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  Ω                                                                   Ω  
Puheenjohtajan mietteitä 
 
Syyskokous pidetiin suunnitelmien mukaisesti Riihimäellä 15.10 
kahdentoista jäsenen voimin. Puhetta johti kakoneella otteella Timo 
Larkio. Kokouksen kulun muistiin kirjasi Seppo Ketonen. Hallitus 
jatkaa entisessä koostumuksessaan. Kokoonpano yhteistietoineen 
löytyy tämän tiedotteen sivulta 8. 

Työelämässä etätyöt jatkuvat ennallaan. Toiset tykkäävät, toiset ei-
vät. Tällä hetkellä näyttää siltä, että etätyö jää jossain muodossa 
elämään. Viestintävälineet ovat kehittyneet niin merkittävästi, että 
”normikokouksen” pitäminen etänä onnistuu vaivatta. 

 

Kuunteli viime keväänä Finlandiatalolla liikenne ja viestintäministeri Timo Harakan hyvän esityksen 
rautatie hankkeiden näkymistä Suomessa. HS:n uutinen (9.11) ei tukenut millään muotoa ministeri 
Harakan esitystä. Joko Harakka leperteli keväällä asioita omasta päästään tai HSn tietolähteet 
ovat olleet totaalisen virheellisiä. Nk. tunnin junat lienevät poliitikkojen haihatteluja ainakin nyky-
mallilla rakennettuna. Oleellinen kysymys näinä aikoina on sekin että onko junille edes tarvetta.  

Se on positiivista, että valtio ei ota VR:tä suunitelemaansa 350 milj € osinkoa. Ottaa 100 milj €, jota 
sitäkin olisi takavuosina pidetty VR:n ryöväämisenä. Kovasti on poliitikot markkinoineet, president-
tiä myöten, että osingoilla pitäisi kehittää yhtiöitä eikä jakaa omistajille. Valtio omistaja saisi kyllä 
näyttää jämäkämpää esimerkkiä tässä kehittämisessä. Uhkailu 3 000 ihmisen lomauttamisella, 
osin jopa kaneetilla toistaiseksi, on aika raju tallaisina aikoina. Ihmetyttää sekin, että miksi valtio 
omisteinen yhtiö jakaa osinkoja. Myisi matkoja ja kuljettaisi rahtia halvemmalla. Hyöty näkyisi il-
maston lisäksi myös raideliikenteen käyttäjien lompsassa. Happamalta maistuu. Tuntuu siltä kuten 
vanhassa sanonnassa sanotaan, ”älä tee kuten minä teen vaan tee kuten minä sanon”. 

Myös radan rakentajat odottavat tarjottavia kohteita lupauksella ”kuokka maahan ja menoksi”. Tie-
dossa on, että rataverkolla tarvetta parantamiseen on vaikka nopeat radat tällä erää jäävätkin nyt 
odottelemaan uusia päättäjiä. Valtiovarainminiteriön virkamiesten keväistä lausahdusta, ”päätöksiä 
odotellessa”, vapaasti muotoillen muotoon ”tarjouspyyntöjä odotellessa”. Onneksi, luvassa tarjous-
pyyntöjä on. 

Tässä odotusten ja lupausten ajassa on yksi asia, jota ei tarvitse turhaan odotella. Se tulee takuu-
varmasti ajallaan! Ja se on Joulu. Joulun jälkeen voi toivoa ja odottaa koronavapaampaa pelikautta 
2021. 

Arvoisat jäsenet, toivotan Teille kaikille rauhaisaa Joulun odotusta ja Joulua.  

Arto Isomäki, Puheenjohtaja 
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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   
Tammikuu         Tiedote nro 1  
Helmi- – maaliskuu Vuosikokous, osoite ja ohjeet tiedotteessa nro 1 
Huhti- – toukokuu  Tiedote nro 2 
Elo- – syyskuu  Tiedote nro 3 
Loka- – marraskuu Syyskokous, osoite ja ohjeet tiedotteessa nro 3 
Marras- – joulukuu  Tiedote nro 4 
Korona tilanteen salliessa järjestetään ”jotain yhteistä”. 
 
