
Venematka Albaniaan  

Ei ole kovinkaan harvinaista, että suomalainen venekunta seilaa Välimerellä, niin kuin mekin teemme. 
Nelihenkinen miehistöni lähti heinäkuussa 2012 Helsingistä kohti Välimerta s/y Caritalla, teräsrunkoisella 
Roberts 44 ketsillä. 

Reittimme kulki Kielin kanavan kautta Atlantille ja Gibraltarin läpi Espanjan aurinkorannikolle. Miehistö on 
vaihtunut etappisatamissa aina henkilökohtaisten loma- yms. mahdollisuuksien mukaan. Sydäntalveksi jätimme 
Caritan Almerimariin telakalle Espanjaan. Helmikuun lopulla 2013 seilattiin Alicanteen ja sieltä ensin Baleareille, 
sitten Sardiniaan ja Sisiliaan. Poikesimme Aeolian kauniilla tulivuorisaarilla. Messinansalmen kautta 
purjehdimme Italian eteläkärjen kiertäen Adrianmerelle.  

Albania, miksi sinne?  

Albaniaa ei monikaan veneiljä tule liittäneeksi reittisuunnitelmiinsa. Maa sijoittuu kuitenkin maantieteellisesti 
keskelle parhaita Välimeren purjehduskohteita, pohjoisessa on Kroatia ja etelässä Kreikan saaristo.  

Omalla veneellä maahan pyrkivälle tietoa oli kovin niukasti saatavissa. Maan oloista muutenkaan ei ole tietoa 
saatavissa kovin helposti, olihan se tannoin Euroopan sulkeutunein ja viimeisin kommunismista luopunut valtio.  

Kun puhuin suunnitelmastani seilata Albaniaan, jotkut ystävistäni pitivät sitä jokseenkin hulluna ajatuksena. 
Edelleen on vallalla vanhoja, virheellisiä käsityksiä maan sulkeutuneisuudesta tai sekasortoisuudesta.  

Perustietoja kokoamassa 

Kun selvittelin tarvitaanko Albaniaan viisumia tai muuta veneilijän kannalta erityistä, ei se ollut ihan helppoa. 
Ulkoministeriön tietolähteistä ei ollut apua. Suomessa ei ole Albanian lähetystöä, ainoastaan kunniakonsuli. 
Lähin lähetystö on Ruotsissa, jossa ei tiedetty mitään veneilyyn liittyvistä asioista. Seuraavaksi lähetin 
sähköpostia Ateenaan Albanian lähetystöön ja kyselyn samoista asioista, mutta en ole saanut vastausta vielä 
tänä päivänäkään. Viimein sain tietooni Suomessa asuvan kunniakonsulin nimen ja numeron. Ystävällinen 
naishenkilö vastasi puhelimeen ja pahoitteli ettei voinut auttaa mutta hänen tyttärensä oli parhaillaan 
Albaniassa ja menossa maahanmuuttopoliisin juttusille eräässä toisessa asiassa ja lupasi tiedustella vastauksia 
myös minun kysymyksiini. Sainkin vastauksen sähköpostiini parin päivän kuluttua ja hänen ystävällisellä 
avustuksellaan selväksi, ettei viisumia eikä myöskään erityislupia tarvita. Albania panostaa turismin 
kehittämiseen. Purjehtijat toivotettiin tervetulleeksi maahan kunhan huviveneiltä vaaditut normaalit 
rajatarkastus ja tulliselvitys hoidetaan asianmukaisesti viimeisessä satamassa lähdettäessä EU:n ulkopuolelle ja 
vastaavasti saavuttaessa Albaniaan.  

Perusasioiden selviämisestä innostuneena hankimme, toukokuun alussa 2013, silloin miehistönä olleen Arton 
kanssa kaikenlaista kirjoitettua tietoa Albaniasta. Tiesimmekin pian jo yhtä sun toista maan historiasta, 
maantieteestä ja kansasta lueskeltuamme ennakkoon haalimaamme aineistoa noin viikon kestäneellä 
purjehduksella Sisiliasta pitkin kaunista Kalabrian rannikkoa itään. Kiersimme lopuksi Italian ”saappaan koron” 
eli Salenton niemen Adrian meren puolelle Otranton kaupungin satamaan. Siellä teimme rajavartioston eli 
Guardia Costeran toimistossa tulli- ja lähtöselvityksen veneelle ja miehistölle. Kaikki hoitui sujuvasti. Täällä 
kysyttiin myös kipparin pätevyystodistusta, ensimmäistä kertaa Helsingistä lähdön jälkeen. Kun olin esittänyt 



kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjani, saimme luvan poistua maasta oman aikataulumme mukaan. 
Veneessä ei edes käyty ja mitään ylimääräisiä tarkasteluja ei tarvittu. Matkaa Otrantosta Albanian Valonaan oli 
reilut 50mpk. Kaksipäinen musta kotka punaisella pohjalla eli Albanian pienoislippu/kohteliaisuusviiri nousi 
valmiiksi isonmaston saalinkiin. Matkaan päätettiin kuitenkin lähteä vasta seuraavana-aamuna, koska silloin 
tuulet luvattiin kääntyväksi etelän puolelle ja iloksemme vielä aika voimakkaana (14-15 m/s). 

Kotkan poikii... 
 
Albania on vuoristoinen tasavalta Adrianmeren itärannalla Italian ”kengänkoron” kohdalla.  Vuoristot peittävät 
suurinta osaa maata. Albanialaiset kutsuvat maataan nimellä Shqipëria, suomeksi ”kotkien maa”.  

Nykyisen Albanian alueella asui jo antiikin aikana illyrialaisia, joista nykyiset albaanit polveutuvat. Illyyrit pitivät 
kauan puoliaan vuoristoisessa maassaan ennen kuin Rooman imperiumi nujersi sen alleen, osaksi Dalmatian 
provinssia. Rooman hajottua albaanit jatkoivat perinteistä niukkaa elämäänsä vuorillaan kunnes 1300-luvun 
lopulla Turkkilainen Ottomaanien valtakunta alkoi levittäytyä Albaniaan. Albanian kansallissankari George 
Skanderbeg yhdisti 1400-luvulla albaanit menestykselliseen vastarintaan yli 30 vuoden ajaksi, aina 
kuolemaansa saakka. Tämän jälkeen Albania luisui täysin turkkilaisen vallan alle osaksi Ottomaanien 
valtakuntaa.  

1800-luvun lopulla albaanien toiveet uudelleen itsenäistymisestä alkoivat nousta ja lopulta 1912 Albania 
itsenäistyi ja vapautui turkkilaisesta vallasta. Ennen itsenäistymisjulistusta, silloisissa sekavissa oloissa 
Balkanilla, koko maa ja tämä Balkanin alkuperäiskansa oli tosin ollut taas vaarassa tulla pilkotuksi silloisten 
sotilaallisesti vahvempien naapureiden kesken.  Maa oli kuningaskunta toiseen maailmansotaan saakka. Sen 
jälkeen alkoi yksinvaltaisen puoluejohtaja Enver Hoxhan johtama kurissa ja puhdasoppisuudessaan tiukka 
kommunistihallinto sekä maan vähittäinen eristäytyminen. 

Stalinin kuoltua välit olivat menneet poikki Neuvostoliiton kanssa.  Uudeksi kumppaniksi löytyi Maon Kiina 
mutta Maon kuoltua välit viilenivät ja Albania eristäytyi sitten eräänlaiseen siilipuolustukseen. Tästä Hoxhan 
hallintoajasta on muistona mm. noin 700 000 pieniä henkilö/perhekohtaisia ja ilmeisen lujia betonibunkkereita.  
Kerrotaan, että valmistuneen bunkkerin laatua voitiin varmistaa ampumalla sitä panssarivaunulla, 
rakennustyötä valvoneen insinöörin joutuessa samalla kököttämään bunkkerin sisällä!  
 

Päiväpurjehdus Illyriaan 
 

Aamulla sääennusteiden tutkimisen jälkeen hieman arvelutti aallokkovaroitus mutta varauduimme siihen ja 
turvavaljaat päällä lähdimme matkaan.  

Vastoin sääennustuksia hikoilimme tunnin verran valjaissa ja hyvin tuulta pitävissä tamineissamme ja 
taitoimme matkaa konevoimin, koska tuulta ei juuri ollutkaan. Pian selvisi, että olimme matalapaineen 
keskuksessa ja nuo vihaisemmat säärintamat saavuttaisivat meidät myöhemmin. 

