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KIRJALLINEN KYSYMYS 925/1999 vp
Naantalilaisen paikallisradion toiminnan jatkamisen edellytykset

Eduskunnan puhemiehelle
Naantalilainen Meriradio on suosittu asema
omalla kuuntelualueellaan ja on tehnyt tärkeää
paikallisradiotyötä jo useita vuosia. Nyt kuitenkin toiminta on jouduttu lopettamaan asianomaisten lupien tultua evätyiksi liikenneministeriön taholta. Meriradion toiminnan lopettaminen
on aiheuttanut kuuntelijoissa voimakasta pettymystä ja liikehdintää radioaseman paluun puolesta. Meriradio on tarjonnut haja-asutusalueen
asukkaille tärkeää sosiaalista kanssakäymistä
useissa eri muodoissa kaikki nämä vuodet. Tarjolla on ollut kotimaista musiikkia, kirpputoria,

asiaohjelmia ja arvausleikkejä. Tämä radio ohjelmineen on ollut lähellä kuuntelijoitaanjaheidän
arkeaan.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin
selvittääkseen naantalilaisen paikallisradio Meriradion toiminnan jatkamisen
mahdollisuudet?
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Ministerin vastaus

Eduskunnan puhemiehelle
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
momentissa
mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies,
olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen
jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Mikko Immosen /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 925/1999 vp:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin
selvittääkseen naantalilaisen paikallisradio Meriradion toiminnan jatkamisen
mahdollisuudet?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Valtioneuvosto julisti 16.12.1999 haettavaksi
toimiluvat analogista radiotoimintaa varten. Hakuprosessin aikana hakijoiden tiedossa oli Telehallintokeskuksen laatima, valtioneuvoston sittemmin 18.2.1999 vahvistama taajuussuunnitelma, josta ilmeni, mitä taajuuksia milläkin paikkakunnalla radiotoimintaa varten on käytettävissä.
Valtioneuvosto teki asiasta päätöksen 11.3.1999.
Turun seudulla tapahtuvaan toimintaan saivat
toimiluvan paikallisradiotoimintaa varten Pro
Radio Oy, Radio Kantri Oy, Turun Lähiradioyhdistys r.y., Turun Paikallisradio Oy (kaksi toimilupaa) ja NRJ Finland Oy. Lisäksi Turun seutu on

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2000
Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

2

mukana neljässä niin sanotussa erikoisradioketjussa. Uusien toimilupien myötä Turun seudulle
on muodostunut tai muodostumassa hyvin monipuolinen radio-ohjelmien tarjonta. Kaikki toimiluvan saaneet yhtiöt eivät tiettävästi ole vielä
käynnistäneet toimintaansa.
Turun seudulle haki toimilupaa myös LounaisSuomen Meriradio Oy,jonka hakemuksen valtioneuvosto joutui kuitenkin hylkäämään, koska hakija ei kehotuksesta huolimatta täydentänyt hakemustansa. Lounais-Suomen Meriradio Oy valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi yhtiön valituksen
30.6.1999 antamanaan päätöksellä.
Paikallisradioiden toimilupaprosessista säädetään laissa televisio- ja radiotoiminnasta
(744/1998). Radiotoiminnasta kiinnostuneiden
eri tahojen tasapuolisen tiedonsaannin turvaamiseksi lain 9 § edellyttää, että toimiluvat on julistettava ennen myöntämistä julkisesti haettaviksi.
Valtioneuvoston tarkoituksena ei ole lähiaikoina
käynnistää laajaa yleistä toimilupakierrosta. Liikenneministeriö ei pidä mahdollisena sitä, että
kysymyksessä tarkoitettu yhtiö asetettaisiin jollain tavoin erityisasemaan muihin radiotoiminnasta kiinnostuneisiin tahoihin nähden.
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Tili riksdagens talman
1 det syfte 3 7 § 1 mom. riksdagsordningen anger
har Ni, Fru talman, tili vederbörande medlem av
statsrådet översänt följande av riksdagsman Mikko Immonen /vänst undertecknade skriftliga
spörsmål SS 925/1999 rd:

A'mnar regeringen vidta åtgärder för att
utreda en fortsättning på verksamheten
för lokalradiostationen Meriradio i Nådendal?
Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:
Statsrådet ledigförklarade den 16 december 1999
koncessioner för analog radioverksamhet. Under
ansökningsprocessen hade sökandena tillgång tili
en frekvensplan som gjorts upp av Teleförvaltningscentralen och som statsrådet fastställde senare den 18 februari 1999. Av planen framgick
vilka frekvenser som finns att tillgå när det gäller
radioverksamheten på de olika ortema. Statsrådet fattade ett bes1ut i ärendet den 11 mars 1999.
För verksamhet inom Åboregionen bevi1jades
Pro Radio Oy, Radio Kantri Oy, Turun Lähiradioyhdistys ry, Turun Paikallisradio Oy (två koncessioner) och NRJ Finland Oy Ab koncessioner
för lokalradioverksamhet. Dessutom är Åboregionen med i fyra s.k. specia1radiokedjor. 1 och

med de nya koncessionema har det skapats eller
håller det på att skapas ett mycket mångsidigt utbud på radioprogram inom Åboregionen. Ännu
har veterligen inte alla de bolag som beviljats
koncession inlett sin verksamhet.
Även Lounais-Suomen Meriradio Oy ansökte
om koncession för Åboregionen .. Statsrådet måste dock avslå bo1agets ansökan eftersom sökanden trots uppmaning inte kompletterade sin ansökan. Lounais-Suomen Meriradio Oy överklagade bes1utet hos högsta förvaltningsdomstolen,
som dock förkastade bolagets besvär genom ett
beslut av den 30 juni 1999.
I lagen om televisions- och radioverksamhet
(744/1998) bestäms om processen för beviljande
av koncessioner tilllokalradiostationema. För att
säkerställa att alla instanser med intresse för radioverksamheten har lika tillgång tili information förutsätts i lagens 9 § att koncessionema
skallledigförklaras offentligen före beviljandet.
Statsrådet har inte för avsikt att inom den närmaste tiden inleda någon omfattande allmän koncessionsrunda. Enligt trafikministeriet är det inte
möjligt att det bolag som avses i spörsmålet i något hänseende skall ges en särställning i relation
tili de andra instansema med intresse för radioverksamhet.
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