
jopa 50 metrin mastosta. Hakemusviidakko on järkyttävä. Kerhokirjeessä 
olemme ehdottaneet, että rakennuslakiin tulisi saada koko maassa vapautus 
rakennusluvista tai ainakin hallinnollinen helpotus.

Kun metsään huutaa eikä se vastaa, täytyy itse toimia. Hollolan kunnassa – 
joka monessa asiassa on edistyksellinen – on 1.1.2017 astunut taas voimaan 
uusi rakennusjärjestys, jossa radioamatöörimastot korkeuteen katsomatta on 
vapautettu sekä rakennusluvasta että toimenpideluvasta. 
"Radioamatöörimasto" on erikseen mainittu rakennusjärjestyksessä ja sen 
rakentaminen edellyttää vain toimenpideilmoitusta! Oheisen linkin sivulta 7 
löytyy meille tärkeä kohta:

https://www.hollola.fi/library/files/5954dc03c91058c980000d25/Rakennusj_rje
stys.pdf

R = rakennuslupa haettava
T = toimenpidelupa haettava
I = toimenpideilmoitus annettava
E = ei valvontatoimenpiteitä

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi 
menettely. Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan määrätä 
rakennusjärjestyksessään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen 
rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai
toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan 
ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.  

Ilmoitusmenettely soveltuu tapauksiin, joissa naapurin oikeusturva ei edellytä 
lupakäsittelyä ja valitusoikeutta. Tästä syystä naapureita suositellaan 
kuultavaksi toimenpideilmoituksen yhteydessä mutta se ei ole pakollista.

Toki tavoite on vasta puolivälissä …. radioamatöörimastot tulisi koko maassa 
saada pystyttää ilman valvontatoimenpiteitä (E) esim. 32 metriin saakka.

<takaisin pääotsikoihin>

Kaikkien vesitorneihin sijoitettujen toistimien sopimukset irtisanomisuhassa
Suomen Vesilaitosyhdistys ry on julkaissut suosituksen RIL 264-2013, jossa 
todetaan, että kuntien vesilaitosten hallinnoimat vesisäiliöt ovat kansallisen 
terveyden ja turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa, eikä 
niissä turvallisen vedenjakelun varmistamiseksi tulisi sallia vesihuoltoon 
kuulumattomia vuokralaisia. Ohjeistuksen suosituksena on, että nykyisetkin 
vesisäiliön rakenteisiin kytkeytyvät vuokrasopimukset ulkopuolisten 
vuokralaisten kanssa tulisi irtisanoa.

Vesilaitosyhdistyksen suositus ei ole sitova mutta kuntien ja kaupunkien 
vesilaitokset yleensä noudattavat näitä suosituksia. Ihan samalla tavalla kun 
me radioamatöörit noudatamme IARU:n suosituksia.

Mitä suositus merkitsee? 
Suositus sanoo, että kaikki sellaiset vuokrasopimukset, jotka on tehty erilaisia 
radiolaitteita ja antenneita varten, tulisi irtisanoa lukuunottamatta 
vesilaitoksien omia radiolaitteita. Kaikki radioamatöörikerhojen 
vuokrasopimukset ovat siis irtisanomisuhassa. Suositus koskee toki myös esim.
matkapuhelinverkkoa.

Miksi Vesilaitosyhdistys on tehnyt tällaisen linjauksen? Syyt liittyvät sekä 
kansalliseen turvallisuuteen että terveyteen.

Kansallinen turvallisuus:
- vesitorneissa on runsaasti matkapuhelinantenneita. Kriisitilanteess nämä 
antennit saattavat olla vihollisen ensimmäinen kohde ja silloin myös paikallinen
vesihuolto joutuu hyökkäyksen kohteeksi.
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- vesitorneissa saa liikkua vain vesilaitoksien omaa henkilökuntaa. Kaikki 
ulkopuoliset henkilöt ovat potentiaalisesti uhkatekijöitä.

Terveys:
- vesitornien veden laatu ei missään olosuhteissa saa olla uhan alla. Kaikki 
antenniasetukset, läpiviennit, harusasennukset ym. ovat potentiaalisia 
mahdollisuuksia veden saastumiseen. Muistakaa, että jo vesitornin ylätiloista 
löytynyt kuollut lintu on saattanut vesitornin käyttökieltoon.

Rakenteelliset syyt:
- moni vesitorni on peruskorjauksen tarpeessa. Jokainen turha antenniasennus 
ym. hankaloittaa työtä ja nostaa mahdollisesti ylimääräisinä töinä 
kustannuksia. 
- ulkopuolisten, radioamatöörejä erikseen mainitsematta, asennuksia varten 
tekemät reiät ja piikkaukset vaikuttavat varsin huolettomasti tehdyiltä ja osin 
rakenteen kannalta riskialttiilta. Jopa säiliön pohjaan ja ulomman kuoren 
kantaviin pilareiden on tehty kiinnityksiä ja timanttiporauksia.

Suositus on ollut lausuntokierroksella. Lausunnon antajissa ei ole 
radioamatöörijärjestöjä, runsaasti kylläkin matkapuhelinoperaattoreita ja mm. 
pelastuslaitoksia.

Koska kyseessä on suositus, saattaa kestää kauankin ennen kuin vesilaitos 
alkaa sitä toimeenpanna. Ja kerhon kannalta tuskin kannattaa vesilaitokseen 
ottaa ensin yhteyttä. Hyvillä suhteilla vuokrasopimus saattaa hyvinkin jäädä 
voimaan. Ehkä kannattaa kuitenkin asiaan varautua ja jo ryhtyä katsomaan 
vaihtoehtoista paikkaa. Kuten muutama kerho on jo tehnytkin

Tnx Jari, OH2EXE
<takaisin pääotsikoihin>

Kaikki Lapin maakunnan kunnat ääneen joulukuussa 2017
Joulupukki- se ainoa eli OH9SCL - kunnioittaa omalta osaltaan Suomen 100 v 
syntymäpäiviä pyrkimällä olemaan äänessä kaikista Lapin maakunnan kunnista
joulukuussa 2017.

Tänäkin vuonna kaikki, jotka haluavat noudattaa yhteisiä pelisääntöjä ovat 
tervetulleita mukaan aktivointiin! Lisätietoja ja ilmoittautumiset mukaan 
sähköpostitse: oh9scl@sral.fi

Kuulemisiin bandeilla!

OH9AB:n SCL-toimikunta

Tnx Juha, OH9MM
<takaisin pääotsikoihin>

Digitalisaatio myllertää autojen radiovastaanottimet
Autojen valmistajat ovat kovan haasteen edessä. Ei enää riitä, että radiossa on 
analoginen FM-vastaanotin. Digitalisaatio on ajanut myös FM-vastaanottimen 
ohi.

Autoissa käytetään yhä enemmän myös Internet-palveluita moneen ajamisen 
helpottamiseen tai turvallisuuteen liittyvään asiaan. Navigointi on vain yksi 
monista käyttömuodoista. Myös perinteiset radioasemat pystyy kuulemaan 
Internet'in kautta. Useassa maassa laajentuneet digitaaliset FM-verkot 
aiheuttavat muutoksia vastaanottimen rakenteeseen. Tarvitaan ei hybridi- vaan
ainakin triplerivastaanotin.

Kun radiota käytetään sekä keskiaalloilla että FM-taajuuksilla ja sillä pitäisi 
päästä myös WLAN- tai muuhun yhteyteen, vaatii se antenneilta uusia 
ominaisuuksia. Suosituimmat ovat takalasin lämmitysvastusten käyttäminen 
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