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Suomenlahden rautatietunneli
Rakennettavuuden arviointia

Taustaa

Helsinki-Tallinna-Seura ry:n kustantama kirja, Helsinki-Tallinna kaksoiskaupunki. Tarua vai 
totta?  (toim.  Martti  Asunmaa):  julkaistiin  Tallinnassa  1995.  Kirjassa  selostetaan  myös 
Suomenlahden  rautatietunnelin  rakentamismahdollisuutta  (s.  100…110):  U.Anttikoski, 
V.Castrén ja T.Cronvall. Helsinki-Tallinna-rautatietunneli, utopia vai mahdollisuus? 

Suomenlahden rautatietunnelin rakentamisesta järjestettiin seminaareja vuosina 1995...96 
Helsingin  teknillisen  korkeakoulun,  Tallinnan  teknillisen  korkeakoulun  ja  Pietarin 
rautatieyliopiston  tunneliasiantuntijoiden  kanssa.  Niiden  perusteella  annettiin  yhteinen 
lausunto, jossa todettiin, että merenalainen tunneli on teknillisesti mahdollinen rakentaa, 
kysymys on ensi sijassa taloudesta. 

Helsinki-Tallinna  tunneliyhdistys  ry./nyt  Baltirail-yhdistys  laati  tunnelihankkeesta 
selvityksen  (toim.  Martti  Asunmaa):  Alustava  hankesuunnitelma/  9.4.1997.  Helsinki-
Tallinna rautatietunneli. Oikotie Eurooppaan (luettavissa myöhemmin Baltirail-yhdistyksen 
www-sivuilla).

Tämän  jälkeen  tunnelimahdollisuutta  on  selostettu  useissa  alan  kokouksissa  ja 
konferensseissa (mm. U.Anttikoski and A.Vilo. Baltic Sea Circular Link via Rock Tunnels. 
World Tunnel Congress. Oslo, May 29-June 3 1999. “Challenges for 21st Century”). 

Hanke  on  saanut  Virossa,  Puolassa  ja  Venäjällä  myönteisen  vastaanoton.  Sen  sijaan 
Suomessa se ei ole saanut kannatusta liikenneministeriössä. Tämän takia välttämättömiä 
geologisia tutkimuksia ja liikennetaloudellisia selvityksiä ei ole voitu tehdä. 

Baltirail-yhdistys  pitää  edelleen tunnelihanketta  samoin  kuin  koko Baltian  läpi  johtavaa 
korridori  1 rataväylää tärkeänä hankkeena. Tämähän loisi  Suomelle kiinteän ja nopean 
junayhteyden  muihin  EU-maihin.  Se  olisi  myös  yksi  tärkeimmistä  hankkeista  EU:n 
pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä. Hanketta ei ole siten haudattu, vaan se odottaa 
edelleen alustavien selvitysten ja tutkimusten käynnistämistä päätöksen teon pohjaksi.

Ensi  vuosikymmenellä  voi  nopealla  junalla  ajaa  Euroopan  halki  pohjoisesta  etelään, 
esimerkiksi Haaparannasta tai Tallinnasta Berliinin kautta Roomaan. Uudenlaiset kiinteät 
ratayhteydet myös tavaraliikenteelle voivat avautua Eurooppaan.

Suomenlahden  rautatietunnelin  rakentamismahdollisuudesta  allekirjoittanut  on  laatinut 
selvityksen  6.11.2001  Baltirail-yhdistykselle  Milanon  kansainvälisen  tunnelikongressin 
(2001) kokemusten perusteella. Milanon tilaisuudessa selostettiin varsinkin Alppitunnelien 
ali  johtavaa  neljää  rautatietunnelihankketta.  Näistä  Italian  ja  Sveitsin  välillä  oleva 
Lötschbergin  tunneli  (34  km)  valmistuu  vuonna 2007 ja  maailman pisin  rautatietunneli 
Gotthardin tunneli  (57 km) vuonna 2015 sekä Italian ja Ranskan sekä Itävallan väliset 
tunnelit  myöhemmin.   Hankkeita  voi  seurata  kotisivuilta,  esim.  Gotthardin  tunneli: 
www.alptransit.ch. Tästä tunnelista on kaivettu nyt 40 %.
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Baltirail-yhdistys  on järjestänyt  muutamia keskustelu- ja lehdistötilaisuuksia. Hanketta ei 
ole  saatu  kuitenkaan  vietyä  Suomessa  eteenpäin.  Lieneekö  Vuosaaren  sataman 
viivästynyt  rakentamislupa  karkottanut  avoimen  keskustelun  mahdollisesta  kilpailevasta 
infrahankkeesta?

