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SELVITYS BALTIAN RADASTA SUOMEN KULJETUSTEN VÄYLÄNÄ KESKI-
EUROOPPAAN työohjelmaluonnos 3

Taustaa

- Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liikenneministerien julkilausumat
- EU:n TEN –verkon korridori 1
- Itämeren maiden suunnittelukomitean näkemys Itämeren liikennereiteistä vuonna 2010
- Helsinki-Tallinna rautatietunneliyhdistyksen ehdotus ja alustava hankesuunnitelma
- Eurorail ry:n kirje Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
- Uudenmaan liitto: Itämeren Paletti
-

Ongelmia

- Laivaliikenteen (erityisesti talvisen) hitaus ja turvallisuusriskit
- Laivakuljetusten terminointikustannus ja vaikutus tuotantologistiikkaan
- Rekka- ja lentoliikenteen kalleus sekä liikenteen ja ympäristön kuormitus 
- Rautatiekuljetusten hitaus, kalleus ja epävarmuus Venäjän ja Valkovenäjän kautta
- Baltian tilanteen epämääräisyys ja muuttuvuus; riskien mahdollisuus
- Laivamatkustajien suuri määrää mutta risteilymatkoihin painottuneena
- Kilpailu skandinaavisten viejien kanssa kiristyy Juutinrauman sillan valmistuttua
-  ”Yli yön” tavaratoimituksen tai matkustamisen mahdottomuus
- Kansainvälisten kuljetusten vaihtoehtojen vähäisyys
- Pääkaupunkiseudun raideliikenneverkon kehittyminen
- Suomen eri talousalueiden ajallinen ja vaivalloinen etäisyys muusta Euroopasta

Tavoitteita

-    Pohjustaa pääkaupunkiseudun liikenneverkkoa (Visio 2050).
- Koota visio Helsingin ja Tallinnan, Suomen, Baltian, EU:n, Euroopan ja Aasian logistisista 

suhteista ja niiden kehitystrendeistä erityisesti rautatieliikenne huomioon ottaen.
- Arvioida nykyisestä parannetun ja uuden optimaalisen radan käyttövarmuus, liikenteen lajit 

ja laatu sekä kuljetusten kapasiteetti, investointi kustannukset ja mahdolliset käyttötariffit.
- Selvittää millä edellytyksillä voidaan aloittaa junalauttaliikenne (sijainti, hallinto, 

kustannukset ja tariffit).
- Herättää kuljetusalan kiinnostus uuteen väylään.

Toteutus 

- Kuvataan Baltian kuljetusväylän nykytila ja kehitystavoite.
- Selvitetään väylän käyttöönottoon liittyviä teknisiä ongelmia ja tarpeita, linjaus- ja 

yhteysvaihtoehtoja .
- Etsitään radan mahdollisia käyttäjäryhmiä, hallintomalleja, kuljetusmääriä ja –lajeja.



- Selvitetään Suomen sekä Luoteis-Venäjän ja Baltian maiden ulkomaankaupan ja –matkojen 
lajit, kuljetusmuodot ja määrät sekä niiden ennusteet.

- Selvitetään osapuolten kuljetusten intressit, kustannukset/tariffit, kilpailuasetelma, 
priorisoinnit, kytkennät.

- Kartoitetaan Suomenlahden satamien junalauttaliikenteeseen soveltuminen (Helsinki, 
Pikkala, Hanko; Paldiski, Muuga.

- Laaditaan lautta-ratayhteyden aikataulu-, kustannus- ja tariffiarviot.

Aikataulu

-  vuoden 2002 aikana (12 kuukautta).

Organisaatio

- Teknillisen korkeakoulun liikennetekniikan laboratorio, LT-Consult Oy, GB-Rail As, Heiväl 
Consulting GroupAs

- Uudenmaan liitto, Helsinki-Tallinna Euregio,YTV
- Tekes, Sitra, Ympäristöministeriö
- Teollisuus- ja kuljetusyritykset
- Eurorail

Kustannukset ja rahoitus

- arviokustannus 70 000 euroa
- Uudenmaan Liitto 15 000, Hki-Tna Euregio 5 000
- suomalaiset yritykset 5 000, virolaiset yritykset 5 000.
- Phare 25 000, Interreg 15 000


