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Voronetin luostarin kuvakirkko Moldaviassa ja pikkukuvassa lammaspaimen laumoineen Transilvaniassa. 
 
Muistoja Balkanilta ja sieltä päin, osa 3 Romania 

 

KAPITALISTINA, DEMOKRAATTINA JA DIPLOMAATTINA ROMANIASSA 
 
Romania ei ole koskaan kuulunut suosikkimaihini ja hankala se on ollut myös liittolaisilleen. 
Sosialismin aikana se veti omaa linjaansa eikä se silloin ollut helppo automatkailijoillekaan. 
EU:lle Romania on ollut murheenkryyni yhteisön korruptoituneimpana maana, josta koke-
muksemme mukaan turistitkin joutuvat kärsimään. Itä-Euroopan automatkamme ovat suun-
tautuneet viisi kertaa myös Romaniaan, kaksi kertaa sosialismin kaudella, kerran muutos-
prosessin aikana ja kaksi kertaa EU:n jäsenmaana. Tämä juttu on kirjoitettu viimeisimmän 
Balkanille suuntautuneen Itä-Euroopan automatkamme jälkeen vuonna 2014. 
 
Ceaușescun Romaniassa 1986 & 1988 
 
Romaniassa käynteihimme liittyy monenlaisia huvittavia mutta silloin vähemmän miellyttäviä 
kokemuksia. Saavuimme ensi kertaa Romanian sosialistisen tasavallan rajalle aamuyöstä 
kesällä 1986. Edessä oli kymmenkunta autoa ja raja-asema vaikutti suljetulta. Parin tunnin 
nukkumisen jälkeen jono liikahti ja ennen pitkää olimme passintarkastuksessa, joka sujui 
kutakuinkin helposti. Tämän jälkeen autollemme asteli vastenmielisen ylimielinen tullimies, 
joka komensi tyhjentämään koko auton. Kun kyseenalaistimme hänen käskynsä, lähti hän 
pois ja käski meitä palaamaan Bulgariaan. Kun emme totelleet hänen tätäkään (kieltämättä 
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tässä tilanteessa houkuttelevaa) käskyään, änki tukeva tullimies itsensä ahtaaseen au-
toomme, jossa kontatessaan hajotti auton vuode- ja penkkisysteemin. Autoa tutkiessaan hän 
työnsi rautalankaa kaikkiin reikiin. Kun kysyimme, mitä hän etsi, ihmetteli hän kysymystä 
vastaten, että tämä on tullitarkastus. Koska tullimies ei itse mahtunut automme alle, työnsi 
hän nuoren pojan pyörällisellä lavalla rautalanka käsissään auto alle. Äänenvoimakkuutem-
me nousi tästä älyttömyydestä siinä määrin, että ylempi tullivirkailija tuli tyynnyttelemään ja 
määräsi hänet lopettamaan tarkastuksen. Aikaa tähän "tullitarkastukseen" kului neljä tuntia. 

1986 

  
1986: Romanian sosialistisen tasavallan valtakeskus oli kommunistisen puolueen päämaja Bukarestissa. Tran-
silvanian Brasovin sunnuntaissa taas oli häähuumaa. 
 

  
1986: Draculan jalanjäljillä Transilvaniassa; synnyintalo Sighisoarassa ja Branin linna. 
 
Ensimmäisen Romanian matkamme kolmeen päivään mahtuivat pääkaupunki Bukarest ja 
historiallinen Transilvanian maakunta, jonka eräässä kylässä kuvasin talon edustalla aikaan-
sa viettäneitä pappoja. Kuultuaan että olimme Suomesta, totesivat he meidän olevan asevel-
jiä, molemmat kun taistelimme Saksan rinnalla. Viehättävien kylien lisäksi ehdimme tutustua 
Dracula-kulttuuriin hänen (Vlad Seivästäjä) syntymäkaupungistaan Sighisoarasta Branin lin-
naan, sekä Brasovin, Cluj-Napocan ja Oradean kaupunkeihin. 
 

  
Transilvanian kyliä 1986; Romania-Ceausescu-Rauha! -idylliä Unghenissa ja aseveljiä Saschizissa, sekä... 
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...hevosmarkkinat Caposissa ja pitsimarkkinaa Saulassa. 

