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Odessan suosituin kuvauspaikka on elokuvahistoriasta tunnetut Potemkinin portaat taustana yksi Mus-
tan meren suurimmista satamista.  Yläkuvassa pitsitalo Ljubanin kylässä Leningradin oblastissa. 
 

Automatka Mustallemerelle kolmen neuvostotasavallan teitä pitkin 
 

Neuvostoliitossa matkustaminen on ollut mahdollista jo pitkään. Tarkkojen ennakkosuunnitelmien tekeminen, 
teiden kunto ja usein hankalina pidetyt tullitarkastukset ja ennen kaikkia ennakkoluulot ovat rajoittaneet tätä 
matkailua. Nyt kun perestroika uudistaa Neuvostoliittoa kaikilla aloilla, helpottuu automatkailukin. 
Viime kesän matkamme suuntautui kohti Mustaamerta ja sen rantoja Turkkiin. Paluu tapahtui läntisempää reit-
tiä. Matkan kokonaispituus oli 10 500 kilometriä, josta 3 500 kilometriä Neuvostoliiton teillä. Kahden hengen 
ryhmäämme kuljetti viisi viikkoa matkailukäyttöön sisustettu VW-Kleinbus. 
 

  
Tie Viipurin linnalle ja Suomen sisällissodan muistomerkki kaupungin rajalla. 
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Novgorodin Kreml ja Olhavanjoki sekä mahtavan Volgan ylitys Kalininissa (nyk. Tverissä). 
 

TEKSTI JA KUVAT SAKARI NIEMI 

 

Moskovasta etelään on jo erilaista             NEUVOSTOLIITOSSA 

 

euvostoliitossa avattiin runsas vuosi sitten uusia autoreittejä ulkomaalaisille. Suorasta 
tieyhteydestä Leningradista Mustallemerelle jäi kuitenkin vielä avaamatta noin 400 kilo-
metrin osuus. Siten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi jo vanha, muutama sata kilometriä pi-

dempi reitti Moskovan kautta. 
 

Neuvostoliiton teiden kuntoa on paljon moitittu, ja parantamisen varaa niissä onkin. Mutta 
tähän ongelmaan on jo totuttu. Neuvostoteille oli viime kesänä leimallista tietyö: teitä pääl-
lystettiin, levennettiin, oikaistiin ja varmaan rakennettiin uusiakin. Tämä ja raskaan liikenteen 
runsaus hidastaa matkantekoa. Se kannattaa ottaa huomioon jo matkasuunnitelmia tehtä-
essä, silla tietöitä riittää varmasti vielä vuosiksi eteenpäin. 
 

  
M2-tie Moskovasta etelään. Mansikka-aikaan riitti teiden varsilla mansikan myyjiä. 
 

  
Moskovan oblasti alkaa Kolovkolon kylästä. Ennen pääkaupunkia on massiivinen Moskovan puolustajien 
muistomerkki paikassa, jossa saksalaisten eteneminen pysäytettiin. 

N 
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Historiallisia paikkoja 

 

Reitti Balkanille kulkee kolmen neuvostotasavallan, Venäjän, Ukrainan ja Moldavian kautta. 
Moskovasta voi poiketa itään esim. Vladimirin ja Suzdalin historiallisiin kaupunkeihin. Varsi-
naisenkin reitin varrella ovat muun muassa Novgorod, Kalinin, Tula ja Ukrainan pääkau-
punki Kiova. Tänään niiden kirkkojen kultakupolit hohtavat entistakin kirkkaampina perest-
roikan ja Venäjän kirkon 1000vuotisjuhlien vuoksi. 
 

   
Perestroikan henkiin herättämää kirkollisuutta Moskovan itäpuolella; Vladimirin Uspenskin katedraali, Suzdalin 
Rizopolozenskin luostari ja Bogoljubovon luostari, jota idemmäksi ulkomaalaisella autolla ei ollut ajamista. 
 

Matkan varrelle osuu usean venäläisen kirjailijan kotimuseo. Mielenkiintoisin näistä lienee 
Leo Tolstoin kartano Jasnaja Poljana metsän kätköissä olevine kirjailijan hautoineen. 

 

   
Venäjää Moskovasta etelään; Tulan Kremlin Odojevskin porttitorni, Leo Tolstoin Jasnaja Polnajan koivukuja ja 
sankarikaupunki Orelin puolustajien tankki. 
 

  
Ukraina oli Neuvostoliiton vilja-aitta ja muunkin maatalouden tukipilari. 
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Kiovan kultakupolit hohtavat Venäjän kirkon tuhatvuotista loistoa. Pyhän Sofian katedraali ja Petšerskin 
lavra ovat UNESCOn maailmanperintökohteita. Mielenkiintoinen (ainakin ulkoisesti) oli Ševtšenkolle nimet-
ty punainen valtionyliopistokin. 
 
