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0  Johdanto
 Tässä tarkoitettu Baltirail-hanke on selvityssuunnitelma mahdollisuudesta saada 

uudelleen toimimaan pohjois-etelä suuntainen, keskeytymätön 
rautatieliikenne yhteys Tallinnasta/Pohjois-Virosta Warsovaan 
ja sieltä muualle Keski-Eurooppaan siten, että myös 
Helsingistä/Etelä-Suomesta saadaan tähän reittiin  
liikenneyhteys joko junalauttakalustoa käyttäen tai ilman.

.Tämän selvityksen tarkoituksena on saada:
-     asiantuntija-,  viranomais- ja päättäjätahot reitin vaikutuspiirin maissa ja 
Euroopan Unionissa vakuuttumaan siitä, että junalauttaan perustuva 
rautatieyhteys Suomesta etelään on teknistaloudellisesti mahdollinen ja 
realistinen eli toteutta-miskelpoinen,
-     löytää hankkeelle yhteistyökumppaneita;
- löytää hankkeelle rahoitus

-  saada Baltirail-hankkeen toteuttamiseen johtavat käytännön suunnittelu ja 
valmistelutyö käyntiin.

Tämä selvitys on laadittu talkootyönä Baltirail-yhdistyksen (aiemmin Eurorail) 
asiantuntija-tiimin voimin vuosina 2003-2004, mutta taustalla lähes kymmenen 
vuoden toiminta saman aihepiirin parissa.  Yhdistyksen toimesta on perustettu 
hankkeen edistämiseksi virolainen kehitysyhtiö ERareng oü.  
Lisäinformaatiota Baltirail-hankkeesta, Baltirail-yhdistyksestä ja ERareng 
yhtiöstä löytyy osoitteesta: www.baltirail.net .

Selvityksen laadintaan ovat ohellani merkittävästi osallistuneet ja tarvittaessa 
antavat lisäinformaatiota eri kielillä seuraavasti:
- Usko Anttikoski, puh. + 358 50062 2631, usko.anttikoski@luukku.com 

(suomi, englanti, ruotsi)
- Väinö Castrén, puh. +358 50559 2556, vaino.castren@hel.fi

(suomi, englanti, ruotsi)
- Pekka Haavisto, puh. +358 40521 7799, wers.haavisto@pp.inet.fi 

(suomi, saksa, venäjä)
- Aavo Raig, puh. +372 5034 236, aavo.raig@neti.ee 

(viro, venäjä, englanti)

mailto:aavo.raig@neti.ee
mailto:wers.haavisto@pp.inet.fi
mailto:vaino.castren@hel.fi
mailto:usko.anttikoski@luukku.com
http://www.baltirail.net/
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- Tarmo Tamm, +372  5049 221, tarmo@holliger.ee 
(viro, venäjä, englanti)

- Ago Vilo, puh. +372  5193 7507, ago.vilo@mail.ee 
(viro, venäjä, puola, saksa, englanti)

Selvityksen tekstin muotoilusta vastaa allekirjoittanut.  Kiitän lämpimästi 
edellä mainittuja ratkaisevan tärkeästä avusta. 

Martti Asunmaa
puh. 358 50511 4128, martti.asunmaa@dlc.fi  (suomi, viro)

1  Baltirailin maantieteellinen reittikuvaus

Reitti lähtee Helsingistä ja/tai muusta etelä-Suomen rautatieyhteyden päässä 
olevasta satamasta. Suomenlahti ylitetään joko nykyisenkaltaisia aluksia tai ns. 
junalauttoja hyväksikäyttäen. Tallinnasta ja/tai muusta rautatieyhteyden päässä 
olevasta satamasta reitti jatkuu Tarton kautta Valgaan, Latviassa Valkasta 
Riikan kautta Meiteneen, Liettuassa Joniškista Kaunasin kautta  Šeštokaihin ja 
Puolassa Trakiszkista Bialystokin kautta Warsovaan.  Tämä reitti on sama 
kuin Euroopan TEN-rataverkoston käytävä/ Crete Railway Corridor I, 
joka karttakuvana esitetään liitteenä 1

2  Lähtökohtatavoite Baltirailille

Ollakseen taloudellisesti kannattava tulisi Baltirailin liikennereittinä löytää 
pääasiakaskunta Suomen ja keskeisen Euroopan välisestä liikenteestä. Siksi 
Baltirail-reitin tulee olla kilpailukykyinen Suomen ulkomaankaupan muihin 
pääreitteihin nähden. Tämä edellyttää, että Baltirailin tulee reittinä olla:
- riittävän nopea  (Suomesta Warsovaan vähintään 24 tunnissa; lähimmille 

tärkeille asiakasalueille 32 tunnissa [päivä ja 2 yötä] )
- luotettava (tavarat eivät katoa)
- varma (aikatauluissa pysytään)
- joustava (asiakkaiden erilaisia tarpeita ja toiveita huomioonottava)
- hinnaltaan kilpailukykyinen laiva-/autokuljetuksiin nähden

3  Hankkeen historiataustaa
- neuvostoajalla merkittävää rahtiliikennettä, vaikka silloinkin pääpaino oli 

itä-länsi-liikenteessä,
- Tallinna – Warsova - express-juna oli varsin suosittu, mutta Baltian 

maiden itsenäistyminen ja autoliikenteen suosio vähensi junaliikennettä ja 
yhteys lakkasi v. 1998.

- 26.5.1993 Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liikenneministerit 
laativat yhteisen pöytäkirjan Helsingin ja Warsovan välisen 
rautatieliikenneyhteyden kehittämisestä. Tässä pöytäkirjassa Suomen ja 

mailto:martti.asunmaa@dlc.fi
mailto:ago.vilo@mail.ee
mailto:tarmo@holliger.ee
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Viron liikenneministeriöiden vastuulle jäi junalauttaliikenteen 
kehittäminen Helsingin ja Tallinnan välille.

- Kreetan yleiseurooppalaisessa liikennekonferenssissa v. 1994 määriteltiin 
tärkeimmät Euroopan raideliikenneverkot. Korridori I on Helsinki-
Tallinna-Riika-Kaunas-Warsova.

- heinäkuussa 1997 pidetyssä Helsingin konferenssissa vahvistettiin Kreetan 
kokouksen rataverkkojärjestelmä.

