
VIESTILIIKENNEHARJOITUS 20-21.11.2020 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan radiokerho järjesti viestiliikenneharjoituksen  MPK -kurssina Liperin Ylä-
myllyllä. 

Harjoituksen tavoitteena oli harjoitella postilaatikkoasemien käyttöä sekä suoria kahden 
aseman välisiä yhteyksiä (P2P). Uutta harjoituksessa on se, että mukana on kahta eri oh-
jelmistoa käyttäviä (postilaatikon sisältäviä) nodeja, RMS Trimode Relay ja BPQ .

Ohjelmassa oli viestiliikenneharjoituksen lisäksi jatkaa Pohjois-Karjalan data VARVE 
kokeilua varaverkon puhetoistinten linkittämiseksi yhteen GHz linkkien avulla. 

MPK -kurssille osallistui 16 henkilöä, joista osa toimi etäasemilla.

Viestiliikenneharjoitukseen osallistui yhteensä 26 asemaa: kuusi postilaatikkoasemaa ja 22
varsinaista etäasemaa. Johtoasemana toimi OI7AX Ylämyllyllä (Liperi). 

Harjoituksessa harjoiteltiin tilannetta, jossa internetyhteydet ovat suuressa osin maata 
poikki ja vain Pohjanmaalta asemalta OH6IJ on yhteys internettiin

Harjoituksessa oli tällä kertaa mukana neljä RMS Trimode Relay -postilaatikkoa ja kaksi 
BPQ postilaatikkoa. BPQ ja RMS relay toimivat hyvin samassa verkossa. 

Harjoituksessa johtoasemalta lähetettiin noin 130 kpl viestejä ja vastaanotettiin noin 200 
kpl. 

Harjoituksessa käytettiin WinlinkExpress ohjelmaa ja VARA HF modeemia. VHF:lla 
käytössä oli 1200 bps packet Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Postilaatikkotyöskentelyn lisäksi harjoiteltiin myös suoria kahden aseman välisiä yhteyksiä 
(P2P).

Harjoitukseen sisältyi 160m (taajuudella 1846 kHz) puheaktiviteetin isännyys 20.11.2020 
kello 18-00 – 24.00. QSO:ja saatiin yli 370 kappaletta. Uutena oli myös 160 m 
digiaktiviteetin isännyys (taajuudella 1850 kHz) kello 18.00 – 24.00, DigiQSO:ja saatiin n 
10 kpl.

Lauantain 80 m puheosuudessa QSO:ja saatiin 22 kpl kello 10.00-10.30. Myös muutamia 
sähkötysyhteyksiä saatiin kello 10.30 – 11.00.

Viestiliikenne sujui pääsääntöisesti hyvin, koska useat operaattorit olivat olleet mukana jo 
aiemmissa harjoituksissa. Tämä näkyi selkeästi liikennöinnissä.
 
Joitakin liian pitkiä viestejä esiintyi. Pitkille viesteille ilman lisenssiä oleva VARA -modeemi 
on liian hidas. Myös kaikilla eivät antennit olleet parhaat mahdolliset NVIS työskentelyyn.

VARA -mode on osoittautunut hyväksi ja nopeaksi, tosin se vaatii lisenssin.

Sanomamääriä:
- OI7AX: 130 lähetettiin ja vastaanotettiin 200 sanomaa



- OH2RBB: 150 välitettyä sanomaa
- OH5ZN: 150 välitettyä sanomaa
- OH6IJ: 298 välitettyä sanomaa

Etäasemien palautteista poimittuja kommentteja

 Pitäisi sopia 160m ja 80m taajuuksille taajuus, jossa johtoasema päivystys, esim. 
tasatunnein, voisi kysyä ohjeita yms. harjoitukseen liittyvää

 Ohjeet, miten toimitaan, jos oma ennalta määritelty node mykistyy syystä tai toisesta.
 Nodeille, postilaatikoille ajastus, jolloin ovat omalla taajuudella
 Teoriaosuutta Teamsilla tms.
 Harjoituksella olisi hyvä olla joku konkreettinen tavoite
 Verkkokaaviossa olisi mukava nähdä asemien sijaintipaikkakunnat.
 Helpompi ohje

Parannettavaa seuraaviin harjoituksiin

Mahdollisuuksien mukaan viestiliikennettä pitäisi siirtää VHF / UHF -alueelle, helpottaisi 
ruuhkaa HF taajuuksilla. 

Postilaatikkoasemien pitäisi tukea VHF / UHF yhteyksiä.

160m taajuusalueen käyttöä pitäisi lisätä yöaikana, myös postilaatikoita 160m alueelle 
tarvittaisiin. 

Varaverkon asemien on kyettävä toimimaan useita vuorokausia ilman yleistä sähkö- ja 
viestiliikenneverkkoja.

Toiminta häiriötilanteissa: Esim. miten asiakkaat siirretään/siirtyvät toiseen postilaatikkoon,
jos esim OH5ZN menettää jostain syystä toimintakykynsä?

Lopuksi

Yhteistyö MPK:n kanssa Pohjois-Karjalassa on erinomaista; MPK:n kautta saadaan 
käyttöön ilmoittautumisjärjestelmä, vakuutusturva, koulutus- ja radioaseman tilat, ruoka ja 
majoitus . Nämä mahdollistavat hyvät puitteet harjoituksen toteuttamiselle.

Suuret kiitos kaikille harjoitukseen osallistuneille ja sitä tukeneille. Tervetuloa mukaan 
seuraavan harjoitukseen, joka pidetään 26 – 27.3.2021

Tommi OH7JJT / Antti OH7ENS