Ukrainassa reitti kulkee Neuvostoliiton vilja-aitan, mustanmullan alueen läpi. Kattohaikarat 
kertovat, että ollaan jo etelässä. Odessassa pääsee viimein vilvoittelemaan Mustassame-
ressä. Moldavian maaseutu muistuttaa monin paikoin Etelä-Ranskaa viini-, hedelmä- ja la-
venteliviljelmineen. 

 

  
Kulttuurikaupunki Odessan antia. Kansantanssiesitys Potemkinin portaiden ylätasolla, ooppera- ja balettiteat-
teri, muotokuvamaalareita kävelykadulla ja kuuluisat elokuvastudiot. Luzanovkan uimarannalla oli muitakin. 

   
 
Maantiemiliisi GAI  
 
Moskovan eteläpuolelle saakka tuntuu maantiemiliisi eli GAI tarkkailevan ulkomaalaista au-
toa melko aktiivisesti. Tien varrella oleva GAI-asema tiesi yleensä pysäyttämistä ja pape-
reiden tarkastusta. 
 

Matkalla saimme kahdet kolmen ruplan ylinopeussakot, jälkimmäiset miliisin mielivallasta 
eikä ylinopeudesta johtuen. Siitä ei myöskään annettu kuittia. Tälläinen "yksityisyritteliäi-
syys" tuskin on perestroikan hengen mukaista. 
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Toisaalta miliisi on myös huolissaan matkailijan hyvinvoinnista. Kahvinkeitto levähdyspaikal-
la saattaa keskeytyä miliisin tullessa tiedustelema mahdollisista ongelmista. Etelämpänä 
GAI-asemat saakin ohittaa pysähtymättä. 
 

    
Kolmen ruplan pikasakosta pitää saada tällainen kuitti. Muuten et tiedä kuka rahasi käyttää. 
                                                                 Kolari Odessassa oli pois Neuvosto-Moldavian ajasta.                         
 

Kolari Odessassa 

 

Odessasta lähdettäessä etsimme niin innolla Moldaviaan kääntyvää tietä, etten huomannut 
liikennevalojen muuttumista punaiseksi. Edellä ajanut kyllä huomasi, ja seurauksena oli pe-
räänajo. 

 

Miliisin paikalle saanti osoittautui vaikeaksi, silla Neuvostoliitossakin peltikolarit selvitetään 
mieluummin ilman virkavaltaa. Vastapuoli laski Volgan peräpään korjauksen maksavan 200 
ruplaa, eikä neuvostoliittolaisen Ingostrahin suomenkielinen vakuutuskirja saanut häntä va-
kuuttuneeksi miliisin välttämättömyydestä. 
 

Vasta muutaman tunnin odottelun jälkeen onnistuimme saamaan virkavallan paikalle, ja 
pian saapui myös vakuutusyhtiöstä sujuvaa englantia puhuva tyttö. Nyt asiat alkoivat luis-
taa. Kolarista selvittiin ilman sakkoja eikä bonuksiakaan mennyt. 
 

  
Moldavia kuului Neuvostoliiton viinintuottajiin. Pääkaupunki  Kišinjov jäi vain yhden illan varaan, kun viisumi 
umpeutui puolen yön aikaan. Päivitin itsenäisen Moldovan 26 vuotta myöhemmin 
 

Tarkka tulli 
 

Perestroikan vaikutus näkyy myös tullissa. Tarkastus Suomen vastaisella rajalla oli pikai-
nen: papereiden katsominen, nopea vilkaisu autoon ja hyvän matkan toivotus. 
 

Romanian vastaisella rajalla emme selvinneet yhtä vähällä. Täällä käytiin tavara tavaralta 
kaikki läpi, laskettiin valuuttavarat, verrattiin tuloselvitystä lähtöselvitykseen, kyseltiin rahan 
kulutuksesta jne. Tämä tapahtui kuitenkin ystävälliseen sävyyn. Välillä vertailtiin suomen ja 
venäjänkielisiä sanoja ja löydettiin itälainoja suomen kielestä. 
Neuvostoliiton Euroopan puoleinen osakin on varsin laaja. Se on vanhaa kulttuurialuetta, 
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jossa turistille löytyy nähtävää ja koettavaa yllin kyllin. Perestroika on pannut vahtia niin au-
to- kuin muunkin matkailun kehittämiseen. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, mm. virastojen 
ja virkailijoiden suhtautumisessa matkailijoihin. Neuvostoliiton suosio autoilumaana kasvaa 
varmasti lähitulevaisuudessa. 
 