- Jaak Jöeruutin ja Esko Ollilan raportin / ?.5.2003/”Suomi ja Viro 
Euroopan unionissa” suosituksissa elinkeinoelämää koskevassa 
ensimmäisessä kohdassa todetaan: ”Pohjois-etelä –suuntaisen radan 
(Tallinna – Berliini) ja siihen mahdollisesti liittyvän Helsinki – Tallinna 
junalauttayhteyden selvittelyä jatketaan ja molemmat maat pitävät hanketta 
esillä EU-yhteistyössä vakavasti otettavana liikennevaihtoehtona.” 
Molempien maiden pääministerien yhteistapaamisessa on raportin 
suosituksia ”sovittu” edistettäväksi.

- Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron hallitusten edustajat ovat viime vuosina 
useissa kannanotoissaan ilmaisseet tukensa Rail Baltica-reitin 
kehittämiseksi, lähinnä tavoitteena sen uudistaminen suurnopeusradaksi.

- Suomen Tasavallan presidentti, pääministeri ja liikennemnisteri ovat 
syksyn 2003 lehtihaastatteluissa ilmaisseet positiivisen näkemyksensä 
baltirailin kehittämisestä ja sen merkityksestä Suomelle.

- Yhteenvetona hankkeen historiataustasta voidaan todeta, että käytettävissä 
olevien tietojen mukaan Suomen viranomaistaholla (mm. 
liikenneministeriössä) mitään varsinaista selvittelytyötä tässä tarkoitetun 
liikennereitin hyväksi ei ole tehty. Suomen ja Viron rautatieyhtiöiden 
piirissä suoritettiin asiaan liittyvää jonkin asteista selvittelyä vuosina 1993-
95. Jatkokehittely kuitenkin raukeni silloin lähinnä Suomen puolen (VR, 
liikennemnisteriö, potentiaaliset suuret asiakasyritykset ja 
liikenneoperaattorit) kiinnostuksen vähäisyyteen.  Sen sijaan yksityisellä 
taholla selvittelyä on jatkettu. Virolainen rautatieyhtiö: Edelaraudtee AS 
on aika ajoin ollut hyvinkin aktiivinen asiassa.

4  Baltirailin nykytilan kuvaus

    4.1 Vesiosuus

Tällä hetkellä Suomen ja Viron välillä ei ole mitään rautatieliikenteeseen 
liityviä järjestelyjä. Helsingin ja Tallinnan välillä on vilkasta matkustaja- ja 
rahtiliikennettä, joka perustuu autoliikenteen hyödyntämiseen Viron satamista 
eteenpäin. Myös Hangosta on säännöllistä rahtiliikennettä Paldiskin satamaan

Helsingin ja Tallinnan välinen matka on noin 80 km, jonka autolautat ja rahtialukset ajavat 
noin 3 ½ tunnissa; nopeat katamaraanit n. 1 ½ tunnissa.

   4.2 Rautatiereitti ja sen tekninen nykykunto

Reittiosuudet ja niiden pituudet ovat:
 

-    Tallinna –  Tapa - Tartto – Valga-ratayhteys 273 km
-    Lugaži – Riika –Meitene - _- ” -     243 km
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- Jonižkis –Kaunas– Šeštokai-  - ” - 312 km
- Šeštokai – Mockava-  - ” - 22   km
- Trakiszki– Bialystok – Warsova- - ” -                338 km  

- reitin pituus yhteensä 1168 km
(Helsinki  – Warsova reitti yhteensä  = 1268 km)

Tässä muistiossa esitetyt tiedot Tallinna – Warsova radan nykyistä 
liikennöintikunnosta perustuvat kansainväliseen , syksyllä 2002 Vilnassa 
julkaistuun raporttiin (Organiosational Committee: White Paper, Crete Railway 
Corridor I). Tämän komitean ovat vuoden 1997 Helsingin liikennekonferenssin 
jälkeen perustaneet Corridoor I-alueen rautatieyhtiöiden pääjohtajat ja UIC (= 
Kansainvälinen liikenneseura). Komitean tehtävänä on saavuttaa yksimielinen 
perusta kansainvälisen rautatieliikenteen  perustamiseksi tavoitteena luoda ja 
vahvistaa moderni ja luotettava kansainvälinen rautatie-liikenneverkko. Raportin 
tiedot perustuvat kunkin maan rautatieyhtöiden asiantuntijoiden tietoihin ja 
kokemukseen.

Reitin liikennöintikunto (mm. junan maksimiajonopeudet ja painot, yms) on 
keskeinen uskottavuuskynnys suomalaisille asiantuntija- ja asiakastahoille, josta 
tulee varmistua ennen kuin reitille voidaan löytää asiakkaita. Varmuus 
liikennöitävyydestä saadaan ajamalla reittiä radan teknistä kuntoa mittavin 
laittein varustetulla ajoneuvolla sekä suorittamalla ajoja erilaisin kokonpanoin 
varustetuilla testijunilla.  Yleistiedot radasta kunkin valtion alueella ilmenee 
liitteestä 2.

Yhteenvetona em. raportin tiedosta voidaan todeta:
 n. puolella rataosuudesta on kaksi kiskoparia (raideväli 4,1 m),
 raideleveys on Puolassa ja Liettuassa  Šeštokaihin asti 1430 mm, muutoin 
1520 mm,
 akselipaino voi olla enintään 23 tonnia, paitsi Puolassa 21 tonnia,
 junan maksipaino on keskim. vähintään 2600 tonnia, paitsi Šeštokai- 
Mockava (22 km) 1800 tonnia,
 maksiminopeus on 100-120 km, paitsi Tartto - Valka-(83 km) 80 km/t, 
Liettuassa kahdessa välissä  105 km matkalla 70-80 km/t ja Puolassa 26 km matka 40-60 km sekä 99 km 80-
90 km/t  (ks. liite 2),
 vaihdejärjestelmät ovat automaattiset tai puoliautomaattiset koko reitillä.

Edellä esitetyn perusteella radan kuntoarvion pohjalta voidaan 
todeta, että Tallinna – Warsova junareitti on radan kuntoarvion on 
edelleenkin käytettävissä säännölliseen, aikataulun mukaiseen,  
varmaan ja luotettavaan junaliikenteeseen. 