  
Cluj Napocan Piaţa Libertăţii ja Oradean Piaţa Victoriein barokkia juuri ennen Unkarin rajaa kesällä 1986. 
 

Viimemainitusta kaupungista ajoimme jännittyneinä rajalle, tapahtuisi sitten mitä tahansa. 
Edessämme oli muutama kymmenen itäautoa, joten siis vain odottelemaan vuoroamme. 
Hetken kuluttua tuli luoksemme purukumia jauhava tullipoika kivääri olallaan kysyen: Kapita-
list? Vastasimme rehellisesti, ettemme suinkaan olleet kapitalisteja. Poika kävi vielä katso-
massa automme kansallisuustunnusta ja totesi meidän olevan kapitalisteja. Sen jälkeen hän 
johdatti meidät jonon ohi tullitarkastukseen, joka nyt sujui helposti tunnissa ja johon sisältyi 
myös Unkarin leimat passeihimme. 
    1988 

   
Toinen Romanian matkamme 1988 alkoi Moldavian kaakkoiskulman kylä- ja maaseutumaisemissa Husin lai-
dalla pöheikköparkissa nukutun lyhyeksi jääneen yön jälkeen. Kotieläimet ja eläinajoneuvot täyttivät tien, jonka 
varsilla pumpattiin öljyäkin tienvarsimainosten kertoessa millä mailla oltiin. 
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Aika parantaa haavat, tai sitten tyhjentää muistin. Kesällä 1988 olimme taas Romanian rajal-
la. Takana oli edellisöinen perestroikan Neuvostoliiton tunnin kestänyt ystävällisen kohtelias 
mutta tarkka tullitarkastus. Romanian tulliin sai jonottaa pari tuntia, mutta itse tullitarkastus oli 
nyt pintapuolisen helppo. 
 

  
Galatiin tultiin ruuhkaratikka-aikaan. Sieltä ylitimme Tonavan lautalla. Länsiauto kiinnosti kanssamatkustajia. 
 
Ajoimme rajalta etelään. Tonava ylitettiin lossilla, jonka jälkeen joen vartta suistoalueelle. 
Eräässä kylässä ostimme tienvarresta aprikooseja. Tilanteen kuvaaminen herätti niin paljon 
kiinnostusta, että välillä käytiin kotona vaihtamassa päälle parempaa vaatetta. 
 

   
Romanian Dobrudzhaa (Mustanmeren alue) 1988; Aprikoosinmyyntiä pyhäpuvussa sekä haikarat kotioloissaan 
ja alaikäinen ohjaksissa Văcărenin kylässä. 
 

  
Tonavan suistoa, jossa joutsenten lento auringonlaskussa. 
 
Mustanmeren rantaa seuraileva tie vei aluksi Histrian kreikkalais-roomalaisen kaupungin 
raunioille ja sitten Mamaian lomakaupunkiin yöksi leirintään. Romanian Mustanmeren kes-
kuksen Constanțan jälkeen ajoimme rajalle ja vajaan puolen tunnin muodollisen tullitarkas-
tuksen jälkeen siirryimme Bulgarian puolelle. 
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Mustanmeren rannalla; Histrian kreikkalais-roomalaisia raunioita ja Mamaian rantakämppäri, joka soi myös 
aurinkolomaa. 
 

  
Constanțan historiatarjonta on monipuolista arkeologisesta puistosta kaupunkikuvaan minareetin huipulta. 
 
Demokratiasta haaveilevassa Romaniassa 1991 
 
1990-luvun taitteessa Itä-Euroopassa tapahtui, kun maa toisensa jälkeen muutti yhteiskunta-
järjestelmää. Romaniassa tämä tapahtui brutaalimmin. Entiset vallanpitäjät tuomittiin kuole-
maan ja eurooppalaisten arvojen vastaisesti Ceaușescut teloitettiin joulupäivänä 1989 ja 
ruumiiden kuvat julkaistiin. Maan kivinen tie kohti länsimaisia arvoja on vielä pahasti kesken. 
Romania on ilmeisesti EU-jäsenyydestään huolimatta Euroopan toiseksi korruptoitunein maa 
Ukrainan jälkeen. 

