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BALTIRAIL - Helsinki- Tallinna–Warsova/Berliini - OIKOTIE EUROOPPAAN
Suorana rautatieyhteytenä henkilöitä, autoja ja rahtitavaraa

BaltiRail-hankkeessa on tarkoituksena aikaansaada mahdollisimman nopeasti suora rautatieyhteys 
Etelä-Suomesta Pohjois-Viroon ja sieltä läpi Baltian maiden eurooppalaiseen rataverkostoon. 
Suomenlahden ylitys tapahtuisi ensi vaiheessa juna- ja auto-lautoilla, myöhemmin liikennöinti 
tapahtuisi rautatietunnelissa..  

      Tavoitteena on saada liikenne käyntiin Euroopan TEN-rataverkoston käytävällä I ( Crete Railway 
Corridor  I)  ja  olla  näin  tukemassa  EU:n  liikennepoliittisia  pyrkimyksiä  vahvistaa 
rautatieliikenteen asemaa ympäristöystävällisimpänä ja energiatehokkaimpana liikennemuotona. 
EU:n jäsenyyden odotetaan tuovan Puolalle,  Liettualle,  Latvialle ja  Virolle merkittävän uuden 
taloussysäyksen, joka merkitsee huomattavaa liikennemäärien lisäystä näissä maissa ja erityisesti 
niiden raja-alueilla. Baltirail vahvistaisi em. maiden taloudellisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä 
myös yhteyksiä EU:n vanhoihin jäsenmaihin. Toimiva Baltirail antaisi merkittävästi lisäsisältöä 
EU:n piirissä käyttöönotetulle käsitteelle ”pohjoinen ulottuvuus” 

Suomelle Baltirail juna-ja autolauttayhteyksin olisi todellinen suora oikotie Euroopan sydämeen. 
Suomen ulkomaankaupalle uuden suoran reitin täysipainoinen hyödyntäminen voisi tuoda erittäin 
merkittäviä  taloudellisia  etuja.  Suomen  tärkeimmässä   vientituotteessa   -  puujalosteissa  - 
päästäisiin siirtymään varastotalouden asemasta virtataloutta, logistiset ketjut yksinkertaistuisivat 
ja  lyhenisivät  huomattavasti.  Rahdin  kuljetuksissa  käsittelykerrat  (tehtaalta  asiakkaalle 
Euroopassa) vähenisivät  ainakin puoleen, samoin kuljetusaika voisi  nopeutua ainakin puolella. 
Helsingin ja   Tallinnan kehittymiselle   kaksoiskaupungiksi  on nopea,  turvallinen ja  edullinen 
rautatieyhteys (= tunneli) on välttämättömyys.

Liikenne Baltirailillä käynnistettävissä nopeasti

Baltirailin  sijaintimaiden  asiantuntijatahojen  laatiman  selvityksen  (Organiosational  Committee: 
White Paper, Crete Railway Corridor I, v. 2002) kuntoarvion ( maksiminopeus, akselipaino, junan 
maksimipaino,  jne.)  mukaan  junareitti  on  edelleenkin  käytettävissä  säännölliseen,  aikataulun 
mukaiseen, varmaan ja luotettavaan junaliikenteeseen.
Junalauttayhteyden  toteuttaminen  Helsingin  ja  Tallinnan  välille  on  ilmeisesti  toteuttetta-vissa 
muutamassa  kuukaudessa.  Tilapäisten  terminaalien  rakentamiskustannukset  jäänevät  10 
miljoonaan euroon, junalautta on nopeasti vuokrattavissa (Kotkan ja Sillamäen välillä liikennöivä 
autolautta on entinen junalautta).

Jotta junayhteys olisi taloudellisesti kannattava, tulisi molempiin suuntiin kulkea juna päivässä, 
mikä  tarkoittaisi  rahtia  noin  1  milj.  tonnia  vuodessa.  Baltirailiin  sisältyvien  useiden  rajojen 
ylittäminen  tulisi  tapahtua  nopeasti,  pysähtymättä  EU:n  sisäliikenteen  periaatteita  noudattaen. 
Tämä edellyttää,  että  rajan ylitykseen  liittyvät  viranomaistoiminnot  ja  muodollisuudet  voidaan 
hoitaa  nykyteknologiaa  ja  niiden  mahdollistamia  uusia  toimintamalleja  hyödyntäen 
mahdollisimman  joustavasti  pysähtymättä  rajoilla.  Reitille  on  suunniteltu  myös  ns. 
autojunapalvelua eli istuma- ja makuuvaunuja henkilöille sekä auton kuljetusvaunuja. Tämä olisi 
vaihtoehtoreitti Suomen ja Saksan välisille autolautoille. Se voisi ilmeisesti olla myös nopeampi ja 
halvempikin.

