
 

 

Tunnelin rakennuttamisesta 
Väinö Castrén 9.1.2016 
 
Millä nopeudella voi merenalaisessa tunnelissa ajaa? Onko kanaalijunan nopeus 160 km/h 
käytännön totuus kaikissa tapauksissa? Voiko parempi kalusto ajaa suuremmassa tunnelissa 
nopeammin, turvallisemmin, miellyttävämmin - vai ei? Mikä on kiihdytyksen, jarrutuksen, sisään- 
ja ulosajon vaikutus ajoaikaan? Ulemiste - Pasila matka on 108 km ja kesto 40 minuuttia ottamatta 
huomioon kiihdytystä ja jarrutusta. Jos meren alla voi ajaa 250 km/h, kuluu aikaa 26 minuuttia plus 
kiihdytys ja jarrutus. 
 
Voiko maan pinnalla ja maanalaisessa tunnelissa ajonopeus olla 250 km/h? Jos voi, niin Porkkalan 
kautta matkaan 126 km kuluu pysähtelemättä sama 40 minuuttia! Jos meriosuudella voi ajaa 
samalla nopeudella, kuluu aikaa 30 minuuttia plus kiihdytys ja jarrutus. 
 
Tunnelin linjaus on vaadittu nopeimmaksi mahdolliseksi - hyvä niin. Edellä oleva vertailu osoittaa, 
että merenalaisen tunnelin ajonopeus vaikuttaa ratkaisevasti matkan kokonaisaikaan. Jos sitä 
jostakin syystä rajoitetaan 160 km/h:iin, ovat matka-ajat saman pituiset, Jos ei rajoiteta, on 
Porkkalan kautta ajettaessa matka-aika neljä minuuttia pidempi niille - mutta vain niille - joiden 
matkan kohde on Pasila tai päärata. Kuinka monet muut voittavat matka-ajassa?  
 
Jos löytyy erilaisia mittauksia tai lähtötietoja, ovat tuloksetkin toiset. Oleellista on kuitenkin se, 
mitä Porkkalan kautta linjattava rata tekee mahdolliseksi - siitä seuraavassa. Panosten ja hyötyjen 
vertailu kuuluu asialliseen toteuttamisselvitykseen! 
 
Meritunnelin avautuessa Porkkalan niemellä voi siitä erkaantua paikallisliikenteen uusi 
rinnakkaisrata. Sen asemien ympäristöt ovat ihanteellista yhdyskunta-aluetta keskellä 
kaksoiskaupunkia meren ja luonnon yhteydessä. Tämä rata liittyy vanhaan rantarataan, jolloin 
kaksoiskaupungin sisäiset paikallisjunat voivat pysähtyä kaikilla asemilla Pasilaan mennessä. 
Suhteutettuna kaikkien tunnelimatkojen kokonaismäärään tämä etu korvaa ilmeisesti muihin 
matkoihin ehkä aiheutuvan vähäisen viiveen. Tietysti tunnelit ja muutkin yhteiskäyttöradat 
varustetaan kaksoiskiskotuksella. Kaikki junat ajavat Kaksoiskaupungin Helsinki-Cityyn ja 
tarvittaessa sitä kiertävään tunneliin. 
 
On huomattava myös, että uuden Porkkala - Pasila radan osuus Espoon keskuksesta Pasilaan 
tehdään tarpeellisin osin tunnelina, jota voivat käyttää Turun suunnan seutu- ja intercity-junat 
Espoota ohittaessaan. Suorat junayhteydet tunnelista Länsi-Suomeen palvelevat kansainvälistä 
liikennettä. Pohjois-Pasilassa varaudutaan Hakamäentien vierellä ranta- ja pääradat yhdistävään 
kansainväliseen ja seudulliseen eri liikennemuodot liittävään asemaan sekä rahtijunien ajamiseen 
tarvittaessa sen ohi. Rahtijunien yhteys Länsi-Suomeen paranee, kun ei tarvitse kiertää Helsingin 
kautta. Uusi oikorata Siuntio - Lohja parantaa seudun henkilöliikennettä ja mahdollistaa 
tavaraliikenteen Hyvinkään kautta pääradalle. Oikorata on myös halpa jakso ELSA-radalle. 
 
Kaiken kaikkiaan Porkkala -linjaus avaa suuria uusia yleiskaavallisia mahdollisuuksia Helsingille, 
mutta se onkin jo toinen juttu - sanoi taas Kipling, kuten "liikenne on sivilisaatiota" 
  



 

 

Nopeuksista ja ajoista 

Väinö Castrén 10.1.2016 

Odottajan aika on pitkä 
 
Tunnelista ja Rail Balticista on puhuttu vuosikymmenet. Jälkimmäinen on asettunut jo 
toteutumisen polulle, vaikka rakennuttamisessa onkin osallisuusmaiden kesken epämääräisyyttä. 
Projektitoiminnasta ei voida vielä puhua. Onko pula yhteisestä politiikasta vai ammattitaidosta - 
suomalaisilla ei ole siihen osaa vaikka onkin toiveita. Pitäisikö tunnelia koskeva valmistelu aloittaa 
tehokkaasti vasta junien odottaessa Tallinnassa? 
 
