
Mitä DX-kuuntelu on
Pentti Stenman, Rainer Weurlander

D X -kuuntelu lla tarkoitetaan ulko
maisten yleisradio- ja  televisioasemien 
seuraamista, johon  voi liittyä lähetys
ten laatua koskevien raporttien lähettä
mistä kyseisille asemille sekä näiltä ase
m ilta täm än jälkeen  saatavien Q S L - 
todisteiden kerääm istä —  tähän ta 
paan D X -kuu ntelu  m ääritellään. D X - 
kuuntelusta täm ä sanoo toisaalta kai
ken ja  toisaalta hyvin vähän.

D X -kuu ntelu  voi olla musiikki- ja  
uutisohjelm ien kuuntelemista ulko
m ailta. Se voi olla myös radion aalto- 
alueiden jokailtaista tai -öistä tarkkai
lua jonkin  tavallisuudesta poikkeavan 
aseman löytämiseksi. Myös vastaanotto- 
laitteiden parantelu ja  radioaaltojen 
etenemisilmiöihin perehtyminen voivat 
liittyä D X -kuunteluun. D X -ku u n telija  
voi asettaa harrasteensa painopisteen 
mihinkä tahansa näihin tai lukem atto
miin muihin harrastukseen liittyviin 
aloihin. E tu sija  tässä kirjassa on sel
laisella D X -kuuntelu lla, joka liittyy 
yhä uusien radioasem ien etsimiseen 
vastaanottim en asteikolla sekä niiden 
kuuntelutositteiden (Q S L :ie n ) kerää
miseen. Tässä muodossaan D X -ku u n 
telua pidetään sekä kiehtovim pana että 
laaja-alaisim pana.

D X -kuuntelu  ei suinkaan ole ainoa 
radioharraste. M onelle on varmasti tu t
tua radioam atööritoim inta. D X -k u u n 
telija  eroaa radioam atööristä siinä, että

D X -k u u n te lija  ei käytä toiminnassaan 
radiolähetintä eikä hän myöskään tar
vitse erityistä lupaa harrastukseensa. 
M yöskään radiotekniikan ym m ärtäm i
nen ei ole D X-kuuntelussa välttäm ätön
tä. R iittää , kun ym m ärtää radiovastaan
ottim en säätönuppien käytön. M itään  
laitteita D X -ku u n telijan  ei tarvitse har
rasteensa aloittamiseksi hankkia, m ikä
li käytössä on ennestään kunnossa oleva 
tavallinen riittävillä aaltoalueilla va
rustettu radio.

Sen sijaan harrasteessa alkua pidem
m älle aikovan D X -ku u n te lijan  tulee 
olla valmis uhraam aan harrasteelle ai
kaa: hänen tulee kuunnella uudelleen 
tu ttu ja  asemia, opetella tuntem aan as
teikko, keskittyä tutulla kielellä tapah
tuviin lähetyksiin, tutustua radiolähe
tysten m aailm aan. D X-kuuntelussakin 
noustaan tyvestä puuhun. Ensim m äis
ten asemien tunnistam inen, ensimmäis
ten raporttien lähettäm inen, ensim
mäisten Q S L :ie n  saapum inen on elä
mys näiden asemien harvinaisuudesta 
ta i tavallisuudesta riippum atta. V a a 
tim attom astakin alusta pääsee yhä pi
tem m älle, saa luottam usta kykyihinsä 
ja  oppii hitaasti tuntem aan radioaal
lot. V aikka täm ä k irja  on tarkoitettu 
oppaaksi D X -kuu ntelija lle , ei D X - 
kuuntelua voi oppia pelkästään k irjo ja  
lukem alla; m ikään k irja  ei pysty ker
tom aan, m itkä asemat kulloinkin kuu-



luvat. D X -kuuntelusta pääsee perille 
varsin yksinkertaisella keinolla: kuun
telem alla itse.

DX-kuuntelu harrasteena

D X -kuuntelijo id en  m äärä lisääntyy 
Suomessa jatkuvasti. Aktiivisten har
rastajien  lukum äärä kaksinkertaistuu 
2— 3 vuodessa. D X -kuuntelu  ei ole 
muotioikku tai massaharraste, m utta se 
on selvästi tulossa erittäin suosituksi 
ajanvietteeksi. Syynä tähän on D X - 
kuuntelun monipuolisuus ja  kiehto
vuus.

Useim m at ihmiset pitävät musii
kista, ja  D X -ku u n telija  jos kukaan 
pystyy kuuntelem aan m inkälaista m u
siikkia tahansa lähes koska tahansa. 
H än voi kuunnella pop-musiikkia
suoraan eri puolilta m aailm aa ja
kuulla lukem attom ia eri versioita
hetken suosikeista. D X -kuu ntelija lle  
m aailm a on todella pieni! Jazzin, kan
san- ja  konserttimusiikin ystävälle ra 
dioaallot ovat antoisia. M usiikkihan kä
sittää yli puolet radioasem ien oh je l
mista.

D X -k u u n telijan a  oppii eri m aiden 
radiolähetyksen asiantuntijaksi, jo lloin  
ei tuota vaikeuksia tarvittaessa kuun
nella esimerkiksi suoraa oh jelm aa jo n 
kin uutistapahtum an keskipisteestä. 
V oi kuunnella paikalliselle väestölle 
tarkoitettua lähetystä ja  verrata tätä 
toisen osapuolen selostukseen tapahtu
masta.

Pienuudessaankin m ittava m aapal
lomme tulee tutuksi eri asemien sijain
tipaikkojen mukana. D X -kuu ntelija lle  
ovat sellaiset eksoottiset nimet kuin 
D oha, L im a, Niamey, Darwin, O uaga- 
dougou ja  Singapore lähes jokapäivän 
tu ttu ja  lukem attom ien muiden lisäksi.

D X -kuunteluun voi mukavasti yh
distää myös kielten opiskelun, radio
tekniikkaan tutustumisen, kirjeenvaih
don, postimerkkeilyn, rahojen keräilyn

jne. Esimerkiksi kieliopinnoissa m er
kitsee paljon, jos kieltä voi käyttää 
välittöm ästi hyväksi D X -kuuntelun ta 
paisen mielenkiintoisen harrasteen yh
teydessä.

Myös radioasem ien lähettäm ien Q S L - 
korttien ja  kirjeiden kerääm inen on 
mielenkiintoista. Q SL -k ortit ovat usein 
tyylikkäitä pikku taideteoksia, ja  lisäksi 
joskus voi saada palkintona hyvin teh
dystä raportista erilaisia matkam uis
to ja , v iirejä  ym. N iitä vastaanottaa var
masti m ielellään, vaikka ei ottaisi huo
mioon niihin liittyviä tunnearvoja.

H arrasteen alituisessa vaihtelevuu
dessa ja  jännityksessä on kuitenkin 
D X -kuuntelun "salaisuus” , syy siihen, 
että kerran sitä harrastam aan ryhty
nyt saattaa ja tk aa  kuuntelua vuosikau
sia, jo p a vuosikymmeniä, vapaa-aikoi- 
naan. O n  vaikea sanoin kuvata sitä 
tunnelm aa, jonka eksoottisen radioase
m an kuuluminen omassa kodissa luo. 
Jokaisen uuden radioasem an kuulemi
nen, myöhem min ehkä aseman lähettä
m än verifioinnin saapuminen, on osoi
tus laitteiden ja  harrastajan yhteistyön 
onnistumisesta.

P . S .

Hän on DX-kuuntelija

Viim eksi tapasin hänet M annerheim in
tiellä ylittämässä katua päin punaista 
valoa. Ja rru je n  kirskunta ja  liikenne
poliisin pillinvihellys vaikuttivat hä
nestä lähinnä häirintälähettim ien pi
ruilulta. H än heitti m uutam an älyttö
m ältä kuulostavan sanan tosi kovista 
brassarikeleistä kiiruhtaessaan liiken
teen vilinään.

H än on ystäväni Kauko, K auko 
K u untelija . Syntynyt keskimäärin 18 
vuotta sitten, opiskelija, D X -kuu nte- 
li ja .

K aikki alkoi oikeastaan siitä kun 
Kauko kiinnostui pop-musiikista B eat
lesin ollessa pop. T a i oikeastaan suu-

8



9

rin syyllinen oli Yleisradio, joka lähetti 
sinfoniaa silloin, kun K auko olisi m ie
luummin kuunnellut poppia. N iinpä ei 
K aukolla ollut m uuta mahdollisuutta 
kuin ostella kalliita äänilevyjä tai 
kuunnella poppiansa sieltä, mistä sitä 
lähetettiin. Sattu m alta K auko kerran 
kuuli jännittävästä R ad io  Luxem bour- 
gista, jo ka  päivät päästään lähetti pelk
kää poppia, sitä K aukon musiikkia. 
Päivänä m uutam ana TV -innostuksen 
hylkäämä pölyinen radiovanhus pää
si kunniapaikalle K aukon opiskelu- 
nurkkaukseen. J a  sieltähän Kauko 
K u u ntelija  nuppeja väännellen sai 
kuin saikin Luxin  popin kuulumaan 
pihinän ja  rätinän seasta. Huomasipa 
vielä, että sillä sam alla radiolla saattoi 
saada kuuluviin m uitakin ”oikean” 
musiikin lähettäjiä .

D X -kuuntelua harrastavan toverinsa 
avustuksella K auko sitten tutustui ra 
diom aailm an ihmeellisyyksiin, kuunteli 
itää, länttä, etelää, Afrikkaa, Aasiaa, 
innostui. . .

J a  pian oli K auko K u u n telija  tuttu 
näky D X -piireissä. K auko kuunteli, 
raportoi, odotteli vastauskirjeitä radio
asemilta, sai kortte ja , kirjeitä, pu jah- 
tipa m uutam a viirikin sattumoisin 
Kaukon kokoelmiin. K ieltäm ättä  K a u 
kosta tuntui m ukavalta, m utta . . .

K ylällä alkoi kiertää huhuja siitä 
K u untelijan  pojasta, jo ka  rakenteli pi- 
hapuihin ihm eellisiä häkkyröitä, anten
neja, siitä vieraan vallan agentista, 
joka antennim astoineen ja  vieraita kie
liä pauhaavinen radioineen vaarantaa 
isänmaamme turvallisuuden. Ilm aan
tui myös m uunlaisia hankaluuksia: 
D X-innostuksessaan K auko jä tti koulu- 
tehtävät hiem an vähem m älle huom i
olle, ja  radion vieraskielinen pölpötys 
häiritsi muiden perheenjäsenten tv- 
töllöttelyä. Joskus yön radion ääressä 
valvottuaan K auko nukkui tunneilla 
ja  op ettajan  yllättäen herättäessä vas
tasi ”R adio Peking” tai m uuta yhtä

asiatonta. M u tta  K auko ei lannistunut, 
vaikka kuulikin pihinää R ad io Austra
liaa metsästäessään, ei silloinkaan, kun 
ikäloppuradiosta simahti pari putkea, 
antenni putosi tuulisella ilm alla puusta 
ja  K auko antenninsa kera seuraavana 
päivänä. E i silloinkaan, kun Radio 
A rgentina kuului erinomaisesti, m utta 
lopetti lähetyksen m uutam an m inuu
tin kuluttua, eikä vielä silloinkaan, 
kun R ad io  Globo oli itsepintaisesti vas
taam atta kymmenen raportin jälkeen, 
ei, K auko jaksoi ja  innostui entistä 
enem m än kokemusten kasvaessa.

T V -rau h an  häirinnän K auko lopetti 
hankkim alla kuulokkeet, op etta jat vai
kenivat hiljalleen opintonum eroiden 
parantuessa, englannin kielen opettaja 
jo p a  kerran kiitteli K aukoa ja  K au 
kon harrastetta tulosten parantuessa 
viikko viikolta. Ihm eteltiinpä joskus 
K aukon lisääntynyttä yleistietoutta 
m aailm an tapahtum ista, kansoista, 
kansantavoista ja  -taiteista. D X -k u u n 
te lija  K auko edistyi, voitti alkukankeu
det, oli viimein D X -kuuntelun  asian
tuntija .

E i K aukolla ole otsassaan kultakir- 
jainm erkintää ”D X -K u u n te lija ” , vaik
ka joku irvileuka sen haluaisi siihen 
liisteröidä. K ieltäm ättä  K auko silloin 
tällöin elää henkeen ja  vereen D X - 
kuuntelulle, m utta m itä tekeekään esi
merkiksi postim erkkeilijä innostues
saan!

H eti kun avaam me K aukon huoneen 
oven, kiinnittyy huomiomm e erääseen 
nurkkaukseen: K aukon ” aarreaittaan” , 
kuuntelunurkkaukseen. Näem m e radi
on, kaksikin; toinen on uutuuttaan kiil
televä liikennevastaanotin. Sen Kauko 
hankki D X -u ransa kuusivuotispäivänä. 
Toinen, ”se tavallinen vempele” , on 
kunniapaikalla pöydällä, vielä käytös
säkin, sillä siihen liittyy tietty tunne
arvo. K auko saavutti sillä kuunnelles
saan neljännen sijan D X -kuuntelun 
pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa,
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puhum attakaan niistä m onista m iel
lyttävistä kuuntelusaavutuksista, joista 
muistoina komeilee seinällä kolm atta
kymmentä viiriä ja  m uutam a diplomi.

Näem m e nauhoittim en, josta on tul
lut korvaam aton apuväline Kaukolle 
D X -u ran  viime vuosina. Kirjahyllyssä 
komeilee rivi kansioita, K aukon Q S L - 
korttikokoelm a. Luokaapa niihin vaik
kapa vain puoli silmäystä niin K auko 
ei voi olla esittelem ättä niitä, kerto
m atta sen ja  sen harvinaisuuden kan- 
sioonilmestymishistoriaa. Siellä täällä 
näkyy joukoittain  ohjelm alehtisiä, ra- 
diolehtiä, turistiesitteitä, kalentereita ja  
lukem attom ia m uita radioasem ien lä
hettäm iä lehtisiä. Näem m e sidonnal
taan hiem an levähtäneen W orld R adio 
T V  Handbookin. K aukon asem a-aapi- 
sen; pari muutakin asem aluetteloa pis
tää silmiimme. J a  hyllyillä komeilee 
kunnioitusta herättävä rivi D X -leh tiä , 
K aukon om an kerhon lehdet etualalla, 
m utta m ukaan on kelpuutettu myös 
joukko ulkomaisia alan huippujulkai- 
suja, sillä K auko seuraa aikaansa ja  h a 
luaa tuoreeltaan, m itä m uualla tapah
tuu. Pöydällä on avonaisena ihmetystä 
herättävä vihko täynnä aika- ja  m uita 
num erom erkkejä, tekstilyhennyksiä ja  
kirjoituksia: K aukon kuunteluloki.

T u ttu  näky ovea avattaessa on myös 
K auko radioittensa ääressä. Varsinkin 
iltapäivisin tai aamun ensi hetkillä 
saattaa onnistaa. Y öllä  olisivat parhaat 
mahdollisuudet, m utta tuskinpa silloin 
muut kuin asiaan vihkiintyneet jak sa
vat radiosta kiinnostua. K auko kuunte
lee, kuulokkeet korvilla, savuava kynä 
kyhää m erkintöjä paperiin, katse har
hailee välillä täyttä höyryä pyörivän 
nauhoittim en suuntaan, ja  silloin täl
löin K auko silmäilee W R T H :ta  tai 
m uuta asema- tai taajuusluetteloa, oh
jelm alehtistä tai esitettä. Joskus käsi lii
kahtaa radion nuppeja kohti, kiertäen 
yhtä tai kahta vipua.

Seuraavana päivänä tapaam m e

Kaukon kirjoituskoneen äärestä. K a u 
ko väsää raporttia kokoon. Toisinaan 
K auko kuuntelee pätkän edellisen yön/ 
päivän nauhoituksesta, vertailee sitä 
merkintöihin, täydentää niitä ja  k irjo it
taa raporttiaan kuulemastaan katsoen 
aina välillä sanakirjasta sopivan es
pan jan  / portugalin / englannin / 
ranskan kielen sanan. E i K auko tosin 
näitä kaikkia kieliä osaa, m utta onpa
han tullut D X -u ran sa  aikana oppi
neeksi sen verran, että pystyy k irjo it
tam aan vähintään raportin ja  pienen 
henkilökohtaisen viestin lähes kielellä 
kuin kielellä indonesiaa ja  arabiaakaan 
unohtam atta.

