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Toyotan Turkin tehtaan johtaja Koji 
Kobayashi luovuttaa 26 kilometriä ajetun 
Corolla Sedanin päätoimittaja Lauri Larmelalle.
Seikkailu kohti Suomea voi alkaa.
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SEIKKAILU
TURKISTA SUOMEEN C-LUOKASSA

Hyvää kotimatkaa 

Kapikulen raja-asema,Turkki. Jono seisoo.
Miehet tupakoivat hermostuneina autojensa
ympärillä. Päivä alkaa kääntyä jo illaksi, mutta
Corollan lämpömittari näyttää sitkeästi 26 as-
tetta. Julkeasti riisuutuva paikallinen nainen
säpsäyttää meidät hereille – daami kuorii ha-
meensa alta housut toisensa jälkeen, eikä väli-
tä lainkaan kymmenien miesten tuijotuksesta.
Normaalia täälläpäin – ehkä.

Lauri Larmela Kuvat Petri Mulari

K
un kello lyö seitsemän, jono alkaa elää. Lakko, vuoron-
vaihto tai kahvitauko taisi loppua. Pian olemme mukana
kiilauskilpailussa: puomille mahtuu vain yksi auto ker-
rallaan, mutta suppiloon yritetään ainakin kolmesta
suunnasta, epämääräisenä parvena. Jään lähdössä pahas-

ti jälkeen – ainakin viisi autoa onnistuu luikertelemaan Corollan
ohitse. Petri kannustaa räväkämpiin otteisiin.

– Meet vaan sekaan!
– Täähän on uusi auto, peilit hajoo ja varmaan muutakin.
– Anna mennä, tai me ei päästä ikinä Bulgariaan.
Ykköstä pesään ja vanhan Mersu-pakun kylkeä pitkin eteenpäin.

Se sujahtaa eteemme, mutta savuttava Audin retale joutuu nöyrty-
mään – en anna milliäkään periksi ja pian olemme puomilla.

Pääsemme viehättävän naisviskaalin käsittelyyn.Daami katselee
papereitamme kaikessa rauhassa, kun esimies puuttuu peliin:

– Oh my god, these guys are from Finland! They are OK, please
let them through!

Joudumme maksamaan vielä jonkinlaisen terveysveron, peräti
14 euroa. Kahdeksan jälkeen olemme lopulta vapaita tunkeutu-
maan Bulgariaan.

Miten ihmeessä jouduimme Turkin ja Bulgarian rajalle? Vastaus:
tietä pitkin, Istanbulin suunnasta tultiin. Mitä hemmettiä?

No, kuten varmaan tiedätte, Suomessa myytävät Toyota Corolla
Wagonit ja Sedanit tehdään Turkissa Adapazarin kaupungissa,
noin 150 kilometriä Istanbulista itään. Että kävitte siis tehtaalla?
Kyllä, ja otimme sieltä Corollan kulkupeliksi. Suunnitelma oli har-
vinaisen selvä: Toyotan keula kohti pohjoista ja itäisen Euroopan
läpi koti-Suomeen. Hullut!

Matkassa oli pitkään pari mutkaa. Kun USA:n kaikkivoipainen
presidentti George W.Bush aloitti Irakin sodan viime maaliskuussa,
reissumme joutui vaakalaudalle. Turkki on Irakin rajanaapuri, eikä
Adapazarin tehdas halunnut vieraita luokseen sodan aikana. Kun
sota saatiin jonkinlaiseen päätökseen, Toyota näytti vihreää valoa.

Lähtö oli epävarmaa loppuun asti, sillä autoon ei tahtonut mil-
lään löytyä sopivia rekisterikilpiä. Ratkaisu löytyi hirveän väännön
jälkeen: Turkissa paikalliset siirtokilvet ja Bulgarian rajalta alkaen
ihan oikeat Suomen kilvet.ja

Herran haltuun!Herran haltuun!
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Istanbul, 9. kesäkuuta. Läm-
pömittari lähestyy kolmea
kymppiä jo ennen aamuyhdek-
sää. Onneksi istumme ilmas-
toidussa Toyota Previassa. Yli-
tämme Bosporin salmen mahta-
vaa siltaa pitkin. Eurooppa jää
taakse, Aasia alkaa.

Tehtaan pääoven viereisellä
parkkipaikalla nököttää yksinäi-
nen Corolla – meidän automme,
selvä se! Tutustumme tehtaaseen,
joka on erityisen ylpeä laadus-
taan: Adapazarin Corollat edus-
tavat Toyotan parasta kokoonpa-
no-osaamista. Lounastamme ja
tapaamme tehtaan johtoa.

Kolmelta koittaa H-hetki.Ulos
portista ja keula kohti Istanbulia.
Yhteinen kotimatkamme alkaa
hiukan nolosti: minä istun pel-
kääjän paikalla ja Petri komeasti
takana. Meitä kuskaa tuntema-
ton turkkilainen.Oudon järjeste-
lyn takana on tehdas, jonka mie-
lestä meidän ei ole viisasta ajaa
turkkilaisilla siirtokilvillä varus-
tettua autoa.Emme väitä vastaan.

Kuski tuntuu luottavan työn-
antajansa tuotteeseen. Tehtaan
pihassa mittarissa oli 26 km, eli
auto on iskemätön. Tästä huoli-
matta herra paahtaa moottori-
tiellä tasaista sataaneljääkymp-
piä – sopivaa sisäänajoa, vai mi-
tä? Mister ei tunnu puhuvan eng-
lantia, joten turvaudumme viit-
tomakieleen: aja huoltikselle, ha-
luamme ostaa vettä! Äijä ym-
märtää huitomisen syyn, ja pian
kaarramme BP:n pihaan.

Istanbulia kohti vievä mootto-
ritie on erinomaisessa kunnossa,
ja eikä aikaakaan, kun ylitämme
taas Bosporin salmen – nyt idäs-
tä länteen. Istanbulin jälkeen lii-
kenne hiipuu.Herra Turkki pitää
tasaista vauhtia ja kuuntelee pai-
kallista radiokanavaa – suoma-
laisen korvassa musiikki tuntuu
laahaavan jollottavalta. Tutkim-
me karttaa ja laskemme kilomet-
rejä rajalle.

