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OMALLA AUTOLLA ISLANNIN YMPÄRI 1990 
 

 
Tulivuori Hekla Suðurlandin maalaismaisemassa. 

 

A V A R U U T T A , T U U L T A  J A  L A M P A I T A 
 
YKKÖSTIELLÄ 

   
Loputon tie Nordurlandsvegurissa      Hiekkamyrsky Myrdalssandurissa       Kulkijoita tiellä Austurlandissa 
 
Pohjoismaat ovat aina kuuluneet suomalaisten suosituimpiin automatkakohteisiin. 
Pohjois-Atlantilla sijaitseva Islanti on kuitenkin melko luonnollisista syistä jäänyt tun-
temattomammaksi. Sekin on automatkailijan saavutettavissa, ja näkymät ja kokemuk-
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set palkitsevat sen, joka sinne uskaltautuu. Valoakin riittää kellon ympäri. Päätien 
kunnossa sen sijaan on parantamisen varaa. 
 

Tulen ja jään maa 
 

  
Námafjallin geotermistä aluetta pohjoisessa ja Vatnajökullin jäätikköjärvi Jökulsárlón etelässä. 
 
Islannin saari on melko nuori. Ikää sillä on vaivaiset 60 miljoonaa vuotta. Se on syntynyt 
suurten tulivuortenpurkausten seurauksena, ja tuliperäinen se on edelleenkin. Purkausten 
seurauksena saattaa vieläkin syntyä uusia saaria. Nämä purkaukset ovat aikojen kuluessa 
saaneet saarella aikaan suurta tuhoa. 
 
Islannin tunnetuin tulivuori Hekla purkautui jälleen viime keväänä 11 vuoden tauon jälkeen. 
Purkausta kesti koko sen kuuden viikon ajan, jolloin maailman mielenkiinto oli kohdistuneena 
Persianlahden sotaan. Tällä kertaa vahingot Islannissa jäivät vähäisiksi. 
 

  
Alkukuvassa tulivuori Hekla tieltä 30. Yllä geoterminen uimala Reykholtissa ja kasvihuone Hveragerdissa. 
 
On tuliperäisyydestä Islannille hyötyäkin: kuumien lähteiden vedellä lämmitetään niin taloja 
kuin kasvihuoneitakin. Geotermistä lämpöä käyttää hyväkseen myös teollisuus. 
 
Tuliperäisyyden vastakohtana Islannissa on jäätiköitä, jotka peittävät suuren osan maan pin-
ta-alasta. Jäätiköiden sulamisvedet ovat myös aiheuttaneet aikoinaan paljon tuhoa. Nykyään 
tätä koskivoimaa käytetään runsaasti energian tuottamiseen. 
 
Tulen ja jään lisäksi Islanti on tunnettu myös yli tuhat vuotta vanhoista saagoistaan, jotka 
kertovat sen ajan elämästä. Näitä tarinoita on käännetty myös suomeksi. 
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Rengastie 
 
Islannin päätie on saaren kiertävä, noin 1400 kilometriä pitkä rengastie. Sen kunto on yllättä-
vän huono; se on varmaankin Euroopan huonokuntoisin ykköstie. Vain vajaa puolet siitä on 
kestopäällystettyä. Huonoimmillaan tie on maan itäosissa ja parhaimmillaan taas lännessä 
Reykjavikin seudulla. 
 

  
Islannin ykköstie ei vastannut yleistä käsitystä minkään maan päätiestä. 
 
Teiden rakentaminen Islantiin on ollut vaikeaa jäätiköiden ja maan tuliperäisyyden vuoksi. 
Rengastiekin valmistui vasta vuonna 1974. Islannin sisäosiin teiden rakentaminen on lähes 
mahdotonta, ja siellä voikin liikkua vain maastoautolla. Maahan saapuessaan saa tarkat tie-
dot kulloinkin avoinna olevista sisämaan reiteistä. Ei ole ihme, että islantilaiset itse käyttävät 
mielellään sisäisiä lentoyhteyksiä. 
 

  
Pienipyöräisellä ei kannata lähteä Islannin sisäosiin, joten monet ylittävät sen lentäen. Akureyrin lentokenttä. 
 