Aina ei kirjoituskoneen jälkenä syn
ny raporttia. Saattaa  olla m eneillään 
ju ttu  om aan D X -kerholehteen. Aktiivi
sena kuuntelijana K auko on nim ittäin 
kiinnitetty kerholehden avustajakun
taan. H än ottaa muutenkin aktiivisesti 
osaa kerhopolitiikkaan, käy kokouksissa 
lähiseudun D X -ku u ntelija in  kanssa, 
pistäytyypä joskus pitemmällekin kuu
lumisia vaihtam aan. J a  kaiken täm än 
lisäksi K au kolta  riittää runsaasti aikaa 
myös m uuhun toim intaan kuin D X - 
harrasteeseen.

R. W.

Ensi askeleet

Innostuksen lisäksi tarvitset vain ra
dion. M ieluiten sen TV -elin tason  hyl
kääm än vastaanottim en, jo ta  ei ole pi
lattu H iFi-stereoin. Paras on lyhytaal- 
tovastaanotin. E llet satu sellaista omis
tam aan, älä m enetä toivoasi, sillä jo lla 
kulla tuttavallasi varmasti on tarvitse
masi muisto m enneiltä ajoilta. T a i voit 
pistäytyä johonkin radioliikkeeseen. 
Niistä yleensä saa niitä "o ikeita” viisi
kymmenluvun tuotteita, jo tka odotta
vat löytäjäänsä. Sam alla voit ilahdut
taa kauppiaan m ieltä m aksamalla ra
diostasi m uutam an kympin varastointi-
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kuluina, ellei myyjä suostu siirtäm ään 
laitetta kohdaltaan im perfektiin vielä
kin huokeam m alla.

Seuraava vaiheesi onkin sitten anten
ni. M ikä tahansa sähköä johtava lan
ganpätkä riittää. Puolenkymmentä 
m etriä ja  risat. Joku  käyttää menestyk
sellisesti läm pöpatteria, jopa peltikatol
lekin on löydetty lisää käyttötarkoituk
sia antennialalta. Ennen kaikkea ra
dion ja  antennin ei tarvitse olla huip
puluokkaa. T ärk ein tä  on päästä alkuun 
oikein, suhteellisen vaivattom asti ja  
pienin kuluin, sillä tavallinen härm äläi
nen ei kuule sen enempää/parempaa 
kymppitonnin laitteistolla kuin parin- 
kympin höyryradiolla.

Luettuasi loppuun täm än oppaan 
oletkin valmis tarttum aan härkää nis
kavilloista. H uom aat, että pitkillä ja  
keskipitkillä aaltoalueilla toimivat lähi
seutujen radioasem at on (yleensä) 
merkitty asteikolle. Löytyvät sekä F a 
lun, W ien, Stuttgart, Moskova että Hil- 
versum tai Lontoo. Pariisi, Room a. Sik
si lienee m ukavinta aloittaa kuuntelu 
lyhytaaltonuppeja väännellen, sillä si
ten pääset heti alussa mukaan löytäm i
sen iloon. Lyhytaaltom erkintöinä löy
dät (yleisim min) vain summittaisia 
metrilukem ia 19, 25, 31, 41, 49 ( ja  
7 5 ) , jo tka  ovat niin sanotut yleisradio- 
asemien toim ialueet. Yhdelle tällaiselle 
"m etribandille” mahtuu keskimäärin 
200— 300 eri asem aa tai lähetintä. V er
rattuna keskiaaltojen m uutam aan kym
meneen on tällaisesta asem am äärästä 
ihanteellista aloittaa kuuntelijan löytö- 
retkeily.

Ensiksi voit vaikkapa luoda yleis- 
silmäyksen siihen, m itä radiosta kuu
luu. K iertelet asem anvalitsinta, aalto- 
alueenvaihtajaa. K uuntele! Kokeile 
vaikkapa, kuinka m onta asemaa saat

kuuluviisi kulkemalla asteikon päästä 
päähän. 50— 100, enem m änkö? Ehkä 
kuuluu m uutam a samaa ohjelm aa lä
hettävä asema, m utta kuitenkin vain 
pieni m urto-osa siitä, m inkä voit ra
diolla kuulla. M ikset siis aloittaisi heti!

K iertelet vain nuppeja. J a  varmasti 
kuuluu: pihinää ja  rätinää, korinaa ja  
sorinaa sekä puhetta ja  musiikkia. V a 
lintasi on tietysti kohta, josta ääni tu
lee mukavimmin. K uuntelet. T u ntem a
tonta vierasta kieltäkö? O let ehkä lu
kenut koulussa englantia tai saksaa? 
Hyvä! V äännä hiem an lisää nupista, 
löydät asem an: se lähettää ohjelm aa, 
jo ta  ym m ärrät enem m än tai vähem 
män, m utta kuitenkin. Kuuntele, m er
kitse muistiin ohjelm akohtia, tarkat 
aloitus/lopetusajat, esittä jät, kaikki 
mahdollinen, minkä saat ohjelm asta 
irti. Tarkkaile aseman kuuluvuutta ja  
häiriöitä. M iksi? ja  m iten? selviää kir
jassa myöhemmin. H etken kuunneltua
si saatat kuulla aseman kuulutuksen, 
esimerkiksi: ”This is London, B B C  . . 
Sisimmässäsi tunnet löytämisen riemua. 
O let tunnistanut ensimmäisen D X -ase- 
masi.

R. W.

K irja llisuu tta

L. Buckwalter: T h e  A BC  of Shortivave
List  ening, 2. painos 1968. 

J. Frost ( toim . ): H ow  to Listen to the 
World 1969/70,  W R T H  L td ., 210 s.

J. Frost ( to im .) : H o w  to Listen to the 
World 1971, W R T H  L td . 168 s.

H. Gustafsson: DX-Boken ,  1969, 64 s.
A. Skoog: K o rtvågslyssning som hobby,

A ldus/Bonniers 1969, 96 s.
J. V astenhoud: Kortegolfradioontvangst,  2. 

painos, D eventer 1970, 128 s. (engl.
Shortw ave Listening,  Iliffe, 107 s., ransk. 
Les Ondes Courtes encerclent la Terre)  

R. W ood: Lyhytaaltojen Maailma,  T ietoteos 
1971, 108 s.



Radioasem ien maailma
Gunhard T . Kock, Pentti Stenman, Rainer Weurlander

Kansainvälinen pikatiedotusliitto

K ansainvälinen pikatiedotusliitto 
(In ternational Telecom m unication 
U nion, I T U )  ju ontaa juurensa suo
raan International Telegraph U nionis
ta, jo ka  perustettiin 1865. IT U :n  tar
koitus on koordinoida m aailm an ra 
dio-, lennätin- ja  puhelinliikennettä. 
Liiton korkein elin on sen Plenipoten- 
tiary Conference, jo ka  kokoontuu noin 
jo ka  viides vuosi. Se valitsee pääsihtee
rin, Administrative Councilin, sekä voi 
m u uttaa pikatiedotusyleissopimusta 
(Convention, SopS 40/1967). V iim ek
si m ainittuun liittyvää yksityiskohtai
sem paa radio-ohjesääntöä (R ad io R e- 
gulations) voidaan m uuttaa Adm ini
strative Conferencessa. IT U :n  muut 
elim et ovat pääsihteeristö, In ternatio
nal Frequency R egistration Board 
( IF R B , josta  enem m än jä lje m p ä n ä ), 
In ternational R adio Consultative 
Com m ittee (C C IR ) sekä International 
Telegraph and Telephone Consultative 
Com m ittee (C C I T T ) .  I T U :n  pääm aja  
on Genevessä; järjestöön kuuluu noin 
140 jäsenm aata. Jäseniä  eivät ole m.m. 
Itä-Saksa, P ohjois-K orea ja  Pohjois- 
V ietnam . K iinan  kansantasavallalle 
annettaneen Taiw anin paikka seuraa
vassa Plenipotentiary Conferencessa. 
I T U  on toukokuussa 1972 päättänyt, 
että K iin an  kansantasavalta on K iinan

ainoa laillinen edustaja IT U :ssa . T a i
wan on täten karkoitettu IT U :s ta . 
Yleisradion alalla on myös useita alu
eellisia jä r je s tö jä , jo iden jäseninä on 
radioyhtiöitä. Ensim m äinen oli 1925 
perustettu International Broadcasting 
U nion, joka 1949 hajosi European 
Broadcasting U nioniin (E B U , Bryssel) 
ja  International R ad io  and T V  O rga- 
nisationiin ( O I R T , P rah a).

G. T. K .

Radiotaajuuksien jako

Radioliikenteen tehostamiseksi, hel
pottamiseksi ja  yksinkertaistamiseksi 
tarvittiin pian kansainvälisiä sääntöjä. 
1903 pidettiin Berliinissä ensimmäinen, 
valmisteleva radiokonferenssi. Sen tär
kein päätös oli, että kaikkien asemien 
tuli ottaa vastaan sähkösanomia riip
pum atta siitä, m inkä merkkisillä la it
teilla ne oli lähetetty. T äm än  M arconi 
pyrki estäm ään. Berliinin konferenssissa 
1906 hyväksyttiin ” S O S ” merkki. L i
säksi jaettiin  taajuuskaistoja muutam ia 
m äärätty jä  tarkoituksia varten sekä 
m äärättiin, että radioasem alla tulee ol
la asianomaisen m aan hallituksen an
tam a lisenssi. 1906 hyväksyttiin ensim
mäinen yleissopimus.

Seuraava konferenssi oli 1912 L on 
toossa, missä jae ttiin  taajuuskaistoja 
m erenkulun, sotalaitosten, radiom ajak-
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kojen, aikamerkkiasemien ja  säätiedo
tusten tarpeisiin. M aailm assa oli tähän 
aikaan 479 rannikko- ja  2752 laiva- 
radioasemaa. Sam ana vuonna hyväk
syttiin U SA :ssa radiolaki, jonka n o ja l
la valtio häiriöiden estämiseksi ryhtyi 
jakam aan lähettim ille m äärätty jä taa 
juuksia. Am atöörit saivat kuitenkin toi
mia vapaasti yli 1500 kH z:llä, jolloin 
lyhytaaltojen om inaisuudet huom attiin. 
Ensimm äiset kiinteän (P T P ) liikenteen 
kokeilut oli tehty 1907, m utta vasta 
kymmenen vuotta myöhemmin alettiin 
todella käyttää radioaalto ja hyväksi 
tähän tarkoitukseen. Sam oihin aikoi
hin, sodan aikana, ruvettiin käyttä
mään liikkuvia asemia m aalla ja  ilmas
sa. N eljäs pääliikennelaji oli sitten 
yleisradio. Se otti käyttöönsä välin 
550— 1500 kHz sekä Euroopassa lisäksi 
160— 285 kHz.

Kolm as radiokonferenssi pidettiin 
W ashingtonissa. 15 vuoden tauon jä l 
keen. 1927. 80 m aata oli edustettuina. 
Ensim m äistä kertaa jaettiin  nyt kaikille 
maille tunnukset. Ne astuivat voimaan 
1929 ja  ovat edelleen käytössä. A ikai
semmin asematunnus oli usein muodos
tettu paikkakunnan nimen mukaan 
(esim. P R H  =  P rah a), kuten radiom a- 
jakoissa vieläkin. T äm ä konferenssi ja 
koi 10 kHz —  60 M H z eri liikenne- 
la jien  kesken (allocation). Katsottiin  
kuitenkin, että korkein käyttökelpoinen 
taajuus oli välillä 23 -  25 M Hz. W ashing- 
tonissa perustettiin C C IR . Madridissa 
annettiin 1932 lisätilaa lentoradiolii- 
kenteelle ja  yleisradiolle, m eriradiolii- 
kenteen kustannuksella. Asiaa mutkisti 
se, että lähinnä Neuvostoliitolla oli 32 
yleisradioasemaa kaistojen ulkopuolel
la. Yleisradion taajuuspulaa lievennet
tiin jakam alla m aailm a kahteen alu
eeseen, Eurooppaan ja  muuhun m aa
ilmaan. 1938 Kairossa lisättiin yleis- 
radiokaistoja lyhytaalloilla yhteen
sä 500 kH z:llä  ja  keskiaalloilla 60 
kH z:llä (1560  kH z:iin ). M ukaan ku

vaan tulivat tropiikkialueet 2300—  
2500 kHz, 3300— 3500 kHz ja  4770—  
4965 kHz. U L A -alue 30— 300 M H z 
jaettiin  nyt m.m. television, yleisradion 
ja  am atöörien kesken. Kairossa hyväk
syttiin myös tuttu Q-koodi.

Ensim m äinen sodanjälkeinen radio- 
konferenssi pidettiin 1947 A tlantic C i
tyssä. Yleisradio sai peräti 35 prosenttia 
lisätilaa lyhytaalloilla sitten K airon. 
N äm ä lisäykset tapahtuivat lähinnä 
kiinteän ja  am atööriliikenteen kustan
nuksella. Am atöörit olivat jo p a koko
naan m enettää alueitaan lyhytaalloilla, 
m utta U SA  esti täm än. Liikennelajit- 
tainen aaltoaluejako ulotettiin aina 
10.5 G H z:iin  asti, ja  m aailm an nykyi
nen jako kolmeen radioalueeseen (re
gion) lyötiin lukkoon. M yöhem m istä 
konferensseista ehkä tärkein oli Geneve 
1959, jolloin laadittiin nykyisin voi
massa oleva taulukko 10 kHz —  40 
GH z (viime vuonna ylära jaa nostettiin 
vielä, lähinnä avaruusliikennettä sil
m älläp itäen). L iiken nela je ja  on 26. 
T äm än  taulukon pohjalla  on oheinen 
taajuusspektri laadittu.

I T U  jak aa  radioliikenteen kolmeen 
pääluokkaan: prim äärisiin, sallittuihin 
ja  sekundäärisiin. Prim äärisellä ja  sal
litulla liikenteellä on samat oikeudet, 
paitsi taajuuksia jaettaessa. Esim. jos 
taajuuskaista on annettu kiinteälle lii
kenteelle, m utta yleisradio sallitaan sil
lä, tulee kiinteän liikenteen tarpeet 
tyydyttää ennen kuin yleisradiolle an
netaan taajuuksia. Sekundäärisen lii
kenteen asemat eivät saa häiritä kah
den muun luokan asemia eivätkä vaa
tia suojaa näiden luokkien asemien häi
rinnästä, m utta voivat kyllä vaatia suo
ja a  muiden sekundäärisen luokan ase
mien aiheuttam ista häiriöistä.

G. T. K.

Taajuuden rekisteröiminen

R adion alkuvaiheissa vapaan taajuu-
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den valitseminen oli helppoa. T a rv it
tiin vain nopea monitorointi. V uonna 
1906 I T U  julkaisi luettelon, missä oli 
laiva- ja  rannikkoasemat, niiden taa 
juudet, to im inta-ajat sekä tariffit. T ä tä  
luetteloa hallinnot tutkivat ennen kuin 
valitsivat uuden aseman taajuuden. 
Ensim m äinen varsinainen taajuusluet- 
telo ilmestyi 1928. Se kattoi välin 15 
kHz —  60 M H z ja  käsitti 24 sivulla 
kaikenlaisten asemien kaikki taajuudet, 
m itkä oli ilm oitettu 1906:n jälkeen, 
yhteensä 2000 tietoa. Taajuusluettelo 
osoittautui heti varsin hyödylliseksi, ja  
kun toinen m aailm ansota alkoi, IT U  
oli julkaissut yhdeksän painosta siitä. 
V uoteen 1947 mennessä oli saapunut

yhteensä 45 000 taajuusilm oitusta alle 
20 M H z :ltä, ja  silti hyvin monen aseman 
taajuuksista ei ollut lainkaan ilm oitet
tu. Nykyään International Frequency 
L ist käsittää yli puoli m iljoonaa riviä, 
jo ista valtaosa koskee taajuuksia alle 
30 M Hz. V iikoittain  saapuu n. 2000 
ilmoitusta.