   4.3 Liikennereitin ajoaika

Liitteessä 3 esitettyjen ajonopeustietojen pohjalta voidaan laskea Helsinki – 
Warsova kuljetusreitin teoreettiseksi läpimenoajaksi 18 tuntia, jossa vesiosuuta 
on. kolme ja puoli tuntia. Vertailuna manittakoon Tallinna – Warsova 
express-pikajunan aikataulu sitä viimeksi ajettaessa vuonna 1998 se, että se lähti 
Tallinnasta klo 17.10 ja saapui Warsovaan seuraavana päivänä klo 14.17. eli noin 
21 tuntia ja keskinopeus n. 57 km/t..  Tämä tarkoitti, että junan ajonopeuden 
tuli olla luokkaa 50 – 75 km/t.
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Edellä esitetyn radan kuntoarvion ja reitin ajoaika-arvioiden 
perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että lähtökohdaksi  
asetettu tavoiteaika – Suomesta 24 tunnissa Warsovaan ja 32 
tunnissa ”junarahtialueen” ytimeen – on realistisesti  
saavutettavissa kaikissa tilanteissa jo nykykuntoisen ratayhteyttä  
hyödyntämällä.

Radan pienehköillä kunnostusinvestoinneilla sen heikompikuntoisilla osilla ja 
ennen kaikkea ottamalla käyttöön Virossa läntinen reitin haara eli Pärnun kautta 
kulkeva reitti (on 139 km lyhyempi) voidaan Tallinna – Warsova reitin koko-
naisajoaikaa lyhentää vielä parilla tunnilla. 

Toisaalta kiintoisan tarkastelukulman avautuu, jos rautatiekorridoori I A 
(Liettuan Radviliškista Venäjään kuuluvan Kalingradin alueen läpi Puolan 
Gdanskiin) olisi käytettävissä samanlaisin (raja-asemilla pysähtymättä) 
järjestelyin kuin varsinainen korridori I. Tallinna – Gdansk ratayhteyden pituus 
on 1068 km (vrt. Warsovaan  100 km enemmän) ja I A-osuudella ajonopeus 100-
120 km/t. Teoreettinen ajoaika Tallinnasta Gdanskiin nykykuntoisella radalla 
olisi n. 11 ½ tuntia, yhteysaika Helsingistä Gdanskiin olisi  siten n. 15 tuntia. 
Vertailuna todettakoon nopein yhteys Hangosta Rostockiin on 18 tuntia ja 
Helsingistä tarkasteltuna lähes 20 tuntia. 

Jos Tallinna – Warsova reitin ohella olisi samoin käytettävissä myös Tallinna – 
Gdansk vaihtoehto, olisi koko Saksa, Benelux-maat ja pohjois-Ranska Suomesta 
käsin junalla tavoitettavissa 34 tunnissa (päivä ja kaksi yötä) ja koko Eurooppa 
kahdessa vuorokaudessa tai ainakin kahdessa päivässä ja kolmessa yössä eli 
nopeammin kuin nykyiset Itämeren ylitykseen tai kiertämiseen perustuvat reitit.

Tämä on merkittävää reitin houkuttavuudelle ja kilpailukykyisyydelle Suomen ja 
Euroopan välisiin vaihtoehtoisiin reitteihin nähden. Ajan merkityshän logistiikan 
kokonaiskustannusten muodostumisessa tulee korostumaan varastointi- ja siihen 
sidotun pääoman kustannusten selkeänä alentumisena.  Tämä taas on hyvin 
tärkeä näkökulma esim. Suomen pääomavaltaisten puunjalostustuotteiden, 
erityisesti paperin ulkomaan viennille.

Olennainen reitin ajoajan lyhentäminen edellyttää jo suurnopeusrataratkaisuja. 
Tähän liittyvää valmistelutyötä on jo vuosia tehty mm. Baltian maiden ja Puolan 
hallitusten tuella. Rail Baltica-suurnopeusjunahankkeen on EU:n komissio jo 
esittänyt liitettäväksi EU:n vuosien 2007-15 Euroopan tärkeiden 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden joukkoon siten, että sen rahoitus voisi alkaa 
vuodesta 2010 alkaen.

   4.4 Nykyinen liikenne Baltirail reitillä

Säännöllistä, yhtenäistä junaliikennettä reitillä Tallinna – Warsova ei viime 
vuosina ole ollut. Sen sijaan reitin eri osallilla jatkuvaa liikennettä, osin 
hyvinkin merkittävässä laajuudessa. Liitteenä 5 on esitetty rahtimäärät reitin 
eri osuuksilla. Rahtimäärän vaihtelu on 47 tuhannesta tonnista useisiin 
miljooniin tonneihin, Tallinna – Tapa osuudella jopa 25 miljoonaa. Liikenne 
on kuitenkin lähes kokonaan valtioiden sisäistä. Suomalaista rahtia ei reitillä 
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ole viime vuosina tiettävästi kuljetettu, ainakaan merkittävässä määrin. 

Henkilöliikenteen määrät vaihtelevat myös suuresti ja liikenne on ollut lähinnä 
valtioiden sisäistä sen jälkeen, kun Tallinna – Warsova epress-junan 
liikennöinti lakkasi.

Nykyiset liikennemäärät osoittavat myös, että Baltirail (Tallinna – Warsova) 
kokonaisreittinä on toimiva. Tarvitaan vain toimiva junaoperaattori ja sille 
riittävästi asiakkaita reitin taloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi.

5  Liikennereitin liikennetaloudelliset mahdollisuudet

   5.1 Rahtiliikenne
Suomesta junayhteydellä hyvin saavutettavissa olevia maita ovat 1.5.2004 
EUn liittyjämaista: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekinmaa, Slovakia, Unkari 
ja Slovenia.  Samoin tähän Suomen ulkomaankaupan ns. ”junarahtialueeseen” 
voidaan katsoa kuuluvan Valko-Venäjä, Ukraina, Itävalta, Sveitsi, 
Luxemburg, Romania, Moldovia, Kroatia, Serbia, Bosnia-Herzegovinia, 
Albania, Makedonia, Kreikka ja Turkki ja Italia.  Näiden maiden kanssa 
Suomen ulkomaankauppa (vienti/tuonti) oli vuonna 1997 yli 37 miljardia 
markkaa (n. 6 220 m€) eli noin 12 % koko ulkomaan kaupasta. Tonneissa 
tavaramäärä oli n. 13-14 miljoonaa.  Saksan kansa käytävästä kaupasta 
voidaan ainakin kolmannekselle arvioida Baltirailin olevan kilpailukykyinen 
vaihtoehto; Ranskan osalta vastaava osuus voisi olla n. 15 % sekä Espanjan ja 
Portugalin osalta 10 %. Yhteensä nämä muostaisivat arviolta n. 20 miljoonan 
tavaratonnin kuljetus-potentiaalin.

