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Vietin vapun aikoihin viikon Kreikan turistisaarella. Lomakohteeni Ianysos sijaitsi Rodoksen -
kaupungista 8 kilometriä etelään saaren länsirannikolla, paikalliset tuntevat paikan myös 
Trixsia:n nimellä. 
 
Matkaa ennen selvittelin NDB- majakoiden sijaintia saarella. Sain muutaman NDB- aseman 
sijaintitiedot kansainväliseltä NDB- kuuntelijoiden postituslistalta. Tulevan lomahotellini 
läheisyydestä on yksi asema. taajuudella 339 kHz lähettävä ROS. 
 
Parin paikallaolonpäivän jälkeen aloin etsiskelemään asemaa. Olin asettanut aseman 
koordinaatit alustavasti GPS:ääni. Kuitenkin piti vielä tiedustella Suomesta tarkennuksia, 
koska en halunnut turhaan etsiä asemaa vain omien merkintöjen perusteella. ROS.n tiedot 
löytyvät mm. REU tiedoilla 36.26.14.N, 28.07.29.E, jonka mukaan majakka sijaitsee meren 
päällä! 
 
Kansainväliseltä lentokenttien tietokannasta 
http://worldaerodata.com/wad.cgi?nav=RODOS&nav_id=ROS&nav_type=5 
majakan tiedot olivat 36 25 06N, 28 07 05E. Arvion aseman olevan noin kolmen kilometrin 
etäisyydellä hotellistani lentokentän suuntaan aivan välimeren rannassa. 
 

 
 
Siispä lenkkeilyä harrastavana lähdin etsimään majakkaa GPS:llä varustettuna. Antenneja 
löytyikin jo ensimmäisellä yrityksellä, mutta tuolloin perheen digitaalikamera oli muussa 
käytössä, joten seuraavana päivänä sitten myös kamera mukaan lenkille. 
 



Noin kolme kilometriä hotelliltani löytyi GPS:n opastamana lentokentälle vievän Iraklionstreet 
-valtakadun varrelta oheinen rantaan opastava kyltti. 
 

 
Joka osoitti kauniille puistokadulle, jonka päässä kimmelsi välimeri. 
 

 
 



 
Rannalta löytyi paikallinen värikäs rantakahvilarakennus, hieman erilaista verraten kotimaan 
peltojen ja metsikköjen NDB- majakoiden ympäristöön! 
 

 
Rantakatu välimerelle jonka päästä löytyi usean antennin aidattu alue. 
 

 
Aidattu antennialue 



Alueella oli puolenkymmentä erilaista antenniyhdistelmää ja kiviseinäinen rakennus. 
 

 
Jossa suurin antenni oli oheinen lentokentän, mahdollisesti lentosuuntimen, VDF 
antenniryhmä. 



Ja syrjemmällä oli varsinainen NDB- antenni, ROS-339. 
 

 
Kuvassa siis perinteisen NDB- antenni, päässä kapasitanssihattu, poiketen esim. 
kotimaisista antenneista on maston puolivälissä antennin pidennyskela (valkoinen purkki 
antenniputkessa). Antennin sijainti omalla GPS:llä mitattuna oli 36.25.08,4N, 28.07.10,9E. 
 
Koko asema-alue (aidattu alue) oli päällepäin aika ränsistyneen oloinen, enkä signaalia 
saanut kuuluumaan taajuudelta 339 kHz kolmen kilometrin etäisyydeltä hotellilla! Koko 
loman ajan keskiaaltojen alempi taajuusalue oli kummallisen hiljainen iltaisin! Yritin 
kuunnella ROS:n taajuutta myös hotellin ulkopuolella rannan alueella, mutta taajuudelta siis 
ei kuulunut mitään. 



Aidatun antennialueen vastapuolella rantakatua oli alla olevan kuvan mukainen rakennus 
jossa oli näkyvillä erilaisia antenneja. Ehkä joku viranomaisasema? 
 

 
 
 