Taajuusluettelon tarkoitus on vähen
tää häiriöitä. 1927 I T U :n  jäsenm aat 
velvoitettiin valitsem aan uusien ase
miensa taajuudet siten, ettei syntyisi 
häiriöitä aikaisemmin listaan m erkitty
jen  asemien kanssa. 1930 lisättiin luet
teloon rekisteröim ispäiväm äärä, mikä 
vielä korosti prioriteetin merkitystä. 
1932 m äärättiin , että taajuuden käyt-

K uva 1. R adio taajuuksien  käyttö. Selityksiä: Yleisr.: yleisradioasem at sekä vakiotaajuus-, aika- 
ja  radioastronom ia-asem at. Amat.:  radioam atööriasem at. Kiinteä:  k iin teät asem at, PTP-asem at. 
Laiva:  laivaradio- ja  rannikkoasem at. Lento:  lentoradioasem at.

Alue 1: E urooppa, Afrikka, K eski-Itä, N euvostoliitto ja  M ongolia. Alue 2: A m erikat Alue 3: 
M uu Aasia ja  Oseania. Tropiikkivyöhyke: Alueilla 1 ja  3 leveyspiirien n. 30° pohjoista  ja  35° 
e teläistä leveyttä välillä oleva vyöhyke, a lueella  2 ra ja t ovat 25° pä ivän tasaa jan  kum m allakin 
puolen.

N um eroviitteet: 1 Yleisr. alue l:ssä , m uualla  Kiinteä  ja  Lento. Laiva  sallittu  150— 160 kHz. 
Yleisr. myös 255— 285 kHz, paitsi Länsi-Euroopassa, missä Lento.  2. Yleisr. alue 1 :ssä MW - 
alue alkaa 525 kH z:stä  (m uu tam ia  asem ia sallittu  520 k H z:llä ), alue 2:ssa 535 kH z:stä (alle 
0,25 kW :n asemia sallittu taajuusvälillä 525— 535 kH z), alue 3:ssa 525 kH z:stä  lähtien. 
3 Laiva  vain sähkötystä, 490— 510 kHz hätä- ja  kutsukaista. 4 Lento  sallittu eräissä 
maissa. 5 A m at .  sähkötystä alle 10 W ja  vain m äärätyllä  kaistalla. 6. Yleisr. sallittu vain 
tropiikkivyöhykkeellä. 7 Amat.  alue l:ssä  3800, alue 2:ssa 4000 ja  alue 3:ssa 3900 
kHz asti, A ustraliassa kuitenkin vain  3500— 3700 kHz ja  In tiassa vain  3890— 3900 kHz. 
8 Kiinteä  ja  Laiva  sallittu  tässä alue 2:ssa. 9 Yleisr. ei sallittu  alue 2:ssa, alue 3:ssa sallittu 
3900— 4000 kHz. 10 Kiinteä  4063— 4438 kHz sallittu  hyvin pienitehoisille asemille. 11 Kiinteä  
vain hyvin pienitehoiset asem at sallittu ja . 12 Amat.  alue 2:ssa 7300 kHz asti. E telä-Afrikassa 
sallittu  7150 kHz asti. 13 Yleisr. ei sallittu  alue 2:ssa. 14 Kiinteä  neuvostoliittolaiset asemat 
sallittu ja . 15 Lento  avaruus 10004, 15765, 18033, 20000 ja  30007,5 kHz. 16 teollinen, tie
teellinen ja  lääketieteellinen käyttö  13560 ja  27120 kHz (jälk im m äinen on myös n.s. CB- 
rad io p u h e lin k an av a). 17 A m a t  vain  Australiassa ja  ETudessa Seelannissa. 18 Kiinteä  ja  Laiva  
a inoastaan  alueissa 2 ja  3, alue 3:ssa sääasem ia (paitsi Itä-E uroopassa, jossa myös Kiinteä  
sa llitaan ).
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töönotosta tuli ilm oittaa IT U :l le  kuusi 
kuukautta etukäteen. A tlantic Cityssä 
1947 päätettiin  perustaa IF R B :n  taa- 
juusluettelo, jo ka  olisi poh jana lyhyt- 
a altotaajuussuunnitelm alle. IF R B :n  
tuleviin tehtäviin kuuluisi tarkistaa, e t
tä  asem at pysyivat taajuuksillaan, har
kita ja  rekisteröidä uusia taajuusilm oi- 
tuksia ja  taajuudenm uutoksia, poistaa 
listasta taajuuksia, jo ita  ei käytetä, sekä 
neuvoa taajuudenvalinnassa. T aa ju u s- 
suunnitelm an aikaansaamiseksi pidet
tiin lukuisia asiantuntijakokouksia. Ly- 
hytaaltoradion ensimm äinen oli M exico 
Cityssä 1948, jolloin laadittiin yksi pe
russuunnitelma. Jo tta  koko auringon- 
pilkkukierros katettaisiin, tarvittaisiin 
9 tai 12 tällaista perussuunnitelmaa. 
T oinen  kokous pidettiin Firenzessä ja  
Rapallossa 1950, m utta niissäkään ei 
pystytty m äärääm ään taajuuksia ase
mille. Yhteensä kahden vuoden työn 
jälkeen  ei siis onnistuttu lyhytaaltoyleis- 
radioasem ille laatim aan sellaista taa- 
juussuunnitelm aa, m itä esim. keskiaal
loille kaavailtiin Kööpenham inassa 
1948. Eräissä muissa liikennelajeissa 
päästiin kuitenkin jonkinlaisiin tulok
siin.

T ärk ein  onnistumisien este oli m ai
den liian suuret vaatimukset. Esim. 
välillä 6765— 7000 kHz oli käytettävis
sä 235 kHz, m utta taajuuksia oli vaa
dittu tälle alueelle niin paljon, että 
16.100 kHz olisi tarvittu. V arm asti 
vaatim ukset olivat liioiteltu ja, m utta 
valtuutetut eivät suostuneet alenta
m aan niitä niin, että kompromissi olisi 
ollut mahdollinen. Toiseksi U SA  ja  
Neuvostoliitto olivat eri m ieltä siitä, 
tehtäisiinkö kokonaan uusi lista vai 

modifioitaisiinko vanhaa. Myös puutteel
liset tiedot avaruusaallon etenemisestä 
vaikeuttivat toim intaa. V aikein  este oli 
kuitenkin poliittinen: juuri näihin ai
koihin alkoi K orean  sota. M u tta  eräisiin 
tuloksiin oli silti päästy ja  1951 ko
koonnuttiin hyväksymään A tlantic C i

tyn aaltoaluejako sekä taajuussuunni- 
telm at, jo tka  oli onnistuttu tekemään. 
Päätökset astuivat voim aan 1. 3. 1952. 
K u n vielä 1955 oli 15.500 ”out-of- 
band” toim intaa, niiden lukum äärä oli 
saatu alle 5 .0 0 0 :n vuonna 1957.

IF R B  sai nykyisen muotonsa 1959. 
Jäsenm aan IF R B :ssä  rekisteröitävän 
taajuuden tulee täyttää kolme ehtoa: 
taajuuden käyttö ei aiheuta h aital
lisia häiriöitä toisen hallinnon asemalle, 
taa ju u tta  on tarkoitus käyttää kansain
välisessä liikenteessä, taajuuden käyttö 
halutaan saattaa kansainväliseen tie
toon. R adio-ohjesäännöstä käy siis ilmi, 
ettei pientehoisia kotim aanlähettim iä 
välttäm ättä tarvitse ilm oittaa. Sääntö 
ei koske myöskään taajuuksien tila
päistä käyttöä, kuten m.m. am atöörejä, 
eikä taajuuksia alle 10 kHz. Tässä yh
teydessä on syytä korostaa, että myös 
sotilaallisen viestiliikenteen asem at ovat 
I T U :n  säännöstelyjen ulkopuolella. Ne 
voivat siis esim. lähettää m illä taa ju u 
della tahansa. H allin to jen  tulee ilm oit
taa taajuussuunnitelm istaan etukäteen, 
kuitenkin enintään 90 päivää ennen 
käyttöönottoa. E llei täm ä ole m ahdol
lista, ilmoituksen ( notification) voi 
tehdä vielä 30 päivää käyttöönoton 
jälkeen. Sääntö jenm ukainen ilmoitus 
ju lkaistaan IF R B :n  viikottaisessa kier
tokirjeessä, jo ta  lähetetään jäsenm ail
le. T äm än  jälkeen  IF R B  tutkii ilm oi
tuksen. M ikäli ilmoitus on yleissopimuk
sen, aaltoaluejakotaulukon, radio-oh je
säännön y.m. mukainen eikä haitalli
sia häiriöitä ole odotettavissa, m erki
tään taajuus M aster International Fre- 
quency Registeriin ( M I F R ) .  Jos häiri
öitä voi esiintyä, IF R B  palauttaa ilm oi
tuksen hallinnolle, jo k a  oli sen lähettä
nyt, ja  ehdottaa toista taajuutta. M u tta  
jos hallinto palauttaa ilmoituksensa sel
laisenaan ja  jos voidaan osoittaa, että 
taa ju u tta  on käytetty vähintään 60 päi
vää ilm an, että häiriöitä on raportoitu, 
taajuus on rekisteröitävä M IF R :ssä . R e-
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kisteröiminen (assignment) siis antaa 
tietyn turvan häiriöitä vastaan (kts. 
kuitenkin m itä on esitetty yllä pri
määrisistä, sallituista ja  sekundääri
sistä liikenteistä), ja  konfliktitilan
teissa ratkaisee rekisteröimisaj ankoil
ta. IF R B d lä  ei kuitenkaan ole m i
tään voim akeinoja käytettävissään. 
O n ehdotettu, että IF R B :lle  myönnet
täisiin oikeus poistaa rekisteristä kaikki 
häiriöitä aiheuttavan hallinnon saman 
liikennelajin  taajuudet, m utta tällä 
hetkellä IF R B  ei edes voi poistaa rekis
teristä ilm an asianomaisen hallinnon 
lupaa sellaisia taajuuksia, jo ta  ei käy
tetä. IF R B :n  julkaisem at m onitorira- 
portit antavat kuitenkin jonkinlaisen 
kuvan tositilanteesta.

Y lläoleva proseduuri koskee kaikkia 
aaltoalueita ja  liikennelajeja. 49— 11 
m etrin kaistojen yleisradiotaajuuksia 
varten on lisäksi olemassa erikoismenet- 
tely. Niiden hallintojen, jo illa  on näil
lä alueilla toim ivia asemia, tulee etu
käteen lähettää I F R B :lle taajuusluet- 
telosuunnitelmansa. Näiden tulee kä
sittää seuraavat a jan jaksot: m aalis
kuu— huhtikuu, toukokuu— elokuu, 
syyskuu— lokakuu sekä marraskuu—  
joulukuu. Jokainen  periodi alkaa 0100 
G M T  sen ensimm äisenä sunnuntaina. 
H allintojen tulee ilm oittaa m ahdolli
simman vähän taajuuksia ja  jos m ah
dollista sam oja kuin edellisellä kerral
la. M ikään ei kuitenkaan estä ilm oitta
m asta jo ka  viidettä kilohertsiä käytet
täväksi 24 tuntia vuorokaudessa, m itä 
porsaanreikää etenkin Neuvostoliitto 
on käyttänyt hyväkseen. K u n IF R B  on 
saanut hallin to jen  lähetyskaaviot, se 
laatii niistä Tentative High Frequency 
Broadcasting Schedulen, jo ka  lähete
tään hallinnoille. T äh än  listaan sisäl
tyvät IF R B :n  huomautukset häiriöris- 
kistä ja  sen tekem ät muutosehdotukset. 
R adio-ohjesäännön m ukaan hallinto
jen  tulee nyt sopia keskenään häiri
öiden vähentäm isestä, ja  monet ase

m at, kuten esim. V O A , B B C , C B C , D W  
ja  R adio Nederland, ovatkin keskenään 
yhteydessä tässä tarkoituksessa. Jo k a i
sen neljän  periodin lopussa julkaistaan 
H igh Frequency Broadcasting Schedu
le, jossa hallintojen korjaukset on otet
tu huomioon. Y lläm ainittu  proseduuri 
ei estä taajuuksia m uuttum asta kesken 
periodia. K u n  IF R B  ei voi pois
taa taajuuksia kesken periodia, mo
net m aat käyttävät proseduuria hy
väkseen varaten itselleen taajuuksia 
väittäm ällä, että ne ovat käytössä 24 
tuntia vuorokaudessa. U seat m aat 
(etenkin K iin a  ja  Neuvostoliitto) lä
hettävät kaiken lisäksi, kuten tunnet
tua, yleisradiokaistojen ulkopuolella. 
Neuvostoliitto onkin aina K airosta 
1938 alkaen puolustanut yleisradiokais
to jen  leventämistä, m itä U SA  on vas
tustanut.

Keskiaalloilla tilanne on hiukan toi
senlainen kuin lyhytaalloilla. N iillä on 
nim ittäin suunnitelmia taajuuksien 
käytöstä. Euroopassa tällaisia kaavioi
ta on laadittu melkein alusta lähtien. 
Ensim m äinen oli Genevessä 1926. Siel
lä jaettiin  väli 510— 1500 kHz 83 yksin
omaiseen ja  16 jaettu u n  kanavaan. L i
säksi perustettiin 1926 mittausasema 
Brysseliin. Brysselissä 1929 jaettiin  väli 
550— 1500 kHz 90 yksinomaiseen ja  10 
jaettu u n  kanavaan. V älillä  550— 1000 
kHz oli pakko vähentää kanavien le
veyttä 10:stä 9 kHz:i in. Neuvostoliitto 
oli ensimmäistä kertaa m ukana Prahan 
konferenssissa, jo k a  myös oli 1929. Siel
lä annettiin yhdeksälle m aalle erioikeus 
toim ia 224 ja  550 kH z:n välillä sekä 
vähennettiin kanavien väli 9 kHz äin 
aina 1400 kHz äin asti. Seuraava askel 
otettiin  1933 Luzernissa. Kym m enelle 
neuvostoliittolaiselle asemalle, m.m. 
M oskovan 500 kW :n lähettim elle, myön
nettiin oikeus toim ia M W -alueen ulko
puolella. Vuoden 1939 M ontreux- 
suunnitelm aa ei voitu panna täytän
töön. K iinnostavaa on kuitenkin, että
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M ontreux’ssä Suomi ja  N orja  ehdotti
vat, että lähettim ien tehoille asetettai
siin yläraja. Sodan jälkeen Neuvosto
liitto katsoi, että m iehitettyjen maiden 
taajuustarpeita ei tarvinnut ottaa huo
mioon. U SA  katsoi kuitenkin, ettei taa 
juuksia voitu pitää sotasaaliina. A t
lantic Cityssä oli tullut esiin myös E s
p an jan  kysymys. M aata  ei ollut hyväk
sytty I T U :n  jäseneksi, jo ten  E span ja  
oli siis myös vapaa ottam aan halua
m iaan taajuuksia. Nykyisin Euroopassa 
voimassa oleva taajuussuunnitelm a on 
K ööpenham inan vuodelta 1948; se as
tui voim aan 15. 3. 1950 klo 0200 G M T . 
Siinä m.m. jaettiin  pitkä- ja  keskiaal
loilla, jo ka  pidennettiin 1560 kH z:stä 
1605 kH ziiin, 48 yksinomaista taa ju u t
ta ja  kaksi yhteislaajuutta (1484  ja  
1594 kH z). Saksalle myönnettiin liian 
vähän taajuuksia. Suunnitelm aa eivät 
allekirjoittaneet Egypti, Islanti, Itäv a l
ta, Luxem burg, Ruotsi, Syyria ja  T u rk 
ki. Alla olevat taulukko kuvaa kehi
tystä Euroopassa.

