ANTENNI-TV -VERKON
TAAJUUSMUUTOS
Valtaosalla Suomen antenni-tv-lähetysalueita
verkon lähetystaajuudet muuttuvat vuosien
2015 ja 2016 aikana.
Muutostöiden ensimmäinen vaihe on käynnistynyt heinäkuussa
2015 Pohjois-Suomen pienillä radio- ja tv-asemilla. Syksyn 2015
aikana muutostöitä tehdään Pohjois-Suomessa. 2016 vuorossa
ovat Keski- ja Etelä-Suomen tv-asemat. Muutostöitä tehdään
muutama asema kerrallaan. Muutostyöt eivät koske kaapeli-,
satelliitti- ja iptv-kotitalouksia.
Muutoksessa suuri osa antenni-tv-lähetystaajuuksista muuttuu.
Taloyhtiöiden tulee tehdä antennijärjestelmiin vahvistinmuutoksia
ja taloyhtiöiden asukkaiden kanavien haku. Omakotitalouksissa
riittää useimmiten kanavahaku.
TV-lähetykset joudutaan katkaisemaan muutostöiden ajaksi.
Tarkoista katkosten ajankohdista tiedotetaan alueilla erikseen.
Aikataulut löytyvät www.taajuusmuutos.fi/aikataulu ja
Viestintäviraston verkkosivuilta.

MUISTILISTA TAAJUUSMUUTOKSESSA
Yhteisantennikiinteistöissä tehtävä
muutoksia antennijärjestelmiin
Taajuusmuutosten vuoksi antennijärjestelmiin on
tehtävä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä
yhteisantenniverkon kautta.
Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen
antenniurakoitsijaan hyvissä ajoin ennen taajuusmuutostyötä.
Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä
kanavahaku uudelleen
Rivi-, pari- ja kerrostaloissa taloyhtiön asukkaiden
on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen. Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.
Muutokset omakotitaloasukkaille
Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita
muutostöitä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin
mahdollista että antennijärjestelmään täytyy tehdä
muutoksia. Mikäli pientalon antennijärjestelmä on
kunnossa, riittää TV-vastaanottimien kanavahaku
sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.

LISÄTIETOJA
www.taajuusmuutos.fi
Alueen antenniasentajat:
http://www.taajuusmuutos.fi/
antenniurakoitsijat
Viestintävirasto
https://www.viestintavirasto.fi/tvradio/
antenniverkonmuutokset.html. Myös
Viestintäviraston MONITORi-palveluun lisätään
aluekohtaista tietoa muutosten etenemisestä.
Vastaanottimien kanavahaku
Tv-vastaanottimien ja vastaanottolaitteiden
ongelmatilanteissa ja perusasennuksiin
liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat
myös laitteen myyjät, laitevalmistajat sekä
maahantuojat.

Kanavahaun tekeminen
Taajuuden muututtua muuttuneet kanavat on haettava uudestaan.
Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia
tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun
tekemistä. Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät
www.taajuusmuutos.fi tai laitteen käyttöoppaasta.
Muutoksen taustat
Taajuusmuutokset perustuvat valtioneuvoston
vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen
median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin. Tämän vuoksi huomattava
määrä Digitan UHF-taajuusalueen lähetysverkon
päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä
taajuuksista muuttuu. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuosien 2015-2016 aikana. Muutokset ovat
alkaneet Pohjois-Suomen tv-asemilta heinäkuussa
2015.
Viestintävirasto toimii taajuusmuutosviestinnän
koordinaattorina ja huolehtii taajuusmuutosten
tiedottamisesta medialle, antenniurakoitsijoille ja
kuluttajille yleisellä tasolla. Taajuusmuutostöiden
tarkkoja aikatauluja ja alueellista etenemistä koskevasta viestinnästä vastaa tv-lähetysverkkoa operoiva Digita.

