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Säät ovat muovanneet Sardinian kallioita. Tunnetuin omituisuus lienee Elefanttikallio pohjoisessa. 
Yläkuvassa Ajaccion kaupungintalo liputtaa Korsikan tunnuksin. 

 

  Huhtikuu 4. 1990          AUTOLLA EUROOPPAAN                 SAKARI NIEMI  

Kokemukset ja näkymät maksavat matkan vaivan 

Sukulaissaaret Sardinia ja Korsika  

 

Sardinia ja Korsika kuuluvat Välimeren suurimpiin saariin. Niitä yhdistää yhteinen 
kulttuuritausta ja 100-250 kilometrin etäisyys mannermaalta. Niitä erottaa toisis-
taan 12 kilometrin pituinen Bonifacionsalmi ja valtakunnan raja. Sardinia on Itali-
aan kuuluva autonomia, Korsika taas Ranskan departementti. 

Molemmat saaret ovat vuoristoisia ja vaikeakulkuisia. Niiden eri puolten väliset maantiet 
rakennettiin vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Tiet ovat kestopäällysteisiä, mutta 
maaston epätasaisuus pidentää ajoaikaa melkoisesti. 

 

Sardiniassa ylängöt ovat lähinnä itäpuolella, joten pääkaupungista Cagliarista pääsee vuo-
riston pahemmin haittaamatta pohjoisessa sijaitsevaan Sassariin, saaren toiseksi suurim-
paan kaupunkiin, ja edelleen Porto Torresiin, josta on laivayhteydet niin Italiaan kuin Rans-
kaankin. 
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Sardinian pääkaupunki Cagliari on etelärannalla, Castelsardo taas pohjoisrannikolla. 

 
Länsirannikolla on myös Sardinian tärkein lomakeskus Alg-
hero, jonka turistitoimiston virkailijan sanavarastoon kuuluu 
muutama suomalainenkin sana. 

Mikäli matkustaa täältä Korsikalle, saa jonkinlaisen koske-
tuksen vuoristoon Paratiisirannikkoa seurailevalla pohjoisella 
rantatiellä. Jos taas mieli tekee todellisille serpentiiniteille, on 
Cagliarista otettava suunta Nuoroon, ei kuitenkaan päätietä, 
vaan "oikotietä" vuoriston kautta. 

Korsikalla vuoristot ulottuvat lännestä lähes itärannikolle jät-
täen kuitenkin tilaa melko suoralle tielle Bonifaciosta Bastiaan, 
saaren suurimpaan kaupunkiin. Kokemukset ja näkymät kyllä 
maksavat vaivan, jos suuntaakin saaren pääkaupunkiin Ajac-
cioon ja sieltä Corten kautta Bastiaan. 

Vuoriston teillä saa varoa ruokaansa etsiviä puolivillejä sikoja. 
Näköalatasanteilla ne kerjäävät turisteilta ruokaa, joskus kah-
dellakin jalalla seisten. Korsikalla ei siis ole pelkoa sian stres-
silihasta. 

Eristyneisyyden lisäksi saarten vitsauksena olivat ennen niin 
malaria kuin rosvotkin. Onneksi malaria on nykyään voitettu, 
eikä rosvojakaan näkynyt. Saaret ovat silti tänäänkin mai-
densa heikoimmin kehittyneitä alueita. Perinteiset tavat ja kir-
kon vaikutus ihmisiin on säilynyt mannermaata paremmin. Ke-
hitystä hidastaa myös voimakas muuttoliike mannermaalle. 

Nuragheista nykypäivään 

Sardinian maisemat ovat viime vuosina tulleet tutuiksi useista 
Taviani-veljesten elokuvista. Lammaspaimen laumoineen jyl-
hässä ja karussa maisemassa on todellisuutta tämänkin päi-
vän Sardiniassa. 

Kulttuuri on vanha, vanhimpia koko Italiassa. Saarella ovat tyypillisiä muinaisten linnoitus-
ten jäännökset, ns. nuraghit, joita on tuhansittain eri puolilla Sardiniaa. Monet niistä ovat 
vain pieniä kivikasoja, mutta suurimmat ovat toistakymmentä metriä korkeita rakennusmo-
numentteja. Parhaiten säilyneisiin pääsee sisällekin. 
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Sardinian maaseutua tyypillisimmillään: lammaslauma ja nuragheja. Suurin ja tunnetuin nuraghi on 
UNESCOn maailmanperintökohteisiin kuuluva Su Nuraxi di Barumini. 

  
Algheron vilkasta uimarantaa ja rauhallista miesten siestan viettoa Masullasin kylässä Länsi-Sardiniassa. 

Napoleonin saari 

   
Auringonlasku saarten välisessä Bonifacion salmessa. Korsikalaistytöt Ajaccion pääaukiolla takanaan Na-
poleonin patsas. Terra Vecchia ja vanha satama on korsikalaisen Bastian ikivanha keskus. 