Näin tapahtuikin. Päivän mittaan tuuli yltyi ja ruorimiehellä oli täysi työ pitää paatti kurssissa. Isopurje ja 
mesaani 2. reivissä, sekä genoa vähän raollaan, surffailimme suuria aaltoja ylös ja alas sivumyötäisessä par-
boorin halssilla, kovan tuulen antaessa meille hyvän matkavauhdin. Automaattiohjauksesta jouduimme 
luopumaan jo alkuvaiheessa, koska automaatille kurssin pitäminen siinä aallokossa oli mahdoton tehtävä. 
Kaikenkaikkiaan tämä non 50 mailin päiväpurjehdus Adrian meren yli kirkkaassa säässä oli nautittavaa menoa.  



Näiltä samoilta vesiltä on tietysti olemassa tarinoita monenlaisista purjehduksista. William Shakespearen 
kirjoitaman näytelmän Loppiaisaatto päähenkilö Viola haaksirikkoutuu Illyrian rannikolle näytelmän 
avauskohtauksessa. Jean Sibelius on säveltänyt samaan näytelmään kaksi laulua Saavuthan, yö! ja Hei ja hoi, 
miten myrsky se soi. Onneksi matkamme ei edennyt aivan noin dramaattisissa merkeissä, olihan kirkas päivä ja 
myrskystäkään ei vielä ollut kyse.  
 
Kuuleko Valona... 

Seilasimme siis kohti Valonan kaupunkia, joka on noin 100 km Korfusta pohjoiseen. Lähestyessämme 
Valonanlahtea yritimme ilmottautua paikalliselle rannikkovartiostolle mutta vastausta ei saatu useista 
yrityksistä huolimatta. Ainoastaan Italian rannikkokanavien lähetykset rikkoivat tuulenvihellyksen ja 
aaltojenkohinan. Koska emme saaneet radioyhteyttä, seilasimme suoraan Valonan kaupalliseen satamaan. 
Suuri satama-aukko suuntautui etelään, josta suunnasta tuuli nostatti aallokoa eivätkä aallonmurtajat 
antaneet meille minkäänlaista suojaa.  Laiturit oli rakennettu laivoja varten ja mitoitus ja varustus olivat sen 
mukaiset. Satamavirkailijoiden avustuksella saimme Caritan jotenkin kiinnitettyä rautapalkkeja törröttävien 
pilareiden väliin. Luovutimme aluksen asiakirjat ja passimme yhdelle rajavartioista. Veneeseen ei tehty 
minkäänlaista tarkastusta. Aallokko ryskytti venettä laituria vasten ja joku törröttävä rautapalkki löysi välillä 
tiensä veneen kylkeen asti. Miehistön mielissä sinkoilivat kyllä muinaisten suomalais-balttilaisten jumalien 
voimakkaat nimet mutta pidimme ne sisällämme. Onneksi Carita on terästä ja selvisimme ilman vakavampia 
vaurioita. Joku kaide taisi hieman vääntyä ja kylkeen tuli joitakin maalivaurioita.  

Reilun vartin kuluttua virkailija toimitti paperimme takaisin ja maksoimme 50 euron maahantulomaksun. 
Paikallista valuuttaa meillä ei vielä ollut mutta eurot kelpasivat hyvin. Sitten meitä kehotettiin siirtymään 
venesatamaan, joka miesten viittomien mukaan olisi noin 6 mailin päässä etelässä Orikumin kylässä, jossakin 
Valonan lahden pohjukan suunnassa. 

Illan jo pimetessä alkoi taivaalle kertyä uhkaavan näköisiä ukkospilviä lähtiessämme siirtymään kohti 
venesatamaa. Aloimme asettaa navigaattoriin satamakirjan ilmottamia koordinaatteja, mutta niin hyvin kun ne 
aiemmin olivat pitäneet paikkansa, niin juuri tällä kertaa Orikumin satamaan oli ilmotettu samat kordinaatit 
kun Durresin satamaan, joka oli kymmeniä maileja pohjoisempana. Paperikartassammekaan ei ollut mitään 
Orikumin satamaan viittaavaa merkintää koko lahdella. 

Valaistu rantatie toimi hyvänä suunnan näyttäjänä edetessämme pimenevässä yössä ja oletimme löytävämme 
valaistun sataman sisääntuloaukon helposti. Vastaan iskevät aallot räiskyttivät vettä takakannelle saakka ja 
tuuli ja aallokko saivat vauhtimme putoamaan alle viiden solmun, vaikka Perkins moottorimme tekikin 
uskollisesti raskasta työtään. Satamakirjassa oli myös varoitus matalikolle uponneista hylyistä, jotka onneksi 
eivät osuneet reitillemme.  