1991 

  
Jonot jälkisosialistiseen Romaniaan eivät vuonna 1991 olleet vähääkään lyhentyneet, pikemminkin päinvastoin. 
Tämänkertainen Romanian matkamme typistyi kahteen päivään. Niiden välisen yön vietimme Sibiun leirintä-
alueella, jossa päinvastoin kuin rajalla ei ollut minkäänlaista tungosta. 
 
Puolitoista vuotta traagisten tapahtumien jälkeen olimme taas Romanian tullissa. Näytti kuin 
mikään ei olisi muuttunut. Jonot vain olivat entistä pidemmät. Kuin toistona ensimmäiseltä 
Romanian matkaltamme käveli automme luo jälleen nuori tullimies kivääri olallaan. Auton 
luona hän esitti nyt kysymyksen: Demokrat? Tähän oli helppo vastata myönteisesti ja taas 
meidät johdatettiin pitkän itäeurooppalaisjonon ohi tullitarkastukseen. Passintarkastuksessa 
meille tarjottiin ostettavaksi 160 saksanmarkan viisumeita. Vakuutimme, etteivät suomalaiset 
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tarvitse Romaniaan viisumia. Kun virkailija ei uskonut meitä, vaadimme hänen esimiestään 
paikalle. Kun tämä saapui, esitimme hänelle saman asian. Hetken kuluttua hän pyysi an-
teeksi sanoen, että he luulivat meitä saksalaisiksi. Näin selvisimme maahan ilman viisumei-
ta. Kotiin tultuamme tarkistimme vielä asian. Joidenkin lähteiden mukaan viisumi olisi tarvittu, 
Autoliiton mukaan ei. 
 

  
Aluksi tulimme Aradiin, joka on historiallista Crișanaa, kuvassa kaupungintalo. Sibiu ja sen keskusaukio Plata 
Mare ovat jo Transilvaniaa. 
 

  
Verkkaista matkantekoa Transilvaniassa ja Karpaattien jylhää maisemaa Valloniassa. 
 
Matka jatkui Aradin ja Sibiun kaupunkien sekä tyypillisten transilvanialaiskylien kautta Kar-
paateille. Vuoristomaisemien jälkeen saavuimme pääkaupunki Bukarestiin. Ceaușescun ai-
kana aloitettu monumentaalikeskustan rakentaminen oli keskeytetty ja Kansanpalatsi oli tyh-
jillään. 1989 tapahtumien jäljet näkyivät pääkaupungissa ja useita muistomerkkejäkin oli jo 
pystytetty. Päivän päätteeksi ajoimme rajalle. Nyt emme saaneet mitään erityiskohtelua, jo-
ten aikaa kului puolitoista tuntia. 
 

  
Kesken jäänyttä Bulevardul Uniriita ja muuhun käyttöön vapautunut kommunistipuolueen entinen päämaja, joka 
joskus historiansa aikana toimi kuninkaanlinnana. 
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Vuoden 1989 tapahtumien jälkiä Bukarestin yliopiston seinässä ja sen marttyyrien muistomerkki kaupungissa. 
 
EU:n korruptoituneimmassa maassa 2010 
 
Seuraavaan Romanian matkaamme kuluikin aikaa melkein kaksi vuosikymmentä. Nykyisen 
VW Multivan -matkailuautomme ensimmäinen matka 2010 tehtiin Itä-Eurooppaan. Romani-
aan saavuimme Ukrainasta. Jonot rajalla olivat edelleen pitkät. Historia toisti taas itseään. 
Olimme rajalla ainoat länsieurooppalaiset kuten kaikilla aiemmillakin kerroilla. Nyt luoksem-
me tullut tullivirkailija johdatti meidät maahan diplomaattikaistaa pysähtymättä. Aikaa kului 
vain viisi minuuttia. 
 
Tulimme Etelä-Bukovinaan ja Moldaviaan, joka on tunnettu UNESCOn maailmanperintölis-
taan merkityistä kuvakirkoistaan. Niistä tutustuimme alueen pääkaupungissa Suceavassa 
olevaan Johannes Uuden luostariin. 

