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1. Yhteenveto

- Väylän ja liikenneteknologian kuvaus, käyttöön otettavuus ja kehitettävyys, 
kuljetusaika ja –kustannus, 

2. Johdanto

-  Aikaisemmat vaiheet ja asiakirjat, tekijät ja yhteistyötahot

3. Päämäärät

-  Suomen aseman turvaaminen ja edistäminen globalisoitumisessa
-  Euroopan Unionin päämäärien toteuttaminen. 
-  Itämeren alueiden integroitumisen tukeminen.

4. Tavoitteet

Pietarin ja Berliinin välinen nopea raideliikenne linjataan Suomen ja Baltian 
valtioiden kautta.

Suorin oleva ratayhteys Pietarin ja Varsovan välillä kulkee Baltian maiden ja 
Valkovenäjän  rajoja  leikaten,  mutta  se  ei  palvele  rannikkoalueita  eikä 
Suomea. Minskin kautta kulkeva linjaus on vaihtoehdoista pisin. Ainoa tapa 
houkutella Pietarin liikenne Suomen kautta, on järjestää  junille hyvä yhteys 
Helsingistä Suomenlahden poikki sekä suurnopeusrata Helsingin ja Pietarin 
välille.  EU:n  koillisen  ulottuvuuden  ja  liikennepäämäärän  sisällöksi  sopii 
parhaiten rautatieliikenteen kehittäminen juuri näin. 

Helsingin  ja  Berliinin  välinen  rautatieyhteys  on  Suomen  kilpailukyvylle 
strategisesti  tärkeä,  koska  se  tarjoaa  vaihtoehdon   maantie-,  vesi-  ja 
lentokuljetuksille. Linjaus avaa aiemmin hyvin toimineita yhteyksiä Suomen ja 
Baltian maiden välille sekä jatkoyhteyksiä paitsi nopeasti  kehittyvän itäisen 
Keski-Euroopan suuntaan myös Etelä- ja Länsi-Eurooppaan.

Liikenne on luotettavaa, nopeaa ja joustavaa.

Nykyiset  ulkomaankuljetukset  ovat  pitkien  vesi-  tai  tiereittien,  keli-  ja 
säävaihteluiden,  aikataulujen,  työaikasäännösten  tai  terminointien  johdosta 



alttiina  viivytyksille,  hankaluuksille  ja  jopa  riskeille.  Junaliikenne  on 
ennakoitavinta, turvattavinta ja tehokkainta.
 
Kuljetuskapasiteetti ja -laatu on parannettavissa jatkuvasti.

Baltian rataverkko on käyttökelpoinen pohjois-eteläsuuntaiseen liikenteeseen. 
Tallinna  –  Varsova  –Express  liikennöi  viimeksi  vuonna 1998.  Rautateiden 
paikalliskuljetusten kanssa kilpailee ja sitä täydentää maantieliikenne, mutta 
junan  edullisuus  kaukokuljetuksiin  tukee  rataverkon  parantamista  ja 
oikaisemista. Baltian tärkeimpiä kaupunkeja, Helsinkiä ja Pietaria yhdistävä 
kansainvälinen liikenneväylä kehittyy suurnopeusradaksi, jolla tavoitteena on 
”yli  yön”  kuljetukset  (autopikajunat,  aamuksi  töihin,  liikkuva  varasto)  yhä 
etäisempien kohteiden välillä. 

Aloituskapasiteetti  on  junalautan  aikatauluoptimoinnin  johdosta  kaksi 
rahtijunaa  vuorokaudessa  suuntaansa  (1,5  Mtn/v),  yksi  henkilöjuna 
vuorokaudessa suuntaansa (50-100 000 henk/v), autonkuljetusvaunut (7-15 
000  ha/v),  erikoisrahtivaunut  henkilöjunissa.  Rataverkon  vähäinenkin 
parantaminen  lisää  kapasiteettia  merkittävästi.  Nopean  henkilö-  ja 
rahtiliikenteen  lisääntyminen  seuraa  kaluston  palvelutason  ja  nopeuden 
parantumisesta. Suomen kuljetusmäärien kasvulle ei ole esteitä. 

- Kuljetusteknologia on harmonisoitavissa kehittyvään kansainväliseen 
verkkoon.
- Liikennöinti on edullisempaa kuin kilpailevilla kuljetusväylillä ja –muodoilla.

5. Lähtökohdat

- Puola, Liettua, Latvia ja Viro ovat jäseniä Euroopan Unionissa .
- Väylä on osa Baltian toimivaa rataverkkoa.
- Poliittista tahtoa on valtioiden liikenneministerien ja EU:n strategioiden 

mukaisesti.

6. Kuljetusväylä

- Helsinki – Tallinna – Tartto – Riika – Kaunas – Varsova
- Vaihtoehtosuunnat: Pärnu, Kaliningrad, Gdansk
- Liittymissuunnat: Pietari, Berliini
- Etäisyydet, teknologia, kalusto, aikataulut
- Kehittämismahdollisuudet



7. Hallinto

- Rata: valtio
- Käyttö: yksityiset
- Rajamuodollisuudet sähköisiksi

8. Kustannukset

- Rata- ja satamainvestoinnit
- Vaunu-, veturi- ja laivakalusto
- Ylläpito ja huoltopalvelut
- Hinnoittelu, kilpailukyky

9. Kuljetuslajit

10.Teknologia

- Raideleveydet ja telinvaihto
- Kiskoparien määrä
- Akseli- ja junapainot
- Maksiminopeudet 
- Vaihdejärjestelmät
- Sähköistys
- Dieselveturit
- Vaunukalusto
- Ajoneuvojen ja konttien siirto satamissa
- Junalauttojen käyttöönotto

11. Ajoaika

- Tna-War Express (-1998) 21 tuntia. Ratajaksojen nykyisten ajonopeuksien 
mukaisesti teoriassa 14 tuntia 30 min; Helsingistä 16 – 18 tuntia. 

- Hitaimpien  ja  varsinkin  Pärnu-vaihtoehdon  ratajaksojen  parantaminen 
nopeuttaa Helsinki-Berliini -ajoajan alle 20 tunnin jopa rahdille.

- Pietari – Berliini yhdessä vuorokaudessa rahdille

 12. Rahoitus

- Suunnittelu- ja investointiavustukset EU:lta
- Käynnistysvaiheen avustukset, lainat ja takaukset kansainvälisiltä 

rahalaitoksilta
- Kaluston vuokraus



13. Jatkotoimet

- EU:n, Suomen ja Baltian maiden hyväksyntä ja tuki hankkeelle
- Kaupallisten neuvottelujen käynnistäminen yhteistyöstä 
- Teknisten neuvottelujen käynnistäminen väylän käyttöönotosta 

parantamisesta.
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