
Pohjois-Irlannin upeissa maisemissa on kuvattu 
maailman suosituinta tv-sarjaa Game of Thronesia. 

Kiersimme rannikkoreitin, jonka varrelta löytyy 
myös sarjan näkymiä. 

Tarujen maa

Ballymoneyn seudulta 
löytyvä  The Dark Hedges-
tie pyökkipuineen on 
yksi paikoista, jotka ovat 
nousseet kuuluisiksi Game 
of Thronesin ansiosta.

Teksti 
pekka hiltunen 

Kuvat 
maija astikainen
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Maltalle ja Islantiin. Pohjois-Irlannissa tv-sarjaa on kuvattu 
paljon, koska seudun sumuiset rannikot, vuorenrinteet ja 
linnan rauniot sopivat seikkailutarinaan erityisen hyvin.

Totuuden nimissä on sanottava, että vain osa tv-sarjan 
kuvauspaikoista näyttää vaikuttavilta sellaisinaan, ilman tele-
vision kuvamuokkauksia. Viehättäviä ja tosielämässäkin tun-
nelmallisia ovat kuitenkin esimerkiksi Mussendenin temp-
peli Atlantille avautuvine maisemineen, Cushendunin luolat, 
Wardin linna Strangfordissa sekä Ballintoyn pikku satama.

Joillekin kuvauspaikoista on laitettu kylttejä opastamaan 
sarjan ihailijoita. Ja jo pelkästään tv-sarjaan ikuistettuja 
vuori- ja laaksomaisemia kiertämällä täällä voi tehdä hie-
noja patikointeja.

KoKo PoHjois-irlanTi on iTse asiassa aiKa Hurmaava 

kohde. Se on pitkään jäänyt matkailussa naapurinsa, Irlannin 
tasavallan, varjoon. Mutta nyt kun aluetta leimanneet väki-
valtaiset, poliittiset kiistat ovat jääneet kauas taakse ja Game 
of Thrones tekee sen maisemista kuuluisia, Pohjois-Irlannin 
vetovoima kasvaa vauhdilla.

Useimmat sen kauneimmista paikoista voi kokea rannikko-
seutuja kiertävällä Causeway Coastal Routella. Se on yksi 
Euroopan parhaista ajoreiteistä. Muutamat Game of Thro-
nesin kuvauspaikoista sijaitsevat reitin varrella, toisia var-
ten pitää tehdä koukkauksia sisämaahan.

Koko 250 kilometrin Causeway-reitin ajaminen yöpymisi-
neen eri kaupungeissa vie nelisen päivää, mutta hienoimmat 
maisemat ja elämykset voi kiireisempi huristella myös kol-
messa. Jos siihen yhdistää 1-2 päivää Belfastissa ja pari päi-
vää Dublinissa, koossa on täydellinen lomaviikko.

Jo pelkästään Game of Thronesin kauniita 
kuvauspaikkoja kiertämällä Pohjois-
Irlannissa voi tehdä hienoja luontoretkiä.

Y monista rannikon 
kaupungeista pääsee 
myös veneretkille. 
Carnlough on 
hyvä tukikohta 
yöpymiseen, ja sen 
satamassa on kuvattu 
kohtaus Game of 
Thrones -sarjaan.

ämärTyvässä illassa aurinGon viimeiseT säTeeT Kul-

taavat puiden runkoja. Katselemme asvalttitietä, joka näyt-
tää epätodellisen kauniilta.

Tien laidoilla kasvaa valtavia pyökkipuita. Niiden ylä oksat 
kaartuvat korkealla tien ylle, on kuin puut melkein syleili-
sivät toisiaan.

Takaamme kuuluu auton oven ääni, ja sitten kilahduksia, 
kun kännyköillä aletaan räpsiä kuvia. Vaikka kello on jo yli 
yhdeksän, paikalle pysähtyy ihastelemaan lukuisia matkai-
lijoita. Näin illalla autoja on paikalla usein kymmenkunta, 
mutta päivisin käy väkeä bussilasteittain.

Syy on Game of Thronesin. Vielä muutama vuosi sitten 
kauniin tienpätkän Ballymoneyn kaupungin lähiseudulla 
Pohjois-Irlannissa tiesivät lähinnä jotkut paikalliset, eikä H tämä ollut suuri nähtävyys. Sitten tiellä kuvattiin kohtaus 

maailman suosituimmaksi nimettyyn tv-sarjaan. Pian alkoi 
fanien virta pyökkitielle, joka tunnetaan nyt nimellä The 
Dark Hedges. Vieressämme seisoo perhe Yhdysvalloista, ja 
heidän lähelleen pysäköi autoaan ystäväporukka Espanjasta.

