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Asuntoautolla 
Islannissa
Islanti on kätevä kiertää asuntoautolla, 
sillä tiet ovat hyviä ja liikennettä on 
vähän. Matkaan kannattaa varata 
riittävästi aikaa, sillä saarella riittää 
luonnonihmeitä ihasteltavaksi.

Teksti Peter Tammenheimo Kuvat Sebastian Trzaska
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Luonnon armoilla

1.
Islannissa jylläävät luon-
non mahtavimmat voimat. 
Tulivuoret saattavat herätä 
unestaan milloin tahansa, 
jolloin maa järisee ja saari 

savuaa. Tulen ohella Islannin luontoa 
hallitsee jää, joka muokkaa maisemaa 
hitaasti mutta päättäväisesti.

Matkailuauto on Islannissa erin-
omainen vaihtoehto, koska asutus 
on harvaa ja leiriytyminen helppoa. 
Tiet ovat hyväkuntoisia ja liikenne 
vähäistä. Runsas huoltoasemaverkos-
to saaren ympäri kulkevan ykköstien 
varrella tekee matkasta huoletonta.

Ykköstie on vähätuulisella säällä 
erinomaista ajettavaa. Matkantekoon 

Säyseä 
islannin-
hevonen on 
kuin luotu 
 ratsastukseen.

Suurin  
maauimala, 
Sininen 
laguuni, 
on myös  
suosittu  
nähtävyys.
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tulee silti varata reilusti 
aikaa, eikä koko saaren 
kiertämistä kannata 
edes harkita alle kahden 
viikon, sillä nähtävää on 
paljon.

Islannissa matkailija 
kohtaa ensimmäisenä 
tuulen, joka kirjaimellisesti iskee 
vasten kasvoja. Sen suunta ja nopeus 
saattavat vaihdella hyvinkin tiheään. 
Puuskittaisen tuulen kanssa tulee toi-
meen, kunhan muistaa kunnioittaa 
sen voimaa ja tarvittaessa hidastaa 
matkantekoa. Tuulen nopeuden ylit-
täessä 15 metriä sekunnissa on paras-
ta pysäköidä auto hetkeksi ja keskittyä 
nauttimaan maisemista.

Islannissa on nautinnollisen 
puhdas ja raikas ilma. Liiken-
teen ohella sitä saastuttaa vain 
muutama tehdas.

Tie tuulisesta Keflavikin kär-
jestä kulkee halki laavakent-

tien; kasvillisuus on minimaalista. 
Grindavikin kalastajakylän suuntaan 
ajellessa ohitamme yhden Islannin 
suosituimmista nähtävyyksistä, Sini-
sen laguunin.

Grindavik on tukikohta Islannin 
huimapäisimmille kalastajille. Sen 
satamassa on kalankäsittelylaitosten 
keskittymä, joista monet tarjoavat lou-
nasta takuutuoreista raaka-aineista.

Tulivuoret 
saattavat 
herätä  
unestaan 
milloin 
tahansa.

60 metriä 
 korkean 
Seljaland-
fossin voi 
kiertää  
takakautta.

Jökulsárlón 
jäävuorineen 
on syntynyt 
alle 60  
vuodessa 
ilmaston-
muutoksen 
seurauksena.
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Islanti sijaitsee mannerlaattojen 
leikkauslinjalla. Euraasian ja Pohjois-
Amerikan laattojen raja halkoo saarta 
lounaasta koilliseen. Pysähdymme 
tien 425 varrella, jossa pääsemme 
kävelemään mantereelta toiselle laat-
tojen välisen sauman ylittävää siltaa 
pitkin. Maisema ympärillä on kuin 
kuussa kävelisi.

Täältä linja jatkuu kohti Kultaisek-
si kolmioksi kutsuttua aluetta, mis-
sä Islanti on vehreimmillään. Sinne 
suuntautuu myös automatkamme. 
Valitsemme Reykjavikin pohjoispuo-
lelta kulkevan reitin, sillä tuuliolot 
sisämaassa ovat suotuisammat.

Skaftafellin 
kansallis-
puisto on  
kuin Islanti 
pienois-
koossa. 
Sieltä 
pääsee 
myös 
jäätikölle 
ilman 
erikois-
varusteita.
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Veden voimalla

2. 
Pelloilla näkyy lampaita 
ja islanninhevosia. Hevo-
nen oli maan asuttajille 
tärkeä kulkuväline ja työ-
juhta jo yli tuhat vuotta 

sitten. Sen rotu on säilynyt puhtaana, 
sillä maasta vietyjä hevosia ei saa tuo-
da takaisin. 

Ohitamme Islannin suurimman 
järven Thingvallavattnin ja saavumme 
maailman ensimmäisen kansanedus-
tuslaitoksen syntysijoille Thingvelli-
riin, jossa perustettiin kansankäräjät 
vuonna 930. Täällä jylhän laavaseinä-
män suojassa Islanti myös julistettiin 
tasavallaksi 17. kesäkuuta 1944.

Islannissa lähes kaikki rakennuk-
set lämpiävät geotermisellä vedellä. 
Geotermistä vettä riittää myös maaui-
maloihin, joita Islannissa on kaikkial-
la. Uimisen lisäksi niissä harrastetaan 
kansallisurheiluksi noussutta shakkia 
kelluvilla pelilaudoilla.