 Vuoden 2002 tullitilastojen ennakkotietojen mukaan Suomen ulkomaan 
kaupan volyymit ovat n. 25 % korkeammalla  tasolla eli n. 25 miljoonaa 
tonnia.  Tuosta määrästä alustavien ennakkolaskelmien mukaan Helsinki – 
Warsova laiva-juna-liikennereitin tulisi alkuvaiheessa saada asiakkaaksi 6-8 
%:n osuuden (eli n. 1,5 – 2 milj. tonnia vuositasolla) ollakseen taloudellisesti 
kannattava. 

Jos kohdassa 4.3 esitetyssä ajaoaikatarkastelussa mainitut nopeutetut 
aikataulumahdollisuudet olisi käytettävissä, voidaan koko manner-Eurooppa ja 
Englantikin (rautatietunnelinsa ansiosta) katsoa olevan junayhteydellä 
Suomesta saavutettavissa kahdessa vuorokaudessa (tai oikeammin kahdessa 
päivässä ja kolmessa yössä).  Tällöin voidaan suunnitella ja toteuttaakin uusia 
logistisia järjestelmiä, jotka voivat merkitä nykyisiä liikenneyhteyksiä 
nopeampia ja kustannuksiltaan edullisempia ratkaisuja. Tällöin voidaan 
arvioida, että teoreettinen potentiaalinen rahtimäärä voisi vuositasolla  olla 
jopa 50 miljoonaa tonnia, mistä määrästä baltirailin todelliset 
käyttäjäasiakkaat tulisi löytää.

   5.2 Henkilöliikenne ja autojen kuljetus
Tallinna – Warsova express-junalla aikanaan varsin laaja asiakaskunta. 
Mahdollisuudet löytää matkustajia uudelleen avattavalle reitille on hyvät, 
etenkin Suomessa ja Keski-Euroopassa sekä tienkin Baltian maissa ja 
Puolassa. Junayhteys ei henkilöliikenteen osalta niinkään tulisi korvaamaan 
olemassaolevia  liikenneyhteyksiä tai –reittejä (esim. lentoyhteyksiä), vaan 
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löytämään uusia, matkustajia, joille lentäminen tai oman henkilöauton loma- ja 
vapaa-ajan matkailussa on liian kallista. Baltirailistä tulisi siten luoda:

-     riittävän nopea,
- mutta ennen kaikkea kohtuuhintainen ja 
- kuitenkin palvelutasoltaan vähintään tyydyttävä sekä 
- että reitiltä on hyvät jatkoyhteydet Helsingistä muualle 

Suomeen ja toisaalta Warsovasta eri suuntiin Eurooppaa.

Henkilöautojen kuljetus junassa turisti- tai työmatkan osana on Euroopassa 
varsin vähän käytetty muualla kuin pitkien etäisyyksien Suomessa. Etelä-
Suomen suurista kaupungeista autojunassa-yhteydet Pohjois-Suomen ja Lapin 
kohteisiin on saavuttanut varsin mittavan suosion; sesonkiaikana kysyntä 
ylittää tarjonnan. Tämä palveluhan tarkoittaa sitä, että kun illalla ajat etelän 
kohteissa auton junaan ja nukut yösi mukavassa hytissä, olet aamulla, 
aamupäivällä virkeänä lähellä lomakohdettasi Lapissa. 

Sama periaate voisi toimia Suomessa vastaavasti myös etelään päin. Kun 
illalla lastaat autosi Helsingissä laivaan tai katamaraaniin ja sitten siirryt 
vaivattomasti Tallinnassa junaan, niin aamupäivällä olet Warsovassa ja siten 
sen päivän aikana tavoiteltu lomakohde on saavutettavissa jo varsin laajalla 
alueella Euroopassa. Vastaavasti Suomesta kiinnostuneille eurooppalaisille 
olisi tarjolla sama mahdollisuus päinvastaiseen suuntaan. Kun suomalaisia 
automatkailijoita liikkuu varsin paljon myös Välimeren alueen lomakohteissa, 
voisi autonkuljetuspalvelun tarjoaminen Warsovasta Wienin ja Budabestin 
kautta esim. Venetsiaan olla hyvinkin kiintoisa uusi mahdollisuus.

Autonkuljetusmahdollisuus Baltiraililla olisi luonteeltaan sekä vaihtoehto 
nykyisille reiteille: 

- ajo omalla autolla Via Balticaa myöten, 
- auto laivassa Hangosta Rostockiin 
- tai ajo Tukholman ja Kööpenhaminan kautta Saksaan, 

että kokonaan uudenlainen kulkuväylä ja kokemus.  Tämänkin palvelun 
menestymismahdollisuus perustuisi samaan kuin ylläesiteyt pelkän 
henkilöliikenteen ”valtit”: nopeus, vaivattomuus ja ennen kaikkea edullinen 
hinta.

6  Baltirailin liikenteellinen kehittäminen

  6.1 Suunniteltu liikenne; liikennemäärät ja aikataulu

Baltirailin käynnistymisvaiheen on hahmoteltu sisältävän tavanomaista junissa 
tapahtuvaa rahtiliikennettä, henkilöjunaliikennettä ja siihen liittyvää 
henkilöautojen kuljetusta..

