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Puheenjohtajan mietteitä
Kunniapuheenjohtaja Juhani Pitkänen kuvasi Jussin palstan
lopussa, varsin osuvalla kuvalla, ”tekniikan tietämyksen eristymistä VR:llä”. Rautatieympäristössä on käynyt niin että tietämys on jo sen verran eriytynyt että mahtaako sopia edes
samaan puistoon. Tältä osin muutos on lopullinen ja pysyvä.
Vanhan perään ei kannata haikailla. Pitää keksiä ja kehitä
jotain uutta. Muuten käy kuten erään valtion omistaman osakeyhtiön toimitusjohtajan kävi tv haastattelussa. Totesi 2010
luvun puolivälissä että ”kilpailu pääsi yllättämään”.
Sähkörakentamisessa mukana olleita henkilöitä kilpailu ei yllättänyt. Ei yllättänyt edes 20
vuotta sitten. Jo tuolloin oltiin aidossa kilpailutilanteessa mm, Mikko Törmän ja Sähköratojen kanssa. Sain itse olla mukana kilpailuun valmistautumisessa kun Jussin kanssa järjestimme projektipäällikkökoulutusta. Koulutuksessa oli mukana sähköorganisaatiosta yli 150
henkilöä.
Kilpailu tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Alalle tulleet uudet toimijat ovat kasvattaneet kilpailua osaajista. Moni yhdistyksemme jäsen on luonut menestyksekkään uran alalle tulleiden toimijoiden palveluksessa.
Yhdistyksen syyskokous pidetään Pasilassa ja kokousmatka tehdään perinteisin menoin
Tallinaan. Sekä kokouskutsu että kokousmatka ohjeet löytyvät sivuilta kaksi ja kolme. Tervetuloa kokoukseen päätöksiä tekemään ja tuttuja tapaamaan.
Arvoisat jäsenet, raikasta syyskuun alkua, toivottaa

Arto Isomäki
Puheenjohtaja

Tapahtumia 2015
lokakuu
syyskokous 24.10
syyskokousmatka 24–25.10 Tallinaan
joulukuu
tiedote nro 4
alkuvuosi 2016
teatterimatka Tampereelle
Kutsu syyskokoukseen lauantaina 24.10
Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä lauantaina 24.10.2015 alkaen
klo 10.00. Kokous pidetään Itä – Pasilassa SLK-Kilta ry:n toimisto osoitteessa Käsöörinkatu 4 A 118.
Kokouspaikka sijaitsee Itä – Pasilassa ja löytyy Pasilan asemalta oheisella googlen kävelyohjeella.
1. Jatka suuntaan etelään
82 m
2. Käänny vasemmalle kohti: Asemapäällikönkadun silta yläratapihan yli/Pasilan silta
77 m
3. Jatka: Pasilan silta
93 m
4. Jatka: Asemapäällikönkatu, Kulje yhden liikenneympyrän kautta
400 m
5. Käänny oikealle: Kasöörinkatu 4
22 m
Mikäli osallistut VAIN syyskokoukseen, ilmoittaudu sähköpostilla sihteeri@vrsty.fi tai puhelimitse tekstiviestillä numeroon 040 8621609 viimeistään 16.10.2015. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää jotta voimme varata kokoukseen osallistuville kokous tarjoilut. Mainitse mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautuessasi.
Ilmoittautuminen sekä syyskokoukseen että syyskokous matkalle tapahtuu maksamalla osallistumismaksu: omakustannushinta on jäsenelle ja avecille kuusikymmentäyhdeksä (69) Euroa. Matka maksetaan
yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 viimeistään 11.9.2015. Lisätietoja matkasta Seppo Ketoselta
(seppo.ketonen@vr.fi tai 040 863 0166).
Matkan toteutuminen edellyttää noin 10 osallistujaa.

Syyskokouksen esitys lista.
Kokous alkaa klo 10.00 ja päätyy klo 12.00 paikkeilla. Kokouksen lopuksi on tarjolla pientä purtavaa.
Kokouksen esityslista.
1. Syyskokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2016
6. Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2016
7. Valitaan yhdistyksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016
9. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2016
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016
11. Valitaan toiminnan tarkastajat vuodelle 2016
12. Valitaan edustajat muihin kokouksiin
13. Kokouskutsujen toimittamistapa jäsenille
14. Päätetään tukistipendistä
15. Huomionosoitukset
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa
Hallitus

