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Besides truckers, CB radios are also used by
off-roaders, RVers, bikers, and all sorts of 
hobbyists. Apart from being a hobby for 
some people who use it to communicate 
around the world without cell phones or the 
internet, CB radio operators serve a critical 
role in emergency preparedness and 
communications. 

Also known as amateur radio   operators, 
these people are relied on by emergency 
management professionals during crisis 
situations. These users operate on special 
frequencies and are licensed by the FCC. 
But why have CB radios maintained their 
appeal even in this age of more effective 
digital communications?

Thrill is in the chase
The short answer? In some circles, the thrill
is in the chase–and CB radio still offers that 
thrill.

CB radios are popular among truckers and 
people who enjoy off-roading, like hunters 
and other outdoor enthusiasts. The 
frequency spectrum is also a plus–CBs can 
often get through where something like a 
walkie-talkie can’t. And since CB radios can 
be used with or without a license, those 
who use them often feel they’re getting 
away with something.

Back Up for Emergency Personnel

You will be surprised to find out that there 
are approximately2million people   involved 
in amateur radio across the world. For 
starters, they help with emergency 
communications in various ways, and they 
are much more than hobbyists. They serve 
as the eyes and ears on the ground for 
emergency management professionals  
during severe storms. Some of them are 
also members of authorized emergency 
radio service organizations and they engage
in emergency response and communications
exercises.

CB radio operators also offer a very 
important function to back up state 
emergency preparedness services. Although
CB radio operators don’t work directly with 

Kuorma-autojen lisäksi CB-radioita 
käyttävät myös maasturit, matkailuautot, 
pyöräilijät ja kaikenlaiset harrastajat. Sen 
lisäksi, että CB-radio-operaattorit ovat 
harrastus joillekin ihmisille, jotka käyttävät 
sitä kommunikoimaan ympäri maailmaa 
ilman matkapuhelimia tai Internetiä, heillä 
on kriittinen rooli hätätilavalmiudessa ja 
viestinnässä. 

Hätätilanteiden hallinnan ammattilaiset 
luottavat näihin ihmisiin myös 
amatööriradio-operaattoreina 
kriisitilanteissa. Nämä käyttäjät toimivat 
erityisillä taajuuksilla ja FCC: n luvalla. 
Mutta miksi CB-radiot ovat säilyttäneet 
vetovoimansa myös nykyajan 
tehokkaamman digitaalisen viestinnän 
aikakaudella?

Jännitys on ajoissa
Lyhyt vastaus? Joissakin piireissä jännitys 
on ahdistuksessa - ja CB-radio tarjoaa 
edelleen tämän jännityksen.

CB-radiot ovat suosittuja kuorma-
autoliikenteessä ja maastossa harrastavien 
ihmisten keskuudessa, kuten metsästäjät ja
muut harrastajat ulkona. Taajuusspektri on 
myös plus-CB: t voivat usein päästä läpi 
siellä missä jotain radiopuhelinta ei. Ja 
koska CB-radioita voidaan käyttä
ä lisenssillä. tai ilman lisenssiä, niitä 
käyttävät tuntevat usein pääsevänsä eroon.

Varmuuskopioi hätähenkilöstö

Tulet yllättymään saadessasi selville, että 
amatööriradiossa on noin 2 miljoonaa 
ihmistä ympäri maailmaa. Ensinnäkin he  
auttavat hätäviestinnässä monin tavoin, ja 
he ovat paljon enemmän kuin harrastajia. 
Ne toimivat silminä ja korvina kentällä 
hätätilanteiden hallinnan ammattilaisille 
vakavien myrskyjen aikana. Jotkut heistä 
ovat myös valtuutettujen 
hätäradiopalvelujärjestöjen jäseniä, ja he 
osallistuvat hätätilanteisiin ja viestintään.

CB-radio-operaattorit tarjoavat myös 
erittäin tärkeän toiminnon valtion 
hätävalmiuspalvelujen 
varmuuskopioimiseksi. Vaikka CB-radio-



state emergency preparedness and 
response services, the emergency services 
still rely on their services. And there are 
several valid reasons why emergency 
preparedness and management services 
depend on them.

