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Turkin teillä liikkuu monenlaista kulkijaa valmiina tarjoamaan palveluksiaan. 
 

Autolla Anatoliassa   1988                                                             MATKAILU 

Kulttuurien rikkautta vieraanvaraisesti 
 
SAKARI NIEMI                                                                                     MOOTTORI   Syyskuu 9. 1989            

Turkki alkaa jo Euroopasta. Hyväkuntoiset päätiet, jotka yhdistävät sen keskuksia toisiinsa ja 
tarpeeksi tiheä huoltoasemaverkosto luovat puitteet automatkailulle. Sivutiet saattavat olla huo-
noja, mutta niiden varsilta löytyy se alkuperäinen Turkki, joka on Lähi-itää ja Aasiaa, kaukana 
eurooppalaisesta elämäntyylistä. 
 

Automatka Anatoliassa, Turkin Aasiassa, tuo silmien eteen muistoja niin kreikkalais- rooma-
laisen kuin turkkilaisenkin kulttuurin rikkaudesta. Se suo myös mahdollisuuden tutustua kan-
saan, joka elää edelleen vanhoja perinteitään noudattaen. Vieraanvaraiselle turkkilaiselle 
suomalainen on kaukainen sukulainen, joka on aina tervetullut. 
 

Turkin tärkein turistikohde on Istanbul, maailman ainoa kahdessa maanosassa sijaitseva 
kaupunki. 
 

Istanbul on oman matkansa ja oman juttunsa arvoinen. Ja onhan siitä paljon kirjoitettukin 
(esim. Moottori 2/88). Muutamassa päivässä kaupungista saa vain yleiskuvan. 
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Istanbulin nähtävyyksiin kuuluvat niin basaarit kuin mahtavat rakennuksetkin. Hagia Sofia ehti toimia sekä bysanttilaisena kirkkona että 

moskeijanakin ennen museoitumistaan. 

 
Istanbulin liikenne on suomalaisin silmin niin kaaosmainen että auto kannattaa jättää leirintä-
alueelle tai hotellin suojiin ja liikkua julkisilla kulkuneuvoilla, joita riittää dolmus -yhteistaksista 
Bosporin salmea ja Kultaista sarvea ylittäviin laivoihin. 
 

 
Bosporinsalmi ja silta Euroopasta Aasiaan Istanbulissa. 

 
Ylikuormitettu tie Ankaraan 
 
Turkin tärkein maantie johtaa Istanbulista Ankaraan. Alkupäästään se on maksullinen moot-
toritie, jota rakennetaan koko ajan lisää. Tällä varsin vilkkaalla, osittain vuoristossa kulkevalla 
tiellä nopeudet ovat olosuhteisiin nähden liian korkeat. Etenkin kesällä Euroopasta ko-
timaassaan lomailevat siirtotyöläiset haluavat taittaa pitkän matkan mahdollisimman no-
peasti, jolloin seurauksena usein on vakavia liikenneonnettomuuksia. Vaaraa lisää myös ras-
kaan liikenteen runsaus. 
 

  
Istanbulin ja Ankaran välillä soljuu yhtenäinen rekkajono. Poliisiasemalla tarjottiin teetä ja sympatiaa kiireiselle autoilijalle. 
 
Pienessä vuoristokylässä poliisi pysäytti auton, kätteli autossa olijat ja kutsui meidät teelle 
poliisiasemalle. Tällaista ystävällisyyttä poliisin taholta emme olleet missään aikaisemmin 
kokeneet. Ja onhan se autoilijan kannalta miellyttävä tapa toimia liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi: hetken levähdettyään hän on paljon virkeämmässä ajokunnossa. 
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Tien toisessa päässä on nyky-Turkin pääkaupunki Ankara. Tämän eurooppalaisittain ra-
kennetun metropolin tärkein nähtävyys on Anatolian arkeologinen museo, jossa on paljon 
esineistöä aluetta muinoin hallinneiden heettiläisten kaudelta. 
 

  
Ankaran Ulus Meydanı (Kansakunnan aukio) Atatürkin patsaineen ja Anatolian sivilisaatioiden museo. 

 
Satumainen Kappadokia 
 
Keski-Anatolian tunnetuin alue, Kappadokia, sijaitsee noin kolmensadan kilometrin päässä 
Ankarasta kaakkoon. Puolimatkassa voi pysähtyä maailman suolaisimmalle järvelle, Tuz Gö-
lülle, toteamaan miten veteen kastellulle iholle kuivuu valkoinen suolakerros. 
 

