
VIIDES LUKU
Yleisradio toimintaa 

eri puolilla maailmaa
Yleisradiotoiminnan rahoitus ja valtion 

valvonta vaihtelevat maasta toiseen. Har
voissa maissa sovelletaan niin väljää ja 
vapaata valvontaa kuin Yhdysvalloissa Liit
tovaltion viestiliikennetoimikunnan (Fede
ral Communications Commissionin) ja 
Kanadassa liikenneministeriön toimesta. 
Useimmat hallitukset pitävät yleisradio
toimintaa pikemminkin hallitusten kuin 
kaikkien kansalaisten »oikeutena».

Eräiden hallitusten yleisradiopolitiikka 
juontaa juurensa 1930-luvulta ja on ilmei
sen ajastaan jäljessä. Eräillä muilla taas on 
ilmeinen aikomus hillitä informaatiovirtaa 
ja pitää asukkaat enemmän tai vähemmän 
tietämättöminä. Koska yleisradiopolitiik- 
kaan ja valtion valvontaan ei ole mitään 
yleispätevää sääntöä, seuraava maanosittain

esitetty analyysi voinee valottaa niitä ilmi
öitä, jotka kohtaavat lyhytaaltokuuntelijoi- 
ta maailman eri puolilla.
Eurooppa

Euroopassa jokaisella maalla on oma 
tehokas kansallinen yleisradiojärjestelmän
sä. Itä-Euroopassa ja parissa Länsi-Euroo- 
pan maassa, sellaisissa kuin Ranskassa ja 
Portugalissa, järjestelmä on suoraan halli
tuksen valvonnan alainen joko erillisen 
ministeriön tai valtion komitean kautta. 
Länsi-Euroopan demokraattisissa maissa 
yleisradioyhtiötä tavallisesti johtaa hallin
toneuvosto, joka on koottu eri mielipide- 
suuntien ja elämänalojen edustajista. Mo
net hallitukset rahoittavat yleisradiotoi-
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minnan koottujen lupamaksujen avulla. 
Yhdysvallat ja Kanada kuuluvat niihin har
voihin maailman maihin, joissa on sallittua 
vastaanottaa radio- ja televisiolähetyksiä 
lupamaksuja maksamatta.

Lupamaksut maksetaan yleensä vuosit
tain, ja kerätyt varat menevät valtion 
kassaan tai joissakin tapauksissa suoraan 
kansalliselle yleisradioyhtiölle. Niissä mais
sa, joissa lupamaksuja kootaan, yleisradio
toiminta ei perustu kaupallisuuteen. Eräis
sä harvoissa Euroopan maissa mainostami
nen on ohjelmissa nykyään sallittua joina
kin hyvin vähäisinä aikoina ja erittäin 
vähäisessä määrin.

Tiukasti rajoitetun kaupallisen yleisra
diotoiminnan maihin kuuluvat Länsi-Saksa 
ja Irlanti. Esimerkkeinä maista, joissa on 
täysin epäkaupallinen yleisradio, ovat 
Ruotsi ja Sveitsi.

Vaikka Saksan Liittotasavallassa onkin 
kansallinen radioyhtiö (Deutschlandfunk), 
yleisradiotoiminta tapahtuu pääasiallisesti 
osavaltioittain (Länder) siten, että kullakin
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on kokonaan tai osittain oma yleisradioyh
tiönsä. Ne voivat olla joko epäkaupallisia 
tai osittain kaupallisia. Kolmella näistä 
asemista on myös lyhytaaltotoimintaa. Nä
mä yhtiöt toimivat Baijerin, Baden- 
Württembergin ja Bremenin osavaltioissa.

Espanjassa vallitsee pienten kaupallis
ten, löyhästi valtakunnallisiksi verkostoiksi 
järjestettyjen radioasemien ylenpalttisuus. 
Nämä toimivat aikaisemmin myös lyhyillä 
aalloilla, mutta ovat nykyään suuressa 
määrin siirtymässä FM-alueelle, joka on 
ilmeisesti paremmin soveltuva paikallisen 
yleisradiotoiminnan tarpeisiin. Tällä hetkel
lä suuri joukko näitä espanjalaisia asemia 
toimii keskiaaltoalueella. Espanjan yleisra
diojärjestelmä poikkeaa muun Euroopan 
järjestelmästä ja on enemmän sukua Lati
nalaisen Amerikan järjestelmälle, jota käsit
telemme myöhemmin. Myös eräissä muissa 
maissa kuten Portugalissa ja Kreikassa on 
pienehköjä kaupallisia radioasemia toimin
nassa.