Puoli kuudelta saavumme Ka-
pikuleen. Auto pannaan park-
kiin, ja Hassan häipyy paikalta
salkku kourassaan. Pian hän tu-
lee takaisin mukanaan pari uutta
herraa, ja kohta seurue kasvaa
vielä yhdellä miehellä. Porukka
etsii Corollan konehuoneesta
valmistenumeron, pulisee ja sel-
vittää kovasti jotain asiaa, josta
meillä ei ole aavistustakaan. Yksi
mies häipyy, meidät käsketään
kyytiin, ja turkkilainen rajateat-
teri alkaa.

Kuski ajaa Corollaa luukulta toi-
selle, mutta kukaan ei selitä meille,
mistä on kyse. Käymme varmaan
tullissa, rajavartiostossa ja ties mis-
sä. Passitkin tarkistetaan. Komedian
huippu koittaa, kun ajamme samas-
ta portista kahteen kertaan. Ensin
ikään kuin ulos Turkista, ja välittö-
mästi takaisin! Reilun tunnin vei-
vaamisen jälkeen olemme jälleen
matkalla Turkista ulos. Tässä vai-
heessa yksi seurueen viskaaleista äi-
tyy puhumaan englantia:

– Now you can go!
– Thank you!
Uskollinen kuljettajamme pois-

taa pahviset siirtokilvet. Kättelem-
me jäähyväisiksi, ja kysyn kielimie-
heltä, missä voisimme ruuvata Suo-
men kilvet paikoilleen. Vastaus on
tylyn selkeä: koska vaan, mutta ei
Turkin puolella.

Pidämme Petrin kanssa pikapala-
verin ja päädymme suoraan toimin-
taan: Turkin portista ulos, auto
parkkiin ei-kenenkään -maalle ja
kilvet kiinni.

Ruuvaan kilpiä kaikessa rauhassa,
ja Petri kuvaa. Bulgarialaiset raja-
vartijat seuraavat kykkimistämme
parinkymmenen metrin päästä.
Tästä tulee vielä häkkiä, tuumin.

Kun kilvet ovat kiinni, päräytäm-
me muina miehinä Bulgarian en-
simmäiseen tarkastuspisteeseen. Ei
mitään hässäkkää – valtava helpo-
tuksen huokaus, joka vaihtuu tur-
hautumiseen, kun juutumme tuo-
hon jo edellä mainittuun jonoon.

BG

Pikapainajainen: menen ohi, jos pääsen.

Muistoja kultaisilta vuosilta: Trabant ja Merkkimies.

Perusannos Bulgariaa:
kaatopaikka, hökkeli-
kylä ja purkuvalmiita

kerrostaloja.

Lantakuorma: yksi hevosvoima riittää.
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Jonosta ja terveysverosta sel-
vittyämme on taas palaverin paikka.
Listaamme tärkeimmät tarpeem-
me: bensaa, juomista ja majapaikka
ennen pimeän tuloa eli noin tunnis-
sa. Päätämme yrittää Harmanliihin
tai ehkä Galabovoon.

Bensiiniä saamme yllättävän hel-
posti, heti raja-alueen jälkeen. Kau-
nis tyttö lorottaa Corollan uume-
niin 35 litraa, joka maksaa 45 bulga-
rian levaa eli 23 euroa. Litrahinta jää
siis noin 60 senttiin – Suomeen ver-
rattuna puoli-ilmaista, kirjaimelli-

sesti. Kaupan päälle saamme vielä
pullon Cokista.

Lähdemme tankki täynnä kohti
tuntematonta. Harmanlii tulee vas-
taan puolessa tunnissa.Optimisteina
ohitamme sen ja päätämme pyrkiä
eteenpäin – valoakin tuntuu vielä
riittävän. Pian toteamme, että teim-
me pahan virheen.Pimeys laskeutuu
säkkinä ennen kuin olemme Gala-
bovossa.Ajamme isoa päätietä, mut-
ta valaistuksesta ei ole tietoakaan.
Pudotan vauhdin viiteenkymppiin.

– Mehän sovittiin, ettei ajeta pi-
meässä!

– Niin.
Tunnelma on aavemainen. Mate-

lemme pimeällä Bulgarian maaseu-
dulla kohti pohjoista, autoja tulee
vastaan harvakseltaan eikä missään
näy valoja.

– Hei, mikä toi on? Joku eläin?
– Hepokatti.
Petri on varmaankin oikeassa:

Corollan valoissa pönöttää kämme-
nen kokoinen jättisirkka, joka voisi
hyvinkin olla hepokatti, vieläpä
maantiellä poikittain.

Hetken kuluttua polveilevan pel-
tomaiseman keskellä alkaa näkyä
himmeitä valopilkkuja: Galabovo.
Hissuttelemme pieneen kaupunkiin,
jossa on lähes yhtä pimeää kuin sitä
ympäröivällä maaseudulla: ehkä jo-
ka kymmenes katuvalo palaa. Ihmi-
siä ja kotieläimiä sujahtelee kuoppai-
sen tien yli tämän tästä – kolmea-
kymppiä lujempaa ei voi ajaa. Kau-
punki on nopeasti nähty:ei hotelleja.

Taas pimeälle maantielle ja Rad-
nevoa kohti. Se on yhtä pimeä.
Ajamme keskusraittia eestaas, ja lo-
pulta Petri kysyy paikallisilta nuoril-
ta hotellia.Vastaus: ei hotelleja!

Kello lähestyy yhtätoista, ja v-käy-
rä alkaa sojottaa yhä tiukemmin
kohti Corollan kattoa. Pakko jatkaa
Nova Zagoraan, jossa toivoton vael-
luksemme lopulta päättyy. Ensin
löytyy itävaltalainen ÖMV:n huol-
toasema, ja sieltä saatujen neuvojen
perusteella vaatimaton majatalo.