  
Syyskokouksen tarkastamaton pöytäkirja 
 
Kokous pidetiin torstaina 15.10.2020 Riihimäen Asemaravintola X:n kabinettissa 12 

paikallaolijan voimin. 
 

1. Syyskokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki avasi kokouksen klo 12.00 
Avauksessa esiteltiin mitä ja miten rautatiealalla vaikuttavat tärkeimmät virastot 
ja suurimmat yritykset ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana. 
Käytiin läpi näköpiirissä olevat lähivuosien suurimmat rautatiehankkeet. 
Käytiin läpi yhdistyksen näkymät kuluvalta vuodelta ja lähitulevaisuudessa. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Larkio. 
Kutsutiin sihteeriksi Seppo Ketonen. 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maarit Rautio ja Päivi Tiainen. 
Päätetiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. 
 

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä  

Hyväksyttiin esityslistaksi kokouskutsun esityslista. 
 

5. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2021 
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Arto Isomäki. 
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6. Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2021 
Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Johanna Wäre. 

 
7. Valitaan yhdistyksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja mikäli 

kokousedustajat kokevat tarpeelliseksi niin yksi varajäsen 
Päätetiin että hallitukselle ei ole tarvetta valita varajäsentä. 
Hallitukseen valittiin Jari Arvonen, Erkki Kallio, Seppo Ketonen, Tero Muje ja 
Markku Toukola. 
 

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021. 

 
9. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2021 

Päätettiin vuoden 2021 jäsenmaksuksi 40 €. Eläkeläisten vapaaehtoiseksi jä-
senmaksuksi päätetiin 20 €. 
 

10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021 
Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2021. 

 
11. Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2021 

Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Erkki Helkiö ja Markku Puskala. 
 

12. Valitaan edustajat muihin kokouksiin 
Hallitus valitsee, jos tarvetta ilmaantuu. 

 
13. Kokouskutsujen toimittamistapa jäsenille 

Yhdistyksen tiedotteella. 
 

14. Päätetään tukistipendistä 
Tukistipendejä ei jaeta. 
 

15. Huomionosoitukset 
Ei huomionosoituksia. 
 

16. Muut asiat 
Ei muita asioita. 
 

17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.07. 
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STY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 
 
YLEISTÄ 
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa nykyisellä tulorahoituksella. Rahoitus katetaan jäsenmaksutuloilla sekä mah-
dollisten tilaisuuksien ja matkojen osalta osallistujilta pyydetään osallistumismaksuja kulujen kattamiseksi. 
Yhdistyksen kustannukset koostuvat vuosi- ja syyskokouksen kuluista. Hallituksen kokoukset järjestämään 
Skype kokouksina, jolloin kuluja ei synny.  
 
Rautatieala on pirstaloitunut useisiin eri virastoihin ja yrityksiin. Yhdistysmuotoista yhteistyötä ei nykyisin ole. 
 
 
TOIMINTA 
 
Korona sanelee toimintaa vuoden 2021 osalta. Sääntömääräiset kokoukset järjestetään. Mahdollisuuksien 
mukaan kotimaahan suuntautuva omakustanteinen jäsenmatka. Opintomatkoja järjästetään jos korona tilan-
ne sen sallii. Tällä hetkellä matkoja ei ole suunniteltu.  
 
Rautatiemuseon toimintaan tuetaan antamalla asiantuntia apua pyydettäessä. Viime vuosina ei yhteistoimin-
taa juurikaan ole ollut. 
 
Syyskokousmatkaa ei järjestetä vähäisen osallistumisaktiivisuuden takia.   
 
 
OPINTOMATKAT 
 
Tavoitteena on tarjota jäsenistölle opintomatka koronan salliessa syksyllä 2021.  
 
Osallistutaan muiden rautatiealan toimijoiden järjestämiin opintomatkoihin. 
 