Pian alkoi kuulua tykinlaukaisuja muistuttavia jymähdyksiä ja juurisalamat iskivät voimalla vuorten seinämiin 
valaisten koko Valonanlahden. Jokin salamoista ilmeisesti osui läheiseen muuntajaan ja samalla pimeni koko 
alue. Ainoastaan yksittäinen autonvalo heijasteli jostain korkealta vuoristotieltä. Nyt sataman löytäminen 
tuntui miltei mahdottomalta pilkkopimeässä yössä. Rankka ukkoskuuro, joka vaikeutti myös tutkan käyttöä, sai 
meidät luopumaan sataman etsinnästä. Laskimme ankkurin ja siirryimme sisätiloihin nauttimaan päivän 
ensimmäistä ateriaa. Olimmehan juuri saapuneet Italiasta, oli paikallaan valmistaa kunnon pasta-ateria ja 



nauttia se hyvän punaviinin kera. Samalla ulkona riehuva ukkosmyrsky riepotteli Caritaa ja yritti irrottaa 
seitsemän metrin syvyydessä olevan ankkuriamme, joka kuitenkin piti hyvin otteensa hiekkapohjassa.  

Aamu valkeni tyynenä ja kauniina, satumaisen kauniit vuortenhuiput kylpivät kirkkaassa aamuauringossa ja 
turkoosinvihreät laineet liplattelivat paatin kylkeen kuin antaen hyvitystä eilisestä myräkästä.  

Orikum marinakin löytyi lopulta, etsiskelyjen jälkeen.  Plotterimme kartta ei vielä tuntenut tätä uutta satamaa. 
Rantaviiva näytti yhtenäiseltä hiekkarannalta vaikka erotimme jo muutamia mastoja kaukana hiekkasärkkien 
takana. Lopulta löytyi kapea satamaan johtava väylä, joka erottui kauempaa katsottuna todella huonosti.  

Marina Orikum 

Maahantulotarkistukset olisi voinut hoitaa myös täällä Marina Orikumissa. No mistähän me tämäkin tieto olisi 
voitu poimia ennakkoon? Satamarakennukset ovat uusia ja hyväkuntoisia. Henkilökunta näytti meille paikan ja 
ojenteli mooringliinoja. Kiinnitysköyden toinen pää on kiinnitetty laituriin ja toinen pää on ankkuroitu pohjaan, 
niin kuin Välimeren satamissa on tapana. Näin ei tarvitse haroa peräpoijun kiinnitystä. Uppoava köysi on jo 
valmiiksi odottamassa satama-altaanpohjassa ja se vain nostetaan kiinni alukseen. 

Orikumin satama on italialaisessa omistuksessa ja tasoltaan paremmin varusteltu kuin useimmat satamat 
Italian puolella. Siistit kaakeloidut WC- ja suihkutilat, joissa lämmin vesikin toimii, sähkö ja vesipisteet aivan 
venepaikkojen vieressä, sekä niin tehokas WLAN, että se toimi myös teräsaluksen sisätiloissa. Tämä on 
harvinaista, koska yleensä joutuu menemään satamarakennuksen lähelle tai nettibaariin saadakseen yhteydet 
toimimaan. Orikumin sataman hintataso on kohtuullinen. Satamamaksu on 325€/kk, mutta kesäkuun 16. 
päivän jälkeen se nousee korkeimmilleen 600 euroa kuukaudessa. Vuorokausimaksu on noin 30€ yöltä. 
Monissa välimeren satamissa hintataso jo hipoo normiveneilijän kipukynnystä - kun joutuu maksamaan 
satamamaksua jopa yli 100€ yöltä.  

 

Merenkulkijat maanteillä 

Albanian maanteiden kunto on todella vaihteleva! Vuorilta tuleva vesi voi katkaista tien poikki nopeasti, ei 
varmaankaan mitenkään harvinaista vuoristoisissa maissa. Pohdimme, että tievaurioiden kuntoon saattaminen 
saattaa kestää hieman kauemmin tässä maassa, jossa resurssit korjauksiin ovat vähäisempiä kuin vaikkapa 
Norjassa tai Sveitsissä. Tiellä vastaan tulevissa autoista selvästi tavallisin yksittäinen merkki on täällä kuitenkin 
Mercedes-Benz! Selityksenä ihmettelyymme mersun suosiosta, kuulimme albaaneilta, että mersu olisi niillä 
teillä parhaiten kestävä auto. Vuokrasimme toukokuun viimeisellä viikolla kuitenkin Hyundai Getz pikkuauton 
muutamaksi päiväksi, koska niitä Mercedes kansanautoja ei sitten ollutkaan tarjolla Vloren autovuokraamoissa. 