V uonna 1952 oli asemien lukum ää
rä jo  noussut 675:een  ja  teho yhteensä 
17 750 kW :iin. Nykyisin toimii suurin 
osa Euroopan asemista suunnitelman 
vastaisesti; Kööpenham inassa esim. 
m äärättiin  tehon ylärajaksi keskiaal
loilla 150 kW. Uusi taajuuskonferenssi 
kokoontunee 1974. Silloin todennäköi
sesti myös poistetaan kolmen aseman 
(Östersundin 420 kHz, O ulun 433 
kHz, H am arin 520 kHz) oikeus lähet
tää alueen ulkopuolella (derogation).

Myös muissa maanosissa on tehty 
keskiaaltosuunnitelmia. Esim. Afrikan

suunnitelma on vuodelta 1966, ja  sen 
mukaisesti m onet asemat siirtyivät eu
rooppalaisille taajuuksille. USA :ssa 
tuomioistuin päätti 1924, ettei halli
tuksella ollutkaan valtaa m äärätä taa
juuksia, teho ja  ta i lähetysaikoja. P ää
tös aiheutti kaaoksen U S A :n  eetterissä. 
M elkein 200 uutta asemaa aloitti, ja  
ainakin 100 vanhaa muutti taa ju u t
taan. Vuoden 1927 alussa, jolloin kong
ressi perusti F C C :n , asemien lukum ää
rä oli 733. Pohjois-Am erikan nykyisin 
voimassa oleva N orth Am erican Regio- 
nal Broadcasting T reaty  tehtiin W as- 
hingtonissa 1950. Sen ovat a llekirjoitta
neet Baham asaaret, D om inikaaninen 
tasavalta, Jam aika , K anad a ja  Kuuba. 
U SA  allekirjoitti sen vasta 1960; M ek
siko ei ole lainkaan mukana.

U LA -alueella on Euroopassa voi
massa Tukholm assa 1961 tehty sopi
mus.

G. T. K.

Tulevaisuuden näkymiä

Ehkä eniten huolta antaa tällä het
kellä eetterin kilpavarustelu, n.s. power 
game. T äm ä kehitys näkyy Euroopassa 
etenkin keskiaalloilla, m utta myös ly
hytaalloilla. E räät asemat nostavat te
honsa, jo tta  ne kuuluisivat, jolloin 
muiden asemien on seurattava m uka
na, jo tta  ne eivät hukkuisi megawat- 
teihin. O n jouduttu noidankehään. R a 
dio-ohjesäännössä (§ 694) sanotaan, 
että asemien tulee käyttää vain niin

Taulukko 1. Radioasemien lukumäärä ja lähetysteho Euroopassa.

Geneve Praha Luzern M ontreux  Kööpenhamina
1926 1929 1933 1939 1948

Asemia: 123 200 257 351 400
Yht.  teho: 116 k W  420 3.260 10.790 12.000
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paljon tehoa, että pystyvät palvele
m aan tyydyttävästi. M u tta  tyydyttävän 
palvelun aikaansaamiseksi tarvitaan 
nyt paljon enem m än tehoa kuin viisi 
vuotta sitten, vaikka lähettim ien luku
m äärä ei ole paljon noussut. K eskiaal
loilla tilanne tullaan ilmeisesti ratkaise
m aan siten, että niille jääv ät ainoas
taan ulkom aanlähettim et kotim aanoh- 
jelm ien siirryttyä kokonaan U L A dle. 
M uutto tulee vaatim aan paljon aikaa, 
m utta jo  1974:n aaltokonferenssi an
tanee ensimmäiset suuntaviivat. Paikal
liset 120— 60 m etrin kaistojen yleis
radioasem at pyritään siirtäm ään pois 
näiltä tropiikkialueilta. Lyhytaalloilla 
yleisradio voi ehkä saada lisää kaistoja. 
S S B :n  käyttöönotto yleisradiossa lyhyt- 
ja  keskiaalloilla tulee antam aan lisäti
laa. D X -k u u n te lija t voivat siis odottaa 
sekä m iellyttäviä että vähem m än m iel
lyttäviä muutoksia.

G. T. K .

Radioasemien lähetysajat

Suurim m at kansainväliset yleisradio- 
asem at lähettävät kaikkina vuorokau
den aikoina, usein m ontakin eri oh je l
m aa samanaikaisesti. E ri kohdealueille 
tarkoitetut oh jelm at ovat kuitenkin ly
hyitä, puolesta tunnista pariin tuntiin, 
ja  ne sijoittuvat yleensä kohdealueen 
paikallisen a jan  m ukaan iltaan ja/tai 
aamuun. Lähetysajat ovat säännöllisiä 
kuulijakunnan tottum usten ja  muiden 
ohjelm ien koordinoinnin vuoksi. K oti- 
m aanlähetysasem at lähettävät pidem 
piä ohjelmakokonaisuuksia, usein klo 
06— 24 paikallista aikaa. Y leisradio
toim intaa koskevat paikalliset m ää
räykset tai riittäm ättöm ät resurssit saat
tavat lyhentää lähetysaikaa, tavallisim
min päivällä. Runsaasti esim erkkejä 
lähetysajoista löytää esim. World Radio 
TV  H andbookin  viimeisimmästä pai
noksesta, jossa on lueteltu useimpien 
radioasem ien norm aalit lähetysajat.

Poikkeam at lähetysajoissa. K aikki poik
keam at norm aalista saattavat olla D X - 
kuuntelijalle edullisia tilaisuuksia jo n 
kin epätavallisen asem an löytämiseksi. 
T äm ä koskee myös lähetysaikoja. H ar
vinaista asem aa häiritsevä voimakas 
asem a saattaa lopettaa lähetyksensä ta 
vallista aikaisemmin päästäen harvinai
suuden kuuluviin. H arvinainen asema 
voi myös lähettää norm aalia pidem
pään häiritsevän aseman lähetyksen 
loputtua.

K uva 2. M uham ettilaisen  kalen terin  R am a- 
dan  kuukauden a jan k o h ta  eri vuosina.
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K eleistä riippuu se, voiko tavalli
sesta poikkeavan lähetysajan luomaa 
edullista tilannetta käyttää hyväksi. 
Aasian, Euroopan ja  A frikan asemien 
signaaleille tie on vapaa myös ao. ase
m ien norm aalien lähetysten loputtua, 
kun taas auringon nouseminen täällä 
ra jo ittaa  mahdollisuuksia A tlantin ta 
kaisten asemien norm aalia pidempien 
lähetysten kuulemiseen, jo llei asema 
sitten tavallisesti lopeta m uita aikai
semmin.

Aiheen pidennettyyn lähetykseen 
voivat antaa
—  kansallinen tai paikallinen ju h la 

päivä
—  vaalit
—  luonnonmullistukset tai muut katas

trofit ja
—  erikoisohjelm at

Juhlapäiv istä (m l. radioasem ien 
om at "syntym äpäivät" ) on julkaistu 
luetteloita erityisenä D X -K alen terin a .

V aaleista samoin kuin erilaisista ka
tastrofeista voi nähdä m ainintoja sa
nom alehtien uutisissa. Erityisen antoi
sia voivat olla suuret ju h lat, esim. 
joulu ja  vuodenvaihteen tienoo sekä 
islamin kalenterin pyhä Ram adan  kuu
kausi. N orm aalin lähetysajan ylittäm i
sen voi aiheuttaa myös jokin pitkä suo
sittu ohjelm a, urheiluselostus, kuunnel
m a tms. m utta niistä ei normaalisti 
voi tietää etukäteen (jo llei ole esim. 
entisiä kokemuksia asiasta).

P . S .

Aikajärjestelmät

1870-luvulla teollistuneet m aat al
koivat toden teolla keskustella norm aa- 
liaikakysymyksestä, sillä rautateiden 
nopea kehitys vaati aikojen uudista
mista. Siihen aikaan kaikissa suureh
koissa kaupungeissa sovellettiin seudun 
om aa aikaa, joka riippui pituusasteesta 
ja  jonka m ääritteli kaupungin obser
vatorio. N oudatettavien aikataulujen

vuoksi rautateiden täytyi ottaa käyt
töön koko m aan kattava normaaliaika. 
Isossa Britanniassa käytettiin Lontoon 
aikaa, ja  jo  vuonna 1880 m äärättiin  vi
rallisesti, että kaikissa virallisissa asia
kirjoissa tulee käyttää Greenwichin kes
kiaikaa. M u tta  niin suuressa maassa 
kuin Yhdysvalloissa ei voitu käyttää 
W ashingtonin aikaa, sillä erot eri paik
kakuntien aurinkoaikaan olisivat tulleet 
liian suuriksi. T äm än  vuoksi Am erikan 
rautatiet ottivat vuonna 1883 käyttöön 
m aailm an ensimmäisen aikavyöhyke- 
järjestelmän. Vyöhykkeet jakoivat 
U SA :n  neljään  pohjois-etelä-suuntai- 
seen kenttään, jo iden sisällä nouda
tettiin samaa aikaa. Järjestelm ä toimi 
niin hyvin, että kanadalainen S. F le 
ming ja  yhdysvaltalainen C. F . Dowd 
ehdottivat, että koko m aapallo ja e tta i
siin aikavyöhykkeisiin 24 norm aalim eri- 
diaanin mukaan, jo tk a  sijaitsevat 15 
asteen päässä toisistaan. Norm aalim eri- 
diaanit ovat vyöhykkeen keskellä, ja  
kahden vierekkäisen vyöhykkeen väli
nen aikaero on tasan yksi tunti. Vyö- 
hykejärjestelm ä on asteittain hyväksyt
ty useimmissa maissa, ja  lentoliikenne 
on tehnyt sen myöhemmin vielä tär
keämmäksi.

Nykyajan nopeat viestimet ovat teh
neet tarpeelliseksi myös m aailm anajan. 
Greenwichin keskiaikaa, G M T:tä  (jos
ta joskus käytetään nimitystä Z-aika), 
käytetään kaikkialla maailmassa useissa 
yhteyksissä, joissa aika täytyy ilm oittaa 
tavalla, jo ka  ei johd a väärinkäsityk
siin. G M T  m ääritellään Greenwichissä 
Lontoossa sijainneen Royal Observa- 
toryn keskiaurinkoaikana. V uonna 
1922 International Astronom ical U n i
on päätti, että G M T  lasketaan 1. 1. 
1925 lähtien 24 tuntia keskiyöstä läh
tien. Vuodesta 1935 (1928) tätä aikaa 
on kutsuttu m aailm anajaksi (U T  U ni- 
versal T im e ). G M T  kirjo itetaan ilman 
pistettä tai pilkkua, ja  klo 2400 m ar
raskuun 15. on sama ajanhetki kuin
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0000 marraskuun 16. Yhdysvalloissa on 
nykyisin n eljä  aikavyöhykettä: E S T  = 
Eastern Standard T im e (G M T  — 5 
tu n tia), C S T  = C entral Standard T im e 
(G M T  — 6 ), M S R  = M ountain S tan 
dard T im e (G M T  — 7) ja  P S T  = 
Pacific Standard T im e (G M T  — 8 ). 
Vuoden 1883 vyöhykerajoihin on tul
lut m onia m uutoksia: esimerkiksi F lo 
rida ja  Georgia (1941 ) ovat siirty
neet noudattam aan E S T :tä . Vyöhyke- 
ra ja t eivät yleensä seuraa osavaltioi
den ra jo ja . P ieniä muutoksia tapahtuu 
aika ajoin. Alaskassa on kokonaista 
neljä  aikavyöhykettä, m utta niiden ra
ja t  eivät ole virallisia.

Neuvostoliitto on mielenkiintoinen 
tapaus. 9. 2. 1931 lähtien on kaikilla 
vyöhykkeillä aika ollut asetuksen m u
kaan yhden tunnin edellä norm aali- 
ajasta. N iinpä Siperian itäosassa on 
voimassa aika G M T  + 1 3  tuntia. Asiaa 
m utkistaa vielä, että välittöm ästi M os
kovan aikavyöhykkeen itäpuolella oleva 
leveä kaista käyttää M oskovan aikaa.

K uva 4. Y hdysvaltain  aikavyöhykkeet.

Myös Jenisein länsipuolisen osan aika 
on tunnin jä ljessä asetuksen m äärää
m ästä ajasta. N ovaja Z em ljalla  ja  saa
riryhm än eteläpuolisella m aalla aika 
poikkeaa kokonaista 2 tuntia. V aikka 
Neuvostoliitossa radion kuuluttam a ai
ka on normaalisti M oskovan aikaa, 
aikavyöhykkeet vaikuttavat silti radio
asemien lähetysaikoihin.

M onia epäsäännöllisiä paikallisaikoja 
esiintyy jatkuvasti: L iberia G M T
— 0.45, Nepal + 5 .4 0 , Guyana — 3.45,

K uva 3. Alaskan aikavyöhykkeet.
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Newfoundland — 3.30, Iran  + 3 .3 0 . 
Afganistan + 4 .3 0 . In tia  + 5 .3 0 , Burm a 
+  6.30. M alesia + 7 .3 0  jn e, m utta kehi
tys kulkee kohti aikaerojen m uuttu
mista täysiksi tunneiksi (esimerkiksi 
Venezuela 1965 ja  Indonesia 1966). 
Myös siirtymisiä aikavyöhykkeestä toi
seen tapahtuu (Algeria, Argentiina 
1964, Portugali 1967). N orm aaliaika 
ei nykyäänkään ole käytössä kaikki
alla. Saudi-Arabiassa käytetään viittä 
erilaista aikajärjestelm ää: ne ovat ara
bialainen aika, jonka m ukaan päivä 
(klo 12) alkaa auringon laskiessa, lähe- 
tystöaika, joka on kuusi tuntia edellä 
arabialaista aikaa, sotilasaika kolme 
tuntia edellä G M T :stä , D hahranin aika 
neljä  tuntia edellä G M T :s tä  sekä 
Aram co-aika. jo ta  yhtiö käyttää saa
dakseen mahdollisimman suuren hyö
dyn päivänvalosta.

E i riitä, että aikavyöhykkeiden väli
nen ra ja  m äärätään, vaan jonnekin 
täytyy vetää myös päivien välinen ra ja . 
T äm ä kansainvälinen päiväm ääräraja 
on vedetty Tyyneenm ereen niin, että

se häiritsee mahdollisimman vähän. 
P äiväm ääräraja saadaan yhdistämällä 
seuraavat pisteet: 60S 180W , 5 IS  
1 8 0 W , 45S  172 1/2W, 15S 172 1/2W. 
5S 180W , 4 8 N 180W , 53N 170E, 65 
1/2N 169W , 75N 180W . T ästä  johtuu 
mm. että Tongan aika on G M T  + 1 3  
tuntia (ei siis — 11).

Ensimm äisen maailm ansodan aikana 
asetettiin kellot sotaa käyvissä maissa 
eteenpäin yhden tunnin kesällä, jo tta  
olisi voitu säästää valaistukseen tar
vittavaa polttoainetta. Suomessa on ol
lut kesäaika vain kerran (1 9 4 2 ). T o i
sen m aailm ansodan aikana oli Isossa- 
Britanniassa kaksinkertainen kesäaika 
(G M T  + 2  tu n tia ), ja  U SA :ssa oli 
nk. Daylight Saving T im e (D S T ) vuo
sina 1942— 45. V uonna 1966 hyväksyt
tiin kongressissa laki kesäajan voim aan
saattamisesta, m utta osavaltioilla on 
kuitenkin oikeus olla käyttäm ättä 
D S T :tä . K oska sitä lisäksi sovelletaan 
eri päivinä eri valtioissa, on järjestelm ä 
monim utkainen. Toisen m aailm anso
dan jälkeen  lakattiin  monissa maissa

K uva 5. N euvostoliiton aikavyöhykkeet.
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K uva 7. Brasilian aikavyöhykkeet.

a jan  mukaisiksi, kun taas ulkom aan- 
asem at saattavat käyttää joko kohde
alueen aikaa tai jo takin  m aailm anai
kaa (G M T :tä , E S T :tä ) .  Aikakuulutuk- 
sia voi joskus käyttää tuntem attom an 
aseman tunnistamisen apuna (ks. tar
kemmin lukua radioasem ien tunnista
m isesta). Radioasem ien lähettäm ien 
aikamerkkien tarkkuus vaihtelee suu
resti. Yleensä suurien radioyhtiöiden 
aikamerkit ovat erittäin luotettavia, 
m utta varsinkin Latinalaisessa Am eri
kassa saattaa aikakuulutuksissa tavata 
useiden m inuuttien suuruisia virheitä. 
Periaatteessa tarkim pia aikam erkkejä 
lähettävät norm aaliaika- ja  vakiotaa- 
juusasem at (esim. W W V  U SA :ssa, 
M S F  Englannissa).

