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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
Luutnantti Mikko Pihlanko
Helsinki

HARJOITUSSUUNNITELMA
2.9.2019

Kenttäradiot LV241/LV141 sekä LV217 ja puheviestintä radiolla
Opetustavoite:
Koulutettavat tietävät radioiden osat, varusteet, käyttökuntoon laiton, peruskäytön ja
tietävät tärkeimmät ominaisuudet, sekä radiolla tapahtuvan puheliikenteen
perusliikennekaavan.
Harjoituksen jälkeen koulutettavat osaavat:
- LV241, LV141 ja LV217 käyttökuntoon laittamisen
- LV241 ja LV141 alustamisen viestintää varten
Sekä tuntevat:
- LV241, LV141 ja LV217 osat ja ominaisuudet
- Puheviestinnän perusteet
Arviointi:
Kouluttaja arvioi koulutettavien suoritusten ja palautteen perusteella.
Aika ja paikka:
Santahamina, Helsinki 3.2.–5.2.2017
Osasto:
Ryhmä
Varustus:
Koulutustilan mukaan normaali sisävarustus. Ei taisteluvarustusta.
Koulutusvälineet:
Analoginen kenttäradio LV217 täydellinen 5 kpl, digitaalinen kenttäradio LV241
täydellinen 5 kpl ja digitaalinen kenttäradio LV141 täydellinen 10 kpl.
Akkuvaraaja AV-99. Viestiperusteet, Fill-gun LV241 kaapelilla 1 kpl, Fill-gun LV141
kaapelilla 1 kpl, Johlakone + vhf-loaderit 2 kpl sekä Datakaapeli (async) 2 kpl.
Valmistelut:
Lataa akut ja nollaa kaikki radiot. Radiot pakattuna laatikoihin. Yksi radiolaatikko
kouluttajalle, loput koulutettaville.
Kopioi tavausaakkoset ja puheviestinnän liikennekaavat koulutettaville jaettavaksi.
Aikalaskelma:
JAKSON NIMI
1 Aloitus (1 min)
2 LV241/141 Johdanto ja varusteiden sekä ohjaustaulun esittely. (5 min)
3 LV241 käyttökuntoon laitto (15 min)
4 LV141 käyttökuntoon laitto (7 min)
5 Fill-gunin, MaSa-latausohjelmiston ja sarjakaapelin esittely ja kytkentä (15
min)
6 Viestiperusteiden lataus (5 min)
7 LV217 Johdanto ja varusteiden sekä ohjaustaulun esittely. (5 min)
8 LV217 käyttökuntoon laitto (10 min)

AIKA
1
5
15
7
15
5
5
10
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9 LV217 ja kaukokäyttölaite (5 min)
10 Puheviestintä radiolla (15 min)
11 Radioiden kuljetuskuntoon laitto (5 min)
12 Kertauskysymykset ja rastin lopetus (2 min).
YHTEENSÄ (min)
Lähteet:
LV241 koulutuskortti, MPK/Salmi
Liitteet:
Liite 1:
Liite 2:

Tavausaakkoset
Puheviestinnän liikennekaavoja

5
15
5
2
90
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OPETETTAVAT ASIAT

OPETUSMENETELMÄT

1. Aloitus (1 min)
Koulutettavat kaaressa radiolaatikoiden takana.
Otetaan vastaan ilmoitus, jolla varmistetaan, että
paikalla on oikea ryhmä ja ryhmän kaikki jäsenet
ovat saapuneet paikalle.
Herättäminen

Herätän
koulutettavat
kysymällä
miksi
radioyhteyksiä käytetään ja hyvät sekä huonot
puolet. (nopeita perustaa, liike mahdollista,
haittana tiedustelu helppoa).