Neuvostoliitossa tarvittavat asiapaperit 

 
euvostoliiton matkalla tarvitaan passin lisäksi viisumi, johon merkitään yöpymispaikka-
kunnat. Auton rekisteriote ja ajokortti pitää ottaa mukaan, sekä SF-kilpi autoon. Muka-
na pitää olla myös voucherit maksetuista majoituspalveluista. 

 
Neuvostoliittoa varten tulee ottaa Ingostrahin liikennevakuutus, joita Suomessa saa mm. 
Autoliiton kautta. Korkeintaan 10 vuorokauden vakuutus maksaa henkilö- ja pakettiautolle 
120 markkaa. Pitempiaikaisen vakuutuksen maksu riippuu voimassaoloajasta ja auton te-
hosta. Tätä koskeva taulukko löytyy Autoliiton vuosijulkaisusta "Autolla ulkomaille". Ingost-
rahin vakuutuskirja on vain suomenkielinen, mikä hankaloittaa sen käyttöä Neuvostoliitossa. 
Kotimainen kasko- eli vaunuvahinkovakuutus ja AL matkailijavakuutus ovat voimassa Neu-
vostoliitossakin. 
 

Autoliitosta saa Neuvostoliittoa varten Sovinteravtoservicen palvelukirjan, jolla saa luotollista 
apua, mikäli joutuu vaikeuksiin. Palvelukirja maksaa AL:n jäsenille 150 mk ja muille 250 mk. 
 
Polttoaine 
Neuvostoliitossa saa 93 ja 95 oktaanista bensiiniä. Näitä sekä dieselöljyä varten saa kupon-
keja Autoliitosta. Molempien bensiinien litrahinta on 40 kopeekkaa, dieselin 30, joihin tulee 
lisäksi 6 %:n valuuttakurssilisä sekä 20 mk:n toimitusmaksu. 95 oktaanista bensiiniä saa 
vain kupongeilla, joita voi ostaa myös Neuvostoliitossa länsivaluutalla, ilmeisesti kuitenkin 
AL:n hintoja kalliimmalla. 93 oktaaninen tulee halvemmaksi ostaa ruplilla. Kaikki tätä bensii-
niä myyvät asemat eivät edes ota kuponkeja vastaan. Maksu etukäteen ennen tankkausta. 
 

  
Polttoaineen jakelupaikkoja ei ole joka risteyksessä. Joskus tankille pääsyä joutui odottamaan kotvan 
aikaa. Levähdyspaikkoja kirkkaasti maalattuine pöytineen ja kojuineen löytyi matkan varrelta. 
 
Majoituspalvelut  
Majoituspalvelut tulee olla etukäteen ostettuina. Koska leirintäalueita ei ole kovin tiheässä, 
ja koska Neuvostoliitossa päiväajo on rajoitettu noin 500 kilometriin, joutuu välillä käyt-
tämään hotelli- ja motellipalveluita. Ne ovat kyllä hyvätasoisia. Viime kesänä yö kahdelta 
hengeltä maksoi 31 ruplaa, Suzdalin uudessa turistikeskuksessa 43 ruplaa. 
 

Leirintäalueet vastaavat länsieurooppalaista keskitasoa. Yö omassa autossa maksoi 
(kahdelta) 9 ruplaa, mökissä ruplan enemmän. 
 

N 



 7

  
Inturistin hotelli Novgorodissa ja motelli&camping-yhdistelmä Kiovassa. 
 
Kartat ja oppaat  
Autoliitosta saa saksalaista läntisen Neuvostoliiton karttaa, jossa on mittakaavassa 
1:2000000 lähes kaikki sallitut ajoreitit. Sen hinta jäsenille on 41 mk, muille 50 mk. Mosko-
van ja Leningradin Berliz -oppaat maksavat jäsenille 39 mk, muille 48 mk. 
 
Kirjakaupoista on saatavana neuvostoliittolaisia kohtuuhintaisia matkaoppaita, mm. suo-
menkielinen Automatka Neuvostoliittoon. Siinä on selitetty kaikki vanhat autoreitit, muttei 
uusia viime vuonna avattuja. Tärkeimmistä kohteista on englannin ja saksankielisiä oppaita, 
joistakin myös suomenkielisiä. Myös länsimaisia Neuvostoliiton oppaita on saatavana eri 
kielillä. 
 
APN:n ja Inturistin Helsingin toimistoista on saatavana maksutta englanninkielisiä kirjasia eri 
neuvostotasavalloista. Erilaisia esitteitä löytyy Autoliitosta, Inturistista ja matkatoimistoista. 
 
1 rupla on 6,85 markkaa. 
 
 

 
 

Julkaistu Moottori -lehden numerossa 6 vuonna 1989. Alkuperäiseen juttuun on lisätty kuvia ja 
kuvatekstejä. Alkuperäiset kuvatekstit lihavoitu. 


