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Åke Nyholm                 ver. 18.1.2017 

SUOMALAISTEN RADIOTEHTAIDEN ULA-LISÄLAITTEISTA 

Keväällä 1948 suoritti Yleisradio jonkin aikaa ulalähetyksiä mutta varsinaiset koelähetykset alkoivat vuonna 
1951 Helsingissä Stadionin torniin sijoitetulla 250W lainalähettimellä. Vastaanottimia oli hankittu kuuntelua 
varten ulkomailta, ehkä Saksasta, jossa ulalähetykset olivat jo laajemmin käytössä. Vuonna 1953 
käynnistyivät ulalähetykset jo useammassa kaupungissa ja lähetinverkon rakentaminen eteni ripeällä 
tahdilla niin, että 1954 jo 75% radiokuutelijoista oli ulalähetysten peittoalueella. 

Taajuusmoduloidun (FM) ula-lähetteen kuuntelua varten tarvittiin erilainen, aiemmasta AM-tekniikasta 
poikkeava vastaanotin. AM-lähettimet jatkoivat lähetystoimintaa kuten ennenkin mutta Ula:n kuuntelua 
varten oli vastaanotinkanta uudistettava. Kotimainen radioteollisuus reagoikin tähän haasteeseen nopeasti 
ja parin alkuvuoden jälkeen vakiintui ulavastaanottimissa käytettävä tekniikka, joka säilyi aina 
putkiradioiden valmistuksen päättymisen asti 1960 luvulla. Virikkeitä saatiin mm. Saksasta, jossa ularadiot 
olivat jo muutaman vuoden olleet markkinoilla. Myös AM-vastaanotinkantaa pyrittiin hyödyntämää 
valmistamalla ns. ulalisälaitteita, jotka sisälsivät toiminnot ”antennista -ilmaisimeen”. Lisälaiteet olivat 
ensisijaisesti tarkoitettu asennettavaksi radio sisälle joko tehtaalla tai sitten jälkikäteen radiohuollossa. 
Ilmaistu pientaajuussignaali kytkettiin radio levysoitinliitäntään ja käyttöjännitteet otettiin radion 
virtalähteestä. Asemaviritys tehdasaseentuissa oli toteutettu tavanomaisella tavalla (asteikko edessä) ja 
jälkiasennetuissa vaihtelevasti, yleensä vain viritysnuppi takana tai kotelon sivussa. Koska aluksi Ula-
asemia oli tarjolla vain yksi, ei asemaviritystä tarvittu päivittäin. 

  Kotimaisista ainakin ASA Radio, Helvar ja Salora valmistivat Ula-lisälaitteita. Edellä mainitut perustuvat 
vain omakohtaisiin kokemuksiini ja muitakin saattaa olla tehty. Mahdollisista Philips/Fenno-lisälaitteessa ei 
minulla ole tietoa mutta joissakin 1950-luvun alkupuolen malleissa on ylimääräiset liittimet mahdollista ula-
antennia varten.  Kaupallisesti lisälaitemarkkinoiden elinkaari oli lyhyt ja melko vaatimaton sillä uudet Ulan 
sisältävät radiovastaanottimet vyöryivät markkinoille, kun Yleisradion ula-verkko ja samalla ohjelmatarjonta 
niin määrällisesti ja laadullisesti parani. 
Seuraavassa on tietoja kotimaisista lisälaitemalleista. 

ASA RADIO OY 
ASA teki erillisen koteloidusta lisälaiteesta kaksi mallia ASA112 ja ASA117, joissa oli myös virtalähde 
ja asteikko mutta ASA ei käyttänyt lisälaitetta tehdasasennettuna. Pelkää ula-osaa myyntiin myös 
erikseen. Kotimainen radiovalmistajan AEG -radiotehdas, (Espoo,Kilo) on käyttänyt kumpaakin mallia 
joissain radiomalleissaan mutta näiden määristä ei ole mitään tietoa.  

ASA 112. Mallin valmistus alkoi 1953 ja koteloituna se koostuu ulasuperosasta ja erillisestä 
virtalähdeosasta. Nämä on kiinnitetty toisiinsa. Puinen kotelo on pahvista takalevyä lukuun ottamatta 
päällystetty pergamoidilla.  Etuosassa on oikealla virtakytkin/äänen voimakuuden säätö ja vasemmalla 
asemaviritys. Valaistu taajuusasteikko on kooltaan 110mm x 35mm sekä alueeltaan 87-100MHz.  