  
Jökulsán silta ja islanninponeja Austurlandissa. 
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Maisemat tien varrella ovat monipuolisia ja kiehtovia. Vihreät laitumet lampaineen ja islan-
ninponeineen vaihtelevat jäätikkö- ja vuoristomaisemien sekä kuun pintaa muistuttavien, tuli-
vuorten purkauksissa syntyneiden laavakenttien kanssa. Välillä on laajoja autiomaita ja usein 
ylitetään jäätikköjokia joskus pitkienkin siltojen yli. Puita ei saarella juuri tapaa ja harvat poik-
keuksetkin ovat istutettuja. Kyliä on vain vähän, tilat sijaitsevat harvassa, yksinäisinä. Matkai-
lijan rauhaa ei häiritse mikään. 
 

  
Kyliä on harvassa ja välillä näyttää ajavansa kuun pinnalla. Núpsstaðurin (perinne)kylä ja Eldhraunin laavakent-
tää Suðurlandissa 
 
Etelän kautta Reykjavikiin 
 
Laivalla Islantiin tultaessa saavutaan Seydisfjörduriin maan itärannikolla. Sieltä on vajaa 30 
kilometriä Egilsstadirin pikkukaupunkiin, jonka kautta rengastie kulkee. Pääkaupunkiin Reyk-
javikiin on suunnilleen sama matka niin pohjoisen kuin etelänkin kautta. Me valitsimme ete-
läisen reitin. Parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen Islannin ykköstie näytti kaikkein huo-
noimmat puolensa. Merenrannassa tie kiertelee vuonoja, ja huomio kiinnittyi tien kehnoudes-
ta maisemien uljauteen. 
 
Euroopan suurin jäätikkö Vatnajökull ulottuu etelässä rengastielle saakka. Siihen on helpoin-
ta tutustua Jokulsarlonin jäätikköjärven kohdalla. Täältä tehdään retkiä myös itse jäätikölle. 
Skaftafellin kansallispuiston jälkeen ylitetään Vatnajökullin sulamisvesien muodostama Skei-
dara lähes kilometrin pituista Islannin pisintä siltaa pitkin. Pian tämän jälkeen alkavalla Eldh-
raunin laavakentällä voi kuvitella ajavansa toisella planeetalla. 
 

  
Skaftafellin kansallispuiston portti ja Skeidaran jäätikköjoen ylittävä Islannin pisin silta. Silta tuhoutui jäämasso-
jen lähdettyä liikkeelle 1996. Skaftafellin kansallispuisto liitettiin Vatnajökullin kansallispuistoon vuonna 2008. 
 
Vajaa sata kilometriä ennen Reykjavikia kääntyy tie n:o 30 oikealle. Tämä osin kestopäällys-
tetty, mutta suurimmaksi osaksi varsin huonokuntoinen tie vie Islannin tunnetuimmalle puto-
ukselle Gullfossille. Matkaa sinne kertyy rengastieltä noin 70 kilometriä. Tälle tielle näkyy 
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hyvin myös tulivuori Hekla. Naapurinaan Gullfossilla on "kaikkien kuumien suihkulähteiden 
äiti", Iso-Geysir. Vaikka se ei enää toimikaan spontaanisti, viihdyttää sen vieressä oleva  
Strokker yleisöä purkauksillaan muutaman minuutin välein. Rengastielle palasimme tietä n:o 
35, joka olikin huomattavasti parempikuntoinen. 
 

  
Gullfossin vesiputous on Islannin tunnetuin, mutta pienempiäkin putouksia oli pitkin matkaa. 
 

  
Varsinainen Geysir ei enää jaksa pulputa, mutta Strokkerissa voimaa riittää. 
 
Seuraavaksi rengastiellä saavutaan Hveragerdiin, joka on tunnettu kuumilla lähteillä lämmi-
tetyistä kasvihuoneistaan. Jotkut niistä ovat muodostuneet todellisiksi turistipyydyksiksi ra-
vintoloineen ja matkamuistomyymälöineen. Täältä on pääkaupunkiin matkaa enää noin 40 
kilometriä leveää ja hyväkuntoista tietä. 
 