Baltirail-yhdistyksen  hallitus  pyynnöstä  on  tunnelin  rakennettavuuden  arviota  tarkistettu 
vuoden 2005 alun tasolle.

Rakentamisen kustannuksia ja rahoitusajatuksia

Keski-Euroopassa  on  sattunut  vakavia  tulipaloja  vanhoissa  tunneleissa,  minkä  vuoksi 
liikennetunnelien turvallisuusmääräyksiä on tiukennettu ja rakenteita on parannettu. Tämä 
on johtanut tunnelien rakennustekniikan kehittymiseen ja samalla rakennuskustannusten 
nousuun.

Tämän  vuoksi  Suomenlahden  rautatietunnelin  ensimmäistä  kustannusarviota  vuodelta 
1994  nostettiin  lähemmäksi  rakenteilla  olevien  Alppitunnelien  kustannustasoa.  Lisäksi 
äsken  valmistunut  Marja-radan  yleissuunnitelma  on  antanut  arvokasta  uutta  tietoa 
rautatietunnelin rakentamisesta ja kustannuksista.

Kanaalitunnelin  korkea  kustannustaso  on  antanut  tunneleille  kalliin  maineen  varsinkin 
Keski-Euroopassa.  Helsingin  tunnelityöt  (300  km  tunneleita,  joista  maailman  pisin 
Päijännetunneli  120  km)  ovat  kuitenkin  pysyneet  kustannusarvioiden  puitteissa. 
Katajaluodon  eteläpuolelle  johtava  merenalainen  jäteveden  purkutunneli  (8  km)  tehtiin 
myös  kustannusarvion  mukaan.  Tämän  vuoksi  tunnelirakentamiseen  suhtaudutaan 
Suomessa  luottavaisemmin  kuin  muualla.  Tunnelien  rakennuskustannusten  arviointi 
meren  alla  on  kuitenkin  epävarmempaa,  koska  olosuhteita  ei  tunneta  riittävästi  ja 
kokemuksia näistä on vähän.

Oheisessa  taulukossa  (valmiista  ja  työn  alla  olevista  rautatietunneleista)  käytetään 
muistion  6.11.2001  kustannustietoja,  joihin  on  lisätty  myös  tuoreita  Marjaradan 
yleissuunnitelman tietoja  osoite:  www.marja-rata.net.  Näiden perusteella  on tarkennettu 
yksikkökustannuksia ja tehty uusi arvion rakentamisesta. Lahti-Kerava radan rakentamista 
on  esitelty  osoitteessa:  www.rhk.fi/oikorata ja  Vuosaaren  satamaradan  rakentamista 
osoitteessa: www.vuosaarensatama.fi

Kustannukset  sisältävät  tunnelien  rakentamisen  ja  ratarakenteiden  ja  -laitteiden 
kokonaiskustannukset yleiskustannuksineen ilman arvonlisäveroja (alv 0).

Yksikkökustannuksia valmiista ja työn alla olevista rautatietunneleista:

Alppitunnelit (2-3 tunnelia) 60…80 milj.euroa/km
Kanaalitunneli (3 tunnelia) 172 ”
Oslon lentokentän ratatunneli (2 raidetta 1 tunnelissa) 13 ”
Ison Beltin ratatunneli (2 tunnelia) 69 ”
Vuosaaren satamaratatunneli (1 raide) 7 ”
Marja-radan yleissuunnitelman ratatunneli (2 tunnelia) 12 ”
Marja-radan yleissuunnitelman tunnelit (sisältäen asemat) 23 ”
Oikorata (ei tunnelia) 5 ”

Suomenlahden rautatietunnelin tavoitteellisia yksikkökustannuksia:
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Kovan kallion tunneli (3 tunnelia) (Suomessa ja meren alla) 20 ”
Pehmeän kallion tunneli (Viron mantereella) 50 ”
Pintarata (ei tunnelia) 5 ”
Työtunneli 3 ”
Huoltokuilu ja tukikohta saarella (”rautatiemajakka”)    10    milj.euroa/kpl

Suomenlahden  rautatietunnelin  tärkeimpiä  vaihtoehtoja  ovat:  Muugan  satamasta 
Porkkalaan ja Pasilaan johtavat vaihtoehdot. Tunnelipituudeltaan ne ovat 70…85 km. Rata 
yhtyy  Mardussa  Muugan  satamarataan  Narvan  maantiellä,  rantarataan  Kirkkonummen 
Jorvaksessa ja Helsingin päärataan Pasilan varikkoalueen jälkeen. Ratapituus on 82…92 
km.  

