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Tässä työssä tarkastellaan matkaviestinliikenteen yhteensovittamista Venäjän 

satelliittimaa-asemien kanssa taajuusalueella 3600 - 4200 MHz. Tutkimusmenetelminä 

ovat kirjallisuuskatsaus sekä häiriölaskennat. Tulosten perusteella taajuusaluetta ei voida 

käyttää vapaasti matkaviestinverkoille Suomessa, koska tukiasemat voivat aiheuttaa 

häiriöitä Venäjällä sijaitseville satelliittimaa-asemille pitkienkin matkojen päästä. Paras 

ratkaisuvaihtoehto tähän olisi Suomen ja Venäjän välinen sopimus taajuuden käytöstä ja 

sitä koskevista rajoitteista. Toinen vaihtoehto on käytön suunnittelu ja taajuuskoordinointi 

tapauskohtaisesti kunkin matkaviestinverkon tukiaseman osalta.  
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This study examines the coordination of mobile communications with Russian satellite 

earth stations in the frequency range 3600 - 4200 MHz. The research methods were 

literature review and interference estimation. The results indicated that the frequency range 

cannot be freely used for mobile networks in Finland as the Finnish base stations may 

cause interference to the satellite earth stations on Russian soil even over long distances. 

The best solution would be an agreement between Finland and Russia on the use of the 

frequencies and related restrictions. Another alternative is to design the use and coordinate 

the frequencies case-by-case for each mobile network base station.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

5G Seuraavan sukupolven matkaviestinteknologia, jonka kehitystyö on vielä 

alkuvaiheessa.  

ARP  Vuonna 1970 Suomessa käyttöönotettu käsivälitteinen autopuhelinverkko 

CEPT  Euroopan telehallintojen yhteistyöelin 

ECC  Electronic Communications Committee. ECC on CEPT:n alainen toimija, 

jonka tehtävänä on tehdä mm. suosituksia liittyen radiolaitteiden käyttöön 

Euroopassa.  

e.i.r.p teho Equivalent isotropically radiated power. Säteilytehon mittayksikkö, jossa 

tehoa verrataan ympyräsäteilevän antennin lähetystehoon.  

EU  Euroopan unioni  

GHz  Gigahertsi 

GSM  Global System for mobile. Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä 

ITU  International Telecommunication Union. Kansainvälinen televiestintäliitto 

LNB Low-noise block downconverter. Muuntaa signaalin satelliittiantennissa 

vastaanottimelle sopivaan muotoon.  

LSA Licence share access. Menetelmä jossa kaksi tai useampi radiojärjestelmää 

jakaa saman taajuuskaistan. 

LTE-verkot Long Term Evolution.  Neljännen sukupolven matkaviestinteknologia.  

MHz Megahertsi 

NMT  Nordisk Mobiltelefon. Pohjoismaissa käytössä ollut analoginen 

matkaviestinverkko 

TDD Time Division Dublex.  Tukiasema ja päätelaite lähettävät samalla 

taajuuskaistalla jakaen sen käytön aikajakoisesti.  

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. Kolmannen sukupolven 

matkaviestinteknologia. 

YK   Yhdistyneet kansakunnat 

 



 

 

 

 

1 JOHDANTO 
 

Matkaviestinnän kasvu on ollut Suomessa voimakasta. Vuonna 1980 

matkapuhelinliittymiä oli Suomessa noin 23 000. Kymmenen vuotta myöhemmin määrä 

oli lähes 260 000, ja vuonna 2000 liittymiä oli 3,7 miljoonaa[1]. Vuoden 2014 lopussa 

matkaviestinverkon liittymiä oli jo yli 9 miljoonaa [2].  

 

Erityisesti Internet-pohjaisen tiedonsiirron lisääntyminen matkaviestinverkoissa on lisännyt 

radiotaajuuksien käytön tarvetta Suomessa ja maailmalla. Tämän vuoksi Kansainvälisessä 

televiestintäliitossa ITU:ssa (International Telecommunication Union) ja Euroopan tasolla 

on selvitetty mm. taajuuskaistan 3600 - 4200 MHz osoittamista matkaviestinkäyttöön.  

Kyseisen taajuusalueen käytön haasteeksi on noussut kuitenkin se, että taajuusalue on 

allokoitu myös vastaanottaville satelliittiliikenteen maa-asemille, joita käytetään harvaan 

asutuilla alueilla tiedonsiirtoon. Matkaviestinverkkojen ja satelliittiliikenteen 

yhteensovittamisessa ongelmaksi nousee erityisesti satelliittivastaanottimien herkkyys 

häiriöille, koska ne vastaanottavat heikon signaalin satelliitista ja siksi matkaviestinverkon 

voimakas signaali häiritsee helposti sitä. Tämän vuoksi matkaviestinverkkojen on hankala 

käyttää tätä taajuusaluetta niillä maantieteellisillä alueilla, joilla on käytössä 

satelliittiliikenteen maa-asemia.  

 

Satelliittiverkkojen yhteensopivuutta matkaviestinverkkojen kanssa on selvitetty ITU:n ja 

Euroopan telehallintojen tutkimuksissa, mutta mitään selvää yleisesti hyväksyttyä ratkaisua 

ongelmalle ei ole toistaiseksi esitetty.  Tehtyjen selvitysten perusteella on esitetty muun 

muassa seuraavia ratkaisuja: 

 

• Hyväksytään satelliittiallokaation menetys ja siirretään olemassa olevat 

satelliittijärjestelmät muille taajuusalueille.  

• Lähdetään suojaamaan yksittäisiä satelliittimaa-asemia matkaviestinverkon 

häiriöiltä (tapaus tapaukselta) ja jätetään osa matkaviestinverkon taajuuksista 

käyttämättä määritellyillä alueilla.   

• Rajataan matkaviestienkäyttö kaupunkeihin tai sisätilojen tukiasemiin, jolloin häiriöt 

pysyvät pieninä ja hallittavina 



 

 

 

 

Suomessa satelliittiliikennettä on hyvin vähän taajuusalueella 3600 - 4200 MHz. Siksi 

ratkaisuvaihtoehtoista ensimmäinen olisi luontevin, koska tällöin kyseinen taajuusalue on 

helppo allokoida matkaviestinoperaattoreille ja tulevaisuudessa mahdollisesti 5G-

sovelluksille.  Ongelmaksi Suomen tapauksessa muodostuu kuitenkin noin 1300 km pitkä 

maaraja Venäjän kanssa.  Kansainvälisestä radiotaajuuksien säätelystä johtuen ainakaan 

Itä-Suomessa ei voida ottaa käyttöön 3600 - 4200 MHz matkaviestinverkkoja, ellei 

taajuuksien käytön rajoista sovita Venäjän kanssa. Venäjällä satelliittiliikenteen 

toimintaedellytyksien turvaaminen on tähän asti koettu tärkeäksi.    

 

1.1 Työn tavoite 
 

Työn tavoitteena on selvittää aikaisempien tutkimusten ja työhön sisältyvien 

häiriötarkastelujen avulla matkaviestinverkkojen toimintaedellytykset radiotaajuuksien 

kannalta Suomessa taajuusalueella 3600 - 4200 MHz ja hakea ratkaisuja yhteensopivuus-

ongelmiin satelliittiliikenteen kanssa. Pyrkimyksenä on mahdollistaa Suomessa tämän 

taajuuden mahdollisimman tehokas käyttö. 

 

Työn tulosten pohjalta esitetään suositus siitä, miten Suomessa tulisi edetä tämän 

taajuusalueen matkaviestinkäytössä. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää pohjana 

kahdenvälisille neuvotteluille Venäjän kanssa Suomen käyttötarpeiden ja Venäjän 

satelliittiliikenteen yhteensovittamisesta.   

 

1.2 Menetelmät 
 

Työssä käytetään seuraavia menetelmiä: 

 

• Laaditaan kirjallisuuskatsaus taajuusaluetta koskevasta kansainvälisestä sääntelystä 

sekä aihetta koskevista tutkimuksista ja selvityksistä sekä selvitetään ulkomaisten 

tutkimustulosten soveltuvuutta ja merkitystä Suomen kannalta. Tärkeimmät 

kirjallisuuslähteet olivat kansainvälisen televiestintäliiton ITUn ja Euroopan 

telehallintojen yhteistyöelimen CEPT:n tutkimuksia ja selvityksiä. 

• Lasketaan satelliittiliikenteen aiheuttamia rajoitteita erilaisten 

matkaviestinverkkosolujen toiminnalle ja selvitetään todellisia tarvittavia suoja-



 

 

 

 

alueita Venäjän satelliittiliikenteen suojaksi Suomen itärajalla ja etelärannikolla.  

Häiriötarkastelut suoritettiin radioverkkojen simulointiin tarkoitetulla Visualyse 

Professional ohjelmalla. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Tehty tutkielma koostuu kirjallisuustutkimuksesta sekä häiriötarkasteluista seuraavasti: 

 

Luku 2 sisältää kirjallisuuskatsauksen. Se sisältää matkaviestinverkkojen käytön historiaa 

yleisesti, taajuustarpeesta matkaviestinverkoille sekä kuvauksen miten taajuuksien käytöstä 

päätetään. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös, miten kyseistä taajuusaluetta on 

suunniteltu otettavaksi matkaviestinkäyttöön tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, sekä 

taajuusalueen käytöstä ja eri käyttötapojen yhteensopivuudesta tehtyjä tutkimuksia ja 

selvityksiä. Viimeiseksi kirjallisuuskatsaus sisältää lyhyen katsauksen 

häiriölievennysmenetelmiin. 

 

Luvussa 3 esitellään tehtyjen häiriötarkastelujen laskentamenetelmät ja tarkastellut 

skenaariot. Luvussa 4 on häiriötarkastelujen tulokset. Huomattava osa tuloksiin sisältyvistä 

kartoista ja kaaviokuvista on sijoitettu liitteisiin tekstiosuuden luettavuuden 

säilyttämiseksi. 

 

Johtopäätösluvussa 5 pohditaan saatujen tulosten merkitystä Suomen kannalta, verrataan 

tuloksia kansainvälisten tutkimusten tuloksiin, ja esitetään suositus siitä, miten Suomen 

tulisi edetä kyseisen taajuuden matkaviestinkäytössä. Luku 6 sisältää työn yhteenvedon.  

 



 

 

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

Ensimmäinen matkapuhelinverkko otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1970. Tämä 

käsivälitteinen autopuhelinverkko (ARP) laajeni asteittain maanlaajuiseksi ja valmistui 

vuonna 1978. Ensimmäiset ei-käsivälitteiset verkot olivat NMT 450 -verkko sekä NMT 

900 -verkko. NMT 900 -verkon vahvuutena voidaan pitää, että se mahdollisti 

ensimmäisenä ns. käsiradiopuhelimien käytön. Tätä kehitystä seurasi maailman 

ensimmäisen digitaalisen matkaviestinverkon (GSM) avaaminen Suomessa vuonna 1991 ja 

kolmannen sukupolven UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) -matka-

viestinverkkojen käyttöönotto vuonna 2004. UMTS-verkkojen myötä 

matkaviestinverkkoja alettiin käyttää yhä enemmän Internet-pohjaisen tiedon siirtoon 

aiempaa nopeampien tiedonsiirtoyhteyksien ansiosta. [3]  

 

Uuden sukupolven LTE (Long Term Evolution) -matkaviestinverkkoja alettiin ottaa 

käyttöön asteittain vuodesta 2009 lähtien [4].  LTE-verkkojen etuja ovat mm. niiden suuri 

tiedonsiirtokyky ja pienemmät viiveajat tiedonsiirrossa verrattuna aikaisempiin 

verkkoteknologioihin [5]. Suomessa nykyään käytössä olevat matkaviestinverkot toimivat 

seuraavilla taajuusalueilla ja teknologioilla [6]:  

 

450 MHz:n matkaviestintaajuuskaista (LTE) 

800 MHz:n matkaviestintaajuuskaista (LTE) 

900 MHz:n matkaviestintaajuuskaista (GSM,UMTS) 

1800 MHz:n matkaviestintaajuuskaista (GSM,UMTS, LTE) 

2 GHz:n matkaviestintaajuuskaista (UMTS) 

2,6 GHz:n taajuuskaista (LTE). 

 

Operaattoritasolla Suomen matkaviestinmarkkinat ovat jakautuneet nykyään lähes 

kokonaan kolmen suurimman operaattorin eli Elisan, Telia-Soneran ja DNA:n kesken, 

jotka verkkotoimilupiensa mukaisesti jakavat myös valtaosan matkaviestintaajuuksista [2].  

