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Jos auton keskuslukitus ei yri-
tyksista huolimatta avaa tai sul-
je ovia, voi kyse olla hairiosta 
radiotaajuusalueella. Lahdessa 
ongelmia on ollut muun muas-
sa Rauhankadulla Radiomaen 
puoleisessa paassa ja rautatie-
aseman pysakOintialueella sii-
na osassa, joka on lahinna Ra-
diomakea. 

Viestintaviraston tarkastus-
insinOOrien selvitellessa on-
gelmaa Rauhankadun ja Har-
jukadun kulmauksessa syykin 
lOytyy nopeasti. 

- Keskuslukitusavaimien 
kauko-ohjaus toimii radiotaa-
juudella 433,92 megahertsia ja 
tassa nayttaa olevan lahella ra-
dioamatOOriliikenteen toistin, 
jonka taajuus on 434,600 me
gahertsia, nakee tarkastusinsi-
nOOri Yrjft Hamalainen mitta-
uslaitteista. 

Kun toistin lahettaa, nakyy 
laitteiston kayralla selva piik-
ki eika muutaman metrin paa-
han mittauspaikasta pysakOidyn 
henkiloauton keskuslukitus toi-
mi. Toistimen lahetysvaiheen lo-
puttua alkaa lukituskin toimia. 

- Kaksi radiotaajuutta on niin 
lahella toisiaan, etta toistimen 
lahetys hairitsee auton lukitusta. 

Kummatkin toimivat kuitenkin 
sallituilla taajuuksilla, Hamalai
nen toteaa. 

Autojen lukitusohjaus toimii 
niin sanotulla yhteiskayttokais-
talla, jolla toimii monenlaisia 
muitakin laitteita. 
Lahden radioamatodrikerhon 
puheenjohtajalle Pekka Mielo-
selle tieto hairioista tulee ylla-
tyksena. Kerholla on toimitila 
Radiomaella ja 434,600 mega
hertsia on yksi toistimen kayt-
tamista taajuuksista. 

HHinausajoneu-
voa ei kannata 

ainakaan ihan heti 
tiiata paikaiie. 
YrjO Hamalainen 

Mielonen pitaa yhtena mah-
doUisuutena hairiOiden poista-
miseen mastossa sijaitsevan la-
hettimen siirtamista ylemmas. 

- Minulla on ollut sellainen 
kasitys, etta nama ongelmat liit-
tyvat vain isoihin radioasemiin, 
han toteaa. 

Hamalaisen mukaan hairiot 
ovat kuitenkin suhteellisen ta-
vallisia ja ovat kasvaneet kau-
ko-ohjattavien laitteiden yleis-
tyessa. Ongelmia voivat aihe-

Kun toistin lahettaa, ei Rauhankadun ylamakeen pysakoidyn auton 
keskuslukitus toimi. 

uttaa esimerkiksi kiinteistOjen 
halytysjarjestelmat tai autojen 
varashalyttimet, jos ne ovat vi-
kaantuneet ja jumiutuneet la-
hettamaan jatkuvasti. 

- Tassa tapauksessa hairio 
kestaa hetken, silla toistinase-
ma ei ole jatkuvasti paalla. Ko-
kemus on osoittanut, etta hairiO 
saattaa olla ajoneuvokohtainen-
kin. Samalla pysakOintialueella 
voi olla vierekkain kaksi autoa, 
joista toisen keskuslukitus ei toi
mi, mutta toisessa ei ole mitaan 
vikaa, Hamalainen kertoo. 

Auton ovet saattavat Yrjo Ha
malaisen mukaan hairiOtilan-
teessakin toimia, jos keskusluki-
tusavaimella osoitetaan autossa 
lahelta sita kohtaa, missa luki-
tusjarjestelman vastaanotin on. 
Ne sijaitsevat yleensa kojelau-
dassa, joten avainta pitaa kayttaa 
lahella tuulilasia. Ellei muu auta, 
on kaivettava esille keskusluki-
tusavaimen sisalla oleva vara-
avain ja selvitettava sen kayttO 
jo ennakkoon ohjekirjasta. 

- Hinausajoneuvoa ei kannata 
ainakaan ihan heti tiiata paikai
ie, Hamalainen neuvoo. 

Radiotaajuuksien kaytOn val-
vonta ja radiohairioiden seMtta-
minen kuuluvat Viestintaviras
ton tehtaviin. Niihin Uittyvista 
ongelmista tulee tarkastusinsi-
nOori YrjO Hamalaisen mukaan 
monenlaisia valituksia. Osa hai-
riotilanteista johtuu viallisista 
laitteista tai vaarasta asennus-
tavasta. Joskus ongelma ratkeaa 
nopeasti, mutta joitakin kaydaan 
selvittamassa paikan paalla. 

- Tarvittaessa, jos jaljelle jaa 
enaa vahva epaily radiohairiOsta, 
kaymme selvittamassa mittaus-
kalustollamme ongelmaa pai
kan paalla, Hamalainen toteaa. 

- Kerran meille vaUtettiin, et
ta sahkOvatkaimen kayttO aihe-
utti hairiOita television kuvaan. 
Silloin kehotimme selvittamaan 
vatkaimen mahdollisen vian ja 
valttamaan sen kayttoa televi-
siota katseltaessa. 

Tarkastusinsin66ri Yrj6 Hamalainen r 
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Lahdessa Rauhankadulle py-
sakOity henkilOauto ei suos-
tunut helmikuisena iltana 
aukeamaan millaan, vaikka 

paniikkikohtauTcsen. jotenKin 



Dn ongeima 
ikuslukiruksen avainta 
psuteltiin kauempaa ja 
an auton vieressakin. 
iraavana aamuna ovet 
tesivat mennakseen kohta 
:kseen lukkoon, mutta 
oivat toimia, kun olimme 
vamassa esiin keskuslu-
tisavaimen sisalla olevaa 
a-avainta. 

Kun keskuslukitus oli 
temppuillut samassa paikassa 
viela muutaman kerran, ker-
roin ongelmasta autoliikkeen 
huoltoneuvojalle. 

Tallaista sattuu kuulemma 
aina silloin talloin, koska ra
diotaajuuksiiia on tavallaan 
ruuhkaa. 

Autoliikkeesta otettiin viela 

yhteytta maahantuojaan, jon-
ka edustaja oli myos kuullut 
satunnaisista hankaluuksista. 
Kun keskuslukituksen kauko-
ohjaimet kayttavat yleisesti 
taajuuskaistaa 433,92 mega-
hertsia, ei kyse ole vain yhden 
automerkin ongelmasta. Rat-
kaisuksi tarjottiin Viestintavi-
rastonkin ehdottamaa keinoa 

suunnata avain mahdollisim-
man lahelle auton lukitusjar-
jestelman vastaanotinta. 

Kun paivittelin ongelmaa 
tutuilleni, kavi ilmi, ettei se 
niin tavaton olekaan. Yhden 
auton keskuslukitus takkuilee 
Lahden torin laheisyydessa 
ja toisen aina rautakaupan 
pihassa. 