Porkkalan vaihtoehdon (70 km) tunneliosan kustannus on 58x20 + 12x50 =1,8 miljardia 
euroa ja Pasilan vaihtoehdon (85 km) 73x20 + 12x50 =2,1 miljardia euroa.

Lisäksi  tulee  nykyiseen  rataan  liittyvää  pintarataa  Viron  ja  Suomen  puolella  10  km, 
terminaalit  maan  pinnalla,  työtunnelit  ja  2…3  rautatiemajakkaa  yhteensä  0,2  miljardia 
euroa. Vaihtoehtojen kokonaiskustannusarvio on 2,0 …2,3 miljardia euroa.

Jos  radan  ylöstuloa  Virossa  tehdään  jyrkemmäksi  kaltevuuteen  2  %,  niin 
kokonaiskustannusarvio pienenee vielä 0,2 milj. eurolla.

Suomenlahden  rautatietunnelin  kustannuksia  voidaan  verrata  muihin  suuriin 
infrahankkeisiin.  Hankeen  kustannukset  ovat  noin  2/3  Olkiluodon  kolmannesta 
ydinvoimalasta tai kuusi kertaa Marja-radan rakentamiskustannukset.
 
EU on tukenut aikaisemmin ohjelmissaan olevia liikennekorridoreja 10 % osuudella. Viro 
osallistunee myös omalta osaltaan rakentamiseen.

Suomen osalta voidaan rautatietunnelin liikennetaloudellisen kannattavuuden arvioinnissa 
käyttää tämän vuoksi myös pienempää tavoitteellista kustannusarviota noin 1,5 miljardia 
euroa.
 
Hankkeella  on  suuri  merkitys  myös  rakennuskivikaivoksena,  sillä  Virossa  ja  muualla 
Baltiassa on jatkuva pula kovasta rakennuskivestä (graniitista). Rautatietunnelista syntyy 
louhetta  noin  17 milj.  m3.  Siitä  kuluu tekosaarten täyttöön noin  3  milj.m3,  mutta  loput 
voidaan  murskata  tunneleissa  rakennusmateriaaliksi  ja  kuljettaa  Viroon  meritse  mm. 
Kantvikin massatavarasataman kautta. Jos murskeen arvo satamassa olisi 5 euroa/m3, 
niin sen arvo on 70 milj. euroa eli noin 3…4 % rakentamiskustannuksista.
 
Suurten  infrahankkeiden  rahoituksessa  on  eri  maissa  useita  erilaisia  vaihtoehtoja. 
Esimerkiksi  Sveitsin  junaliikenteen  Alppitunnelit  rahoitetaan  valtion  keräämillä 
erityisveroilla ja rekkaliikenteestä perittävillä lisämaksuilla. 
 
Suomenlahden  rautatietunnelin  rakentaminen  voitaisiin  rahoittaa  valtion  takaamalla 
lainalla.  Laina  maksettaisiin  ratatunnelin  käytöstä  kerättävillä  maksuilla,  rekkaliikenteen 
haittaverolla  ja  uuden  nopean  ratayhteyden  tuomilla  maanarvon  noususta  perittävillä 
korvauksilla. 

Varsinkin Porkkalan ratavaihtoehto vahvistaisi myös Etelä-Espoon raidelinjauksen 
kannattavuutta sekä maankäyttöä Kirkkonummella ja Espoossa. Suomenlahden 
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rautatietunnelin rakentamisella on myös suuri kansantaloudellinen merkitys, sillä 
käytettävät rahat jäävät työllistävänä työnä pääosaltaan Suomeen.

Tunnelitekniikkaa

Pitkiä  merenalaisia  rautatietunneleita  suunnitellaan  parhaillaan  eri  puolilla  maapalloa. 
Esimerkiksi Beringin salmen alitus Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä ja Gibraltarin salmen 
alitus  Espanjan  ja  Marokon  välillä  ym.  Suomenlahden  alitus  on  niihin  verrattuna 
vaatimaton ja helppo hanke.