Kaupallisen radiotoiminnan sektorilla 
Euroopassa ovat tärkeämpiä ne asemat, 
jotka sijaitsevat pienissä maissa, mutta joil
la on täysimittainen kaupallinen ohjelmisto 
suurempien naapurimaidensa kielillä. Näis
tä radioasemista on tullut kyseisten mai
den hallituksille tärkeä verotettava, sillä 
niiden toiminta on yksityisten kaupallisten 
yleisradioyhtiöiden käsissä.

Tyypillisiä tällaisia urakoitsijoita, jotka 
aikaansaavat paljon ääntä pienestä maasta, 
ovat Radio Luxembourg erittäin laajoine 
englantilaisine, ranskalaisine, saksalaisine ja 
hollantilaisine kuuntelijakuntineen; Radio 
Monte Carlo, joka alkuaan lähetti vain 
ranskaksi, mutta joka nyttemmin on suun
nannut katseensa myös uusille vauraille 
Italian markkinoille; sekä Andorran tasa
vallan kaksi asemaa: Radio Andorra Rans
kaan ja Espanjaan suunnattuine lähetyksi- 
neen ja Sud-Radio, joka on läheisesti yh
teydessä Radio Monte Carloon ja täyden
tää sen vaikutusaluetta Ranskassa.

Kaksi muuta Euroopan pikkuvaltiota, 
Liechtenstein ja San Marino, ovat jo usei
den vuosien ajan kateudella seuranneet 
kaltaistensa maiden menestymistä, ja aika 
ajoin on tehty suunnitelmia kaupallisten



yleisradioyhtiöiden perustamiseksi. Ennem
min tai myöhemmin nämä suunnitelmat 
kuitenkin kariutuvat, sillä Sveitsin viran
omaiset, jotka valvovat Liechtensteinin ra
joja ja tullilaitosta, takavarikoivat lähetin- 
laitteistot. Italialaiset, joiden alueen koko
naan ympäröimänä San Marino on, pitävät 
samalla tavoin huolta siitä, ettei kaupalli
nen yleisradioyhtiö pääse toimimaan maail
man vanhimmasta tasavallasta käsin.
Afrikka

Entisten afrikkalaisten siirtomaiden 
yleisradioasemissa on vieläkin nähtävissä 
eurooppalaisten esikuviensa vaikutus. 
Useimpien Afrikan maiden yleisradioyhti
öiden esikuvana on ollut joko BBC, jossa 
monet heidän kuuluttajistaan ja insinöö
reistään on koulutettu, tai Pariisin ORTF, 
joka vieläkin ohjaa ja avustaa Afrikan 
yleisradiotoimintaa OCORA-järjestön kautta.

Portugalin afrikkalaisissa merentakaisis
sa maakunnissa, etenkin Angolassa, yleis
radiotoiminta on järjestetty kuuntelijoiden 
vapaaehtoisin maksuin rahoitettujen osuus
kuntien tai yhdistysten pohjalta. Aseman 
toiminta hoidetaan tavallisesti osa-aikais- 
ten, vapaaehtoisten työntekijöiden ja pie
nen palkatun henkilökunnan voimin. Täl
laisten asemien nimessä esiintyy »Rádio 
Clube ...». Esimerkiksi pääkaupungissa 
Luandassa on Rádio Clube de Angola ja 
muissa pienemmissä kaupungeissa sellaisia 
asemia kuin Rádio Clube de Benguela ja 
Rádio Clube de Bié.

São Tomen saarella oleva Rádio Clube 
de São Tomé toimii Radio Portugalin 
releasemana, vaikkakin se silloin tällöin 
tuottaa myös omaa ohjelmaa. Kaikki edel
lä esitetyt ovat suosittuja, osittain kaupalli
sia yleisradioasemia. Rádio Clube de Mo
çambique Portugalin Itä-Afrikassa eli Mo
sambikissa on taloudellisesti paremmassa 
asemassa, sillä se on monien Etelä-Afrikan 
tasavallan ja sen naapurimaiden asukkaiden 
suosikkiasema. Sen englannin- ja afri
kaansinkieliset ohjelmat ovat erään etelä
afrikkalaisen yhtiön tuottamia ja ovat täy
sin kaupallisia iskelmineen ja mainoksi- 
neen. Sen asemaa vahvistaa vielä se, että 
Etelä-Afrikka on maailman ainoa teknolo
gisesti kehittynyt maa, jolla ei ole televi
siotoimintaa.