  
Hveragerðin kasvihuoneet toimivat myös taukopaikkoina, kuvissa Eden ja Gróska. 
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Pääkaupunki Reykjavik 
 
Reykjavik on Islannin ehdoton keskus. Sen lähialueella asuu yli puolet maan neljännesmil-
joonasta asukkaasta. Se on melko viihtyisä kaupunki, jossa on hyvä kulttuuri-, ravintola- , 
ym. tarjonta ja siitä on viime vuosina kehittynyt myös suosittu konferenssikaupunki. Reykja-
vik on urbaani vastakohta Islannin jylhälle luonnolle. Suomalaisia kiinnostaa Alvar Aallon 
suunnittelema Pohjola-talo, joka tarjoaa monenlaisia palveluja myös turistille. Mielenkiintoisia 
museoita ovat ainakin Arbaerin ulkoilmamuseo, arkeologinen museo ja kansallisgalleria. 
 

  
Reykjavikin panoraamaa Tjörninin yli. Reykjavikin Pohjola-talo on Alvar Aallon käsialaa. 
 

  
Reykjavikin Althingishúsissa kokoontuu maailman vanhin parlamentti (suoraan alenevassa polvessa). Árbæjar-
safin ulkoilmamuseossa tutustuu myös kansallispukuihin. 
 
Monet maan suosituimmista nähtävyyksistä ovat Reykjavikin välittömässä läheisyydessä, ja 
näin myös lentäen maahan tulevien saavutettavissa. Vuokra-autolla ehtii hyvin päivässä ajaa 
Geysirin, Gullfossin ja vanhan käräjäpaikan Thingvellirin lenkin. Keflavikin lentokentän suun-
nalla on parantavasta vaikutuksestaan kuulu Sininen laguuni. Reykjavikista järjestetään 
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myös lentoretkiä mm. Vestmannasaarille, jäätiköiden ylle, pohjoiseen Akureyriin ja Myvatn-
järvelle, tai vaikkapa Grönlantiin. Nämä retket eivät kylläkään ole kovin halpoja. 
Pohjoisen kautta takaisin 
 
Pian Reykjavikin jälkeen kääntyy hyväkuntoinen tie n:o 36 Thingvellirin kansallispuistoon. 
Tien alussa ohitetaan Nobel-kirjailija Halldor Laxnesin nykyinen koti sekä lapsuudenkoti Lax-
nesin tila. Thingvellir on maailman vanhimman parlamentin, Altingin, alkuperäinen paikka. 
Sinne kokoonnuttiin jo yli tuhat vuotta sitten. 
 

  
Nobel-kirjailija Halldór Laxnessin koti Gljúfrasteinn, jossa hän vielä vuonna 1990 asui. Hänen kuolemansa  
(1998) jälkeen on siinä avattu hänen kotimuseonsa. Se sijaitsee lähellä Þingvellirin kansallispuistoa. 
 

  
Þingvellir on merkittävä paikka niin historiansa kuin luontosakin vuoksi. 
 
Pohjois-Islannin keskus on Akureyrin kaupunki vajaa 450 kilometrin päässä pääkaupungista. 
Kaupungissa on usean merkkimiehen kotitalomuseo. Mielenkiintoisin on meidänkin televisio-
stamme tunnetun lastenkirjailijan Nonnin (Jon Sveinsson) museo eräässä kaupungin van-
himmista taloista. 
 

  
Islannin kakkoskaupunki Akureyri ja sen kai tunnetuin kohde lastenkirjailija Jón Sveinssonin Nonnahús. 
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Tunnetuin Akureyri on kuitenkin Myvatn-järvelle tehtävistä retkistä. Tämä kauneudestaan 
kuulu järvi sijaitsee erittäin vulkaanisessa ympäristössä, ja alueella onkin paljon geotermistä 
teollisuutta. 
 

  
Pohjoisen laava-alueen Mývatn -järvi ja Krafla -tulivuoren kraatterijärvi Viti. 
 
Koillisessa rengastie puhkoo joskus viivasuorana autiomaan halki. Täällä ei lumipyry ole 
harvinainen keskikesälläkään. 
 
Egilsstadiriin saavuttuamme Islanti oli kierretty, ja sen huomasi, ainakin autosta joka kaipasi 
pesua. Kun aikaa vielä oli, päätimme kiertää Lagarfljot-järven, jota kaupungin turistitoimis-
tossa suositeltiin jo maahan tultuamme. Virkailijan ylistys perustui järven rantamille istutet-
tuun maan laajimpaan metsään. Se ei luonnollisesti tee metsien maasta tulevaan suomalai-
seen kovinkaan suurta vaikutusta, ainakaan ennen kuin saari on kierretty ja puuttomaksi ha-
vaittu. 
 