Kiertomatkamme keskiseen Albaniaan ja pääkaupunkiin alkoi mukavassa auringonpaisteessa ja autossamme oli 
myös ilmastointilaite, joka oli tarpeellinen noin 30 asteen lämmössä. Merellä tällaiseen kuumuuteen ei ollut 
tottunut. Keskeisessä Albaniassa on tasankoa, jossa jo aikanaan on kulkenut jo keisarien Rooman idän 
kauppatie. Siellä kulkee nyt moottoritie, joka vie Durres rannikkokaupungista sisämaahan ja pääkaupunki 
Tiranaan.  



Suuntasimme Vloresta ensin Durresiin. Durrës on yksi Albanian vanhimmista kaupungeista (perustettu 630 eKr) 
ja tärkeä satamakaupunki. Kaupungissa on hienot, kilometrejä pitkät hiekkarannat ranta-ravintoloineen. Se on 
satamakaupunki, kuitenkin ilman vieras-satamaa huvivenelle, kuten harmiksemme totesimme. Myöhemmin 
kesällä 2013 Carita oli sitten pari päivää ankkurissa Durresin edustalla ja kaupunkivierailut hoidettiin 
kumiveneellä.  

Pienen lounaan jälkeen Durresissa suuntasimme Hyundain keulan itään kohti Tiranaa. Moottoritiellä 
saatoimme sitten painatella 100 km/t ja matka Tiranaan eteni joutuisasti. Yhden sillan kannen teräksinen reuna 
oli tosin liki 10 cm tietä korkeammalla ja satasen vauhdissa antoi sellaisen tällin, että tuntui kuin pyörän 
ripustukset olisivat vaarassa nyrjähtää alta pois. Ehkä siinäkin paikassa testataan, mikä automerkki on kestävä 
ja mikä ei. Epäviralliset T -liittymät moottoritielle ovat myös käytössä eli siitä vaan pikkutieltä pujahdetaan 
suoraan motarille. Paikallisten neuvosta, testasimme ihan onnistuneesti (!) yhtä sellaista liittymää 
päästäksemme taajamakäynnin jälkeen takaisin moottoritielle. Merellä liikkumisen vaarat tuntuivat jotenkin 
paremmin ennakoitavilta kuin täällä tien päällä.  

Tirana 

Parkkeerasimme punaisen automme kadun varteen pääkaupungin sydämessä. Kampasimme automatkan 
jännityksestä hieman pystyyn nousseet hiuksemme alas ja jatkoimme jalkaisin etsimään ruokailupaikkaa ja 
samalla tutustumaan varsin väljästi ja komeastikin rakennettuun kesäisen vihreään pääkaupungin keskustaan. 
Tirana ja Reykjavik ovat Euroopan ainoita pääkaupunkeja, joissa ei ole McDonaldsia. Emme todellakaan 
kaivanneet pikaruokaa, koska ruoka Albaniassa on hyvää ja tuoreista raaka-aineista valmistettua. 

Söimmekin sitten mainion aterian lähellä Skanderbegin keskusaukiota, pienen puiston keskellä olevan 
ravintolan terassilla.  Ruoka oli taas mainiota. Albanialaisia viinejä emme kyllä aivan varauksettomasti voi 
suosittella. Kokemuksemme rajoittui tosin vain pariin-kolmeen kokeilukertaan, koska mm. Italialaisia viinejä on 
myös saatavilla.  
 
Kaupunki oli kesäinen ja puistot täynnä elämää, ilakoivaa nuorisoa ja monia ryhmiä innokkaasti dominoa 
pelaavia iäkkäämpiä miehiä.  Reilun tunnin päästä saapumisestamme maleksimme taas takaisin autolle. 
Punaisen Hyundain tilalla parkkiruudussa seisoi punainen Ford Focus! Tuijotimme hetken toisiamme, että voiko 
tämä olla totta. Jätimmekö auton tähän paikkaan. Kyllä, paikka on sama. Takapenkille olimme jättäneet reput, 
passit, ylimääräiset rahat... Tämä alkoi tuntua haaksirikolta kuivalla maalla. Koko ajoneuvo oli siis hävinnyt, 
hukkunut jonnekin syviin vesiin. Tilanteemme alkoi tuntua hieman ikävältä ja jotenkin pölkkypäisinä istuimme 
puiston penkillä aikamme manaten omaa tyhmyyttämme. 