Napoleon Bonaparte, Ranskan tuleva keisari, syntyi Korsikan pääkaupungissa Ajacciossa. 
Täällä hänelle onkin pyhitetty kaksi museota. Kaupungintalon museossa hänen elämän-
kaareensa voi tutustua syntymätodistuksesta kuolinnaamioon. Napoleonin synnyinkodissa 
taas on nähtävillä hänen elinympäristönsä monenlaisine muistoesineineen. 
Muutenkin Napoleon on läsnä Ajacciossa ja kaikkialla Korsikalla patsaina, muotokuvina ja 
kadunniminä. Saaren kasvava turismikin tuntee hänen arvonsa. Niinpä pienoispatsas lah-
ti matkailijan mukana Suomeen. 
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Corten kaupunki vuoristossa ja puolivillit siat vuoristotien varrella. 

Polttoainetta saa luotollakin 

Hinnat niin Sardiniassa kuin Korsikallakin noudattelevat emämaiden tasoa. Bensiini on 
tunnetusti Italiassa kallista ja alennuskuponkeja saa nykyisin vain raja-asemilta. Mikäli ne 
ovat päässeet loppumaan tai niitä ei ole onnistunut saamaan ollenkaan, kuten kävi alle-
kirjoittaneelle, on luottokortista apua mannermaalla ja Sisiliassakin. 

Italialaiset ovat viimeinkin pääsemässä epäluulostaan luottokorttia ja sen käyttäjää koh-
taan. Lähes aina tarvittaessa löytyi huoltoasema, joka hyväksyi muovirahan. Aina siitä ei 
edes ollut mainintaa ulkopuolella. Tässäkin Sardinia tulee perässä: koko saarelta löysin 
vain yhden aseman, joka hyväksyi kortin. Ehkä ensi kesänä tilanne on sielläkin parempi. 

Korsikalla sen sijaan luottokortit kelpaavat ranskalaiseen tapaan lähes kaikilla huolto-
asemilla. 
 

  
Lounas Porto Conten maisemissa Sardiniassa ja aamiainen Sarrola-Carcopinon Camping Caravaning La 
Sulanassa Korsikalla. 

Merimatkoilla on eroa 

Kun Suomesta lähtee ja saarille aikoo, on edessä välttämättä useampia merimatkoja. Suomalainen on 
tottunut hyvään tasoon matkatessaan kotimaisilla laivoilla niin Ruotsiin kuin Travemündeenkin. Mikäli odot-
taa samanlaista tasoa Välimerellä, pettyy varmasti. Laivat ovat paitsi iältään vanhempia, myös kooltaan 
pienempiä ja alkeellisempia. Suurin ero lienee kuitenkin palvelun tasossa. Hintatasokin on kotimaista 
huomattavasti korkeampi.  

Öinen laivamatka Sisiliasta Sardiniaan oli ankea kokemus. Myönteistä oli, että onnistui saamaan edes 
kansipaikat, laivoja kun näiden saarten välillä kulkee vain kaksi viikossa. Lippuun ei sisältynyt kuin baari-
jakkara, jos sellaisen onnistui saamaan. 
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Autokansi suljettiin jo hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä, jolloin villapaidat jäivät väärälle puolelle. Kun vii-
meinenkin myyntipiste suljettiin puoli kaksitoista, ei palelemiselle enää ollut vaihtoehtoa. Eivät molemmat 
olisi muutenkaan voineet nukkua yhtä aikaa, sillä laivakansi vilisi näpisteleviä pikkupoikia. 

Seuraavalle laivamatkalle Korsikalta mannermaalle osasi varustautua paremmin, mutta itse lipunsaanti 
olikin kiven takana. Ajateltu lähtösatama ja aika muuttuivat toisiksi. Keski-Korsikan vuoristo piti ylittää toi-
seenkin suuntaan, ja vielä jäi ylimääräistä aikaa muuhunkin. 

Loppukesä on Välimeren alueella ruuhka-aikaa: autojonot seisovat ja hinnat nousevat pilviin, varsinkin 
Rivieralla, jonne lähes kaikki ranskalaiset saapuvat heinä-elokuun vaihteessa. Jos kaikesta huolimatta 
haluaa silloin matkustaa, kannattaa laivaliput hankkia hyvissä ajoin. 

L a i v a m a t k o j e n  v e r t a i l u 

Turku-Tukholma (Silja Line)     385 FIM 10,5 h 
Trelleborg-Sassnitz/DDR (SJ/DR)  SEK        290  =    193 FIM   3,5 h 
Villa S. Giovanni-Messina/Sisiiia (TFB)  ITL   22 000  =    69 FIM   0,5 h 
Palermo- Cagliari/Sardinia (Tirrenia)  ITL 260 000  =   816 FIM 13,0 h 
S.Teresa Gallura-Bonifacio/Korsika (Navarma)  ITL   77 000  =   241 FIM   2,0 h 
Ajaccio-Nizza (SNCM)  FRF        940  =   625 FIM   7,0 h 
Travemünde-Helsinki (Silja Line Finnjet)   1390 FIM 38,0 h 
 
Kaikki matkat tehtiin kansipaikoilla. Molempiin Silja Linen lippuihin sisältyi sleep-in-makuupaikat, jotka Finn-
jetissa olivat lähes hyttiluokkaa. Hinnat sisältävät kaksi aikuista ja VW Kleinbusin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 
Juttu julkaistiin Autoliiton Moottori -lehdessä Huhtikuu 4. 1990. Kartan lisäksi jutussa oli kol-
me kuvaa, joiden kuvatekstit tässä uusinnassa on lihavoitu. Muut kuvat teksteineen lisätty 
keväällä 2017. 
 