Opintomatkoilla tutustutaan eri maiden rautateiden toimintaan, sekä kalusto- ja materiaalien valmistukseen, 
sekä maiden kulttuuriin sekä historiaan. 
 
 
VARSINAISET KOKOUKSET 
 
Vuosikokous järjestetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa. Tarkemmat ajankohdat ja kokouspaikat 
ilmoitetaan myöhemmin.  
 
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Tiedottamisessa hyödynnetään STY:n nettisivuja ja jäsenten sähköposteja. Paperitiedotteista on luovuttu 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
 
 
TALOUS  
 
Yhdistyksen talous perustuu syyskokouksen päätöksen mukaiseen jäsenmaksuun. Varsinainen jäsenmaksu 
on 40 € / vuosi. Eläkeläisille lähetetään 20 € vuotuinen vapaaehtoinen eläkejäsenmaksu.   
 
 
Helsingissä 9.10.2020 
VR Sähkötekniset - STY ry:n hallitus 
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Reilut 40 vuotta radalla ja radan vieressä 

1977 tein ensimmäisen työsopimukseni rautatieympäristöön aloittaen sähköasentajana VR Riihimäen vari-
kon sähköhuollossa. Seuraavan sopimuksen tein keväällä 1980, kun tekusta valmistuttuani aloitin VR sähkö-
työkuntien toimistossa tehtävänä ratapihavalaistusrakentamisen ja sähköistyksen vaatimien suojamaadoitus-
ten rakentamisen koordinointi rataverkolla. Tuolla VR:n sähköhommissa vierähti 20 vuotta ja tehtävinä mm. 
sähköratatyönjohto, turvalaitetyönjohto, teletyönjohto, sähkötoimipisteen johtaminen ja erilaisia projekti- kou-
lutus- ja kehittämistehtäviä. Siirtyminen sähköratatyönjohdosta turvalaitetyönjohtoon johtui pelkästään siitä, 
että etenemismahdollisuudet turvismiehenä olivat huomattavasti paremmat kuin sähköratamiehellä. VR:n 
ammattitutkinnot tuli suoritettua sähkörata- ja turvalaitetekniikassa ja tulihan sitä suoritettua resiinan ajolupa-
kin. Työkokemus mahdollisti, että tulevaisuudessa toimipisteen päällikkönä kykenin lomittamaan kaikkia 
toimipisteen työnjohtajia. 

Yksi merkittävimmistä kokemuksista oman kasvamisen kannalta oli toimia kouluttajana UTT (Uusi Tapa Toi-
mia) yrityskuvaprojektissa. Projekti valmisteli VR:n henkilöstöä tulevaan liikelaitosmalliin, jossa valtion kes-
kusvirastomuotoisesta laitoksesta muodostettiin ns. uusimuotoinen liikelaitos. Koulutustilaisuuksia tuli vedet-
tyä parisenkymmentä Riihimäen rautatieläisten talolla (nyk. Punainen Talo) ja samalla tavattua n.tuhat Riihi-
mäen alueen rautatieläistä kaikista ammattiryhmistä. Kokemus toi rutkasti esiintymisvarmuutta ja näkemystä 
rautateistä silloin ja tulevaisuudessa. Tästä kokemuksesta oli suuri hyöty tulevaisuuden koitoksissa, niin 
töissä kuin siviilissä. Iso käsi silloiselle esimiehelleni Salosen Jukalle, että minut tuohon projektiin aikoinaan 
lähes ”pakotit”. 