Tunnelma motellissa on painajais-
mainen: henkilökunta ryyppää ja
ruokailee pihalla. Kukaan ei puhu
englantia eikä saksaa muutamaa sa-

naa enempää. Huone kuitenkin
löytyy, ja kun paikallinen Dimitri
saa selville, että olemme Suomes-
ta, saamme myös yhteisen pu-
heenaiheen: Mika Häkkinen! Jut-
tua ja viinaa olisi riittänyt varmaan
koko yöksi, mutta tyydymme gril-
livartaisiin ja pariin kaljaan.

Seuraava aamu valkenee hui-
kaisevan kirkkaana – edellisyön
pimeys on muisto vain. Häivym-
me motellista sähäkästi. Kamala
mutta halpa paikka: ruoka ja
vuoteet 24 euroa!

Katselemme Bulgariaa päivän-
valossa kiinnostuneina: paljon
viljelyksiä, neuvostoliittolaisia
autoja, vähän liikennettä. Kyrilli-
set aakkoset ja summittainen vii-
toitus vaikeuttavat suunnistamis-
ta. Löydämme Veliko Tarnovoon
vievän uran hetken harhailujen
jälkeen. Viitat ohjaavat meidät
pois ennalta valitulta reitiltä, joka
seurailee E85-tietä.

Kazanlakin rappioituneessa
kaupungissa vastaan tulee ensin
sika ja sitten Shellin huoltoasema.
Tervehdimme sikaa ja tankkaam-
me Shellillä, joka tuntuu keitaalta
purkuvalmiiden kerrostalojen
keskellä. Kazanlakin jälkeen
maasto alkaa kumpuilla. Lopulta
kelaamme serpentiiniä ylöspäin
kakkosvaihteella, armottomasti
savuttavan rekan perässä ja pään
kokoisia reikiä asfaltissa väistel-
len. Reitti tuntuu olevan raskaan
liikenteen suosiossa.

Gabrovon jälkeen tie alkaa
viettää loivasti alaspäin. Maise-
mat kaupunkien ulkopuolella
jäävät mieleen kauniina: vehreää
ja kumpuilevaa.Yhdeltä saavum-
me Veliko Tarnovon kaupunkiin.TROsta: nyt rinkeleitä ja kirjoja halvalla. Oikea suunta: Bosporin 

yli Eurooppaan.

Bulgarian raja: 
Suomen kilvet kiinni.

Mitalin toinen puoli: laventelipeltoa niin
pitkälle kuin silmä siintää.
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Pysähdymme, koska opaskirja
painottaa paikan historiallista
merkitystä. Kukkulalla sijaitseva
vanha kaupunki on viehättävä,
mutta 35 asteen helle rajoittaa
turismia. Pian vetäydymme var-
joon ja nautimme lounaaksi
piikkisikaa, eli puukepissä pais-
tettua possua.

Veliko Tarnovon jälkeen mai-
sema tasaantuu. Olemme jälleen
E85-tiellä, jolla poliisivalvontaa
tuntuu piisaavaan: Opel Astra -
tutka-autoja on pensaissa taa-
jaan. Bjalan kaupunki jää reitin
sivuun, ja samassa toteamme, et-
tä Romaniaan on vain viiden-
kymmenen kilometrin matka.
Lähestymme Rusen raja-asemaa
edellispäivän kauhukokemukset
mielessämme. Homma sujuu
kuitenkin ihan toiseen malliin.

Ensimmäisessä kontrollispis-
teessä Suomen passit noteera-
taan jälleen hyväksyvän remp-
seästi:

– Do you have Finlandia Vod-
ka?

– No!
– Please, bring some next ti-

me!
Hohottelemme vielä koppa-

lakkimiehen heitolle, kun edessä
on jo seuraava viskaali. Hän var-
tioi eräänlaista vesihautaa, jonka

läpi autot ohjataan. Kylvyllä koete-
taan estää tautien leviämistä, ole-
tamme. Herra puhuu hyvää englan-
tia, ja kehottaa meitä maksamaan
yhden euron. Näin toimimalla sääs-
tämme automme suihkulta, joka on
vesiesteen olennainen osa. Maksam-
me huuli pyöreänä virallisen lahjuk-
sen, ja ohjaamme Corollan kylpyyn.

Seuraavaksi ylitämme Tonavan
pitkää siltaa myöten.Ceaucescun ai-
kana valmistunut sosialismin voi-
mannäyte vie meidät Romaniaan.
Joki virtaa alla mahtavana. Roma-
nian puolella on vastassa iso ja lähes
tyhjä raja-asema.Vastaanotto on ys-
tävällisen asiallinen.Vain ylimääräi-
nen yhdeksän euron maksu muis-
tuttaa, että olemme edelleen syvällä
Itä-Euroopassa.

Romanian puolella maisema on
yhtä heinä- ja peltovainiota. Kylät
seuraavat toisiaan, eläimet toikka-
roivat liikenteen seassa, ja meno on
muutenkin samanlaista kuin Bulga-

riassa.Suurin ero on autokalustossa:
Ei Ladoja eikä Mosseja vaan pelkkää
Daciaa joka välissä. Niin, Daciahan
on 1970-luvulla valmistetun Re-
nault 12:n romanialainen vastine.
Tämän muinaisjäänteen valmistus
jatkuu edelleen.

Bukarestiin on rajalta reilun 60
kilometrin matka. Emme aio poike-
ta sisään, vaan kiertää pääkaupun-
gin. Kartan perusteella kiepaus
näyttäisi onnistuvan kehätietä pit-
kin. Kaupungin laidalla paljastuu,
että niin sanottu kehätie ei ole taval-
lista maantietä kummempi: täynnä
risteyksiä, liikennevaloja ja mielet-
tömiä kuoppia. Kokonaisuuden
kruunaa kaaosmainen liikenne,joka
etenee asfaltin reikiä kierrellen –
vauhtia on 30–50 km/h.

Ryömiminen loppuu, kun kiihdy-
tämme tomaatteja kaupittelevien
mummojen ja Carrefour-hypermar-
ketin välistä Pitestiin johtavalle
moottoritielle. Tie on hyvä, ja sen

varren näkymät kertovat jotain olen-
naista tämän päivän Romaniasta.