   
Suolajärven rannalla janottaa. Luolakirkko Kappadokian Göremessä. Keijukaisten savupiippuja Munkkien laaksossa.  

 
Kappadokiaan on aikojen kuluessa muodostunut tulivuorten purkaustuotteista sienimäisiä 
rakennelmia, joita kutsutaan keijukaisten savupiipuiksi. Göremen laaksossa on hauraasta 
tuffista syntyneitä keilamaisia kallioita, joita puolestaan kutsutaan keijukaiskartioiksi. 
 
Näihin kallioihin ihmiset ovat vuosituhansien aikana kaivaneet asumuksiaan. Varhaisella kris-
tillisellä kaudella niihin tehtiin kappeleita ja luostareita upeine maalauksineen. Osa asumuk-
sista on edelleen alkuperäisessä käytössä, jotkut matkailijoita varten esimerkiksi ravintolana. 
Seudulla on myös museoalueita, joilla turistit voivat tutustua niin asumuksiin kuin luolapyhät-
töihinkin. 
 
Kohti merta 

Useat turistit jatkavat Kappadokiasta etelään Välimeren rannalle, jossa sielläkin on paljon 
mielenkiintoisia kohteita. Toinen vaihtoehto on suunnata kulkunsa länteen kohti Egeanmerta. 
Tämä tie kiertelee Taurus-vuoriston pohjoispuolella. 
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Parinsadan kilometrin päässä on ikivanha Konya, entisen seldzukkivaltion pääkaupunki, joka 
on kuuluisa tanssivien dervissimunkkien Mevlana-luostarista. Elämä maaseudun kylissä on 
perinteistä: savesta muokataan tiiliä kuivumaan aurinkoon, naapurissa taas kuivatetaan kar-
janlannasta polttoainetta. 
 

  
Taurusvuoria myötäilevä tie johtaa Mevlana-liikkeen kotikaupunkiin Konyaan, tässä Selimiyen moskeijalle ja Mevlanan museolle. 

 
Kartalla näkyvä valkoinen oikotie houkutteli vähän lyhentämään ajomatkaa. Hetken kuluttua 
en kuitenkaan tiennyt, oltiinko tiellä vai pellolla, tie kun haarautui moneen suuntaan eikä 
enää voinut olla varma, mikä niistä on se kartan oikotie. 
 

   
Turkin maaseudulla ei tuntunut olevan kiirettä nykyaikaan.  Oikotie voi johtaa lähes ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. 

 
Tien kunto etenkin kylissä on varsin kehno. Syykin selviää, kun ovi tienvarren talossa aukeaa 
ja likasangon sisältö lentää auton nokan eteen syventäen tien poikki kulkevaa uraa. 
 

   
Pamukkale (Puuvillalinna) on tunnettu vitivalkoisista kalkkikivimuodostelmistaan ja -altaistaan sekä muinaisen Hierapoliin raunioista. 
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Kun 150 kilometriä ennen merta saavutaan Pamukkaleen, astuvat kamelit kuvaan kertoen, 
että ollaan jälleen turistialueella. Maksusta kävijä voi kuvata kamelia, ratsastaa sillä tai vaikka 
kuvauttaa itsensä sen selässä. Pamukkalessa kalkkipitoisten kuumien lähteiden vesi on syö-
vyttänyt korkeille kallioille asetelmia muistuttavia eritasoisia altaita. Täällä onkin ollut kylpy-
löitä roomalaisten ajoista lähtien. 
 
Egeanmeren rantoja 
 
Egeanmeren rannikko tarjoaa turistille niin rantapaikkoja kuin antiikin kulttuuria. Kuuluisin ja 
parhaiten säilynyt entisistä mahtavista kaupungeista on Efesos marmoribulevardeineen. An-
tiikin Pergamon oli myös tärkeä kaupunki, jossa keksittiin pergamentti, paperin edeltäjä. 
Troija on myös tällä alueella. Turistilta loppuu aika, ennen kuin kaikki Egeanmeren rannikon 
antiikin muistomerkit on koluttu. Kartalla ja tienviitoissa vilahtelee historian tunneilta mieleen 
jääneitä paikannimiä. 
 