Vuonna 2000 minulta kysyttiin kiinnostustani siirtyä Railtelian (->Corenet->Cinia) palvelukseen E-S aluepääl-
liköksi ja niinhän siellä vierähti 20 vuotta erilaisissa mielenkiintoisissa tehtävissä. Ciniassa tuli hoidettua 
aluepäällikön tehtävää, tuotanto-organisaation suunnittelupäällikön tehtävää (resurssit niin fyysiset kuin ai-
neelliset, asentajien tes-tulkinnat, koulutus yms.). Tuotannon suunnittelupäällikön aika oli varmaankin työ-
urani mielenkiintoisinta aikaa, kiitos siitä Reijo Selinille ja varsinkin Juha Rintalalle. Viimeiset kymmenen 
vuotta tuli hoidettua eri näköisiä infran hallintaan ja muutostöihin liittyviä tehtäviä.  Lisäksi on tullut toimittua 
viimeiset 15 vuotta Cinian työsuojelupäällikkönä, työ jonka olen kokenut erittäin mielenkiintoiseksi ja tärkeäk-
si. Cinialaisten kannattaa tiedostaa yrityksen suuri merkitys rautatieturvallisuuden mahdollistajana sekä 
Suomen liittämisessä kiinteäksi osaksi globaalia yhteiskuntaa. Cinia (ent. VR teleosasto) on ollut toteutta-
massa VR:n tarvitsemia luotettavia ja kriittisiä teleyhteyksiä vuodesta 1861. Yrityksellä on lisäksi ollut merkit-
tävä rooli kehitettäessä ja toteutettaessa linjaradiojärjestelmää, huoltoradiojärjestelmää, jota voidaan pitää 
matkapuhelinverkon alkuna sekä nykyisiä digitaalisia rautateiden tietoliikennejärjestelmiä. Suomen kansain-
välisyyttä Cinia on mahdollistanut ja tulee mahdollistamaan Helsingin ja Rostockin välille vuonna 2016 val-
mistuneella valokaapelilla sekä nyt allienssihankkeena valmisteilla olevalla Koillisväylän Arctic Connect-
kaapelihankkeella, joka tulee yhdistämään Euroopan, Venäjän pohjoiset ja itäiset rannikkoseudut, Japanin ja 
Pohjois-Amerikan arktiselle merialueelle rakennettavalla valokaapelilla.  

Tulihan tuolla rautatieympäristössä hoidettua muutamia vuosia erilaisia antoisa luottamustehtäviäkin, niin 
ammattijärjestössä kuin edunvalvonnassakin, tosin edunvalvontatehtävät lopetin siirtyessäni aluepäällikön 
tehtävään(eturistiriita). Monivuotinen aktiivinen toiminta STY:n hallituksessa ja varapuheenjohtajana on myös 
yksi antoisista, avartavista ja mieleen jääneistä kokemuksista. Monissa pöydissä sitä on tullut istuttua ja sa-
noissa saunottua, joskus on saunassa tainnut olla hieman häkääkin… Yksi mieleen painuneimmista STY:n 
hallituksen illan istujaismuistoista on, kun olimme vieraana Suomalaisella klubilla Erkki Tanttu kabinetissa ja 
isäntämme joutui pahoitellen poistumaan kesken istujaisten. Lähtiessään isäntämme totesi, että teillä ei ole 
mitään kiirettä, istukaa ihan rauhassa ja hän käy sitten huomenna kuittaamassa laskun. 

Kyllähän näitä juttuja vuosien varrelta riittäisi, mutta olkoon. 

Kuten Peter Vesterbacka totesi radiohaastattelussa (YLE Areena), kun tekee sitä mitä rakastaa niin ei 
tarvitse tehdä päivääkään työtä. Tuohon kannattaa pyrkiä, jos ei ihan päivittäin onnistu, niin toivottavasti 
ainakin pääsääntöisesti.  Jos tuntuu, että työ ei oikein maistu tai ei tunnu mielekkäältä, niin mieti miten sitä 
pitäisi muuttaa, jotta se muuttuu mielekkääksi ja sitten esittelemään muutosesitykset esimiehelle. Uskon ja 
toivon, että lopputulos on positiivinen, kun asioista puhutaan avoimesti ja rehellisesti. Tätä kutsutaan oman 
työn tuunaamiseksi. 
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Kiitos yhteisistä työvuosista 
OoPee Salonen 
oopees1955@gmail.com 

Ps. Jokeritietoa. Kun Liikennevirasto 2010 perustettiin, niin pidettiin täysin uutena toimintatapana, että kaikki 
väylämuodot ilmailua lukuunottamatta on keskitetty samaan virastoon. Näin ei suinkaan ole sillä Rautatiet on 
kuulunut Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen vastuulle 1.5.1871 – 1.10.1877 jolloin aloitti toimintansa 
Suomen rautatiehallitus (Tsaarin ajasta EU-kauteen STY 2001). 