Käännymme moottoritieltä uu-
delle huoltoasemalle vain huoma-
taksemme, ettei se toimi. Myymälä
ja pumput ovat paikoillaan, mutta
viimeinen silaus ja henkilökunta
puuttuvat. Pian tämän episodin jäl-
keen vastaamme kävelee viiden niit-
tomiehen porukka – ihan pokkana
pitkin moottoritien piennarta. Tien
rakentamisen yhteydessä paikalliset
polut on jyrätty, mutta viljelyspals-
tat ovat edelleen jäljellä, joten niille
on käveltävä moottoritietä pitkin.

Lähellä Pitestiä Corollan mittariin
kierähtää 1 000 km, ja sen kunniaksi
kurvaamme taas toiveikkaina huol-
tikselle. Sisäänajorampissa on käyn-
nissä kiivas ihmiskauppa: tyttöjen
tie kulkee märältä asfaltilta suoraan
rekan kabiiniin. Huoltoasema on
kesken vain osittain: polttoainetta
saa, mutta WC on ”no function”!

RO

Yllä: Budapest: ilta Tonavalla.

Ratissa tarkkana: rekka rinnalle ja ohi. Tien päällä: Romanian mustalaiset
vaeltavat aina vaan.

Kauppa käy: tytöt myyvät, rekkamiehet ostavat.



SYYSKUU 2003 TUULILASI 181

Opaskirja varoitti Pitestin kau-
pungista: petrokemian teollisuutta
ja saasteita.Peltojen keskellä savuaa-
vaa jättikombinaattia ei voi olla
huomaamatta. Sukellamme kaikes-
ta huolimatta kaupunkiin, koska
edellisillan kauhut ovat vielä tuoree-
na mielessämme: haluamme maja-

paikan ennen pimeää. Opas suosit-
telee muutamaa hotellia. Löydäm-
me yhden, mutta se on täynnä.

Saamme ystävällisen opastuksen
toiseen, josta löytyy kaksi huonetta.
Otamme ne, vaikkei niissä olekaan
ilmastointia. Hinta on kohdallaan:
kympin huone! Matkamiehet ovat
valmiita lepoon saatuaan sopivasti
ruokaa ja juomaa. Corollan säilytys
ison kaupungin kadulla arveluttaa,
mutta hotellin turvaupseeri vakuut-
taa, että auto saa olla rauhassa.

40-asteisessa huoneessa ei paljon
tullut nukuttua, mutta valkoisin
pöytäliinoin katetuilta pöydiltä nau-
tittu aamiainen korjaa hieman tilan-
netta.Lähdemme eteenpäin tukevan
munakkaan voimin. Tie on taas ta-
vallista kaksikaistaista, ja suunta on
ylöspäin,Karpaateille.Vauhtimme ei
riitä kaikille rekoille,vaan ne paahta-
vat tylysti ohi. Tunnin ajon jälkeen
tasanko on takana ja maisema muut-

tuu mukavan polveilevaksi.
Sibiun jälkeen alkavat alueet, joil-

la vielä sosialismin aikana asui pal-
jon saksaa äidinkielenään puhuvia
ihmisiä. Tämä yhtenäisenä säilynyt
kansansirpale muutti näille seuduil-
le jo keskiajalla. Viljavat tasangot
tuntuvat jatkuvat loputtomiin.Kau-
pungit ovat siistimpiä ja vauraam-
man näköisiä kuin Bulgariassa ja
Romanian alatasangolla. Myös lii-
kenteessä toikkaroivia eläimiä on
vähemmän. Keskipäivällä lämpö
kohoaa jo normiksi muodostunee-
seen 35 asteeseen.

Tiet ovat kohtalaisen hyvässä
kunnossa. Ohittaa saa kuitenkin jat-
kuvasti, jos mielii pitää yllä jonkin-
laista keskinopeutta. Corolla pelaa

kovasta paahteesta huolimatta
kuin enkeli. Kun ilmastoinnin pi-
tää täysillä, sisällä on mukavan
viileää. Mitä nyt ikkunan karmiin
nojaava käsivarsi vähän kärtsää.

Yhtäkkiä tiukka marssi katke-
aa kuin leikaten: tien varressa
makaa maasturi kyljellään ja
miehiä pyörii ympärillä. Ulosajo
taitaa olla tuore. Petri kuvaa ja ju-
tuttaa miehet, sitten häivymme
liukkaasti. Jotain tällaista saattoi
odottaa, sillä paikalliset ajavat lu-
jaa ja miten sattuu.

Reitille osuu useita ruokapaik-
koja, mutta hylkäämme ne yksi
toisensa jälkeen. Jotkut ovat sot-
taisia, toiset taas täynnä.Meillä on
kiire.

– Ei me voida jäädä pihvejä
paistamaan. Illaksi täräytetään
Budapestiin!

– Ai jaaha. Pitkä on taival, ko-
vin pitkä.

Nälkä yltyy pahasta ankaraksi,
mutta sottaisessa Devan kaupun-
gissa syliimme tipahtaa jättipotti.

Paratiisi: kalamiehen aamu vuorijärvellä.

Pitesti, Hotelli Carmen: 
öljyt ok.

Ruse: sillan yli
Romaniaan.

Työmatka: pelto kutsuu kuokkijaansa.

Läheltä piti: Jeep lipesi muttei osunut.
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– Onko tuo Mäkkärin logo?
– Siltä näyttää. Sinne!
McDonalds ei ole kangastus,

joten tunkeudumme sisään suu-
pielet nykien. Olemme varmaan
paikan ensimmäiset ulkomaa-
laisasiakkaat vähään aikaan.
Vuoropäällikkö syrjäyttää kassa-
koneita hakkaavan alaisensa hie-
novaraisesti, ja hoitelee meidät
VIP-tyyliin. Merkittävä asiakas-
palvelutapahtuma on ohi kol-
messa minuutissa, ja vartin pääs-
tä paikalta poistuu kaksi teräväs-
ti röyhtäilevää suomalaista. Bu-
dapest kutsuu.

