
10 km

1 000 m

1 300 m

1 600 m

2 208 m
Vuria

Yale

600 m

Voi

Sagala-
vuoret

Tsavon
itäinen

kansallis-
puisto

Ta i t a v u o r e t

Mwanda

Mgange

K E N I A

Bura

Voi

Wundanyi

Mwatate

Werugha

Genimap LN, MP / HS

ETIOPIA

SOMALIA

200 km

K E N I A

Nairobi

MombasaPetri Pellikka

� Poljen läkähtyneenä kohti
Yalen satulaa pienten tyttölas-
ten juostessa vierellä huutaen
msungua, valkoihoinen.

Kuinka näillä korkeuksilla,
1 800 metriä merenpinnasta,
alle 10-vuotiaat lapset vaivatto-
masti hölkkäävät rinnallani, sa-
malla kun minä, kireään pyö-
räilypukuun sonnustautunut
valkoinen ”urheilija”, sotken
maastopyörääni ihan hapoilla?

Muutaman polkaisun jälkeen
täytyy heittää kävelyksi. How
are you -huudot eivät jaksa in-
nostaa, mutta saan silti sanot-
tua nzuri sana, oikein hyvin.

Vaivannäkö palkitaan. Las-
kettelen 1 700 metrissä olevaan
Mgangen kylään, missä ostan
dukasta, kauppapuodista, pul-
lon appelsiinifantaa.

Jatkan matkaa kohti Taita-
vuorten läntisintä kylää, 1 850
metrissä olevaa Mwandaa. Hä-
din tuskin autolla ajettava tie
tarjoaa pyöräsuunnistajalle so-
pivan vauhdin ja haasteen.

Mwandan yläkylään on tasai-
sen jyrkkä ja tappava nousu.
Tunnissa Werughasta Mwan-
daan, nousua 400 metriä ja
matkaa 12 kilometriä. Kolme
banaania sokolta, torilta, pullo
fantaa, muutama maisemakuva
ja takaisin kohti Taitavuorten
pääkaupunkia, Wundanyita.

Tappava nousu on nyt rie-
mukas lasku!

Uusi fanta Mgangesta ja las-
ku Wundayihin 1 450 metriin,
elämäni hienoimpia vauhtira-
toja.

Pyöräily on ekologista ja no-
peaa: Mwandasta Wundanyi-
hin kesti tunnin, autolla pääsisi
vain 10 minuuttia nopeammin.

Taitavuoret Keniassa ovat
täynnä maastopyöräilyyn sopi-
via haasteita. Tieverkosto piki-
teistä kinttupolkuihin tarjoaa
erilaisia reittejä ja korkeuserot
vaihtelevat reippaasti. Välillä
urat vievät vuoristosademet-
siin ja välillä kuivalle savannil-
le, mutta yleensä ne kiemurte-
levat pienten peltojen täyttä-
mässä maatalousmaisemassa.

Tiet ja polut nousevat 500

metrin tasangolta aina yli 2 200
metriin Vurian laelle. Yli 1 400
metrin korkeudessa ohut ilma
jo haittaa hengitystä. Hurjim-
mat voivat urheilla yli 2 000-
metrisille Yalelle ja Vurialle,
joille molemmille vie poljetta-
va ura. Taitoajoa voi harrastaa
graniittisilla avokallioilla tai ja-
lusvuorten rotkoissa.

Autoliikennettä on vähän, ja-
lankulkijoita sitäkin enemmän. Äänetön polkupyörä onkin

vaarallinen, sillä koskaan ei tie-
dä, minne edellä kävelevä väis-
tää, ainakaan vasemmanpuoli-
sen liikenteen maassa. Kilikello
on tarpeellinen lisävaruste.

Tiet ovat kohtuukunnossa,
ainakin ennen sadekautta. Ja-
mes Mwangombe Wunda-
nyistä kertoo, että uuden Keni-
an hallituksen aikana paikalli-
nen tiepiiri kunnostaa päätiet
kerran vuodessa eli aina kah-
den sadekauden jälkeen.