  

  



 

 

 

 

2.1 Matkaviestinverkkojen taajuustarpeen kasvu 
 

Matkaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeuden kasvu on jatkunut 2010-luvulla. 

Viestintäviraston tekemän katsaukseen mukaan matkaviestinverkossa oleva tiedonsiirto on 

nousut viidessä vuodessa alle 50 000 teratavusta yli 250 000 teratavuun (kuva 1). Alan 

kansainvälisen teollisuuden näkemyksen mukaan uusien taajuusalueiden etsiminen 

mobiiliverkoille onkin välttämätöntä maailmanlaajuisesti, koska mobiilin tiedonsiirron 

tarve on noussut jyrkästi ja tehtyjen ennusteiden mukaan tämä tulee jatkumaan myös 

lähivuosina [8].  

 

 

Kuva 1. Siirretyn datan määrä teratavuina [2]. 

 

Kansainvälisen televiestintäliiton selvitysten perusteella uusien taajuuksien tarve vuoteen 

2020 mennessä on 1340–1960 MHz [7]. Taajuustarpeen kasvuun vaikuttavat mm. 

tulevaisuuden 5G-verkot. Nämä radioverkot ovat vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa, 

mutta näiden verkkojen on arvioitu mahdollistavan jopa tuhat kertaa nopeammat yhteydet 

verrattuna nykyiseen, mikä puolestaan mahdollistaa kokonaan uusien palveluiden ja 

tuotteiden kehittämisen.  Ensimmäisten uuden sukupolven 5G-verkkojen on arvioitu 

olevan käytössä vuonna 2019 tai 2020 [9]. Yhtenä vaihtoehtona kyseisen taajuustarpeen 

ainakin osittaiseen täyttämiseen on taajuusalueen 3600 - 4200 MHz käyttäminen 

matkaviestinverkoille tai tuleville 5G -verkoille, koska tämä taajuusalue voi tarjota laajan 

kaistan kapasiteetin ja suuren suorituskyvyn [10].  



 

 

 

 

2.2 Taajuusalueiden käytön regulaatiot   
 

Taajuusalueiden käyttöä säädellään kansainvälisesti, alueellisesti ja kansallisesti [11]. 

Radiotaajuisen spektrin jakavat nykyään lukuisat eri palvelut, kuten matkaviestimet, 

joukkoviestintä, radiolinkit, radioamatöörit, satelliittiliikenne ja radioastronomia [12]. 

Radiotaajuudet eivät noudata maantieteellisiä rajoja, minkä vuoksi taajuuksien käyttö 

edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisellä yhteistyöllä eri taajuusalueilla 

toimivat radioliikenteet ja niiden tarvitsemat suojauskriteerit radiohäiriöiden estämiseksi 

pyritään saamaan sellaiseksi, että eri liikennelajit toimisivat eri taajuuskaistoilla toisiaan 

häiritsemättä [13]. Keskeisiä toimijoita Suomen kannalta radiotaajuusasioissa ovat 

kansainvälinen televiestintäliitto ITU, Euroopan unioni ja Euroopan telehallintojen 

yhteistyöelin CEPT (kuva 2) sekä naapurimaamme, joiden taajuuksien käyttö vaikuttaa 

Suomen ratkaisuihin.  

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.1   Kansainvälisen televiestintäliiton säätelymekanismit 

 

Keskeisin taajuuksien käyttöä koskeva kansainvälinen sopimus on YK:n erityisjärjestön 

kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n radio-ohjesääntö, joka säätelee taajuuksien käyttöä 

valtioiden välillä määrittelemällä sallitut radioliikenteen muodot ja niitä koskevat rajoitteet 

taajuusalueittain [7]. ITU:ssa on jäseninä 193 valtiota, joiden kesken radio-ohjesääntöä 

Kuva 2 Suomen näkökulmasta keskeiset toimijat radiotaajuuksien käytön koordinoinnissa[14]. 



 

 

 

 

voidaan muuttaa noin kolmen vuoden välein pidettävässä ITU:n radiokonferenssissa, jossa 

muutokset päätetään valmisteluryhmissä tehtyjen esitysten pohjalta [15].   

 

2.2.2 Taajuuksien käytön säätely Euroopassa  

 

Euroopan Unionissa sekä Euroopassa laajemminkin taajuuksien käyttöä on pyritty 

harmonisoimaan alueellisella tasolla, jotta esim. Euroopan eri maissa voitaisiin käyttää 

radiolaitteita, jotka toimivat samoilla taajuusalueilla.  Keskeisiä toimijoita Euroopassa 

radiotaajuuksien säätelyssä ovat Euroopan Unioni ja Euroopan radio-, tele- ja 

postihallintojen yhteistyöjärjestö (CEPT) [14].  Euroopan komissio on ottanut viime 

vuosina suuremman roolin radiotaajuuksien käytössä ja valmistellut, yhteistyössä 

jäsenvaltioita edustavan radiotaajuuskomitean kanssa, taajuuspäätöksiä, joilla 

harmonisoidaan taajuuksien käyttöä EU:ssa. Tehdyt komission päätökset sitovat Euroopan 

yhteisön jäsenvaltioita. [17]. EU:n lisäksi taajuusasioita Euroopassa harmonisoi Euroopan 

radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyöjärjestö (CEPT), jonka tehtävä on laatia suosituksia 

ja päätöksiä, jotka kuitenkin ovat luonteeltaan toimintaa ohjaavia, eivät valtioita sitovia 

[18]. Tässä toiminnassa on mukana myös sellaisia valtioita, jotka eivät ole Euroopan 

Unionin jäseniä kuten Venäjä, Sveitsi ja Norja [19]. 

 

 

2.2.3 Taajuuksien käytön säätely Suomessa  

 

Radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara, jolla on huomattavan suuri yhteiskunnallinen 

ja taloudellinen merkitys. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomessa 

mm. taajuuspolitiikasta sekä radio- ja televisiotoiminnan lainsäädännöstä. Liikenne- ja 

viestintäministeriön tavoitteena taajuuksien käytölle on, että se on joustavaa ja 

yhteiskunnallisesti tehokasta, tarkoituksenmukaista ja toimii häiriöttömästi. [20]  

 

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön alainen viranomainen. Sen tehtäviin 

kuuluu vastata käytännössä kansallisesti ja kansainvälisesti Suomen radiotaajuuksien 

hallinnoinnista, sekä myöntää luvat erityyppisten radiolähettimien käytölle. Lisäksi 

Viestintävirasto edustaa Suomea alan kansainvälisissä yhteistyöelimissä [14]. 

Viestintäviraston tehtäviin kuuluu myös pitää yllä kansallista radiotaajuusmääräystä, jossa 

määritetään eri taajuusalueiden käyttötavat Suomessa.  



 

 

 

 

2.3 Matkaviestinkäytön valmistelu taajuusalueelle 3600- 4200 MHz  
 

Taajuusalueen 3600 - 4200 MHz yhteensopivuutta matkaviestinverkkojen kanssa on 

tutkittu pitkään. Ensimmäiset yhteensopivuustarkastelut valmistuivat vuonna 2007 [21]. 

Satelliittiliikenteen ja matkaviestinliikenteen yhteensovittamisessa todettiin tuolloin 

ongelmia ja sen vuoksi maailman radiokonferenssissa vuonna 2007 kyseistä taajuusaluetta 

ei osoitettu radio-ohjesäännössä matkaviestinverkoille Euroopassa.  Taajuusalue 3400 - 

3600 MHz osoitettiin kuitenkin tuolloin matkaviestinverkkojen käyttöön.  Taajuusalue 

3600 - 4200 MHz on voimassa olevassa radio-ohjesäännössä allokoitu Euroopassa 

ensisijaisesti radiolinkkien ja satelliittiliikenteen käyttöön.[16] 

 

Koska uusille matkaviestintaajuuksille on kuitenkin pysyvä tarve ja asiaa ei täysin pystytty 

ratkaisemaan aikaisemmissa ITU:n maailman radiokonferensseissa, asia nostettiin vuoden 

2015 marraskuussa pidetyn maailman radiokonferenssin asialistalle yhtenä 

taajuusvaihtoehtona uusille matkaviestinverkoille [22]. Marraskuussa 2015 pidetty 

maailman radiokonferenssi ei päässyt yksimielisyyteen asiasta ja tämän vuoksi Euroopassa 

mahdollinen mobiililiikenteen käyttöönotto jää Euroopan yhteisön päätösten varaan.    

 

Tutkimuksissa, jotka tehtiin vuosina 2012 - 2014 ITU:n valmisteluryhmissä, 

matkaviestinverkkojen tekniset tiedot tarkastettiin vastaamaan uusia oletuksia ja 

häiriötarkastelut uusittiin näillä tarkistetuilla parametreilla. Yksi tärkeä muutos oli, että 

matkaviestinverkkojen ja satelliittiliikenteen vastaanottavien maa-asemien väliseen 

häiriötarkasteluun otettiin mukaan todella pienitehoiset tukiasemat, joita käytetään esim. 

parantamaan matkaviestinverkon sisätilapeittoa. Näiden tukiasemien yhteensopivuus 

satelliittiliikenteen maa-asemien kanssa oli parempi kuin isotehoisilla tukiasemilla, johtuen 

niiden pienistä lähetystehoista [23]. Tutkimuksen menetelmiä ja tuloksia käsitellään 

tarkemmin luvuissa 2.4 – 2.5.  

 

Satelliittiliikenteen ongelmia, jotka liittyvät taajuusalueen matkaviestinkäyttöön, ei ole 

vielä pysytty ratkaisemaan satelliittioperaattoreita tyydyttävällä tavalla, uusista 

tutkimuksista huolimatta. Satelliittioperaattorien mielestä erityisesti seuraavien ongelmien 

vuoksi taajuusaluetta ei voida käyttää matkaviestinverkoille [24]:  



 

 

 

 

• 3600 - 4200 MHz on käytetty satelliittitietoliikenteessä yli 40 vuoden ajan. Vaikka 

nykyään satelliittitietoliikenteellä on käytössä myös muita taajuuskaistoja, 3600 - 

3800 MHz pysyy tärkeänä, koska kyseinen kaista on lähes immuuni sateen 

vaimennukselle ja siksi erityisesti tropiikissa ainoa vaihtoehto satelliittiliikenteelle.  

• 3600 - 4200 MHz kaistalla saadaan suuri maantieteellinen peitto satelliitilla, mikä 

tekee vastaanotosta halpaa. Tämä on tärkeää etenkin kehitysmaille. 

• 3600 - 4200 MHz kaistalla otetaan vastaan myös televisio-ohjelmia 

satelliittivastaanoton kautta. Tällaisten asemien paikat ja vastaanottotaajuudet eivät 

välttämättä ole tiedossa, joten vastaanottimia ei voida suojata.   

 

2.3.1 Taajuusalueen valmistelu matkaviestinkäytölle Euroopassa 

 

Vaikka ITU ei vuonna 2007 osoittanut taajuusaluetta 3600 - 4200 MHz matkaviestin-

verkoille, tämä ei estänyt taajuusalueen osittaista matkaviestinverkkokäyttöä Euroopassa. 

EU:n komissio osoitti vuonna 2008 taajuusalueen 3600 - 3800 MHz matkaviestinkäytölle 

komission päätöksellä 2008/411/EU [26].  Vuonna 2014 komissio teki päätöksen 

2014/276/EU, jolla päivitettiin aiempi päätös vastaamaan uusien matkaviestinverkkojen 

taajuustarpeita [27]. Taajuusalueella 3600 - 3800  MHz tulee komission uuden päätöksen 

mukaan käyttää dupleksointitapana aikajakoista kanavointia, mikä tarkoittaa, että 

tukiasemat ja päätelaitteet jakavat saman taajuuskaistan aikajakoisesti. Euroopan 

komission päätös ei aseta kuitenkaan kansallisille telehallinnoille velvollisuutta 

tukiasemien maksimitehon määrittelyyn, mutta päätöksessä on suosituksenomaisesti 

mainittu lähetystehorajana tukiasemille e.i.r.p tehona 68 dbm/5 MHz. Euroopan komission 

päätös 2014/276/EU sisältää mahdollisuuden rajoittaa matkaviestinverkkojen 

ominaisuuksia, mikäli se on välttämätöntä naapurimaan taajuuksien käytön suojaamiseksi. 

Tällaiset rajoitteet tulisi komission päätöksen mukaan pitää mahdollisimman pieninä.  