Rahtiliikennejärjestelyt on tarkoitus luoda mahdollisimman asiakaslähtöisesti 
käyttäen joustavasti hyväksi junaliikenteeseen liittyviä bi- ja multimodaali-
sia järjestelyitä; teknisiä toteutusmahdollisuuksiahan on nykyisin tarjolla 
runsaasti. Etelään Suomesta kuljetettava rahti voidaan lastata erilaisiin 
käytössä oleviin junavaunuihin asiakkaan tehtaalla tai varastolla, sopivalla 
rautatieasemalla, suomalaisessa junalauttaterminaalissa taikka vasta 
virolaisessta satamaterminaalista tai rautatieasemalta. Euroopan päässä rahdin 
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”luovutus” voidaan toteuttaa monessa paikassa ja monella tavalla asiakkaan 
taikka hänen kuljetusoperaattorinsa toivomalla tavalla.

Rahtikuljetuksissa Suomeen vastaavanlaiset asiakaslähtöiset järjestelyt ovat 
mahdollisia.

Käynnistysvaiheen rahtiliikenteen määrä on suunniteltu muodostuvan siten, 
että molempiin suuntiin kulkisi kaksi junaa, joissa olisi 50 vaunua, a´ 50 
tonnia/vaunu; jolloin junan kokonaispaino olisi 2500 tonnia.  liikennöinti-
vuorokausia olisi vuodessa arviolta 300, jolloin liikennemääräksi tulisi (2 x 50 
x 50 x 300) 1,5 miljoonaa tonnia. Tuon määrän toteutuminen tällaisella 
junajärjestelyllä, että Liettuassa 22 km väliä – Šeštokai – Mockava  voitaisiin 
kunnostaa kantokyvyn nostamiseksi 2500 tonniksi (nykyisen 1800 asemasta).

Henkilöliikenteen ja autojen kuljetuksen kokeiluvaihe on suunniteltu alkavan 
yhden junan liikenteellä molempiin suuntiin. Sesonkiajan kuukausiksi on 
hahmotettu neljää – kesällä heinäkuu ja elokuu sekä talvella joulunaikaa  ja 
toisaalta helmi- ja maaliskuuta – junassa olisi keskimäärin 8 autonkuljetus-
vaunua (kussakin 5-10 paikkaa) ja keskimäärin 8-10 makuuvaunua 
(kussakin 9 4-hengen hyttiä eli 36 vuodetta) sekä 1-2 istumapaikkavaunua 
sekä 1 ravintolavaunu. Sesonkiaikana tulisi paikkatarjonnassa olla joustoa eli 
mahdollisuutta ottaa käyttöön lisävaunuja, jos kysyntää olisi.   Ns. 
normaalikuukausina vaunu- ja paikkatarjonta olisi noin puolet sesonkiajasta. 

Edellä kuvatulla tarjonnalla voitaisiin vuositasolla teoreettisella 100 %:n 
käyttöasteella kuljettaa yli 15 000 henkilöautoa ja yli 100 000 matkustajaa. 
Alkuvaiheen realistisena tavoitteena tulisi olla vähintäänkin 7500 autoa ja 50 
000 matkustajaa.

Henkilöliikenteen ja autojen kuljetuksen hintatason pitämiseksi kohtuullisena 
sekä toisaalta rahtiliikenteen palvelutason parantamiseksi tulisi näihinkin 
juniin voida liittää kysynnän mukaan yksi tai useampia erikoistavaran 
kuljetusvaunuja.

Luvussa 4 esitetyn radan nykykunnon esittelyn perusteella teoreettiseksi 
tavoiteaikatauluksi voitaisiin asettaa seuraavaa:

asema                        välimatka            ajoaika  lähtö/tuloaika   

Tallinna - 21.00 07.00
Tartto 190 km 2 t 10 min 23.10 04.50
Riika 249 2 t 50 min 02.00 02.00
Kaunas 294 3 t 05.00 23.00
Šeštokai 94 1 t 10 min 06.10 21.50
Bialystok 188 2 t 40 08.50 19.10
Warsowa 172 2 t 10 min 11.00 17.00

Alkuvaiheessa aikataulu jouduttaneen toteuttaman hitaampana.

Vesiyhteys Suomesta vaatii autolautoilla n. kolme ja puoli tuntia nopeilla 
”kesäaluksilla” pari tuntia vähemmän, joten lähtö Helsingistä tulisi tapahtua n. 



Marmaa Oy BALTIRAIL HANKEKUVAUS
seniorikonsultti
Martti Asunmaa
(Baltirail-yhdistyksen asiantuntijatiimi)                       26.1.2004                                             10  (16)

kello 17 tai 19;  todellisuudessa vähän aikaisemmin riippuen miten 
nasti”junamatkalaisiin” liittyvät järjestelyt onnistutaan toteuttamaan 

Mahdollinen jatkoyhteys esim. Budabestissa (n. 925 km) voisi olla perillä klo 
22.30 ja Berliinissä (n. 600 km) 17.00. Jos ratayhteys Berliiniin voitaisiin 
hoitaa vaihtoehtoista lyhyempää reittiä (Pärnun ja Kalingradin alueen kautta/n. 
270 km lyhyempi), niin ajoaika olisi vastaavasti n. kolme tuntia lyhyempi. 
Tämä tarkoittaisi, että Baltirailin kautta Helsingistä Berliiniin pääsisi samassa 
ajassa kuin nyt laivalla Hangosta Rostockiin.

   6.2 Liikenteen organisointi
EU:n liikenteen valkoisessa kirjassa suositetaan uusien yhtiöiden perustamista 
rautatieliikenteen toiminnan kehittämiseksi ja alan kilpailun vahvistamiseksi. 
Etelä –pphjoissuuntaisen rataverkon kehittämiseksi perustetun virolaisen 
kehitysyhtiön (ERareng oü) toimesta voitaisiin perustaa virolainen 
liikennöintiyhtiö (BR Transport Systems oü,) joka alkaisi hoitamaan 
liikennettä Baltirail-reitillä Baltiassa, Puolassa ja osin Suomessakin. Yhtiö 
erikoistuu Suomen ja Euroopan väliseen liikenteeseen (sekä rahti, että henkilöt 
ja autojen kuljetus).  Mahdollisia osakastahoja voisivat olla ERareng oü:n 
ohella liikennöintialueen rautatieyhtiöt, junakaluston vuokraaja- tai 
myyjätahot, suuria liikenneoperaattoreita, suuria yritysasiakkaita, 
rahoittajatahoja, jne. 