Suomenlahden  rautatietunnelin  kaksi  vaihtoehtoa  esitetään  Merenkulkulaitoksen 
julkaisemalla Läntinen Suomenlahti merikartan v. 2003 pohjalla mittakaavassa 1:250 000 
sekä  kahdessa  pituusleikkauksessa.  Merikartan  käyttöön  on  Merenkulkulaitoksen 
julkaisulupa  nro  170/721/2004.  Alustavia  rakentamisen  periaatteita  esitetään  myös 
tyyppileikkauksissa. Piirustukset ovat luonnoksia keskustelun pohjaksi. 

Merenalaiset tunnelit  pyritään rakentamaan pääasiassa poraus- ja räjäytysmenetelmällä 
kovassa  kallioperässä  Viron  mantereelle  asti.  Viron  puolella  rakentaminen  tapahtuu 
täysprofiiliporauksena betonirenkaiden suojassa. 

Varmempi arvio hankkeen toteutettavuudesta ja rakentamiskustannuksista voidaan tehdä 
vasta,  kun geologiset  tutkimukset  vaihtoehtojen kohdilla on suoritettu.  Paikalla tehtävät 
kairaukset ja luotaukset tuovat  esille myös muita kallioperän tarjoamia resursseja,  joita 
tullaan  käyttämään  hyödyksi.  Varsinkin  merellä  olevia  saaria  ja  matalikkoja  käytetään 
tunnelien huoltoon ja ilmanvaihtoon, mikäli se ympäristön kannalta on mahdollista. 

Harjun  läänin  kaavassa  Viimsin  niemen  alueella  on  esitetty  ratalinjan  paikka  ja 
terminaalialue  Äigrumäessä.  Porkkalan  niemen  yleiskaava  sallii  ilmeisesti  myös 
ratalinjauksen tulon rantaradalle,  vaikka sitä ei  ole esitetty kaavoissa.  Tunnelin suu on 
alustavasti sijoitettu Porkkalassa Piispankylän ja Långvikin maastoon.  Pasilan alueella ei 
ole  varauduttu  tunnelin  mahdolliseen  ylöstuloon.  Tunneli  suu  on  alustavasti  sijoitettu 
varikkoalueelle Veturitien viereen.

Suomen prekambrinen kova kallioperä laskee loivasti kaltevuudella noin 0,2 % etelään ja 
sen  pinta  on  ollut  Tallinnassa  tehdyissä  porauksissa  tasolla  noin  -100…-150  metriä. 
Virossa  on  peruskallion  (graniittia)  päällä  pehmeämpää  hiekkakivi-,  savikivi-  ja 
kalkkikivikalliota. Geologisia tutkimuksia Suomenlahden tunnelia varten ei ole kuitenkaan 
voitu vielä aloittaa. 

Meren  pohja  on  alimmillaan  -90…  -100  metriä.  Tunnelin  suurin  pituuskaltevuus  on 
enintään  1,2…2,0  %.  Tunneli  on  syvimmillään  tasolla  -220  metriä,  jolloin  tunnelin 
yläpuolelle arvioidaan jäävän kovaa kalliota vähintään 40 metriä. Tunnelin pituusprofiili on 
sijoitettu olettaen kallion pinnan olevan merialueella syvimmillään tasolla -150 metriä. Jos 
tutkimuksilla  löydetään  vyöhyke,  jossa  kallionpinta  on  ylempänä,  voidaan  tunnelitasoa 
nostaa ja tunnelin pituus lyhenee.

Tunneli  tehdään  Suomen  kallioperässä  ja  meren  alla  poraamalla  ja  räjäyttämällä. 
Kallionpinta  tuetaan  ruiskubetonilla  ja  pultituksella.  Kovassa  kallioperässä  on  usein 
kallioruhjeita,  joissa  joudutaan  kymmenien  metrien  osalla  tekemään  järeitä 
teräsbetonikaaria.  Tällöin normaali  työrytmi  häiriintyy ja viivästymistä  voi  syntyä  useiksi 
kuukausiksi. 
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Suurimmat ongelmat ovat merenalaisissa pitkissä tunneleissa vuotovesien poistamisessa 
ja ilmanvaihdossa sekä tulipalojen savunpoistossa. Tämän vuoksi meren alla käytetään 
kolmea  erillistä  tunnelia,  joista  kaksi  on  liikennöintiä  varten  ja  yksi  ilmanvaihtoa  ja 
savunpoistoa varten.