Toinen yleisradioasemien ryhmä Afri
kassa ovat uskonnolliset tai lähetystyötä 
tekevät asemat. Näihin kuuluvat ELWA, 
itäisen, pallonpuoliskon vanhin lähetysra- 
dioasema; Monroviassa Liberiassa, Radio
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Cordac Bujumburassa Burundissa; radioase
ma ZN F 4V , jota hoitavat Lesothon ka
toliset koulut; ja Radio Voice o f  the 
Gospel Addis Abebassa Etiopiassa. Euroo
pan ja Amerikan kansainvälisten radioyh
tiöiden releasemista tulee puhe myöhem
min.
A asia

Afrikan yleisradiotoiminnan piirteitä 
näkyy myös Aasian mantereella. Yleisesti 
ottaen jokaisella maalla on oma kansalli
nen yleisradioyhtiönsä, ja eräät pienet 
maat lähettävät kaupallisesti sävytettyjä 
ohjelmiaan suurempiin naapurimaihinsa. 
Näihin pieniin maihin kuuluvat Ceylon ja 
Malediivit, joiden asemien lähetysten pää- 
kuuntelijakunta on Intiassa. Aikoinaan 
Radio Goalla oli samanlainen rooli, mutta 
se on nykyään alennettu tavallisen All India 
Radion paikallisaseman tasolle. Muutama 
vuosi sitten julkistettiin suurisuuntainen 
suunnitelma kansainvälisen yleisradioase

man perustamisesta Nepaliin, mutta aina
kaan tämän kirjoittajan tietoon ei ole 
tullut, että suunnitelma olisi koskaan to
teutunut.

Tyynen valtameren rannikkomaissa on 
useita kaupallisia-, itsenäisiä tai puoli-itse- 
näisiä radioasemia. Esimerkiksi Japanissa 
NH K  (Nippon Hoso Kyokai), kansallinen 
yleisradioyhtiö, on epäkaupallinen, mutta 
maassa toimii tusinoittain kaupallisia ase
mia, joista yksi toimii myös lyhytaalloilla. 
Vastaava on tilanne Filippiineillä. Siellä on asemien omistajina ammattiyhdistyksiä, 
yliopistoja ja muita suoraan kansaan nojau
tuvia yhteisöjä.

Thaimaassa on epätavallisen suuri mää
rä radioasemia, joilla on hyvin kirjavat 
omistussuhteet. Kunnilla, ministeriöillä, 
yliopistoilla ja jopa Thaimaan asevoimien 
eri aselajeilla ja joukko-osastoilla on omia 
radioasemiaan. Eräs asema toimii suoraan 
kuninkaan valvonnassa, ja sillä on studiot 
kuninkaan palatsissa. Se on bangkokilais- 
ten kuuntelijoiden suuressa suosiossa, kos-

Tavoittaakseen paremmin afrikkalaiset radiokuuntelijat maailman kolme suurinta 
radioyhtiötä ovat perustaneet releasemia itse Afrikkaan tai sen läheisyyteen. V oA  
valitsi releasemansa paikaksi luonnollisesti ystävällismielisen Liberian valtion, jonka 
pääkaupungista Monroviasta V oA  lähettää arabiaksi, suaheliksi ja englanniksi.
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Eräs Aasian toimeliaimpia asemia on Far East Broadcasting Company Manilassa. FEB C  
lähettää ohjelmia kuvan kahdella 50 kilovatin lähettimellä 19 ja 25 metrin kaistoilla. 
Asema käyttää noin 20 eri kieltä tai murretta lähetyksissään, jotka sisältävät uutisia ja 
hengellistä ohjelmaa pääasiassa Kiinan mannermaalle.

ka se usein soittaa kuhinkaan omia jazz- 
sävellyksiä.Aasiassa toimii useita hengellisiä ase
mia, ja useimmat niistä toimivat Manilan 
Far East Broadcasting Companyn valvon
nassa. FEBC:n Filippiinien asema tunne
taan nimellä ”Call of the Orient” (Idän 
Kutsu). Taiwanilla on asema, joka käyttää 
itsestään nimeä ”The Voice of Righte
ousness” (Vanhurskauden Ääni). Taiwanil
la on myös useita yleisradioasemia 
armeijan eri yksiköillä, minkä lisäksi siellä 
on myös amerikkalainen Armed Forces 
Networkin asema. Ja kuten muissakin 
maanosissa, myös Aasiassa on tärkeitä 
releasemia.