Helsinki – Tallinna rautatietunneli

Ensimmäinen selvitys tunnelista julkaistiin 26.8.1994 nimellä Helsinki Tallinna–tunneli, UTOPIA 
vai  mahdollisuus. Ns.  alustava  hankesuunnitelma  esiteltiin  9.4.1997.  Tunnelihankkeen  ovat 
suomalaiset,  virolaiset  ja  venäläiset  kalliorakentamistekniikan asiantuntijat  todenneet  teknisesti 
toteuttamiskelpoiseksi. 

Tunneli on suunniteltu toteuttavaksi joko yhdellä isolla (120 m2) ratatunnelilla ja 1-2 hpienellä 
huoltotunnwlilla tai kahdella pienemmällä 70 m2) ratatunnelilla ja yhdellä huoltotunnelilla (25 
m2). Ratatunnelin ja huoltotunnelin välillä on yhteystunneli 500 metrin välein. Tunneli on 



syvimmillään tasolla -220 m, jolloin tunnelin päälle kovaa kalliota vähintään 40 m. Suurin 
pituuskaltevuus on tunnelissa 1,2 – 2,0 %.

Tunnelin vaihtoehtoisia linjauksia on esitetty kolme:
- Pasila, Ruoholahti,  Rohuniemi Viimsissä ja sieltä Maardun kautta Tallinnaan
- Pasila, , Porkkala, Rohuniemi, jne
- Pasila, Seutulan lentokenttä, Porkkala, Naissaari, josta siltayhteys mantereelle
Merenalaista tunnelia on Ruoholahti-vaihtoehdossa 66 km, Porkkala – Rohuniemi-vaihtoehdossa 
50 km ja Porkkala Naissaari vaihtoehdossa n. 40 km.

Käytettävissä  olevan  tutkimustiedon  ja  laajan  kotimaisen  ja  kansainvälisen  vertailuaineiston 
pohjalta tunnelihankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksiksi arvioitu tunneliosuuden osalta 1,5 
– 2 miljardia euroa, lisäksi tulevat maanpäälliset ratakustannukset. Lyhin tunneli on luonnollisesti 
halvin. Hankkeen suunnittelu- ja rakentamisaika olisi 8-12 vuotta.

Tunnelissa tapahtuisi Helsingin ja Tallinnan välistä lähihenkilöliikennettä, autojen kuljetusta tätä 
varten erikseen rakennetuissa junissa (vrt. kanaalintunnelissa ns. sukkulajunat), joissa matkustajat 
istuvat autojensa sisällä matkan ajan, kaukohenkilöliikennettä sekä rahdin kuljetusta tavarajunissa.

Tunnelihankkeen toteuttamisesessa tarvitaan useita erilaisia organisaatioita. Omistajahanona olisi 
hyödyllistä ja perusteltua olla valtion ja kaupunkien edustusta. Muotona voisi olla osakeyhtiö tai 
säätiö.  Omistaja  perustaisi  tai  palkkaisi  rakennuttajayhtiön  huolehtimaan  yleissuunnittelusta  ja 
rakennuttamisesta.  Yksityiskohtainen  suunnittelu  ja  rakentaminen  voitaisiin  antaa  kilpailun 
jälkeen kokonaisvastuu-urakkana rakentajayritykselle tai –yhtymälle elinkaariperiaatteella (vrt 4-
tie hanke). Rakentaja suunnittelisi,  rakentaisi,  rahoittaisi  ja ylläpitäisi  tunnelia 30 vuoden ajan. 
Omistajien  tulisi  voida  ”valvoa”  tunnelimaksun  suuruutta,  jotta  tunnelin  käyttö  olisi 
kansantalouden hyötyjen kannalta mahdollisimman suurta.