Yhteisen yhtiön vahva etuus olisi, että kaikki ne tahot, joiden yhteistyö 
sujuvan liikenteen aikaansaamisessa on välttämätön, saataisiin sidotuksi 
samaan organisaatioon. Tällaisessa oeganisaatiossa kaikkien – erityisesti 
uusien EU-jäsenmaiden yhtiöiden – intressi olisi ”näyttää”, että asiat saadaan 
rullaamaan joustavasti valtioiden rajat ylittävänä toimintana.. 

Liikenneyhtiön hallitus tulisi olla pieni ja tehokas, sitä täydentäisi 
hallintoneuvosto tai vastaava, jossa kaikki osapuolet ovat riittävästi 
edustettuna. Rata- ja kalustoasioita varten tarvittaneen ”tekninen 
neuvottelukunta”, jossa myös kaikki tarvittavat tahot on riittävästi edustettuna.

  6.3 Rautatieliikenteen kuljetustuotanto

Liikenteen kuljetustuotanto määritellään kuljetussuunnitelmalla. 
Baltirailissakin kuljetuksen resursseja ovat radat, ratapihat, terminaalit, veturit, 
vaunut, junalautta ja sen vaatimat erityisterminaalit, raideleveyden 
muutoslaitteet, näiden ylläpitojärjestelmät sekä eri vaiheissa tarvittava 
organisaatio ja henkilöstö. Kuljetussuunnitelma määrittelee, miten näitä 
resursseja käytetään kuljetusten suorittamiseen.  Kuljetussuunnitelma tehdään 
siten, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti 
asiakkaiden tarvitsemien kuljetuspalvelujen tuottamiseksi.

  6.4 Rautatiekalusto
6.4.1 Vetokalusto
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Veturit tulee reitillä olla diesel-käyttöisiä. Vetureissa voi olla telin-vaihto-
mahdollisuus, mutta se ei ole välttämätöntä, jos veturin vaihto suoritetaan 
Šeštokai´ssa, jossa rataleveys vaihtuu. Tämä ominaisuus on luonnollisesti 
ensisijaisesti kustannuskysymys. Veturit tulee kyetä vetämään henkilö- ja 
autojen kuljetusliikenteessä maksimissaan n. 30 vaunua. Kun taas rahti-
liikenteessä junissa olisi 50 kpl 50 tonnin painoista vaunua eli yhteensä 2500 
tonnia. Junien tulisi kyetä saavuttamaan 120-130 km huippunopeus.

Vetureita tarvitaan henkilöiden- ja autojen kuljetuksissa 2 kappaletta 
varsinaisajoja varten sekä yksi varalle molemmille raideleveysosuuksille eli 
yhteensä 6 veturia. Jos kaikissa vetureissa olisi telileveyden 
vaihtamisominaisuus, tultaisiin ehkä toimeen yhtä vähemmällä.

Rahtiliikenteessä vetureita tarvitaan kumpaakin raideleveyttä varten 4 
varsinaista ja yksi varaveturi eli yhteensä 10 veturia. Telinvaihto-ominaisuus 
voi nytkin pienentää veturien tarvetta. Molempien liikennepalvelujen 
yhteisessä kuljetussuunnitelmassa täsmentyy veturien määrällinen tarve.

Jos reitit jatkuvat Warsovasta Berliiniin, Budabestiin tai muualle, niin veturien 
tarve luonnollisesti kasvaa.

Veturit voidaan joko ostaa tai liisata omalle organisaatiolle tai ostaa 
vetopalvelut kilpailuttamisen perusteella paikallisilta rautatieyhtiöiltä 
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

6.4.2 Vaunukalusto              

Makuuvaunujen, henkilövaunujen ja autojen kuljetusvaunujen tulee olla 
tyypiltään ja ominaisuuksiltaan sellaisia, joilla voidaan ajaa 
maksiminopeudella 120-130 km/tunnissa. Matkustusmukavuuden ja 
joustavuuden vuoksi vaunut tulee olla varustettu ns. vaihtuvalevyisillä teleillä.

Makuuvaunuja, joissa on kussakin 9 kpl 4-paikkaista hyttiä ja WC sekä 
mieluusti myös suihku, tarvitaan alkuvaiheessa sesonkiaikana 20 kpl, lisäksi 2 
vaunua, jossa 9 kpl 2-paikkaista hyttiä, WC ja suihku.

Istumapaikkavaunuja arvioidaan tarvittavan aluksi 4 kpl. 

Ravintolavaunuja tarvitaan kaksi. Ne tulee olla varustukseltaan sellaisia, 
joissa voidaan tarjota kohtuullisen tasokas iltapala ja aamiainen sekä erilaisia 
juomia. Myös tulisi varautua aamupala palveluna hytteihin ennakkotilaajille. 
Makuuvaunuissa olisi ehkä tarvetta olla juoma-automaatti.  Jos 
normaalimakuuvaunussa ei ole suihkua, tulisi sitä harkita sijoitettavaksi 
ravintolavaunuun tai peräti erilliseen ”saniteettivaunuun”, jossa suihkujen 
ohella olisi myös  sauna ja kokouskabinetteja.

Rahtiliikenteessä tarvitaan erityyppisiä vaunuja bi- ja multimodaalisia 
järjestelmiä varten, samoin esim. kylmäkuljetus- ja muita erikoisvaunuja 
operaattoreiden ja heidän asiakkaittensa tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 
Tyypiltään ja ominaisuuksiltaan vaunuilla tulee voida ajaa maksimissaan 120 
km/tunnissa. Samoin vaunuissa tulee olla vaihtuvalevyiset telit.  Kun 
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alkuvaiheessa suunnitellaan molempiin suuntiin kahta junaa, a´50 
vaunua/juna, on päivätarve 200 vaunua, joten vaunujen kiertonopeudesta 
riippuen erilaisten tavaravaunujen tarve vähintääkin 500 kpl. 

6.4.3 ”Telinvaihtojärjestelyt” Šeštokai ´ssa
(tulee lisää tekstiä)

  6.5 Suomenlahden ylitys
(tulee lisää tekstiä)
- auto- ja junalautat
- satamaterminaalit

  - sijaintipaikkakunnat
  - tarvittavat järjestelyt

  6.6 Valtioiden välisten rajojen ylitykset

Baltirailin joustavan toimivuuden ja kokonaisajoajan muodostumisen kannalta 
on hyvin tärkeää, että Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron tullessa 1.5.2003 
lukien EU:n jäseniksi baltirailiin sisältyvien useiden rajojen ylittäminen voisi 
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.

