
ENSIMMÄINEN LUKU

Radio —
kansainvälisen viestinnän väline

Yksin Chicagon kaupungissa on enem
män televisiovastaanottimia kuin koko 
Afrikan mantereella. Samaan aikaan kun 
televisiolla on pysyvä sija amerikkalaisessa 
yhteiskunnassa ja huomattava vaikutusvalta 
useissa Euroopan maissa, ääniradio on 
kuitenkin säilyttänyt asemansa maailman
laajuisen tietoliikenteen johtavana väli
neenä. Pohjois-Amerikassa, missä televisio 
on ottanut hoitaakseen eräitä ääniradiolle 
ennen varattuja tehtäviä, ääniradio on 
omaksunut uusia tehtäviä ja toiminta 
laajenee yhä kuuntelijakunnan kasvun 
myötä.

Yleisradiotoiminnan kotimaan rooli on 
muuttumassa yhä useampien kuunteli
joiden seuratessa radio-ohjelmia oman 
maansa ja jopa oman maanosansa ulkopuo
lelta ja havaitessa viehätyksen, joka liittyy 
ulkomaisten radioasemien laajan valikoi

man kuunteluun.
Euroopassa on ulkomaisten radioase

mien kuuntelu helpointa keskiaalloilla, 
mutta ulottuvilla ovat tällöin lähinnä vain 
Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän 
maiden radioasemien kotimaanohjelmat. 
Haluttaessa kuunnella radioasemien ulko- 
maanohjelmia — ja erityisesti jos niitä 
halutaan kuulla muista maanosista — on 
turvauduttava lyhytaaltoihin. Varsinainen 
kansainvälinen radiotoiminta on nimittäin 
keskittynyt eri lyhytaaltokaistoille. 
Lyhytaallot alkavat siitä, mihin vastaan
ottimesi keskiaaltoalue päättyy (1,6 MHz 
eli 187 m), ja päättyvät niillä tienoilla, 
missä alkaa televisiokanaville varattu osa 
radioaaltoalueesta. Tällä laajalla lyhytaalto
alueella on monia erilaisia radioasematyyp- 
pejä ja -luokkia. Seuraavassa esittelemme 
tärkeimpiä niistä.
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Willis Conoverin kuuntelijakunta Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa lasketaan 
miljoonissa. Kuvassa hän jakelee nimikirjoituksiaan Tallinnan jazzfestivaaleilla. 
Conover on jo toistakymmentä vuotta tuottanut ohjelmia Voice of Americassa. Hänen 
panoksensa amerikkalaisen elämänmuodon kuvaajana on ollut merkittävä.

Kansainväliset radioasemat
K uten  jo  nim ikin sanoo, näm ä ovat 

radioasem ia, jo id en  ohjelm at on ta rk o ite t
tu  ja  suun n a ttu  asem an sijaintim aan 
rajojen ulkopuolella asuville kuuntelijoille. 
O hjelm at ovat u lkom aista kuuntelijakuntaa 
silmällä p itäen  suunniteltu ja, ja  ne 
esitetään yleensä suurilla m aailm ankielillä, 
m u tta  suurim m at asem at lähettävä t ohjel
mia m yös kohdealueen paikallisilla kielillä. 
U seim m iten ohjelm ia lähetetään  englannin 
kielellä, m u tta  m yös suom enkielisiä ohjel
mia voidaan kuulla ulkom aisilta radioase
m ilta. N ykyään lähetetään  Suom een suun
na ttu ja  suom enkielisiä ulkom aanohjelm ia 
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säännöllisesti M onacosta (NOREA), P ortu
galista (IBRA), N euvostoliitosta (Moskova, 
Petroskoi ja  Tallinna), Puolasta ja  Englan
nista (BBC). Näm ä ohjelm at suunnataan 
Suom een lähetinan tenn in  avulla ja  lähete
tään tavallisesti taajuuksilla, jo tk a  on huo
lellisesti valittu  hyvää kuu luvuu tta  silmällä 
pitäen.