Koulutusaiheen, -tavoitteen ja kouluttajien Esittelen
itseni
esittely
opetustavoitteen.
Harjoituksen kulku

ja

koulutusaiheen

sekä

Kysyn koulutettavilta kuinka tuttuja koulutettavat
laitteet ovat, jotta voidaan määritellä oikea
etenemisnopeus rastikoulutukselle. Onko LV241
tai 217 tuttu? Entä puheviestintä? Muiden
radioiden (radioamatööri/PMR/metsästys/LA/tms.)
käyttö?
Kerron harjoituksen kulun

Motivointi
Motivoin oppilaita toteamalle, että vain toimivilla
viestiyhteyksillä voidaan johtaa joukkoja.
2. LV241/141 Johdanto ja varusteiden
sekä ohjaustaulun esittely. (5 min)
-Yleistä tietoa radioista
Kouluttaja ottaa oman radion käsiinsä ja kertoo
LV241 digitaalinen kenttäradio, joka on lyhyenä esittelynä perustiedot.
tullut käyttöön 2003, aluksi valmiusprikaateilla,
kansainvälisissä
operaatioissa ja kaupunkijääkäreillä.
-Tärkeimmät ominaisuudet:
Taajuusalue 30 – 108 MHz.
Lähetystehot 0,25 W ja 5 W.
Kantama olosuhteista ja
riippuen 1 – 15 km.
Puheen lisäksi data ja
(numerokoodi).

antennista
lyhytviestit

Radiot
ohjelmoidaan
(kanavat,
salausavaimet,
taajuushyppely)
ohjelmointilaitteella. Aina ei kuitenkaan
ole ohjelmoitu joten perusasetukset
osattava tehdä käsin.
Selväkielinen lähetys (CLR).
Salattu
lähetys (SEC) estää viestin sisällön
tiedustelun. Hyppivätaajuuksinen (AJ)
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vaikeuttaa tiedustelua ja häirintää.
LV141
käytännössä
samat
pääominaisuudet
käsiradioversiona.
Taajuusalue ja aaltomuodot samat.
Lähetystehossa eroa 0,25/2 W vs. 0,25/5
W.
Kantama
lyhyempi
vaatimattomamman antennin vuoksi.
Lisäksi kanavien muistipaikkoja vain 10
vs. 100.
Kouluttaja avaa radiolaatikon ja esittelee radion
LV241
varusteiden
tarkastus, osat ja tarvikkeet radiolaatikon luettelon
tarkastetaan laatikossa olevat radion osat mukaisesti.
ja varusteet.
Koulutettavat etsivät ja näyttävät vastaavan osan
omasta radiolaatikosta.
Huom! Antennit ja kuulopuhelin EIVÄT ole
vaihtokelpoisia muiden radioiden kanssa.
LV241 ohjaustaulun esittely
Virtakytkin
- OFF virta pois
- RMT remote (ohjaus tietokoneella)
- LO 0,25 W
- MED ja HI 5 W
- ERS hätätyhjennys (myös ilman akkua)
Äänenvoimakkuus (WSP=kuiskaustila=
vahvistaa mikrofonia)
Audio-liittimet (Vasenpaan kuulopuhelin,
oikeaan sanomalaite.
Kanavakytkin (viimeinen numero).
Näyttö
- lähetysteho
- Taajuus / AJ verkko
- Kanava
- Signaalitaso
- Toimintatila
- Avain numero
- Ilmoitukset / kehotteet
Merkkivalot
- CLR, SEC, AJ
Liittimet
- antenni (huom. tyviosat)
- RMT/DATA (ohjelmointi ja ohjaus)
Toimintonäppäimet
- LITE taustavalo
- CLR salaamaton
- SEC salattu
- A.J. taajuushyppely (Anti Jamming).

Kouluttaja esittelee
ohjaustaulun.

omasta

radiostaan

sen
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- FNC valikko
- RST Peru/Palaa
- ENT Vahvista
3. LV241 käyttökuntoon laitto (15 min)
Vaiheittain opettelu:
- Akku
- Antenni
- Kuulopuhelin
- Virran kytkeminen

Kouluttaja näyttää aluksi esimerkkisuorituksen
käyttökuntoon laitosta.
Seuraavaksi koulutetaan vaiheittain radion
käyttökuntoon
laitto.
Koulutettavat
tekevät
vaiheen kerrallaan kouluttajan käskystä (avataanavatkaa,
kiinnitetään-kiinnittäkää,
kytketäänkytkekää, jne.)
-Varmistetaan, että radio on pois päältä
-Avataan radion teholähteen kotelo
-Kiinnitetään akku
-Suljetaan radion teholähteen kotelo
-Kiinnitetään antennin sovitin, joustava tyviosa
sekä antenni
-Kytketään kuulopuhelin CONT liittimeen
-Kytketään virta päälle, ei saa lähettää
-Lopuksi varmistetaan radion käynnistyminen
Apukouluttaja seuraa ja tarvittaessa avustaa.
Erityistä huomiota kiinnitetään antennin tyviosan
asentamiseen
ja
kuulopuhelimen
oikeaan
paikkaan.
Kuulopuhelin vasempaan liittimeen (CONT),
oikeanpuoleinen liitin varattu sanomalaitteelle.