Ulasuper. Suurtaajuusosassa on vain yksi putki, triodi EC92, joka toimii tässä itsevärähtelevänä 
yhteenlaskevana sekoittajana. Myöhemmin yleisesti käytettyä suurtaajuusvahvistinastetta ei ole. Putki 
toimii myös 10,7MHz välitaajuusvahvistimena yhdessä kaksiasteisen välitaajuusvahvistinosa kanssa. Siinä 
on kaksi putkea, pentodit EF80 ja EF41. Suhdeilmaisimena toimi putki EABC80, josta saatu 
pientaajuusjännite viedään ohjaamaa putken triodiosaa mikä toimii pientaajuusvahvistimena. Sen anodilta 
pientaajuus johdetaan erotuskondensaattorin kautta noin 1m mittaiseen suojattuun kaapeliin, joka on 
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päätetty levysoitinliitäntään sopivalla pistotulpalla. Äänenvoimakkuussäädin on suhdeilmaisimen ja 
vahvistimen välissä. Näin pientaajuussignaalin taso voidaan sovittaa äänilevyliitäntään sopivaksi. 

Virtalähde. Jännitteenvalitsimessa on asennot 110, 127, 220 ja 250V ja laiteen tehonkulutukseksi 
ilmoitetaan 20W. Tasasuuntaajana toimii seleenipuoliaaltotasasuuntaaja, jota seuraa RC suodatuspiirit. 
Puoliaaltosuuntauksessa voidaan käyttää yksikertaisempaa verkkomuuntajaa ja tasasuunnattu jännite on 
alhaisempi, mutta riittävä laiteen käyttöön. 

ASA pyrki tuotteissaan komponenttien osalta mahdollisemman suureen omavalmistukseen. Poikkeavasti 
tässä näkyy kuitenkin ulan uudet vaatimukset. Ulan suurtaajuusviritysyksikkö eli permeabiliteettiviritin 
on Telefunken valmiste ja kaikki välitaajuusmuuntajat mahdollisesti Torotorin tuotteita.  Molemmat 
korvattiin tulevissa radiomalleissa melko nopeasti omavalmisteilla. 

ASA 112 alkuperäistä myyntihinnasta ei täyttä varmuutta mutta hieman myöhemmin sitä on myyty 
koteloituna 9.800mk (330€) ja pelkän ulasuperosan ollessa 6.600mk (220€) 

ASA 117 Tämän mallin valmistus alkoi 1954 ja sen hieman muunneltu edeltäjästään. Ulkoasu on hieman 
sirompi ja asteikko näyttävämpi. Myös sähköisesti on tehty pieniä muutoksia. Välitaajuusputki EF41 on 
korvattu uudemmalla tyypillä EF85 ja EC92 jälkeinen ensimmäinen 10,7MHz välitaajuusmuuntaja on 
omavalmiste. Ulan suurtaajuusosassa on tehty joissakin komponenttien arvoissa muutoksia. Myös huolto-
ohjeessa viritysohjeet laajemmin kerrottu. 
Käytettävissä olevan tiedon mukaan on tämän maalinkin hinta ollut sama eli 9.800mk tai 6.600mk. 
Kummankaan mallin valmistusmääristä ei ole tietoa. Molempien superosaa on varmaan myyty myös 
jälkiasennukseen 
Kummastakin ASA-malleista löytyy lisää teknisiä ja kuvatietoja SRHS ASA-CD:stä 

HELVAR OY 
Helvarin ensimmäinen lisälaite oli poikkeuksellinen kaksiputkinen ns. ulavärähdin (UKW-Pendelaudion), eli 
superregeneratiivinen ulailmasin, joka oli tarkoitettu jälkiasennavaksi edulliseksi lisälaitteeksi. Virike tälle 
lienee tullut Saksasta, jos tällaisia esiintyi 1950-luvun vaiheessa. Myös meillä ainakin Radio-lehdessä  on 
julkaistu värähtimen rakennusohjeet harrastelijoita varten. Helvar luopui värähtimestä kuitenkin nopeasti 
siirtyen 



Sivu 3 / 6 

valmistamaan yleisempää ula-superlisälaitetta tehden niistä useampaa versiota. Helvar asensi lisälaitetta 
myös suoraan tehtaalla joihinkin radiomalleihin noudattaen tässä muista poikkeavaa ajattelutapaa. Kauko 
Viitanen, joka SRHS:n Helvar -tuoteaineistoa kootessaan perehtyi laajemmin Helvar aineistoon, esitti 
ajatuksen, ettei Helvar uskonut uusien ularadioiden niin nopeaan kasvuun mitä sitten tapahtui. Perusteena 
oli mm. Helsingin olympialaisten 1952 synnyttämä suuri uusien radiovastaanottimien hankintaboomi. Ne 
olivat kaikki AM-vastaanottimia ja myös aivan elinkaarensa alussa. 

Syksyllä 2016 julkaistussa SRHS:n Helvar-tietokanassa on esitelty kaikki Helvarin valmistamat Ula-lisälaiteet 
kaavioineen, joten seuraavassa on vain lyhyesti luettelomaisesti tuotteista. Tämän kirjoituksen lopussa on 
myös kopio Radio-lehden nro 1-1953 olleesta ”Helvar ULA-värähtimen 532U huolto-ohjeesta. Siinä on myös 
selostettu laitteen toiminta ja käyttö. Kannattaa tutustua tähän harvinaisuuteen. 