G. T. K.

käyttäm ästä kesäaikaa, m utta sitä so
velletaan jatkuvasti tiettyinä vuoden
aikoina mm. Argentiinassa, Brasiliassa, 
Kanadassa. Egyptissä, Islannissa, Syy
riassa ja  Yhdysvalloissa. Eteläisellä pal
lonpuoliskolla on kesäaika meidän tal
vemme aikana. Dominikaanisessa ta 
savallassa ( + 3 0  m in) ja  Brittiläisessä 
Hondurasissa on norm aaliajasta poik
keava talviaika. K esäaika on kaupunki
laisten mieleen m utta epäsuosiossa 
maaseudulla, eikä se sovi käytettäväksi 
kovin pohjoisissa tai eteläisissä maissa.

Erilaiset paikallisajat eri puolilla 
maapalloa vaikuttavat radioasemien 
lähettäm iin aikamerkkeihin. K otim aa
han lähettävät asemat sovittavat lähe
tyksensä ja  aikamerkkinsä paikallisen

Kuva 8. Indonesian  aikavyöhykkeet.

Kuva 6. K an ad an  aikavyöhykkeet.
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Eri tyyppiset asemat

K aikki radioasem at eivät ole luon
teeltaan samanlaisia. O n asemia, jo illa  
on maassaan ehdoton monopoli. O n 
niitä, jo tk a  käyvät jatkuvaa taistelua 
kuuntelijoiden sieluista kaupallisten 
asemien kovilla markkinoilla. O n val
tiosta ja  kaupallisuudesta riippum atto
mia. M onenm oisia ja  paljon. R adioase
mia voidaan ryhm itellä m onien eri teki
jö iden perusteella, jo ista ehkä tärkeim 
piä D X -ku u ntelijan  kannalta ovat oh
jelm ien yleisluonne, se, onko asem alla 
ulkom aanlähetyksiä vai ei, toim innan 
rahoitus (mainoksin tai muin tavoin) 
sekä aseman omistussuhteet (valtio tai 
yksityiset). Pelkästään näistä saa syn
tym ään pitkälti toistakymmentä radio
aseman tyyppiä, jo ita  esiintyy myös 
todellisuudessa. Ylivoimaisesti kaksi ta 
vallisinta ovat kaupallinen, yksityisen 
om istama asema, jo lla  ei ole ulkom aan
lähetyksiä, sekä valtion om istama ja  
rahoittam a, myös ulkom aanohjelm ia 
lähettävä asema.

Valtiojohtoiset asemat. Useissa 
maissa on vain yksi tai useampi val
tion tai sen laitosten johtam a m aan 
radiotoim intaa monopolisesti hallitseva 
yhtiö. T äh än  ryhm ään kuuluvat Poh
joism aat, Ranska, Belgia, Ita lia , E n g 
lanti, Neuvostoliitto ja  useimmat Itä - 
Euroopan m aat, joukoittain L äh i-Id än  
ja  Afrikan m aita, In tia , K iin a  ym. 
Täm äntapainen  järjestelm ä on selvästi 
yleisin m aailm an eri m aiden radio- 
markkinoilla. O leellista ryhm än ase
mille on, että ne hoitavat yksinään 
m aansa sisäisen sekä ulkomaille suun
tautuvan radiotoim innan. Y htiö t ovat 
suuria monine tuhansine työntekijöi
neen ja  kymmenine asemineen.

Y hden radioyhtiön maille on tunnus
om aista ulkomaille suunnattujen lähe
tysten laajuus, jo ten  m onopoliasemat 
voidaan luokitella myös ulkom aanlähe- 
tysasemiksi. U lkom aanasem an luon

teenomaiset oh jelm at esittelevät maan 
tapahtum ia, kansanmusiikkia, maan 
kannanottoja eri asioihin jne.

Kaupalliset asemat. H uom attavim 
m at kaupallisen radiotoim innan m aat 
ovat Yhdysvallat ja  K anada, Keski- ja  
Etelä-A m erikan m aat, Australia, Por
tugali ja  Espanja. Kaupalliset radio
asemat ovat lähes poikkeuksetta koti- 
maanlähetysasemia. Niiden ohjelm at 
ovat siis tarkoitetut pääasiassa m uuta
man sadan kilom etrin etäisyydellä asu
valle kuulijakunnalle tai pienimpien 
asemien om aan kotikaupunkiin. T ie 
tysti kaupallisissa radioasemissa on ny
kyisin m uutam a ylikansallinenkin ase
ma. Näistä tunnetuin on varm aankin 
Radio Luxem bourg. Kaupallisten ra
dioitten toim inta rahoitetaan useimmi
ten mainostuloilla, joskin eräissä tapa
uksissa myös valtio osallistuu kustan
nuksiin ostaen ei niinkään lähetysaikaa, 
vaan tietyn tyyppistä ohjelm istoa. K a u 
palliset asemat eivät myöskään aina ole 
yksityisiä; etenkin Euroopassa on taval
lista, että valtio on m ukana keräämässä 
tu lo ja radiomainoksilla.

Kaupalliset asem at ovat monopoli- 
yhtiöihin nähden huom attavasti riip
puvaisempia kuuntelijoiden m ielipi
teestä. N iinpä niiden ohjelmissa ei suo
sita ns. korkeakulttuuria tai muita vä
hem m istöjä. Päähuom io on musiikin, 
urheilun, viihteen ja  uutisten välittä
misessä. Toisaalta  paikkakunnilla, jo il
la erityyppisiä kuuntelijoita on riittä
miin, voi kaupallisilla radioasemilla ol
la korkeatasoistakin ohjelm istoa. Ase
mat saattavat erikoistua, eli samassa 
kaupungissa voi olla asema, joka lähet
tää pelkästään uutisia, toinen, joka lä
hettää pop-musiikkia, kolmas jazzia, 
neljäs "taustam usiikkia” , viides a ja n 
vietettä, kuudes sinfonioita, seitsemäs 
opetusohjelm ia jne.

Muun tyyppisiä asemia. V altion joh 
toisen ja  ns. vapaan radiotoim innan li
säksi on useita radioasem ia, jo tka voi-
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daan joidenkin piirteittensä ansiosta 
kerätä yhteisen ryhm änim ikkeen alle:

Ideologiset asemat eli poliittista tai 
uskonnollista oh jelm aa lähettävät yhty
mät. Ne ovat joko kaupallisia tai epä
kaupallisia, riippum attom ia tai valtion
johtoisia asemia. R yhm än esimerkkeinä 
m ainittakoon vaikkapa uskonnolliset 
R adio V atican  ja  Trans W orld R adio, 
poliittiset R ad io  Peking ja  R adio Free 
Europe.

Merirosvoradiot, niitähän ei sovi 
unohtaa, suhtaudum mepa niihin sitten 
m iten tahansa. Nimitystä käytetään ra 
dioasemista, jo tk a  toim ivat laittom asti 
kansainvälisellä merialueella. N äihin 
rinnastettavia ovat nk. m aapiraatit, 
jo tka  yleensä pienitehoista lähetintä 
käyttäen lähettävät kaupallistyyppistä 
ohjelm aa "oikeiden” merirosvoasemien 
tapaan, m utta m aalta. M erirosvojen 
päätehtävä oli ja  on kaupallisten ase
mien tapaan kerätä rahaa om istajal
leen. Ilmestyessään radiom aailm aan 
1960-luvun alussa ne toivat palasen 
laittom uuden rom antiikkaa ja  saavut
tivat nuorisolle suunnattuine musiikki- 
ohjelm ineen valtavan menestyksen. 
Lainsäädännön avulla ne saatiin kui
tenkin useissa maissa kannattam atto
miksi, ja  nykyisin (1972) niistä ei ole 
jä lje llä  enää kuin muutam a.

Myös niin sanotut salaiset asemat 
kuuluvat kuvaan. Ne edustavat yleen
sä vallassa olevan ryhm än vastaista oh
jelm apolitiikkaa. Y m m ärrettävistä syis
tä ne toimivat useimmin kohdemaan 
ra jo jen  ulkopuolella lähimmässä (po
liittisesti tai radioaalto jen  etenemisen 
kannalta) sopivassa maassa. M onet sa
laiset radioasem at toim ivat sijainti- 
maansa hallituksen hiljaisella suostu
muksella (m uu ei usein olisi m ahdol
listakaan) tai jo p a kiinteässä yhteis
työssä sijaintim aan viranomaisten 
kanssa. T ällaisia  voimakastehoisia ase
m ia ovat esim. jo  n eljä ttä  vuosikym
m entä toim inut R ad io Españ a In d e

pendiente ja  R adio Peyk-e-Iran. T o 
delliset kohdem aan ra jo jen  sisäpuolel
la toim ivat salaiset asemat ovat yleen
sä pienitehoisia ja  helposti siirrettä
viä. Myös eräät "tavalliset” radioase
m at tekevät tarkoituksellisesti oh je l
mansa salaisen aseman lähetystä muis
tuttaviksi.

Radioaseman riippuvuus kuunteli
jasta. Aikaisemm in m ainittiin  jo  kau
pallisten radioasem ien kuulijoistaan 
riippuvuudesta. Myös ulkom aanlähe- 
tysasemat ottavat yleensä tarkasti huo
mioon kuuntelijakunnan reaktiot, saa
puneen postin ja  muut kontaktit. U l- 
kom aanasem at ovat aktiivisesti kuun
telijo ihin  suuntautuvia. Ne iloitsevat 
jokaisesta saam astaan kuuntelijakir- 
jeestä. V astaavasti ne joskus lähettä
vät m aata ja  asem aansa koskevaa m a
teriaalia kiloittain, järjestävät m onen
laisia kilpailu ja ja  erikoisohjelm ia 
kuuntelijoilleen. Ne vastaanottavat 
m ielellään ohjelm iaan koskevia toivo
muksia, kom m entteja ja  jo p a  arvoste
lua. Asemalle on tärkeää saavuttaa ja t 
kuva kosketus kuuntelijaan. Siksi useil
la ulkom aanohjelm ia lähettävillä ase
m illa on kuuntelijakerho tai muu vas
taava.

T ärkeää  ulkom aanlähetysaseman ja  
D X -ku u n telijan  yhteistoiminnassa on 
kuuluvuuden tarkkailu. Varsinkin 
kuuntelijan säännöllisesti asemalle lä
hettäm istä raporteista on paljon hyö
tyä huolim atta teoreettisten laskelmien 
ja  rad io järjestö jen  kuunteluasemien 
kasvavasta merkityksestä.

Kotim aanlähetys- ja  paikallisaseman 
sekä D X -ku u ntelijan  välinen yhteys 
on toisenlainen. N äm äkin asemat ovat 
luonnollisesti kiinnostuneita kuunteli
jo iden mielipiteistä ja  mahdollisesti 
kuuluvuuden laadusta, m utta vain 
om alla toim inta-alueellaan. K otim aan- 
asemien suhtautuminen D X -kuunteli- 
ja a n  on lähinnä goodwill-toim intaa, 
kansainvälistä kanssakäymistä, ja  se pe-
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rustuu usein aseman toimihenkilöiden 
henkilökohtaiseen kiinnostukseen.

R. W.

Piraateista ja häirintälähettimistä

Yleinen käsitys piraateista (m erellä 
toimivista yleisradioasemista) on, että 
niiden toim inta on täysin lainm ukais
ta. V aikka asianomaisella m aalla ei 
olisikaan n.s. merirosvolakia, on kui
tenkin kansainvälisiä sopimuksia, jo t 
ka kieltävät piraattien lähetykset. R a 
dio-ohjesäännössä, jonka I T U :n  jäsen
m aat ovat hyväksyneet, sanotaan (§ 
962, vuodelta 1938), että yleisradio- 
lähetyksiä ei saa tapahtua liikkuvista 
asemista m ereltä eikä merien yläpuolel
ta. G eneven konferenssissa 1959 hyväk
syttiin seuraava (A lankom aat kuiten
kin sillä varauksella, että se ryhtyy toi
menpiteisiin ainoastaan, jos vakavia 
h a itto ja  syntyy) : A lu erajo jen  ulkopuo
lelle ei saa perustaa eikä siellä käyttää 
yleisradiolähettim iä, jo tk a  on sijoitettu 
alukseen tai ilma-alukseen (rad io-oh je
sääntö § 4 2 2 ) . Radio-ohjesäännössä 
sanotaan vielä (§ 7 2 5 ), ettei m itään 
lähettim iä saa perustaa tai olla toim in
nassa ilman, että sen käyttäjällä  on sil
tä  m aalta saatua lupaa johon lähetin 
kuuluu. Näin ollen vastuu piraattien 
toim innasta kuuluu lippuvaltiolle. M a i
nittakoon, että m.m. sekä L iberia että 
Panam a ovat allekirjoittaneet pikatie- 
dotusyleissopimuksen ja  ovat I T U  :n 
jäseniä. K u ten  aikaisemmin tuli esiin, 
on lisäksi Euroopan keskiaaltoaluetta 
kaavoitettu Kööpenham inassa 1948, ja  
haitallisen häiriön aiheuttam inenhan 
on kielletty.

Myös häirintälähettim istä (jammer)  
on selvät määräykset. Y K :n  1948 hy
väksymässä ihmisoikeuksien julistukses
sa sanotaan, että jokaisella on oikeus 
vastaanottaa inform aatiota ja  ideoita 
m inkä tahansa välineen kautta riippu

m atta rajoista. Sam ana vuonna Beiru- 
tissa U N E S C O  hyväksyi päätöslausel
man, että jäsenm aat myöntäisivät kan
salaisilleen oikeuden vapaasti kuunnel
la radiolähetyksiä muista maista. Y K :n  
täysistunnossa häirintälähettim iä kä
siteltiin joulukuussa 1950. E räät m aat 
esittivät, että valtiolla täytyy olla oi
keus puolustaa itseänsä propagandaa 
vastaan samoin kuin se estää oopiumin 
salakuljetuksen m aahan. Y K  tuomitsi 
radiohäirinnän äänin 49— 5. T ärkeä  
tässä yhteydessä on myös pikatiedotus- 
yleissopimuksen määräys siitä, että m i
kään lähetin ei saa aiheuttaa haitallisia 
häiriöitä toiselle asemalle. Lisäksi on 
varsin kyseenalaista, täyttääkö diesel
m oottorin ääni radio-ohjesäännön vaa
timukset yleisradiolähetyksestä (§ 2 8 ). 
O hjesäännössä (§ 693) kielletään tur
hat signaalit tai signaalit ilm an iden
titeettiä ja  toisessa kohdassa (§ 735) 
kielletään lähetykset ilman asematun- 
nusta tai väärennetyllä tunnuksella. 
V aikeam paa on sen sijaan saada otet
ta M ajak-tyyppisestä radiohäirinnästä. 
Neuvostoliitto lähettää pitkin päivää 
kotim aanohjelm ia hyvin m onella taa
juudella peittäen ne tehokkaasti. (V rt. 
m itä sanottiin yllä taajuuksien rekis
teröim isestä.) Tässä on lopuksi syytä 
viitata Kansainväliseen sopimukseen 
yleisradion käytöstä rauhan hyväksi 
(SopS 1— 2/1939), joka tehtiin G ene
vessä 1936. Sopimus kieltää lähetykset, 
jo tka voivat aiheuttaa levottom uutta 
maassa tai jo iden sisältö ei ole totuu
denmukaista.