2010 

  
Suceavan Pyhän Johannes Uuden luostarin Pyhän Yrjön kirkko on UNESCOn maailmanperintökohde. 
 
Täältä matkan piti jatkua Tonavan suistoalueelle, mutta Balkanilla raivonneet rankkasateet 
olivat vieneet siltoja ja tuhonneet teitä, joten ohjelmaan piti tehdä muutos. Suuntasimme koh-
ti itäistä Transilvaniaa ja siellä yhtä sen tärkeimmistä kaupungeista, Brasovia. 
 
Välttääksemme ajamasta Bacaun kaupungin keskustan läpi, valitsimme rekoille tarkoitetun 
ohitustien, joka kuntonsa puolesta sopisi paremmin traktoreille. Tien poikki johti joskus käy-
tössä ollut rautatie. Tasoristeys oli kunnoltaan sitä luokkaa, ettei sitä lähes pysähtymättä yri-
täkään ylittää. Vanha ruosteinen stop-merkkikin oli vielä paikallaan, nyt uudessa tehtäväs-
sään. Tasoristeyksen ylitettyämme ampaisi pensaiden takaa poliisiauto pillit ulvoen pe-
räämme. Autosta tuli luoksemme poliisi hokien: Propleemi, propleemi, tuk, tuk, tuk, stop. Kie-
litaitoaan paikatakseen hän vielä piirsi paperille junaradan, maantien ja stop-merkin elehtien, 
ettemme noudattaneet sitä. Seuraavaksi hän kertoi: Normali… ja kirjoitti paperiinsa 150-250 
€. Jo on kova sakko romanialaiselle tästä rikkeestä. Lisäksi hän unohti, ettei Romaniassa 
käytetä euroja. Kun näytin 50 euron seteliä, hänen silmänsä kirkastuivat ja seteli katosi sa-
lamannopeasti hänen kätköihinsä. Me saimme takaisin kaikki paperimme ja iloisesti hymyil-
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len korruptiopoliisi työnsi vielä likaisen kätensäkin hyvän kaupan merkiksi lausuen kielitaidol-
laan: Ok. 
 
Romanian holtitonta liikennettä seuratessamme huomasimme, ettei kukaan pysähtynyt taso-
risteyksissä stop-merkistä huolimatta. Me pysähdyimme, jolloin pari kertaa perässä ajanut 
ohitti meidät tasoristeyksen kohdalla juurikaan nopeuttaan hiljentämättä. Ihmettelimme Ro-
manian valtion köyhyyttä, sillä tällä ajotavalla ja keskimäärin 200 euron sakolla se keräisi 
nopeasti miljoonaomaisuuden. Kriittistä matkaa/Henkilökohtaista palkanlisää / 
http://sakuva.blogspot.fi/2010/08/henkilokohtaista-palkanlisaa.html 
 

  
Karpaattien vuoristoa ja marjanmyyjiä Romanian Moldaviassa. 
 
Tästä vastenmielisestä tapauksesta huolimatta matkamme jatkui Romaniassa. Etelä-
Karpaattien ympäröimässä Brasovin kaupungissa oli meneillään kansanmusiikkifestivaalit. 
Piata Sfatuluilla esiintyi tanssi- ja musiikkiryhmiä eri puolilta Itä-Eurooppaa. Täältä yöksi kau-
pungin leirintäalueelle. 
 

  
Brasovin Piata Sfatului oli kansanmusiikkifestivaalien keskus. Puolalaisesiintyjiä ryhmäkuvassa. 
 

   
Karpaattien tuotteita Transilvanian Predealissa ja Buștenin kylä Vallonian Karpaateilla. 
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Karpaattien jylhissä maisemissa ajoimme idyllisten vuoristokylien kautta pääkaupunki Buka-
restiin. Se oli siistiytynyt ja monumentaalikeskusta, jonka alta aikoinaan purettiin vanha kau-
punki, oli nyt valmistunut. Suihkulähteiden Bulevardul Unirii johti Euroopan suurimmalle par-
lamenttitalolle. Oli vaikeaa kuvitella olevansa EU:n köyhimmän maan pääkaupungissa. 
 