LV241 perusasetukset
Koulutettavat asettavat radion perusasetukset
Vaiheen opettelu ja harjoittelu komentojen vaiheittain
esimerkkisuorituksen
jälkeen.
mukaan:
Esimerkkisuorituksen kohdalla lyhyt kuvaus
-Toimintamoodin ja taajuuden asetus
radion käyttöliittymästä (valikot, nuolinäppäimet).
-Kohinasalvan käyttö
-Yhteyskokeilu
-Oikea toimintamoodi (CLR/SEC/AJ,
viestiperusteista)
-Asetetaan radion taajuus tai AJ-taulukko
(viestiperusteista)
(CHN/FREQ)
-Kytketään kohinasalpa pois päältä
(OPER/SQL)
-Tehdään yhteyskokeilu
Muistin tyhjennys
-Viestiperusteiden turvaamiseksi
Kouluttaja
näyttää
radion
ohjelmoinnin
hätätilanteessa
tyhjentämisen ja koulutettavat toistavat omien
radioidensa kanssa.
4. LV141 käyttökuntoon laitto (7 min)

Kouluttaja näyttää aluksi esimerkkisuorituksen
käyttökuntoon laitosta.
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Vaiheittain opettelu:
- Akku
- Antenni
- Kuulopuhelin
- Virran kytkeminen

Seuraavaksi koulutetaan vaiheittain radion
käyttökuntoon
laitto.
Koulutettavat
tekevät
vaiheen kerrallaan kouluttajan käskystä (avataanavatkaa,
kiinnitetään-kiinnittäkää,
kytketäänkytkekää, jne.)
-Varmistetaan, että radio on pois päältä
-Kiinnitetään akku
-Kiinnitetään antennin joustava tyviosa sekä
antenni
-Kytketään virta päälle, ei saa lähettää
-Lopuksi varmistetaan radion käynnistyminen
Apukouluttaja seuraa ja tarvittaessa avustaa.

LV141 perusasetukset
Koulutettavat asettavat radion perusasetukset
Vaiheen opettelu ja harjoittelu komentojen vaiheittain
esimerkkisuorituksen
jälkeen.
mukaan:
Esimerkkisuorituksen kohdalla lyhyt kuvaus
-Toimintamoodin ja taajuuden asetus
radion käyttöliittymästä (valikot, nuolinäppäimet).
-Kohinasalvan käyttö
-Yhteyskokeilu
-Oikea toimintamoodi (CLR/SEC/AJ,
viestiperusteista)
-Asetetaan radion taajuus tai AJ-taulukko
(viestiperusteista)
(CHN/FREQ)
-Kytketään kohinasalpa pois päältä
(OPER/SQL)
-Tehdään yhteyskokeilu
Muistin tyhjennys
-Viestiperusteiden turvaamiseksi
hätätilanteessa

Kouluttaja
näyttää
radion
ohjelmoinnin
tyhjentämisen ja koulutettavat toistavat omien
radioidensa kanssa.

5. Fill-gunin, MaSa-latausohjelmiston
ja sarjakaapelin esittely ja kytkentä
(15 min)
-Hyppelytaulukoiden ja salausavaiminen Kouluttaja perustelee viestiperusteiden
lataus
lataamisen.
-Helpottaa
useamman
radion
ohjelmointityötä
-Keskitetysti ohjelmoidulla Fill-gunilla tai Kouluttaja esittelee varusteet.
PC:llä ja sarjakaapelilla
6. Viestiperusteiden lataus (5 min)
-Fill-gun
ohjelmoidaan
esikunnassa tai vast.