Kiinan kansantasavallan yleisradiotoi
minnasta tiedetään vähän. On kuitenkin 
ilmeistä, että radiotoiminta on ankarasti 
valvottua ja että suurin osa Pekingissä 
tuotetusta ja kansalle tarkoitetusta infor
maatiosta välitetään juuri laajan paikallis

ten ja maakunnallisten radioasemien ver
kon kautta. Lyhytaaltotoimintaa pidetään 
Kommunisti-Kiinassa erittäin tärkeänä, ja 
se muistuttaa suuressa määrin Moskovan 
Radion lyhytaaltotoimintaa.
Oseania

Australian Broadcasting Commission ja 
New Zealand Broadcasting Corporation 
ovat kumpikin BBC:n mallin mukaan jär
jestettyjä. Paljon pienemmässä määrin 
BBC:n kaltaisia yleisradioyhtiöitä on Fidzi- 
saarilla (Fiji Broadcasting Commission), 
Salomonin saarilla (Solomon Islands 
Broadcasting Service), Tongasaarilla (Tonga 
Broadcasting Commission) ja Gilbertin ja 
Ellicen saarilla (Gilbert and Ellice Islands 
Broadcasting Service). Monet näistä asemis
ta jälleenlähettävät BBC:n ohjelmia ja 
uutislähetyksiä. Ne saattavat myös releoida 
Radio Australiaa ja Radio New Zealandia.
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Radio Australia otti äskettäin käyttöön kuvassa näkyvän 
vaikuttavan näköisen nykyaikaisen suunta-antennin. Se on 
rakenteeltaan logaritmiperiodinen. Suuntaavat elementit ovat 
pystysuoria, ja niitä syötetään keskeltä. Kuvassa oikealla 
näkyvät mahtavat vastapainot ja kannatinkaapelimastojen
haruksien ankkureita.

Ranskankielisillä Tahitin ja Uuden- 
Kaledonian saarilla yleisradiotoiminnasta 
huolehtivat ORTF:n haaraosastot. Uudet 
Hebridit eteläisellä Tyynellä merellä ovat 
englantilais-ranskalainen yhteishallintoalue, 
jonka pääkaupungissa Port Vilassa on yleisradioasema.

Australian hallinnassa oleviin Papuan 
ja Uuden Guinean territorioihin on viime 
vuosina perustettu lukuisia pientehoisia 
asemia. Nämä asemat ovat mielenkiintoi- 
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nen haaste lyhytaaltokuuntelijalle, joka 
yrittää niitä kuunnella ja saada kuuntelu- 
todisteen. Näiden asemien avulla yritetään 
valistaa eräitä maailman alkukantaisimpia 
kansoja ja vähitellen siirtää heidät 20:nnelle 
vuosisadalle. Australialaiset toivovat, että 
yleisradion avulla Papuan ja Uuden Gui
nean asukkaille kehittyisi kansallistunne 
(monet ohjelmista ovat opetusohjelmia), 
joka toisi heille tulevaisuudessa itsenäisyy
den. Vaikka toimintaa johtaa Australian



hallitus, melkein kaikkia asemia hoitaa 
paikallisista asukkaista koottu henkilökun
ta. Port Moresbyn australialainen asema 
toimii radiokuuluttajien koulutuskeskuk
sena.

Kaupallinen radiotoiminta ei ole saa
vuttanut suurtakaan jalansijaa eteläisen 
Tyynenmeren yleisradiotoiminnassa. Käy
tännöllisesti katsoen kaikki asemat ovat 
valtion palveluksessa, vaikka joitakin mai
noksia saattaakin esiintyä, etenkin Radio 
Fijin ohjelmissa.
Pohjois-Amerikka

Kanadan yleisradiotoimintaa lyhyillä 
aalloilla hallitsevat Canadian Broadcasting 
Corporationin toimiluvan puitteissa toimi
vat asemat. CBC on hyvin altis Kanadan 
hallituksen mielijohteille ja muutoksille. 
Lain mukaan CBC:n omistajia ovat Kana
dan veronmaksajat. Kuitenkin kanadalais
ten asemien suuri enemmistö on kaupalli
sia ja valtaosaltaan yksityisten omistukses
sa. Puolen tusinaa näistä kaupallisista ase

mista toimii pientehoisina 49 metrin kan
sainvälisellä kaistalla.

Kanadasta koilliseen sijaitsee Tanskan 
maakunta Grönlanti. Täällä yleisradiotoi
minta on valtion käsissä ja tapahtuu grön- 
lannin ja tanskan kielellä. Godthåbista tu
levat lähetykset ovat pientehoisia ja melko 
harvoin Euroopassa kuultavia.