   
Efesos, Pergamon, Troija, kuin suoraan historian kirjan sivuilta. 
 
Rantakohteista ovat tunnetuimpia, mutta myös ruuhkaisimpia Marmaris, Kusadasi ja Cesme, 
joihin Suomestakin tehdään matkoja. Miellyttävämpi vaihtoehto on jokin pieni leirintäalue me-
ren rannalla. Takaisin Euroopan puolelle pääsee lautalla ensimmäisen maailmansodan tais-
teluista tunnetusta Çanakkalesta. 
 

  
Kusadasin kuva taas kuin matkailumainoksesta. Egeanmeren alueen keskus on kuitenkin Izmir, Turkin kolmanneksi suurin kaupunki. 

 

Erilainen autoilumaa 
 
Ajomatka Suomesta Turkkiin on melko pitkä, mutta perillä vaivannäkö palkitaan. Hintataso on 
meikäläisille varsin edullinen, ihmiset ystävällisiä ja kokemukset mieleen jääviä. 
 
Turkin teillä voi kokea jotain sellaista, mitä Eurooppa ei enää tarjoa. Kuin vanhoista tarinoista 
on näky, jossa kolme miestä ja kolme karhua tallustelee tien vartta. Nyt jos koskaan kannat-
taa pysähtyä ja kaivaa kamerat esiin, varsinkin kun kiertävä sirkusryhmä on valmis antamaan 
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yksityisesityksen. Vaatimattomana palkkiotoiveena oli kyyti Edirneen. Onneksi autosta ei löy-
tynyt tilaa kuudelle taiteilijalle, mutta yhteisymmärrykseen päästiin liiroillakin. 
 

  
Aasian osuutemme päättyi Dardanellien salmen suurimpaan kaupunkiin Çanakkaleen, josta lauttayhteys Eu-
roopan puolelle. Tämän Turkin Traakian (tai Rumelian) toiseksi tärkein kaupunki (Istanbulin jälkeen) on Kreikan 
ja Bulgarian rajalla sijaitseva Edirne ja sen päänähtävyys on Selimin moskeija. 
 

Autolla Anatoliaan 

• Tulli Turkin tulli tutkii tarkasti auton ja henkilöiden paperit, auton lasti ei niinkään kiin-
nosta. Auton tuonnista ja viennistä tehdään merkintä kuljettajan passiin, joten autotta on 
turha yrittää maasta pois. Länsi-Euroopassakin tarvittavien papereiden lisäksi pitää Tur-
kissa olla kansainvälinen ajokortti. 
 
• Polttoaine Turkissa huoltoasemamarkkinoita hallitsevat kotimaiset Petrol Ofisi ja Türk 
Petrol, ylikansallisista ovat mukana BP, Mobil ja Shell. Luottokortteja ei huoltoasemilla 
noteerata. Normal (92) maksaa 550 Trl (1.65 mk) litralta, süper (98) maksaa 590 Trl (1.77 
mk) litralta. 
 
• Tiemaksut Bosporin silta Euroopasta Aasiaan maksaa 1500 (4.50 mk), samoin 30 kilo-
metriä valmista moottoritietä maksaa 1500 Trl. 
 

   
Aasiaan ei päässyt maksutta ajamallakaan. Leirintäalueet vaihtelivat Istanbulin tungoksesta Egeanlahden väljyyteen. 

 
• Leirintä Turistiseuduilta löytyy leirintäalueita jokaisen vaatimustason ja kukkaron mu-
kaan. Kalleimpia ovat BP-ketjun siistit Karavansarait, joissa rannan puuttuessa usein on 
uima-allas. Halvimpia taas ovat pienet yksityiset alueet puutteellisine wc- ja pesey-
tymistiloineen, joiden hygienia ei vastaa meikäläisiä tottumuksia. Näiden kotikeittiöt ovat 
kokemisen arvoisia. Turistialueiden ulkopuolelta on vaikeaa löytää leirintäalueitakaan. 
 
Viime kesän hintahaitari kahdelta henkilöltä ja Kleinbusilta oli 3000-14500 Trl (9-43,50 mk). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Juttu julkaistiin Moottori-lehden numerossa Syyskuu 9. 1989. Alkuperäisessä jutussa ol-
leiden kuvien tekstit lihavoidulla. Muut kuvat lisätty matkan kuva-arkistosta keväällä 2017. 