Suurim m at kansainväliset radioasem at 
lähettävät ohjelm iaan uusin to ina useaan eri 
o tteeseen ym päri vuorokauden eri taa juuk
silla siten, e ttä  kunkin  kohdealueen tarpeet 
tulevat ote tu iksi huom ioon niin lähetys
ajan kuin -taajuuksienkin suhteen. Esim er
kiksi Radio RSA, Etelä-Afrikan Ääni, 
lähettää  tunn in  m ittaisen ohjelm ansa



neljästi pelkästään Yhdysvaltain ja Kana
dan eri aikavyöhykkeitä varten. Swiss 
Broadcasting Corporation, Sveitsin Radio, 
joka on monen lyhytaaltokuuntelijan 
suosikkiasema, lähettää oman ohjelman 
Pohjois-Amerikan sekä itä- että länsiran
nikkoa varten. Kummankin lähetysaika on 
ajoitettu kohdealueen alkuiltaan. Radio  
M oscow, Moskovan Radio, puolestaan 
käyttää hyväkseen Neuvostoliiton valtavaa 
kokoa Pohjois-Amerikan lähetyksissään: 
varsinainen Pohjois-Amerikkaan tarkoitettu 
ohjelma on suunnattu mantereen itä- ja 
keskiosiin ja lähetetään Neuvostoliiton 
Euroopan puoleisessa osassa sijaitsevien 
lähettimien kautta, kun taas länsirannikolle 
tarkoitetut ohjelmat lähetetään Neuvosto
liiton Tyynen meren rannikolla sijaitsevien 
lähettimien kautta. Kumpikin ohjelma on 
peräisin Moskovasta, mutta kuullessasi 
kuulutuksen ”This is Radio M o sco w ” voi 
signaali tosiasiallisesti olla peräisin lähetti- 
mestä, joka sijaitsee Habarovskissa, Riiassa, 
Minskissä, Petropavlovskissa, Moskovassa, 
Kiovassa tai jossakin muussa kaupungissa.

Kansainvälistä radiotoimintaa harras
tavat hallitusten radioasemien ohella myös 
sellaiset asemat, joilla ei ole valtiollisia 
siteitä. On esimerkiksi uskonnollista lähe
tystyötä tekeviä lyhytaaltoasemia. Näitä 
toimii eri puolilla maapalloa: vanhin on 
Quitossa Ecuadorissa — kuuluisa Voice o f  
the A ndes  (”Andien Ääni”) on useimmiten 
ensimmäinen eteläamerikkalainen radio
asema, jonka lyhytaaltoharrastelija kuulee.

Tämän menestyksekkään, amerikkalais
ten rahoittaman ecuadorilaisaseman esi
merkin innoittamina on useita muitakin 
lähetystyötä tekeviä radioasemia perustettu 
mm. sellaisiin maihin kuin Etiopiaan, 
Liberiaan, Haitiin, Guatemalaan, Boliviaan, 
Burundiin, Filippiineille, Seychelleille ja 
Hondurasiin. Kaikki nämä asemat lähettä
vät ohjelmiaan englanniksi ja ovat kiitol
lisia myös Euroopasta tulevista kuuntelu
raporteista. Eräät lyhytaaltokuuntelijat 
ovat jopa tehneet näiden yksityisten, 
ei-kaupallisten, vapaaehtoisin lahjoituksin 
rahoitettujen ja poliittisesti sitoutumatto
mien radioasemien kuuntelusta oman 
kiehtovan, pitkälle erikoistuneen harras

teensa. Ellei muuta, tarjoavat nämä asemat 
ainakin tervetullutta vastapainoa sille 
poliittiselle propagandalle, jota puolestaan 
saa kuulla eräistä muista osista maapalloa.

Kaikki kansainväliset lyhytaaltoasemat 
eivät ole poliittisia tai uskonnollisia 
luonteeltaan. Eräässä myöhemmässä luvus
sa esittelemme aseman WNYW, Radio N ew  
Y ork W orldwide; se on kaupallinen 
lyhytaaltoasema, jonka studiot sijaitsevat 
New Yorkissa. Asemalla on hyvin mielen
kiintoinen menneisyys ja kenties vieläkin 
mielenkiintoisempi nykyisyys ja tulevai
suus. Erityisesti Länsi-Euroopassa, Kana
dassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa 
on radioasemia, jotka ovat maidensa 
virallisia ”äänenkannattajia” , vaikka eivät 
olekaan suoranaisesti maansa hallituksen 
alaisina työskenteleviä. Ne ovat tavallisesti 
riippumattomien, toimiluvan varassa 
työskentelevien yhteisöjen hoitamia. Esi
kuvana on ollut hallituksesta riippumaton 
Iso-Britannian monopoliradioyhtiö British  
Broadcasting C orporation  (BBC).