  
Yötön yö ja istutusmetsää itäisessä Austurlandissa. 
 
Laivalla Bergenistä 
 
Kesäkuukausina lähtee Norjan Bergenistä joka tiistai färsaarelaisen Smyril Linen autolautta 
m/s Norröna Shetlannin ja Färsaarten kautta Islantiin. Matka kestää 43 tuntia sisältäen kaksi 
yötä. Kansipaikka, johon sisältyy lepovuode, maksoi kesällä 1990 788/1050 mk ja halvin 
kahden hengen hytti 1125/1500mk. Henkilöauto maksoi 572/763mk. Yli 1,8 metriä korkealta 
autolta (esim. VW Transporter) joutuu maksamaan 50 prosentin korotuksen. Halvemmat 
hinnat olivat voimassa 1.-21. kesäkuuta sekä elokuun lähdöillä Bergenistä, ei kuitenkaan 
paluumatkalla. 
 
M/s Norröna on rakennettu Saksassa vuonna 1973. Se on silti melko viihtyisä ja palveluta-
soltaan kohtuullinen. Smyril Linen edustaja Suomessa on Skandinavian Matkapalvelu (90-
6949544). 
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Edessä avautuva Seyðisfjörður laivan kannelta ja m/s Norröna taaksejäävän Seyðisfjörðurin satamassa. 
 
Tullimuodollisuudet 
 
Islanti kuuluu Pohjoismaihin, mikä edellyttäisi tullimuodollisuuksien puuttumista. Käytäntö on 
kuitenkin toinen. Tiukan passitarkastuksen (henkilöllisyystodistuskin riittää) jälkeen luukulle 
jonottamaan, sillä jokainen maahan saapuva ulkomainen ajoneuvo pitää tullata. Matka jatkuu 
vasta kun tuulilasissa on tarra, johon on merkitty maastapoistumispäivämäärä. Tämä ei vielä 
maksa kuin aikaa, mutta jos sattuu tulemaan diesel-ajoneuvolla, pitää veroa maksaa myös 
Islannin valtiolle. Määrä riippuu auton painosta ja oleskelun pituudesta. Viikko VW Transpor-
terilta teki 2693 kruunua, noin 185 markkaa. Mitähän koko vuosi olisi tehnytkään? Aikaa tul-
lissa kului puolitoista tuntia. 
 

  
Islantiin ei menty yhtä helposti kuin muihin Pohjoismaihin. Ensin jonotettiin autoilla, sitten jalkaisin. 
 
Kallis maa 
 

   
Reykjavikin ravintola Fógetinn ja sitä edullisempi ja konkreettisempi ulkona syöminen Eldhraunin laavakentällä. 
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Vaikka Suomea onkin todisteltu Euroopan kalleimmaksi maaksi, tulee matkailijan eläminen 
Islannissa vielä kalliimmaksi. Tyypillinen ostoskori on molemmissa maissa suunnilleen sa-
manhintainen. Ulkona syöminen tuleekin Islannissa jo kalliimmaksi. Toki sitäkin kannattaa 
ainakin kokeilla jossain Reykjavikin viihtyisistä ravintoloista. Kaupungin vanhimmassa raken-
nuksessa sijaitseva Fógetinn on islantilaisittain kohtuuhintainen, vähän arvokkaampi on ate-
ria perinteikkäässä kalaravintolassa Naustissa. 
 
Fototuotteet, elektroniikka, äänilevyt (varsinkin cd) ja kasetit ovat huomattavasti meikäläistä 
kalliimpia. Myös kirjat ovat olleet hyvin kalliita, mutta viime keväänä niiltä poistettiin liikevaih-
tovero ja hinnat putosivat viidenneksen. 
 
Yksi tuote Islannista kuitenkin aina kannattaa ostaa, nimittäin villapaita. Se on korkealaatui-
nen ja selvästi edullisempi kuin vastaava Suomessa. Ostopaikkoja on ympäri maata, mm. 
Icelandic Handcrafts Centre Reykjavikissa ja Alafossin tehtaanmyymälä Akureyrissa. Ne tar-
joavat tuotteitaan tax-free-hinnoin turisteille. 
 
