
DX- ETÄASEMAN 
RAKENTAMINEN
ISMO KAUPPI / IKA



MIKSI ETÄASEMA?

• Oman asuinpaikan (esim. tiheään asuttu taajama) häiriötaso

• Tilarajoitteet antennien suuntaamisen ja pituuden suhteen

• SDR-vastaanottimet ja sovellukset ovat kohtuuhintaisia ja helppokäyttöisiä 

• Nettiyhteydet ovat nykyään kohtuuhintaisia ja riittävän nopeita

• Mökit tai kesäpaikat ovat usein sähköistettyjä



TARVITTAVA 
LAITTEISTO

• Etäasemapaikka, jossa

• Sähköt

• Teleoperaattorin 4G-kattavuus

• PC (joko pöytäkone tai läppäri) etäasemalle. 

• Kovalevytilaa

• SDR ja sovellus, jolla sitä ”pyöritetään”

• 4G reititin ja siihen laajakaistayhteys. Käytännössä 

10mbps on varsin riittävä.

• Yksi tai useampi antenni tai mahdollisuus vetää niitä. 

Antenninvaihtomahdollisuus. 

• Anydesk, Teamviewer tai vastaava etätyöpöytäsovellus



”VAROTOIMENPITEITÄ”

• Etäaseman haasteet ovat tyypillisesti ukkonen ja sähkökatkot, 
siksi

• Itse olen purkanut aseman kesäksi (touko-elokuu)

• Ukkossuoja sekä antenniin että sähköihin.

• UPS.  Tarve voi olla vähäinen jos esim. läppärin akku kestää 
tunteja.

• Windows päivitykset – käännä pois päältä automaattinen päivitys  
ja päivitä kone kun käyt etäasemalla.

• Ideaalista on, jos voit katkaista sähköt etänä ja PC tukee 
uudelleenkäynnistystä sähkökatkon jälkeen.

• Asetetaan BIOS valikossa "power" tai "advanced" optiossa
“automatically power-on when AC power is restored” tai 
“RESTORE AC POWER LOSS” tms.

• Aina kun vierailet asemalla, ota mukaan laite, jolla voit testata 
yhteydet. Usein käyttäjä tekee muutoksia ja  ne kannattaa testata



MAHDOLLISIA 
LISÄVARUSTEITA

• ERILLINEN GSM-kytkin , jolla voi resetoida sähköt

• Kellokytkin jos haluaa säännöllisesti ”startata” aseman.

• Valvontakamera 

• Jos asema kaukana, niin luottohenkilö, joka osaa ja on 

halukas puolestasi tekemään pieniä perustoimenpiteitä 

asemalla.

• Muista laitteiden nimeäminen esim. Dymolla.  Auttaa 

mahdollisen ulkopuolisen luottohenkilön toimintaa.



KIIKALAN 
REMOTE-

ASEMA



ASENNA ANYDESK 
(HTTPS://ANYDESK.COM/EN)

https://anydesk.com/en


ANYDESK EI OLE 
VAHVISTETTU
MICROSOFT 
STORE SOVELLUS
– EI HAITTAA



VALITSE ”ASENNA 
ANYDESK TÄLLÄ 
TIETOKONEELLE”



HYVÄKSY 
OLETUSASETUKSET



KLIKKAA
“MUUTA
TYÖPISTEEN
SALASANAA” 



VALITSE ”SALLI 
VALVOMATON 
PÄÄSY” JA LAITA 
SALASANA



ASENNA ANYDESK MYÖS
KONEELLE, JOLLA KÄYTÄT
ETÄASEMAA. 

KUNVALMISTA, OTAYHTEYS
ETÄKONEESEEN SYÖTTÄMÄLLÄ
ID, ELI SE PITKÄ NUMEROSARJA



VOIT NIMETÄYHTEYDEN
HALUAMALLASI TAVALLA
KLIKKAAMALLA NELJÄÄ
PISTETTÄ.



KÄYTÄ KUTEN
TAVALLISTA
WINDOWS 
TYÖASEMAA



ANTENNIKYTKIN 



ANTENNIKYTKIN 



OPEROINTI

• Kuuntele tai tallenna kaistaa. Tiedostot tallentuvat etäkoneella

• Voit kuunnella tallenteita aivan normaalisti. Jos haluan tehdä ääniklipin, kuuntelen kaistaa ja käytän 

äänityssovellusta (Total Recorder) klipin tekemiseen. Minulla kaikki ääniklipit synkronoituvat 

OneDriveen.

• WAV tiedostojen kopioiti netin yli on hidasta, joten vältän sitä.

• Toiset käyvät etäasemalla säännöllisesti ja vaihtavat kovalevyn



HYVÄ MUISTAA 

• HUOM:  Esittämäni ei  ole ainoa tapa rakentaa etäasema, mutta on mielestäni vaivaton ”rakentaa”

• Ollut toiminnassa jo yli kaksi vuotta ilman suurempia käyttökatkoksia. 

• Etäasemia on Suomessa paljon muitakin, teknisesti pidemmälle vietyjä kuin tämä.