Amerikkalainen kuuntelija, joka on 
tottunut kaupalliseen radiotoimintaan ja 
torjuu ajatuksen valtion omistamasta ja 
propagandavälineenä käytettävästä radio
asemasta, saattaa kiinnostua tuosta kol
mannesta vaihtoehdosta, jota toteuttavat 
BBC, Australian Broadcasting C om m ission  
ja N ew  Zealand Broadcasting Corporation. 
Vastaavasti suomalaisen kuuntelijan kan
nattaa tutustua radioasemiin, jotka toimi
vat toiselta pohjalta kuin Yleisradio.

K otim aan radioasemat
Yhdysvallat on niitä harvoja maailman 

maita — ja ainoa joltisenkin kokoinen — 
jolla ei ole kotimaista tai paikallista 
radiotoimintaa lyhytaalloilla. Kanadassa 
taas lyhytaaltoalueella on tärkeä rooli 
kotimaantoiminnassa. Kotimaiselle kuunte
lijakunnalle lähettäviä lyhytaaltoasemia on 
Kanadassa sirottunut rannikolta rannikolle 
Newfoundlandin St. Johneista aina Britti
läisen Kolumbian Vancouveriin asti. Ehkä 
vieläkin suurempi merkitys on Kanadassa 
Canadian Broadcasting Corporationin
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Radio Canadan mahtava lähetinrakennus ja suunta-antenneja Sackvillessä New 
Brunswickin maakunnassa. Täältä lähetetään ohjelmia Eurooppaan, Afrikkaan ja 
Etelä-Amerikkaan 12 eri kielellä. Yhdellä erikoisantennilla suunnataan lisäksi ohjelmia 
arktisilla alueilla asuville Kanadalaisille.

lyhytaalto-ohjelmilla, jotka on tarkoitettu 
maan pohjoisimpiin osiin (CBC Northern 
Service). Ne suunnataan napapiirille ulko
maanpalvelun lähetinkeskuksesta Sackvil- 
lestä New Brunswickin maakunnasta. Tämä 
jonkinlainen kotimaan- ja ulkomaanpal
velun välimuoto huolehtii sellaisten eristet
tyjen yhdyskuntien yleisradiotoiminnasta 
kuin Luoteisterritorioiden, Yukonin maa
kunnan ja Kanadan muiden maakuntien 
pohjoisosien, joita ei voitaisi riittävässä 
määrin palvella keskiaalto- ja ULA-lähetti- 
millä.

Kaikkiaan Etelä-Amerikassa ja monissa 
Afrikan ja Aasian osissa lyhytaallot ovat 
tärkein aaltoalue kotimaan radiotoimin
nassa. Kotimaan lyhytaaltotoiminnalla on 
tärkeä sija myös Australiassa ja muualla 
10

Tyynen meren alueella. Vaikka nämä 
radioasemat toimivatkin pääasiassa paikal
lisia tai kansallisia tarpeita silmälläpitäen, 
monia niistä voidaan suotuisissa olosuh
teissa kuulla myös Suomessa.

Suomessa voidaan kuunnella kotimaan
ohjelmia lähettäviä radioasemia kaikista 
maanosista. Parhaimmin kuuluvia ovat 
eräät eurooppalaiset, neuvostoliittolaiset, 
pohjoisafrikkalaiset ja Lähi-Idän asemat. 
Keväästä syksyyn ovat kuuluvissa Etelä- ja 
Keski-Amerikan lyhytaaltoasemat, jotka 
muutamaa harvaa poikkeusta lukuunotta
matta ovat kotimaanasemia. Suuri osa 
näistä toimii lyhytaaltoalueen ns. tropiikki
kaistoilla. Näistä tropiikkiasemista tulee 
puhe vielä tuonnempana.

On monia syitä kotimaan- tai paikallis-



asem an kuuntelem iseen. Yksi niistä on 
käsityksen saam inen siitä, m iten  ihm iset 
eri maissa elävät. Tavallisesti u lkom aan
palvelu — pyrkiessään luom aan edullisen 
vaikutelm an — on taipuvainen tietynlaiseen 
propagandaan , kun  taas kotim aanpalvelu  
paikallisille kuuntelijo ille  su u n n a ttu n a  voi 
an taa asioista kokonaan  toisenlaisen kuvan.