Polttoainetta vaikka maatilalta 
 
Islannissa on melko kattava ja palvelutasoltaan hyvä huoltoasemaverkosto. Har-
vaanasutummilla alueilla huoltoasemiakin on harvassa. Joskus ne sijaitsevat maatilojen yh-
teydessä, mutta ovat rengastieltä opastettuja. 
 
Diesel-polttoaine maksoi veron jälkeen noin 1.30 markkaa litralta. Lyijyttömällä bensiinillä oli 
hintaa noin 3.50 markkaa litralta. 
 
Majapaikkoja löytyy  
 
Islannissa on leirintäalueita eri puolilla maata. Tasoltaan ja hinnaltaan ne vastaavat yleistä 
pohjoismaista tasoa. Tosin ainoa hintakokemukseni on Reykjavikista (450 kruunua kahdelta 
hengeltä ja autolta tekee noin 30 markkaa), sillä muilla leirintäalueilla ei ollut toimistoa ollen-
kaan, vaan rahastaja kävi silloin tällöin paikalla. Kun tuli illalla ja lähti aamulla, ei ehtinyt näh-
dä rahastajaakaan. 
 
Islannin turistitoimiston (ITB) Edda-kesähotelliketju on koko maan kattava. Majoituspaikkoina 
toimivat yleensä koulut. 
 
Luonnonkauniita ja rauhallisia yöpymispaikkoja löytyy autossa nukkujalle riittävästi virallisten 
paikkojen ulkopuoleltakin. Islannissa tällainen yöpyminen on täysin turvallista.  
 

  
Leirintäalue Reykjavikissa ja yöpyminen vapaan taivaan alla Jökuldalsheiðin autiomaassa Austurlandissa. 
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Sää huomioon 
 
Islannin sää on vaihtelevaa. Sade voi tulla yllättäen, tuulta on aina ja rannikolla usein myrs-
kyäkin. Joskus sade tulee lumena. Sumu on toisinaan niin tiheää, ettei autolla ajo tahdo on-
nistua. Välillä toki paistaa aurinkokin. 
 
Islannissa tarvitsee lämpimiä sekä tuulta ja sadetta pitäviä vaatteita. Hellevaatteet voi tältä 
matkalta huoletta jättää kotiin. Tehokas lämmityslaite on autossa asustavalle miellyttävä apu. 
 
Valuutta 
 
Skandinaaviseen tapaan Islanninkin rahayksikkö on kruunu, perua siirtomaa-ajoilta. Se on 
muita kruunuja pienempi, arvoltaan noin 0,068 markkaa. Islannin kruunuja ei kannata ostaa 
Suomesta, sillä setelien osto- ja myyntikurssissa on melkoinen ero. Edullista on tallettaa ra-
ha Postipankin Leijonakantiselle ja nostaa sillä mistä tahansa Islannin postista. 
 
Turismista on kehittynyt Islannissakin melkoinen elinkeino ja niinpä yleiset kansainväliset 
luottokortit kelpaavat laajalti. Polttoainetta ei kuitenkaan luottokorteilla saa. 
 
Kartat ja oppaat   
 
Suomenkielistä matkaopasta ei Islannista ole olemassa. Sen sijaan ruotsinkielisiä on meiltä-
kin saatavissa useita, samoin englanniksi, saksaksi ja jopa ranskaksi. Helsingin kahdesta 
suurimmasta kirjakaupasta löytyvät seuraavat oppaat: 
Isaksson-Isaksson, Islandsguiden 
Karlsson, Island- resehandboken till sagornas och vulkanernas ö 
Lindberg, Fakta om Island 
The Visitor's Guide to Iceland 
Iceland, Country and People 
Iceland Road Guide 
Du Mont Landschaftsführer Island. Vulkaninsel zwissen Europa und Amerika 
Polygott Reiseführer Island 
L'Islande, le Groenland, les Feroe Aujourd'hui 
Lisäksi on saatavana kävelyopas Reykjavik within your Reach, jossa toisena tekijänä on Is-
lannin presidentti Vigdis Finnbogadottir 
 
Suomesta on saatavana useampia Islannin karttoja mittakaavassa 1:750000. Saksalaisen 
Terracin kartta on ylivoimaisesti edullisin (vain 14 markkaa). Islannista saa 1:500000 mitta-
kaavaista kaksipuolista tiekarttaa, jossa päällystetyt ja päällystämättömät tieosuudet on mer-
kitty eri värein (julkaisija: Landmaelingar Islands). 
 