Syyskokous matka
Vastuulinen matkanjärjästäjä MatkaVekka
Ajankohta:

lauantai 24.10 – sunnuntai 25.10.2015

meno

Helsinki 1330 – Tallinna 1530 M/S Star, laivamatkan kesto 2 tuntia

paluu

Tallinna 1630 – Helsinki 18.00 M/S Superstar, laivamatkan kesto 2 tuntia

Matkan hinta 69 eur/hlö hotelli Tallink Express, 1hh huonelisä 23 €.
Hinnat edellyttävät vähintään 10 täyden hinnan maksavaa matkustajaa
Vierailemme Tallinassa “oivalluskeskuksessa“ lisäinfoa linkistä http://tallinnaa.com/tallinnanenergiakeskus/, sisäänpääsy 7-9 € (maksu paikanpäällä) ja lauantaina yhteinen omakustanteinen ruokailu.
Ilmoittautuminen sekä syyskokoukseen että syyskokous matkalle tapahtuu maksamalla osallistumismaksu: omakustannushinta on jäsenelle ja avecille kuusikymmentäyhdeksä (69) Euroa. Matka maksetaan
yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 viimeistään 11.9.2015. Lisätietoja matkasta Seppo Ketoselta
(seppo.ketonen@vr.fi tai 040 863 0166).
Matkan toteutuminen edellyttää noin 10 osallistujaa.

Helsingin asetinlaite 40 vuotta
Heinäkuun puolivälissä, tarkasti 16.7.2015, tuli täyteen 40 vuotta Siemensin toimittaman Helsingin Spurplanasetinlaitteen käyttöönotosta. Tilaisuutta juhlistettiin pienellä joukolla. Mukana oli 11 henkilöä, jotka olivat
olleet aktiivisessa roolissa asetinlaitteen rakentamisessa ja käyttöönotossa. Tilaisuutta isännöi VR Trackin
sähkörakentaminen, mutta myös STY osallistui tapaamisen järjestelyyn.
40 vuotta tuntuu pitkältä ajalta, ja Helsingin asetinlaitteenkin on julkisuudessa todettu olevan epäluotettava ja
elinkaarensa päässä. Totta onkin, että jokin vuosi sitten ”asetinlaitteen” ongelmista aiheutuneet suuret liikennehäiriöt olivat julkisuudessa muutaman kuukauden välein. Tällöin vaadittiin asetinlaitteen nopeaa uusimista.
Tilanne muuttui, kun Helsingin ESKO-liikenteenohjauskeskus tuli käyttöön. Ongelmien pääsyy oli vanhentunut kulkutieautomatiikka, jonka ESKO korvasi. Itse asetinlaiteydin oli kohtalaisessa kunnossa, joka vielä
parani Liikenneviraston tilaaman tehostetun kunnossapidon ja kuluneimpien releryhmien tilalle hankittujen
uusien ryhmien johdosta. Asetinlaitteelle on odotettavissa vielä pari vuosikymmentä lisää käyttöikää. Sveitsissä, missä rahaa uusimisinvestointeihin on Suomea enemmän, on tämän tyypin releasetinlaitteiden tavoiteikä 60 vuotta.
Helsingin asetinlaite oli aikanaan Suomen suurin, ja se korvasi muutaman pienemmän asetinlaitteen, jolla
Helsingin alueen liikennettä hoidettiin. Käyttöönotto oli kesällä lomakaudella liikenteen kannalta rauhalliseen
aikaan.
Helsingissä oli muuten vilkasta kesällä 1975. Syynä oli ETYK. Asetinlaitteellakin uutuuttaan koettiin erikoistilanne. Neuvostoliiton delegaatiota ja sen johtajaa Leonid Brezneviä kuljettanut juna sai erikoiskohtelun. Uuden asetinlaitteen kattamalla alueella oli muu liikenne pysäytetty. Erikoisjunan edellä ajoi erillinen veturi,
jonka tehtävä oli varmistaa reitin turvallisuus.
Muutama vakava liikennekatkos on vuosien varrella ollut. Kriittisin oli vuoden 1992 elokuun asetinlaiterakennuksen palo. Silloin oli lähellä myös koko asetinlaitereleistön tuhoutuminen. Tehokkain kunnossapitotoimin
laite kuitenkin saatiin toimintakuntoon alle viikossa ja junat kulkemaan normaaliaikataulun mukaan.

Asetinlaite muistelijoina Hyvinkäällä 8.7.2015 asetinlaiterakentajat: Marja-Liisa Jokinen,Hannu Heino,
Markku Luoto, Timo Larkio, Pentti Koskinen, Reino Laive, Taito Koskenlaakso, Paavo Kettukangas, Heikki
Luoto ja Jorma Ylikoski. Mukana oli myös kuvan ottaja ja jutun kirjoitaja, Lassi Matikainen.
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JUSSIN PALSTA
Turku 15.07.2015
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

Eero Peltonen Tampereelta muistelee
työuraansa VR:llä ensimmäisessä vaiheessa. Vaihe kaksi oli Siemensillä.
Vaihe kolme sähköalueen päällikkönä
Tampereella