Päiväretkille kannattaa ottaa
omaa evästä, pähkinöitä ja vet-
tä, vaikka lukuisat tienvarren
dukat muonittavat periaattees-
sa tarpeeksi vihanneksilla, he-

P Y Ö R Ä M A T K A

Kenian vuorilla jalat hapoilla
� Taitavuorilla tappavan jyrkkiä
nousuja seuraa riemukas lasku

Kuusi tuntia
Nairobista

� Taitavuoret sijaitsevat
Nairobin ja Mombasan
välisen valtatien varrella 
6 tunnin ja 18 euron linja-
autokyydin päässä 
Nairobista.
� Parhaat vierailuajankohdat
sattuvat kuiville kausille
tammi–maaliskuulle tai
heinä–elokuulle. Tiet ovat
silloin kunnossa.
� Lämpötila laskee noin
puoli astetta noustua 100
metriä kohti. Jos tasangon
Voissa on illalla 25 astetta,
on Wundanyissä vain 20
astetta. Näin siis auringon
paisteessa, mutta vuoria
verhoavat usein sadepilvet.
� Majoitusvaihtoehtoja
Taitavuorilla on riittävästi.
Tsavon kansallispuistojen
laidoilla on luksusluokan 
4–5 tähden lodgeja samalla
kun Voin ja Wundanyin
majatalot tarjoavat vaatimat-
tomia, mutta riittäviä majoi-
tusolosuhteita.
� Kenian talvessa syys–
lokakuussa voi olla kylmäkin
ja lämmin suihku pimene-
vässä illassa tekee hyvää.

T I E T O K U L M A
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Halpalennoilla Helsingistä Havaijille
� Maailman ympäri pääsee halvimmillaan runsaalla 1 300 eurolla

Marko Hamilo
helsingin sanomat

� Halpalentoyhtiöt eivät ole
vain eurooppalainen ilmiö.
Edullisia yhdensuuntaisia len-
toja voi ostaa verkosta kaikilla
mantereilla. Monet halpayhtiöt
ovat erikoistuneet lyhyille rei-
teille, mutta myös maanosasta
toiseen pääsee.

Pääsisikö halpalentoyhtiöillä
maapallon ympäri?

Lähdetään virtuaalimatkalle
Helsingistä. Air Berlinin lento
Saksan pääkaupunkiin maksaa
halvimmillaan 67 euroa. Yhtiö
jatkaa Egyptin historialliseen
Luxoriin 182 eurolla.

Sieltä voi jatkaa Dubaihin
Air Arabian kyydissä 124 eu-

rolla. Jos haluaa piipahtaa Kai-
rossa, voi toki lentää Dubaihin
Alexandriastakin. 

Air Arabia lentää Intiassa aina-
kin Nagpuriin, Jaipuriin, Chen-
naihin ja Mumbaihin sekä Ne-
palin Kathmanduun. Klik,
olemme Mumbaissa, 120 euroa.

Chennailainen Air Deccan
aloitti halpalentojen vallanku-
mouksen Intiassa vuonna
2003. Nyt markkinoilla on
myös kilpailijoita, kuten Del-
histä lentävä Air Sahara. Intias-
sa voi matkustaa vieläkin hal-
vemmalla junilla, jotka vievät
niihinkin kohteisiin, joihin
halpalennoilla ei vielä pääse.

Entä jatkolento Intiasta
Kaakkois-Aasiaan? Air Indian
tytäryhtiö Air India Express
vie Chennaista Singaporeen
107 eurolla. Tähän mennessä
matkabudjetista on kulunut
lentoihin vasta 600 euroa, jos
on hamstrannut hyvissä ajoin
halvimmat mahdolliset lennot.

Toinen reitti Singaporeen –
tai vaihtoehtoisesti paluu, ellei
halua kiertää koko palloa – kul-
kee Lontoon ja Hongkongin

kautta. Samainen Tiger vie Ma-
caoon halvimmillaan 59 eurol-
la, mutta moni tietysti haluaa
nähdä siinä välillä Kaakkois-
Aasian kulttuuriaarteita tai
rantaparatiiseja. Juuri kalliim-
maksi ei tule, vaikka lentäisi
välit pätkissä Kuala Lumpurin
ja Bangkokin kautta Air Asialla. 

Macaosta Hongkongiin pää-
see veneellä tunnissa. Hong-
kongilaisen Oasiksen halvim-
mat lennot Lontooseen maksa-
vat vain 212 euroa. Lontoosta
kotiin Helsinkiin lentää Blue1
halvimmillaan 79 eurolla.

Singaporesta Australian Dar-
winiin kuljettaa Tiger Airways
98 eurolla. Australiassa on sit-
ten helpompaa; Jetstar ja Vir-
gin Blue kuljettavat edullisesti
melkein minne vain Australi-
assa, Uudessa-Seelannissa ja
Eteläisellä Tyynellämerellä.
Rantalomalle pääsee Virgin
Bluen kyydissä vaikkapa Fižil-
le, Vanuatulle, Cook-saarille,
Tongaan tai Samoalle. 

Valitettavasti Cook-saaria lä-
hemmäs Havaijia ei varsinaisil-
la halpalentoyhtiöillä pääse.
Jatkaaksemme virtuaalista

maailmanympärimatkaamme
on tyydyttävä ottamaan Virgin
Bluen lennot Brisbanen kautta
Sydneyhyn, 120 euroa.