Helvar ulavärähtimet, vuodet 1952-54.  Näitä valmistettiin kolmea mallia 532U, 533 ja 534. Näissä oli kaksi 
putkea. 533 oli tarkoitettu paristoradioihin ja ”kytkentä ei ollut superregeneratiivinen vaan ns. fremodyne, 
joka ei häiritse muita radioita”. Molemmista värähdintyypeistä löytyy englanninkielistä tietoa mm. netistä. 
Vaihtovirtavastaanottimiin tarkoitettu 534-malli maksoi 4.250mk. 

Helvar Ulasuperlisälaiteet, vuodet 1953-55. Malleja oli neljä, EAS601, 535U (yleismalli 
vaihtovirtavastaanottimiin, kierrettävä viritys),535UK (koteloitu, ulkopuolista asennusta varten, hinta 
9.000mk) 535UY (painettavalla viritysmekanismilla Helvar radioihin 5127W, 5157W,5187W, 5291, 5388. 
Hinta 8.500mk) EAS602 ja EAS603. Näissä oli neljä putkea (EF80) ja kaksi diodia OA61 suhdeilmaisimessa. 
Poikkeuksena EAS603:ssa, jossa ula-viritinosa oli Telefunkenin ”ulapurkki” putkena ECC85 ja 10,7MHz 
välitaajuusvahvistimena EF89 ja EF80 sekä suhdeilmaisimessa diodit 2x 0A61. Pientaajuusvahvistinta ei 
näihin lisälaitteisiin sisältänyt. 

 Lisäksi valmistettiin erillistä verkkolaitetta OZU (hinta 2.800mk), josta saadaan 170V, 25mA ja 6,3V 1,2A 
(LNi/2009.6)  

Lisätietoja oheisessa Helvar mainoksessa vuodelta 1953. Pääasiallisena lähteenä edellä olevaan on SRHS:n 
helvartietokanta. 

Lisälaiteita on tehdasasennettu ainakin malleihin Helvar 5157W, 5127W, 5187W (ilmeisesti lisälaite 535U). 
sekä Celeston 5129MW, josta ohessa kuva. 
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HELVARIN ULALISÄLAITEMAINOS VUODELTA 1953
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SALORA OY 
 Salora puolestaan valmisti useamman lisälaitemallin, mutta ei käyttänyt niitä tehdasasennuksiin uusissa 
radiomalleissaan.  Ula-lisälaitetta valmistettiin useampi malli, viimeisestä  useampi erä, joten kysyntää 
tällaisille oli joko jälkiasennettavaksi tai ularadioksi sopivan pientaajuusvahvistimen kanssa. Itsekin 
hankin tällaisen Saloran 1955 ja  äänilevyvahvistin toimi myös ulan vahvistimena. 

 Saloran valmistusohjelmaa kuului seuraavat neljä mallia, ensimmäinen ajoittuu vuoteen 1953 ja viimeinen 
vuosille 1957-59. 

Salora 3-U + 1-V, vuosi 1953.  Ulalisälaite 3U ja verkko-osa 1-V. Ulalisälaitetta voitiin käyttää ilman verkko-
osaa seuraavissa Salora vastaanottimissa, ilman ettei lisäkuormitus aiheuta liiallista (muuntajan) 
lämpiämistä: 7771-V, 671-V, 672-V, 500-V, 950-V. Muissa käytettävä verkko-osaa V-1.  Salora oli täten 
varautunut ulalähetysten tuomaan lisälaitekäyttöön.  

U-3 lisälaitteessa oli putkia seuraavasti. EF80 suurtaajuusvahvistin, ECH81, C on itsevärähtelevä sekoittaja ja 
H-osa 1.välitaajuusvahvistin, EF41 2. välitaajuusvahvistin sekä suhdeilmaisimena diodit 2x OA50. 

Verkkolaiteessa ensiössä jännitevalinnat 110V, 127V, 220V ja 250V. Toisiossa 6,3V/0,9A 
seleenitasasuuntaaja ja anodijännite 200V/25mA (DC) 

Salora 3-UA, vuosi 1954. Kolme putkea kuten mallissa 3-U. Hinta 6.900mk 

Salora 3-UB, vuosi 1955. Tässä on ula-virittimenä Telefunkenin ”ulapurkki”, jossa putki ECC85. 10,7MHz 
välitaajuusvahvistimessa EF89 ja ECH81 (heptodi) sekä suhdeilmaisimena diodit 2x OA50. ECH81:n C-osa 
toimii pientaajuusvahvistimena. 

Salora 3-UC, vuodet 1957-59.  Tätä valmistettiin n 3000kpl. Putket kuten edeltävässä 3-UB malissa mutta 
diodit 2xOA172. (Kuvassa alla) 

Salora-tuotteiden ensisijaisena lähteenä olen käyttänyt Raimo Jokisen Salora tietokantaa 
http://www.salora.name/radiot/mallisto/ULA.htm.  

Kirjoituksen lopussa esimerkkinä Ula-Lisälaite 3 UC:n asennus- ja käyttöohje. 

http://www.salora.name/radiot/mallisto/ULA.htm
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