T oinen  syy ko tim aan  ohjelm ien k u u n 
telem iseen on  siten  tarjou tu va tilaisuus 
kuulla paikallisten kuu n te lijo id en  mieli- 
m usiikkia. E sim erkiksi m onilla ranskan
kielisen A frikan m ailla k u te n  Senegalilla, 
N orsunluuranniko lla  ja  K ongolla on ns. 
kansainvälinen ohjelm a kansallisen ohjel
m an rinnalla. O lem atta  varsinainen ulko- 
m aanohjelm a täm ä kansainvälinen ohjelm a

p itää  ohjelm avalinnoissaan esikuvana R ans
kan O R T F :ää (Office de Radiodiffusion 
Television Française) h ienostuneine  eu- 
rooppalaisine m usiikkeineen ja  ranskankie- 
lisine kuu lu tuksineen . M u tta  ko tim aanoh- 
jelm assa — jo k a  useim m iten  o n  kuultavissa 
Suom essa aivan y h tä  hyvin — soitellaan 
aito ja afrikkalaisia ry tm ejä  ja  kuu lu tuksia  
on  harvoin , pääasiassa afrikkalaisilla kielil
lä.

K ie lita ito inen  kuuntelija , jo k a  
ym m ärtää  venäjän k ie ltä  tai jo ta k in  m u u ta  
N euvostoliitossa p uh u ttav aa  k ieltä, saattaa 
havaita ope ttavaksi verrata M oskovan 
R adio  kotim aiselle kuu n te lijakunna lle  ta r
k o ite ttu ja  uu tis ia  ja  po liittis ia  ohjelm ia 
niihin, jo i ta  esitetään ulkom aanohjelm issa.

Radio New York Worldwiden (WNYW) espanjankieliset lähetykset suunnataan 
Latinalaiseen Amerikkaan. Insinööri Dick Schumeyer on parhaillaan tarkkailemassa El 
Surco del Aire John Deere -ohjelman nauhoitusta. Tämä suosittu ohjelma koostuu 
mm. pörssinoteerauksista, uutisista, musiikista ja kommenteista. Ohjelma lähetetään 
kello 0000—0500 GMT, ja sillä on miljoonia kuuntelijoita.
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Aikamerkki- ja vakiotaajuusasemat
V akioitu  aika ylläpidetään m aailm an 

eri osissa suurella tarkkuudella  yli koko 
m aapallon u lo ttuvan  radioasem averkoston 
avulla. Näm ä asem at yleensä toim ivat 
erityisesti valituilla tasataajuuksilla, jo ita  
lyhy taalto kuun te lija  voi käy ttää  m yös 
vastaanottim ensa asteikon täsm ääm iseen.

Yhdysvalloissa kaikki ajanm ittaukset 
perustuvat tarkko ih in  aikam erkkisignaalei- 
h in, jo ita  läh ettävä t National Bureau o f  
Standarsin (Kansallinen V akaustoim isto) 
asem at WWV F o rt Collinsista C oloradosta 
ja  WWVH M auista Havaijilta. K anadan 
vakiotaajuus- ja  aikam erkkiasem a on  otta-

w alainen CHU, Dominion Observatory, 
joka  k u u lu ttaa  ajan jo k a  m inuu tti englan
niksi ja  ranskaksi. Euroopassa parhaiten 
kuuluva aikam erkkiasem a on Englannin 
T eddingtonissa M iddlesexissä sijaitseva 
MSF.
Erikoisasemat

K äsite ttä  ” erikoisasem at” käytetään 
tässä yleisnim ikkeenä kaikille radioase
mille, jo id en  läh etykset tai ohjelm at eivät 
ole ta rk o ite ttu ja  suuren yleisön kuunnel
taviksi. Näm ä asem at yleensä välittävät 
kahden pisteen välistä radioliikennettä 
('engl point-to-point), jo te n  niitä ei ole

Sisäkuva Vatikaanin Radion lähetinrakennuksesta Santa Maria di Galeriassa Italiassa. 
Tämä uudenaikainen rakennus ja lähetinlaitteet ovat lahjoituksia ulkomailla asuvilta 
katolisilta lähinnä Australiasta ja Uudesta Seelannista. Vatikaanin Radio lähettää 
lukuisia lyhytaalto-ohjelmia useilla eri kielillä. Ohjelmat kertovat katolisen maailman 
asioista, ja ne alkavat tutuilla sanoilla "Laudetur Jesus Christus, Praised be Jesus 
Christ".
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ta rk o ite ttu  yleisesti kuunneltaviksi, vaan 
lähetykset välittävät in fo rm aatio ta  yhdessä 
ta i useam m assa m ääritellyssä vastaan o tto 
pisteessä olevalle hyvin pienelle kuulijakun
nalle.