Jetstarin sivuilta voi ostaa
perinteisen Quantasin lennon
Sydneystä Havaijin Honolu-
luun, halvimmillaan 223 euroa
yhteen suuntaan. Honolulusta
voi jatkaa edelleen Kanadan
Vancouveriin (Westjet, 140 eu-
roa) tai Los Angelesiin (South-
west Airlines, 195 euroa).

Pohjois-Amerikassa taas on
lukuisia halpalentoyhtiöitä, ja
todellisen tuntuman amerikka-
laiseen elämäntapaanhan saa
vain autoilemalla. Itärannikolle
pääsee niin monia eri reittejä,
että käsiteltäköön tässä vain
paluu Eurooppaan.

Halvimmat yhteydet ovat
Kanadan puolelta, esimerkiksi
Montrealista Pariisiin 254 eu-
roa (Zoom Airlines). Pariisista
Helsinkiin pääsee 78 eurolla

(Blue1). Vancouverista voisi pa-
lata suoraankin Pariisiin, vaik-
kei siinä ehkä ole mitään järkeä
(Zoom, 308 euroa).

Teoriassa maailman ympäri
voisi siis lentää reittiä Lontoo–
Hongkong–Singapore–Brisba-
ne–Sydney–Honolulu–Van-
couver–Pariisi–Helsinki 1 317
eurolla. Mukana hinnassa ovat
halvimmat internetistä löyty-
neet lentohinnat veroineen ja
maksuineen.

Vain Etelä-Amerikka on hal-
palentoyhtiöiden verkoston ul-
kopuolella. Brasilian sisällä len-
tää tosin halpayhtiö Gol, mutta
maanosaan pääseminen on on-
gelma. Espanjan kautta Latina-
laisen Amerikan kohteisiin
toukokuusta 2004 lentänyt
AirMadrid lopetti lentotoimin-
tansa joulukuussa 2006.

� Lisää tietoa: 
www.budgetlonghaul.com.

K A U K O M A T K A

Jetstar on hyvä vaihtoehto Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. 

Annukka Oksanen
Annukka.oksanen@mail.dk
Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva
suomalainen toimittaja.

Palaja Sorrentoon
ja Kanarialle
Mallorca on taas muotia. Baleaarien suurin saari on
tehnyt näyttävän paluun trendiväen suosikkilomakoh-
teeksi. Perässä seuraavat Gran Canaria, Sorrento ja Rho-
dos, kaikki 1950- ja 1960-lukujen massaturismikohteita.

Väkeä näissä kohteissa on toki riittänyt vuolaana virtana
viitisenkymmentä vuotta. Turistitulvassa klassikot nuh-
jaantuivat, mutta nyt niiden maine on alkanut kohentua.

Esimerkiksi Mallorca on tehnyt lujasti töitä matkailun
aiheuttamien ympäristöongelmien suitsemiseksi ja on
siinä useiden asiantuntija-arvioiden mukaan onnistunut.
Turisteilta peritään yöpymisvero, jonka tuotolla hoidetaan
ympäristöä. Se on hieno veto espanjalaisilta, sillä matkailu
jättää jälkensä, ja turistien on hyvä se oivaltaa.

Mallorca on tietoisesti lanseerannut itseään tyylikkäänä
laatukohteena. Siinäkin se on onnistunut. Entinen remellys-
kohde possujuhlineen on muuttunut Palma de Mallorcan
kulturelliksi suurkaupunkitunnelmoinniksi, pikkupouka-
mien ylelliseksi pulikoinniksi ja luksushuviloiksi. Samaan
suuntaan kehitetään Gran Canariaa, Sorrentoa ja Rhodosta.

Kolmas syy on retro. Mennyt aika on muotia kaikessa
muussakin, miksei sitten matkailussa?

Rhodoksen-lomassa on nostalginen ja turvallinen kai-
ku. Äärikokemusmetsästyksen sijasta klassikkokohteessa
voi huoletta rentoutua vanhaan malliin: uima-altaalla,
kaupunkikävelyllä tai ryhmäretkellä. Illalla joka tapaukses-
sa pukeudutaan vähän paremmin ja mennään ravintolaan
syömään. Loman jälkeen on virkistynyt olo.

Neljäs syy on helppous. Nostalgiakohteessa muillakin
kuin matkailijoilla on rutiinia. Homma toimii. Turismi on
tuonut elannon jo isovanhemmillekin, joten paikalliset
eivät ylenkatso matkailijaa. 

Toisaalta pilkkahintoja ei kannata odottaa, sillä ne ovat
mennyttä aikaa. Sekin on hyvä, sillä se kertoo elintason
noususta. Takavuosikymmeninä klassikot olivat halpoja,
koska ne olivat köyhiä.