G. T. K.

Tällainen on radioasema

Pelkistetysti sanoen radioasema on 
lähetin ja  lähettä jä . M u tta yhtä hyvin 
se voi olla radiotoim innalle pyhitetty 
kaupunginosa kymmenine tuhansine 
työntekijöineen. O n  siis pieniä ja  suu-
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ria asemia. M ihin  vedämme ra ja t?  
Tuskin kukaan tietää, m utta joutues- 
samme tekemisiin radioasem an kanssa 
löydämme sille varm asti paikkansa 
suurten ja  pienten m aailm asta. Kenties 
se on suuri, keskikokoinen, kenties pie
ni, miten tahansa, sillä on piirteitä joko 
toisesta ääriryhm ästä tai molemmista.

Kertoakseni lyhyesti siitä, m illainen 
radioasem a on, esittelen sekä suurten 
että pienten edustajan. M olem m at ase
mat ovat mielikuvitukseni tuotteita, sil
lä jokainen radioasem a on yksilö ja  
niin ollen kelpaam aton tasapuolisesti 
edustamaan m allikappaleena kum paa
kaan asematyyppiä.

R adio Suuri aloitti toim intansa 1925 
muutam ia vuosia radiotoim innan m aa
ilm aan ilmestymisen jälkeen. Sen pe
rustajina oli ryhmä tekniikan pioneere
ja  sekä joukko täm än uuden viestimen 
mahdollisuuksiin uskovaa maallikkoa. 
Aluksi kam ppailtiin rahavaikeuksien ja  
alkukankeiden teknisten laitteiden pa
rissa, m utta päivä päivältä laitteistot 
paranivat, haparoivat ohjelm akokeilut 
m uuttuivat säännöllisiksi lähetyksiksi 
ja  rahaakin onnistuttiin saamaan peit
täm ään suurimpia kuluja. Siinä vai
heessa astui sitten valtiokin kuvaan, ja  
noin vuoden 1935 paikkeilla se otti 
vastatakseen m aan yleisradiotoiminnan 
kehittämisestä.

Kuva 9. Ison asem an toim italossa on kokoa 
ja  näköä. K an ad an  C B C :n uusi radio- ja  

TV-keskus M ontrealissa.

Nykyisin kävellessämme H äräntäh- 
denkatua piirtyy silmiimme väkisin la- 
sipalatsikompleksi, jo ta  ei voida arkki
tehtuurin mestariluomuksiin verrata. 
Se ei liene tarkoituskaan, sillä raken
nuksen tehtävänä on R ad io Suuren 
toim intojen palveleminen. Palatsin her- 
mokeskuksissa saa alkunsa suuri osa 
niistä ohjelm ista, jo ita  R ad io Suuri vä
littää kuuntelijoilleen. Lasiseinät kätke
vät sisuksiinsa parisataa huonetta, jo is
ta 46 on pyhitetty ohjelm ientekostu- 
dioiksi korkealuokkaisine teknisine la it
teineen. N eljä  avaraa huonetta on va
rattu 200— 400 yleisöpaikkaa vaativien 
ohjelm ien valmistusta silmälläpitäen. 
K aksi suurta hallia voidaan käden 
käänteessä m uuntaa suurten orkeste
rien temmellyskentästä m itä erilaisim 
piin tehtäviin.

K aikki ohjelmayksiköt on varustettu 
monipuolisin teknisin laittein, jo tka 
mahdollistavat m itä erilaisim m at toi
m innat niin puheen kuin musiikin ko
koamiseksi radioitavaksi ohjelmaksi. 
O sa koneistosta edustaa radiotekniikan 
viime saavutuksia, osa puolestaan on 
päässyt vanhenem aan lähinnä radioyh- 
tymän kroonisen sairauden, rahapulan, 
vaikutuksesta, m utta on tosin edelleen 
käyttökelpoista.

R adio Suuren palveluksessa on noin 
4000 henkilöä. Kolm isen tuhatta vas
taa ohjelm ien toim ittam isesta ja  siihen 
kiinteästi liittyvistä toim innoista, uutis
ten, haastattelu jen jn e  keräämisestä, 
arkistojen ja  levystöjen hoidosta yms. 
Kaukaisim m at ohjelm atoim innan hen
kilöt tapaam m e kirjeenvaihtajina m aa
pallon toiselta puolen. Noin 1000 pal
kannauttijoista on teknistä henkilökun
taa, jonka työskentely takaa lähetti
mien ja  muiden teknisten laitteiden ja t 
kuvan toimintavalmiuden.

R ad io Suuren käytössä on kolmisen
kymmentä lähetinasem aa, joissa yh
teensä lähes sata lähetintä. K aksi kol
m annesta lähettim istä m uodostaa koko
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K uva 10. N äkym ä R adio  Jap an in  studiosta.

m aan kattavan ula-verkoston, jo ta  täy
dentää väljem m in sijoiteltu keskiaalto- 
verkosto. Lähettim ien käyttö jakautuu 
kolmen rinnakkaisen ohjelm an radioin
tiin, jo tk a  kukin ovat tyypiltään toi
sistaan poikkeavia. Y kkösohjelm a koos
tuu etupäässä inform oivista ohjelm ista: 
uutisista, kommenteista, esitelmistä ja  
opetusohjelm ista. K akkosohjelm a pal
velee kevyen musiikin ja  viihteen ystä
viä, ja  kolmas ohjelm isto on erikoistu
nut sinfoniapitoisiin eliittipalveluihin.

K iintoisin osa R adio Suuren toim in
nasta D X -ku u n telijan  kannalta on ul
kom aille suunnattu ohjelm apalvelu. 
Aseman ulkomaanosasto koostuu kah
destakymmenestä lähetyskielen m ukai
sesti jaetu sta  osastosta, jo iden koon 
m äärää lähinnä vastaanottajakunnan 
kieliryhm än suuruus, joskin myös po
liittiset syyt saattavat ratkaisevasti vai
kuttaa niin lähetysajan kuin toim itus
kunnan m äärään. K aikki R ad io  Suu
ren ulkom aanohjelm at radioidaan pää
kaupungin ulkopuolelle pystytetyn ly- 
hytaaltoasem an kautta, kuutta 100—  
250 kilowatin lähetintä käyttäen. K u l
lakin kielellä lähetetään päivittäin 3—  
20 tuntia. Lähetysajan pituus m ääräy
tyy m onien eri tekijöitten yhteisvaiku
tuksesta: vastaanottajan kieliryhmästä,

koulutustasosta, poliittisesta m ielipi
teestä, harrasteista, kuunteluajankoh- 
dasta vain m uutam ia mainitakseni. U l
kom aanohjelm at koostuvat m onista eri
laisista palasista: uiko- ja  kotim aan- 
uutisista, kom menteista, tieteen, ta i
teen, politiikan, uskonnon, kansantapo
jen , elinkeinoeläm än, m atkailun esitte
lyistä ja  tapahtum ista, toivemusiikista, 
kansanmusiikista, yleensä kaikesta sii
tä, m itä halutaan ulkomaille tiedottaa/ 
kertoa. Usein myös vastataan kuunteli
ja n  kysymyksiin ja  toivomuksiin joko 
radiossa tai henkilökohtaisessa kirjeen
vaihdossa. O hjelm ista ja  radioyhtymän 
muista ulkom aille suuntautuvista toi
minnoista eivät m illoinkaan jä ä  pois 
ne piirteet, jo id en  avulla saavutetaan/ 
toivotaan saavutettavan alati laajeneva 
kuuntelijakunta. Tällaisina ärsykkeinä 
R adio Suuri käyttää useita kilpailu ja 
runsaine palkintoineen, toiveohjelm ia 
sekä laa jaa  kirjeenvaihtoa kuuntelijoit- 
tensa kanssa.

R adio Pieni syntyi 1955 köyhässä 
Etelä-A m erikan maassa. Aluksi se kyti 
ideana perustajansa aivoissa 10 vuotta, 
kunnes lukuisten rahoitusvaikeuksien 
jälkeen  näki päivänvalon maaliskuussa

K uva 11. Ecuadorilaisen R adiodifusora de 
la C asa de la C u ltu ran  henkilökunta studio- 

laitte iden  ym päröim änä.



Kuva 12. G uayanalaisen R adio  D em eraran  talo.

1965. Aseman käytössä on pieni huo
neisto pääkaupungin liikekadun var
rella. Sieltä aseman om istaja kuuden 
avustajansa kanssa lähettää ohjelm is
toansa taistellen suosiosta kaupungin 8 
muun yhtiön kanssa. Radio Pieni onkin 
menestynyt kilpailussa suhteellisen hy
vin. Sen säännöllinen kuulijakunta on 
nykyisin lähes puoli m iljoonaa. Ja  kos
ka kuuntelijat tietävät m ainostajien 
kiinnostuksen, on Radio Pieni saanut 
jatkuvasti välitettäväkseen runsaasti ra 
diomainoksia, jo iden tuottam illa tuloil
la asema joko selviää hengissä tai kuo
lee.

Viim e vuonna R adio Pieni sai käyt
töönsä uuden 10 kilovatin lähettim en 
entisen 500 watin tehoisen sijaan. Sa
malla rakennettiin kaupungin laitam il
le myös uusi lähetysmasto, 50-m etri- 
nen entisen 10-m etrisen korvaajaksi. 
Nyt tehonkorotuksen ja  samalla laa jen 
tuneen kuuluvuusalueensa johdosta 
asemalla on mahdollisuus laajentaa 
kuulijakuntaansa. J a  miksei Radio Pie
ni siinä onnistuisi, sillä se lähettää 
varsin m ukavaa ohjelm aa 18 tuntia 
vuorokaudessa: lyhyitä uutiskatsauksia.

kuuntelijain rakastam ia urheiluselos
tuksia ja  enemmistön toivemusiik- 
kia. Sekä m uistaa pidättäytyä vaa
rallisen tiedon tai politiikan välittäm i
sestä pystyäkseen edelleen pitäm ään 
toimilupansa.

Silloin tällöin R adio Pieni kuuluu 
myös ulkom ailla, mikä ei ekonomisesti 
pahem m in kiinnosta asemaa, koska se 
ei m ainostajaakaan kiinnosta kuin niis
sä harvoissa tapauksissa, jolloin on kyse 
kansainvälisestä tuotteesta. M u tta  älyk
käänä m iehenä R adio Pienen om istaja 
ja  osa toimihenkilöistä on kiinnostunut 
pienestä ulkomaisesta kuulijakunnas
taan. Toisinaan hän käyttää kaukaista 
kuuntelijaansa mainostarkoituksiin ker
toen yleisölleen asemansa kuuluneen 
kaukana maan ra jo jen  ulkopuolella ja  
heittää heti perään tyypillisen mainos
lauseensa: ”K uuntelette m aanosan voi
m akkainta radioasem aa!” M ikäli ase
m an henkilökunta m uilta kiireiltään 
ehtii, se pitää yllä suhteita kaukaisiin 
kuuntelijoihinsa joskus pelkästään ys
tävällisyydestä, m utta usein tietoisena 
m aansa mainostamiselle tekem ästään
palveluksesta. R.W .
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Yleisradiotoiminnan historiaa
Kai Nieminen

Ihm iskunnan kehittyessä viestintäta
vatkin ovat m uuttuneet. M uinaisten 
ihmisten, intiaanien ja  Afrikan neeke
reiden, käyttäm illä tuli-, savu- ja  rum- 
pumerkeillä oli sama tarkoitus kuin 
kreikkalaisten käyttäm illä viestijuoksi- 
jo illa  (m uistam m ehan ensimmäisen 
m aratonjuoksun v. 490  e. K r .) :  siirtää 
tietoa paikasta toiseen. Caesarin laa jan , 
sotaisan R oom an huutom atkan päähän 
toisistaan sijoitetut vartiotornit, liputus 
m erta kyntävien laivojen välillä, 1700- 
luvun optinen lennätin, kirjekyyhkyt —  
kukin aikanaan käytännöllinen tapa 
välittää viestejä. Nykyaikana sähköinen 
tiedonvälitys tekee mahdolliseksi tieto
jen  saamisen m aapallon toiselta puolel
ta, jo p a Kuustakin, jatkuvasti ja  no
peasti. M u tta  kuinka radio on kehitty
nyt siksi laajalevikkiseksi viestimeksi, 
mikä se tänään on?

»Langattoman» kehitys

Radion (jo ta  kuitenkin alkuaikoina 
kutsuttiin nim ellä wireless ’langaton’ ) 
historian tarkastelu voitaisiin aloittaa 
italialaisesta M arconista, jo k a  rakensi 
käyttökelpoisen laitteiston ja  sai sille 
patentin Englannissa heinäkuussa 
1897.

Tällö in  kuitenkin unohtaisimme 
kymmenet tiedem iehet, tu tkijat ja  ra-

kentelijat, jo tk a  eri tavoin mahdollisti
vat ”liikemies”-M arconin  työn tai ovat 
sattum alta jään eet täm än kuuluisuu
den varjoon. Jo  ennen M arconia oli 
lähetetty m erkkejä langattom asti, ja  
useissa maissa onkin om a radion ”kek
sijänsä” (Ranskassa Branly, Neuvosto
liitossa Popov jn e .) . Tosiasiassa on 
huom attava, että kehittelytyö oli eri 
maissa hyvin sam anaikaista ja  tutkijat 
käyttivät usein hyväkseen toisten teke
m iä havaintoja, jo ten  radion ”keksi
jä ä ” lienee m ahdotonta nim etä. T a u 
lukossa 2 on esitetty m uutam ia merkki- 
pylväitä langattom an historian alkutai
paleelta.

Patentin saatuaan Englantiin  m uut
tanut M arconi perusti yhtiön kehittä
m ään laitettaan, ja  yhteysetäisyydet 
kasvoivat jatkuvasti. K aikki viestintä 
tapahtui sähkötyksellä (wireless tele
graphy, myöh. radiotelegraphy), koska 
silloin käytetty kipinälähetin ei pysty
nyt toistam aan ihm isääntä. M erenkul
k ija t huomasivat langattom an ta r jo a 
m at edut, eikä kestänyt m ontakaan 
vuotta, kun m aailm an eri puolilla toi
mi kymmeniä rannikkoasemia pitäm äs
sä yhteyttä kaukana m erillä oleviin 
laivoihin. V uonna 1912 radio lopulli
sesti näytti mahdollisuutensa: T ita n i
cin törm ättyä jäävuoreen ja  upottua 
noin 700 m atkustajaa pelastui sinnik
käästi hätäm erkkiä ”C Q D ” sähköttä-
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neen radioupseerin paikalle saamien 
alusten avulla.

T au lukko  2. R adion varhaishistoriaa.

1750—  sähköä ja  m agnetism ia tu tk i
vat kym m enet tiedem iehet eri 
maissa

1866 lokakuussa amerikkalainen
Loom is lähettää ”ym m ärret
täviä m erkkejä” käyttäen lait
teistonsa energialähteenä il
m akehän sähköä (p a ten tti 
vasta 1872)

1873 skotlantilainen M axw ell ju l
kaisee teorian valon nopeu
della etenevistä sähköm ag
neettisista aalloista 

1885 Englannin postilaitoksen insi
nöörin Preecen onnistuu ko
keissaan lähettää langattomas- 
ti m erkkejä

1888 saksalainen H ertz  löytää ne
rokkailla kokeillaan M axw el
lin teorian m ukaiset aallot 

1888 amerikkalainen S tubblefie ld
kehittää langattom an p u h e li
men (pa ten tti 1902) ja  esit
tää sen toim ivan v. 1892 

1890 ranskalainen Branly rakentaa
”koheererin”, ilm aisim en, jo l
la voidaan havaita H ertzin  
aallot

1890— 1900 langatonta, antenneja  ja  il
maisinta kehitellään: Englan
nissa Preece ja  Lodge, V enä
jällä Popov, Italiassa R igh i 

ja  M arconi, Saksassa Slaby ja  
M eissner, Yhdysvalloissa Dol- 
bear, S tubblefield , Fessenden 
ja  DeForest 

1895 sekä M arconi e ttä  Popov lä
hettävä t signaaleja langatto- 
masti laitteillaan 

1897 M arconi saa laitteistolleen
heinäkuussa pa ten tin , jo ta  ha
ki jo vuotta  aikaisemm in  

1901 syyskuussa Popov saa radio-
vastaanottolaitteilleen pa ten 
tin (jo ta  anoi kah ta  vuotta  
aikaisemm in )

1901 M arconi onnistuu ylittäm ään
A tlan tin  ensimmäisen kerran 
langattom asti (jou luk. 12) 
välillä P oldhu, E nglan ti —  
S t. Jo h n ’s, N ew found land

Puhekokeiluista yleisradioon

Puheella tapahtuvan lähetyksen (ra 
diotelephone) ja  lopulta myös yleisra
diotoim innan (broadcasting) synnyn 
m ahdollisti kaksi 1900-luvun alun kek
sintöä: suurtaajuusalternaattori (gene
raattori, jo lla  saatiin aikaan vaimene- 
m atonta värähtelyä) ja  tyhjöputki.