Keijo Toivola

Tämä muistelma on niiltä ajoilta, jolloin
olin Eeron kanssa samaan aikaan Sähköteknillisessä toimistossa Pääkonttorissa

Aika kultaa muistot
Muistinvaraisia muistoja vastavalmistuneen puhelininsinöörin alkuaskeleista Rautatiehallituksen Sähköteknillisen toimiston Heikkovirtajaostossa Keijo Toivolan alaisuudessa.
Valmistuimme Koskisen Martin alias Jimmyn kanssa samalta kurssilta Helsingin Teknillisen
Opiston teletekniikan opintosuunnalta keväällä 1963, ja edessä oli työnhaku. Samalla kurssilla
opiskeli myös Juhani Kaasila, joka oli ollut harjoittelijana Siemensillä ja saanut sieltä myös
työpaikan. Hän pyysi meitä Martin kanssa tulemaan heille työnhakuun. Menimme toimitusjohtaja Asser Aromaan juttusille Mikonkadulle, mutta hänellä ei ollut silloin tarjota meille työpaikkaa.
Marssimme Rautatientorin toiselle puolelle Rautatiehallitukseen, koska Martti oli ollut harjoittelijana VR:llä. Menimme Sähköteknillisen toimiston päällikön Vilho Lehmuksen luo ja saimme
saman tien työpaikat Heikkovirtajaostosta, jonka päällikkönä oli Keijo Toivola.
Kerron tämän alun vain osoittaakseni, kuinka mutkatonta silloin oli oikealta alalta valmistuneiden tekniikan miesten työnsaanti. Ja helppoahan rekrytointi oli myös vastapuolelle. Kun Vapun
jälkeisenä arkipäivänä ehkä vielä vähän vapputunnelmissa tulimme työpaikalle, joka oli Stt II:n
laboratorio, Keijo toi meille kaksi nippua papereita. Toinen sisälsi opastin- ja selektoripuhelintekniikkaa, jonka hän antoi Martille, ja toisessa nipussa oli kaukokirjoitintekniikan perusteet,
jonka hän antoi minulle ja sanoi, että nyt pojat sitten ruvetaan töihin. Näin meille oli avautunut
työura pitkälle eteenpäin tulevien vuosien varrelle.
Ryhdyin suunnittelemaan ja laajentamaan VR:llä jo olemassa olevaa kaukokirjoitinverkkoa.
Kaikista suunnitelmista ja hankinnoista piti tehdä esitykset oman osaston kautta Hankintaosastolle. Esitysten teko ei suinkaan ollut mitään koulun penkillä opittua tekniikkaa. Tein oman sepustukseni ruutupaperille ja menin Keijon luo kulmahuoneeseen. Hän otti esille oman lehtiönsä, sakset ja liimapullon, ja minun tekstini käytiin läpi rivi riviltä. Keijo leikkasi huonosti kirjoitetun osan pois ja liimasi oman korjauksensa tilalle. Esityksen piti mahtua konekirjoitettuna yhdelle A 4:lle. Tämä oli elämäni paras koulu, joka opetti panemaan ajatukset paperille selvästi ja
lyhyessä muodossa. Siitä olen ikuisesti kiitollinen esimiehelleni.

