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  Ω                                                                   Ω  
Puheenjohtajan mietteitä 
 
Päivät pitenevät vinhaa vauhtia. Pakkasta ja lunta on sopivasti aina-
kin Oulunkylän leveysasteilla. Kunhan seuraava täysikuu möllöttää 
niin talven pahimmat pimeydet on voitettu. Toivotaan, ja uskotaan, 
että koronaviruksen rokotukset on saatu alkukohelluksen jälkeen 
pyörimään. Uskoa antaa, että puheenjohtajan lähipiirissä on jo yksi 
henkilö rokotuksen saanut ja kahdella muulla on jo rokotusaika tie-
dossaan. Takavuosien valtioviisaan sanoja lainaten, ”kyllä se siitä”! 
 
Vuosikokouksen osalta hallitus päätti siirtää kokousta kesemmälle. 
STYllä ei ole päätettävänä asioita, joiden päättäminen olisi ajankoh-
taista. Odotellaan viranomaisten tarkentavia kokoontumisohjeita.    
 

 

Tarkenna vuosikokouksen siirtämisasiaan sivulla kaksi. Hallitus huomioi lämmöllä budjettia valmis-
tellessaan, että jäsenistö on maksanut jäsenmaksuja vuonna 2020 erinomaisen kiitettävästi. Iso 
kämmen ja lämmin kiitos siitä jäsenistölle.  

Infrapuolen työrintamalla on positiivisempi väre. Tarjouskyselyjä on saatu ja tarjouksia lasketaan 
innokkaasti rautatiealan infra yrityksissä. VR:n tilannetta en tunne, mutta ei liene vaikea arvata, 
että koronan vaikutus junamatkustamiseen on merkittävä.  

Positiivista on myös se, että liikenneministeri on tullut puheenjohtajan kanssa samoille linjoille. Yh-
teiskunnan rahkeet eivät riitä kolmeen suureen ratahankkeeseen. Puheenjohtaja epäili rahkeita 
pastalaan jo tiedotteessa 3/2019: (suora laina) ”aika näyttää miten ”homma etenee”, mutta epäilen 
ettei ”julkista rahaa” raidehankkeille löytyy 10 Mrd”. Summa on kasvanut 15 Mrd mutta myös minis-
teri Harakka totesi, että julkisella rahalla rakentaminen ei onnistu edes lähivuosikymmeninä.  

Vaikea on ymmärtää poliittista järjenjuoksua siinäkään, että nykyinen hallitus suurella innolla purki 
edellisen hallituksen perustamat ratayhtiöt. Ja perustaa uudet, valtion 51 % omistamat suunnittelu-
yhtiöt. Ei ole pitkääkään aikaa, kun valtio omisti suunnitteluyhtiön. Yhtiö myytiin NRC Groupin kaut-
ta Swecolle. Aikanaan todisteltiin, useammallakin suulla, että EU vaatii rautatiealalla yhtiöittämistä. 
Puheenjohtajan on vaikea hahmottaa, mikä on muuttunut muutamassa vuodessa, että valtio omis-
teinen suunnittelu yhtiö onkin nyt tarpeen. Suunnittelu yhtiöitä kyllä riittää jo nyt perustetuissa yri-
tyksissä ilman valtio-omisteista yhtiötä.  

Kunhan koronasta päästään niin jonkinlaista tapaamista järjestetään. Tapaamisia odotellessa toi-
votan hyvää ja valoisaa kevät Teille kaikille.  

Arto Isomäki 

Puheenjohtaja 
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VR Sähkötekniset - STY ry. 

Yhdistyksen tilinumero on: FI52 8000 1300 6239 40. 

Kun jäät eläkkeelle niin yhdistyksesi jäsenyys jatkuu automaattisesti, mikäli et halua irtisanoutua 
jäsenyydestä vapaamuotoisella irtisanoutumisilmoituksella. Ilmoita uusi sähköpostisuuteesi osoit-
teeseen sihteeri@vrsty.fi. Tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. 

Eläkeläisjäsenyys on maksuton. Aikanaan yhdistyskokous on tehnyt päätöksen vapaehtoisesta 
kannatusjäsen maksusta päätös, 20 €. Eläkeläisjäsen voi niin halutessaan maksaa jonkun muun-
kin sopivaksi katsomansa summan. 