K anad alainen  Fessenden oli vuosi
sadan alkuvuosina kokeillut puhelähe
tyksiä ensin kipinälaitteilla, sitten pie
nitehoisilla alternaattoreilla, m utta 
vaatim attom in tuloksin. V uonna 1906 
Fessenden ja  ruotsalais-am erikkalainen 
Alexanderson asensivat suurempitehoi- 
sen suurtaajuusalternaattorin koease
m alleen B rant R ockiin. Sam an vuoden 
jouluaattona m uutam ien K aribianm e- 
rellä olevien laivojen radiosähköttäjät 
kuulivat, tosin vääristyneesti, ehkä 
m aailm an ensimmäisen yleisradiölähe- 
tyksen: puhetta ja  musiikkia, mm.
H ändelin Largon.

Radioputken kehitys oli ratkaiseva 
askel. Englantilainen Flem ing rakensi 
Edisonin tutkim usten p oh jalta  kaksi- 
elektrodisen tyhjöputken vuonna 1904. 
Am erikkalainen D eForest kehitti sitä li
sääm ällä hilan ja  sai ”Audion” putkel
leen patentin vuonna 1907. T äm än 
triodin merkitystä ei heti täysin ym
m ärretty, m utta jo  ensimmäisen m aail
mansodan radiolaitteissa käytettiin hy
väksi sen kykyä vahvistaa ja  saada ai
kaan radioaalto ja.

Yhdysvalloissa ei aluksi ollut lain
säädäntöä kattam aan radiotoim intaa, 
jo ten  kymmenet innostuneet kokeilijat 
ryhtyivät kokeilem aan langattom alla 
ja  radioam atööriasem ia syntyi ympäri 
m aata. M onet lähettivät sanom iaan 
sähkötyksellä, m utta toisia kiinnostivat 
enem m än puhelähetykset. Euroopassa 
oli kokeilutoim inta huom attavasti vä
häisem pää, osaksi syystä, että sodan 
sytyttyä kaikki yksityinen radion käyt
tö oli kielletty useimmissa maissa. T au -
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Taulukko  3. R adiokokeilu jen  edistym inen.

1906 Fessendenin ennalta ilm oite t
tu puhe- ja  m usiikkilähetys 
jou luaattona , toinen u uden
vuodenaattona

1908 D eForestin onnistunut koelä
hetys Pariisin E iffel-tornista

1909 San Joséssa, Kaliforniassa, 
”D oc” H erroldin asema aloit
taa koelähetykset

1910 DeForest lähettää ohjel
m an M etropolitan-oopperasta, 
esiintyjänä m m . Enrico Ca
ruso

1910—  useat kokeilijat ja  amatöörit
lähettävät puhetta  ja m usiik
kia langattom asti

1914 Laekenissa, Belgiassa, sijaitse
va asema lähettää m usiikkia  
joka  lauantai, kunnes se tu 
ho ttiin  saksalaisten hyökättyä  
Brysseliin

1915 A rling ton in  laivastoasemalta  
lähetetään p u h e tta  ja m usiik
kia Pariisiin ja  muualle

1916 marraskuussa DeForest lähet
tää koeasemaltaan Bronxista  
noin 1000 henkeä käsittäneel
le kuuntelijakunnalleen  pre
sidentinvaalien tulokset —  
—  väärin, koska lopetti lähe
tyksen ennen kuin  lopullinen  
tulos selvisi!

1916—  innokas radioamatööri ja
W estinghouse-yhtiön insinöö
ri Conrad lähettää ohjelmaa  
asemaltaan 8 X K  (P ittsburg
hista, P a.). Säännöllisiä m u
siikkiohjelm ia myös asemalla 
2 Z K  (N ew  Rochelle , N .Y .)  
ja  luultavasti myös monilla  
m uilla

1917 kokeilu to im inta  loppuu, kun  
Yhdysvalta in  liityttyä  sotaan 
am atöörilaitteet sinetöidään  
tai otetaan arm eijan käyttöön

Sodan jälkeen am atöörit olivat lisänneet 
tietojaan ja  parantaneet lait
teitaan. M onelta  asemalta lä
hetetään m usiikkia amatööri- 
tovereiden iloksi. M uuan  
pittsburghila inen alkaa m yy
dä kidevastaanottim ia yleisöl
le Conradin m usiikkiohjel
m ien kuunte lua  varten

lukossa 3 on m ainittu m uutam ia tun
netuim pia lähetyksiä, jo id en  voidaan 
katsoa luoneen poh jan  yleisradion syn
nylle sodan loputtua tai jo iden jopa 
voidaan katsoa olleen yleisradiolähe- 
tyksiä.

K uitenkin on melko varm aa, että 
suurimmalla osalla kokeilijoista ei ol
lut tarkoitustakaan perustaa yleisradio- 
asemaa, vaan se lähinnä kokeili ja  tutki 
puhe- ja  musiikkilähetyksiä.

Y leisradiotoim intaa ei ole siten sa
nan varsinaisessa mielessä keksitty, 
vaan se kehittyi vähitellen, vaikkakin 
am erikkalainen Sarnoff näki jo  vuonna 
1915 radion mahdollisuudet yleisön 
palvelemisessa ja  viihdyttämisessä 
(” M usic B ox” ). K u ulijakunta kasvoi 
hitaasti, koska valm iita vastaanottim ia 
ei ju uri myyty; vain radioharrastelijat 
rakentelivat laitteita tuttavilleen, jo tka  
myös halusivat nauttia ”eetteristä” tu
levasta musiikista.

Jo  kauan on kiistelty arvonimestä 
”m aailm an ensimm äinen yleisradioase
m a” . V äittelyn lopettam isen yhtenä 
vaikeutena on se, että radiohistorioit- 
sijat eivät ole yksimielisiä edes siitä, 
kuinka yleisradioasema m ääritellään. 
R iittääkö, että lähetys on tarkoitettu 
kenen tahansa eli suuren yleisön vas
taanotettavaksi, vai onko toim innan ol
tava säännöllistä siten, että lähetykset 
tapahtuvat kuuntelijoiden tiedossa ole
vina aikoina? Yhdysvalloissa sekavuut
ta  lisää vielä se, että useat aikaisem
min puhetta ja  musiikkia lähettäneet 
am atöörien kokeiluasemat hakivat kau
pallisen yleisradioluvan vasta 1921—  
22. M aailm an ensim m äinen yleisradio- 
asem a löytynee taulukosta 4 ; pulm ana 
on mikä niistä?

Yleisradiotoiminta leviää

K D K A :n  ensimm äistä lähetystä seu
raavien kuukausien aikana asem ia syn
tyi lisää, ensin hitaassa, sitten nopeam-
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massa tahdissa. K uitenkin  ne olivat 
vaatim attom ia nykypäivän m ittapuun 
m ukaan: tehot olivat pieniä, lähetykset 
eivät olleet jokapäiväisiä, kestoajaltaan 
m uutam ia tu nteja kerrallaan jne. Y h 
dysvalloissa puuttuivat määräykset ja  
rajoitukset, mikä oli om iaan nopeutta
m aan asemien m äärän kasvamista. R a 
diotoim intaa valvova elin Federal R a 
dio Commission (nyk. Federal C om 
m unications Commission) perustettiin 
vasta 1927 radioaalloille syntyneen kaa
oksen selvittämiseksi. Euroopassa ja  
m uualla maailm assa olivat yleensä lain
säädäntö ja  hallitusten rajoitukset hil
litsemässä yleisradiotoiminnan leviä
mistä, m utta jo  1920-luvun puolivälis
sä lähetettiin  yleisradio-ohjelm ia noin 
30 maassa.

Englannissa M arconi-yhtiö aloitti lä
hetykset asem alta 2 M T  vuonna 1921, 
ja  seuraavana kesänä 2L O  lähetti L on 
toossa koeasem ana useita kuukausia. 
M arraskuusta 1921 lähtien voitiin Pa
riisiin Eiffel-tornin asem alta kuunnella 
uutisia ja  säätiedotuksia, ja  saksalainen 
Königw usterhausenin lähetin tarjosi 
kuuntelijoilleen puhe- ja  musiikkiesi
tyksiä. Seuraavana vuonna alkoi sään
nöllinen yleisradiotoiminta Lausannes
sa, Sveitsissä. Neuvostoliitossa oli vuo
teen 1922 mennessä toim inut koease
m ia mm. Moskovassa, Gorkissa ja  K a-

T au lukko  4. Ensimmäisiä yleisradio- 
lähetyksiä.

1912 San Joséssa oleva Herroldin ase
ma lähetti säännöllisesti (m yöh. 
sai kutsun K Q W )

1918 syyskuussa K anadan ensim m äi
seksi yleisradioasemaksi m ain it
tu X W A  aloitti toim intansa  
( kaupallinen lupa toukokuussa  
1922 kutsulla CFCF)

1919 syksyllä W isconsinin yliopiston  
asema 9 X M  (m yöh. W H A ) lä
h e tti m usiikkiohjelm ia, joita  
kuunneltiin  laajalla alueella. L ä 
h e tti säätiedotuksia ja maata- 
lousuutisia jo 1915. K u tsuu  it

seään nimellä ”the oldest sta
tion in the nation” —  ”kansa
kunnan vanhin asema”

6 .1 1 .1 9 1 9  hollantilaisen Idzerdan N eder- 
landse R adio-Industrie  -yhtiön  
asema PC G G  aloitti säännölli
set lähetykset ( ns. Haagin kon
sertit) , joilla oli kuuntelijo ita  
Englannissa asti. Syyskuusta läh
tien Idzerda oli lähettänyt viral
lisia koelähetyksiä eräiltä soti- 
lasasemilta.

15. 6. 1920 kuuluisa laulajatar Nellie M elba  
esiintyi E nglannin ensimmäisessä 
ennalta mainostetussa lähetyk
sessä, joka tuli M arconin tehta il
ta Chelm sfordista. K oeluontoi
nen toim inta  aloitettiin  jo sa
man vuoden helm ikuussa

27. 8. 1920 E telä-Amerikassa buenosairesi- 
lainen Radio  A rgentina ilm oit
taa olevansa maailman ensim
m äinen yleisradioasema eli ”la 
prim era broadcasting del mun- 
d o ”

31. 8. 1920 Detroitissa, Yhdysvalloissa, eräs 
sanom alehti oli vuoden alussa 
aloittanut kokeilut kutsulla  
8 M K  (m yöh. W W J ) .  E lokuun  
20. pnä alkoi virallinen kokeilu- 
periodi, ja viimeisenä päivänä  
ilm oite ttiin  esivaalien tulokset 
sekä luvattiin  lähettää myös pre
sidentinvaalien tu lo s marras
kuussa.

2 .1 1 .1 9 2 0  Pittsburghissa W estinghouse-yh- 
tiö huomasi Conradin ohjelm ien  
suosion ja anoi lupaa asemal
leen. Sai kutsun K D K A  (ran- 
nikkoasem akutsun, koska kaup
pam inisterien  luokituksissa ei ol
lu t yleisradioasemaa). E nsim 
mäisessä virallisessa lähetykses
sään 2. 11. K D K A  lähetti tu 
loksia presidentinvaaleista kuun
telijoinaan n. 500— 2000 hen
kilöä. W estinghouse alkoi val
mistaa vastaanottim ia yleisöä 
varten ja  perusti vähitellen uu
sia asemia lisätäkseen niiden  
m yyntiä.

15. 9. 1921 Yhdysvalta in  kauppam inisteriön  
asiakirjat osoittavat, että  tällä 
päiväm äärältä sai ensimmäisen  
luvan lähettää säännöllistä yleis
radiotoim intaa asema W B Z  
Springfieldissä, Mass. (K D K A  
vasta pari kuukautta  m yöhem 
min )
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zanissa, m utta vasta elokuussa avattiin 
ensimmäinen säännöllistä aikataulua 
noudattava lähetin. Marraskuussa 1922 
Englannin hallitus myönsi toimiluvan 
British Broadcasting Companylle, jo n 
ka perustivat kuusi radiotarvikkeita 
valm istavaa yhtiötä kahdeksan aseman 
ketjuksi.

M uutam an seuraavan vuoden ku
luessa yleisradio-ohjelm ia lähetettiin li
säksi ainakin Argentiinassa, Australias
sa, Belgiassa, Espanjassa, E telä-A frikas- 
sa. Hollannissa, Italiassa, Itävallassa, 
Japanissa, Kanadassa, Neuvostoliitossa, 
Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomes
sa, Tanskassa, Tsekkoslovakiassa ja  
Uudessa Seelannissa. Siirryttäessä 30- 
luvulle yleisradio oli saanut vankan 
ja lansijan  monissa muissakin maissa 
sisäisenä viestimenä.

Sam oihin aikoihin huom attiin ra 
dion, etenkin lyhytaaltojen, kansainvä
linen merkitys. Yhdysvalloissa radio
am atöörit oli m äärätty toim im aan hyö
dyttöminä pidetyillä alle 200 m etrin 
aallonpituuksilla, m utta jo  20-luvun 
alussa he huomasivat, että lyhytaalto
alueella päästiin pienilläkin tehoilla 
helposti pitkiin yhteysväleihin.

Kansainvälisen yleisradiotoiminnan 
kehittyminen oli jaksottaista ennen 
kuin se saavutti nykyisen merkityksen
sä: ohjelm an lähettäm isen etupäässä 
lyhytaalloilla vieraiden maiden kansa
laisille. V uosina 1923— 25 K D K A  lä
hetti useita ohjelm ia lyhytaalloilla E ng
lantiin, Etelä-A frikkaan ja  Australiaan, 
joissa kotim aanasem at releoivat ne
kuulijoilleen. Siirtom aihin suunnatut 
ohjelm at aloitti H ollanti vuonna 1929, 
ja  R anska seurasi m allia parisen vuot
ta myöhemmin. Englannin B B C  lähet
ti oh jelm ia siirtom aihin kokeiluasemal- 
taan Chelm sfordista, m utta varsinai
nen Em pire Service alkoi Daventrystä 
vasta vuonna 1932.

Neuvostoliitto tajusi ensimmäisenä
valtiona lyhytaaltojen merkityksen:

vuoden 1929 loppupuolella aloitettua 
ulkom aanpalvelua laa jennettiin  nope
asti, ja  nelisen vuotta myöhem min lä
hetettiin jo  10 kielellä. H itlerin Saksa 
aloitti lyhytaalto-ohjelm ansa 1933 ja  
Ita lia  sekä Jap an i kaksi vuotta myö
hem m in. Toisen m aailm ansodan syt
tyessä yli 25 valtiota lähetti ulkom ai
selle yleisölle tarkoitettua ohjelm aa, ja  
kansainvälinen radiotoim inta lisääntyi 
nopeasti sodan aikana: yli 55 m aata 
suuntasi mielipiteensä vieraiden m ai
den kansalaisille lyhytaalloilla.

Sodan aikana radiotoim inta joutui 
yleensä palvelem aan kansallisia etu ja : 
kohottam aan omien asukkaiden ja  so
tilaiden m ielialaa sekä vähentäm ään 
vihollisen taistelutahtoa. Sota ja  var
sinkin sen ratkaisuvaiheet järjestelm äl- 
lisine pommituksineen ja  sabotaasite- 
koineen järkyttivät pahoin kansainvä
listä radioverkostoa, etenkin K eski-Eu- 
roopassa. Sodan jälkeen  pyrittiin no
peasti pääsem ään sotaa edeltäneeseen 
lähettim ien ja  vastaanottim ien m ää
rään, mikä monissa maissa vei kuiten
kin useita vuosia.

