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MATKALLE VALITTII N INTIALAISTEN

VIIMEISIN HUIPPUSAAVUTUS, ROYAL

ENFIELD HIMALAYAN. ENDUR(lMALLI (}N

LUNASTANUT PAIKKANSA SEIKKAILIJ(lIBEN
pyiinllnA USEAMMASSAKIN MAAssA.



6 Pienet kau-
pungit Himalajan
rinteilld tarjosivat
tarpeellisia
levihdyshetkii

@ Vuorille nou-
seva tie huononi
vddjiimStttimisti,
vaikka olimme jo
pitkddn uskoneet,
ettei se voisi enee
huonontua.

evAtkesdstd 2o1B ryhma
suomalaisia motoriste-
la lihti hakemaan Royal
Enfieldit ajamalla Suo-

meen. Matka Nepalin, Kii-
nan, TadZikistanin, Uz-
bekistanin, Turkmenista-

nin, AzerbaidZanin, Georgian, Turkin
ja muutaman Euroopan maan lapi tulisi
olemaan sarja hdmirin rajamaita. Paal-

limmiiseni mieleen jdivit nimittainby-
rokratiaa pursuavat rajanylitykset.

Royal Enfieldin mallivalikolma on
pitkddn koostunut vuoden 1932 Bullet-
mallia muistuttavista 35o- ja 5oo-kuu-
tioisista yksisylinterisisti pyoristi. Vii-
me vuosina tuotekehitykseen on pa-

nostettu lujasti, ja tuloksia alkaa nlkyi.
Muotoilulla ja ridtiloinnilli perus-

malleista on saatu muokattua varsin
ndyttdvdn ndkoisiii customeja ja cafe

racereita. Pddstotkin on saatu puriste-

tuksi eurooppalaisten vaatimusten ta-
so11e, ja abs-jarrut loytyvit kaikista uu-
simista malleista.

Matkalle valittiin intialaisten viimei-
sin huippusaavutus, Royal Enfiled Hi-
malayan. Enduromalli on lunastanut
paikkansa seikkaiiijoiden pyordnd In-
tian lisiksi niin Amerikassa kuin muu-
tamassa Euroopan maassakin.

Tehdaskierrokselta vauhtiin
Paikalle piiilli piisimme tutustumaan
Royal Enf,eldin tehtaaseen, mutta teh-
dasvierailua latisti ehdoton kuvauskiel-
to. Portilla ol1eet vartijat jopa teippasi-
vat kdnnykoiden linssit umpeen ennen
tehtaaseen menoa.

Tehtaan siisteys teki suomalaisiin
vaikutuksen. Kaikki oli ojennuksessa,
ja tehtaan seinilli oli iskuiauseita mo-
raalin, sitoutumisen ja siisteyden tir-
keydesti.

Melkoinen osa komponenteista tulee
useilta Chennain ympdristossi toimivil-
ta alihankkijoilta. Moottorit, vaihteistot
ja pintakisittely on kuitenkin pidetty
tiukasti omissa kisissd. Pyordt valmis-
tetaan liukuhihnalla, missi sekd pyo-

ra etta asentajat liikkuvat rintarinnan.
Kun pyord on valmis, sita ajetaan

muutaman minuutin ajan dynamomet-
rissd, jonka data siirretddn tehtaan tie-
tokantaan. Sitten pyordlli ajetaan 1,5 ki-
lometrin ienkki tehtaan viereiselld ra-

dalla. Pyorii valmistuu lihes r,+ kap-
paleen minuuttitahtia, joten radalla on
kova hulina yoti pdivdi.

Tehdasvierailua seuraavana aamu-
na otimme suunnan pohjoiseen ja Suo-

meen, jonne ennlttdisimme noin kah-

den kuukauden kuluttua.
Intialaisessa liikenteessi ei kannata

heittaytya kovin kohteliaaksi. Rauhal-
liset ja ddrimmdisen pdittdvdiset liik-
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S Joet ylittevet teiti ja Himalayanit jokia. SyvAssa
vedessa pitea ajaa hiljaa ja varovaisesti, mutta mutavelliin
verrattuna se on suorastaan virkistdvdd.

keet avaavat hdmmdstyttivdlld taval-
1a sopivan rakosen ajoneuvojen sekaan.