Vajaan sadan metrin päässä olevan poliisiauton vierellä käytiin äänekästä keskustelua. Laahustimme poliisien 
juttusille kertomaan englanniksi, että meiltä oli varastettu auto. Tulimme riittävästi ymmärretyiksi asioiden 
tilasta, vaikka poliisit puhuivat englantia vain auttavasti. Kun meiltä kysyttiin missä automme oli ollut, saimme 
myötätuntoisia nyökkäyksiä ja lohdutuksen sanoja ”don’t worry, the car is somewhere else”.  

Eräs albaaninainen ja -mies puhuivat lähistöllä toisille poliiseille ilmeisen kovin sanoin ja varsin isoin kirjaimin. 
Nainen tuli hyvää englantia puhuen kertomaan meille, että heidän autonsa on hävinnyt ja viety jonnekin 
varastoalueelle maksamattoman parkkimaksun vuoksi! Upeaa! Tajusimme heti, että meitäkin oli vain sama 



hallinnon koura rutistanut, eikä automme nyt viilettänytkään tavaroinemme jossakin syheröisillä vuoristoteillä 
kohti meille tuntematonta päämäärää.  Helpotuksen tunne oli suloinen. Kaikki on suhteellista, kun sakkojenkin 
maksu voi siis tuntua helpotukselta. Auton siirtomaksu ja parkkisakko olivat yhteensä n. 50 €.  Parkkilippu olisi 
pitänyt osata ostaa parkkialueella partioivalta parkkilippujen myyjältä. Koko episodi auton noutamisineen 
poliisien varikolta lisäsi matkapäivämme pituutta ainakin parilla tunnilla.  

Toisin kuin olimme suunnitelleet, noin 170 km paluumatka Tiranasta Orikumiin tehtiin sitten pimeässä. 
Mutkaisia serpentiiniteitä noustessa ja alas laskiessa alhaalla olevien kylien ja kaupunkien valot näyttivät kyllä 
hienoilta, mutta olisi niitä maisemia mieluummin katsonut päiväsaikaan. Olin vanhana jokamisluokan 
kilpakuljettajana saanut hauskaa ratinpyöritystä sille päivälle ihan riittämiin, kun vasta puolilta öin saavuimme 
veneelle. 

Yksittäisiä huomioita Albaniasta 

Pidimme kohtaamistamme albaanialaisista. Poliiseja emme tässä nyt välttämättä laske mukaan, mutta hekin 
vain tekivät mitä oli käsketty tehdä. Voimme rehellisesti sanoa, että kokemuksemme albaanialaisista olivat 
hyvin myönteisiä. Tunsimme aitoa ystävällisyyttä ja avuliaisuutta. Albaanien kanssa sovitut aikataulut ja asiat 
pitivät hyvin. Turistelle suunnattua tunkeilevaa markkinameininkiä, katukaupustelua tai kerjäämistä ei ollut. 
Pankkiautomaateista saa Albaniassa hyvin paikallista LEK rahaa esim. Visa kortilla. Euroja voi vaihtaa 
paikallisista pankeista.  Suomesta rahaa on vaikea saada. Sitä ei saa esim. Forex yhtiöistä, eikä Suomen pankki 
anna euron viitekursseja.   

Kaupungeissa ja taajamissa kulkiessa pohjoismaiseen silmään pistää paikoitellen julkisen jätehuollon ilmeisen 
kehno toimivuus. Teiden varsilla ja tajamissa olevat metalliset jäteastiat olivat hyvin usein täpötäynnä ja joskus 
kaatuneina. Tällainen ei ole kyllä harvinainen näky monissa muissakaan Välimeren maissa. Pienemmissä 
kaupungeissa liikkuminen vaati myös tarkkaavaisuutta, koska näimme joskus sadevesikaivoja, joista puuttui 
teräskannet.  

Maaseudun talot pihoineen näyttivät yleensä pidetyn moitteettomassa kunnossa. Maaseudun töissä näkyy 
myös yleisesti hevosia ja aaseja mutta totuttua vähemmän työkoneita. Vuohia, lampaita ja kanoja kulki  monin 
paikoin vapaana. 

