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Ω                                                                   Ω
Puheenjohtajan mietteitä

Vuosi 2019 on jo hyvässä vauhdissa. Joulut on vietetty ja
uudet vuodet ja Loppiaisineen ovat takana päin. Mielenkiin-
toista katsoa miltä Suomen rautatiemaailma näyttää vuoden
kuluttua. Alkuvuosi alkoi osapuilleen suunnitellusti. Ennakoin
tulevia muutoksista tiedotteessa 4/2018. Päivitetty tilanne
muutoksista löytyy tiedotteen sivuilta 3 ja 4. Puheenjohtajan
yhteenveto muutoksista on, että virastopuolella meni suunni-
tellusti mutta VR:n organisaatiossa jäi vielä ”kättenvoiteita”
tällekin pelikaudelle.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Riihimäellä vastaavan tyyppisenä lounaskokoukse-
na kuin viime vuonna. Tarkempi kutsu löytyy tämän tiedotteen sivulta kaksi. Tavataan ko-
kouksessa.

Mikäli Sinua kiinnostaa päästä tutustumaan ainutkertaiseen matkakohteeseen, Uzbekista-
niin, niin aikaa varmistaa osallistumisesi on tammikuu. Tällä hetkellä näyttää siltä että mat-
ka toteutuu. Matkan päivitetty ohjelma löytyy tästä tiedotteesta. Ohjelmassa ei merkittäviä
muutoksia aiemmin esillä olleeseen ohjelmaan. Pientä päivitystä.

Rautatiealan messuille Birminghamiin ja Skotlannin kierrokselle ehtii vielä ilmoittautua mut-
ta on syytä olla yhteydessä Seppo Ketoseen kuluvan viikon aikana.

Arvoisat jäsenet, menestystä pelikaudelle 2019!

Toivottaa

Arto Isomäki

Puheenjohtaja

PS: Tietoonne, että hallituksen olevien VR Trackiläiseten sähköposti osoitteet tulevat
muuttumaan kevään aikana. Muilta muutoksia ei ole toistaiseksi tiedossa.
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Yhdistyksen tilinumero on: FI52 8000 1300 6239 40.

Toimintaa ja tapahtumia 2019
Tammikuu Tiedote nro 1
Helmikuu      Vuosikokous, 7.2. klo 12.00, paikka Riihimäellä, kts kutsu
Huhtikuu Tiedote nro 2
Toukokuu 13-19.5 opintomatka Birmingham – Skotlanti, suunnitteilla
Syyskuu Tiedote nro 3
Syyskuu 18-29.9 opintomatka Uzbekistan, suunnitteilla
Lokakuu        Syyskokous ja syyskokous matka, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
Joulukuu Tiedote nro 4

Kutsu vuosikoukseen, torstaina 7.2.2019

Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Riihimäellä torstaina 7.2
klo12.00. Kokouspaikkana Riihimäen aseman Ravintola Asema X. Mahdollisuus buffet ruokailuun
ennen tai jälkeen vuosikokouksen. Ruokailu edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään 29.1
mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla sihteeri@vrsty.fi  tai puhelimitse tekstivies-
tillä numeroon 040 8621609.

Kokouksen asialista
1 Avaus
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3 Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan pöytäkirjan tarkastajat
- valitaan ääntenlaskijat

4 Hyväksytään esityslista
5 Esitellään hallituksen toimintakertomus tilikaudesta 2018.
6 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2018.
7 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2018.
8 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2018.
9 Päätetään tilikauden 2018 yli- tai alijäämän käytöstä.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa mukaan tapaamaan tuttuja ja kuulemaan tämän hetkiset kuulumiset.

VR Sähkötekniset – STY ry:n hallitus.
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Muutoksia rautatieympäristössä vuoden 2019 alussa ja aikana.

Tiedotteen 4/2018 tilanne päivitetty punaisella tekstin perään.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpai-
lulle. VR:n yksinoikeudesta luovutaan ensi vuosikymmenellä vaiheittain.

Liikenne on tarkoitus kilpailuttaa käyttösopimusmallilla, jonka on tarkoitus turvata palvelujen saata-
vuus koko maassa. Kilpailua ei avata avoimella pääsyllä, vaan valtio kilpailuttaa tiettyjä sopimuk-
sia. Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä, jossa tavoitteena on aloittaa
kilpailutettu liikennöinti 2020-luvun alkupuolella. Aikataulu viivästynee…tai sitten ei.

