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SUOMENLAHTITUNNELIN MERKITYKSESTÄ 

Roomalainen sanonta "merenkulku on tarpeellista - eläminen ei" johtui 
todennäköisesti siitä, että silloisilla kölittömillä aluksilla ei seitsemän myrskyisen 
talvikuukauden aikana voinut purjehtia Välimerellä kuin henkensä kaupalla. Vaikka 
Rooman valtakunta olikin olemukseltaan meriyhteisö, varmistivat he turvallisuuden, 
hallinnon ja kaupankäynnin häiriöttömyyden rakentamalla 80.000 km kuormastoteitä 
Välimeren ympärille ja erityisesti sen pohjoispuolelle. Samalla syntyi nykyisen 
Euroopan kulttuurinen ja alueellinen ydin, jonka kehitystä voidaan seurata 
nykypäiviin asti. 

Eurooppaa on hahmotettu siitä asti mitä erilaisimmin sisalloin - käytännössä aina 
sellaisin aluerajauksin, jotka liittyvät turvallisuuden, hallinnon ja kaupankäynnin 
liikenteellisiin edellytyksiin. Nykyistakin Eurooppaa luodaan nopeiden 
liikennejärjestelmien varaan. Onko Suomi integroitumassa Eurooppaan riittävästi 
myös liikenteellisesti? 

Suomen ja EU:n neuvottelemat TEN-hankkeet perustuvat olevien liikenneverkkojen 
ja Tukholma - Moskova korridorin parantamiseen. Saavutettavat aika- ja 
kustannushyödyt palvelevat lähinnä itä-länsisuuntaista transitoliikennettä eivätkä 
Suomen elinkeinoelämää, jonka pääintressi on nopeassa ja jäättömässä 
maayhteydessä Keski-Eurooppaan. TEN - verkon ratayhteys Pietari - Kiova – Odessa - 
Plovdiv palvelee Suomea, mutta kytkee hyödyt Venäjän kehitykseen ja on Helsingistä 
käsin n. 400 km pitempi kuin suoraan Tallinnan kautta. Kun Baltian läpi on aikanaan 
uusi ja nopea rata, on matka-aikaetu ja rahtikustannussäästö kilpaileviin 
liikenneverkkoihin nähden merkittävä ja Suomi tavoittaa yhteyden yli 200 miljoonan 
asukkaan voimakkaasti kasvavaan itäisen Keski-Euroopan alueeseen. 

Suomenlahtitunnelin kannattavuus on jo nykyisillä liikennemäärillä turvattavissa, kun 
laskentaperusteina käytetään 9,5 mrd:n rakennuskustannusarviota ja 8 %:n korkoa 
sijoitettavalle pääomalle. Tulevaisuudessa reittiä liikennöidään nykyistä suurempien 
rahti- ja matkustajamäärien valittamiseksi, joten käytännössä hanke on mitä 
kannattavin. Rahoituksen hankkiminen ei siis tule olemaan vaikeaa yksityiseltä 
taholta. Julkisen rahoituksen merkitykseksi jääkin tutkimus- ja suunnitteluvaiheen 
riskinkattaminen, mitä ilman hanke ei voi käynnistyä. 

Yhteiskuntataloudellisessa kokonaislaskelmassa tulisi pääoma- ja käyttösäästöihin 
lukea tunnelin eduksi myös korvautuvat maantie-, satama-, jäänmurtaja-, laivaväylä- 
ja jäävahvistusinvestoinnit sekä luotsaus- ja vakuutuskustannukset. Arvio tulisi tehdä 



myös Suomen kilpailukyvyn lisääntymisestä, kun talvimerenkulun haitat 
toimitusvarmuudelle ja -ajalle poistuvat. 

Baltic Link - Itämeren yhteys - on Pohjois-Euroopan vahvoja käsitteitä. Se kasvaa 
historiallisilta perusteiltaan Hansa-liitosta ja laivaliikenteestä. Tulevaisuuden Baltic 
Link on kuitenkin sidoksissa Itämerta kiertävään ja rannikkoyhteiskuntia yhdistävään 
nopeaan maaliikenteeseen. Ratkaisevinta on tässä suhteessa Baltian nykyisen 
yhteiskunnallisen kehityksen jatkuminen, joka johtaa aikanaan EU:n yhteydessä 
rajamuodollisuuksien vähenemiseen ja teknisten ratkaisujen toteutumiseen. 
Suomenlanden tunnelin rakentaminen on paitsi luonteva osa Baltian rataa myös 
välttämätön Pietarin ja Merenkurkun alueiden kytkemiseksi Itämeren toimivaan 
yhteyteen. 

Kaksoiskaupunki Helsinki-Tallinna on Pohjois-Euroopan tulevaisuuden hedelmä, ja 
sen toteutumisesta olemme itse vastuussa. Strategisista syistä olemme tähän asti 
olleet joko osa Ruotsia tai Venäjää tai kumartaneet milloin kummankin suuntaan. Nyt 
on tilaisuus osoittaa omaa isännyyttä ja ajaa omaa etuamme yhdessä Baltian maiden 
kanssa ja kulkea omia rauta- ja muita teitämme Eurooppaan. 

Julkisten viranomaisten ja laitosten tulisi ymmärtää se, että Suomenlahtitunnelin 
toteuttamisen ja vaikutusten selvittäminen on kansallisesti kaikkein tärkeimpiä 
kysymyksiä ja toimia sen mukaisesti viivyttelemättä. Kiireellisintä on käynnistää 
seismiset ja akustiset luotaukset merialueella olevien kallion heikkousvyöhykkeiden 
paikallistamiseksi. Jo muutamalla sadalla tuhannella markalla saadaan aikaan 
alustavat tutkimustulokset ja arvio tunnelin teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta. 

 