Kahdesta meiltä saatavasta Reykjavikin kartasta Falkin sarjaan kuuluva on islantilaista hal-
vempi, selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Siinä on myös koko maan kartta mittakaavassa 
1:1000000. 
 
Oppaiden hinnat ovat sadan markan molemmin puolin, paitsi tieopas, joka maksaa Suomes-
sa peräti 415 markkaa. Itse ostin kirjan Islannista, jolloin hinta jäi selvästi alle puolen meikä-
läisestä. Sieltä kirjaa oli saatavana muillakin kielillä. Kirja on islantilaisten tekemä ja hyvin 
pikkutarkka: siinä on selostettu kaikki Islannin tiet maatilojen tarkkuudella. Kirja on kuitenkin 
melko vaikealukuinen. Toisena oppaana itselläni oli Isakssonien ruotsinkielinen, jossa maa 
oli jaettu yhteentoista alueeseen. Tästä kirjasta sai paremman yleiskuvan, ja yhdessä nämä 
kirjat muodostivat hyvän parin. 
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Islannissa on saatavana 12-kielisiä valokuvaoppaita ainakin rengastiestä, Reykjavikista, is-
lanninponista ja islantilaisista. Yksi kielistä on suomi. 
 
Islannin turistitoimistoista ja lähetystöistä on saatavana mm. vuosittain ilmestyvää kirjaa 
Around Iceland. What's on in -oppaat on ainakin Reykjavikista ja Akureyrista. Lähin tilaus-
paikka on Icelandairin toimisto, Drottninggatan 97 S-11360 Stockholm. 
 
Skandinavian Matkapalvelusta saa suomenkielistä yleisesitettä ja mm. Islannin ja Reykjavi-
kin ilmaiskarttoja. Pohjola-Norden (90-440744) myy ruotsalaisen sisaryhdistyksensä teke-
mää kirjaa Island, mer än sagor. Sieltä voi tilata myös esitteitä. 
 
Teksti ja kuvat Sakari Niemi Pentax LX / Fujichrome 
 
Pari metriä korkean auton kuljettaminen pitkillä merimatkoilla ei ole halpaa lystiä. Matkan 
toteutumista edesauttoi monien sponsoreiden avokätisyys. 
 
Fujichrome-filmit toimitti Fuji Finland, Pentax-kamerat huolsi Fotolux, vakuutukset toimitti 
Tapiola ja laivayhtiöistä olivat mukana Silja Line, Smyril Line ja P&O Scottish Ferries ja Eu-
ropean Ferries.  
 
Matka ja matkustusaika: 

ISLANTI, FÄR- YM SAARET  16.6. - 28.7. 1990 
 
Kirjoitin tämän jutun aikoinaan eräälle suomalaiselle autoalan lehdelle. Ensimmäinen versio 
käsitteli automatkailua Islannissa ja Färsaarilla. Jutun laajuuden vuoksi päätettiin jättää Fär-
saarten osuus pois, jolloin syntyi edellä oleva juttu. Juttu oli jo toimittajan kanssa muotoiltu 
julkaistavaan asuun.  Esko Ahon hallituksen aikainen lama iski kuitenkin koko Suomeen ja 
lehden kustantajalta tuli määräys julkaista vain lehden omien toimittajien juttuja. Niinpä tä-
mäkin juttu jäi julkaisematta.  
 
Jutun valmistumispäiväksi olen merkinnyt 11.6.1991. Kuvat ja kuvatekstit lisätty runsas nel-
jännesvuosisata matkan jälkeen. Olin toimittanut juttua varten joukon kuvia, mutten tiedä 
mitä niistä toimittaja oli valinnut lehteen. Niinpä kuvavalinnat tässä jutussa ovat omiani. 
 
 

 
Sopu sijaa antaa kun ulkona ei tarkene.  

Aamukahvit Akureyrin leirinnässä. 
 


