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VIINIÄ - IBERIAA - MAROKKOA 1987 
 

 
Auto Suomesta on outo ilmestys Tetouanin medinassa. Baskikaupunki Donostia Biskajanlahden rannalla. 
 

Viidessä viikossakin ehtii 

MAANTIETÄ VAIKKA MAROKKOON 
 
Teksti & kuvat & kuljettaja  SAKARI NIEMI 
Kartanlukija & romaanisten kielten tulkki SARI VIRTANEN 

 

Lentäen olisit jo perillä, mainosti kansallinen lentoyhtiömme palvelujaan. Totta 
onkin, että se on nopein tapa siirtyä paikasta toiseen, meille vieraaseen kulttuu-
riin. Mutta mitä on näiden kulttuureiden välissä? Sen saat selville, kun hyppäät 
auton rattiin ja näet miten maisemat ja elämäntavat muuttuvat -  pahempia kult-
tuurishokkeja kokematta. 
 
Suomen sijainti muuhun Eurooppaan nähden on syrjäinen. Ennen Keski-Eurooppaa on 
edessä uuvuttava lähes 800 km:n ajo läpi Ruotsin ja Tanskan. Tai ei välttämättä, jos käy-
tämme laivayhteyksiä Helsingistä Gdanskiin ja Travemündeen tai vaikka Göteborgista 
Iso-Britanniaan. Vai matkaammeko maitse perestroikan avaamia uusia tai vanhoja reittejä 
läpi Neuvostoliiton? 



 2

   
Länteen, itään, etelään, maantiet vievät joka suuntaan. Tienviitat kertovat, kelle kertovat, tarkemman kohteen. 
 
Tämä matka suuntautui lounaaseen: Finnjetillä Saksan moottoriteille ja Ranskan läpi Pyre-
neitten niemimaalle. Ja kun oltiin niin lähellä, käytiin Marokossakin. 
 

Motellina Kleinbus 
 
Erään sateisen auto- ja telttamatkan jälkeen päätimme seuraavana kesänä viettää yötkin 
peltikaton alla. Viitenä kesänä olemmekin sen jälkeen matkanneet sitä varten sisustetulla 
VW Kleinbussilla. NeIjästä viiteen viikkoon kesässä, kilometrejä siinä ajassa liki kymmenen-
tuhatta. Kannattaa muistaa, että tällaisen auton tulee olla rekisteröity henkilö- tai erikoisau-
toksi. Pakettiautosta rakennetulle voi tulla ikävä lisävero. 
 

  
Automatkailua parhaimmillaan: huone merinäköalalla. 
                                                      ... ja pahimmillaan: aikaa ja rahaa kuluu eikä maisemissakaan ole kehumista. 
 
Matkailuautolla säästää yöpymisessä aikaa ja rahaa. Leiripaikan löytää helposti, ja leirintä-
alueet ovat kaikkialla edullisia, niiden ulkopuolella majoittuminen vielä edullisempaa. Tämä ei 
tosin ole kaikissa maissa sallittua, joissain ei suositeltavaakaan. 
 
Matkakassan kannalta ikävimpiä ovat merten ylitykset, taksat kun muodostuvat auton mitto-
jen mukaan. Gibraltarin salmen ylityksessä 5 cm liikaa pituutta ja 6 cm liikaa korkeutta mak-
soi kolme kertaa normaalin pikkuauton taksan: lähes 600 markkaa autolta ja kahdelta aikui-
selta runsaan tunnin merimatkasta.         
 
Tärkeää on Kleinbusin mahtuminen useimpiin pysäköintitaloihin. Suurissa kaupungeissa 
ovat niin luvalliset kuin luvattomatkin parkkipaikat yleensä tupaten täynnä autoja. Ulkomai-
sen auton jättäminen pitkäksi aikaa kadun varteen ei ole kovin turvallistakaan. Meillä on käy-
nyt kutsumattomia vieraita kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla vakuutusyhtiölle tuli iso las-
ku. Mutta kokemuksesta oppii: toisella kerralla seurauksena oli vain rikottu sivuoven lukko. 
Asialla olleiden aika, taito tai välineet eivät riittäneet auton sisällä olleiden lukittujen kaappien 
murtamiseen. 
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Auton kunto kannattaa tarkastaa aina ennen matkaa. Vanhalla autolla pitää silti varautua 
odottamattomiin viivästyksiin ja ylimääräiseen rahanmenoon: parilla matkalla on korjauslasku 
ollut kahden tuhannen markan luokkaa, pikkuremontteja on ollut useamminkin. Koskaan 
emme kuitenkaan ole Kleinbus -ratkaisuamme katuneet. 
 