 

2.3.2 Taajuusalueen käyttöönotto Suomessa ja Euroopassa  

 

Suomessa taajuusalue 3600 - 3800 MHz on jo kansallisessa radiotaajuusmääräyksessä 

osoitettu matkaviestimille Euroopan komission päätöksen 2014/276/EU mukaisesti, mutta 

sitä ei ole otettu tähän käyttöön. Taajuusalueella on toistaiseksi käytössä myös 



 

 

 

 

radiolinkkejä, kunnes taajuusalue otetaan matkaviestinkäyttöön. Taajuusaluetta 3800 - 

4200 MHz ei ole vielä Suomessa osoitettu matkaviestinkäyttöön, vaan taajuusalue on 

kansallisesti yhä varattuna satelliittiliikenteen ja radiolinkkien käyttöön [12]. Euroopan 

komission tutkimuksessa vuodelta 2014 [28] ilmeni, että suurimmassa osassa EU-maista ei 

taajuusaluetta 3600 – 3800 MHz ole vielä osoitettu matkaviestinverkoille, koska niille ei 

ole vielä syntynyt kysyntää. Tutkimuksen mukaan mm. ongelmat taajuuksien 

rajakoordinoinnissa ovat rajoittaneet taajuuksien käytettävyyttä matkaviestinverkoille. 

Kuvassa 3 on esitetty matkaviestinkäyttöön osoitetut taajuuskaistat osassa EU-maista. 

Vuonna 2014 vain yhdeksän EU-maata oli osoittanut taajuusalueelta 3600 – 3800 MHz 

taajuuksia matkaviestinkäyttöön [29].   

 

 

 
Kuva 3. Matkaviestinkäyttöön osoitetut taajuudet eräissä EU-maissa [29]. 

 

 

2.4 Vuosina 2007 – 2015 tehdyt tutkimukset taajuusalueen käytöstä 
 

ITU:ssa ja Euroopan telehallintojen yhteistyöelimessä CEPT:ssä ensimmäiset tutkimukset 

tämän taajuusalueen käytöstä valmistuivat vuonna 2007 [21,30]. Näiden tutkimusten 

rajoitteena olivat suhteellisen rajalliset oletukset liittyen mahdollisiin maanpäällisiin 

verkkoihin, joita taajuusalueella tullaan käyttämään. Tutkimuksista puuttuivat mm. 

pienitehoiset kaupungeissa käytettävät sisätilakäyttöön tarkoitetut verkot yhtenä 

mahdollisena tulevaisuudenkuvana. Tutkimukset käynnistettiin uudestaan ITU:ssa vuonna 



 

 

 

 

2012 uusituilla skenaarioilla ja uusilla realistisilla matkaviestinverkkojen parametreillä 

[22]. Vuodesta 2012 lähtien tehdyt uudet yhteensopivuustarkastelut satelliittiliikenteen 

maa-asemien ja matkaviestinverkkojen välillä painottuvat tarvittavien suojaetäisyyksien 

selvittämiseen häiriintyvän ja häiritsevän liikenteen välillä. Häiriötarkasteluissa on käytetty 

monia erilaisia tukiasemien ominaisuuksia ja maastoa koskevia lähtöoletuksia. Nämä 11 

eri tutkimusta on koottu ITU:n raporttiin vuodelta 2014 [23].   

 

2.4.1 Tutkimusten lähtöoletukset  

 

Tehdyt tutkimukset voidaan jakaa tiivistetysti seuraavantyyppisiin tarkasteluihin CEPT:ssä 

js ITU:ssa.  [21,23,30]: 

 Radiohäiriöt matkaviestinverkosta vastaanottavalle maa-asemalle, kun molemmat 

toimivat samalla taajuuskaistalla.   

 Radiohäiriöt matkaviestinverkosta vastaanottaville maa-asemille, kun tukiasema 

lähettää viereisellä taajuuskaistalla.  

Tutkimuksissa radiohäiriöllä tarkoitetaan tilannetta, joka syntyy silloin  kun satelliittimaa-

asema vastaanottaa ei-toivotun radiosignaalin jostain radiolähettimestä. Tämä ei-toivottu 

radiosignaali voi aiheuttaa vastaanotossa sen, että haluttu signaali tulkitaan väärin tai häiriö 

johtaa tietojen menettämiseen [16]. Tämän lisäksi radiohäiriöt jaetaan saman kanavan ja 

viereisen kanavan häiriöihin. Saman kanavan häiriö tarkoittaa tilannetta jossa 

matkaviestintukiasema häiritsee samalla taajuudella kuin häiriintyvä satelliittimaa-asema. 

Viereisen kanavan häiriössä vastaanottava maa-asema ja lähettävä tukiasema toimivat eri 

taajuuksilla, mutta vastaanottimen ja lähettimen ominaisuuksista johtuen vastaanotin 

häiriintyy. Kummassakin tapauksessa edellytyksenä häiriintymiselle on, että 

matkaviestinverkon aiheuttama häiriötaso on riittävän korkea maa-aseman vastaanotossa. 

Käytännössä taajuusaluetta 3600 – 4200 MHz koskevissa tutkimuksissa on pyritty 

selvittämään, kuinka suuri suojaetäisyys tarvitaan lähettävästä matkaviestinliikenteen 

tukiasemasta, jotta herkkä satelliittimaa-aseman vastaanotto ei häiriintyisi.  

 

Uusimmassa kansainvälisen televiestintäliiton työryhmässä tehdyssä tutkimuksessa 

matkaviestinverkon tukiasemat on jaettu neljään tukiasematyyppiin: laajat/isot verkot, 

kaupunkiverkot, pienet kaupunkisolut ja sisätilasolut. Kaikille näille tukiasematyypeillä on 



 

 

 

 

määritelty omat tyypilliset tekniset parametrit, jotka vaikuttavat häiriötarkastelujen 

lopputulokseen [23].  Tukiasematyyppien tekniset parametrit on esitetty liitteessä 4.   

 

2.4.2 Häiriöiden laskentamenetelmät 

  

Häiriötaso matkaviestinverkon tukiasemasta vastaanottavalle maa-asemalle laskettiin 

ITU:n vuonna 2014 julkaistuun kokoomaraporttiin sisältyvissä tutkimuksissa seuraavaa 

kaavaa noudatellen [23]:    

 

IIMT =PIMT+GIMT+Gfss(φ) –L(f,d) –FDR(Δf) 

 

IIMT :  Matkaviestin tukiaseman aiheuttama  häiriöteho satelliittimaa-aseman vastaanotossa.  

PIMT: Matkaviestin tukiaseman teho lähetyskaistalla (dBW) 

GIMT: Matkaviestin tukiaseman antennivahvistus maa-asemaa kohti  (dB) 

GEs(φ): Vastaanottavan maa-aseman antennivahvistus kohti häiriölähdettä (dBi) 

 L(f, d): Häiriölähteen etenemisvaimennus, joka riippuu taajuudesta f  ja etäisyydestä d  

(dB). 

FDR(Δf): Taajuuserosta Δf riippuva vaimennus (dB) 

 

Häiriömekanismeja havainnollistaa kuva 4. 

 

 

 
 

Kuva 4. Häiriömekanismit matkaviestinverkon ja vastaanottavan aseman välillä. 



 

 

 

 

Mikäli häiritsevä signaali ei ole samalla taajuudella vastaanottavan maa-aseman kanssa, 

niin tällöin on kyse naapurikanavan häiriöstä. Häiriö ei ole yhtä suuri kuin saman kanavan 

häiriö, joten tästä syntyvä ylimääräinen vaimennus huomioidaan kaavassa erikseen 

lisäämällä siihen taajuuserosta syntyvä vaimennus FDR(Δf).   

Naapurikanavan häiriö syntyy kahdesta tekijästä (kuva 5). Ensimmäinen tekijä on, että 

satelliittimaa-aseman valintaherkkyys eli selektiivisyys ei riitä poistamaan kokonaan 

matkaviestintukiaseman lähetettä, joka toimii naapuritaajuudella vaan osa tehosta jää 

satelliittimaa-aseman vastaanottoon. Toinen tekijä on matkaviestintukiaseman lähettimen 

vuotosäteilyteho, joka vuotaa tukiasemalähetteestä maa-aseman vastaanottokaistalle [32].  

 

 

   

 

Kyseisten kahden tekijän yhteisvaikutuksesta voi syntyä radiohäiriö maa-aseman 

vastaanottoon.  Häiriöteho vastaanotossa riippuu tällöin matkaviestintukiaseman 

lähettimen ja satelliittimaa-aseman vastaanoton taajuuserosta. Yhdessä tehdyistä 

tutkimuksista oli laskettu teoreettiset arvot eri suojakaistoilla saatavalle vaimennukselle 

FDR(Δf) verrattuna tilanteeseen, jossa lähettävä tukiasema ja vastaanottava maa-asema 

toimivat samalla taajuudella.. Taulukossa 1 nämä vaimennukset on ilmoitettu riippuen 

lähetyskaistan ja vastaanottokaistan välisen suojakaistan suuruudesta [23]. 

  

Kuva 5. Viereisen kanavan häiriökomponentit[ 32]. 



 

 

 

 

Taulukko 1. Teoreettiset arvot häiriön vaimennukselle eri taajuuksilla toimivien matkaviestinverkon 

ja satelliittimaa-aseman välillä suojakaistan suuruuden mukaan [23]. 

 

 Suojakaista (MHz) 
 Kokonaisvaimennus maa-aseman 

vastaanottokaistalla dB 

2 18.76 

4 21.32 

6 23.91 

8 26.32 

10 28.18 

12 29.16 

14 29.39 

16 29.54 

18 30.11 

20 31.28 

22 32.82 

24 35.12 

26 39.99 

28 76.40 

30 76.54 

 

 

2.4.3 Etenemismalli  

 

Taajuusaluetta koskevissa tutkimuksissa on tehty hyvin erilaisia olettamuksia siitä, 

millaiseen maastoon matkaviestintukiasemat sijoitetaan. Osassa tutkimuksista on oletettu 

tasainen maa ilman maastoesteitä, tai kuvitteellinen maasto vakioiduilla rakennusten ja 

mäkien korkeuksilla. Osassa tutkimuksista taas on käytetty todellista maastoa, jossa on 

kokeiltu erilaisia sijoituspaikkoja matkaviestiverkon tukiasemille ja vastaanottaville 

satelliittimaa-asemille. [21,23,30]. 

 

Yhtenevä piirre tutkimuksissa on, että radioaaltojen etenemismallina on käytetty ITU:n 

suositukseen numero P.452 perustuvaa mallia, jolla pystytään mallintamaan radioaaltojen 

eteneminen eri etäisyyksillä häiritsevästä tukiasemasta [31]. Häiriö vastaanottimessa 

syntyy erilaisten radioaaltojen etenemismuotojen tuloksena. Eri etenemismuotojen 

esiintyminen ja voimakkuus riippuu ilmastosta, käytettävästä taajuudesta, seuranta-ajasta, 



 

 

 

 

etäisyydestä häiriintyvän ja häiritsevän aseman välillä sekä maaston muodosta ja tyypistä.  

Radioaaltojen eri etenemismuotojen ominaisuuksista johtuen yksi tai useampi 

etenemismuoto voi aiheuttaa samanaikaisesti radiohäiriön vastaanottavassa asemassa. Eri 

etenemismuodot, jotka tulee ottaa huomioon ITU:n suosituksen P.452 mukaan, on esitetty 

kuvissa 6 ja 7. ITU:n suosituksen P.452 mukaisessa etenemismallissa ei häiriösignaalin 

vaimentumisessa oteta suoraan huomioon Rayleigh- ja Rician-etenemismallien mukaista 

häipymistä, vaan ITU:n suosituksen P.452 laskentakaavat perustuvat mittausten perusteella 

muodostettuihin malleihin [40]. 

  

 

 

 

Näköyhteydellä syntyvä häiriö: häiriö syntyy, kun häiritsevä ja häiriintyvä häiriölähde 

ovat näköyhteydessä toisiinsa nähden. Radioaaltojen eteneminen voi tapahtua myös niin 

sanottuna monitie-etenemisenä, jossa häiriösignaali heijastuu eri pintojen kautta 

vaihtoehtoisia reittejä häiriintyvään vastaanottoon.  

Diffraktio: Kun maastoeste estää näköyhteyden, pitkäaikainen häiriö voi syntyä siitä 

huolimatta diffraktion takia. Radiotaajuushäiriöitä laskettaessa diffraktiohäiriö on yleensä 

dominoiva pitkäaikainen häiriö silloin, kun näköyhteyttä ei ole häiritsevän ja häiriintyvän 

aseman välillä.  

Troposironta: Troposfäärin kautta syntyvä pitkäaikainen häiriö on hyvin heikko ja 

useimmiten vastaanottoon syntyvä häiriö tällä etenemismuodolla on hyvin pieni. 