  
Bukarestin Bulevardul Unirii ja Kansan(tai Tasavallan)palatsi olivat valmistuneet, jälkimmäinen maailman suu-
rimmaksi parlamentiksi. Yliopiston seinä sen sijaan ei parissa vuosikymmenessä ollut juurikaan siivoutunut. 
 
Romanian liikenne osoittautui koko Itä-Euroopan kaoottisimmaksi.  Kun viimein huojentunei-
na lähestyimme Bulgarian vastaista rajaa ja saavuimme ensimmäiselle kojulle, oli edessä 
vielä yksi taistelu Romanian korruptiota vastaan. Kojussa kysyttiin tiemaksuvinjettiä, joka 
olisi pitänyt ostaa maahan tullessa. Koska meidät ohjattiin maahan cd-kaistaa, eivätkä dip-
lomaatit mitään tiemaksuja maksa, ei tällä reitillä vinjettiä kaupattukaan. Mielessä kävi aja-
tus, että oliko näin tarkoituskin käydä. Huumorintaju oli koetuksella, kun selitettyämme tilan-
teen kysyimme, mistä niitä saa, oli vastauksena pään pudistus ja: Penalti, penalti, normali 
150 €. Puolituntia kului ja lopulta näytin 50 euron seteliä sanoen, että tässä on kaikki rahani 
ja Bulgariassakin on tiemaksu. Lopulta virkailija antoi 20 euroa takaisin. 
 

  
Korruptio-Romania liputti EU:n ja NATOn lipuin senaatin pääovella pääkaupunki Bukarestissa 2010. Kansalai-
sen kirjoittama totuus oli nähtävissä oikeusministeriön seinässä. 
 
Kotiin palattuamme oli ensimmäinen Itä-Eurooppaa koskeva uutinen EU:n moite Romanian 
haluttomuudesta taistella lahjontaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kokemuksemme 
mukaan osoite oli täysin oikea. Huvittavaa sinänsä, että juuri Romania hehkutti ja liputti kaik-
kein innokkaimmin EU- ja NATO -jäsenyyttään, mikä ei liene kovin imartelevaa näiden järjes-
töjen kannalta. 
 
Tuplasti Romaniassa anno 2014 
 
Kesän 2014 automatkamme suuntautui kaksi kertaa Romaniaan. Ensiksi tulimme Unkarista 
Transilvaniaan kaksikielisen rajakaupunki Oradean kautta. Koska edelliset kuvani kaupun-
gista olivat jo 28 vuoden takaa, oli pikainen kuvapäivitys digiaikaan paikallaan. Seuraavan 
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päivän ohjelmassa oli Transilvanian epävirallinen pääkaupunki Cluj-Napoca, jossa viime 
käynnistä oli niinikään kulunut 28 vuotta. Kaupungissa oli meneillään unkarilaisen kielialueen 
kulttuurifestivaali. Pian kaupungista lähdön jälkeen alkoi ajoittain kovakin sade, joka selvästi 
haittasi transilvanialaiskylien kuvauksia. 

2014 

  
Oradean Valtionteatteri ja unkarilaisen kielialueen kulttuurifestivaalin osallistujia Cluj-Napocassa. 
 

  
Livezilen kylä ja Karpaattien vuoristoa Transilvaniassa. 
 
Transilvanian jälkeen saavuimme Moldaviaan tai Etelä-Bugovinaan, jotka molemmat ovat 
historiallisia nimiä ja monelta osin päällekkäisiä alueita. UNESCOn maailmanperintökohtei-
siin kuuluvista Moldavian kuvakirkoista vierailimme nyt Voronetin luostarissa, joka lienee 
näistä tunnetuin. Koska Itä-Romaniassa ei juurikaan ole leirintäalueita, olimme varanneet 
yöpaikan pensionaatista Botosanista. 
 

  
Iacobenin kylä ja Voronetin luostari (myös alkukuvassa) Moldaviassa. 
 