Viinimaita ja -teitä pitkin 
 
Tiukka alkoholilainsäädäntömme ja pohjoinen sijaintimme herättävät meillä kiinnostusta vii-
nimaita kohtaan. Matkailijalle viinialueet erityisine viinireitteineen tarjoavatkin paitsi idyllisiä 
näkymiä myös mahdollisuuden tutustua tähän erilaiseen maataloustuotteeseen. Näillä seu-
duilla on vieri vieressä pieniä kellareita, jotka houkuttelevat, matkailijaa pistäytymään, ennen 
kaikkea ostoksille. 
 
Maistajaisten lomassa viljelijä esittelee mielellään koko kellarinsa. Kannattavia ovat myös 
tehdasvierailut. Pääsymaksutta voi tutustua niin olutpanimoihin kuin viski- ja konjakkitislaa-
moihinkin, missä päin sitten sattuukin liikkumaan. Maistiaisten lisäksi saa joskus mukaansa 
pienen pullonkin. Matkamuistoksi voi ostaa talon tuotteiden lisäksi kaikkea teepaidasta tuh-
kakuppiin. 
 
Viimekesäinen matkamme johti läpi monien viinialueiden. Chanpagne ja Loiren laakso ohi-
tettiin jo vanhoina tuttuina; kiinnostuksen kohteena oli tislattu viini eli konjakki. Tutustuimme 
kahteen tunnettuun teollisuuslaitokseen Cognacin kaupungissa Lounais-Ranskassa. Sen 
sijaan Ranskan tärkeimpään viinialueeseen, Bordeauxiin, ehdimme tutustua vain pintapuo-
lisesti. Se onkin oman matkansa arvoinen. 
 

  
Hennessyn tehtaat Cognacissa ja tuotteet motellimme terassilla. 
 
Viiniä riitti jatkossakin: Espanjan Galicia ja Portugalin rannikon monet viinialueet mm. port-
viinin keskus Porto. Väkevän viinin tuottajia tapasimme myös Etelä-Espanjassa: sherryn 
alue Jerez ja Malaga. Kun paluumatka vielä johti Espanjan La Manchan ja Ranskan Cotes 
du Rhônen, Bourgognen ja Elsassin kautta, voi vain todeta, että viiniä riitti enemmän kuin 
juoda ja kantaa jaksoi. 
 
Baskereita ja banderolleja 
 
Espanja on suomalaisturistien lempimaa. Vaikka aurinkorannat ja lomasaaret ovatkin 
monelle tuttuja, on Espanjassa muitakin mielenkiintoisia paikkoja. Automatkailijalle sopii 
hyvin meren ja vuoriston välissä kulkeva Biskajanlahden rantatie Baskimaan, Cantabrian ja 
Asturiasin kautta Galiciaan.  
 
Etukäteen tuntui Espanjan jako moniin autonomioihin keinotekoiselta. Paikan päällä kuitenkin 
huomasi, miten paljon pohjoiset alueet erottuivat esimerkiksi Kastiliasta ja Andalusiasta, 
joiden kulttuuri meillä tunnetaan espanjalaisena. 
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Eniten muista espanjalaisista erottuvat baskit, ainoa Espanjan kansoista, jonka kieli ei 
ole sukua muille. Baskit tunnetaan meillä kansallismielisyydestään ja ääriainesten terrori-
teoista. Totta onkin, että kansalliset ja poliittiset iskulauseet osuivat silmään joka puolel-
ta, paljolti Francon jälkeisen vapautumisen seurauksena. Muuten normaali elämä Bas-
kimaassa on rauhallista. 
 
Tasa-arvoaatteet eivät ilmeisesti ole vielä ehtineet sinne saakka: Pyhäpäivän katuku-
vassa näkyi lähinnä vain miehiä tunnetuissa kansallispäähineissään. Naisen paikka lie-
nee kotilieden ääressä. Miellyttävällä tavalla liikenteen katkaisi baskilasten ja -nuorten 
kansantanssikulkue: tanssistaanhan baskit ovat kuuluja. 
 

   
Baskitanssin nuoria taitureita. Pyhiinvaeltajia odottaa niin kirkko kuin kerjäläinenkin. 
 
Rantatien toisessa päässä on Galicia, jossa vielä on kelttiläisen kulttuurin jäänteitä. 
Keltithän hallitsivat rautakaudella suurinta osaa Eurooppaa, mutta sulautuivat myö-
hemmin alueen nykyisiin kansoihin. Nykyään kelttilaista kulttuuria tapaa vain Euroopan 
läntisillä äärialueilla. 
 
Galician ja ehkä koko Pohjois-Espanjan mielenkiintoisin kohde on Santiago de Com-
postela. Sen monista nähtävyyksistä kuuluisin on katedraali, eräs katolisen maailman 
tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista Rooman ja Jerusalemin ohella. 
 

Portugalin rannikolla 
 
Portugali on Länsi-Euroopan köyhin maa ja sen huomaa kaikkialla. Koneiden puuttues-
sa tehdään töitä paljon ihmisvoimin. Maaseudulla härkä on traktoria yleisempi työväline. 
 

