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Suomen maantiede ja logistiikka 
  
Logistiikan kannalta Suomi on kuin saarella. Esim. viime vuonna viennin ja tuonnin 
kokonaismäärästä, 103 miljoonasta tavaratonnista, kuljetettiin laivoilla 82%. 
Suomeen on rakennettu paljon satamia ja satamiin johtavia rauta- ja maanteitä, 
hankittu laivoja ja jäänmurtajia, investoitu laivaväyliin jne. Kun Suomi on lisäksi 
pinta-alaltaan iso pohjoisessa sijaitseva maa, maan sisäisetkin kuljetukset satamiin 
ja satamista ovat pitkät. Kaiken kaikkiaan Suomen vienti- ja tuontikuljetukset 
maantieteestä johtuen maksavat enemmän ja kestävät kauemmin kuin 
kilpailijamaillamme. 
  
    "Maantieteelle emme mitään voi", on vanha sanonta, mutta tässä tapauksessa voimme! 
Rakennetaan junatunneli Helsinki-Tallinna ja peruskorjataan junarata Tallinnasta Berliiniin. 
Rautatietunnelissa liikennöisivät matkustaja- ja tavarajunat Suomen ja Euroopan välillä, ja  
myös tulevan Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin paikallisjunat. 
  
    Tavarajunat muodostettaisiin Suomessa "pitkämatkaisen junan periaatteella" siten, että 
tavaravaunut koottaisiin veturin vetokykyä vastaaviksi kokojuniksi, mitä kauempana Helsingistä ja 
tunnelista sen parempi. Kokojunat vedettäisiin ilman vaununvaihtoja junan suurimmalla sallitulla 
nopeudella Helsinkiin ja edelleen pysähtymättä Pasilan asemalta alkavan tunnelin kautta 
Tallinnaan ja edelleen Berliiniin menevälle radalle, ja edelleen jollekin Berliinin isoista 
vaihtoratapihoista ja sieltä edelleen eurooppalaisen asiakkaan määrittelemälle yrityksen tai 
terminaalin tuloraiteelle. 
  
     Aikataulut suunnitellaan siten, että pysähdyksiä on vain veturin ja/tai veturinkuljettajan vaihtoa 
varten. Tällaista junanmuodostusperiaatetta varten VR:llä rakennettiin aikoinaan 
operaatioanalyyttinen simulointimalli JUMU (junanmuodostusmalli). Tämä aikataulurakenne 
mahdollistaa hyvän kuljetusnopeuden, 2500 - 3000 km/vuorokausi. Viron, Latvian, Liettuan ja 
Puolankin väliset ja niiden sisäiset kuljetukset ovat erittäin vähäiset ja järjestettävissä erillään 
tunnelijunista. 
  
    Henkilöjunat suunniteltaisiin samalla periaatteella., kysynnän ja näiden uusien teknisten 
edellytysten mukaan. Junilla on kysyntää. Nytkin tietyt matkustajasegmentit, esim. 
autopikajunaturistit, pyrkivät Helsingistä Lappiin meneviin autopikajuniin, saavuttuaan ensin 
omatoimisesti laivoilla Hankoon ym. Suomeen. Yhden yön pohjois-
eteläsuuntaisella makuuvaunujunalla on nytkin kysyntää, vaikka virolainen juna, BaltiExpress, 
Tallinna-Warsova, lopetti liikennöinnin jo yli 10 vuotta sitten. 
  
    Teknisesti junatunnelien rakentaminen on rutiinia. Nyt uusi junatunnelin rakentamismenetelmä 
on tullut Euroopan työmaille. Esim. Itävallan ÖBB Infrastruktur AG:lle on rakenteilla 32,5 km pitkä 
tunneli Baltic- Adriatic akselilla Ten Korridorilla No 23. Kaksoistunnelit porataan 9,9 m 
halkaisijaisilla tunneliporakoneilla. Menetelmästä ei ole kokemusta Suomessa eikä Virossa. 
Tallinna-tunnelin kallioperää on tutkittava lisää, että ollaan varmoja siitä, että Englannin 
Kanaalitunnelissa ilmenneitä yllätyksiä ei tule. 
  
    Jos tunneli tehtäisiin perinteisillä Suomessa käytetyillä tunnelilouhintamenetelmillä, 
kustannuksiksi on laskettu/arvioitu 3 miljardia euroa. Se on sama summa kuin Suomeen 
rakennetut atomivoimalaitokset/kpl maksoivat. Kun nyt rakenteilla oleva atomivoimalaitos 



maksaakin kaksi kertaa enemmän, voimme määritellä, että tunneli maksaa yhtä paljon kuin yksi 
atomivoimalaitos. Näin saamme mielikuvan ja mittakaavan hankkeen järkevyyden arvioimiseksi.  
  
    Hankkeesta on tietysti laadittava tarkka kannattavuusselvitys, Feasibility Study. Tunneli säästää 
satamien, väylien, jäänmurron, ratapihojen jne investointi-, ylläpito- ja käyttökustannuksia ja se 
parantaa kilpailukykyä, kun kuljetusnopeus ja -varmuus paranevat ja mm saasteet 
pienenevät. Tunnelijunille ei tule rikkidirektiivin mukaista saasteveroa. Laivoilta perittävän veron 
suuruudeksi on arvioitu 800 miljoonaa euroa vuodessa nykyisellä kuljetusvolyymillä. 
  
    Hanke on kustannuksiltaan varsin kohtuullinen verrattuna esim. EU:n suunnittelemiin Suomen 
maksettaviksi tuleviin avustuksiin Kreikalle ym vaikeuksissa oleville valtioille. Eikö itse asiassa olisi 
oikeudenmukaista että EU avustaa pohjoisesta sijainnistaan kärsivää jäsenvaltiotaan osallistumalla 
tunnelin kustannuksiin?  Aikoinaan Saimaan Kanava oli suhteessa paljon isompi hanke, ja se 
rakennettiin suurelta osin venäläisellä rahalla. 
  
    Rata Tallinna-Berliini perusparannetaan lähiaikoina joka tapauksessa. Kunnostussuunnitelmia 
on tehty. Raideleveyden muuntolaitteet toimivat Liettuan ja Puolan rajalla. Raideleveyden 
muuntokelpoisia vaunuja voi ostaa "näyteikkunasta". 
  
    Tämän Baltirail -hankkeen toteuttaminen alkaa joka tauksessa vasta useiden vuosien kuluttua. 
Sen käyttöönotto merkitsee isoja muutoksia valtakunnan keskeisiin liikenneverkkoihin. 
Kun Liikenneministeriössä on nyt laadittavana "liikennepoliittinen selonteko, jossa linjataan yli 
vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja keskeisten 
liikenneverkkojen kehittämiseksi", on tarpeellista katsoa, että tämä Baltirail -hanke on niiden 
kanssa synkronissa siltä osin, kuin hankkeista tällä hetkellä tiedetään. 
 