Käy
Rautatiemuseossa,
siellä on
paljon
kivaa
katsottavaa
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Hankimme VR:lle uusia kaukokirjoittimia Siemensiltä, kun aikaisemmin ostettuihin Olivetteihin
ei oltu oikein tyytyväisiä. Siemensin kirjoitin T 100 oli eräänlainen mekaniikan ihme - noin 1000
liikkuvaa osaa ja toimi kuin enkeli. Liikkuvat osat pitivät toimiessaan aikamoista ääntä, joka
häiritsi varsinkin pienissä junatoimiston tiloissa. Suunnittelin koneelle muovisen ääneneristyskopan, joka täytti kyllä tarkkojen mittaustemme mukaan sille asetetut vaatimukset, mutta ei
ollut Siemensin mieleen. Kone kun oli heidän mielestään tarpeeksi hiljainen. He väittivät koneen lämpiävän liikaa, kieltäytyivät antamasta koneelle takuuta ja nimittivät luomustani ”Makaavaksi lehmäksi”. Ensimmäinen ideani ja projektini oli saanut p- kirjaimella alkavan lopun.
Kaukokirjoitinverkkoa laajennettiin. Siihen tuli 5 keskusta ja noin 250 liittymää ja päätelaitetta,
pääosin junatoimistojen liittymiä. Rautateiden paikanvaraustoiminta eri maiden välillä käytti
kaukokirjoittimia viestivälineinään yleisessä telex-verkossa. VR:n sisäisen verkonkin piti päästä
kytkeytymään tähän kansainväliseen verkkoon. Suunnittelin yhdessä PLL:n telexinsinöörin
kanssa verkkojen välisen PBX- ohivalinnan, jonka lennätinosaston johto käymiemme neuvottelujen jälkeen sitten siunasi. Tämä oli ensimmäinen Euroopassa toteutettu, yksityisen ja yleisen
telexverkon välinen ohivalintajärjestelmä, joka sai hyvän vastaanoton VR:llä.
Sain olla jonkin verran mukana myös puhelinverkon uudistamisprosessissa 60 -luvun loppupuolella, jolloin puhelinmiehillä oli ruuhkaa. Ruuhka purkautui, kun kovan työurakan lopputuloksena yhden yön aikana otettiin käyttöön 24 tilaajavaihdetta eri puolella VR:n verkkoa. Se oli
varsinainen Pekka Koski - spesial !
Pääkeskus otettiin käyttöön vähän aikaisemmin Helsingissä Linnanmäen 11 metriä paksun
graniittikuoren alle louhitussa Alppilan luolassa. Keskus oli tilattu LM Ericssonilta ja sen käyttöjännite oli perinteinen 24 volttia. Sain tehtäväkseni suunnitella ja tilata keskukselle 24 voltin
virransyöttöjärjestelmä. Kun keskus oli asennettu ja virransyöttö paikallaan, todettiinkin, että
LME:n keskus ei toimi 24 voltilla, jännitteen pitäisi olla vähintään 27 volttia. Tämä oli jäänyt
laitetoimittajalta kertomatta. Keijo oli hurjana. Ericsson joutui käämimään releitään uusiksi ja
me otimme käyttöön virransyötön varakennon ja lisäsimme vähän akkukapasiteettia. Saatiin
keskus toimimaan ja sopu palautettua.
Puhelinkeskusten uusimisen yhteydessä myös liittymien numerointi uudistui. Kussakin toimipaikassa vastaavaa tehtävää hoitavalle virkamiehelle tuli sama liittymänumeron perusosa.
Keskustekniikka mahdollisti myös liittymien liikenneoikeusluokat, joilla saatiin suojattua esim.
ratapihapuhelimien liikenne ja toisaalta voitiin määritellä, kenen tehtävien hoito vaatii yhteydenottoja yleiseen puhelinverkkoon. Luokat olivat a,b,c ja d. Kaikilla tietenkin oli olevinaan paljon virka-asiaa yleiseen verkkoon, ja siitä saatiin aikaiseksi aikamoisia kädenvääntöjä, jotka
vein sitten Keijon ratkaistaviksi. Puhelinnumeroinnin ja - luettelon uudistaminen oli minun tehtäväni ja virkanimikkeeni oli silloin komeasti ”Puhelinluetteloinsinööri”.
Työurani näissä erilaisissa suunnittelu- ym. tehtävissä kesti kuusi ja puoli vuotta. Sain työskennellä ja touhuta suuresti arvostamani opettavaisen ja vaativan esimiehen Keijo Toivolan alaisuudessa, mukavien työkavereiden kanssa ja oppia monenlaista tekniikkaa isossa organisaatiossa koko valtakunnan alueella.
Meitä ei valitettavasti ole enää kovin monia muistelemassa näitä 1960 – luvun sattumuksia ja
tapahtumia.
Eero Peltonen – yksi jäljellä olevista -

Sepelkyyhkyjä on pihassamme Turussa keväällä 2015.
Tämä kuvaa vähän sitä miten VR:llä on tekniikan tietämys etääntymässä liikennepalveluista

Jussi
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PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
VR Track Oy, Pasila
Ratapihantie 6, 00520 HELSINKI

00650 HELSINKI

VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
VR Track Oy, Tampere
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

33400 TAMPERE

SIHTEERI
Tero Muje
Leppätie 3
Corenet Oy Riihimäki
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI

11310 RIIHIMÄKI

040 86 21609
Tero.Muje@cinia.fi

00400 HELSINKI

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

TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5

040 86 20325
arto.isomaki@vr.fi

Jäsen (jäsentilaisuudet ja museotoiminta)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR-Yhtymä Oy, Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI

00420 HELSINKI

Jäsen (opintomatkat)
Seppo Ketonen
Vahakivenkuja 6
VR Track Oy, Sähkö, Tampere
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

38120 SASTAMALA

Jäsen
Mika Saari
Seljankuja 1
Licon-At Oy,
Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ
Varajäsen
Tero Sorsimo
Paatsamatie 8 B 26
VR Track Oy, Sähkö,
Kerkkolankatu 32, 05800 HYVINKÄÄ

05810 HYVINKÄÄ

00320 HELSINKI

0307 30 085 työ
040 86 30085
johanna.ware@vr.fi

uusi
markku1.toukola@gmail.com

040 86 30166
seppo.ketonen@vr.fi

0400 531 871
mika.saari@licon-at.fi

040 86 61791
tero.sorsimo@vr.fi