Kuva 6. Radioaaltojen pitkäaikaisen etenemisen muodot, jotka tulee ottaa huomioon 

häiriötarkasteluissa [31]. 



 

 

 

 

 

 

Kanavoituminen: Kanavoituminen on keskeisin lyhyen ajan häiriömuoto vesialueiden ja 

tasaisten rannikkoalueiden yli. Häiriösignaali voi edetä jopa yli 500 km päähän 

kanavoitumalla. 

Heijastuminen ja taittuminen: Signaalin heijastuminen ja taittuminen ilmakerroksissa 

jopa muutaman sadan metrin korkeudella maanpinnasta voi suotuisissa olosuhteissa 

aiheuttaa sen, että maastoeste ei vaimenna häiriösignaalia, vaan signaali voi edetä jopa 250 

- 300 km päähän. 

Sadesironta: Sadesironta syntyy kun häiriösignaali osuu taivaalla sadepisaraan ja siitä 

häiriö siroaa häiriintyvää vastaanottoon. Yleensä häiriömekanismista syntyvät 

häiriösignaalin tasot ovat melko matalat ja eivätkä aiheuta häiriöongelmaa. Kuitenkaan 

kyseistä ilmiötä ei ole juurikaan selvitetty matkaviestinverkon ja satelliittimaa-asemien 

välisiä häiriöitä tarkastelevissa tutkimuksissa [21,23,30]. 

2.4.4 Häiriön kriteerit satelliittimaa-asemalle   

 

Tehdyissä tutkimuksissa satelliittimaa-aseman vastaanottama häiriö jaetaan yleensä 

lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin häiriöihin. Lyhytaikainen häiriökriteeri kuvaa tilannetta, 

jossa häiriö syntyy satelliittimaa-aseman vastaanotossa ainoastaan ajoittain esim. 

Kuva 7. Radioaaltojen lyhytaikaisen etenemisen muodot, jotka tulee ottaa huomioon 

häiriötarkasteluissa [31]. 



 

 

 

 

radioaaltojen kanavoitumisena tasaisten alueiden yli. Tällainen häiriö ei ole jatkuvaa vaan 

lyhytaikaisesti esiintyvää, eikä eri etenemismuodoista tulevien häiriöiden katsota 

summautuvan samanaikaisesti maa-aseman vastaanotossa, vaan häiriöiden määrä lisää 

ainoastaan ajallista todennäköisyyttä jolloin häiriö on olemassa vastaanotossa. 

Vastaanottimen suojaksi tehdyt häiriökriteerit pitävät sisällään oletuksen, että häiritseviä 

asemia on useampia, joten asiaa ei tarvitse erikseen ottaa laskennassa huomioon. [33] 

Pitkäaikainen häiriö syntyy esimerkiksi silloin kun häiritsevä asema ja häiriintyvä asema 

ovat näköyhteydessä toisiinsa. Tällöin eri häiriölähteistä syntyvät häiriöt vaikuttavat 

summavaikutteisena häiriintyvän aseman vastaanottoon, joten tieto häiritsevien asemien 

määrästä vaikuttaa vastaanottavan aseman häiriintymiseen[33].  

Maa-aseman katsotaan toimivan häiriöttömästi tilanteessa, jossa sekä pitkäaikainen että 

lyhytaikainen häiriö otetaan huomioon häiriötarkasteluissa. [21].    

Tehdyissä tutkimuksessa käytetään vastaanottavalle satelliittimaa-asemalle yleensä 

häiriintymiskriteeriä, joka perustuu taajuusaluetta koskeviin yleisiin suosituksiin. Yleensä 

tutkimuksissa lyhytaikaisen häiriön tulee jäädä alle  -1.3 dB  kohinatason (0.0017% ajasta) 

[7] ja  pitkäaikaisen häiriön tulee jäädä alle -10 dB kohinatason (20 %  ajasta) [34]. 

2.4.5 Muut laskentaan vaikuttavat tekijät 

 

Tehdyissä tutkimuksissa on tehty oletuksia maaston ja tukiasemien teknisten tietojen 

lisäksi myös muista parametreista, erityisesti satelliittimaa-aseman antennin korkeudesta 

maan pinnasta. Uusimmissa tutkimuksissa antennin korkeus vaihtelee 3 ja 30 metrin välillä 

[23]. Nämä antennikorkeuden erot ovat yksi keskeinen syy siihen, että tutkimusten 

lopputulokset vaihtelevat suuresti. 

 

2.5 Häiriötutkimusten tulokset  
 

Satelliittimaa-asemien ympärille tarvittavat suoja-alueet vaihtelivat suuresti niissä 11 

tutkimuksessa, jotka on koottu vuonna 2014 ilmestyneeseen ITU:n raporttiin. Tämä 

vaihtelu johtuu tutkimusten lähtöoletusten suuresta vaihtelusta; lähtöoletukset koskivat 

mm. matkaviestinverkon ja satelliittimaa-aseman teknisiä parametreja ja maastoa. 

Seuraavassa esitetään yhteenveto tuloksista [23]. 



 

 

 

 

 

Silloin kun suuritehoiset matkaviestintukiasemat lähettävät samalla kaistalla 

vastaanottavien satelliittimaa-asemien kanssa, tarvittava suojaetäisyys on vähintään 

kymmeniä kilometrejä pitkäaikaisen häiriön osalta. Kun otetaan huomioon lyhytaikaisia 

häiriöitä aiheuttavat radioaaltojen etenemismuodot, tarvittava suojaetäisyys voi olla useita 

satoja kilometrejä. Mikäli nämä suuritehoiset tukiasemat toimivat viereisellä taajuudella 

suhteessa vastaanottimeen, matkaviestinverkon vuotosäteilyteho voi aiheuttaa 

pahimmillaan kymmenien kilometrien suojaetäisyysvaatimuksen. Kuitenkin tulokset 

riippuvat matkaviestinverkon tukiasemien ja vastaanottimen välissä olevan suojakaistan 

laajuudesta. 

 

Silloin kun pienitehoiset ulkokäyttöön tarkoitetut tukiasemat lähettävät samalla kaistalla 

vastaanottavien satelliittimaa-asemien kanssa, tarvittava suojaetäisyys nousi pahimmillaan 

yli sataan kilometriin, kun otetaan huomioon kaikki radioaaltojen etenemismuodot. 

Kuitenkin tyypillisesti tarvittava suojaetäisyys oli noin 30 km, koska laskelmissa käytettiin 

oletuksena alhaisia antennin korkeuksia (6 m maanpinnasta) matkaviestinverkon 

tukiasemille. 

 

Kun tutkittiin sisätiloihin asennettuja tukiasemia, tulokset vaihtelivat riippuen siitä, kuinka 

korkeaan taloon antennit oli ajateltu asennettavaksi ja kuinka paljon vaimennusta oletettiin 

seinien aiheuttavan. Tästä syystä tarvittavat suojaetäisyydet vaihtelivat 5 km ja yli 100 km 

välillä. 

 

Edellä mainittujen aiheiden lisäksi ITU:n vuonna 2014 julkaisemaan yhteenvetoraporttiin 

sisältyi tutkimus, jossa pyrittiin selvittämään tukkeutumisvaikutusta vastaanottimille. 

Tukkeutuminen voi tapahtua silloin kun matkaviestinverkon tukiasema on riittävän lähellä 

häiriintyvää vastaanotinta. Vastaanottimen mikroaaltopää (LNB) ei pysty toimimaan, 

koska viereisellä kanavalla toimivan tukiaseman voimakas signaali aiheuttaa vastaanoton 

tukkeutumisen. Tehtyjen yhteensopivuustarkastelujen perusteella tukkeutumista ei voi 

syntyä, mikäli tukiasemalähettimen ja vastaanottavan maa-aseman suojaetäisyys on yli 9 

km.  

 



 

 

 

 

Vuonna 2007 valmistuneiden ITU:n ja CEPT:n tutkimusten tuloksia ei ole mielekästä 

verrata uusimpiin tutkimuksiin, koska nämä aiemmat tutkimukset poikkeavat uudemmista 

suuresti sen suhteen, millaisia matkaviestinverkkoja tarkasteltiin. Tulokset ovat kuitenkin 

sikäli yhdenmukaisia, että tulosten perusteella yhteensopivuus matkaviestinverkkojen ja 

satelliittimaa-asemien välillä on mahdollista saavuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että 

sekä satelliittimaa-asemien että matkaviestinverkkojen asemien paikat ovat tiedossa, ja 

järjestelmien välillä on riittävä suojaetäisyys tai esim. maastosta saatavaa vaimennusta.  

Tarvittava suojaetäisyys häiriöiden estämiseksi maa-aseman ja matkaviestinasemien välillä 

riippuu lisäksi molempien asemien ominaisuuksista ja muista häiriötarkastelussa tehdyistä 

oletuksista. [35] 

 

2.6 Häiriöiden vähentäminen tukiaseman ja vastaanottimen välillä 
 

 
Häiriönlievennystekniikoilla pyritään vähentämään vastaanottimelle syntyviä häiriöitä 

matkaviestinverkoista ja siten helpottamaan liikenteiden yhteiskäyttöä samalla 

taajuusalueella. Menetelmien huono puoli on, että ne edellyttävät tarkkoja tietoja sekä 

lähettimestä että häiriintyvästä vastaanotosta. Mikäli tiedot eivät ole saatavilla, menetelmät 

eivät ole hyödynnettävissä yksittäisten asemien suojaamiseen [21]. Mahdollisia 

häiriönlievennystekniikoita on käsitelty sekä vanhoissa että uusissa aihetta koskevissa 

ITU:n tutkimuksissa[21,23,30].  

 

Mikäli radioverkon tukiasemassa voidaan säätää lähetystehoa ja antennin suuntausta, 

voidaan sulkea pois käytöstä se suunta, joka osoittaa satelliittimaa-maa-aseman suuntaan ja 

saada siten pienennettyä häiriötä. Saatava vaimennus riippuu asemien ja käytettyjen 

antennien ominaisuuksista. Häiriintyvän maa-aseman ja häiritsevän aseman ympäristössä 

olevat paikalliset olosuhteet vaikuttavat suuresti häiriöihin, koska maastoesteet 

vaimentavat maan päällä eteneviä häiriöitä tehokkaasti.  Satelliittimaa-aseman ympärille 

tarvittava suojaetäisyys riippuu voimakkaasti maastoesteiden suuruudesta asemien 

ympäristössä. Mikäli matkaviestinverkko ja maa-asema eivät toimi samalla taajuudella, 

häiriöriski on huomattavasti pienempi kuin saman kanavan häiriössä, koska häiriöteho 

satelliittimaa-aseman vastaanotossa on tällöin vaimentunut ja tarvittava suojaetäisyys 

häiritsevän tukiaseman ja vastaanottavan maa-aseman välillä pienenee tehtyjen tutkimusten 

perusteella huomattavasti.  



 

 

 

 

Käytäntöjen luonti häiriönlievennysmenetelmien ottamiseksi automaattisesti huomioon on 

vielä kehitysasteella. CEPT:ssä on kuitenkin valmisteltu raporttia aiheesta. 

Raporttiluonnoksen perusteella tarkoituksena on kartoittaa LSA-metodiikan (Licence 

Shared Access) käyttömahdollisuudet matkaviestinverkoille taajuusalueella 3600 - 4200 

MHz [32].  