Paahdamme kohti Unkaria
päättäväisesti, mutta matka ei
tunnu katkeavan millään. Sa-
maan suuntaan on matkalla jos
jonkinlaista ratinkääntäjää, jois-
ta hulluin lienee eräs pikkubus-
sin kuljettaja. Mersussa on täysi
poka päällä, ja lisätaakkana vielä
peräkärry. Tästä huolimatta Ro-
manian Reino roikkuu sitkeästi
keskiviivalla, ja ohittelee henki-
löautoja kuolemaa halveksuen.
En uskalla yrittää tämän savutta-
van yhdistelmän ohi – seurauk-
sena olisi varmaan kosto ja kuit-
taus takaisin keulille.

Viimeinen isompi kaupunki
Romanian puolella on Arad. Se
jää mieleen pelloille asti ulottu-
vasta ratikkalinjasta. Unkariin
pääsee monesta kohtaa. Emme
noudata viittojen suosituksia
pohjoisemmasta reitistä, vaan
suuntaamme Nadlaciin. Ylitys
käy sukkelasti. Samalla siirrym-
me Turkin, Bulgarian, Roma-
nian ja Suomen ajasta Keski-Eu-
roopan aikaan.

Matkaa Budaan on vielä ar-
violta 250 kilometriä, joten ei au-
ta kuin syöttää menemään. Ma-
kon tomaattikaupungissa reitille
osuu Shell, jossa tankkaamme.
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Varoitus: väistä tai sattuu.

Yksinäinen odotus: missä on lypsäjä?

Muisto sosialismista: MIG huoltoasemalla.

Valvonta pelaa: poliisia ei tarvita, auto riittää.

Tien pää: reikä tuulilasissa.

Oho: Ferrari pikku-
kylässä Slovakian
maaseudulla.

Mäkikoe: 
vuoren yli ja 

ukkospilveen 
rekkaruuhkassa.

Myyntikunnostus: valkoista maalia ruosteen päälle.
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Szegedin kaupungin jälkeen liiken-
ne yltyy erittäin kiihkeäksi – kapea
tie on kapasiteettinsa äärirajoilla.
Kiskun-Felegyhazan kohdalla tilan-
ne vihdoin helpottaa, kun pääsem-
me ihka uudelle ja piikkisuoralle
moottoritielle.

Ajamme Corollan budapestiläi-
sen hotellin parkkihalliin hiukan
ennen kahdeksaa. Mittarissa on
1 749 kilometriä eli tehtaalta on tul-
tu 1 723 km. Omalääkäri määrää
autolle ja miehille lepoa.

Keskiviikkoiltana tyssännyt mat-
kanteko jatkuu perjantaiaamuna.
Luovimme ulos Budapestista poh-
joiseen, Tonavan vartta seuraten.
Ylitämme virran Esztergomissa.
Slovakialainen rajamies ei ole uskoa
korviaan, kun kerromme tulevam-
me Turkista. Mitäs kysyi!

Vaihdamme vastarannan pik-
kukaupungissa jälleen kerran rahaa.
Slovakian valuutta on koruna. Un-
karin forintit kääntyvät korunoiksi,
mutta lompakkoon unohtuneet
Bulgarian levat eivät. Slovakian
puolella maasto on alkuun tasaista
ja paikannimet myös unkariksi. Tiet
ovat hyvässä kunnossa, ja kun lii-
kennettäkään ei ole ruuhkaksi asti,
ajo maistuu. Kylät ovat köyhän oloi-
sia, ja niinpä olemme kuin puulla
päähän lyötyjä äkätessämme tien
varteen pysäköidyn Ferrarin.Punai-
nen Testarossa näyttää tosi ufolta
paikallisten Skodien välissä. Pienten
harharetkien jälkeen olemme E77-
tiellä, suuntana Zvolen, Banska
Bystrica ja vuoret.

Tasamaa muuttuu nopeasti kum-
puilevaksi. Samalla maissipellot
vaihtuvat syvän vihreisiin

niittyihin ja komeisiin kuusimet-
siin. Kahden aikaan nälkä on sitä
luokkaa, että on pakko löytää suu-
hunpantavaa. Vähän ennen Zvole-
nia tien varresta osuu silmiin asialli-
sen näköinen ravitsemusliike.
Luemme slovakinkielistä listaa an-
taumuksella, ja tilaamme mieles-
tämme pari pihviä. Ne myös saam-
me, ja ahmimme lautaset tyhjiksi ri-
peään tahtiin. Lysti maksaa noin
kymmenen euroa.

Zvolenin jälkeen kummut terä-
vöityvät kukkuloiksi, ja pian Corol-
lan alla vilistää mutkainen vuoristo-
tie.Vauhti tippuu nopeasti kahteen-
kymppiin, kun juutumme vuoren
rinnettä kipuavan Liaz- ja Skoda-ar-
madan jatkoksi.Sopivin vaihde tun-
tuu olevan kakkonen. Mutkat ovat

niin jyrkkiä, että niissä näkee
melkein omat perävalonsa.

Niinpä ohituksista voi vain haa-
veilla. Reitin korkein kohta osuu
Banska Bystrican kaupungin
kohdalle, jonka jälkeen tie lähtee
laskeutumaan kohti Puolan rajaa
ja Krakovaa. Alamäkihuristelun
aikana piinaava helle räjähtää uk-
koseksi.

Dolny Kubinin kaupungin jäl-
keen vuoret ovat takana, mutta
maisema jatkuu edelleen metsäi-
sen kumpuilevana. Tiet ovat mai-
niossa kunnossa, ja matka tuntuu
taittuvan mallikkaasti. Raja tulee
vastaan hiukan yllättäen. Rekkoja
on jonossa satamäärin, mutta me
sujahdamme Puolaan käden
käänteessä.Korunat vaihtuvat zlo-
tyiksi, mutta levat jäävät edelleen
lompakkoon homehtumaan.

Puolan puolella ajamiseen
tulee taas Romaniasta tuttu hekti-
nen rytmi. Tiet ovat täynnä auto-
ja, ja kaikilla tuntuu olevan miele-
tön kiire. Jos ei nyt muualle, niin
ainakin edessä olevan auton ohi.
Kaaosmainen kaahaus vaatii ve-
ronsa joka päivä – tästä todistavat
tien varren sadat ristit ja madon-
nan kuvat.