6.6.1 Tullijärjestelyt

Tullauksessa tulee ottaa heti käyttöön EUn 1.7.2003 lukien edellyttämä 
tavaran sähköinen passitusjärjestelmä – NCTC (New Computerised Transit 
System)  Passitus tarkoittaa tullimenettelyä, jossa tavara kuljetetaan 
tullivalvonnassa lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan. Lastin 
kuljetusti8lat yleensä sinetöidään. Uusi järjestelmä tarkoittaa tavaran 
kuljetuksia koskevan tiedonsiirron sähköistämistä. Lähtötullitoimipaikka 
Suomesta antaa Euroopan unionin alueelle ja Efta-maihin tai niiden kautta 
kuelkevasta tavarasta etukäteen sähköisesti määrä- ja rajatoimipaikkoihin. 
Vastaavasti tapahtuu tuotaessa tavaraa Suomeen. 

Henkilöliikenteessä tulisi vastaavia menettelytapoja ottaa soveltaen käyttöön 
tarvittavassa laajuudessa. 

6.6.2 Rajavalvontamuodollisuudet

Rajamuodollisuudet  tulee voida hoitaa EUn sisäliikenteen periaatteita 
noudattaen ja kehittynyttä IT-teknologiaa soveltaen siten, että raja-asemilla ei 
tarvitse pysähtyä eikä juuri ajonopeuksiakaan alentaa.  Henkilöliikenteessä 
maailmalla on jo käytössä järjestelyjä, joissa lähtöpaikassa kameralla 
varustetulla matkapuhelimella matkustaja ja hänen passinsa kuvataan ja 
lähetetään tämä tieto sähköisesti rajanylityspaikoille ja määräasemalle. Siis 
periaatteessa samalla tavalla kuin tavaran sähköisessä passitusjärjestelmässä. 
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Matkustajaliikenteessä aikataulujen nopeus ja siis joustavat rajanylitykset ovat 
ehkä vielä tärkeämpiä kuin tavaraliikenteessä, jos baltirailista halutaan luoda 
houkuttava vaihtoehto auto- ja lentoliikenteelle.

  6.7 Turvallisuuskysymykset

Turvallisuusjärjestelyt hoidetaan reitillä vastaavalla tavalla kuin nykyisin Venäjän 
liikenteessä Kaluston osalta käyttöön tulee saada paikannin- teknologiaa, jolloin aina 
(keskitetysti/hajautetusti) tiedetään tietyn kalustoyksikön sijainti

  6.8 Baltirail ja talous

Liikenteen harjoittaminen ja siihen liittyvät järjestelyt Baltirail-reitillä on 
tarkoitus perustua puhtaasti liiketaloudellisiin lähtökohtiin. Toisin sanoen 
kuljetuspalveluista saatavilla tuloilla on katettava palvelujen tuottamisesta 
aiheutuvat kaikki kulut mukaan lukien BR-yrityksen tavanomaiset 
”omistajakustannukset”. Kuitenkin liikenteen käynnistysvaiheessa on 
tavoitteena saada myös EU:n avustusta. Esitetyllä käynnistysvaiheen 
liikenteellä ja alustavasti hahmotellulla hinnoitteluperusteilla  BR-yrityksen 
liikevaihto voisi nousta suuruusluokkaan 55 miljoonaa euroa, josta pääosa 
kertyisi rahtiliikenteestä. 

6.8.1 Liikennöintikustannukset (karkea tavoitearvio)

-Vaunujen vetopalvelut ja radan käyttökorvaukset tulee Baltiassa ja Puolassa 
jäädä selvästi Suomen tasoa alemmaksi. Korvaukset tulee kytkeä läpimeno-
aikoihin; mitä lyhempi läpimenoaika, sitä korkeampi korvaus (motivointi 
palvelutason kohottamiseen)

Kilpailutilanteen analysoinnin pohjalta rahtiliikenteessa ei rahtitonnin 
kuljetuksen kustannus saisi Helsinki – Warsova välillä ylittää keskimäärin 30 
euroa. Tähän hintaan tulee sisältyä junakuljetuksen ohella myös laivayhteys 
satamaterminaalikuluineen. Auton kuljetuksessa lähtökohtana on, että ns. 
autopaketti (auto ja 1-4 henkilöä) Helsinki – Warsova maksaisi keskimäärin 
275 euroa sekä vastaavasti makuupaikka maksaisi keskimäärin 45 euroa. 
Hinnoittelun tulee olla voimakkaasti markkinointia tukevaa.

6.8.2 Rahoitusjärjestelyt

Baltirailin organisaation ja liikennepalvelutuotannon käynnistämisessä 
hyödynnetään tavanomaisen perustettavan yritystoiminnan rahoitusmenettelyn 
ohella mm. seuraavanlaisia järjestelyjä:

- EUlta pyritään saamaan Baltirail- reitin ja sen organisaation suunnittelu 
varten avustusta

- BR-rataosuuksien parannusinvestointeihin haetaan EUlta ja muilta 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta (esim. EIB, WB, jne.) avustusta  ja 
lainoja, taikka niiden takauksia. EUn ns. liikenteen valkoisen kirjan 
periaatteiden mukaan Baltirail-hankkeen tapaisissa investoinneissa voidaan 
avustakin 20 % hankkeen kustannuksista.
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- BR-organisaation ja liikenteen käynnistysvaiheeseen pyritään saamaan 
EUlta ja muilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta (esim. EIB, WB, jne.) 
avustusta  ja lainoja, taikka niiden takauksia 

- Radankäyttömaksuissa pyritään siihen, ettei ensimmäisenä 
liikennöimisvuonna niitä tarvitsi maksaa lainkaan ja toisena vuonnakin 
vain 50 % .  Maksun lopullinen tasokin tulisi määräytyä vain 
aiheuttamisperiaatteelle eli maksetaan vain radan käytöstä aiheutuvat 
todelliset erilliskustannukset, ei korvausta aikanaan tehdyistä 
perustamisinvestoinneista.