Suomen  kallioperässä  ja  meren  alla  voidaan  käyttää  Marja-radalle  suunniteltua  kahta 
ratatunnelia (2x70 m2), joiden yläpuolella on lisäksi erillinen pienempi tunneli (20…30 m2) 
ilmanvaihtoa  ja  savun  poistoa  varten.  Tämä  tehdään  ennen  ratatunneleita  ns. 
pilottitunnelina  esimerkiksi  täysprofiilimenetelmällä.  Tämän  kautta  esi-injektoidaan 
kallioperä mahdollisimman tiiviiksi.

Toinen vaihtoehto  on  käyttää  Oslon  uuden lentokentän isoa rautatietunnelia  (120 m2) 
kahdelle  raiteelle.  Turvallisuuden  ja  ilmanvaihdon  parantamiseksi  siihen  ehdotetaan 
sivuille  kaksi  huoltotunnelia:  Alempi  tunneli  on  varauloskäyntiä,  vuotovesien  poistoa  ja 
ylipaineellista  ilmastointia  varten  sekä  ylempi  huoltotunneli  ilman  poistoa  ja  varsinkin 
savun poistoa varten. Yhteys tunneleiden välillä on 200…400 metrin välein. 

Merialueella  käytetään  saaria  työtunnelin  suuaukkoina  ja  työtukikohtina.  Saaret  ovat: 
Aegna, Naissaar, Katajaluoto ja Järvö.  Lisäksi merialueella matalikoille (vesisyvyys alle 10 
m)  tehdään  tekosaaria,  joista  on  huoltokuilu  tunneleihin.  Näitä  ovat  mm.  Uusmadal, 
Tallinnan  madal,  Uppoluoto  ja  mahdollisesti  Lybeckshällarna.  Saarille  tehdään 
rautatiemajakkarakennus, jossa on huoltorakennuksen lisäksi ilmastoinnin ulostuloa varten 
piippu.  Tekosaarille  voitaisiin  rakentaa  tarvittaessa  myös  tuulivoimaloita  energian 
hankintaa varten. 

Rakennustyön  aikana  tunnelien  huoltoa  ja  tuuletusta  voidaan  auttaa  louhinnan  aikana 
käyttämällä  porauslauttoja  2…3  km  välein.  Niiltä  porataan  huoltoreikiä  tunneleihin. 
Ratatunnelin  sivuilla  ja  päällä  olevista  huoltotunneleista  esi-injektoidaan  tunnelialuetta 
vesitiiviiksi ennen ratatunnelin louhintaa. Huoltotunnelien louhinta etenee 50…200 metriä 
ratatunnelien edellä.  Louhintaa tehdään vuorotyönä, jolloin yhden louhintaperän etenemä 
on noin 50 m/viikko. Vuodessa etenemä jäänee kuitenkin noin 2 kilometriin.
 
Viron pehmeä kallioperä kaivetaan täyprofiiliporauksena tai  kilpimenetelmällä  ja  tunneli 
tuetaan kauttaaltaan noin 0,3 metrin paksuisilla teräsbetonirenkailla kuten Tanskassa ja 
Keski-Euroopassa yleisesti tehdään. Näistä on kokemuksia myös Venäjällä ja Virossa.

Rakentaminen  Viron  puolella  on  hitaampaa,  vaikka  ei  olla  enää  meren  alla.  Viimsin 
niemellä  tehdään kaksi  erillistä  ratatunnelia  (70 m2),  joista  on  yhteyskäytävät  toisiinsa 
200…400 metrin välein. 

Työnjako  Suomen  ja  Viron  välillä  voisi  olla  esimerkiksi  kallioperän  mukaan.  Silloin 
suomalaiset  hoitaisivat  merenalaiset  kalliotunnelit  (58  km)  ja  virolaiset  betonitunnelit 
Viimsin niemellä (8…12 km) sekä tekosaaret ja työtunnelit Viron aluevesillä. 

Rakentamisaika  perustamispäätöksestä  on  noin  10…15 vuotta.  Geologiset  tutkimukset 
(seismiset ja akustiset luotaukset sekä kallioporaukset), suunnittelu ja lupien hankinta sekä 
perustamispäätöksen teko on 5…10 vuotta. Hanke toteuttamisaika on siten 15…25 vuotta.

Miten eteenpäin?