Yhdysvaltain lyhytaaltotoimintaa hal
litsevat Voice o f American monilukuiset 
lähettimet. Asevoimien radio- ja televisio- 
palvelulla (Armed Forces Radio and Tele
vision Servicellä) ei ole omaa lähetinkalus
toa, vaan se käyttää Voice of American 
laitteita. Sama tilanne pätee Yhdistyneisiin 
Kansakuntiin. Yleiskokouksen ja turvalli
suusneuvoston istunnot välitetään Euroop
paan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerik
kaan useilla eri taajuuksilla.

Yhdysvalloissa toimii vain kolme puo
likaupallista lyhytaaltoasemaa. Yhden niis
tä, Radio New York Worldwiden, omistaa 
Mormonikirkko. Viime vuosina tämä ase
ma on alkanut jälleen lähettää ohjelmia, 
jotka ovat peräisin Columbia Broadcasting

Radio New York Worldwiden vinoneliöantenneja Scituatessa Massachusettsissa. Täältä 
lähetetään ohjelmat Eurooppaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
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Systemin valtakunnallisesta verkosta.
World International Broadcasters 

(WINB) ja kansainvälinen yleisradioasema 
KGEI ovat lähinnä uskonnollisia asemia. 
Edellinen lähettää viikoittain noin 40 tun
tia ja on ollut FCC:n huomattavan painos
tuksen kohteena tarkoituksena avartaa oh
jelmien sisältöä.
Keski-Amerikka

Karibianmeren saaret ovat erilaisten 
yleisradiojärjestelmien, -politiikkojen ja 
-laitteiden sekamelska. Ne sisältävät kaiken 
Puerto Ricon täydellisestä lyhytaaltotoi
minnan puuttumisesta aina Bonairella ole
viin Trans World Radion ja Radio Neder
landin superasemiin. Windward-saarilla, jo t
ka ovat pitkään olleet brittien omistukses
sa, on yleisradiojärjestelmä laadittu BBC:tä 
mallina pitäen ja siten, että mukana on 
myös kansainvälistä toimintaa. Guadeloupen 
ja Martiniquen yleisradiotoiminta tapahtuu 
Ranskan ORTF:n haaraosastona.

Kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa, 
espanjaa puhuvissa maissa on suuri määrä 
pieniä kaupallisesti sävyttyneitä yleisradio- 
asemia, jotka toimivat pääasiassa tropiikki
kaistoilla. Useimmilla Latinalaisen Ameri

kan mailla on myös vähintään yksi halli
tuksen yleisradioasema, ja niissäkin maissa, 
joissa sellaista ei ole, investoidaan varoja 
asianomaisen ministeriön, tavallisesti ope
tusministeriön, alaisuudessa toimiviin, ope
tusohjelmia lähettäviin asemiin. Tällainen 
on tilanne esimerkiksi Meksikossa.

Kuuba, joka aikoinaan oli lyhytaalto
toiminnan kiehtovimpia ja edistyksellisim- 
piä maita on nykyään aivan häntäpäässä. 
Castron hallinto harjoittaa kaiken yleisra
diotoiminnan ankaraa valvontaa.

Haiti noudattaa latinalaisamerikkalaista 
tyyliä yleisradiotoiminnassaan, vaikka kieli 
täällä luonnollisesti onkin ranska eikä es
panja. Haitissa on myös lähetystyötä teke
villä asemilla jonkinlaista merkitystä aivan 
kuten Guatemalassa ja Hondurasissa.
Etelä-Amerikka

Etelä-Amerikan lyhytaalloilla tapahtu
va yleisradiotoiminta on todella kiehtova 
kohde lyhytaaltokuuntelijalle. Asemavali
koima on erittäin suuri, ja sadat asemista 
ovat kaupallisesti sävyttyneitä. Eräiden 
kaupallisten radioyhtiöiden, erityisesti bra
silialaisten, ohjelmatuotanto on laajaa ja 
laitteisto hyvin suurtehoista. Itse asiassa

Trans World Radio on yksi viidestä suuresta hengellisestä radioyhtiöstä, jotka toimivat 
lyhytaalloilla. Kuvassa aseman uudehko rakennus Bonairella Alankomaiden Antilleilla. 
TWR on tunnettu myös 500.000 vatin keskiaaltolähettimestään, joka toimii 
taajuudella 800 kHz.
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Kolumbialaisen Radio Peninsulan äänitysauto osallistumassa Maicaon karnevaaliriehaan 
helmikuussa 1970.

monessa Etelä-Amerikan maassa (eritoten 
Kolumbiassa, Ecuadorissa, Brasiliassa, Pe
russa ja Venezuelassa) on enemmän lyhyt
aaltoasemia kuin missään muussa maassa 
maanosan ulkopuolella.