- Kaluston vuokrissakin pyritään siihen, että alkuvaiheessa saadaan 
lainanluonteisia pitkiä maksuaikoja.

- Henkilöiden ja autojen kuljetusta markkinoidaan ensisijaisesti internetin 
kautta ja palvelut maksetaan varattaessa etukäteen, siten että hinta nousee 
matkustuspäivän lähetessä (esimerkkinä Suomessa toimivat eräät ns. 
halpalentoyhtiöt.  Rahtiliikenteessäkin pitäisi pyrkiä kehittämään 
samankaltaisia uusia markkinointi- ja hinnoittelujärjestelyjä.

-

  6.9 Baltirailin kokonaistaloudelliset vaikutukset ja merkitys 
        EU:lle, Puolalle, Baltian maille ja Suomelle

6.9.1 Euroopan Unioni 
Euroopan unionin piirissä rautatieliikenne on määritelty strategiseksi alaksi, 
josta riippuu liikennemuotojen välinen tasapainottuminen erityisesti 
tavaraliikenteessä. EU:ssa liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä painotetaan 
nimenomaan rautatieliikennettä. Tehokkaan liikennejärjestelmän –rautatie-
liikenne sen tärkeänä osana - nähdään tukevan EU:n keskeisen olemuksen, 
sisämarkkina-periaatteen toteutumista ja hyödyntämistä. Tehokaasti toimivat 
rautatiet merkitsevät nimenomaan eurooppalaista ulottuvuutta. Rautateiden 
merkitys korostuu niiden ympäristöystävällisyydessä ja energiatehok-
kuudessa. EU:n itälaajentumisen ennustetaan merkitsevän räjähdysmaista 
liikenteen kasvua uusissa jäsenvaltioissa ja erityisesti niiden raja-alueilla.  

Liikenteen mahdollisimman nopea käynnistyminen Baltirailin rautatiereitillä 
( Kreetan korridoori I) tukee Euroopan Unionin monissa asiakirjoissaan (mm. 
liikenteen valkoinen kirja vuodelta 2001) asettamien keskeisten liikenne-
poliittisten periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista ja on siten vahvasti EU:n 
etujen mukaista. Toimiva Baltirail olisi myös tärkeä konkreettinen asia , 
toimenpide käsitteeseen pohjoinen ulottuvuus.

6.9.2 Puola, Liettua, Latvia ja Viro

EU:n uusille jäsenmaille -Puolalle, Liettualle, Latvialle ja Virolle – Baltirailin 
käynnistyminen merkitsee keskeisesti sitä, että ne voivat omalta osaltaan olla 
tukemassa ja toteuttamassa EU:n liikennepoliittisia tavoitteita. EU:n 
jäsenyyden odotetaan tuovan merkittävän uuden talouskasvusysäyksen ja sen 
myötä liikenteen määrällisistä lisäystä. Tällöin on EU:n kokemusten pohjalta 
vaarana, että liikennemuotojen välisessä kilpailussa ilman erityistoimia 
heikkenee rautateiden asema, joka näissä maissa on vielä varsin vahva 
”vanhoihin” EU-maihin verrattuna. Baltirailin käynnistymistä tukemalla 
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tuetaan rautatieliikenteen yleistä asemaa ja sen myönteistä kehittymistä. 
Baltirailin käynnistyminen vahvistaa myös edellytyksiä Puolan, Liettuan, 
Latvian ja Viron keskinäisen yhteistyön vahvistumiselle ja EU:n laajentumisen 
tarjoamien mahdollisuuksien paremmalle hyödyntämiselle. 

Baltirailin käynnistyessä pääosa asiakkaista, liikennepalvelujen käyttäjistä ja 
maksajista – henkilöt, henkilöautot ja rahtitavara – olisi lähtöisin Suomesta tai 
menossa muualta Euroopasta Suomeen. Samoin tulisi tapahtua myös 
alkuvaiheen investointien ja käyttökustannusten rahoitus. Baltirail syntyisi 
liiketaloudellisesti toimivaksi järjestelmäksi sijaintimaihinsa ilman niiden 
merkittävää omaa taloudellista panostusta. Läpikulkeva liikenne antaisi 
sijaintimailleen aikaan kasvaa ja opetella hyödyntämään etelä – pohjois-
suuntaista rautatieliikennettä.

6.9.3 Suomi
Suomelle Baltirailin käynnistyminen (junalauttayhteys Suomen ja Viron 
välillä sen tärkeänä osana) on tärkeä strateginen linjaus. Sen myötä Suomi 
kytkeytyy entistä paremmin osaksi eurooppalaista liikennejärjestelmää.

(tulee lisää tekstiä)

7  Yhteenveto          (tulee lisää tekstiä)

8  Suositus jatkotoimiksi
1. Hankitaan Baltirail-hankkeen nopealle käynnistymiselle sijaintimaiden 

ja ja Ruroopan unionin virallisten tahojen hyväksyntä
2. Selvitetään lisää hankkeen liikenteellisiä ja taloudellisia 

toteutusedellytyksiä (mm. rahoitus)
3. Päätetään hankkeen käynnistämisestä.
4. Perustetaan organisaatio huolehtimaan hankkeen kiireellisestä ja 

suunnittelusta ja toteuttamisesta.
5. Käynnistetään hankkeen keskeiset valmistelutoimet, mm.:

- yhteistyösopimukset sijaintimaiden rautatieviranomaiusten ja –
yhtiöiden kanssa
- yhteistyösopimuksia suurten liikenneoperaattoreiden kanssa
- yhteistyösopimus Suomen ja Viron välisen junalauttaoperaatorin 
kanssa. ja junalauttaterminaalijärjestelyistä
- yhteistyösopimukset tulli- ja rajaviranomaisten kanssa
- laaditaan liikennetuotantoa varten kuljetussuunnitelma
- huolehditaan rahoitusjärjestelyistä
- laaditaan markkinointisuunnitelma

6.

9  Liitteet
1. Baltirail-rata, Crete Railway Corridor I (kartta)
2. Baltirail; yleistiedot radasta valtioittain (taulukko)
3. Baltirail; maksiminopeudet radalla (kartta)
4. Baltirail; suora reitti, Crete Railway Corridor I A (kartta)
5. Baltirail; rahtimäärät reitin eri osuuksilla (kartta)
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