Räpellämme kohti Krakovaa
pikku-Fiatien ja Poloneesien pyö-
riessä jaloissa. Tie viettää alamä-
keen. Kello alkaa lähestyä kuutta,
ja näyttää siltä kuin kaikki krako-
valaiset olisivat pakenemassa
kaupungistaan Zakopanen suun-
taan viikonlopuksi. Vastaan no-
ruu yhtenäinen autojono, ehkä
kolmenkympin vauhtia. Seitse-
mältä otamme Krakowan liepeil-
lä bensiiniä.30 litran loraus irtoaa
21 eurolla. On taktiikkapalaverin
aika.

– Krakovaan vai eteenpäin?
– Krakovan ohi ja johonkin

pikkukylään yöksi.
Krakovan kiertäminen ottaa

aikansa, ja olemme ulosmenotiel-
lä vasta kahdeksan aikaan. Tie
kohti Varsovaa kulkee kylästä ky-
lään.Matka etenee tuskastuttavan
hitaasti. Slomnikin kylässä sil-
miin osuu hotellin viitta. Hotelli
löytyy rauhalliselta asuinalueelta.
Saamme majatalon viimeisen
huoneen. Budapestista on tultu
reilut 500 kilometriä.

Ravintolan ”tyypillinen puola-
lainen illallinen” muistuttaa
enemmän aamiaista. Suolaiset
makkarat uppoavat oluen voi-
malla, ja pian on levon aika. Bu-
dapestin ilmastoituun hotelli-
huoneeseen verrattuna Slomni-
kin kortteeri tuntuu lähinnä

H

Puola: heinää EU:n rattaisiin.

Unkari: sukulaiskieli, eikö niin?

Budapest: minne mentäisiin tänään?
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kombinaatin lämpökeskuksen
pukuhuoneelta. Ikkunat ovat
paksussa höyryssä ja painajaisia
täydentää sopivasti keskiyön ilo-
tulitus. Räiskyttelyn syy jää
epäselväksi.

Aamiainen painuu mieleen eh-
kä retken karmeimpana: palaneet
munakkaat ja marmeladia päälle!
Maksamme 200 zlotyn eli 45 eu-
ron laskun ja suuntaamme kohti
Varsovaa vielä ennen aamuyh-
deksää. Lysti ei ollut edes kovin
halpaa, joten emme muistele
Slomnikia ilolla.

Puola on toista maata. Puola ei
ole maa vaan henkinen tila. Tois-
telen näitä ikuisia totuuksia ja
väistelen rekkoja, traktoreita, he-
vosia, mummoja, vaareja, heinä-
paaleja ja kaikkea muuta vastaan
tulevaa ja ohi yrittävää. Muistelen
vanhoja kokemuksiani Puolasta
ja totean Petrille, että mikään ei
ole muuttunut: liikaa autoja ja
ihan hulluja kuskeja. Ajaminen
Puolassa on kerta kaikkiaan stres-
saavaa. Lupaan, että päiväs-
tä tulee pitkä ja veemäi-
nen.

Etenemme Varsovan
suuntaan niskat jäykkinä.
Radomissa tulee mitta täy-
teen. Kartta syyniin, ja päätämme
kiertää Varsovan alaoikealta. Ke-
tunlenkki alkaa pienestä Grojecin
kaupungista. Pienempiä kyliä ja
kaupunkeja myötäilevä reitti on
näköjään muidenkin suosiossa:

rekkoja riittää. Liikenne on kaikesta
huolimatta vähemmän hektistä
kuin Varsovan tiellä.

Ylitämme Valko-Venäjän Brestiin
vievän päätien ja jatkamme omaa
uraamme koillisen suuntaan. Lo-
pulta Ostrow Mazowieckin kaupun-
gissa on aika liittyä päätielle, ja suun-
nata kohti Bialystokia. Vatsa kurnii,
mutta kun sopivaa ruokapaikkaa ei
osu reitille, tyydymme perunalastui-
hin ja veteen. Jurruutamme ratti
naksuista liukkaana rekkojen seassa
kohti itää. Hiukan apaattinen tun-
nelma vaihtuu raikuvaan nauruun,
kun bongaamme tienvarresta rai-
vokkaasti tanssivan naisen. Kyseessä
ei ole tanhuesitys,vaan selkeä myyn-
titapahtuma. Emme osta, mutta
nauramme tanssivalle hutsulle pit-
kään.

Bialystokin kierto sujuu sutjak-
kaasti. Nyt suunta on selkeästi kohti
pohjoista. Aprikoimme rajan mah-
dollisia rekkajonoja ja nautimme ke-
säillan kauneudesta.Aurinko on vie-
lä korkealla ja maisemat aika suoma-

laisia: järviä ja kuusimetsää.
Koti-ikävä alkaa vaivata.Yh-

dessä sykäyksessä matkantekoon tu-
lee uutta puhtia – tänään Liettuaan ja
huomenna kotiin!

Nopeusmittarin neula kiertyy
tyhjällä tiellä aina vaan enemmän
oikealle. Havahdun hypnoottisesta
kaahauksesta, kun Petri huomaut-
taa parkissa olevista rekoista. Sa-
massa tajuamme, että kyseessä ei ole
mikään satunnainen rekkaparkki,
vaan Liettuaan pyrkivän rekkajo-
non pää. Letkaa jatkuu peräti 15 ki-
lometrin ajan! Tie on leveä ja mai-
niossa kunnossa, joten jonon ohit-
taminen sujuu helposti. Tien varren
taulu kertoo sponsorin: Euroopan
Unioni.

Ennen rajaa on pakko ostaa Liet-
tuan oma liikennevakuutus. Paik-
kaamme köyhän maan kassaa 15
eurolla ja piruilemme vastapainoksi
massiivisesta jonosta.

– Se on vain normaalia.
– Miten niin normaalia, jututta-

mamme rekkakuski kertoi jonotta-
neensa kaksi päivää!

– Ei, ei! Neljätoista tuntia riittää.
Jätämme vakuutusmyyjän pupi-

semaan itsekseen, ja suuntaamme
henkilöautojonoon, jolla on pituut-
ta muutamia kymmeniä metrejä.

