoimakkuudet lasketaan ja siinä huomioidaan antennin koordinaatit, 
korkeus maanpinnan tasosta, antennin vahvistus ja syöttökaapelin vaimennus. 

• Tyypilliset rajoitukset liittyvät antennin lähetyssuuntaan ja elevaatiokulmaan. 
Esimerkiksi sallitaan lähetyssuunnat 0 - 20 astetta ja 150 - 360 astetta. 
Vastaavasti suuntarajoitus poistuu jos antennin elevaatiokulma on 15 - 90 
astetta (EME- yhteydet).
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Taajuussuunnittelussa huomioitavia 
asioita 2/2
• Toistimien osalta SRAL tekee taajuussuunnittelun ja 

Viestintävirastossa tarkastetaan, että myönnetyt taajuudet 
eivät aiheuta häiriöitä muulle radioliikenteelle. 
Häiriölaskennassa tarkastellaan lähistöllä mahdollisesti 
tukkeutuvat vastaanottimet ja naapurikanavahäiriöt (esim. 
± kanava . . . ± 100 kHz). Tässä oletetaan, että 
vastaanottimet ovat selektiivisyydeltään vaatimuksen 
mukaisia. Myös harhalähetteet huomioidaan eli onko 
lähistöllä vastaanottimia, jotka ovat lähettimen 
nimellistaajuuden 2*f, 3*f, jne. kerrannaisilla. Edellisten 
lisäksi häiriölaskenta sisältää peilitaajuushäiriöiden ja 
keskinäismodulaatiotulosten tarkastelun.

• Häiriölaskentaa ei tehdä mahdollisesti toiselle 
radioamatööriasemalle aiheutuvista häiriöistä.
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WRC-19; Amateur allocation 50-54 
MHz band

AI 1.1: to consider an allocation of the frequency 
band 50-54 MHz to the amateur service in Region 1, 
in accordance with Resolution 658 (WRC 15);‑

CEPT tukee amatööriallokaatiota taajuuskaistalle 50–54 
MHz Region 1:llä vain, jos amatöörien taajuustarpeet ovat 
perusteltuja ja tutkimukset osoittavat, että olemassa 
olevat palvelut tulevine toteutuksineen sekä 
naapuritaajuuskaistojen palvelut ovat suojattuja 
amatööriallokaation aiheuttamilta häiriöiltä.
Jos taajuuskaista 50–54 MHz allokoidaan 
amatöörikäyttöön, haitallisia häiriöitä ei saa aiheutua 
radioasemille broadcast-käytössä, jolle tämä taajuuskaista 
on osoitettu ensisijaisin oikeuksin. Amatööriasemat eivät 
saa vaatia suojausta broadcast-käytön aiheuttamilta 
haitallisilta häiriöiltä.
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Galileo
Galileo on eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä, jonka on 
tarkoitus olla täysimääräisessä käytössä vuonna 2020 (yhteensä 24 
satelliittia + varasatelliitit)

» Taivaalla on parhaillaan 18 satelliittia, joista 15 on toimintakunnossa. 
Vuoden 2017 loppuun mennessä on tarkoitus laukaista 4 satelliittia.

Galileo tarjoaa käyttäjille avointa (OS), kaupallista (CS) tai julkisesti 
säänneltyä (PRS) palvelua sekä etsintä- ja pelastuspalvelua (SAR) 

Amatöörikäyttö on nykyisin toissijaisella allokaatiolla osittain Galileon 
E6-signaalin kaistalla, alueella 1240 - 1300 MHz

Galileon häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi toissijainen 
radioamatöörikäyttö ei voi kuitenkaan jatkua kaistalla nykyisessä 
muodossaan 

» Viestintävirasto tulee kertomaan asiasta amatööreille tarkemmin ja pyytää asiasta 
myös lausuntoa 
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3400 - 3800 MHz
Taajuuskaista 3400-3800 MHz on Euroopassa 5G:n ns. 
pioneerikaista ja sille odotetaan ensimmäisiä 5G-
verkkoja Suomessa ja Euroopassa
Kaista on osoitettu Komission ja ECC:n päätöksillä 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuville 
järjestelmille, mikä on huomioitu 
radiotaajuusmääräyksessä M4
Kaistan tulee olla 2019 5G-verkkojen käytettävissä eli 
häiriöiden estämiseksi ko. taajuusalueen muu käyttö 
loppuu viimeistään 31.12.2018
Amatöörikäyttö on nykyisin toissijaisella allokaatiolla 
kaistalla 3400 - 3408 MHz eli tämän 8MHz osalta käyttö 
tulee siirtää muille amatöörikaistoille 
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WRC-19 IMT2020 (5G)
AI 1.13: to consider identification of frequency bands for the future 
development of International Mobile Telecommunications (IMT) including 
possible additional allocations to the mobile service on a primary basis in 
accordance with Resolution COM6/20 (WRC 15)‑

Taulukko 5G ehdokastaajuuksista; taajuudet [GHz]
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Taajuuskaista Radioamatöörit Taajuuskaista Radioamatöörit

24,25-27,50 24,00-24,050 
RAS,RASS
24,050-24,250 
RAS

66,00-76,00

37,00-40,50 81,00-86,00 81,00-81,50 
RAS, RASS

42,50-40,50 31,80-33,40

45,7-47,00 40,50-42,50

47,20-50,20 47,00-47,20 RAS, RASS

50,40-52,60
Kalle Pikkarainen
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IMT2020 (5G)

28.11.17

Lähde: wikipedia

Luotettavat tietoliikenneyhteydet, kova tietoturva
ja häiriöttömät taajuudet
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