Botosanista itään kohti Moldovan rajaa muuttui ympäristö selvästi köyhemmäksi ja hevos-
ajoneuvojen lukumäärä suhteessa autoihin kasvoi. 
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Botosanin kaupunkia majapaikan ikkunasta ja liikennettä Drisleassa Itä-Moldaviassa. 
 
Neljän päivän kuluttua palasimme Moldovasta takaisin Romaniaan. Ajoimme rajalta etelään 
Galatin kaupungin läpi Brăilaan, josta on lauttayhteys Tonavan yli. Käytimme tätä samaa 
yhteyttä jo vuonna 1988 (silloin tosin Galatista) mennessämme suistoalueelle. Ajoimme illan 
jo pimettyä Tulcean kautta Tonavan suistoalueelle epätoivoisesti yöpaikkaa etsien, sillä pai-
kallinen leirintäalue oli jo sulkenut porttinsa. 
 

  
Moldovan rajalta ajoimme Romaniaa suoraan etelään Galatin piirikuntapääkaupungin läpi (tässä kaupunginta-
lon sivuitse) Brăilaan (joka sekin piirikuntansa eli județen pääkaupunki). Elokuun lopussa pimeä ehti ennen 
Tonavan ylitystä, joten tällä kertaa kuvia Euroopan suurimmasta joesta ei saatu ennen suistoaluetta. 
 
Lopulta löysimme maan hintatasoon verrattuna melko arvokkaan hotellin, joka tässä tapauk-
sessa piti hyväksyä. Hotelli sijaitsi UNESCOn maailmanperintökohteisiin kuuluvan Tonavan 
suistoalueen matkailullisessa keskuksessa Murighiolissa. 
 

  
Murighiolin turistikeskusta neljän tähden hotellista perinteisiin taloihin. 
 
Täältä johti tie parin kylän läpi suistoalueen rantaan, jossa veneilijät odottelivat asiakkaita. 
Otimme tunnin ajelun linturikkaassa suistossa. Objektiivissa näkyi niin haikaroita ja merimet-
soja kuin lokkeja ja tiirojakin. 
 
 
 



 12

   
Haarapääsky, murmeli ja sininärhi matkallamme Tonavan suistolle. 
 

   
Venemiehet odottelivat rannalla asiakkaita suistoajelulle. 
 

   
Tonavan suistoalue on antoisa niin kalastajille, kuin... 
 

  
...lintukuvaajillekin ja tietysti linnuille. 
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Suistossa asustelevat merimetsot, haikarat (tässä rääkkähaikara) ja joutsenet, sekä ... 
 

   
...tiirat, lokit ja monet muutkin vesilinnut. 
 
Paluumatka vei samaa tietä Tulceaan, jonka panoraamaa sai kuvattua levähdyspaikalta.  
 

  
Tulcean kyltti ja taustalla häämöttävä piirikuntapääkaupunki, jonne aasikyydilläkin ehtii. 
 
Täältä suuntasimme etelään Mustanmeren rantaa myötäillen. Matkan varrella ovat Histrian 
kreikkalais-roomalaisen kaupungin rauniot. Kävimme sielläkin viimeksi vuonna 1988. Lähei-
sellä Istrian laguunilla pidimme vielä yhden lintukuvaustauon, mutta liian tiukan aikataulun 
vuoksi Romanian Mustanmeren keskuskaupungin Constanțan päivittäminen jäi seuraavaan 
kertaan. 
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Histrian muinaiskaupungin raunioita ja hyvin järjestetty museo, jossa opasteet myös englanniksi. 
 

 
Joutsenet ja nokikanat Mustanmeren Istrian laguunissa, keltavästäräkit ja rantasipi sen rantavedessä ja nuoret 
kottaraiset jo kuivalla maalla. 

   
 
Onko Romania sitten muuttunut näiden 28 vuoden aikana?  
- On ja ei.  
Entä mihin suuntaan, hyvään vai huonoon?  
- Sekä että. 
 
Romanian kuvia 1986-2010  
https://sakuva.kuvat.fi/kuvat/OBJEKTIIVISSA+MAAILMA/ROMANIA/ 
Romanian kuvia 2014   
https://sakuva.kuvat.fi/kuvat/BALKAN+2014/ 
 