Ecuadoriin ja Boliviaan on sijoittunut 
hyvin tärkeitä lähetystyötä tekeviä radio
asemia, ja melkein joka maassa — Brasilia, 
Bolivia ja Kolumbia mukaanluettuina — on 
katolisen kirkon ylläpitämiä asemia.
Releasemat

Satoja yleisradioasemia on päivittäin 
toiminnassa kansainvälisillä lyhytaaltokais
toilla. Vain harvat näistä kuuluvat merkit
tävien kansainvälisten radioyhtiöiden jouk
koon. Nämä muutamat asemat näkevät 
suurtakin vaivaa voidakseen suunnata lähe
tyksensä kuuntelijoilleen maailman eri

kolkkiin sopivilla taajuuksilla, sopivilla kie
lillä ja sopivina vuorokaudenaikoina.

Vahvistaakseen kansainvälistä merki
tystään monet näistä yhtiöistä ovat perus
taneet relelähettimiä päämajamaansa ulko
puolelle muihin maapallon osiin. Relelähe- 
tin mahdollistaa hyvälaatuisen lyhytaalto- 
vastaanoton kohdealueilla ja tekee samalla 
mahdolliseksi käyttää sellaisia taajuuksia, 
joiden käyttö ei kotimaassa olisi ollut 
sallittua tai olisi ollut muulla tavoin epä
käytännöllistä. Paras esimerkki radioyhti
östä, joka toimii pääasiassa ulkomaisista 
releasemista käsin, on Voice o f  America. 
Samanlaisia releointimenetelmiä käyttävät 
Radio Nederland, BBC, Deutsche Welle 
jne. Siirtomaavaltansa päivinä Belgia har
joitti kansainvälistä toimintaansa pikem
minkin Kongosta kuin Belgiasta käsin.

Relelähettimien käyttö trooppisella
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vyöhykkeellä tuo mukanaan monia etuja. 
Signaalin täytyy välillä Eurooppa—Pohjois- 
Amerikka, Aasia—Pohjois-Amerikka, Aus
tralia—Etelä-Afrikka tai Etelä-Amerikka— 
Australia kulkea napa-alueen kautta. Tämä 
reitti, joka juuri on lyhin tie kahden 
pisteen välillä selittyy maan pallomuodos- 
ta. Tällaiset napa-alueen kautta kulkevat 
signaalit joutuvat kulkemaan sellaisen vyö
hykkeen läpi, jossa ionosfääri, jonka tilasta 
kulloinenkin lyhytaaltojen eteneminen riip
puu, voi olla erittäin häiriytynyt. Tämä 
ionosfäärihäiriö aiheuttaa vastaanoton häi
riöitä kuten häipymistä, signaalin vaimene
mista ja ilmiön, jota tavallisesti kutsutaan 
»napalepatukseksi».Yleisesti ottaen kaikkien 
napavyöhykkeen kautta kulkevien signaa
lien äänenlaatu on melko huono.

Suunta on usein tärkeämpi tekijä kuin 
etäisyys otettavaksi huomioon, kun arvioi
daan harvinaisten asemien kuulemisen 
DX-arvoa. Esimerkiksi Havaijilla Euroopas
ta (napa-alueen kautta) tulevat signaalit 
ovat aina häiriintyneitä ja lepattavia. Ky
seessä oleva etäisyys on kuitenkin vain 
11.000 kilometrin suuruinen. Maapallon 
toisella puolella, 19.000 kilometrin päässä 
on Etelä-Afrikka, mutta signaaleja tästä 
kaukaisesta maasta voi kuulla usealla eri 
taajuudella erinomaisella voimakkuudella ja 
hyvin vähäisellä fadingillä, sillä signaali ei 
tällä reitillä missään vaiheessa kulje napa- 
vyöhykkeellä.

Havaijilta käsin on suhteellisen help
poa kuunnella joidenkin pienempien Etelä- 
Afrikan maiden kuten Botswanan ja Rho
desian asemia, kun taas Andorran, Kreikan 
ja Azorien pientehoiset lähettimet kuulu
vat vaativimpiin DX-saavutuksiin pohjoisen 
Tyynenmeren alueella.

Vastaavasti olisi suomalaiselle kuunteli
jalle saavutus kuulla asemia pohjoisnavan 
»takaa» eli siis Pohjois-Amerikan länsiranni
kon, Havaijin ja eteläisen Tyynenmeren 
asemia.