yleensä
Kouluttaja näyttää aluksi esimerkkisuorituksen
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-Kytketään radion sarjaporttiin kaapelilla
viestiperusteiden lataamisesta.
-Radio ohjelmointitilaan (oletussalasana
58102, käsketyissä perusteissa voi olla
eri)
-Fill-gun päälle virtanappulasta
-Perusteiden lataus ohjelmointinappulasta
-Seurataan latauksen etenemistä radion
näytöstä
-VAROTTAVA
Fill-gunin
molempien
nappuloiden painamista -> tyhjentää
muistin!
Lataus PC:llä
-Vaihtoehtoinen tapa ilman Fill-gunia
-Perusteet muistitikulla, kopioidaan PC:lle
-MaSa-ohjelmisto
-Valitaan radion ohjelmointi
-Valitaan radion tyyppi (LV241/141/641)
-Sarjakaapeli radion sarjaporttiin
-Latausoperaatio muuten samanlainen
kuin Fill-gunilla

7. LV217 Johdanto ja varusteiden sekä
ohjaustaulun esittely. (5 min)
Kouluttaja ottaa oman radion käsiinsä ja kertoo
- VHF taajuusalue
lyhyenä esittelynä perustiedot.
30.00 - 52.95 MHz (Low Channel);
53.00 - 75.95 MHz (High Channel)
- Kanavamäärä 920 kpl
- Kanavaväli 50 KHz
- Modulointi FM
- Kantama
marssiantenni 6-8 km,
normaaliantenni 12-14 km,
pitkälanka-antenni 15-30 km
- Paino käyttökunnossa n.9 kg + akkulipas
n. 1.5 kg
- Lähetysteho 1–4 W. Riippuu
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käytettävästä taajuudesta (ja
radioyksilöstä ja ympäristön
lämpötilasta). Normaalisti lähetysteho on
vähintään:
Taajuus [MHz] Teho [W]
30.00-33.95 1.75
34.00-49.95 2.00
50.00-52.95 1.75
53.00-70.95 1.5
71.00-75.95 1.3

- Virtalähteet
12V akkulipas, litiumparisto, verkkolaite
- Varusteet:
Marssiantenni (0,9 m),
Antennin tyviosa, taipuisa,
Normaaliantenni (3,0 m),
Antennin tyviosa,
Kuulopuhelin,
Akkulipas,
Kantolaite,
Varustepussi.
Lisävarusteena mm. kaukokäyttölaite ja
pitkälanka-antenni (40 m)
- Virtakytkimen toiminnot
Off, On, Kohinasalpa päällä, Releointi,
Taustavalo
- Äänenvoimakkuuden säädin
- Liittimet
2 x Audioliitin MIL-C-55116 (SANLAlle ja
kuulopuhelimelle),
ANT liitin (Marssi- ja
Normaaliantennille),
BNC-liitin (pitkälanka-antennille),
Power lisälaiteliitin (kaukokäyttölaiteelle)
8. LV217 käyttökuntoon laitto (10 min)
Vaiheittain opettelu:
- Akku

Kouluttaja avaa radiolaatikon ja esittelee radion
osat ja tarvikkeet radiolaatikon luettelon
mukaisesti.
Koulutettavat etsivät ja näyttävät vastaavan osan
omasta radiolaatikosta.
Huom! Antennit ja kuulopuhelin EIVÄT ole
vaihtokelpoisia muiden radioiden kanssa.

Kouluttaja esittelee
ohjaustaulun.

omasta

radiostaan

sen

Ohjeideni mukaan vaiheittain:
- käännetään virta OFF,
- avataan pohjakotelo,
- kiinnitetään akku
- kiinnitetään kansi oikein päin. (Kannen
huohotusventtiili tulee ”akun kolopuolelle” eli
päinvastaiselle puolelle kuin virtaliittimet)
Suljetaan salvat samanaikaisesti.

- Antenni

- Kierretään marssiantenni antenniliittimeen.

