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HELSINKI-VARSOVA NOPEA JUNAYHTEYS SELVITTÄMÄTÖN RESURSSI

Pohjoismaiden  geoteknikoiden  kokouksessa  Ahlborgissa  vuonna  1992  esitin  Suomen 
edustajan  puheenvuorossa  mahdollisia  uusia   tunneliyhteyksiä  Suomen  merirajoilla: 
Helsinki-Tallinna,  Turku  Tukholma  ja  Vaasa  Uumaja.  Vähän  aikaisemmin  julkaistu 
geologinen kartta osoitti, että Suomen kova kallioperä ulottuu myös naapurivaltion alueelle 
myös Tallinnan alla, tosin 100-120 metrin syvyydellä.

Helsinki-Tallinna seuran pyynnöstä arvioin kalliotunnelin rakentamismahdollisuutta näiden 
kaupunkien  välillä.  Mainittu  seura  järjesti  Helsingin  kaupungin  auditoriossa 
julkistamistilaisuuden kiinteän tunneliyhteyden rakentamismahdollisuudesta talvella 1994. 
Ajatus herätti kiinnostusta mediassa, mutta liikenne- ja viestintäministeriö tyrmäsi idean ja 
jäi pois asian myöhemmistä käsittelyvaiheista.

Asiaa ajamaan muodostettiin  Eurorail-yhdistys,  joka  jatkoi  selvittelyä  vapaaehtoistyönä 
vuoden  1995  jälkeen.  Aluksi  järjestettiin  seminaareja  yhteistyössä  virolaisten  ja 
venäläisten  tunneliasiantuntijoiden  kanssa  Helsingissä  ja  Tallinnassa.  Yhteisessä 
lausunnossa todettiin, että tunnelin rakentamiselle ei ole teknisiä esteitä, kysymys on vain 
taloudellisesta kannattavuudesta.

Eurorail-yhdistys järjesti useita julkisia keskustelutilaisuuksia Helsingissä, joissa käsiteltiin 
myös  liikennetaloutta  ja  toteuttamista  ja  kustannuksia.  Liikenneministeriön  edustajia  ei 
saatu kuitenkaan mukaan keskusteluihin. Baltian läpi kulkevasta radasta ei ole Suomessa 
vakavasti keskusteltu, eikä liikennetaloudellisiin selvityksiin ole löytynyt rahoitusta.

Puolan  rautatieasiantuntijat  kävivät  Helsingissä  vuonna  1999  Eurorailin  järjestämässä 
seminaarissa  ja  osoittivat  kartoillaan  kuinka  Helsingistä  saadaan  nopea  ratayhteys 
Varsovaan  ja  Gdanskiin  Euroopan  ratakorridori  I:n  (Rail  Baltica)  kautta.  Korridorit  oli 
hyväksytty Euroopan liikenneministerien kokouksessa Kreetalla vuonna1994. Korridori I:n 
päätekohta on Helsingissä. Suomen kannalta Helsinki-Tallinna väli on tärkein osa. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  kansliapäällikkö  Juhani  Korpela  valittaa  kirjoituksessaan 
”Itämeren moottoritie tärkeä koko Pohjois-Euroopalle”(Helsingin sanomat 31.5.2002), että 
kuljetukset eivät siirry itsestään kalliimpiin ja palvelukyvyltään heikompiin liikennemuotoihin 
(ilmeisesti kiskoliikenne?). Olen samaa mieltä, sillä tämä edellyttää kestävän kehityksen 
asennetta  ja  erittäin  voimakasta  tutkimus-  ja  kehittämistyötä,  jota  ei  ole  vielä  aloitettu 
Viron, Latvian ja Liettuan vapautumisen jälkeen. 

Suomenlahden poikki  kulkevia geologisia tutkimuksia ei ole kymmeneen vuoteen saatu 
aloitettua,  vaikka  Geola-tutkimusalus  on   ankkuroituna  Länsisataman  rannassa. 
Geofysikaalisilla  luotauksilla  voitaisiin  varmistaa  meren  ali  kulkevan  rautatietunnelin 
rakentaminen ja kustannukset.

