
Suomi tarvitsee Tallinna -tunnelin 

Suomi on Euroopan logistiikkariippuvaisin valtio. Olemme vaikeiden liikenneyhteyksien takana kaukana pohjoisessa. 
Joudumme lisäämään kalliit kuljetuskustannukset vientituotteittemme hintoihin, kilpailukykymme eurooppalaisilla 
markkinoilla on laskenut ja laskee edelleen. Tuotantoa siirtyy Suomesta halvempien kustannusten maihin ja 
lähemmäksi markkinoita. Työllisyys heikkenee ja sosiaaliturvan kustannukset kasvavat. Valtion velka kasvaa 
vuosittain miljardeilla euroilla. Vaikuttavia rakenneuudistuksia ei viennin edistämiseksi ehdoteta. Tunnelilla 
kilpailukykymme paranisi merkittävästi - ja sitä kautta työllisyys. 

Suomen ulkomaankaupan kokonaisvolyymi on yhteensä noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, josta noin 80 % 
hoidetaan merikuljetuksina. Vienti- ja tuontilogistiikkamme käyttää nyt kalliita laivaväyliä, satamia, 
satamaoperaattoreita, laivoja, jäänmurtajia, liityntäkuljetuksia satamiin ja satamista junilla ja autoilla. Polttoaine- ja 
päästökustannukset nousevat rikkidirektiivin ja tulevien aina uusien ympäristönsuojelumääräysten johdosta. 

Rautatietunneli parantaa ulkomaankauppamme kilpailukykyä. Yritykset saavat vaihtoehdon hoitaa osan rahdeistaan 
kiskokuljetuksina tunnelin kautta suoraan eurooppalaisen rataverkon asiakkailleen. Uusi kilpailukykyinen yhteys 
generoi Suomelle uutta vientiä ja tuontia, ja turvaa monessa tapauksessa nykyisen viennin jatkumista. Esimerkiksi 
Pohjois-Suomen sahat menettävät rikkidirektiivin voimaantullessa kilpailukykyään ruotsalaisiin sahoihin verrattuna. 
Ruotsalaiset voivat hoitaa kuljetuksensa kiskoilla Tanskan salmien siltojen ja tunneleiden kautta, ilman 
rikkidirektiivimaksua. 

Tunnelin kapasiteetista tavarajunille tarvitaan noin kolmasosa. Niiden lisäksi tunnelissa kulkevat Helsinki-Tallinna -
kaksoiskaupungin henkilöjunat ja eurooppalaiset matkustajajunat. Junat on helppo aikatauluttaa eri vuoden- ja 
vuorokaudenaikoihin eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan. Suurin osa viennin ja tuonnin nykyvolyymistä jää 
laivoille. Nestemäiset poltto- ja voiteluaineet, kemialliset tuotteet jne. on reittisyistäkin edullisinta kuljettaa 
meriteitse. 

On syytä huomata, että suuret kuljetusmäärät merkitsevät hyvää taloudellista kannattavuutta eli kilpailukykyä, koska 
volyymien kasvaessa kiinteät yksikkökustannukset pienenevät. Tunnelin ja Rail Balticin yksittäiset kuljetustehtävät 
hyödyttävät toisiaan lisäämällä kuljetusvolyymiä, mikä pienentää yksikkökustannuksia. Ilman tunnelia vähenee Rail 
Balticin potentiaalinen käyttömäärä oleellisesti. Toisaalta, ilman Rail Balticia olisi tunnelin käyttö lähinnä 
kaksoiskaupungin seutuliikennettä - ja hyvä niinkin. 

Rataosan Tallinna-Berliini rakentamiskustannuksiin on EU tulossa mukaan jopa 85 %:n rahoitusosuudella. Helsinki -
Tallinna -tunnelin esiselvityksen valmistuessa on Tunnelin rahoituksen järjestely toteutettavuuden avainkysymys. 
Vaikka uuden eurooppalaisen liikenneyhteyden mielekkyydestä ei ole epäilystä, aiheuttaa kotimaisen rahoituksen 
löytyminen siihen epäluuloa nykyisessä taloustilanteessa. Ratkaisevaa onkin EU:n avustuksen osuus tälle Rail Balticiin 
oleellisesti kuuluvalle jaksolle. Investoinnin jakautuminen 10 -15 vuodelle asettaa rahoitustarpeen arkiselle tasolle, 
jolla myös syntyy rakentamisajan työllisyyttä alueelle. Tunnelin rahoitukseen tarvitaan EU-rahoituksen lisäksi 
kansainvälistä elinkaarirahoitusta ja esim. kotimaista eläkerahastopanosta. 

Liikenteen sopeuttaminen uuteen infraan ottaa aikansa mutta jo ennakoivat päätökset reitin aikaansaamisesta 
ohjaavat liikennöitsijöiden ja kuljetusvirtojen omistajien strategisia valmisteluja. Markkinavoimat sopeuttavat 
reittivaihtoehtoja jatkuvasti. Rautatieyhteys edistää eri kuljetustapojen sopeutumista juuri niille soveltuvimpaan 
kuljetettavaan. Tunneli mahdollistaa Suomen sisäisen logistiikkainfran pitkän aikavälin kehittämisen ja 
uudelleenjärjestelyn. Vuosittaiset "askeleet" voidaan tulevaisuuden kannalta suunnitella järkevästi, kun 
lähtökohtana on liikennemuotojen kilpailuun perustuva optimaalinen infrastruktuuri. Logistiikan 
kokonaiskustannukset pienennevät, kun osa vienti- ja tuontikuljetuksista voidaan vetää suoraan "satamamutkat 
oikaisten" eurooppalaiselle rataverkolle ja takaisinpäin. 

Matkailun helpottuminen Baltiassa ja sen läpi Suomeen ja Keski-Eurooppaan sekä Pietariin lisää asiakasmääriä 
palvelualoilla. Autopikajunat yli yön Helsingin ja Varsovan välillä tai junaa vaihtamatta vuorokaudessa Atlantin tai 
Välimeren rannalle luovat uutta ulottuvuutta yhä kasvavalle matkailuelinkeinolle. Tunneli peruskalliossa on 
pitkäaikainen investointi. Se hyödyttää ansantalouttamme vuosikymmeniä. Sen nimi voisi olla Suomenlahti-tunneli, 
Soomelaht-tunnel tai Baltic Tunnel 
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