Moottoritie ei o'le ihan sama asia
kuin meilld. Tien reunoilla saa laldun-
taa lampaita, vuohia ja puhveleita, joi-
ta pit55 myos joskus ajaa moottoritien
y1i. Sen verran sivistysvaltio Intia on,
etta moottoritiemaksuja kerJtSSn vain
vihintiiitn nelipyoriisiltii ajoneuvoilta.

Ensimmiinen limpotilaltaan koh-
tuullisen mukava piivd oli vasta viikon
verran pohjoiseen ajettuamme. Ldm-
poi oli aamulla vain muutaman pyki-
1d y1i 3o astetta. Myos illansuussa luke-
ma tippui mukaviin kolmosella alka-
viin numeroihin.

Raskas nousu Himalajalle
Nepalin viisumeita myontdvd toimis-
to oli menossa kiinni samoihin alkoi-
hin, kun olimme vield Intian byrokrati-
an kynsissd. Joustavat nepalilaisvirkai-

ff Nepalista tie
nousi syherciiseni
kohti Kiinaa. Tiibe-
tie kohti ajettaessa
tien kunto parani
huomattavasti.

:S vaikeimman
osuudenjSlkeen
muutamaan
py6riin joudut-
tiin tekemddn
kytkinremontit.

lijat totesivat, etta eipa hataa. Normaa-
listi z5 dollaria maksavan viisumin voi-
si saada ylitoini 3o dollarilla.

Adrimmiisen mutkainen ja jyrkkii;i
tie kiemurteli kohti pilvia ja Katman-
dua. Vdli1ld tuntui, ettei Royali jaksa
ykkoselldkdin ylos jyrkdstl nousevista
mutkista. Vastaan tu11 tasaiseen tahtiin
tiipotdysid maastoautoja. Tie oli yhden
kaistan levyinen, joten iokainen koh-
taaminen piti ottaa tosi tarkasti.

Rankat sadekuurot saivat tiet tulvi-
maan, ja muutaman kerran sade oli saa-
nut maamassoja I iikkeelle vuorenrin-
teiltl. Tielli o1i vililli melkoisesti mu-
taa ja kivii. Alaspdin ajettaessa sai o1-

1a tarkkana jarrun kanssa, si11d mdrkd

;'a mutainen tie lipsauttaa iikkiii pyo-
rdn nurin.

Parin pdivdn odottelun jilkeen Kii-
nan viisumit varmistuivat ia idhdim-
me ylittamaan Himalajaa.

Jo alkumatkasta alkoi tuntua siltd,
ettt valitsemamme tie tulisi olemaan
hankala tai paremminkin ilyton valin-
ta. Paikalliset varoittelivat etukateen,
ettavuoristossa on ollut rankkoja satei-
ta, jotka ovat syovyttdneet tiet pahoille
urille ja lammikoissa saattaa o11a puoli-
kin metrii sitkedi liejua.

Liimamainen savi muurasi renkaan
kuviot ja etuiokasuojan ja renkaan vd-
lin tiyteen, joten eteneminen muut-
tui mahdottomaksi. Pyorid nosteltiin,
tyonnettiin ja vedettiin ilejussa. Parista
pyordstd kytkin sanoi sopimuksena ir-
ti. Siini sitd istuttiin Himalajan vuoris-
ton hitaasti tihenevdssi tlhkusateessa.

Kytkinremonttien jdlkeen ldhdimme
kipuamaan Pidurin kaupungista koh-
ti Kiinan rajaa. Tie oli pariin edelliseen
piivdin verrattuna suorastaan loista-
vaa, vdlilli lihes yhden ajokaistan Ie-
vyisii suikaleita asfalttiakin. Kuivuus >>
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leki ajamisesta lihes nautinnollista. Tie
oli aikamoista kivikkoa, mutta sen sel-
vitteminen tuntui helpolle.