N äm ä erikoisasem at (engl. utility  
stations) sulkevat piiriinsä laivasta maalle, 
ilm asta m aahan, m aasta ilm aan, ilm asta 
ilm aan tapahtuv an  ja  m uun liikkuvan 
rad io liiken teen  sääasem at, tu tka-, lento- 
m ajakka-, faksim ile- ja  telex-asem at jne.

Monissa maissa on  säädetty  lakeja, 
jo tk a  kieltävät yleisöltä tälla isten  asem ien 
lähetysten  kuun te lun . Yhdysvalloissa 
(ku ten  Suom essakin) kuu n te lu  sinänsä ei 
ole k ie lle ttyä, m u tta  kuu ltu jen  yksity isten  
sanom ien sisältöä ei saa k irjo ittaa  m uistiin  
tai levittää.
Am atöö riasemat

R adioam atööri- eli ”ham i” -toim innasta 
on  k irjo ite ttu  lukuisia kirjoja. N iinpä tä tä  
a ih e tta  ei käsitellä tässä kirjassa. Radio-

Kansainväliset lyhytaaltoasemat vastaanottavat mielel
lään kuunteluraportteja kaukaisilta kuuntelijoilta. 
Radion alkuaikoina nämä raportit kertoivat asemalle, 
kuinka hyvin sen lähetykset kuuluivat. Nykyään 
raportteja käytetään myös kuuntelijakunnan suuruuden 
mittarina. Useimmat asemat lähettävät kiitokseksi ja 
vahvistukseksi QSL-kortteja sekä myös värikkäitä 
viirejä.
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Yksi maailman arvostetuimmista Dx-kuuntelijoista Arthur Cushen (keskellä) Henry 
Hatchin haastateltavana BBC:n "World Radio Club" ohjelmassa. Viehättävä rouva 
Ralda Cushen oikealla. Cushenit asuvat Invercargillissä Uudessa Seelannissa. Ollessaan 
maailmanympärimatkalla vierailemassa radioasemilla heistä otettiin tämä kuva 
Lontoossa. Arthurilla on Radio New Zealandissa oma erikoisohjelmansa 
DX-kuuntelijoille.

am atö ö rito im in ta  on periaa ttee ltaan  kah
den yksity isen  henkilön välistä kaksisuun
taista rad io liikenne ttä  tiety illä ta rk o itu k 
seen varatuilla lyhy taaltokaisto illa. Täm ä 
on täysin vastakkaista y le isradio to im intaan 
verrattuna, jo k a  ei ole su u n n a ttu  yksity i
sille henkilöille, vaan yleisölle.

R adioam atööriasem a ei saa kohdistaa 
lähetyksiään yleisradioasem alle eikä yleis
radioasem a om iaan erityisesti jo llekin 
am atöörille. R ad ioam atöö rit yleensä to im i
vat ilman k iin te itä  aikataulu ja ja  käy ttävät 
m itä tahansa sopivaa taa ju u tta  radioam a- 
tö ö rito im in taan  varatuilla kaistoilla. Yleis
radioasem at taas yleensä toim ivat kiintei- 
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den aikataulu jen  m ukaan, vaikkakin aika
tau lu t saattavat vaihdella vuodenajoittain  
(tai vieläkin useam m in). Näm ä aikataulu t 
ilm oitetaan etu käteen  ja  ju lkaistaan  erilai
sissa tiedotusvälineissä ja  käsikirjoissa.

V aikka jo tk u t  kuuntelevatkin  radio
am atöörien  lähetyksiä, on lyhy taaltokuun- 
telun suuri viehätys kuitenkin  lyh y taa lto 
alueen yleisradiokaistoilla, sekä kotim aan- 
e ttä  ulkom aanlähetyksissä. Täm ä kirja on 
oppaasi näiden radioasem ien kuunteluun  — 
niitä on to ista tu h a tta  — jo ita  hiem an 
kokem usta hankittuasi voit kuunnella 
vastaanottim esi lyhytaaltoalueen m onilla 
eri yleisradiokaistoilla.