EU:n liikennepolitiikan tavoitteena on siirtää liikennettä teiltä rautateille ja harmonisoida 
rataverkkoja eri maiden välillä. Tätä tavoitetta kohti Suomenlahden rautatietunnelikin ajaa.
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Eurooppalainen  nopea  juna  (Korridori  1:n  kautta)  voi  olla  EU:n  ohjelman  mukaan 
Tallinnassa  jo  vuonna  2016.  Tämän  vuoksi  Suomenlahden  rautatietunnelin 
rakentamismahdollisuuden  selvittämisellä  on  kiire,  jotta  Suomen eteläiset  junayhteydet 
voitaisiin ottaa huomioon korridori 1:n rakentamisessa ja pääkaupunkiseudun maankäytön 
suunnittelussa.

Suomen  ratahallintokeskukselta  on  saatu  tietää,  ettei  heillä  ole  resursseja  ja 
mahdollisuuksia aloittaa merenalaisen tunnelin selvityksiä. Työtä on liikaa, eikä varoja ole 
riittävästi  edes  käynnissä  oleviin  hankkeisiin.  Lisäksi  halutaan  saada  käytännön 
kokemuksia  pitkistä  ratatunneleista  Vuosaaren  satamaradalla  (osoite: 
www.vuosaarensatama.fi,  valmis  2009)  ja  Marjaradalla,  (osoite:  www.marja-rata.net, 
valmis  2012)  ennen  kuin  Suomenlahden  rautatietunnelihankkeesta  voidaan  tehdä 
päätöksiä.

Suomenlahden rautatietunnelin  rakentamisesta voidaan tehdä luotettavampia  päätöksiä 
vasta  tutkimus-  ja  selvitysvaiheen  jälkeen,  johon  voi  kulua  3…5  vuotta.  Tämän  takia 
seuraavat toimenpiteet pitäisi käynnistää välittömästi:

- Liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  ratahallintokeskuksen  pitäisi  ottaa 
Suomenlahden rautatietunnelihanke selvitysohjelmaansa, jotta uuden merenalaisen 
tunneliteknologian kehittämiselle jäisi riittävästi aikaa. 

- Kauppa-  ja  teollisuusministeriö  tulisi  antaa  lupa  Geologian  tutkimuskeskukselle 
kallioperän geologisen perustutkimuksen suorittamisesta Suomen ja Viron välillä. 
Suomenlahden kallioresurssien  tutkimus tehtäisiin  yhteistyössä  Viron  ja  Venäjän 
vastaavien laitosten kanssa.

- VTT:n  tulisi  koota  rakennusalan  laboratorioistaan  ryhmä  selvittämään 
merenalaisten rautatietunnelien erityisasioita. Varsinkin ratatunnelien LVI-tekniikan 
ja turvallisuuden kehittäminen on tarpeellista. Tärkeimmät ongelmat ovat tunnelien 
vuotovesien  poistossa,  ilmastoinnissa  ja  savunpoistossa.  Jatkuva  yhteydenpito 
vastaaviin  Kansainvälisen  tunneliyhdistyksen  (ITA  Lausanne  /Sveitsi)) 
tutkimuskomiteoihin on hyödyllistä.

Lopputoteamus

Suomessa  kannattaisi  vakavasti  varautua  Baltian  ratahankkeeseen,  jossa  aluksi 
junalauttayhteys  ja  myöhemmin  kiinteä  tunneliyhteys  ovat  vielä  selvittämättömiä 
mahdollisuuksia.

Pääkaupunkiseudun  maankäyttö  ja  työllisyystilanne  muuttuvat  edelleen  voimakkaasti. 
Kiinteä rautatietunneliväylä etelään voisi avata uusia maaresursseja asuntotontteja varten.

Suomen omat ja merenalaiset kansainväliset kallioresurssit ovat arvokkaat. Kovaa kalliota 
kannattaa kaivaa esiin ja sen varaan rakentaa kuten Helsingissä onkin tehty.

Espoo/Tallinna 22.1.2005
Usko Anttikoski
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http://www.marja-rata.net/
http://www.vuosaarensatama.fi/


Liitteet (9+2 sivua):
- kartta Muuga-Porkkala ja Muuga-Pasila vaihtoehdoista ( 2 sivua)
- vastaavat pituusprofiilit  (2 sivua)
- tyyppipoikkileikkauksia  (5 sivua)
- valokuvia 2 sivua
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