Paikallisten elämä on helpottunut: nykymatkailijat ovat
enimmäkseen rutinoituneita turisteja ja osaavat käyttäy-
tyä lomalla.

Lapsuutensa tai nuoruutensa lomalle vuosikymmenien
tauon jälkeen matkaava saattaa kokea myös järkytyksen.
Klassikot eivät olekaan jämähtäneet 1960-luvulle, vaan
Rhodoksen ja Sorrenton hotelleissa on nettiyhteys, toimi-
va lvi ja ihmiset puhuvat yleisesti englantia. 

Vanhat suosikit voivat olla myös aidosti eksoottisia.
Reppu selässään maailmaa 1980- ja 1990-luvuilla kiertä-
neille nykyisille keski-ikäisille Sorrenton matkamuisto-
myymälöissä ja Gran Canarian apartamentoselämässä
riittää ihmeteltävää Thaimaan viidakkorämpimisten ja
Kolumbian baarikokemusten jälkeen.

M A T K A N  T A K A A

Barcelonasta
Roomaan
� Ota osaa verkkokeskuste-
luun ja kerro matkailetko
aina samaan paikkaan vai
etsitkö uusia elämyksiä.

”Tulin juuri viikon reissulta
Barcelonasta ja nyt minulla on
uusi suosikkikaupunki. Shop-
pailua ja biletystä ja upeita
taloja sopivassa suhteessa.”

Minsku77

”Matkasuosikkini on Turkki,
ehdottomasti. Paljon erilaisia
mahdollisuuksia, ystävälliset
ihmiset, helppo tulla toimeen.
Edullistakin.”

Helle

”Lattareissa on ihania naisia!
Kuuba ja Brasilia ovat ykkö-
siä!”

Stadin kundi

”Kuulun myös ns. suureen
ikäluokkaan ja matkustan
mieluiten Euroopassa vaikka
olen kyllä tehnyt nuorempana
pitempiäkin reissuja. Minun
suosikkejani ovat Italian kau-
pungit ja kylät. Espanjan sisä-
maasta löytyy myös viihtyisiä
kaupunkeja ja kyliä. Olen
kyllästynyt aurinkolomiin ja
rannalla löhöilyyn.

matkaaja

V E R K O S T A
P O I M I T T U A

.fi

Ota osaa keskusteluun
HS.fi/keskustelut

Lapset ovat kiinnostuneita pyöräilijästä. Kuvassa kirjoittaja Mwandan tiellä.

Polkupyörällä veden haussa.

Tasangon akaasiat antavat varjoa.

petri pellikka

delmillä, juomilla ja chapatilla,
leivällä. 

Teitä voi päästellä alaspäin
suhteellisen huolettomasti,
mutta suosittelen kilikellon li-
säksi etujousitusta ja hyviä jar-
ruja, sekä päähän kypärää. Luk-
kopolkimien avulla nousuissa
voi käyttää myös pohjelihaksia.

Jyrkimmät polut ovat sade-
vesieroosion syövyttämiä.
Niillä on kypärä tarpeen ja luk-
kopolkimet haitta.

� Helsingin yliopiston maantie-
teen laitos on tutkinut Taitavuo-
ria vuodesta 2003. Maastopyö-
rällä on hyvä tarkastaa satelliitti-
kuvien tulkintoja.
� www.helsinki.fi/science/taita/

Paperi-Hesari
tuoreena
ympäri
maailman
� Helsingin Sanomat on nyky-
ään saatavissa päiväntuoreena
paperilehtenä 85 maassa ympäri
maailman. Se on Suomessa il-
mestyvän lehden täydellinen
kopio, mutta kooltaan vain puo-
let siitä eli ns. tabloid-kokoa.

Helsingin Sanomien yhteis-
työkumppanina palvelussa on
kanadalainen NewspaperDi-
rect-yhtiö, jolle Helsingin Sa-
nomien digitaalinen näköisleh-
ti toimitetaan päivittäin lehden
valmistuttua.

NewspaperDirect välittää
näköislehden eri puolilla
maailmaa oleville yhteistyö-
kumppaneilleen, jotka tulosta-
vat lasertulostimilla paperisen
lehden sen ostajille. Yhteistyö-
kumppaneina on mm. hotelle-
ja, lehtimyymälöitä ja Karibian
risteilyaluksia.

Irtonumerohinnat vaihtele-
vat ja ovat paikallisten välittä-
jien päätettävissä. Niinpä esi-
merkiksi Thaimaassa päivän
Helsingin Sanomat maksaa ne-
lisen euroa.

Tiedot myyntimaista ja välit-
täjistä löytyvät Helsingin Sa-
nomien verkkosivuilta.

HS

� hs.fi/hesarimaailmalla

lucy pemoni