Toimintaa ja tapahtumia 2021   
Huhti- – toukokuu Tiedote nro 2.  

Koronatilanteen salliessa vuosikokous kutsu kokoukseen tiedotteessa 
nro 2 

Elo- – syyskuu Tiedote nro 3 
Loka- – marraskuu Syyskokous, kutsu kokoukseen tiedotteessa nro 3 
Marras- – joulukuu Tiedote nro 4 
 
Korona tilanteen salliessa pyritään järjestämään ”jotain yhteistä”, tavalla tai toisella. Ideoita voi lä-
hettää Seppo Ketoselle ja/tai hallituksen jäsenille. 
 
  
Kevätkokous 
 
Hallitus päätti kokouksessaan nro 1 siirtää sääntömääräisen kevätkokouksen myöhemmin ilmoitet-
tavaan ajankohtaan. Siirron perusteena on Suomen hallituksen ohje (toive) noudattaa suurta varo-
vaisuutta ja harkintaa mm. kokoontumisissa. Pohdittiin myös etäkokousta (teams kokous), mutta 
todettiin, että etäkokous on osalle eläkeläisjäsenistöä vieras toimintatapa. Vaikka hallitus onkin 
pitänyt jo pidemmän aikaa kokoukset etäkokouksina niin yhdistyksen kokous etänä on vähintään-
kin ”haasteellinen” järjestettävä. 
 
Kevätkokouksessa ei ole merkittäviä päätöksiä tehtävänä. Suurin päätettävä asia on vuoden 2020 
tilien hyväksyminen. Tilit tarkastetaan toiminnantarkastajien kanssa helmikuun aikana. Ennakkotie-
tona voi todeta, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on kehittynyt positiivisesti.    
 
 
STYn matka Silja Symphonyllä Latvian Riikaan 24-28.7.2020. 
 
Lähdimme pienryhmämatkalle mukana Lassi ja Seppo Sty:stä, muutama ei Sty:stä. 
Meno ja paluu vei kaksi yötä laivalla…yökerhossakin kävimme. 
 
Riikassa tutustuminen kaupungin historiaan/tarinoihin.  
 
Yö Rixwell hotellissa ja bussilla Valmierin idylliseen Valmiermuizan panimoon. Maittavan 
makuisia olut ja limonadi tuotteita. Palatessa tutustuttiin Baltan 1980 valmistuneeseen 
kelkkarataa ns. Sveitsiläiskylässä, jossa mm. suomalaisnuoret ovat aloittaneet v.2020 
kelkkailuharrastuksen. Yön jälkeen tutustuimme valtavan isoon kauppahallien alueeseen. 
 
Oli miellyttävä ryhmä, hyviä keskusteluja mm. Lassi Matikainen kertoi olleensa markkina-
oikeudessa erään urakan jälkimainingeissa. 
 
Matkoilla mukavia muistoja, kirjasi Seppo Ketonen 
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GRK Rail uudistamaan Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmiä 

Asia liittyy läheisesti STY:n koska GRK Railin toimitusjohtajana toimi Timo Virmala 31.1.2021 asti. 
Toimitusjohtajana jatkaa 1.2.2021 alkaen Mikko Nyhä. osalle jäsenistöä tuttu mies hänkin. 

Tiivistelmä GRK Railin yrityssivuilta. Linkki tiedotteeseen tiivistelmän lopussa. 

Viron kansallinen rautatieyhtiö Eesti Raudtee ja Siemens Mobilityn ja GRK Railin yhteenliittymä 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmien uudistamises-
ta. Sopimus turvalaitejärjestelmien uudistamisesta kattaa suurimman osan Viron rautatieverkosta. 
Eesti Raudteen uudistusohjelma on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Sopimus liittyy en-
simmäiseen ja toiseen vaiheeseen, ja se luo perustan koko verkon siirtymiselle Euroopan rautatie-
liikenteen hallintajärjestelmään (ERTMS/ETCS) kolmannessa vaiheessa. 

Eesti Raudteen infrastruktuurin nykyiset turvalaitejärjestelmät perustuvat pääasiassa vanhaan rele-
teknologiaan vuosilta 1958–1992. Järjestelmät ovat saavuttaneet odotetun käyttöikänsä päätepis-
teen. 