Aikaa kuluu tunnin
verran, eli paljon

pidempään kuin

LT

EST

LV
Projekti: Riian ohitustietä
kohennetaan.

Rappio: Neuvostoliitto 
loppui, koneet jäivät.

Sponsorin puheenvuoro: EU maksaa.

3 200 km takana: 
öljyt edelleen ok.
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muilla rajoilla sitten painajaismai-
sen Turkki–Bulgaria -episodin.

EU:n rahoilla rakennettu tie jat-
kuu myös Liettuan puolella. Väylä
on niin leveä ja ilta niin kaunis, että
päätämme pyrkiä Kaunakseen asti.
Aluksi emme tajua, että Liettua on
Suomen ajassa. Kaunaksen liepeillä
asia selviää: kello on yli yhdeksän, ja
nyt olisi syytä löytää nopeasti maja-
paikka. Ylitämme leveän Nemunas-
joen ja sukellamme sisään sympaat-
tisen tuntuiseen kaupunkiin. Löy-
dämme vartissa hotellin, joka osoit-
tautuu ehkä retken viehättävim-

mäksi. 700 kilometrin päivämatkan
kulkenut Corolla saadaan var-
tioituun parkkiin ja ryytyneet mie-
het lepoon.

Sunnuntaiaamu valkenee har-
maana ja koleana. Unkarin helle-
tunnelmista ei ole tietoakaan.Sekoi-
lemme aikamme, kunnes pääsem-
me ulos kaupungista. Suunta on Pa-
nevezysiin ja sieltä edelleen kohti
Latviaa. Tasaiset maisemat ovat niin
tylsiä, että keskitymme lähinnä ar-
vailemaan jäljellä olevien matka-
tuntien määrää. Lautta Helsinkiin
lähtee kello 19.30. Siihen pitäisi eh-
tiä vaikka väkisin. Optimistinen

veikkaus: viideltä Tallinnassa.
Rajanylitys Latviaan sujuu hel-

posti. Matka jatkuu ilman paikallis-
ta rahaa, sillä rajan pinnasta ei löyty-
nyt valuutanvaihtopistettä. Tank-
kaus hoituu Bauskassa kuitenkin
kätevästi luottokortilla. 31 litrasta

maksetaan maltilliset 19 euroa.
Riian lähellä tiestöä parannetaan

rankalla kädellä. Sponsorina on
täälläkin EU. Työt pyörivät sunnun-
taista huolimatta täysillä. Emme
jaksa keskittyä kartanlukuun. Her-
paantuminen kostautuu: olemme
matkalla Pietariin! U-käännös, ja
pienen pinnistyksen jälkeen Viroa
kohti vievä ura löytyy.

Virolainen rajavartija tutkii au-
tomme ja sen paperit erittäin huo-
lellisesti, jopa Corollan valmistenu-
mero syynätään. Näin vakavasti
meitä ei otettu vastaan kertaakaan
Turkista lähdön jälkeen. Virossa
olemme jo kuin kotona. Pärnun jäl-
keen liikenne kiihtyy melkein puo-
lalaistyyppiseksi. Ajamme mukana
sopivan kovaa, mutta pahimpia
hörhöjä väistellen.

Aamulla laadittu ennuste osoit-
tautuu tarkaksi. Päräytämme sata-
maan viideltä.Vilkaisu matkamitta-
riin meinaa unohtua: matkaa teh-
taalta on tehty Corollan oman mit-
tarin mukaan 3 493 kilometriä.
Lauttamatka Suomenlahden yli
tuntuu pakkopullalta. Tunnelma on
haikea – tähänkö tämä nyt loppuu!

Rannassa vastaanotto on pe-
risuomalainen: alkometrin pilli suu-
hun ja puhallus. Selvitän pääsyko-
keen. Rajavartija ei kysy meiltä mi-
tään. Pettymys on suuri. Olisimme
niin kovasti halunneet vastata kysy-
mykseen: mistäs on jätkät tulossa?

FIN

PL
15 kilometriä: normaali jono Liettuaan.

Krakovan helmi: puoli kilometriä kerrostaloa. Katoavaa kansanperinnettä: Fiat 126 P.

Puolalainen vapaus: aja lujaa ja ohita mahdollisimman usein.

Helsinki: takana 
3 500 kilometriä.

Tervetuloa, pitkä puhallus.
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M itä tällä paikalla oli ennen
tehdasta? Johtaja Yüksel Ci-
lingir vastaa empimättä:

– Perunapeltoa!
Kiertelemme tehdasta herra Ci-

lingirin johdolla. Hän on vastuussa
kokoonpanotyön laadusta, ja mie-
hellä on pullat hyvin uunissa: Saka-
rayan tehdas on menestynyt erin-
omaisesti Toyotan sisäisissä laatu-
mittauksissa. Mitä löytyy hyvän laa-
dun takaa?

– Meillä ei ole painostava tunnel-
ma. Kuka tahansa voi pysäyttää lin-
jan, jos siltä tuntuu.

Cilingir on valmennettu nykyi-
seen työhönsä huolella. Hän asui
kolme vuotta Japanissa, ja työsken-
teli tuon ajan Toyotan Takaokan
tehtaalla. Reissu oli kaikin puolin
onnistunut, sillä mukaan tarttui
niin japanilainen vaimo kuin sujuva
japanin kielen taitokin. Cilingir vie-
railee edelleen säännöllisesti Toy-
otan kotisaarella.

– Nyt olemme suurien haastei-
den edessä: nostamme tuotanto-
määriä jatkuvasti, mutta samalla
meidän pitää huolehtia laadusta – se
ei saa huonontua.

Tehtaan rakentaminen Sakaray-
aan alkoi vuonna 1990. Toyotan pa-
rina hankkeessa oli iso turkkilainen
holding-yhtiö Sabanci. Corollan
valmistus käynnistyi vuonna 1994.
Vuonna 2000 omistus järjestettiin
uudelleen:yhteisyrityksestä tuli Toy-
ota Motor Manufacturing Turkey eli

tehtaan omalla slangilla TMMT.
Tehtaan väki on silmiinpistävän

homogeenista – linjalla on pelkäs-
tään nuorehkoja miehiä. Myös hal-
linto on paikallisissa käsissä.Vain teh-
taan johtaja on japanilainen.Koji Ko-
bayashi kehuu estoitta porukkaansa.