 

LSA on uusi konsepti, jossa sallitaan kahden tai useamman radioliikenteen yhteiskäyttö 

samalla taajuusalueella. LSA-konseptin mukaan taajuuskaista voidaan jakaa esimerkiksi 

taajuus- tai aikatasossa radioliikenteiden välillä siten, että järjestelmien välille ei aiheudu 

häiriöitä. Keskeinen ajatus LSA-konseptissa on, että olemassa olevat radioliikenteet voivat 

jatkaa toimintaansa normaalisti ja silti samalle taajuuskaistalle saadaan käyttöön uusia 

radiojärjestelmiä. [36]   

 

Tähän asti LSA:n tutkimus on painottunut Euroopassa taajuusalueen 2200 - 2300 MHz 

käyttöön, josta myös on tehty ECC:n raportti 205. Raportissa LSA:n toimintaperiaate on 

esitetty kuvan 8 mukaisesti [37].  Järjestelmän keskeisin osa on LSA-tietokanta, johon on 

tallennettu maantieteelliset taajuuksien käytön ehdot eri vuorokaudenaikoina. Käytön 

ehdot perustuvat häiriintyvän liikenteen suojaamiseksi tarvittaviin kriteereihin.  Kyseistä 

tietokantaa hallinnoi sovittu viranomainen, operaattori tai muu luotettu taho, joka huolehtii 

tietokannan päivittämisestä. LSA-tietokannan pohjalta LSA-ohjain säätelee 

matkaviestinverkon tai muun uuden radioliikenteen pääsyä käyttämään kyseistä 

taajuusresurssia siten, että suojattavat liikenteet eivät häiriinny. Samassa LSA-

järjestelmässä voi olla useita ohjaimia ja tietokantoja ohjaamassa taajuuksien käyttöä. [36] 

 

Haasteena koko LSA-konseptissa on, että matkaviestiverkkoja koskevista toimintaehdoista 

tulee tehdä riittävän houkuttelevia ja ennustettavia, jotta operaattorin kannattaa investoida 

laitteisiin ja verkkoon. LSA-konsepti soveltunee parhaiten taajuusalueen jakamiseen 

valtion sisällä usean radioliikenteen lajin kesken siten, että kaikille liikennelajeille koituu 

rajoitteita. Konseptin soveltaminen naapurimaan satelliittiliikenteen suojaamiseen olisi 

ongelmallista, koska oman maan matkaviestinverkolle koituvat rajoitteet olisivat 

todennäköisesti kannattavuusnäkökulmasta liian suuria. 
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Kuva 8. LSA-järjestelmän komponentit ja riippuvuudet toisistaan yhteiskäyttötaajuusalueilla [37] 

 

 

 

  



 

 

 

 

3 SUOMEN HÄIRIÖTARKASTELUJEN TOTEUTUSTAPA  
 

Luvussa 2 esitetyn kirjallisuuskatsauksen perusteella matkaviestinverkon tukiasemat voivat 

pahimmillaan häiritä jopa satojen kilometrien etäisyydellä olevia satelliittimaa-asemia. Jos 

tämä pitäisi paikkansa Suomessa, ja Venäjä haluaisi jatkaa satelliittiliikenteen käyttöä 

taajuusalueella 3600 - 4200 MHz, tämän taajuusalueen matkaviestinkäyttö rajoittuisi 

Suomen läntisimpiin osiin. Tästä syystä erityisesti Suomen olosuhteisiin tehdyt 

häiriötarkastelut katsottiin tarpeellisiksi. Häiriötarkastelua ei tehdä muiden naapurimaiden 

osalta, koska ne noudattavat samaa taajuusjakoa Suomen kanssa. 

 

Tämän työn häiriötarkasteluissa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:  

• Mitkä ovat satelliittiliikenteen aiheuttamat rajoitteet erilaisten 

matkaviestinverkkosolujen toiminnalle Suomessa ja miten pitkä suojaetäisyys 

tarvitaan Venäjän satelliittiliikenteen suojaksi Suomen raja-alueella.   

• Kuinka paljon voidaan esimerkiksi maaston vaimennuksia ja antennin korkeuksia ja 

suuntaamista hyödyntämällä vähentää satelliittimaa-asemille aiheutuvia häiriöitä ja 

siten lyhentää tarvittavia suojaetäisyyksiä. 

 

Tutkimuksen häiriötarkastelut on rajattu matkaviestinverkon tukiasemien aiheuttamiin 

häiriöihin vastaanottaville satelliittimaa-asemille. Päätelaitteiden aiheuttamia häiriöitä ole 

otettu huomioon, koska taajuusalueelle suunnitellulla aikajakoisella teknologialla sama 

taajuuskaista on sekä tukiasemien että päätelaitteiden käytössä aikajakoisesti. 

Matkaviestinverkon tukiasemat sijaitsevat yleensä korkeammalla kuin päätelaitteet, ja siksi 

niiden voidaan olettaa edustavan kussakin häiriötarkastelutapauksessa ns. pahinta tapausta.  

 

3.1 Laskentamenetelmät  
 

Tässä tutkimuksessa käytettiin vastaavia laskentamenetelmiä kuin kirjallisuuskatsauksen 

luvussa 2.4.2. Laskentamenetelmän yksityiskohdat on eritelty luvuissa 3.1.1–3.1.3. 

Käytännössä laskenta toteutettiin Visualyse professional –nimisellä radiojärjestelmien  

simulaatio-ohjelmalla ja tulosten analysoinnissa ja visualisoinnissa käytettiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmistoa ja Arcmap-paikkatieto-ohjelmaa.  

 

 



 

 

 

 

3.1.1 Etenemismalli ja tekniset parametrit 

 

Häiriötarkastelun etenemismallina käytetään ITU:n suosituksen 452 perusteella [31] 

rakennettua etenemismallia, joka oli valmiina Visualyse professional -ohjelmassa. Maaston 

todellinen vaimennus Suomessa otettiin huomioon ohjelmaan vietyjen Suomea kuvaavien 

topografikarttojen avulla.  

 

Tämän tutkimuksen yhteensopivuustarkasteluissa on käytetty pääasiassa uusimmissa 

Kansainvälisen televiestintäliiton tutkimuksissa käytettyjä teknisiä parametreja 

matkaviestinverkon tukiasemille ja vastaanottaville satelliittimaa-asemille, koska näiden 

arvojen voidaan katsoa edustavan uusimpia ja todellisimpia tietoja. Arvot ovat kuvattu 

yksityiskohtaisesti liitteessä 4. Seuraavilta osin ITU:n tutkimusten tekniset parametrit on 

sovitettu vastamaan paremmin Suomen olosuhteita: 

   

Vastaanottimen korkeus maanpinnasta  

Vastaanottavan satelliittimaa-aseman antennin korkeudeksi on tässä tutkimuksessa valittu 

10 m maanpinnasta, koska tätä arvoa voidaan pitää Suomen raja-alueella pahimpana 

mahdollisena skenaariona. Kyseinen korkeus vastaa 2-3 kerroksisen talon kattoa, johon 

antenni on asennettu.  Vastaavat vastaanottavan satelliittimaa-aseman antennikorkeudet 

ovat ITU:ssa tehdyissä tutkimuksissa olleet 3-30 m.  

 

Matkaviestinverkon tukiasemien antennikorkeudet  

Kansainvälisen televiestintäliiton tutkimusraportissa käytetyt antennikorkeudet ovat 25 m, 

20 m, 6 m ja 3 m maanpinnasta.  Tähän tutkimukseen on lisätty antennikorkeudeksi myös 

35 m, jotta saataisiin parempi kuva siitä, kuinka korkeammalla olevat antennit vaikuttavat 

tuloksiin.  

 

Vastaanottavan satelliittimaa-aseman elevaatio eli korkeuskulma  

Kansainvälisen televiestintäliiton tutkimusraportissa satelliittimaa-aseman antennin 

elevaatiokulmana taivaalle on käytetty useita eri arvoja 5 ja 48 asteen välillä. Tähän 

tutkimukseen on valittu ITU:n tutkimuksen minimiarvo 5 astetta, koska Suomen pohjoisen 

sijainnin takia elevaatiokulmat ovat matalia geostationääriselle radalle.  

 

 



 

 

 

 

3.1.2 Sallitut häiriökriteerin tasot 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään vastaanottavalle satelliittimaa-asemalle samoja 

häiriökriteerejä kuin ITU:n tuoreimmissa tutkimuksissa. Suurin sallittu häiriö 

satelliittimaa-asemalla ei saa ylittää -10 dB I/N pitkäaikaisena häiriönä (20 % ajasta) 

kaikkien häiriölähteiden summana ja lyhytaikaisena -1.3 dB I/N (0.0017% ajasta) 

yksittäisestä häiriölähteestä.  

 

 

3.1.3 Tutkimuksessa käytetty laskentaohjelma  

 

Ohjelmistona häiriötarkastelujen tekemisessä käytettiin Visualyse professional -

taajuussuunnittelutyökalua, joka on tarkoitettu radioverkkojen välisiin häiriötarkasteluihin 

ja simulointeihin.  Ohjelmiston käyttäjä voi määrittää erilaisia simulaatioita varten 

satelliitit, erityyppiset maanpäälliset lähettimet, antennit sekä muut parametrit, joita 

tarvitaan todenmukaisten tarkastelujen tekemiseen. Ohjelmistoon voidaan luoda erilaisia 

skenaariota ja kokeilla näiden vaikutusta radioverkkoihin. Ohjelmisto laskee häiriöt 

liikkuvien tai paikallaan pysyvien asemien suhteen ja tarvittaessa kerää lasketut tiedot 

erilliseen tiedostoon, josta ne voidaan siirtää muihin ohjelmiin. [38].  Suurin haaste Visua-

lyse-ohjelmiston käytössä on kyllin todenmukaisten skenaarioiden luonti laskentaa varten. 

  

 
Kuva 9. Visualyse-ohjelmiston näkymä, jossa luodaan uutta asemaa. 



 

 

 

 

 

 

Simulaation rakentaminen ohjelmistoon etenee pääpiirteissään noudattaen seuraavaksi 

kuvattavia vaiheita 1-6.  

 

1. Määritetään simuloinnissa tarvittavat antennit.  

Ohjelmistosta löytyy lukuisia erilaisia antenneja, esim. linkkiantenni, sektoriantenni  tai 

satelliittimaa-aseman antenni. Tarvittaessa haluttu antenni voidaan määritellä myös itse 

ohjelmaan.  

 

2. Määritetään  tarvittavat asemat  

Asematyyppejä ovat esimerkiksi maa-asema, linkkiasema tai mobiiliasema.  Asemille tulee 

määrittää myös asemakohtainen korkeus maanpinnasta sekä muut yksilölliset tiedot. 

Mobiilikomponenttien osalta ohjelmistoon määritetään, mihin suuntaan ja millä nopeudella 

aseman tulee liikkua, tai onko asema koko ajan paikallaan. Näiden lisäksi tulee 

ensimmäisessä vaiheessa määritetyt antennit liittää haluttuihin asemiin.  

 

3. Määritetään taajuudet ja kaistanleveydet, joilla asemat toimivat  

Jokaisella asemalle voidaan määritetään halutun levyinen lähetys- tai vastaanottokaista.  

 

4. Määritetään yhteydet asemien välille 

Jotta ohjelmisto tietäisi, että mitkä asemat ovat yhteydessä toisiinsa, linkkiyhteys täytyy 

määritellä haluttujen asemien välille. Linkkiyhteydellä ei tarkoiteta pelkästään linkkiä 

maanpäällisten järjestelmien välillä vaan tarvittaessa linkki pitää määritellä maa-aseman ja 

satelliitin välille, jotta ohjelmisto tietää, mihin suuntaa satelliittimaa-aseman antennin tulee 

osoittaa.  

 

5. Häiriöpolkujen määritys 

Tässä vaiheessa määritetään, mitkä ovat suojattavia ja mitkä häiritseviä järjestelmiä 

simulaatiossa. Häiritseviä asemia voi olla useita ja ne voivat olla samanaikaisesti sekä 

satelliitteja että maanpäällisiä asemia.  Häiriöpolut tulee asettaa kaikille simulaation 

asemille erikseen. 

6. Muut asetukset 



 

 

 

 

Yllä olevien asetusten lisäksi tulee ohjelmassa asettaa halutut maastokartat sekä 

simulaation oletusarvioista poikkeavat asetukset. Tällaisia voivat olla esim. 

etenemismallien pakottaminen pois oletusarvoista tai asemien pakko-ohjaus samalle 

taajuudelle. Ohjelmistossa on lukuisia parametreja, joita voidaan muokata tässä 

työvaiheessa.  Lisäksi tiedot, jotka halutaan talteen simuloinnista, tulee valita tässä 

vaiheessa.  

 

Kun kaikki asetukset on tehty, voidaan ajaa varsinainen simulaatio, tallentaa 

laskentatulokset ja aloittaa tulosten analysointi.[39] 

 

3.2 Tutkittavat skenaariot  
 

Tässä työssä tarkasteltavat skenaariot on valittu siten, että niiden avulla saadaan tietoa eri 

alueilta Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen ja lisäksi tilanteesta, jossa matkaviestinverkon 

tukiasemat on sijoitettu lähelle Suomenlahden rannikkoa. Kaikissa skenaarioissa 

lähtökohtana satelliittimaa-asemien sijoittelulle on, että ne on pahimman tapauksen  

mukaisesti sijoitettu rajan läheisyyteen.   

 

3.2.1 Skenaario 1 erityyppiset matkaviestinverkot rajan läheisyydessä. 

 

Skenaariossa 1 tutkitaan tilannetta, jossa matkaviestinverkon tukiasemat voivat aiheuttaa 

häiriötä rajan läheisyydessä Venäjän puolella oleville vastaanottaville satelliittimaa-

asemille. Tavoitteena on selvittää, miltä etäisyydeltä matkaviestinverkon tukiasema voi 

aiheuttaa häiriöitä ja millaisia suojaetäisyyksiä tarvitaan käytännössä, jotta tukiasemat 

voisivat toimia ilman rajoituksia. Tarkastelu tehdään koko Suomen itärajan osalta.  