Kiinan puolelle puuskuttamaan

Kiinan kansantasavallan mahtiponti-
nen tullirakennus oli autio ja tyhja. Ka-
rautimme pihaan ja kiivelimme ohjei-
den mukaan sisille. Passi, sormenjiil-
jet, ja sitten odottelemaan. Yksi vapaa-
valintainen laukku mukana marssim-
me taas sisille. Laukku lipivalaistiin,
ja sitten olimmekin virallisesti Kiinassa.

Kiinan puolella, Tiibetissii, tiet olivat
tasaisia, ja teiden varrella oli jopa kai-
teita. Kohtalaisen hyvi asfalttitie nou-
si loputtomalta tuntuvana serpentiini-
ni kohti korkeuksia.

Nousu kolmesta kilometristi yli vii-
den kilometrin korkeudelle tuli useim-
malle meisti liian nopeasti. Harvasta
ilmasta ei isoillakaan keuhkoilla tahdo
saada siiviloidyksi riittivisti happea.

Matka jatkui satunnaisista lumikuu-
roista ja pakkasaamuista huolimatta
toivorikkaalla mielelli, mutta matkan-
tekoa hidastivat useat tarkastuspisteet.
Viilillii dokumentit halusi nihdii poliisi
ja viililli sotilaan sotisopaan sonnustau-
tunut virkaintoinen kiinalainen.
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Toinen aikaa vievi toimi oli pyori-
en tankkaus. Pycirit oli vietiivii ben-
sa-aseman pihan takanurkkaan, jonne
kannettiin menovettd kastelukannuilla.

Stanimaiden kautta linteen
Kun tie alkoi laskea kohti Irkhestamin
raja-asemaa, sadekin loppui kuin leika-
ten. Ldmpcitila pysyi kuitenkin varsin
vaatimattomissa lukemissa.

Asema oli autio. Mieleen hiipi pelko,
etti joudumme viettimiin ycin maas-
tossa, sillii kello oli jo iltakahdeksan.
Paikallisopas kdvi kuitenkin hakemas-
sa kymmenkunta rajavirkailijaa, jotka
tarkastivat passimme ja piiiistiviit mei-
dat Kirgistanin puolelle.

Vasta puolenyon jiilkeen pdisimme
tien pdllle kohti 70 kilometrin pdis-
si olevaa majapaikkaamme. Juuri kun
liihdimme liikkeelle, taivas alkoi vuo-
taa. Alkuun tihkusateena tullut hidas-
te muuttui vuorelle nousemisen myote
rinniiksi ja lumeksi. Lumisohjo juuttui
kiinni visiiriin, ja nikyvyys oli paikoi-
tellen vain muutamia metreji.

Liimpcitila painui pakkasen puolel-
le, ja ajaminen oli iiirimmdisen hanka-
Iaa liukkauden, pimeyden ja purevan
kylmyyden takia. Kilometrejd laskien

junnasimme eteenpain 2o-3o kilomet-
rin tuntinopeutta.

Eipi ole koskaan hellan liimpci tun-
tunut niin hyviille kuin saavuttuamme
Sary Tashin kyliiin kahden aikaan ycil-
lii. Vaatimaton majatalo tarjosi singyn,
peiton ja hyviin iltaruuan.

Kirgistanissa olisi viihtynyt pitem-
piiinkin. Maisemat olivat uskomatto-
man kauniita. Vihreiden niittyjen, vir-
voittavien vuoristopurojen ja jykevi-
en vuorenseiniimien yhteiselo oli kuin
Raamatusta. Teiden varrella olevat lap-
set vilkuttivat meille, ja lasten kasvoil-
le levisi iloinen hymy, kun vilkutim-
me takaisin.

