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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU 8 artikla radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jä-
senvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (32014L0053), EUVL N:o 153 sekä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1998/34/EY (398L0034); EYVL N:o L 204 ja sen viimeinen muutos 1998/48/EY; EYVL N:o 
L 217. 

 
 

RADIOTAAJUUSMÄÄRÄYS 

Annettu Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 2018 

Viestintävirasto määrää 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren 

(917/2014) 96 §:n 1 momentin ja 97 §:n 2 momentin nojalla: 

 

 
 
1 § Määräyksen tarkoitus 

Radiotaajuuksien tasapuolisen saatavuuden, tehokkaan ja tarkoituksenmu-

kaisen sekä riittävän häiriöttömän käytön turvaamiseksi radiotaajuuksia 
käytetään siten kuin tässä määräyksessä määrätään. 

2 § Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan 8,3 kHz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin. 

Radiotaajuuksilla käytettäväksi tarkoitettujen radiolähettimien on täytettä-
vä tämän määräyksen vaatimukset lähetys- ja vastaanottotaajuuksista, 
kanavaväleistä, lähetteen leveydestä, dupleksiväleistä, lähetystehoista ja 

muista vastaavista radio-ominaisuuksista (radiorajapinta). 

Radioaaltoja kehittämään tarkoitettua tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälli-
seen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytettyä muuta sähkölaitetta 

kuin radiolaitetta (ISM-laite) saa käyttää vain niillä radiotaajuuksilla ja niillä 
ehdoilla, jotka sille tässä määräyksessä määrätään. 

3 § Radiotaajuuksien käyttö 

Määräykset radiotaajuuksien, taajuualueiden ja osa-alueiden jakamisesta 

eri käyttötarkoituksiin ovat liitteenä 1 olevassa taajuusjakotaulukossa. Taa-
juusjakotaulukossa on myös 2 §:ssä tarkoitetut radiorajapintavaatimukset 
sekä ISM-laitteille määrätyt taajuusalueet ja niiden käyttöä koskevat ehdot. 

Jos taajuusjakotaulukossa viitataan sovellettavana radiolähettimen radio-

ominaisuuksia koskevana radiorajapintavaatimuksena radio- ja telepääte-
laitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustami-

sesta annetun direktiivin (1999/5/EY, radio- ja telepäätelaitedirektiivi) no-
jalla annettuun harmonisoituun standardiin, niin viittaus koskee myös ra-
diolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoami-
sesta annetun direktiivin (2014/53/EU, radiolaitedirektiivi) nojalla annettuja 

soveltuvia standardeja. Viittaus radio- ja telepäätelaitedirektiivin nojalla 
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annettuun standardiin soveltuu vain sellaiseen radiolähettimeen, joka on 
saatettu markkinoille ennen 13. päivää kesäkuuta 2017.  

 

____________________________ 

4 § Voimaantulo  

Tämä määräys tulee voimaan 3.1.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. 

Tällä määräyksellä kumotaan Viestintäviraston 12. kesäkuuta 2017 antama 

samanniminen määräys (Viestintävirasto 4 W/2017 M).  

5 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on 
saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: 

Käyntiosoite Itämerenkatu 3 A, Helsinki 

Postiosoite PL 313, 00181 Helsinki 

Puhelin 0295 390 100 

Faksi 0295 390 270 

WWW-sivusto http://www.viestintävirasto.fi/ 

Y-tunnus 0709019-2 

 
Helsingissä 3.1.2018 
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pääjohtaja 
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johtajan sijainen, apulaisjohtaja 
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