 

. Skenaariossa tarkasteltavat tapaukset: 

• Tutkitaan liitteen 4 mukaisilla tukiaseman teknisillä tiedoilla isotehoisten 

ulkosolujen aiheuttama häiriövaikutus vastaanottaviin satelliittimaa-asemiin.  

o Tutkitaan mikä on maaston vaikutus tuloksiin. 

o Tutkitaan miten matkaviestin tukiaseman vuotosäteily vaikuttaa tapauksessa 

jossa maa-asema ja matkaviestinverkko toimivat eri taajuuksilla.  



 

 

 

 

• Tutkitaan miten tuloksiin vaikuttaa, jos käytetään liitteen 4 mukaisten parametrien 

sijasta Euroopan komission päätöksen 201/276/EU mukaisia suurempia tehoja.  

 

3.2.2 Skenaario 2 asema meren rannalla  

 

Vastaanottava satelliittimaa-asema voi sijaita Venäjällä myös Suomenlahden rannalla. 

Tämäkin mahdollisuus täytyy ottaa huomioon, mikäli Suomessa otetaan käyttöön 

matkaviestinverkkoja samalla taajuusalueella. Skenaariossa 2 tutkitaan Etelä-Suomeen 

sijoitettujen isotehoisten tukiasemien vaikutusta Suomenlahden etelärannalla olevaan 

satelliittimaa-asemaan ja selvitetään tarvittavat suojaetäisyydet tukiasemasta. Tässä 

tarkastelussa on oletettu, että isotehoiset tukiasemat toimivat samalla taajuudella 

vastaanottavan maa-aseman kanssa ja matkaviestinverkon antennit ovat suunnattu kohti 

satelliittimaa-asemaa. Tässä skenaariossa häiritsevän ja häiriintyvän aseman välissä ei ole 

pahimmassa tapauksessa kuin vettä.  

 

3.2.3 Skenaario 3 pienitehoiset kaupunkitukiasemat  

 

Pienitehoisilla kaupunkitukiasemilla saavutetaan paikallista kapasiteetin lisäystä esim. 

kaupunkialueilla ja sisätiloissa. Tässä skenaariossa selvitetään, mikä on näiden asemien 

yhteisvaikutuksellinen häiriö, mikäli niitä on sijoitettu useita suppealle alueelle. 

Skenaariossa tarkastellaan rajan läheisyydessä sijaitseviin kaupunkeihin sijoitettujen 

pienitehoisten matkaviestintukiasemien häiriövaikutusta rajan läheisyydessä toimiville 

satelliittimaa-asemille silloin kun tukiasemat on sijoitettu ulkotiloihin ja silloin kun 

tukiasemat on sijoitettu sisälle.  

 

3.3 Häiriösimulaation toteutustapa 
 

Simulaatioissa tutkimus tehtiin suurelle määrälle eri paikkoihin sijoitettuja tukiasemia , 

jotta tulokset antaisivat luotettavan kuvan häiriöiden synnystä kullakin alueella. 

Yksittäinen mäenharjanteelle sijoitettu tukiasema saattaa aiheuttaa häiriöitä varsin 

kaukana, kun taas viereiseen notkoon sijoitettu tukiasema häiritsee huomattavasti 

suppeammalla alueella. Tämän vuoksi muutamaan yksittäiseen paikkaan perustuvia 

häiriölaskelmia ei voisi käyttää pohjatietona taajuuksien käytön suunnittelussa.  

 



 

 

 

 

3.3.1 Skenaarion 1 häiriötarkastelu 

 

 

Skenaarion 1 mukaista häiriötarkastelua varten Suomi jaettiin neljään maantieteelliseen 

alueeseen: eteläinen alue, keskinen alue, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa, sekä Lappi (kuva 

10). Kullekin alueelle tehtiin tutkimusasetelma, jossa sijoitettiin Suomen rajalle noin 5 km 

välein tukiasemia. Näiden pareiksi sijoitettiin rajan lähelle Venäjän puolella vastaanottavia 

satelliittimaa-asemia. Tämän jälkeen lähdettiin siirtämään tukiasemia poispäin rajasta ja 1 

km välein tehtiin häiriötarkastelu. Kussakin häiriötarkastelussa laskettiin, häiritseekö 

tukiasema sen parina olevaa vastaanotinta oletuksella, että tukiaseman antenni osoittaa 

kohti maa-asemaa. Tarkastelua jatkettiin koko Suomen läpi idästä länteen (kuva 11). 

 
 

Kuva 10. Häiriötarkastelussa käytetty aluejako. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Kuvassa 11 oikealla näkyvät häiriintyvät satelliittimaa-asemat ja vasemmalla häiritsevät 

matkaviestinverkon tukiasemat, jotka liikkuvat poispäin raja-alueelta. Simulointi toistettiin 

liitteen 4 mukaisilla tukiaseman lähetysarvoilla sekä pitkäaikaisten että lyhytaikaisten 

häiriöiden kriteereillä.  

 

Lopputuloksena skenaariosta syntyi yli 60000 tutkimuspistettä Suomesta, joista 

tarkasteltiin matkaviestinverkon tukiasemien vaikusta Suomen rajalle eri maantieteellisillä 

alueilla ja eri maasto-olosuhteista lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen häiriön näkökulmasta.  

 

Eteläisimmän alueen ja 25 m antennikorkeudella toimivien tukiasemien osalta simulaatio 

toistettiin myös tilanteessa, jossa satelliittimaa-asema ja matkaviestinverkko toimivat eri 

taajuuksilla. Lisäksi tutkittiin samanlaisella simulaatiolla, mikä vaikutus on jos käytetään 

liitteen 4 mukaisten parametrien sijasta komission päätöksen 201/276/EU mukaisia 

suurempia tehoja. 

  

Simulointien tuloksista laskettiin alueittain ja etäisyyksittäin, kuinka suuri osa 

satelliittimaa-asemista häiriintyy. 

 

3.3.2 Skenaarion 2 häiriötarkastelu  

 
Skenaariossa 2 tutkittiin tilannetta, jossa Suomeen sijoitettu tukiasema voi häiritä Venäjälle 

Suomenlahden rannalle sijoitettua vastaanotinta.  Häiriötarkastelun toteuttamiseksi luotiin 

Kuva 11. Simulaation toteutustapa skenaariossa 1. 



 

 

 

 

skenaario, jossa Etelä-Suomeen sijoitettiin tukiasemia pohjois-eteläsuunnassa noin 5 km 

välein ja itä-länsisuunnassa noin 1 km välein, samoin kuin skenaarion 1 simuloinnissa 

(kuva 12). Häiriötarkastelussa käytettiin liitteen 4 mukaisia lähtöarvoja ja tukiaseman 

oletettiin osoittavan kohti häiriintyvää vastaanottoa.   Tämän jälkeen laskettiin häiriö 

Suomenlahden vastarannalla olevalle vastaanottimelle kuvan mukaisella häiriöasetelmalla.  

Simulointi tehtiin 35 m, 25 m ja 20 m antennikorkeuksilla. Simuloinnin tulokset vietiin 

Arcgis-paikkatieto-ohjelmaan, jossa Suomi jaettiin 10 km suuruisiin maantieteellisiin 

ruutuihin ja laskettiin kunkin ruudun alueelta niiden testipisteiden osuus, johon sijoitetut 

tukiasemat häiritsisivät satelliittimaa-asemaa. 

 

 

 

 
3.3.3 Skenaarion 3 häiriötarkastelu  

 

Tässä skenaariossa tutkittiin pienitehoisten kaupunkiin sijoitettujen tukiasemien 

aiheuttamaa kokonaishäiriötä itärajan lähellä sijaitseville vastaanottaville satelliittimaa-

asemille. Tässä skenaariossa tutkittaviksi kaupungeiksi valittiin Lappeenranta, Hamina ja 

Imatra, koska kyseiset kaupungit sijaitsevat lähellä raja-aluetta.   Teoreettisten 

tukiasemasolujen topologiana käytettiin pahimman tapauksen oletuksena heksagonin 

muotoon sijoitettuja pienitehoisia tukiasemia liitteen 4 mukaisin arvoin, siten että 

tukiasemien välinen etäisyys on noin 1 km (kuva 13). Skenaariossa ei sen teoreettisen 

luonteen vuoksi otettu huomioon mahdollisia rakennusten vaimennuksia, vaan tarkastelu 

kuvaa pahinta mahdollista tapausta ja ottaa huomioon vain maaston aiheuttaman 

vaimennuksen. 

   

Kuva 12. Simulaation toteutustapa skenaariossa 2. 



 

 

 

 

 
Kuva 13. Tukiasemien sijoittelu heksagonin muotoon häiriötarkastelua varten. 

 

 

 



 

 

 

 

4 SUOMEN HÄIRIÖTARKASTELUJEN TULOKSET 
 

Kunkin tarkastellun skenaarion tulokset esitetään tässä omana lukunaan. Suurin osa 

tuloksiin kuuluvista kuvista ja kartoista on sijoitettu liitteisiin. Tuloksia tarkastelevaan 

lukuun on skenaarioissa 1 ja 2 otettu 25 m korkeudella sijaitsevaa matkaviestinverkon 

tukiaseman antennia koskevat kuvat ja kartat, koska tämä on suurin ITU:n tutkimuksissa 

tarkasteltu mastonkorkeus.  

 

4.1 Skenaarion 1 tulokset 
 

Häiriöskenaariossa 1 tutkitaan tilannetta, jossa matkaviestinverkon tukiasemat voivat 

aiheuttaa häiriötä rajan läheisyydessä Venäjän puolella oleville vastaanottaville 

satelliittimaa-asemille. Tarkastelun tuloksena saaduista kuvista kaksi on tässä luvussa ja 

kaikki kymmenen kuvaa löytyvät liitteestä 1.  

 

Pitkäaikaisten häiriöiden välttämiseksi suuritehoinen matkaviestinverkon tukiasema tulee 

sijoittaa 40 – 60 km etäisyydelle Suomen itärajasta, jos itärajan tuntumassa on 

vastaanottava satelliittimaa-asema (kuva 14 ja liitteen 1 kuvat 1 – 3).  Myös tätä lähempää 

löytyy paikkoja, joihin sijoitettu tukiasema ei häiritse maa-asemaa, mutta häiriöt tulee 

tarkastella erikseen kunkin mahdollisen sijainnin osalta.  

 

 

  
Kuva 14. Rajalta mitatun etäisyyden funktiona niiden sijaintipisteiden osuus, joihin 25 m 

korkeudelle sijoitettu matkaviestinverkon tukiasema aiheuttaa pitkäaikaisen häiriön rajan lähellä 

sijaitsevaan satelliittimaa-asemaan. 



 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaisten häiriöiden välttämiseksi vaadittava suojaetäisyys on pahimmillaan 200 ja 

250 km välillä (kuva 15). Noin 50 km etäisyydellä rajasta yli puolet simuloinnissa 

kokeilluista sijaintipisteistä oli kuitenkin jo sellaisia, ettei satelliittimaa-asemalle aiheudu 

lyhytaikaista häiriötä. Korkeampi antenni kasvattaa suojaetäisyyksiä, mutta noin 100 km 

etäisyydellä rajasta 35 m antennillekin olisi jo hyvin helppo löytää sopiva sijaintipaikka, 

sillä noin 90 % paikoista olisi tällä etäisyydellä sellaisia, joista ei aiheudu lyhytaikaista 

häiriötä rajan lähellä olevalle maa-asemalle (liite 1 kuva 4).   

 

 

 

 

 

Lapissa tarvittavat suojaetäisyydet ovat jonkin verran muuta maata lyhyempiä suurempien 

korkeuserojen vuoksi.  Taajuusalueella 3600 - 4200 MHz matkaviestinverkon tukiasemien 

peittoalue on kuitenkin suhteellisen pieni, ja siksi voidaan olettaa, että Lapin harvaan 

asutulle itäreunalle ei kyseisen taajuusalueen verkkoja tulisi merkittävästi. Siksi Lapin 

muuta maata suuremmista maastovaimennuksista ei ole käytännössä juurikaan hyötyä. 

 

Kun simuloinnissa käytetään komission päätöksen 201/276/EU mukaisia suurimpia 

sallittuja tehoja, eikä antenneja suunnata alaspäin kuten liitteen 4 parametrien mukaisissa 

Kuva 15. Rajalta mitatun etäisyyden funktiona niiden sijaintipisteiden osuus, joihin 25 m 

korkeudelle maanpinnasta sijoitettu matkaviestinverkon tukiasema aiheuttaa lyhytaikaisen häiriön 

rajan lähellä sijaitsevaan satelliittimaa-asemaan. 



