
OH7ENS, OH7JJT

Valtakunnallinen viestiliikenneharjoitus

Pohjois-Karjalan radiokerho ry:n (OH7AB) järjestämä valtakunnallinen 
viestiliikenneharjoitus pidettiin 27-28.03.2020. Harjoitus järjestettiin kotiasemilta. 
Harjoitukseen liittyvä MPK:n viestiliikennekurssi peruuntui koronavirusvaaran johdosta

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena oli harjoitella, testata ja kehittää viestien lähetystä ja vastaanottoa
koko Suomen alueella. Radioasemien olisi kyettävä toimimaan ilman yleistä viestiliikenne- 
ja sähköverkkoa. Lisäksi harjoiteltiin ja testattiin Pohjois-Karjalan radiokerhojen 
rakentaman, lähes koko maakunnan peittävän, 24/7 toimivan, puhe- ja sanomavaraverkon
toimintaa.

Osallistujat

Harjoitukseen osallistui 19 etäasemaa (clientia). Pohjoisin asema sijaitsi Rovaniemellä ja 
eteläisin Uudenmaan alueella. Lisäksi mukana oli kuusi (6) postilaatikkoasemaa (nodea), 
jotka ovat koko ajan toiminnassa (24/7). Postilaatikkoasemista neljä (4) oli BPQ32 
ohjelmistolla toimivaa. Lisäksi harjoitukseen osallistui kaksi (2) RMS Trimode-ohjelmistolla 
olevaa postilaatikkoasemaa: OH2RBB ja OH2RBV.  Harjoituksen valtakunnallinen 
johtoaseman OI7AX toimi Kontiolahdessa.

Liikennöinti

Harjoituksessa liikennöitiin HF-, VHF- alueilla ja eri taajuusalueet oli yhdistetty toisiinsa 
valtakunnalliseksi verkoksi. Viestiverkon rakenne kuva 1.

Viestit lähetettiin joko suoraan asemilta toisille tai postilaatikoiden kautta. Myöskin viestien 
välitystä voitiin käyttää. Harjoituksessa liikkui yli 300 tekstimuotoista sanomaa. 

Viestiliikenne tapahtui Winlink Express ohjelmistolla, josta käytössä olivat HF:lla digimodet;
Winmor ja VARA. VHF:lla käytössä oli FM 1200 Packet AX.25. Käytetyt ohjelmistot ovat 
yleisesti käytössä ja toimivat luotettavasti.

Myös puheella pidettiin yhteyskokeilut 80 m alueella johtoasemalta OI7AX. 
Puhetestauksessa oli asemia kaikista manner-Suomen alueista (OH1- OH9) Helsingistä 
Rovaniemelle.

Useat harjoitukseen osallistuneet asemat olivat jo olleet aikaisemmin mukana vastaavissa 
harjoituksissa, joten suurimmilta ongelmilta vältyttiin. Asemat testasivat laitteistonsa 
etukäteen, liikennöinti oli hyvää ja päällekkäisiä lähetyksiä ei juuri esiintynyt. Viestit olivat 
oikean muotoisia lyhyitä tekstisanomia. Viestiverkko kesti hyvin yli 300 viestin lähettämisen
ja vastaanottamisen ruuhkautumatta.



Yhteenveto

Viestiyhteydet toimivat hyvin eri puolille maata ja liikennöinti onnistui pääosin hyvin, harjoit-
telua kuitenkin tarvitaan lisää, postilaatikkoverkkoa voi testata jatkuvasti. Postilaatikkoase-
mat ovat toiminnassa 24/7

Varaverkon radioasemien on kyettävä toimimaan 24/7 ilman yleistä tietoliikenne- ja sähkö-
verkkoa viikkojen ajan.

Lisäksi yön aikana toimintaan vaaditaan esim. 160m taajuusalue

Harjoitukseen osallistuneille on lähetetty erillinen harjoituskertomus. Suuret kiitokset kaikil-
le harjoitukseen osallistuneille.

Pohjois-Karjalan radiokerho on järjestänyt tällaisia harjoituksia jo usean vuoden ajan sekä 
keväällä että syksyllä. Seuraava harjoitus järjestetään 20.-21.11.2020. Tervetuloa mukaan.

Netissä 

Winlink.org sivuilta löytyy käytettävät ohjelmistot ja Youtubessa useita opastus videoita 
ohjelmistojen käyttöön.
 