- Kuulopuhelin

- Ohjeideni mukaan vaiheittain kiinnitetään
kuulopuhelin oikein päin. Sileä reuna ulkoreunan
puolelle ja tiivisteen kostutus.
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- Virran kytkeminen

- Käännetään virtakytkintä yksi pykälä

Taajuuden asetus, kytkimet ja säätimet.
- Kaksi taajuusaluetta
30.00 - 52.95 MHz ja
53.00 - 75.95 MHz
Valitaan Band-kytkimellä

- Ohjeideni mukaan vaiheittain kierretään
käytettävä taajuus

- Taajuuden valinta käsin:
1) Käännetään Band-kytkin haluttuun
asentoon. Joko taajuudet 30–52
MHz tai taajuudet 53–75 MHz
2) Varmistetaan, että Preset-vivut on
käännetty sivuun
3) Valitaan taajuus MHz ja kHz
säätimillä
- Taajuuden tallentaminen ”muistiin”.
Mahdollista ”tallentaa” kaksi kanavaa,
ylempi ja alempi, ”muistiin” mekaanisesti
Pre Set –vivuilla
1) Käännetään Preset-vipu sivuun
2) Asetetaan MHz taajuus, joka on
lähempänä taajuusalueen alarajaa
esim. 54 MHz vs 35 MHz
(taajuusalueet 30–52 MHz ja 53–75
MHz)
3) Käännetään Preset-vipu pystyyn ja
avataan MHz-säätimen siipimutteri
4) Nostetaan MHz-säädintä ylöspäin ja
pyöritetään säätimen alempaa osaa
vastapäivään, kunnes se osuu
Preset-vipuun
5) Lasketaan säädin alas ja kiristetään
siipimutteri
6) Käännetään Preset-vipu sivuun
7) Käännetään tarvittaessa
taajuusalueen valitsinta Band
8) Asetetaan MHz taajuus, joka on
kauempana taajuusalueen alarajasta
esim. 35 MHz vs 54 MHz
(taajuusalueet 30–52 MHz ja 53–75
MHz)
9) Käännetään Preset-vipu pystyyn ja
avataan MHz-säätimen siipimutteri
10) Nostetaan MHz-säätimen yläosaa
ylöspäin ja pyöritetään sitä
myötäpäivään, kunnes se osuu
Preset-vipuun (Huom! Alaosaan ei
saa koskea)
11) Lasketaan säädin alas ja kiristetään
siipimutteri
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12) Toistetaan sama kHz taajuuksille.
Huom. nyt taajuusalueen valitsimella
ei ole väliä

Virtakytkimen toiminnot:
Off: radio pois päältä,
On: radio päällä ja taustakohina kuulu,
SQUELCH: radio ja kohinasalpa ovat
päällä. Taustakohina ei kuulu.
Kohinasalpa aukeaa ja vastaanotettava
signaali kuullaan vain jos lähetteessä on
mukana kohinasalvan avaava 150 Hz
kantoaaltosignaali. Lisäksi tässä
asennossa radio lähettää normaalin
signaalin lisäksi 150 Hz kantoaallon
vastapään kohinasalvan avaamiseksi.
RETRANS: radio voidaan kytkeä yhteen
toisen radion kanssa releointiasemaksi
(toistin). Kytkentä vaatii erityisen
releointikaapelin,
LITE: taajuuden osoittavan näytön
taustavalo (jousipalautteinen)
9. LV217 ja kaukokäyttölaite (5 min)
Kiinnitetään kaukokäyttölaite.

Ohjeideni mukaan käännetään virta radioon
(POWER
ON)
kuunnellaan
kohiseeko
kuulopuhelin. Kokeillaan asentoa SQUELCH.
Selitän kohinasalvan periaatteen

Vaiheittain. Kiinnitetään KK-laitteen kaapeli radion
Power-liittimeen ja laite hihnalla radioon. Lopuksi
parikaapeli KK-laitteeseen.

Otetaan puhelin P-78 ja ladataan
paristoilla, testataan toiminta ja kytketään
parikaapeliin.

Ohjeideni mukaan vaiheittain avataan
paristoluukku ja ladataan paristot. Testaus
soittopainikkeella ja puhaltamalla. Esittelen napit
ja käännetään valitsin radioasentoon. Kytketään
parikaapeli puhelimeen.

Kytketään radioon virta ja tutustutaan KKlaitteen toimintoihin.

