
            
 

OHJE DSC-RYHMÄKUTSUN KÄYTÖSTÄ  
 
DSC-ryhmäkutsun päätarkoitus on, että yhdellä DSC-kutsulla tavoitetaan useampi haluttu asema samalla kertaa. 
Ryhmäkutsua varten tarvitaan MMSI-ryhmäkutsunumero (MMSI Group Call). 
 
Viestintävirasto myöntää  MMSI-ryhmäkutsunumeroita erilaisille suomalaisille ryhmittymille pyynnöstä, ylläpitää 
numeroista luetteloa mutta ei julkaise sitä. Mikä tahansa merellinen ryhmittymä voi halutessaan saada yhden tai 
useamman MMSI- ryhmäkutsunumeron, mikäli radiolupa-asiat ovat muuten kunnossa. 
Ryhmäkutsunumeron pyytäjän ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. 
 

Suomalaiset MMSI-ryhmäkutsunumerot ovat muodoltaan seuraavan laisia:      023099720   (Marinerit) 
 jossa ensimmäinen merkki on aina nolla  

 seuraavat kolme merkkiä osoittavat kansallisuuden (230=Suomi) 

 loput merkit muodostavat yksilöllisen tunnisteen 
 

 Ryhmäkutsunumeron käyttöönotto ei edellytä muita toimenpiteitä numeron ohjelmoinnin lisäksi. Lähes kaikkien 
laitteiden osalta ryhmäkutsunumeron voi itse ohjelmoida laitteeseen ohjekirjaa apuna käyttäen. Sen voi myös itse 
poistaa (tätähän ei voi itse tehdä laitteeseen ohjelmoidulle yksilölliselle numeroille). 

 
 Ryhmäkutsunumeron ohjelmoinnin edellytys on, että DSC-toimiseen VHF-radiopuhelimeen on jo aiemmin ohjelmoitu 

oma yksilöllinen MMSI-numero (oman numeron saa selville oman aluksen radioluvasta tai laitteen asetuksista - 
useimmat laitteet myös näyttävät oman yksilöllisen numeron käynnistysvaiheen aikana).  Ryhmäkutsunumeron 
ohjelmoinnin jälkeen laitteen muistissa on siis kaksi eri MMSI-numeroa.  

 
 Kaikki ryhmäkutsunumeroilla käytävä liikenne on automaattisesti rutiiniliikennettä eikä liity turvallisuuteen, joten 

ryhmäkutsulla voi huoletta vaikka harjoitella DSC:n käyttöä. 
 

 Muutamia esimerkkejä ryhmäkutsunumeron käytöstä: 
yhteispurjehdus; joku ryhmän jäsen haluaa tiedottaa muille mukana oleville jäsenille jotakin kaikkia koskevaa, 
esimerkiksi määränpään muutoksesta.  Hän lähettää DSC-ryhmäkutsun asettamalla osoitteeksi ryhmänsä  
MMSI-ryhmäkutsunumeron 0230XXXXX  sekä  kutsuun mukaan tiedon siitä työskentelykanavasta (simpleksi), 
jolla varsinainen asia kerrotaan puheella. Vain ne asemat, joilla on VHF/DSC-laitteisto ja kyseinen 
ryhmäkutsunumero ohjelmoituna laitteen muistiin, saavat kutsun DSC-näytölle. Näin he osaavat tulla DSC-
kutsussa mainitulle puhekanavalle kuuntelemaan. Vaikka kuuluvuusalueella olisi muitakin VHF/DSC:llä 
varustettuja veneitä, kutsua ei vastaanoteta niiden laitteilla ellei niihin ole ohjelmoitu ko. ryhmäkutsunumeroa. 
Vastaanottavat alusasemat näkevät ryhmäkutsussa sen lähettäjän yksilöllisen MMSI-numeron. 

 Uistelutiimi; uistelukilpailun aikana voi tiimin jäsenet lähettää toisilleen DSC-ryhmäkutsuja ilman että 
kilpailevat tiimit ovat asiasta tietoisia. (Ryhmäkutsun varsinainen tarkoitus ei tosin ole salailu.. 

 Venekerho/pursiseura; venekerholla/pursiseuralla voi olla omassa kerhorakennuksessa DSC-toiminen VHF-
radiopuhelin (edellyttää radiolupaa). Ryhmäkutsuja voidaan käyttää esimerkiksi seuran sisäisessä toiminnassa, 
kuten kilpailuissa. 

 Merenkulun radio-opetusta antavat oppilaitokset; näiden koulujen radioasemat, jotka Suomessa ovat 
muodoltaan ja simuloivat laiva-asemia, voivat lähetellä ryhmäkutsuja toisilleen opetus- tai harjoitusmielessä. 

 
HUOM! Vastaanotettuja DSC-ryhmäkutsuja ei kuitata vaan siirrytään suoraan kuuntelemaan sitä puhekanavaa, joka 
kutsuun oli merkitty. 
 
Viestintävirasto ei valvo jäsenyyteen liittyviä seikkoja eikä sitä kuka numeroa käyttää. Tämä sekä 

ryhmäkutsunumerosta tiedottaminen jää aina numeroa pyytäneen tahon tehtäväksi. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Ari Caselius 
   ari.caselius@viestintavirasto.fi 
   0295 390 437   /    040 5100 374 
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