Taustan ”läppäri” ja nämä hatut lienevät OoPeen uran peruskivet, pohtii Arto 

 
 
 
 
 
Taam Vesa, syyskuu 2020, johdon katselmus Imatran FG:n sähköasemalla 
  
Tällä kertaa johdon katselmuksen kohteena oli jotain ainutlaatuista Suomen sähkömaa-
ilmassa. Kyseessä on yli 90-vuotias, 1920-luvulla valmistunut, kantaverkon ensimmäi-
nen 110 kV sähköasema. Kohde sijaitsee Imatran kosken historiallisessa miljöössä ja 
sähköasema on edelleen tärkeä solmukohta Suomen kantaverkossa, josta on siirtoyh-
teydet mm. Venäjän Svetogorskiin. Kyseisen aseman kautta on siis siirretty sähköä 
Vuoksen koskien tuottamana 1920-luvulta lähtien. 
  
Kohteen laitetoimittajana urakoi Hitachi ABB Power Grips (aiemmin myös pelkkänä 
ABB:nä tunnettu) ja NRC aliurakoi mm. avokentän muutoksia ja purkutöitä sekä suur-
jännitekaapeleiden asennuksia. Vanha avokenttä (kuvissa näkyvä ruosteinen teräshäs-
säkkä) puretaan liki kokonaisuudessaan ja korvataan uuteen arkkitehtuuriseen laiteti-
laan sijoitetulla GIS-kaasueristeisellä kytkinlaitoksella (GIS= Gas Insulated Switchgear, 
kuvissa näkyvä punainen tekniikka). 
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Työt projektilla alkavat valmistua, jäljellä on vielä muutaman muuntajaliittymän käyttöön-
otot sekä purkutöitä. Kohteen urakointi ja urakkalaajuus on pääosin perustyötä sähköra-
kentamisen yksikölle, poikkeuksen tällä kertaa aiheutti arkkitehtuuriset kuvissa näkyvät 
valkoiset avojohtopylväät, joihin järeät kupariset syöttökaapelit nostettiin esteettisesti 
muotoillen. Samat kaapelit vaativat runsaasti myös "rukkastöitä" kaapelikellarissa, jonka 
kautta kaapelit nousevat GIS-halliin. Haasteista huolimatta asennustöiden jälki ja laatu 
oli kiitettävää ja ammattitaitoista. Projektilla Tomi Mielityisen johdolla puuhailee Janne 
Ala-Kokko ja Olli Forsmanin asennusryhmä. 
  
Knoppitietoa: 

 Imatran Voiman 1929 käyttöönotettu voimalaitos oli tuolloin Suomen suurin voi-
malaitos ja lupaus oli, että siitä riittäisi sähköä Suomelle ikiajoiksi. Toisin taisi 
käydä. Voimalaitoksen omistaa nykyisin Fortum. 

 Imatran Voima oli aikoinaan valtiollinen yhtiö, joka osaomisti myös Suomen en-
simmäisen ratasähköistysyhtiön Sähköradat Ay. 

 GIS-kojeistoissa käytetty SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) on kolme kertaa parempi 
eriste verrattuna ilmaan. Kyseessä on kasvihuonekaasu, joka säilyy ilmakehäs-
sä tuhansia vuosia. 
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RRR   SSSääähhhkkköööttteeekkknnniiissseeettt   –––   SSSTTTYYY   rrryyy   
   

      
HHHaaalllllliiitttuuusss   222000222000   

 
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

 

 