Tunnelin  rahoitus  perustuisi  lainoitukseen  ja  tunnelin  tulevilta  käyttäjiltä  perittäviin 
tunnelimaksuihin.  EUn  avustukset  voivat  olla  tämänkaltaisissa  hankkeissa  10-20  %. 
Lainoituksessa  ja  niiden  takausjärjestelyissä  on  käytettävissä  myös  ns.  yhteiskunnalliset 
rahoitusinstituutiot  (esim.  WB, EIB, NIB).  Perusinvestointiin voitaisiin  sisällyttää  myös  yhden 
vuoden pääomakulujen suuruinen ”vararahasto” mahdollisia tunnelin käyttö-  tai  maksuhäiriöitä 
varten. Englannin kanaalitunnelin tapaiset rahoituskriisit voidaan välttää.

Jos tunnelihankkeen hinta olisi 2000 M€ (EUn avustus kattaisi maanpäälliset ratatarpeet), niin 3 
%:n reaalikorolla, 30 v kuoletusaalla pääoman vuosikustannukset ja tunnelin käyttökulut olisivat 
n. 100 M€. Se summa tulisi  kokoon, jos kertalipunostajia olisi  5 mil.  henk (nyt  jo yli  6milj.), 
tunnelimaksua 8 €/hlö; sarjalipulaisia 10 000 henk (nykyisin yli 5000 virolaista työssä Suomessa, 
PKS:lla asuu yli 10 000 virolaista, Tallinnan etäisyydeltä pendelöi Helsinkiin yli 30 000); auton 
kuljetuksia (matkustajineen)  200 000 kpl;  rahtia  kuljetettaisiin  7  euron tunnelimaksulla  5 milj. 
tonnia vuodessa (nykyisin Suomenlahden yli kulkee 100 000 rekkaa eli n. 4 milj. tonnia; Saksan ja 
Suomen välillä 400 000 rekkaa eli n. 16 milj.  tonnia. Toisaalta on arvioitu, että ”luonnollisen” 
junayhteyden ulottuvilla on Suomen ulkomaankaupasta  Euroopassa jopa  n. 20-40 milj.tonnia.

Eurooppalaisen suurnopeusrataverkoston yksi lonkero voisi olla Tallinnassa aikaisintaan vuonna 
2016.  Helsinki  –  Tallinna  rautatietunnelin  aikaansaaminen  sen  tuoma  liikennemäärä  tekee 
Baltirailin,  Rail  Baltican   taloudellisesti  kannattavaksi.  Toisaalta  tunneli  ja  suurnopeusjunat 
yhdistävät  Suomen  liikenteellisesti  Europpaan  ja  alentavat  Suomen  korkeita 
logistiikkakustannuksia  merkittävästi  ja  parantavat  suomalaisten  tuotteiden  kilpailukykyä 
Euroopan kiristyvillä markkinoilla.

Baltirail-hankkeen  ainoa puolestapuhuja on ollut Baltirail-niminen yhdistys.Baltirail ry on  vapaa 
kansalaisjärjestö,  jolla  on  jäseniä  sekä  Suomessa  että  Virossa.  Se  on  perustettu  10.12.1996 
Helsinki – Tallinna Rautatietunneliyhdistyksenä;  nimi  muutettu ensin Eurorail:ksi  ja sittemmin 
Baltirailiksi.
Baltirail  ry:n  tarkoituksena  on  toimia  Helsingistä  Tallinnaan  ja  sieltä  etelään  suuntautuvan 
rautatieyhteyshankkeen  yleisten  edellytysten  edistämiseksi.  Yhdistys  harjoittaa  tiedotus-  ja 
julkaisutoimintaa,  tekee  esityksiä  ja  aloitteita  sekä  antaa  lausuntoja,  järjestää  kokouksia, 
näyttelyitä,  neuvottelutilaisuuksia  ja  koulutusta  sekä  laatii  asiaa  koskevia  selvityksiä  ja 
tutkimuksia.



Lisätietoja yhdistyksestä ja Baltirail-hankkeesta:
- Martti Asunmaa, puh. +358 50 511 4128, martti.asunmaa@dlc.fi
- Pekka Haavisto;  puh. + 358 40 521 7799;wers@pp.inet.fi
- Väinö Castrén,    puh  + 358 50 559  2556,vaino.castren@luukku.com 
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