R adio sai 1950-luvulla kehittyneim 
missä maissa varteenotettavan kilpai
lijan : television! Sam a on huom attu 
muuallakin television laajentaessa vai
kutuspiiriään. R adiotoim inta ei kuiten
kaan ole missään täysin hävinnyt, vaan 
se on pakon edessä joutunut keksimään 
uusia toim intam uotoja. Yleisesti ottaen 
50- ja  60-luku olivat hyvin tärkeitä 
radion historiassa. Yleisradioasem ien 
m äärä lisääntyi kaikkialla, taajuusm o- 
dulaatio ja  U LA -lähetysalue saavutti 
suosiota, transistorivastaanottim ien tul
tua markkinoille kuuntelijoiden m äärä 
kasvoi huomattavasti. Tosin  poliittinen 
tilanne maailmassa aiheutti etenkin 
lyhytaaltoalueilla tahallisen radiohäi- 
rinnän lisääntymisen ja  siten vähensi 
kuuntelun nautittavuutta. Lisäksi uu
sien itsenäistyneiden m aiden pyrkiessä 
myös m aailm an kattaviin radiolähetyk-
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siin jouduttiin  tilanteeseen, jossa lä
hettim ien tehoja oli jatkuvasti korotet
tava takaam aan häiriötön kuuluvuus. 
Sam alla tietenkin pienempitehoiset ase
m at jä iv ät jä lleen  jalkoihin.

Yleisradion tulevaisuudennäkymiä

Jo  nyt lienee varm aa, ettei televisio 
pysty syrjäyttäm ään radiota. Tutkim us
ten m ukaan suurissa radio- ja  T V - 
maissa radiota seuraa yhtä moni kuin 
aikaisemminkin, tosin vähem m än ai
kaa kerrallaan. Radiolla on useita etu
ja  T V :h e n  nähden: se on uutisväli
tyksessä nopeampi, halvempi eikä vaadi 
tietyssä paikassa olemista ohjelm an seu
raamiseen. R adio pystyy U LA -alueella 
tarjoam aan korkealaatuisia stereolähe- 
tyksiä, jo tk a  varm aan keräävät musii
kista kiinnostuneet jä lleen  radion ym
pärille. Autoradion yleistyminen on li
säksi tuomassa kuvaan m ukaan uuden
laisen kuuntelijaryhm än.

K olm annen m aailm an kehitysmais
sa radiolla on vielä edessään tärkeä 
tehtävä: opettaa syrjäseuduilla asuvaa 
väestöä lukemaan, pitäm ään huolta 
terveydestään ja  eläm ään 20. vuosisa
dan maailmassa. Myös teollistuneissa 
maissa radiolla suoritettu opetustoim in
ta on arvostettua, ja  sitä pyritään ja t 
kuvasti lisäämään.

V iestintäsatelliitit tuovat om an osan
sa radion tulevaisuuteen. Lyhytaalloil
la ei pystytä takaam aan jatkuvaa, häi
riötöntä tiedonvälitystä m annerten vä
lillä. M aahan nähden paikallaan pysy
vä satelliitti pystyy tähän, ja  parinkym 
m enen vuoden kuluessa lupaillaan sa
telliittia, jo ka  pystyy välittäm ään ra
dio- ja  televisio-ohjelm aa m aailm an
kolkasta toiseen suoraan erikoisanten- 
nein varustettuihin kotivastaanottim iin.

V asta  viitisenkymmentä vuotta sitten 
sai yleisradiotoim inta alkunsa vaati
m attom issa olosuhteissa, ja  nyt radio

kattaa melkein koko maapallomme. 
Jos radiota halutaan käyttää oikealla 
tavalla ym m ärtäen aaltoalueiden ole
van kansainvälistä om aisuutta, voidaan 
tuhansia asemia käsittävällä radiover- 
kostolla yhdistää m aita ja  kansoja toi
siinsa, lisätä ymmärtämystä ihmisten 
välillä sekä siten luoda yhtenäinen, ta- 
sa-arvoinen maailm a.

Suomen yleisradiotoiminnan historiaa

M aassam m e ei 1910-luvulla ollut 
mahdollisuutta vapaaseen radioam a- 
tööritoim intaan kuten Yhdysvalloissa, 
sillä viranom aiset pitivät ilm atilaa val
tion om aisuutena ja  kielsivät yksityi
siä henkilöitä käyttäm ästä radiolaittei
ta. Ensim m äinen radioyhteys pidettiin 
kuitenkin jo  vuoden 1900 tammikuus
sa, jo lloin  venäläinen Popov lähetti 
Suursaareen hätäsanom an 50 lavansaa- 
relaisen kalastajan joutum isesta tuuli
ajolle. Sam ana talvena lähetettiin  yli 
400 sanom aa Kuutsalon, K otkan ja  
Suursaaren välillä pelastettaessa venä
läistä panssarilaivaa ”General Admiral 
Apraksinia” . Jo  1910-luvun vaihteen 
tienoilla oli kokeilijoita, jo tka  salaa 
harjo ittivat toim intaansa kehittäen ra 
diolaitteita huolim atta siitä, että m aail
mansodan sytyttyä sitä pidettiin m el
kein valtionpetoksena. Syksyllä 1917 
rakennettiin Tam pereen Teknillisessä 
Opistossa radioasem a kokeilutarkoituk
sessa, m utta se tuhoutui myöhemmin 
vapaussodan eräässä kotitarkastuksessa.

Am atööriharrastus alkoi 20-luvun 
ensi vuosina keskittyä Nuoren V oim an 
Liiton  Radioyhdistykseen. Aktiivinen 
yritteliäisyys ei kuitenkaan välittömästi 
johtanut yleisradiotoim intaan, koska 
kiinnostus kohdistui lähinnä kokeiluun 
ja  yhteydenpitoon toisten kanssa. V ä 
hitellen havaittiin  radion merkitys 
myös muille kansanosille kuin am atöö
reille, ja  yleisradioajatus levisi.
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Alkuaskeleet. Tu nnettu  radioam atöö
ri Leo Lindell tunsi radiotekniikkaa 
niin paljon, että  pystyi omien sähkö- 
tysyhteyksiensä lisäksi kokeilem aan pu
he- ja  m usiikkilähetyksiä, ja  hänen sa
notaankin keväällä 1921 järjestäneen  
maam m e ensimmäisen yleisradiolähe-

T aulukko  5. Suom en radiohistoriaa.

1 .11 . 1923 Tam pereen Radio  aloitti sään
nöllisen toim intansa keväällä  
K uljusta  alkaneiden Arvi 

H auvosen alkukokeiden jä l
keen. S iir ty i paikallisen radio- 
yhdistyksen nim iin seuraavan 
vuoden huhtikuussa. To im in ta  
ja tku i säännöllisenä, kunnes 
Oy Yleisradio o tti hoitaak
seen oh jelm at 1930-luvun al
kupuolella.

28. 2. 1924 Valtioneuvosto hylkäsi useita 
yleisradiotoim innan aloittam i
seksi teh ty jä  anom uksia, m utta  
myönsi luvan Suom en Äänne- 
lennätin  Oy:lle eräin ehdoin  
(m m . eväten anotun mono
polio ikeuden). Lupa raukesi, 
koska yhtiö  ei a loittanut toi
m intaansa 6 kk:n sisällä.

7. 3. 1924 Suom en R adioyhdistys alkoi lä
hettää säännöllistä ohjelmaa  
käyttäen R adiopataljoonan ko- 
keiluasem aa, joka  oli jo jo u 
lukuusta  lähtien radioinut koe
lähetyksiä K atajanokalta .

23. 3. 1924 H elsingin R adiokerhon lähetin  
oli toim innassa tarkoitusta var

ten käyttöönsaadussa huoneistos
sa parin viikon ajan. T o im in 
taa ja tko i Radiola-asema, ku n 
nes taloudellisista syistä jo u tu i 
lopettam aan puolen vuoden  
ku lu ttua .

1924— 1927 m m . R aum alla , Porissa, H an
gossa, Turussa, Jyväskylässä, 
M ikkelissä, Lahdessa, Viipurissa 
ja Pietarsaaressa lähetettiin  
radio-ohjelmaa joko yksityisten  
henkilöiden tai paikallisten ra
dioyhdistysten toimesta. T o i
m inta  yh ty i Suom en Yleisra
dioon ohjelmallisesti syksyn 
1926 jälkeen.

tyksen ( »radiokonsertti») erääseen
N V L :n  ju h laan  Turkuun. Sam anlainen 
äänilevykonsertti jä r jestettiin  tam m i
kuun 1923 alkupäivinä pidettyjen
N V L :n  talvipäivien aikana radioam a
tööri Erkki Kaireniuksen kotona R a ta 
katu 2:ssa Helsingistä. K u u n telija t is
tu ivat parinsadan m etrin päässä sija it
sevan Suom alaisen Normaalilyseon
eräässä luokassa. K esällä 1921 R  Lind 
(myöh. L autkari) lähetti pienellä om a
tekoisella lähettim ellään gram ofonim u- 
siikkia U tin  upseerikerholle.

Lokakuussa 1923 perustettiin koko 
m aata toim inta-alueenaan pitävä Suo
men Radioyhdistys r.y., jonka tarkoi
tuksena oli kuuntelijoiden etu jen  a ja 
minen ja  säännöllisen yleisradiotoimin
nan aikaansaam inen. Seuraavina vuo
sina syntyikin eri puolille m aata radio- 
yhdistyksiä, jo tka om illa lähettim illään 
radioivat oh jelm ia paikalliselle kuun- 
telijakunnalle (taulukko 5 ) .

O .Y. Suomen Yleisradio perustetaan.
" R ad io lan "  lopetettua toim intansa 
syksyllä 1924 pidettiin Helsingissä ko
kous, joka asetti pätevän kom itean 
tutkim aan yleisradiotoiminnan uudel- 
leenaloittam ista. Helmikuussa 1925 jä t 
tivät eri puolueet eduskunnalle toivo
musaloitteen, jossa hallitusta pyydettiin 
valm istelem aan esitys uudeksi radio- 
laiksi. Aloitteessa m ainittiin myös, että 
valtio rakentaisi lähetysasemat, m utta 
että ohjelm atoim inta olisi annettava 
yksityisen yhtiön käsiin.

Radiokom itea pyrkikin nyt valtion 
toim enpiteitä odotellessaan ohjelm ayh- 
tiön luomiseen. Joulukuussa 1925 sano- 
malehtim iesliitot, Suojeluskuntain Y li- 
esikunta, Suomen Radioyhdistys sekä 
eräät muut yhtymät päättivät perustaa 
O .Y . Suomen Yleisradio —  A.B. F in 
lands Rundradio -yhtiön, jo n ka varsi
nainen perustava kokous pidettiin 29. 
5. 1926.
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Suom en Radioyhdistys oli valmis lo
pettam aan toim intansa, ja  uusi yhtiö 
sitoutui lunastam aan yhdistyksen lähe- 
tyskaluston. Syyskuun 9. pnä 1926 ta 
pahtui O .Y . Suomen Yleisradion en
sim mäinen lähetys, joka muodostui ar
vokkaista musiikkiesityksistä, esitelmäs
tä  ja  S T T :n uutisista. U seat paikalliset 
radioyhdistysten asemat alkoivat releoi
da Helsingin ohjelm ia, jo ten  kehitys oli 
menossa kohti yhtenäisen valtakunnal
lisen ohjelm averkon luomista. T ek n i
sestä toim innasta ei O .Y . Yleisradion 
tarvinnut alkuvuosinaan huolehtia, sil
lä se jä i  osittain valtion, osittain yksi
tyisten radioyhdistysten huoleksi.

V altio  rakensi uusia asem ia (joista 
tärkein, suurimman osan m aastam m e 
kattava Lahden suurasema vihittiin 
huhtikuussa 1928), ja  sitä m ukaa ra
dioyhdistysten asemat lopettivat toi
m intansa ja  joutuivat valtion haltuun.

Kehitys jatkuu. Kesäkuussa 1934 
m uutettiin  ohjelm ayhtiön y h tiö järjes
tystä, jo lloin  m aam m e yleisradiotoim in
ta  organisoitiin uudelleen: perustettiin 
toim innan ja tka jaksi O y Suomen Y leis
radio Ab (v :sta 1944 Oy Yleisradio 
A b ), jo n k a  pääosakkaaksi tuli Suomen 
valtio. Se siirsi om istam ansa yleisradio- 
asem at uudelle yhtiölle, johon siis kes
kitettiin  sekä ohjelm at että  tekninen 
toim inta. V uonna 1935 yhtiö osti vielä 
toim ivat Tu run ja  P ietarsaaren yksityi
set asem at, jolloin maassamme toimi 9 
asem aa. Tam m ikuussa 1936 avattiin  
Lahd en uusi 150 k W :n  lähetin, jonka 
ansiosta kuunteluolosuhteet m aam m e 
itäosissakin paranivat, ja  heinäkuussa 
alkoi O ulun asema palvella Pohjois- 
Suom en kuuntelijoita. O y Yleisradio loi 
kuuntelumahdollisuudet koko m aahan 
ennen sodan syttymistä.

Lyhytaaltotoim inta alkoi vuonna 
1938, kun Helsinkiin perustettiin lyhyt-

aaltoasema. Jo tta  saatiin pitää Suo
melle varatut taajuudet, rakennettiin 
Lahteen  kaksi lyhytaalloilla toim ivaa 
lähetintä. Lisäksi päätettiin  perustaa 
Poriin suurtehoinen lyhytaaltolähetin, 
jo tta  ulkom aille voitaisiin radioida 
Suom en hoidettaviksi annetut vuo
den 1940 olympiakisat, M aailm anso
dan sytyttyä viivästyivät M arconi-teh- 
taan toimitukset, ja  vasta vuonna 1941 
lähetykset voitiin aloittaa Porista.

T au lukko  6. V astaanotinten määrän kehitys

R adiolupien määrä Suomessa

1926 10.307
1930 97.742
1935 144.737
1940 347.533
1945 542.198
1950 721.505
1955 1.020.585
1960 1.227.559
1965 1.540.851
1970 1.759.313

T V -lu p ien  määrä Suomessa

1958 7.757
1960 92.524
1962 335.990
1964 622.455
1966 822.311
1968 957.723
1970 1.058.374

Sodanjälkeiset vuodet. Sota oli kes
keyttänyt Yleisradion teknisen raken
nustoim innan, m utta sen jälkeen  ryh
dyttiin kokeilem aan ja  tekem ään uudis
tuksia ottaen huomioon taloudelliset 
vaikeudet: pienitehoiset asem at sijo itet
tiin Tam m isaareen, H ankoon ja  K ar- 
jaalle, lyhytaaltotoim inta keskitettiin 
kokonaan Porin asemalle ym.

V uonna 1953 Yleisradio aloitti 
U LA -verkon rakentam isen, ja  jo  60- 
luvun alkupuolella sen kuuntelualue 
peitti koko m aan. Säännöllinen televi-
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peitti koko m aan. Säännöllinen televi-
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siotoiminta alkoi 1. 1 .  1958 parisen 
vuotta kestäneiden kokeilujen jatkona. 
Jo  3 vuotta aikaisemmin oli Suomen 
Radioinsinööriseura lähettänyt ensim
mäisen julkisen televisiolähetyksen 
Teknillisen Korkeakoulun sähkölabora- 
toriosta.

V iim e vuosikymmenen aikana vas
taanottim ien m äärä on lisääntynyt lä
hinnä m atkaradioiden suosion kasvun 
ansiosta. Televisiotoim innan laa jen 
tuessa on TV -vastaanottim ien m äärä 
samoin kasvanut nopeasti. O h jelm a
toim inta on tehostunut ja  monipuolis
tunut huom attavasti. Jo  vuonna 1964 
oli ensim m äinen stereolähetys, ja  nyt 
on Etelä-Suom en asukkailla m ahdolli
suus nauttia stereomusiikista useita ker
to ja  viikoittain. Yleisradiolla oli vuo
den 1969 lopussa 13 A M - (keskipitkä- 
ja  pitkäaalto) lähetintä, 81 U L A - ja  4 
lyhytaaltolähetintä.
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