   
Alfaman elämää vaalien varjossa. Furadourossa härilläkin voi kalastaa. 
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Ehkä köyhyys luo eksotiikkaa; joka tapauksessa Portugali on varsin erilainen Euroopan 
maa. 
 
Lissabonin vanhankaupungin Alfaman ahtailla kujilla sykkii kansan elämä ja ravintolois-
ta kaikuu fado -musiikki. Rannikon kylissä leijuu grillatun kalan tuoksu: edullinen ruoka 
portugalilaisen viinin kera. 
 
Aurinkolomailijan paratiisi on Portugalin eteläisin osa Algarve. Tosin rauhallisemmat ja 
maalauksellisemmat rannat löytyvät pohjoisempaa. 
 
Portugalilainen temperamentti näkyi ja kuului viime kesänä Euroopan nuorimpiin kuu-
luvan demokratian vaalikampanjassa. Eri puolueiden autot lähes vieri vieressä huudat-
tivat kovaäänisistään kilpaa omaa musiikkiaan ja propagandaansa. Vaalijulisteita oli 
liimattu kaikkialle. Banderolleja liehui parvekkeilla ja katujen yllä. Ehdokkaiden numeroi-
ta ja puolueiden tunnuksia oli maalattu niin seiniin kuin ajoradan asfalttiinkin. Toista 
kuin viime talven presidentinvaalimme. 
 

Marokko on toista maata 
 

 
Meknes on yksi Marokon vanhoista keisarillisista pääkaupungeista. 
 
Pieneltä kulttuurishokilta emme välttyneet saapuessamme Marokkoon. Heti tullissa tu-
ristiministeriön oppaaksi itsensä esitellyt henkilö tarjosi apuaan. Kohtuuhintaan sisältyi 
tulliselvityksen lisäksi tutustuminen läheiseen Tetouanin kaupunkiin, jossa juuri sinä 
iltana olisi harvinaisen suuret markkinat, sekä tutustuminen mattokollektiiviin, jonne 
vuoriston käsityöläiset olivat tulleet tänä päivänä. 
 
Tuntui helpolta aloittaa tutustuminen maahan näin. Ajoimme Tetouaniin ja puolijuoksua 
meidät johdatettiin tavallisten iltamarkkinoiden läpi mattokauppaan, jossa vuoristolais-
ten sijaan olikin lipeväkielisiä kauppiaita. Asian oikea laita oli paljastunut, eikä kauppoja 
syntynyt, vaikka "hinnat olikin tänä päivänä laskettu puoleen normaalista". 
 
Ikävintä oli se, ettei meillä ollut paikallista rahaa ja oli viikonloppu. Oppaamme oli estä-
nyt rahanvaihtomme rajalla: kaupungissa olisi enemmän aikaa ja sama kurssi. Siellä 
selvisi, että rahanvaihdon ehtona olisi ollut kallis mattokauppa. Rahansaanti seuraava-
na päivänä oli oma seikkailunsa. Se onnistui marokkolaisella avuliaisuudella ja vieraan-
varaisuudella päätyen teehetkeen marokkolaiskodissa. 
 
Päästessämme vihdoin jatkamaan päätimme, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen 
kerta tässä maassa, kun käytämme minkään oppaan palveluja. Omin neuvoin sitten 
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kiertelimme vanhojen keisarillisten pääkaupunkien medinoita eli vanhoja kaupunkeja. 
Näistä mielenkiintoisin ja myös sokkeloisin oli Fes kaksine medinoineen. 
 

   
Mohammed V:n vartijat Rabatissa ja Fesin sokkeloiset medinat. 
 
Kaikkialla meihin liimautui sitkeitä opaskandidaatteja, joita oli mahdoton karkottaa. Py-
syimme kuitenkin päätöksessämme, vaikka näin jälkikäteen ajatellen nähtävyyksistä 
olisikin saanut enemmän irti oppaan johdolla. 

 
Kaiken tämän jälkeen oli rauhallista palata vuoristotietä Fesista pohjoiseen. Näkymät 
olivat kuin vuosisatojen takaa: eksoottisinta mitä automatkalla koskaan olemme näh-
neet. Nykypäivästä kertoivat vain ylikansalliset virvoitusjuomamainokset. 
 

   
Berberinainen pohjoisessa ja Keski-Atlaksen kylä kuin vuosisatojen takaa, paitsi...   
 
Kun sitten vajaan viikon kuluttua palasimme rajalle, oli siellä jo innokas opastaja odotta-
massa: voittaisimme monta tuntia aikaa hänen avullaan. Silloin mitta oli täysi. Puolipa-
kolla hoidimme itsemme rajan yli neljännestunnissa.  
 
 
 

 
 

Julkaistu Kotivinkki -lehden numerossa 4 vuonna 1988. Lisätty muutamia kuvia. 