 

 

 

 

tarkasteluissa, tarvittavista suoja-alueista tulee hyvin suuria (liite 1 kuvat 7 ja 8). Jopa 300 

km etäisyydellä rajasta 10 % simuloiduista tukiaseman sijaintipaikoista oli sellaisia, että 

rajalla olevalle satelliittimaa-asemalle aiheutuisi lyhytaikaisia häiriöitä. Tällä teholla 

matkaviestinverkon saisi rakentaa suhteellisen vapaasti vain aivan läntisimpään Suomeen.   

 

Häiritsevän ja häiriintyvän aseman välissä oleva maasto vaikuttaa tuloksiin melko paljon. 

Edellä esitetyissä laskelmissa on otettu huomioon maaston aiheuttama vaimennus. Mikäli 

maaston vaimennus jää pois, kuten voi käydä esim. hyvin tasaisilla rannikkoalueilla, 

suojaetäisyys olisi riippuen antennikorkeudesta noin 60 - 70 km pitkäaikaisella ja 350 km 

lyhytaikaisella häiriöllä. Lyhytaikaisen häiriön tarvitsema suojaetäisyys jää jossain 

tapauksessa lyhyemmäksi kuin maaston kanssa tehdyssä simuloinnissa pahimmassa 

tapauksessa, koska ilman maastoa tehdyssä simuloinnissa antenni ei voi sijaita korkean 

mäen päällä, toisin kuin maaston kanssa tehdyssä simuloinnissa.   Kuitenkin pääasiassa 

maastosta voidaan katsoa saatavan merkittävää hyötyä, koska se lyhentää tarvittavia 

suojaetäisyyksiä useimmissa tapauksissa.  

 

Skenaariossa 1 tutkittiin lisäksi tilannetta jossa matkaviestinverkko ja vastaanottava maa-

asema toimivat eri taajuuksilla ja asemien käyttämien taajuuksien välissä on suojakaista, 

joka on laajuudeltaan 2 - 26 MHz. Tehtyjen tarkastelujen perusteella (liite 1 kuvat 9 ja 10), 

mukaan tarvittava suoja-alue pienenee leveimmällä tarkastellulla suojakaistalla noin yhteen 

neljäsosaan siitä, mitä se olisi, jos asemat toimisivat samalla taajuudella. 

.  

4.2 Skenaarion 2 tulokset 
 

Skenaariossa 2 tutkittiin lähettävien matkaviestinverkon tukiasemien ja satelliittimaa-

asemavastaanottimien välistä häiriintyvyyttä tilanteessa, jossa maa-asema on sijoitettuna 

Suomenlahden rannalle Venäjälle ja matkaviestinverkko Etelä-Suomeen. Tukiasemat ja 

satelliittimaa-asema ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan liitteen 4 mukaisia. Tarkastelu 

rajattiin lyhytaikaisiin häiriöihin, koska asemien välinen etäisyys on niin suuri, että 

pitkäaikaista häiriötä ei synny.  

 

Lyhytaikaisten häiriöiden mahdollisuus on olemassa merialueen ja suhteellisen tasaisen 

rannikkoalueen vuoksi (kuva 16 ja liite 2). Erityisesti rannikkoalueella Hankoniemestä 



 

 

 

 

Suomen itärajalle syntyy tilanne, että jos tukiasema on suunnattu kohti häiriintyvää 

asemaa, maasto ei vaimenna häiriöitä lainkaan, ja satelliittimaa-asema häiriintyy 

tukiaseman sijoituspaikasta riippumatta. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa 

matkaviestinverkon tukiaseman antenni on 25–35 m korkea. Jos käytetään 20 m antennia, 

tukiasemille on mahdollista löytää sijoituspaikkoja myös läheltä rannikkoa, mutta kunkin 

mahdollisen sijainnin häiriöt täytyy tarkistaa erikseen.   Tämän skenaarion tarkasteluista 

voidaan tehdä johtopäätös, että Suomenlahden etelärannalla oleva satelliittimaa-asema 

asettaisi suuria rajoitteita isotehoisten ulkotukiasemien käytölle ja suuntaukselle 

Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.  

 

 

Kuva 16. Suomenlahden etelärannalle sijoitetun satelliittimaa-aseman häiriintyminen, kun 

matkaviestinverkon tukiasema sijoitetaan Etelä-Suomeen antennikorkeudella 25 m. Kartan värilliset 

ruudut kuvaavat, kuinka suuressa osassa kunkin ruudun alueella kokeilluista sijoituspaikoista 

tukiasema ylittää maa-aseman lyhytaikaisen häiriökynnyksen. 

 

 

4.3 Skenaarion 3 tulokset 
 

Tässä skenaariossa tutkittiin liitteen 4 teknisten parametrien mukaisten pienitehoisten 

kaupunkiin sijoitettujen tukiasemien aiheuttamaa kokonaishäiriötä itärajan lähellä 

sijaitseville vastaanottaville satelliittimaa-asemille. Tutkittavina kaupunkeina olivat 



 

 

 

 

Lappeenranta, Hamina ja Imatra. Häiriötarkastelussa luotiin heksagonin muotoinen verkko 

pienitehoisia sisä- tai ulkotukiasemia, minkä pohjalta tutkittiin tukiasemien aiheuttamaa 

pitkäaikaista summahäiriötä sekä yksittäisten asemien aiheuttamaa lyhytaikaista häiriötä. 

 

Tehdyn tarkastelun perusteella sisätilatukiasemat eivät häiritse naapurimaan 

satelliittikäyttöä, koska liitteen 4 mukainen seinien laskennallinen vaimennus 20 dB saa 

aikaan sen, että radiohäiriöitä syntyy ainoastaan hyvin suppealle alueelle (kuva 17 ja liite 3 

kuvat 1 - 6). 

 

 

Kuva 17. Lyhytaikainen häiriö sisätukiasemien ympäristössä Imatralla. Punaisella merkityillä alueilla 

ylittyy määritelty häiriökriteeri maa-asemille. 

 

Kun tukiasemat on sijoitettu ulkotilaan, häiriö on huomattavasti suurempi, koska seinien 

vaimennus jää pois.  Tehdyn tarkastelun tuloksista (kuva 18 ja liite 3 kuvat 7 – 12) 

nähdään, että nämä asemat voivat ylittää erityisesti hyväksytyn lyhytaikaisen häiriön 

kriteerin, huolimatta suhteellisen alhaisesta lähetystehosta ja antennikorkeudesta. Tämän 

vuoksi tällaisia asemia ei voida ottaa käyttöön ilman erillisiä rajoituksia, jossa lasketaan 

näiden asemien vaikutus raja-alueelle.  Mahdolliset rajoitukset riippuvat erityisesti 

tukiasemien läheisyydessä olevasta maastosta. Esimerkiksi Suomen järvialueilla voidaan 

häiritsevien asemien ja häiriintyvien asemien välille tarvita suhteessa huomattavasti 

pidempi suoja-alue kuin alueella, jolla korkeuserot ovat suhteellisen suuret.  



 

 

 

 

 

Kuva 18. Lyhytaikainen häiriö pienitehoilla ulkotukiasemilla Imatralla. Punaisella merkityillä alueilla 

ylittyy määritelty häiriökriteeri maa-asemille. 

 

 

  



 

 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Taajuusalueen 3600 - 4200 MHz käyttöönotto matkaviestinverkoille tulee olemaan 

haastavaa Suomessa. Taajuusaluetta ei voida osoittaa matkaviestinkäyttöön koko maassa 

ilman huomattavia käyttöön liittyviä rajoitteita, koska Venäjä käyttää samaa taajuusaluetta 

herkästi häiriintyvillä satelliittimaa-asemilla.  

 

Suhteellisen korkea taajuusalue 3600 - 4200 MHz saa aikaan sen, että 

matkaviestinverkkojen peittoalueet tulevat jäämään melko pieniksi. Tämän vuoksi on 

epätodennäköistä, että matkaviestinverkkojen operaattoreille olisi kiinnostusta 

taajuusalueen käyttämiseksi laajassa mitassa haja-alustusalueilla rajan läheisyydessä, koska 

kyseiset alueet voidaan kattaa muilla taajuusalueilla kustannustehokkaammin. 

Kaupungeissa ja taajamissa taajuusalueen 3600 – 4200 MHz käytölle voi olla tarvetta 

erityisesti kapasiteettikaistana, jolla saadaan lisää tiedonsiirtokapasiteettia alueelle, jossa 

sille on suuri tarve. Taajuusaluetta voidaan pitää kiinnostavana myös tulevien 5G -

verkkojen taajuustarpeiden kannalta.  

Kansainvälisissä aihetta koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu eri tilanteissa ja erilaisilla 

parametreilla matkaviestinverkkojen ja satelliittitietoliikenteen välistä yhteensopivuutta. 

Laaditun kirjallisuuskatsauksen perusteella kansainvälisiä tutkimuksia ei voida kuitenkaan 

suoraan hyödyntää sellaisenaan arvioitaessa tarvittavia rajoituksia matkaviestinverkoille 

Suomessa, koska tarvittavat suojausetäisyydet riippuvat paikallisista olosuhteista. 

Tarvittavat suojaetäisyydet vaihtelevat ulkomaisissa tutkimuksissa suuresti johtuen 

tutkimusasetelmien ja tutkimukseen valittujen olosuhteiden vaihtelevuudesta, ja siksi 

tarvittavat suojauskriteerit tulee valmistella kansallisesti ja aluekohtaisesti.  

 

Tässä työssä tehtyjen häiriötarkastelujen perusteella erityisesti Itä-Suomessa joudutaan 

rajoittamaan matkaviestinkäyttöä suuresti taajuusalueella 3600 - 4200 MHz, koska 

tarvittavat suojaetäisyydet satelliittimaa-asemiin ovat pitkiä. Pahimmillaan suojaetäisyys 

on satoja kilometrejä, kun isotehoinen tukiasema osoittaa kohti rajaa tai Suomenlahden yli 

naapurimaan rannikolle. Tästä seuraa, että ulkona olevien matkaviestinverkon tukiasemien 

hyväksyttävät paikat pitää määrittää tapauskohtaisesti suuressa osassa Suomea lukuun 

ottamatta aivan läntisintä Suomea. Sisätilatukiasemat eivät tehtyjen tarkastelujen 

perusteella aiheuta häiriötä Venäjällä oleville satelliittimaa-asemille ja ne voitaisiin ottaa 



 

 

 

 

käyttöön ilman, että niistä olisi haittaa naapurimaiden taajuuksien käytölle. 

Sisätukiasemien ohella hyvin pienitehoisten tukiasemien tarvitsema suojaetäisyys 

naapurimaan rajasta jäänee sellaiseksi, että niitä voitaisiin ottaa käyttöön ainakin 

alueellisesti ilman että taajuuskoordinointiin olisi tarvetta. Näistä rajoitetuistakin 

käyttömahdollisuuksista voisi olla hyötyä, kun lähitulevaisuudessa tarvitaan taajuuksia 

mahdollisille 5G verkoille.  

Kuitenkin paras vaihtoehto taajuusalueen matkaviestinkäytön mahdollistamiseksi olisi, että 

Venäjän taajuusviranomaisten kanssa voitaisiin sopia, että lähellä rajaa sijaitsevia 

mahdollisia Venäjän vastaanottavia satelliittimaa-asemia ei tarvitse suojata. Mahdolliset 

vähemmän rajoittavat häiriökriteerit sallisivat Suomessa mahdollisesti ainakin 

sisätukiasemien ja pienitehoisten ulkotukiasemien käyttämisen ilman jokaisen tukiaseman 

erillistä taajuuskoordinointia.  

 

 Mikäli tähän ei päästä, vaihtoehdoksi nousee Suomessa ns. yhteiskäyttö taajuusalueella 

3600 - 4200 MHz. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että taajuusalueen käyttö 

matkaviestinverkoille ei perustuisi ns. blokkilupaan, jossa operaattori voisi vapaasti käyttää 

taajuuskaistaansa haluamallaan tavalla. Yhteiskäytössä taajuuksien käyttö perustuisi 

operaattoreille erikseen myönnettäviin paikkakohtaisiin käyttöoikeuksiin, joissa 

määriteltäisiin tarkasti mahdolliset rajoitteet käytölle. Tällöin olisi mahdollista myös 

neuvotella Venäjän taajuusviranomaisen kanssa mahdollista paikkakohtaisesta 

taajuuskoordinoinnista, jonka toteuttaminen olisi mahdollisesti helpompaa saada 

onnistumaan vastavuoroisuusperiaatteella.  Tämän ns. yhteiskäytön etuna olisi myös, että 

tällöin taajuusalueella voitaisiin sallia perinteisten matkaviestinverkkojen lisäksi myös 

muita sovellutuksia, koska niille pysytettäisiin määrittelemään rajoitteet siten, että ne eivät 

häiritse matkaviestinverkkoja. Haittana tässä olisi raskas hallinnollinen menettely 

käyttöoikeuksien määrittämisessä. Taajuuskaistaa ei tällöin voitaisi myöskään 

huutokaupata, kuten joidenkin matkaviestinkaistojen osalta on Suomessa menetelty.  