– Miehet tulevat meille töihin ar-
meijan jälkeen vähän yli parikymp-
pisinä. Heillä on takanaan teknisen
alan perusopinnot, mikä on hyvä.
Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä
mieltä, että myös armeija valmentaa
sopivasti autotehtaan linjatyöhön,
johtaja sanoo.

Tehtaalla työskentelee noin 2 000
ihmistä. Tuotantomäärää kasvate-
taan vähitellen. Viime vuonna lin-
jalta rullasi ulos 39 000 Corollaa,
joista valtaosa eli 33 000 meni vien-
tiin. Tänä vuonna volyymi nousee
melkein kaksinkertaiseksi, 77 000
autoon.

Turkkilaisia Corollia viedään 26
maahan, joista 23 sijaitsee Euroo-
passa. Toyota on tällä hetkellä Tur-
kin toiseksi suurin autonviejä. Yk-
köspaikalla on Renault, joka tekee
Turkissa porrasperäistä Renault
Clioa ja vanhanmallista Mégane-
farmaria.

Kobayashi kertoo, että ensi vuon-
na farmarin ja sedanin rinnalle tulee
kolmaskin versio. Mikä Corolla se
mahtaa olla – Verso 4x4?

– En kommentoi, mutta kyllä si-
nä fiksuna miehenä voit arvata,nau-
reskelee hyväntuulinen Iso Johtaja.

Toyotan lisäksi myös Fiat, Ford,
Hyundai, Honda ja Renault valmis-
tavat autoja Turkissa. Miksi näin?

– Turkilla on erillinen tullisopi-
mus Euroopan Unionin kanssa, au-
tot saadaan EU-maihin ilman tullia.
Lisäksi täällä on hyvä alihankkija-
verkko ja sopiva kustannustaso.

– Turkissa tehdyssä Corollassa
puolet osista on paikallisia, 35 pro-
senttia tulee EU:n alueelta ja 15 pro-
senttia Japanista.

Herra Kobayashi ei ole uskoa kor-
viaan, kun hän kuulee suunnitel-
mastamme.

– Mitä, aiotte ajaa Corollan Suo-
meen. No, hyvää matkaa vaan!

Tapaamisen lopuksi kysyn, kau-
anko Corollan matka Suomeen nor-
maalisti kestää. Esikunta kehittää
vastauksen minuutissa: laivakyydil-
lä Corolla on Hangossa 18 päivässä.
Päätämme panna reilusti parem-
maksi.

Kasvuun 
laadusta tinkimättä

Toyotan tehdas sijaitsee
keskellä maalaismaisemaa,
noin 150 kilometriä
Istanbulista itään. Paikasta
käytetään rinnakkain kahta
nimeä: Sakaraya/Adapazari.

TOYOTA TURKISSA

Elämyksiä 
koko rahalla

Lähdimme Turkin retkelle hake-
maan vaikeuksia, tai ainakin mie-
leenpainuvia elämyksiä. Hienoja
muistoja tuli roppakaupalla, mutta
vaikeuksilta säästyimme.

Jo etukäteen oli selvää, että
Toyota Corolla on tällaiselle retkel-
le mitä mainioin kulkupeli. Se ei
herätä missään liikaa huomiota,
mutta toisaalta sen ratissa jaksaa
painaa pitkää päivää. Halusimme
allemme Sedanin, koska sen taka-
luukkuun saa tavarat piiloon. 1,6-
litrainen moottori oli Toyotan valin-
ta. Se osui oikeaan: tehoreservistä
oli hyötyä vuorilla ja rekkajonojen
ohituksissa. Onnistuneen varuste-
paketin täydensi vakiona oleva
ilmastointi. Ilman viilennystä Bal-
kanin aurinko olisi paahtanut mei-
dät hourulaan parissa päivässä.

Ostimme Suomesta mukaan
kunnon kartat joka maasta. Niiden
avulla suunnistus sujui mallikkaas-
ti muualla paitsi Bulgariassa. Kyril-
lisin aakkosin tekstatut kyltit ja
epämääräinen viitoitus johtivat
muutamaan ketunlenkkiin.

Teiden kunto vaihtelee valtavas-
ti. Parhaat väylät löytyivät Turkista,
Slovakiasta ja Liettuasta. Huo-
noimmassa kunnossa tiet ovat iso-
jen kaupunkien liepeillä. Pimeällä
ajamista kannattaa ehdottomasti
välttää. Hulluinta liikenne on Puo-
lassa, ja ehkä paikoitellen Roma-
niassa. GSM-puhelin toimii joka
paikassa. Se tuo matkantekoon
tiettyä turvallisuuden tunnetta.

Bensiiniä ei tarvinnut jäljittää
kertaakaan: huoltoasemia oli reitil-
lä runsaasti. Tämän todistaa sekin,
että tulimme koko 3 500 kilometrin
matkan Tallinnaan ilman varakanis-
teria. Koko retken keskikulutuksek-
si kirjattiin 7,1 l/100 km. Bensiinit
maksettiin luottokortilla. Varalla oli
tietysti aina myös käteistä. Bensii-
nin hinta vaihteli, mutta menovesi
oli joka paikassa selvästi halvem-
paa kuin Suomessa. Edullisinta ysi-
vitosta tanakkasimme Bulgariassa,
60 senttiä litra.

Emme varanneet yösioja etukä-
teen . Niinpä jouduimme välillä
nukkumaan aikamoisissa murjuis-
sa. Sänky kuitenkin löytyi joka illak-
si, vielä myöhäänkin. Hotelliasumi-
nen ja ruokailu on halpaa, jos ei
majoitu suurkaupunkeihin. Halvim-
pia maita ovat Bulgaria ja Romania.

Turkkilainen kokoonpanotyö on poikkeuksellisen laadukasta.