Albania matkakohteena 

Albanian rannikon pituus on hieman vajaat 300 km. Eteläisimmästä Sarandan rantakaupungista näkyy 
läheinen, Kreikalle kuuluva, kaunis Korfun saari. Kauneus jatkuu Albanian rannikolla pohjoiseen huikean 
hienoina hiekkarantoina ja rannasta jyrkästi nousevina, upean vihreinä vuorten rinteinä. Rinteiden vihreys 
tosin loppuu ylempänä, koska jotkut rannikon lähellä olevat huiput nousevat reilusti yli kahden kilometrin 
korkeuteen. 

Pohjoisemmassa, rannikon keskisessä osassa oleva kapea rannikkokaistale on maan ainoaa viljelyskelpoista 
aluetta. Tasangon jälkeen rannikkoa pohjoiseen mennessä kohoaa taas vuoristo. Asukkaita maassa on 3 
miljoonaa. Maan pinta-ala on n. 29 000 km2, eli alle kymmenes osa Suomen pinta-alasta. Siitä huolimatta 
Albania jakautuu kahteentoista maakuntaan eli qarkuun. Maakunnat jakautuvat 36 hallintoalueeseen eli 
retheen ja kuntia on peräti 3000! Lieneekö kuntien yhdistämiskeskusteluja meneillään … 



Valonan lahtea ja aluetta siitä etelään kutsutaan Albanian Rivieraksi. Uskomme että erityisesti tämän alueen ja 
myös Albanian yleinen suosio matkailukohteena varmasti kasvaa. Maa ei ole vielä massaturismin tuoman 
kaupallisuuden pilaama. Maassa on myös useita hyvin säilyneitä vanhoja kaupunkeja, Unescon 
maailmanperintö kohteita ja kansallispuistoja.  Hintataso on myös edullinen. Ravintola-ateria juomineen 
maksaa kaupungissa noin 7 euroa, maaseudulla vähemmän. Odotukset turismin lisääntymiselle lienevät myös 
korkealla. Albanian Rivieralla näkyi paljon rakenteilla olevia hotelleja. Näytti kuitenkin siltä, että nämäkin 
rakennustyöt olivat hidastuneet tai pysähtyneet vuoden 2008 jälkeen, Euroopan talouden alkaessa jarrutella 
voimakkaasti. Vuonna 2011 Lonely Planet kustantamo valitsi Abanian ykköskohteeksi listalleen Top 10 
countries for 2011. Lonely Planet on maailman suurin matkaopaskirjoja ja matkailuun liittyviä digitaalisia 
sisältöjä julkaiseva yritys (www.lonelyplanet.com).  

Vuokraveneellä Välimerellä liikkuvalle Albania voi kuitenkin olla hieman ongelmallinen kohde.  Esimerkiksi 
Helsingin venemessuilla 2014 mukana olleet Kroatiassa toimivat venevuokraamot eivät salli mennä veneillään 
Albaniaan. Krotiasta vuokratulla veneellä voi tosin lisähinnasta mennä Monte-Negroon, mutta ei enää sen 
etelämmäksi Albaniaan. Tärkeimpänä syynä lienee vierasvenesatamien vähäisyys Albaniassa ja ehkä 
tärkeämpänä, Kroatiassa toimivien vuokraamojen ja marinoiden yhteistoiminta. Vuokraveneilyn halutaan 
tukevan ensisijaisesti Kroatian matkailua ja taloutta. 

Tämä oli tarinamme siitä, kuinka löysimme kuin löysimmekin huvivenesataman Albaniasta ja joitakin huomioita 
tästä hienosta maasta. Menimme toukokuussa 2013 Albaniaan uskoen, että sieltä löytyy huvivenesatama tai 
jopa useampia satamia. Yksi löytyi, vaikka mitään varmaa tietoa asiata meillä ei ennakkoon ollut. Uskoa vahvisti 
kuitenkin Pertin puoli vuotta aiemmin löytämä Google Earth kohde Valonan lahdelta, joka näytti ilmasta 
katsoen aivan venesatamalta! Onneksi usko tähän nettilöydökseen palkittiin. Ehkä nuoremmat seilaajat olisivat 
myös heti neuvoneet nykysuomeksi KVG! (Katsokaa V....u Googlesta!). 

 