 

LSA-menetelmällä (licence access share) useat liikennelajit voivat käyttää samaa 

taajuusaluetta häiritsemättä toisiaan. Kansallisessa käytössä LSA-menetelmä ei tunnu 

järkevältä Suomen olosuhteisiin, koska taajuusalueen käyttö Suomessa näyttäisi 

tulevaisuudessa rajoittuvan ainoastaan matkaviestinkäyttöön. Tällöin LSA-menetelmän 



 

 

 

 

käytöstä ei saataisi merkittävää hyötyä verrattuna perinteisesti määritettäviin hallinnollisiin 

lupaehtoihin, joissa määritettäisiin käyttöalueet Suomessa ja käyttöehdot naapurimaan 

radioliikenteen suojaamiseksi.   

  



 

 

 

 

6 YHTEENVETO 
 

 

Matkaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeuden kasvaessa on tullut tarve saada uusia 

taajuusalueita matkaviestinkäyttöön.  Tässä työssä tarkasteltiin taajuusalueen 3600 - 4200 

MHz käyttämistä matkaviestinverkoille Suomessa. Venäjä käyttää tätä samaa 

taajuusaluetta satelliittitietoliikenteeseen. Tarkasteltavana ongelmana on siis 

matkaviestinliikenteen ja satelliittiliikenteen yhteensovittaminen siten että Suomen 

matkaviestinliikenne ei aiheuta häiriöitä Venäjällä sijaitseville satelliittimaa-asemille.   

 

Työn kirjallisuuskatsauksen alussa tarkasteltiin taajuusalueen nykyistä käyttöä ja 

taajuuksien käytön kansainvälisiä toimijoita. Tärkeimmät kansainväliset toimijat Suomen 

näkökulmasta ovat kansainvälinen televiestintäliitto (ITU), Euroopan Unioni ja Euroopan 

posti- ja telehallintojen yhteistyöelin (CEPT), jotka hoitavat taajuuksien käytön 

harmonisointia eri tasoilla. Taajuusalue 3600 - 4200 MHz on jo osoitettu 

matkaviestinkäyttöön Euroopassa, mutta vain harvat maat ovat allokoineet sen kyseiseen 

käyttöön. Maailmanlaajuisesti taajuusalue on osoitettu muun muassa 

satelliittitietoliikenteen käyttöön.  

  

Taajuusalueen 3600 - 4200 MHz matkaviestinkäytön ja satelliittitietoliikenteen 

yhteensovittamisesta on tehty useita tutkimuksia. Näiden perusteella yhteensopivuus 

matkaviestinverkkojen ja satelliittimaa-asemien välillä on mahdollista saavuttaa ainoastaan 

siinä tapauksessa, että sekä satelliittimaa-asemien että matkaviestinverkkojen asemien 

sijainnit ovat tiedossa ja järjestelmien välillä on riittävä suojaetäisyys. Tämä tulos oli 

yhdenmukainen riippumatta tarkastellusta matkaviestinverkkotyypistä ja sen parametreista. 

Tarvittava suojaetäisyys riippuu mm. käytetystä lähetystehosta, antennikorkeudesta ja 

maastosta häiritsevän ja häiriintyvän aseman välillä.   

 

Matkaviestinverkko voidaan periaatteessa rakentaa LSA-konseptin (Licence Shared 

Access) mallia mukaillen siten, että se automaattisesti pystyy väistämään häiriintyviä 

satelliittimaa-asemia aika- tai taajuustasossa. Kansallisessa käytössä LSA-menetelmä ei 

tässä vaiheessa tunnu kuitenkaan järkevältä Suomen olosuhteisiin, koska käyttö näyttäisi 

tulevaisuudessa rajoittuvan ainoastaan matkaviestinkäyttöön. Tällöin LSA-menetelmän 



 

 

 

 

käytöstä ei saataisi merkittävää hyötyä verrattuna perinteisesti määritettäviin hallinnollisiin 

lupaehtoihin 

 

Työssä tehtiin useita erilaisia häiriötarkasteluja Suomessa sijaitsevien matkaviestinverkon 

tukiasemien ja Venäjällä lähellä rajaa sijaitsevien satelliittimaa-asemien välille. Tehtyjen 

tarkastelujen perusteella tarvittavat suojaetäisyydet vaihtelivat useasta sadasta kilometristä 

muutamaan kilometriin riippuen tukiasematyypistä ja aseman muista ominaisuuksista. 

Johtopäätöksenä häiriötarkasteluista todetaan, että sisätilojen tukiasemien osalta tämän 

taajuusalueen käyttö voisi olla vapaata koko Suomessa ja hyvin pienitehoisten 

ulkotukiasemien osalta käyttö ilman rajoitteita olisi mahdollista ainakin alueellisesti. 

Suuritehoisten ulkotukiasemien osalta taajuusalueen käyttö jää hyvin rajoitetuksi 

Suomessa, jos Venäjällä lähellä Suomen rajaa sijaitsevia satelliittimaa-asemia tulee suojata 

häiriöiltä. Suuressa osassa Suomea taajuusalueen matkaviestinkäyttö edellyttää 

häiriötarkastelua kullekin sijoituspaikalle erikseen.  

 

Paras vaihtoehto taajuusalueen matkaviestinkäytön mahdollistamiseksi Suomessa olisi, että 

Venäjän taajuusviranomaisten kanssa voitaisiin sopia, että Suomen rajan lähellä olevia 

Venäjän satelliittimaa-asemia ei tarvitse suojata. Venäjän kanssa sovittaisiin häiriökriteerit, 

jotka sallisivat Suomessa suhteellisen vapaan matkaviestinkäytön ilman jokaisen 

tukiaseman erillistä taajuuskoordinointia. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Skenaarion 1 tulokset 
 

Kuvissa 1 – 6 on esitetty rajalta mitatun etäisyyden funktiona niiden simuloinnissa 

laskettujen sijaintipisteiden osuus, joihin sijoitettu matkaviestinverkon tukiasema aiheuttaa 

häiriön Venäjällä rajan lähellä sijaitsevaan satelliittimaa-asemaan. Asemien tekniset 

parametrit ovat liitteen 4 mukaiset. 

 

 
 

Liite 1 kuva 1 

 

 

 
 

Liite 1 kuva 2 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Liite 1 kuva 4 

 

 

 

 

Liite 1 kuva 3 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

Liite 1 kuva 6 

Liite 1 kuva 5 



 

 

 

 

Kuvissa 7 ja 8 verrataan liitteen 4 teknisten tietojen mukaisia matkaviestinverkon 

tukiasemia EU-asetuksessa sallittuihin suuritehoisempiin tukiasemiin. Kuvat esittävät 

edellisten kuvien tapaan niiden simuloinnissa laskettujen sijaintipisteiden osuuden eri 

etäisyyksillä rajasta, joihin sijoitettu matkaviestinverkon tukiasema aiheuttaa häiriön 

Venäjällä rajan lähellä sijaitsevaan satelliittimaa-asemaan.  

 

 
Liite 1 kuva 7 

 

 

 
 

 

 

 

Liite 1 kuva 8 



 

 

 

 

Kuvissa 9 ja 10 tarkastellaan suojakaistan vaikutusta häiriöön. -19 dB kokonaisvaimennus 

vastaa 2 MHz suojakaistaa, -29 MHz vaimennus 12 MHz suojakaistaa ja -39 dB 

vaimennus 26 MHz suojakaistaa matkaviestinverkon tukiaseman lähetteen ja satelliittimaa-

aseman vastaanoton välillä. 

 

  

 
Liite 1 kuva 9 

 

 
 

Liite 1 kuva 10 



 

 

 

 

Liite 2. Skenaarion 2 tulokset 
 

 
Liite 2 kuva 1. Antennin korkeus 35 m, lyhytaikainen häiriö. 
 

 

 
Liite 2 kuva 2. Antennin korkeus 25 m, lyhytaikainen häiriö. 



 

 

 

 

 

 

 
Liite 2 kuva 3. Antennin korkeus 20 m, lyhytaikainen häiriö 
 

  



 

 

 

 

Liite 3. Skenaarion 3 tulokset 
 Sisätilatukiasemien ja pienitehoisten tukiasemien aiheuttamat häiriöt Haminassa, 

Lappeenrannassa ja Imatralla. 

 

 

Liite 3 kuva 1. Lyhytaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Imatralle. 
 

 

 



 

 

 

 

Liite 3 kuva 2. Pitkäaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Imatralle. 
 

 

Liite 3 kuva 3. Lyhytaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Lappeenranta an. 

 

Liite 3 kuva 4. Pitkäaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Lappeenrantaan. 



 

 

 

 

 

 

Liite 3 kuva 5. Pitkäaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Haminaan 
 

 

Liite 3 kuva 6. Lyhytaikainen häiriö sisätilatukiasemista, kun matkaviestinverkko on asennettu 

Haminaan. 
 

 



 

 

 

 

 

Liite 3 kuva 7. Lyhytaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat asennettu Haminaan. 
 

 

Liite 3 kuva 8. Pitkäaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat on asennettu Haminaan. 
 



 

 

 

 

 

 

Liite 3 kuva 9. Pitkäaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat on asennettu Lappeenrantaan. 
Kuva 9  

 

 

Liite 3 kuva 10. Lyhytaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat on asennettu Lappeenrantaan. 
 

 



 

 

 

 

 
Liite 3 kuva 11. Pitkäaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat on asennettu Imatralle. 

 

 

 

 
Liite 3 kuva 122. Lyhytaikainen häiriö kun pienitehoiset ulkotukiasemat on asennettu Imatralle. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Liite 4. Tukiasemien ja vastaanottavien maa-asemien tekniset tiedot 
 
Liite 4 taulukko 1. Matkaviestinverkon tukiasemien tekniset parametrit. 

  Isot 

ulkosolut 

Kaupunkisolut Pienet ulkosolut  Sisäsolut 

Tukiaseman 

peittoalue 

 0.3-2 km 

 

 0.15 - 0.6 km Erittäin pieni 

useiden 

tukiasemien 

muodostama   

Kapasiteetti 

lisäys alueella 

esim. 

kaupungeissa 

 sisätilapeitto 

      

Antennin korkeus 

maanpinnasta 

35 m, 25 m 20 m 6 m 3 m 

(huoneessa) 

Sektorien määrä 3-sektoria 3-sektoria yksi sektori yksi sektori 

Antennin suuntaus 

alaspäin ”tilt” 

6 astetta 10 astetta N/A N/A 

Antennin  

säteilykuvio 

Suositus  ITU-R F.1336 Liite 7 Ympyräsäteilevä 

Antennin 

säteilykuvio 

Suositus  ITU-R F.1336 Liite 7 Ympyräsäteilevä 

Syöttöhäviöt 3 dB 3 dB n.a n.a 

Maksimi lähetysteho 

(5/10/20 MHz) 

43/46/46 

dBm 

43/46/46 dBm 24 dBm 24 dBm 

Maksimi 

antennivahvistus 

18 dBi 18 dBi 5 dBi 0 dBi 

Tukiaseman 

aktiivisuus ajasta  

(TDD)  

50 % 50 % 50 % 50 % 

Keskimääräinen teho 

ottaen huomioon 

tukiaseman 

aktiivisuus 

55/58/58 

dBm 

55/58/58 dBm 26 dBm 21 dBm 

Sisätilatukiaseman 

vaimennus seinistä 

- - - 20 dB  

 

 

 



 

 

 

 

Liite 4 taulukko 2. Vastaanottavan maa-aseman tekniset parametrit. 

Parametri  Laskennassa käytetyt tyypillinen 

arvot 

Taajuusalue 3600-4200 MHz 

Antennin halkaisija (m) 1.2 m  

Antennin säteilykuvio Recommendation ITU-R S.465 

Vastaanotettavan lähetteen kaistanleveys Sama kuin IMT lähetteen  

Vastaanottojärjestelmän kohinalämpötila 100 K 

  

Maa-aseman minimi elevaatio satelliittiin 5 astetta 

Antennin korkeus maanpinnasta  3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