Pian odottelimmekin jo Uzbekista-
nin puolella pyoriemme viliaikaisia tul-
Iauspapereita. Tulliasemalla piti ma-
koilla ja tarinoida muutama tunti.

Turkmenistanin puolella alkoikin sit-
ten melkoinen savotta.Passi piti esittii
kolme kertaa, ennen kuin pddsimme
leimaamaan itsemme maahan ja osta-
maan viisumia. Se maksoi 69 kiiteisdol-
laria, ja kohta tultiin kysymaan 95 dol-
laria viiliaikaisesta pyoriin tullaukses-
ta. Passit kerettiin varttitunnin jiilkeen
vielii takaisin, vaikka niissi oli jo viisu-
mit liimattuna ja leimattuna.

O Himalaja n5ytti
kauniit kasvonsa.
Aurinko paistoi,
ja yli kahdeksaan
kilometriin nou-
sevat lumihuiput
saivat aikaan
uskomattomia
ndkymii.

O rie kiipesi par-
haimmillaan yli vii-
teen kilometriin.
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Viiden tunnin hieromisen ia odotte-
lun jdlkeen saimme luvan jatkaa. Tosin
vain 3oo metrii, ionka jilkeen vuoros-
sa oli passien tarkastus. Ja 5oo metrin
piissi oli vieli yksi passien tarkastus-
asema, jonka jdlkeen olimme maassa.

Marmoria ja tiisit puheluita

Turkmenistanin pidkaupunki Ashga-
bat on kdsittiimaton. Mauttomasti ko-
ristellut ja nousukasmaisen tyylittomat
kerrostalot reunustavat kuusikaistaisia
katuja. Jokainen kerrostalo on piillys-
tetty Carraran marmorilla. Kaupungis-
sa ei kuitenkaan nayttenyt olevan ihmi-
sii juuri ollenkaan. Paikallisten ansio-
tasoon nihden nimi marmorikolossit
ovat aivan liian kalliita.

Vihdoin pidsimme Kaspianmeren
rannalla olevaan Turkmenbasyn kau-
punkiin. Ilma oli viilentynyt, silli myrs-
kyinen tuuli oli nostanut hienoa pcilyi
ilmaan, eikd aurinko pystynyt osoitta-
maan tdytti voimaansa.

Hiljattain avattu Turkmenbasyn sa-

tama oli uskomaton. Italian marmorista
tehty viimeisen pdille siisti ja pramei-
levan tyyliton satama oli autio. Tieto-
koneita ja ndyttopidtteitd oli jokaisel-

Ia tiskilli, mutta yhdellekiiln koneel-

le tai tiskilte ei ollut pestattu tycinteki
iiii. Kahviloiden varustuskin oli huip-
puluokkaa, mutta myytavat tuotteet ja
myyjit puuttuivat!

Lopulta kiytyi ihminen, joka uskal-
si sanoa jotakin. Kaspianmeren ylitti-
vf,n lautan lihto olisi todennikoisesti
huomenna aamuyhdeksin ja iltakah-
deksan valilla. Meita neuvottiin palaa-

maan passien ja rekisteriotteiden kans-

sa huomenna uudestaan.
Neljdltii aamuyolll tuli soitto, ettd

nyt pikavauhtia satamaan. Ajoimme
unenp<ipperossiipaikalle. Ensin Ieimat-
tiin passit ja sitten odotettiin. Sen jil-
keen tarkastettiin taas paperit ja odo-
tettiin toisessa paikassa upouuden sata-

man pihalla. Pddsimme laivaan kolman-
nen passintarkastuksen iilkeen hieman
puolenpiivin jilkeen.

Liikkeelle piiisimme kuitenkin vasta
seuraavana piivini puoli yhdentoista
aikaan. Laivan pdistyd vauhtiin otim-
me kuvan ohimenevdstd rannikkovar-
tioston aluksesta. Yhtakkia laivamme
poikkesi viiyliltd sivuun ja pysiihtyi.