Eesti Raudteen tavoitteena uudistushankkeessa on optimaalinen, luotettava, turvallinen ja kustan-
nuksiltaan edullinen rautatieinfrastruktuuri. Tavoitteena on myös valmistautua tulevaisuuteen ja 
varmistaa yhteensopivuus EU:n direktiivien ja standardien kanssa. Uusi turvalaitejärjestelmä pa-
rantaa rautateiden turvallisuutta ja mahdollistaa ERTMS-järjestelmän käytön tulevaisuudessa. Inf-
rastruktuuriaan uudistamalla Eesti Raudtee edistää Euroopan liikennepolitiikan vihreitä tavoitteita. 
Euroopan unionin tavoitteena on siirtää 30 prosenttia tieliikenteestä rauta- ja vesiteille vuoteen 
2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 

Turvalaitejärjestelmien sopimus solmittiin 25 vuodeksi, ja sen arvo on hieman yli 115 miljoonaa 
euroa. Se sisältää turvallisuusvaatimukset täyttävien sertifioitujen turvalaitejärjestelmien käyttöön-
oton, sopimuskauden aikana tarvittavat varaosat sekä tuki- ja huoltopalvelut viideksi vuodeksi. Li-
säksi toteutetaan järjestelmämuutoksia ja tarjotaan tuki- ja huoltopalveluja Eesti Raudteen tarpei-
den mukaan erillistä korvausta vastaan.  

Siemens Mobilityn ja GRK Railin yhteistoimitus sisältää uuden turvalaitejärjestelmän suunnittelun, 
toimituksen, asennuksen ja testauksen. Siemens Mobility vastaa järjestelmän toimituksesta ja ylei-
sestä projektinhallinnasta, ja GRK Railin vastuulla ovat kaikki asennukset ja työmaan johtaminen. 

Turvalaitejärjestelmien uudistusohjelma toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020–2027. En-
simmäisen ja toisen vaiheen toteutus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 loppuun men-
nessä. 

Teksti kokonaisuudessaan löytyy GRK:n sivuilta oheisesta linkistä: 
https://www.grk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ 

 
 
Lähijuna-alueen varikkoselvitys 
 
Linkki Väyläviraston ja HSL:n mielenkiintoiseen varikkoselvitykseen: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-
25_lahijunaliikennealueen_web.pdf 
 
 
Yhtenä selvitysmiehenä on toiminut STYn jäsen, Antti Lepistö. Kiinnostavaa luettavaa alasta kiinnostuneille. 
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PUHEENJOHTAJA  
Arto Isomäki 
Lohkopellontie 6-10 M 
NRC Group Finland Oy, Helsinki 
Radiokatu 3, 00240 HELSINKI 
 

 
 
 
00650 HELSINKI 

 

040 86 20325 
arto.isomaki@nrcgroup.fi 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Johanna Wäre 
Ryydynkatu 41 
NRC Group Finland Oy, Tampere   
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE 
 

 
 
33400 TAMPERE 
 

 
  0307 30 085 työ

 040 86 30085  
johanna.ware@nrcgroup.fi

SIHTEERI 
Tero Muje 
Rälssintie 11 B 14 
Cinia Oy 
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI 
 

 
 
00720 HELSINKI 
 

040 86 21609 
Tero.Muje@cinia.fi

TALOUDENHOITAJA 
Erkki Kallio 
Eliel Saarisen tie 9 B 52 

 
 
00400 HELSINKI 

koti 050 521 8355 
erkki.kallio@pp.inet.fi 

  
Jäsen  
Markku Toukola 
Muottikuja 5B33 
 

 
 
00380 HELSINKI 045 803 7803 

markku1.toukola@gmail.com
 

Jäsen (opintomatkat)  
Seppo Ketonen 
Vahakivenkuja 6 
 

 
 
38120 SASTAMALA 
 

040 863 0166
seppo.keton@gmail.com

Jäsen 
Jari Arvonen 
Ristiveräjänkatu 16 
NRC Group Finland Oy, Sähkö,  
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE 
 

 
 
37120 NOKIA 040 86 30125

jari.arvonen@nrcgroup.fi

 

 