Trooppisella vyöhykkeellä, noin 
20—30° pohjoisen ja eteläisen leveyden 
välisellä alueella sijaitsevalla relelähettimel- 
lä ei ole ollenkaan napavyöhykkeen aiheut
tamia vaikeuksia, vaan reitti useimpiin 
maailman kolkkiin on edullinen. Ensim

mäisiä eurooppalaisia asemia, jotka perus
tettiin tropiikkiin, olivat hollantilainen 
asema Bataviassa Hollannin Itä-Intiassa, 
nykyisessä Djakartassa Indonesiassa; ken
raali Charles de Gaullen Vapaan Ranskan 
Äänenä perustama Radio Brazzaville, joka 
toimi Ranskan Kongosta käsin toisen maa
ilmansodan aikana; sekä belgialainen Leo- 
poldvillen asema Kongossa, nykyinen Ra
diodiffusion-Télévision Congolaisen Kins- 
hasan-asema.

Edellä mainittuja releasemia hoidettiin 
itsenäisinä asemina, eivätkä ne olleet kovin 
läheisesti yhteydessä eurooppalaisiin pääase- 
miinsa. Nykyään eivät tärkeimmät Afrikas
sa, Keski-Amerikassa, keskisellä Atlantilla 
ja Intian Valtamerellä sijaitsevat releasemat 
tavallisesti valmista omia ohjelmiaan, vaan 
pelkästään vastaanottavat signaalit pääase- 
miltaan ja lähettävät ne sopivaan aikaan 
sopivilla taajuuksilla releaseman kuunteli
jakunnan tarpeiden mukaisesti.
Releasematilanne tänään

Seuraavassa on luettelo eräistä radio
yhtiöistä ja niiden merentakaisista release
mista. Toiminnassa olevien lähettimien li
säksi on mainittu toiminnan laajentamis
suunnitelmista.
BBC, British Broadcasting Corporation
Päämaja: Lontoo
Lähettimiä kotimaassa: neljässä paikassa 
Englannissa
Ulkomaisia releasemia: Ascensionin saari, 
Limassol (Kypros) ja  Tebrau (Malesia)
Deutsche Welle
Päämaja: Köln
Lähettimiä kotimaassa: J ülichissä ja toinen 
paikka suunnitteilla
Ulkomaisia releasemia: Kigali (Ruanda) ja 
Sines (Portugali), joiden lisäksi yksi 
rakenteilla Maltalla. Suunnitteilla asema 
Karibianmeren alueelle.
O R TF, Office de Radiodiffusion Television 
Française
Päämaja: Pariisi
Lähettimiä kotimaassa: Kahdessa eri pai-
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kassa Ranskassa
Ulkomaisia releasemia: Brazzaville (Kongon 
kansantasavalta)
Moskovan Radio
Päämaja: Moskova
Lähettimiä kotimaassa: Useita eri sijainti
paikkoja Neuvostoliitossa 
Ulkomaisia releasemia: Leipzig (Itä-Saksa) 
ja Sofia (Bulgaria)
Radio Nederland Wereldomroep
Päämaja: Hilversum
Lähettimiä kotimaassa: Lopik, Hollanti 
Ulkomaisia releasemia: Bonaire (Alanko
maiden Antillit) ja Madagaskar (aloittaa 
toimintansa 1972)

Radio Peking
Päämaja: Peking
Lähettimiä kotimaassa: useissa paikoissa
Kiinan mannermaalla
Ulkomaisia releasemia: Tirana (Albania)

Voice of America
Päämaja: Washington, D,C.
Lähettimiä kotimaassa: Greenville, Poh- 
jois-Carolina; Bethany, Ohio; Dixon, Kali
fornia; Delano, Kalifornia 
Ulkomaisia releasemia: Tanger (Marokko), 
Monrovia (Liberia), Woofferton (Iso-Bri
tannia), Munchen (Länsi-Saksa), Colombo 
(Ceylon), Okinawa (Riukiusaaret), Salo
nika, Rhodos (Kreikka), Poro, Tinang 
(Filippiinit), Honolulu (Havaiji) on val
miustilassa, mutta ei vakinaisessa käytössä.
Releasemien toimintaa