Pian saimme seuraa rannikkovartios-
ton pikkualuksesta, josta nousi use-

ampia tarkean niikoisiii herroja kyse-
lemiiiin, etta mitas vakoojia tlil1i on.

@ Turkmenistanin
teiden varsilla
varoiteltiin ka-
meleista kuin
Suomessa hirvista
- syystdkin.

@ Georgialainen
vuoripuro tarjosi
virvoittavan
kasteen -jotain
muuta kuin Nepa-
lin kurakylvyt.

@ Kaspianmeren ylitykseen liittyi paljon
odottelua, epdmSSrdisid aikatauluja ja
aavemaisen moderni satamakompleksi.

Selittelyn, valokuvien poiston ja parin
tunnin viivytyksen jllkeen pdiisimme
jatkamaan matkaa.

Turkmenistanista AzerbaidZaniin
siirtyminen venyi odottelujen, 16 tun-
nin laivamatkan ja pysdhdyksien jil-
keen 6z tunnin mittaiseksi.

Tutumpaan kulttuuriin
Gancasta suuntasimme lenteen, kohti
Georgiaan johtavaa raja-asemaa. Tiet
AzerbaidZanissa ovat viimeisen pdille.
Maapera muuttui hedelmillisemmdksi,
ja viinitarhojen miiiri lisddntyi.

Raialla automaattinen rekisterikilpi-
en lukija eireagoinut moottoripyoriin.
Parin tunnin tuskailun jiilkeen tullimie-
het keksiviit keinon. Jokaisen motska-
rin rinnalla ajoi pakettiauto herdtteeni,
jolloin tietomme saatiin ylos. Georgian
rajan yli selvisimme yhdelli passin ja
rekisteriotteen ndyttimiselld.

Tblisisti lihdettyiimme tie lihti kuin
varkain nousemaan Vdhi-Kaukasuk-
sen havumetsien peittimille rinteille.
Laitumia, taloja, pienii viljelypalstoja
ja tyytyviisen ndkoisii ihmisid nikyi
molemmin puolin tieti.

Asfaltti loppui ja pian asutuskin. Mat-
ka jatkui jyrkilli rinteellikiemurtelevaa >>
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kiirrypolkua pitkin. Reilu parikymmen-
tl kilometrili Batumista etelldn oli Tur-
kin raja. odotimme pelolla rajamiesten
lappusulkeisia. Georgista lihtoleima ir-
tosi kuitenkin helposti, ja piisy Turk-
kiinkin sujui sukkelasti.

Kaunis moottoritie kiemurteli Sarpin
raja-asemalta eteenpiiin pitkin Mustan-
meren rantaa.

Euroopan portille
Noin 15 miljoonanihmisen Istanbuiia ei
niin vain ohitetakaan. Pirdytimme Eu-
rooppaan noin viisi kilometrii pitkii
tunnelia pitkin. Seuraavana piivdni
pidimme vapaata ja haimme vieli uu-
delleen vauhtia Aasian puolelta. Nyt tu-
Iimme Eurooppaan Sultan Ahmetin sil-
taa myoten.

Poikkesimme luonnollisesti Hagia
Sofia -museossa. Loppupaivii sujui o1-

jynvaihdon, pyykinpesun ja pienen
kaupunkikierroksen merkeissi. Ja seu-
raavana piivind matka jatkui.

Vajaat 3oo kilometrii Istanbulista
Iuoteeseen, keskelld synkkiiii metsii,
eteen tuli puomi. Turkki oli nyt takana,
ja kopisttr sai leiman passiin. Virkailijat
katsoivat paperit ja kdskivit poistua.
Siini vihin piiiit pyori, kun aikaa tosi-
aankin meni vain varttitunti.

Bulgarian ja Romanian rajalla tulli-
muodollisuuksista ei oikeastaan voinut
edes puhua. Bulgarialaisia ei kiinnos-
tanut kuka maasta lihtee ja millii. Ro-
manian passintarkastuksessa aj elimme
totuttuun tyyliin pitkiin autojonon ohi
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O Ulkomaalaisten
motoristien
rahit tuntuvat
kiinnoitavan ko-
vasti ukrainalaisia
poliiseja.