Kustannusarvioita  on  tehty  toistaiseksi  liian  vähäisten  geologisten  tietojen  perusteella. 
Kustannustiedot  ovat  Helsingin  runsaan  kalliorakentamisen  ansiosta  hyvät  Suomen 
puolella ja meren alla. Tunnelin ylöstulo Tallinnan puolella pehmeässä kallioperässä on 
vaikeampaa  rakentaa,  mutta  silloin  tunneli  ei  ole  kuitenkaan  enää  meren  alla. 



Rautatietunnelin pituus on eri vaihtoehdoissa 60-80 km ja sen suurin syvyys on 150…200 
metriä.  Rakentamiskustannus  Tallinnan  Muugasta  Kirkkonummen Masalaan  on  noin  2 
miljardia  euroa  ja  Muugasta  Pasilaan  noin  2,5  miljardia  euroa.  Mikäli  rataa  jatketaan 
uutena eurooppalaisena ratana Lentoaseman kautta Sisä-Suomeen esimerkiksi Lahteen, 
tulee  Lahti-Tallinna  välin,  noin  200  km,  kustannukseksi  2,5…3 miljardia  euroa.  Tämä 
lienee  yhden  ydinvoimalayksikön  hinnan  suuruusluokkaa.  Uusi  eurooppalainen  rata 
Tallinnasta Varsovaan, noin 900 km, maksanee noin 4,5 miljardia euroa. Nopeisiin juniin 
perustuvan  tavara-  ja  henkilöliikennekorridorin  rakentamiskustannus  on  siten  Lahdesta 
Varsovaan, noin 1100 km, 7-7,5 miljardia euroa eli  noin kymmenesosa Suomen valtion 
velasta. 

EU:n liikennepolitiikan tavoitteena on siirtää kuljetuksia maanteiltä ja ilmasta kiskoille ja 
vesiväyliin. Tämän vuoksi Suomen junaliikenne on ”harmonisoitava” EU:n rataverkkoon. 
Suomen nopea junaliikenteen kehittyminen edellyttää uusia ratalinjoja ja terminaalialueita. 
Korridori I:n jatkaminen Suomeen ja Suomenlahden rautatietunnelin rakentaminen alkaa, 
kun  Baltian  maat  liittyvät  Euroopan  Unioniin.  Myös  rautatietunneliyhteys  Ruotsiin  on 
mahdollinen. Suomen rataverkko voi alkaa välittää liikennettä EU:sta Venäjälle, jossa on 
erilainen rataverkko ja junakalusto kuin EU:ssa. 

Varsovasta avautuu jo nyt eurooppalainen rataverkko Berliiniin ja muualle EU:n alueelle. 
Sen lisäksi Varsovan eteläpuolella on Venäjän ja EU:n välissä jopa 200 miljoonan ihmisen 
valtiot, joiden kehittämiseen Suomellakin on kiinnostusta.

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys on käynnistänyt tänä vuonna ”Kalliorakentamisen 
kilpailukyky”  teknologiaohjelman.  Tutkimusohjelma  kestää  5  vuotta,  sisältää  20-30 
tukimushanketta ja siihen osallistuu noin 30 organisaatiota.  Kokonaisbudjetti  on noin 5 
miljoonaa  euroa.  Tekes  rahoittaa  siitä  noin  puolet.  Ohjelma  lisää  kalliorakentamisen 
asiantuntemusta  Suomessa.  Kalliorakentamisen  kilpailukyky-ohjelmassa  ei  ole 
Suomenlahden  tunnelin  selvitystyötä,  koska  se  edellyttäisi  ensin  poliittista  päätöstä 
selvityksen  käynnistämistä.  Ohjelma  ei  myöskään  käsittele  liikennetaloudellisia 
tutkimuksia. 

EU on maksanut hyväksyttyjen liikennekorridorien esiselvitysten kustannuksista yli puolet. 
Korridori  I  edellyttää  kuitenkin  Suomen  liikenne-  ja  viestintäministeriön  myönteistä 
lausuntoa. Eurorail  yhdistys  on jo kymmenen vuoden ajan pitänyt  esillä ajatusta saada 
kiinteä nopea junayhteys Suomesta Baltia kautta Eurooppaan. 

Olisiko liikenne- ja viestintäministeriöllä jo nyt aikaa paneutua asiaan, kun viestintäpuolella 
ei ole enää uusia haasteita tarjolla? Kallioresursseilla on ollut aikaa odotella. 
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