Eli olemmeko Suomessa valmiita ja osaavia rakennuttamaan tunnelin, vai odotammeko 
kansainvälisiä guruja tekemään työmme? Kokemukset antavat aihetta epäillä 
aloitteellisuuttamme. EU:lta on pyydetty rahoitusta toteuttamisselvitykseen, jonka ohjelmointi on 
rakennuttamisen kriittinen vaihe ja perusta projektin hankepäätökselle. Kuka ottaa Suomessa 
ohjelmoinnin ja selvityksen seurannan tehtävän? Onko meillä valmistelua 
rakennuttamisorganisaation pätevyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi?  
 
Tietysti on hyvä edetä hosumatta, mutta kansallisen edun varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi 
tulisi Suomessa olla valmius hallinnollisesti ja rahoituksellisesti jo hankepäätöksen edellä. Siten 
olisimme riippumattomia hitaista kansainvälisistä prosesseista toistaiseksi vähäisiä panostuksia 
vaativassa vaiheessa. On monia aikaa vieviä tutkimus- ja selvitystehtäviä, jotka voidaan käynnistää 
lähes välittömästi, ja joiden tulokset tukisivat toteutettavuusselvitystä. Esimerkkeinä on geologiset 
kartoitukset ja maakuntakaavan tarkistusluonnokset vaihtoehtoisista linjauksista, varaukset yleis-
  ja asemakaavoissa teknisten esteiden torjumiseksi, ym. Toteuttamisselvityksen käyttöarvon 
kannalta on yleisten edellytysten oltava selkeät, sillä muuten ajaudutaan aikaa vievään 
vaihtoehdottomuuksien vertailuun jatkossa.  
 
Tämänhetkinen rahoitusprosessi vaatii puoli vuotta. Sen jälkeen itse toteutettavuusselvityksen 
teko kestää vähintään puoli vuotta. Sen jälkeen vielä arvioidaan ja jatkoselvitetään vaihtoehtojen 
vaikutuksia ainakin poliittisella tasolla pitkään. Toteuttamispäätös, joka sinänsä on väistämätön 
kansantalouden kannalta, viivästyy pahasti alusta alkaen, ja kohtaa rahoitusmallin 
kypsymättömyyden. Ideaali on, että toteuttamisselvitys on samalla hankesuunnitelma. 
Tehokkuus ei ole turhaa väistämättömän toteuttamiseksi. Joka odotusvuosi menetämme 3% 
kansantulosta! 
 
Ettei enää ... niin antaa palaa! 
 
Kokemuksen syvällä rintaäänellä 
  



 

 

Karttaharjoitus 

Väinö Castrén 11.1.2016 

Porkkalan niemen alue Länsiväylän eteläpuolella on likimain samankokoinen kuin Helsinki ilman 
itäisiä kaupunginosia tai Espoo Turunväylän eteläpuolelta. Suurin ero alueiden kesken on siinä, 
että muut paitsi Porkkala ovat pääosin jo rakennettuja. 
 
Jos Helsingin ja Tallinnan välinen nopea kaupunkijuna linjataan Porkkalan kautta, on 
Kirkkonummella uuden kaupungin kehittymisen mahdollisuus keskelle syntyvää metropolia - 
kaupunkikvartettia Tallinna-Kirkkonummi-Espoo-Helsinki tai -kvintettiä, kun Vantaakin siihen 
liittyy. 
 
On järjetöntä, että metropolirakenteessa olisi Porkkalan kokoinen tyhjä tila - paitsi jos tunnelirata 
linjataan ohi Kirkkonummen ja Espoon, jolloin alueet jäävät Helsingin esikaupungeiksi nykyiseen 
asemaan kaikkine ongelmineen. 
 
Metropolin kehittymisen edellytykset ovat parhaat, kun sen kaupunkirakenne perustuu julkisen 
joukkoliikenteen sisäiseen pendelöintiin monikeskuksisessa verkossa pääkeskuksien välillä ja 
ympärillä. 
 
Pasilan maankäytön potentiaali riittää metropolikeskuksen toimintojen kehittymiselle, mutta 
väestönkasvun terve sijoittuminen nykyisen kaupunkimallin puitteissa ei ole viisasta. Ratayhteyden 
linjaus Porkkalan kautta avaa tarpeellisen vaihtoehdon suurille asukasmäärille erinomaisessa 
liikenteellisessä paikassa.  
 
Pääkaupunkiseudun kuntien tulee kokea mahdollisuutensa ja vastuunsa yhteistyössä tai 
yhdistymisenä. Visio tulee asettaa historiallisen kauas tulevaisuuteen. 
 