VR - yhtymästä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö ja kiinteis-
töyhtiö. Järjestelyt on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian. Kalusto siirretään kalustoyhtiöön vai-
heittain sitä mukaa, kun kalustoa tarvitaan kilpailutetun liikenteen operoimiseksi. Kunnossapitoyhtiö
jäänee alkuvaiheessa VR:n tytäryhtiöksi. Ei tapahdu ennen kesälomia, tässä vaiheessa tarkoitan
2019 kesälomia.

VR Track Oy siirtyy alkuvuodesta Oslon pörssissä toimivan rautatiealan rakennus- ja kunnossapi-
toyhtiön, NRC Group, osaksi. Yhtiön liikevaihto tulee yhdistymisen jälkeen olemaan reilut 600 milj.
Euroa. VR Yhtymä tulee omistamaan NRC Groupin osakkeista hieman yli 18 %. Tämä on toteutu-
nut. VR Trackiläiset ovat 7.1. alkaen olleet töissä NRC Group Finland Oy:ssä. Kyseisen firman
omistaja on NRC Group.

Muutokset Liikenneviraston organisaatiossa 1.1.2019. alkaen.

Perustetaan Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on Suomen valtion virasto. Virasto perustettiin vuoden 2019
alussa, kun Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toimin-
not yhdistettiin yhdeksi virastoksi. Traficom toimii kansalaisia ja organisaatioita palvelevana liiken-
teen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomaisena. Viraston pääjohtaja on Kirsi Karlamaa.
Virastossa työskentelee noin 900 ammattilaista 15 eri paikkakunnalla Suomessa.

Väylävirasto
Nykyisen Liikenneviraston tehtävistä siirretään Liikenne- ja viestintävirastoon ja liikenteenohjausyh-
tiö Traffic Management Finlandiin kaikki ne tehtävät, jotka eivät suoranaisesti liity väylänpitoon.
Liikenneviraston nimi vaihtuu Väylävirastoksi, mutta virasto jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.
Väylävirasto on tilaajaorganisaatio, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitte-
luun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.
Väylävirastossa on henkilöstöä noin 400.

Väylävirasto eli Väylä on Suomen valtion virasto, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla. Väyläviraston tehtävänä on vastata Suomen tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Viras-
to perustettiin vuoden 2010 alussa, ja vuoden 2018 loppuun saakka sen nimi oli Liikennevirasto.
Väyläviraston pääjohtaja on Kari Wihlman.
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Traffic Management Finland Oy
Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- ja meriliikenteen ohjaus sekä
virastossa vielä hoidettava rautatieliikenteenohjaus) siirretään perustettavaan valtion erityistehtä-
väyhtiöön, Traffic Management Finland Oy: n.

Traffic Management Finland Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii
liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Traffic Management Finland Group (TMFG)
tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa sekä
varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Palve-
lut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia sekä turvallisuusviran-
omaisten toimintaa. Traffic Management Finland Group kerää, hallinnoi ja avaa tietoa luoden mah-
dollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle. Yhtiö tarjoaa ja kehittää edistyksellisiä,
uusia palveluita ja edesauttaa liikenteen ekosysteemien kasvua. Konsernille annetulla erityistehtä-
vällä turvataan yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liiken-
teenohjauspalvelut. Lisäksi erityistehtävällä varmistetaan toimintavarmuus normaaliolojen häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa. Konsernissa työskentelee koko Suomessa yhteensä reilut 1000 hen-
kilöä.

Toimitusjohtajaa ei liene vielä valittu, mutta hallituksen puheenjohtaja on Pertti Korhonen.
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PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
VR Track Oy, Helsinki
Vilhonkatu 13, 00100 HELSINKI

00650 HELSINKI
040 86 20325

arto.isomaki@vr.fi

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

33400 TAMPERE   0307 30 085 työ
040 86 30085

johanna.ware@vr.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
Vanhaistentie 14 T 185 00420 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
VR Track Oy, Sähkö,
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

37120 NOKIA 040 86 30125
jari.arvonen@vr.fi