O Noin 15ooo ki-
lometrin vaativalla
taipaleella pyiirid
pitda huoltaa sean-
niilliseiti. Sopivan
yksinkertainen
tekniikka on etu.

MAASTA LAHTEE JA MILLA.

BULGARIALAISIA EI

KIINNOSTANUT KUKA

suoraan tarkastuskopille. Muutaman
minuutin pdisti virkailija tuli, silmiili
passejamme ja avasi meille oman kdy-
taven Romaniaan.

Maassa maan tavalla
Matkan taittaminen Bukarestin ruuh-
kassa oli hikinen koettelemus. Onnek-
si paikallinen motoristi tuli takaam-
me ja ohitli meidiit. Ahtaan paikan tul-
len hdn kylmdn viileiisti puikkasi jalka-
kiiytdville ja hiipyi horisonttiin. Maas-
sa maan tavalla, ajattelimme, ja piiste-
limme massiivisten autoruuhkien ohi
jalkakiytivii myciten.

Maisema oli jdlleen kerran kaunis-
ta kumpuilevaa ylinkoi. Metsikkoji,
valtavia lammaslaumoja paimentensa
kaitsemana sekd mielikuvistusta kiihot-
tavia pusikoita ja louhikoita. Hieman
ennen Satu Maren kaupunkia vehmaat
maissi- ja auringonkukkapellot alkoi-
vat reunustaa tasankoa halkovaa tietd.

Rajan ylitys Romaniasta Ukrainaan
meni kuin raSvattu. Tie kuitenkin huo-
noni. Romanian EU-rahoilla tekemiit
tiet olivat:idrimmdisen hyvii, joten Uk-
rainan lapiopaikatut patikot tuntuivat
kerrassaan kamalilta.

Karpaateilta laskeutuessamme eteen
ilmestyi poliisin tarkastuspiste. Kons-
taapeli ohjasi meidat tien sivuun, mut-
ta viittoilikin suoraan eteenpiin. Ym-
mirsimme timin luvaksi jatkaa. Vdi-
rin meni. Reilun kymmenen kilomet-
rin jilkeen peileissimme alkoi vilkkua
sinistd ja punaista.

Olimme poliisien mukaan rikkoneet
lukuisia liikennesiintoji, ja mahdolli-
suuksia rikoksen sovittamiseen oli kak-
si: pieni sakko kateisela, tai sitten he il-
moittaisivat seuraavalla raja-asemalle,
missi sakko olisi monikertainen. Valit-
simme jiilkimmiisen. Puolen tunnin
odottelu sateessa peettyi siihen, ettii
boliisit antoivat paperimme takaisin ja
toivottivat turvallista matkaa.

Ja yhii edelleen sade vaivasi ihan to-
sissaan matkantekoa. Tuli mieleen sa-

nonta "Hanki moottoripyordja koe va-
paus." Kulunut lausahdus tuntui entis-
ti epiionnistuneemmalta, kun kyyho-
timme mopon piiiillii kaatosateessa ja
laskimme kilometreji Lviviin.

Sisddnpddsy Valko-Vendjdlle otti ai-
kaa vajaat nelji tuntia, Silli lauantaina
liikkeelli oli muitakin. Onneksi ihmiset
tiiiilliikin ovat ilosia ja auttavaisia, kuten
kaikkialla maailmassa. Sielti Latvian ja
Viron kautta koti-Suomeen ajellessa ei
ihmeemmin kerrottavaa enid kertynyt,
silld olo tuntui jo sen verran kotoisalle.

Ongelmista selvittiin reippaalla reis-
sumielelli ja motoristin venyvdlli pin-
nalla. Hyvd porukka oli tietenkin olen-
nainen osa matkan onnistumisla. TA