A Lifeline when Modern 
Communications Fail

CB radio operators are not only essential 
during actual emergencies, but they also 
exceptionally good when it comes to 
emergency drills. Regardless of the 
availability of high-tech communication 
options in this age, the world is still at the 
mercy of the weather. When phone lines are
down and cell towers are knocked down 
during bad weather, CB radio operators are 
a lifeline. They are critical in locating where 
victims are stranded and sending alerts to 
emergency personnel.

Versatility

The appeal of CB radiolies in its versatility. 
It can reach any location on earth, and it’s 
less expensive than modern digital devices. 
Additionally, the device is quite easy to use,
making it a good choice for people who are 
not very tech savvy.

CB radio has also gained popularity among 
vintage car freaks. The device can provide a
link between drivers and their fellow 
enthusiasts, making it possible for them to 
share their thoughts and experiences about 
cars over the airwaves.

CB radios also have different channels that 
can be selected depending on the user’s 
needs.

So, what if I want to become a CB radio 
operator? you’re setting up a station at 
home, you’ll need a ham radio, a little 
battery power, a CB antenna for house, and 
you’re good to operate in any weather 
conditions.

Well, you need to get an amateur radio 
operator license from the FCC to become a 
ham radio operator. All operators must sit 
an exam regulated by the FCC to get a 
license. There are three types of licenses – 
technician’s license for entry-level 

operaattorit eivät toimi suoraan valtion 
hätävalmius- ja reagointipalvelujen kanssa, 
hätäpalvelut luottavat edelleen 
palveluihinsa. Ja hätätilavalmius- ja 
-hallintapalvelut riippuvat niistä useista 
pätevistä syistä.

Eline, kun moderni viestintä 
epäonnistuu

CB-radiopuhelimet eivät ole välttämättömiä 
paitsi todellisissa hätätilanteissa, mutta ne 
ovat myös poikkeuksellisen hyviä 
hätätilanteissa. Huolimatta korkean 
teknologian viestintävaihtoehtojen 
saatavuudesta tällä aikakaudella, maailma 
on edelleen säähän armoilla. Kun 
puhelinlinjat ovat alhaalla ja solutornit 
kaatuvat huonon sään aikana, CB-radio-
operaattorit ovat pelastusrengas. He ovat 
kriittisiä etsimään uhrien jumiin joutuneita 
ja lähettävät hälytyksiä 

Monipuolisuus

CB-radion vetovoima on sen 
monipuolisuudessa. Se voi tavoittaa missä 
tahansa maan päällä, ja se on halvempaa 
kuin modernit digitaaliset laitteet. Lisäksi 
laitetta on melko helppo käyttää, joten se 
on hyvä valinta ihmisille, jotka eivät ole 
kovin teknisiä.

CB-radio on saavuttanut suosiota myös 
vintage-autojen friikkien keskuudessa. Laite
voi muodostaa yhteyden kuljettajien ja 
muiden harrastajien välille, mikä antaa 
heille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan autoista radiossa.

CB-radioissa on myös erilaisia kanavia, 
jotka voidaan valita käyttäjän tarpeiden 
mukaan.

Joten, mitä jos haluan tulla CB-radio-
operaattoriksi?

No, sinun on saatava 
amatöörioperaattorilupa FCC: ltä tullaksesi 
kinkkuoperaattoriksi. Kaikkien 
operaattoreiden on suoritettava FCC: n 
määrittelemä tentti saadakseen luvan. 
Lisenssejä on kolme tyyppiä: teknisen 
lisenssi lähtötason operaattoreille, yleinen 
lisenssi, joka sallii maailmanlaajuisen 
viestinnän, ja amatööri-lisenssi, jonka 
avulla voit käyttää kaikkia tiloja ja 



operators, the general license that permits 
global communications, and the amateur 
extra license that allows you to operate on 
all modes and bands. Apart from the 
license, you need to set up a station. If

taajuuksia. Lisenssin lisäksi sinun on 
perustettava asema. Jos asetat asemaa 
kotona, tarvitset kinkkuradion, vähän 
akkua, CB-antennin taloon, ja olet hyvä 
toimimaan kaikissa sääolosuhteissa.