Käännetään KK-laitteen kytkin aluksi asentoon
RADIO. Tällöin radio on normaalisti päällä ja
radiota voidaan käyttää joko kuulopuhelimella tai
puhelimella.
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Käännetään KK-laitteen kytkin asentoon LB.
Tällöin radio sammuu ja radion kuulopuhelin ja
siihen KK-laitteella kytketty puhelin muodostavat
keskenään puhelinyhteyden.
Muistutus yksisuuntaisesta liikenteestä
sekä tangentin käyttö. Otetaan
yhteyskokeilut.

Kokeillaan tämän jälkeen soittopainikkeita.
Ryhmä A painaa suoja-aseman puhelimen
soittopainiketta. Tällöin KK-laite hälyttää.
Radioaseman ryhmä B varmistaa, että KK-laite
on asennossa LB ja vastaa puheluun (painaa
tangentin alas, vastaa kutsullaan ”Pata10” ja
päästää tangentin ylös). Suoja-asema aloittaa
keskustelun (Täällä Pata15…)
Sitten kokeilu toiseen suuntaan.
Radioaseman ryhmä B varmistaa, että KK-laite
on asennossa LB ja painaa KK-laitteen
soittopainiketta. Suoja-aseman ryhmä A vastaa
kutsullaan…

10. Puheviestintä radiolla (15 min)

Motivointi:
miksi
viestikuri
on
tärkeää?
Valmistellaan viesti etukäteen (peitteistö) ja
puhutaan lyhesti ja selvästi.

Tavausaakkoset

Tavausaakkoset esitellään jakomateriaalista tai
opetustaulusta.
Kouluttaja kertoo oikeiden asematunnuksien
tulevan
viestiperusteista,
rastiharjoituksessa
käytetään esim. Koivu, Kuusi, Mänty, jne.

Asematunnukset

Puheliikenteen kaava
Yhteyden avaaminen ja vastaaminen
Kuittaukset (sain/toista)
Selkeä lopetus (loppu/loppu)

Kouluttaja esittelee puheliikenteen peruskaavat.
Lyhyttä liikennettä ja selkeää lopetusta on
erityisesti korostettava.

Harjoittelu

Kouluttaja käskee lyhyitä valmisteltuja sanomia
eri asemien välille. Varmistettava että jokainen
viestittää vähintään yhden sanoman.

11. Radioiden kuljetuskuntoon laitto (5 Kouluttaja
suorittaa
min)
kuljetuskuntoon laitosta.

esimerkkisuorituksen

Vaiheittain opettelu:

Koulutettavat tekevät vaiheittain:

- Virran pois kytkeminen OFF
- Kuulopuhelin
- Antenni
- Akku

-Kytketään virta pois
-Irrotetaan kuulopuhelin
-Irrotetaan antennin sovitin, joustava tyviosa sekä
antenni
-Avataan radion teholähteen kotelo
-Irrotetaan akku
-Suljetaan radion teholähteen kotelo
Apukouluttaja seuraa ja tarvittaessa avustaa.
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Kiinnitetään huomiota antennin taivuttamiseen
oikeaan suuntaan. Normaaliantenni taitellaan
yläpäästä
alkaen.
Marssiantenni
taitetaan
sisäänpäin (ohje antennissa).
12. Kertauskysymykset
lopetus (2 min).

ja

rastin Kouluttaja tekee tarkistuskysymyksiä oppilaille
esim. Miksi radio on viestivälineenä tärkeä? Miksi
antenni kytketään ennen kuulopuhelinta? Miksi
radion ohjelmointi voidaan joutua tyhjentämään ja
miten se tehdään? Miten ladataan digitaaliradion
LV241/LV141 viestiperusteet radioon? Miksi se
tehdään fillgunilla tai PC:llä?
Kouluttaja vastaa kysymyksiin ajan puitteissa.
- Onko tarpeellista kerrata jokin yleinen asia tai
yksityiskohta uudelleen?
- Täyttyikö koulutustavoite koulutettavien
mielestä?
Kouluttaja antaa palautteen opetustavoitteiden
toteutumisesta ja pyytää palautetta koulutettavilta.
Kouluttaja opastaa joukon seuraavalle rastille.

Harjoituksen pitäjä
Luutnantti

Mikko Pihlanko
Mikko Pihlanko
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LIITE 1: Tavausaakkoset
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LIITE 2: Puheviestinnän liikennekaavoja
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