Maan uumenista nousevat myös 
Islannin tunnetuimmat nähtävyydet, 

kuumat lähteet. Niistä kuuluisin, Gey-
sir, purkautuu ani harvoin, mutta pur-
kauksen sattuessa se syöksee höyryä-
vää vettä jopa 70 metrin korkeuteen.

Kultaisen kolmion pohjoiskärjessä 
sijaitsee Islannin tunnetuin vesipu-
tous Gullfoss eli Kultainen putous. 
Vesi syöksyy kahden askelman kautta 
syvään ja kapeaan rotkoon. Putous-
korkeus on 32 metriä ja veden pauhu 
korviahuumaava. Ikävä kyllä, putous 
on turistibussien kansoittama aamus-
ta iltaan, joten päätämme leiriytyä 
illalla putoukselle ja ihailla sitä yön 
hiljaisina tunteina.

Tulen ja jään maa

3.
Matkalla vehreiden vil-
jelysmaiden halki kohti 
etelärannikkoa näkyy lu-
kuisia kasvihuoneita. Yl-
lättäen niissä kasvatetaan 

sellaisiakin erikoisuuksia kuin banaa-
neja, viinirypäleitä ja palmuja.

Ajosuuntaan nähden vasemmalla 
kajastaa Hekla, 1 500 metriä korkea 

Geysirin  
”pikkuveli” 
Strokkur  
purskauttaa 
15-metrisen 
vesipatsaan 
muutaman 
minuutin 
välein. 
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NÄIN SINNE MENNÄÄN
Helsingistä Icelandairin suorilla lennoilla 
ympäri vuoden. Kesä-elokuussa lentoja 
on päivittäin, muulloin kolmesti viikossa.

PAIKALLISHINNAT
Vesipullo: 1,50 e
Iso olut: 4,80 e
Päivän kala: 13 e

MUISTA
Auton vuokraaminen onnistuu jo Suo-
mesta, esimerkiksi www.touringcars.
fi. Vuokraamon edustaja noutaa asiak-
kaat lentoasemalta ja kuljettaa pa-
luulennolle. Matkantekoon kannattaa 
varata reilusti aikaa, eikä koko saaren 
kiertämistä kannata edes harkita alle 
kahden viikon.

Pakkaa mukaan tuulenpitäviä vaattei-
ta ja hyvät kengät.

Luottokortit käyvät joka paikassa, va-
luuttaa ei kannata vaihtaa.

Atlantin valtameri

Grindavik

Keflavik

Reykjavik

Thingvellir
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selänne ja yksi maailman tunne-
tuimmista tulivuorista. Se purkautui 
viimeksi 12 vuotta sitten, ja uutta 
purkausta odotellaan millä hetkellä 
hyvänsä. 

”Sen purkauksia on vaikea ennustaa 
ja ne eroavat toisistaan suuresti”, va-
laisee ykköstien varrella, Eyjafjallajö-
kull-jäätikön juurella pientä vierailu-
keskusta emännöivä Inga Ólafsdóttir.

”Tälläkin hetkellä Heklan huipulla 
päivystää tutkijoiden kolonna, jotta 
tieto mahdollisesta purkauksesta saa-
taisiin ajoissa lähiseuduille.”

Lähistöllä, aivan ykköstien varrella 
ovat myös Skógar- ja Seljalandfossin 
putoukset, jotka saavat vetensä jää-
tiköiltä. Molemmat ovat syntyneet 
korkeaan jyrkänteeseen, 
joka on kerran ollut meren 
rantatörmää. Seljalandfos-
sin voi kiertää takakautta. 
Auringonsäteet maalaavat 
kultaisen sateenkaaren sen 
pohjalta kohoavaan usvaan. 
Skógarfossin huipulle puo-
lestaan voi kiivetä portaita.

Vatnajökullin kaakkois-
reunalla sijaitseva jäälaguuni Jökulsár-
lón on epäilemättä Islannin kaunein 
luonnonnähtävyys. Täällä veden läm-
pötila on muutaman asteen pakka-
sen puolella, mutta makeaan veteen 
sekoittuva merivesi pitää sen avonai-
sena.

Kahdesta James Bond 
-elokuvasta tutussa laguu-
nissa kelluu kymmeniä 
Vatnajökullista irronneita 
jäävuoria. Nämä valtaisat 

jäälohkareet ovat keskimäärin 500 
vuotta vanhoja, ja parhaiten niihin 
pääsee tutustumaan joko veneautolla 
tai RIB-kumiveneellä. Opastettu ve-
neretki laguunilla on enemmän kuin 
hintansa arvoinen ja matkan todelli-
nen kohokohta. ■

Pelloilla 
näkyy 
lampaita  
ja islannin-
hevosia.

Pohjoisen 
Atlantin 
ilmasto on 
oikullinen; 
Islannin  
tienoilla ilma-
massojen  
törmäykset 
synnyttävät 
nopeasti  
liikkuvia  
säärintamia, 
sykloneja.

Rannan  
musta hiekka 
on tulivuoren 
tuhkaa.