  



 

 

Tunnelin vaihtoehdoista ja vaikutuksista 

Väinö Castrén, 22.1.2016 

Porkkalan linjaus sisältää 61 km meritunnelia Rohuneemestä Bergstadiin Porkkalassa Vaihtoehto 

on 97 km pitkä meritunneli Pasilaan ja Vuosaareen. Jälkimmäinen on 1.5 kertaa pidempi ja siis 

vastaavasti kalliimpi, ja sen rakentaminen kestää kauemmin. 

Porkkalan linjaukseen kuuluvat pintaradat (26 km) ja maatunneli Espoosta Pasilaan (17 km) sekä 

Kirkkonummen haararata ratapihalle Siuntion rajalla (7 km). Siuntio-Lohja radan (25 km) 

kustannukset, mukaan lukien Hyvinkään rata oiottuna ja sähköistettynä, voitaneen kattaa 

Vuosaari-Riihimäki radan parannuksen jäädessä tarpeettomaksi. 

Kirkkonummi-Siuntion ratapiha ja tavara-asema (vaihtoehtoina Jorvas-Masala sekä Bergstad) ovat 

junien järjestelyn ja rahdinkäsittelyn kannalta lähempänä Helsinkiä ja Turkua kuin Riihimäki. Ne 

ovat myös kaksoiskaupungin sisällä liikenteellisesti parhaalla paikalla, kuten on Maardukin Virossa, 

jopa satamayhteyden kanssa. Suuri maa-alue mahdollistaa siellä yritystoiminnan tilatarpeet ja 

yhdyskuntakeskuksen asuinalueineen. Päärataosalla Hyvinkää-Kerava kasvamatta jäävä 

rahtiliikenne helpottaa henkilöliikenteen järjestämistä Tampereen ja Hämeenlinnan suunnassa 

tulevaisuudessa. 

Siuntio-Lohja rata liittää Lohjan ja Nummelan metropolin julkiseen raideverkkoon. Se tarjoaa 

Lohja-Salo -radalle oikoyhteyden, joka palvelee Turku-Tallinna henkilöliikennettä ja keventää 

Pasilan aseman vaihtokuormitusta. Karjaa ja Hankokin hyötyvät Porkkalan linjauksesta ja 

metropolista. Huoltovarmuuden vaatimukset toteutuvat kolmella rahtiväylällä Hanko, Porkkala, 

Vuosaari. 

Lyhyemmän meritunnelin rakentaminen lisää maaratojen kotimaisille urakoitsijoille soveltuvaa 

osuutta. Tunnelien ja muiden ratojen rakentaminen nopeutuu ja aientaa kuljetusreitin 

valmistumista Euroopan markkinoille. Koska yhteys aiheuttaa kansantulon vuosikasvua 3%:lla, 

luulisi suunnitelmien ja laskelmien ottavan huomioon tämän vaihtoehdon. 

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen ja koko Suomen kansallinen etu on tärkeää. Valtion 

ohjauksessa, ja tarvittaessa määräyksestä, metropolihallinto tulisi käynnistää liikenteen ja 

maankäytön osalta. Muut hallinnon alat seuraavat sitten hitaammin poliittisin kuvioin. 

Toteuttamisselvityksen alkaessa kesällä 2016 tulisi hallinto- ja maankäyttömalli olla periaatteessa 

valittu, jotta teknistaloudelliset tunneliselvitykset voidaan kohdentaa ja vaikutukset 

kuljetusjärjestelmään selvittää. Toteuttamispäätöksen viivyttelylle ei kansantalouden tilanne tee 

oikeutta. Päätöksen ollessa tiedon kannalta mahdollinen on poliittisen keskustelun oltava käyty. 

Koska on tärkeää, että kaksoiskaupungin keskusten välimatka on mahdollisimman lyhyt, 

ajonopeuksista riippuen +- 4 min eri linjauksissa, niin on syytä muistaa: enin osa ihmisistä 

matkustaa muualle kuin keskuksesta keskukseen. Pitää ymmärtää, että kokonaisuus on metropoli, 

jossa osa-alueiden dynamiikka, kontaktit toisiinsa ja kansainvälisyyteen eivät ole yhden aseman 

ehdoilla tapahtuvia, varsinkin jos Pasila ei ole edes muuta kuin risteys- ja vaihtopaikka. Pasilan 



 

 

ympäriltä puuttuu kaupunkirakenne jopa tulevaisuudessa, joka sekään ei perustelisi koko muun 

metropolialueen jättämistä esikaupunkien aseman vanhoine ongelmineen. Kaksoiskaupunki on 

enemmän kuin Helsinki ja Tallinna, se on vaikka Viisikko tai Kuusikko. Kaupunkisuunnittelijoiden on 

havahduttava! 