Kansainvälisten radioyhtiöiden tavat 
ulkomaisten releasemiensa käyttämisessä 
vaihtelevat suuresti. Moskovan Radio ja 
Radio Peking eivät julkaise mitään tietoja 
releasemistaan. Kaikki tätä toimintaa kos
kevat yksityiskohdat on pääteltävä kuunte
lijoiden kokeellisten havaintojen pohjalta. 
On tarkkaan kuunneltava niin sanottua 
»releointisointia». Se johtuu äänenlaadun 
heikkenemisestä, kun signaali on vastaan
otettu pääasemalta ja edelleen lähetetty. 
Äänenlaatu heikkenee riippumatta siitä, 
kuinka hienot vastaanottolaitteet asemalla 
on. Joskus saattaa jopa käydä niin, että 
varsinaiseen signaaliin sekoittuu häiriöääniä 
joko samalta kanavalta tai sivukaistalta, ja 
tämä tulee edelleen lähetetyksi huomaa
matta. Tällä tavoin kuuntelemalla pääase
man käyttämiä kanavia tarkkaavainen 
kuuntelija voi ei vain todeta kuuntelevansa 
releasemaa, vaan myös määritellä, mitä 
taajuutta releoidaan. On kiinnostavaa ver
tailla eri yhtiöiden releasemien äänenlaa
tua. Vertailun kohteiksi sopivat hyvin esi
merkiksi sellaiset samankaltaiset asemat 
kuin Radio Nederland Bonairella ja BBC 
Ascensionin saarella.

Yleisesti ottaen releointi normaaleista 
yleisradiolähetyksistä on nykyään jo van
hentunutta. Paljon parempi äänenlaatu saa
vutetaan välittämällä haluttu ohjelma rele- 
asemalle merenalaisia kaapeleita tai muita 
ei-yleisradiomenetelmiä käyttäen. Release
mat käyttävät paljon ennalta äänitettyjä 
nauhoja varmistamaan muiden ohjelmien
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kuin päivänkohtaisten uutisten hyvän tois
ton. Uusia menetelmiä ohjelman välittämi
seksi releasemien käyttöön on juuri tulossa 
käytäntöön, ja useat kansainväliset radio
yhtiöt käyttävät nykyään yhden sivukais- 
tan lähettimiä normaalien yleisradiokaisto
jen ulkopuolella.

Miljoonissa afrikkalaisissa, aasialaisissa 
ja latinalaisamerikkalaisissa kodeissa käy
tössä olevat hyvin halvat transistoroidut 
monikaistavastaanottimet eivät ole ihan
teellisia herkkyydeltään ja valintatarkkuu- 
deltaan. Useinkaan nämä vastaanottimet 
eivät pysty erottelemaan toisistaan kahta 
vierekkäisten, saman kansainvälisen lyhyt- 
aaltokaistan kanavien signaalia. Mikä vielä 
pahempaa, harvat näistä vastaanottimista 
peittävät koko kansainvälisen lyhytaalto
alueen. Tavallisesti käytettävissä oleva alue 
kattaa vain tärkeimmät kansainväliset kais
tat, esimerkiksi 49, 41, 31 ja 25 metrin. 
Joissakin vastaanottimissa, joissa on otettu 
huomioon tropiikkikaistojen käyttömah
dollisuus, saattaa kuitenkin olla vain 75,

60, 49 ja 41 metrin kaistat. Tästä seuraa 
se, että näiden kaukaisten alueiden kuun
telijakuntaa tavoitteleva kansainvälinen 
radioyhtiö ei aina voi käyttää sitä lähetys- 
taajuutta, joka takaisi teoreettisesti par
haimman vastaanoton. Erityisesti tämä pi
tää paikkansa silloin, kun on kysymys 
hyvin pitkän matkan yleisradiolähetyksestä 
ja kun korkeiden taajuuksien kaistat (25, 
19, 16 ja 13 metriä) takaisivat erinomaisen 
kuuluvuuden, mutta afrikkalaisella kuunte
lijalla onkin vastaanotin, jolla hän voi 
kuulla lähetyksiä vain omalla 60 metrin 
tropiikkikaistallaan ja lähimmillä sen vierei
sillä kaistoilla. Jos voidaan perustaa rele
asema Afrikkaan (esimerkiksi Ascensionin 
saarelle), 41 ja 49 metrin kaistoilla toimien 
voidaan aikaansaada kohdealueelle laadul
taan paikallisaseman veroinen signaali.

Kaikki tämä kuuluu osana siihen yleis- 
radiokilpailun laajenemiseen, johon sekä 
vanhat Euroopan maat että äskettäin syn
tyneet Afrikan ja Aasian maat ovat ny
kyään kietoutuneet.

Tahitilainen tyttö 
kuuntelemassa Radio 
Australiaa transistori- 
vastaanottimella.
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