Game of Thronesin fantasiamaisen kauniit kuvat ovat 
ohjanneet matkailijavirtoja myös esimerkiksi Dubrovnikiin, 

X Pohjois-irlannin 
rannikkoa kiertää 
yksi euroopan 
parhaista ajoreiteistä. 
lampaat ja lehmät 
pysyvät enimmäkseen 
aidatuilla laitumilla, 
mutta ajoon on hyvä 
ottaa leppoisa tahti. 
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Veneretkellä Portrushista kalamiehet 
nostavat merestä makrilleja. Kaikki saavat 
kameroidensa saaliiksi komeita näkymiä.

W Charlie vetää 
matkailijoille 
veneretkiä 
Portrushissa ja 
auttaa tarvittaessa 
kalansaaliin 
perkaamisessa.

d Catch and sea 
-retken saaliista 
laitetaan aamiaista 
Babushka-kahvilassa. 
annoksen mausteena 
on myös paikallista 
levää, dulsea.

Matkapäiviä ei tarvitse liian tarkkaan edes suunnitella: 
aina on jotakin nähtävää puolen tunnin ajomatkan sisällä. 
Näissä merimaisemissa reissaajan tekee joka tapauksessa 
mieli pysähtyä tuon tuosta.

Moni ajaa seudulle Dublinista, ja silloin näkymät ovat 
alkuun tasaista peltoa. Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlan-
nin rajan ylitystä ei käytännössä huomaa muusta kuin siitä, 
että nopeusmerkit alkavat näyttää kilometrien sijaan maileja.

Pian Pohjois-Irlannin puolella nousevat näkymiin Mour-
nen vuoret, ja siitä eteenpäin ajaminen onkin tunnelmallista.

Linnoja piisaa runsaudenpulaksi asti. Raunioituneita ja yhä 
pystyssä olevia linnavanhuksia on kymmenittäin. Tunnetuin 
on Carrickfergusin suuri linna, alun perin 1170-luvulta. Se 
on tosin ehostettu niin siistiksi ja on niin turistien suosima, 
että kohteena se alkaa olla vähän hengetön.

Mutta esimerkiksi Dunlucen linnan rauniot, jotka sijaitse-
vat kallioilla komeassa paikassa meren yläpuolella, tekevät 
todella vaikutuksen. Myös vaikkapa Dundrumin pienemmät 
ja hiljaisemmat rauniot kannattaa bongata, ja Glenarmin lin-
nan puutarha on kesäisin suosittu. Lapset rakastavat holvi-
kaarissa ja muureilla kiertelyä, ja aikuinenkin voi löytää Poh-
jois-Irlannissa itsestään hetkeksi ritarin tai linnanneidon.

Tai vaikka merenkävijän.

sääennusTe on luPailluT saDeTTa, muTTa aamu valKe-

nee Portrushin pikkukaupungin satamassa upeana. Nouseva 
aurinko maalaa taivaalle kaikki mahdolliset värit.

Seisomme Causeway Lass -paatin kannella, ja aluksen 
suunnatessa merelle retkemme emäntä Wendy Gallagher 
jakaa kahvimukeja ja pieniä, maukkaita leipiä. Ne ovat täkä-
läistä griddle breadia, pannulla paistettua hapanta leipää, 
jonka lisukkeena saamme maistella monenlaisia paikalli-
sia levitteitä.

”Yleensä sanon retkeläisille, että jos ei tule saalista, ei tule 
aamiaistakaan”, Gallagher kertoo nauraen.

Pohjois-Irlannin merimaisemia kannattaa tietysti kokea 
myös vesiltä. Yksi mahdollisuus siihen on Portrushissa, missä 
Gallagher vetää maksullisia Catch and Sea -retkiä. Niillä 
kalastetaan, ihaillaan näkymiä ja kuullaan tarinoita seudusta. 

”Joka päivä merellä voi olla vastassa jotakin yllättävää”, 
kertoo aluksen apumies Charlie. ”Äkkiä voi tulla ukkos-
myrsky, tai nähdäänkin delfiiniparvi. Viime retkellä saimme 
vain kaksi kalaa, ja niistäkin vain toinen oli syötävä.”

Meidän retkemme sujuu rauhallisesti. Mukaan tulleet kaksi 
pohjoisirlantilaista kalastuksen harrastajaa, richard ja joe, 
nostavat merestä uistimillaan makrilleja. Usein nousee kuu-
lemma myös vaikkapa turskaa ja seitiä, mutta ei nyt. Meillä 
kokemattomammilla kalaonni on paikallisia heikompi, 
mutta upeat maisemat palkitsevat retkellä jokaisen.

Tuolla kaukana siintää Skotlannin Mull of Kintyre – sitä 
aluetta on useimpien mahdoton katsella ilman, että saman-
niminen vanha pophitti alkaa soida mielessä. Kippari richard 
Connor pitää huolen, että saamme myös katsella ja kuvata 
Dunlucen linnaa hyvän tovin. Täältä mereltä se näyttääkin 
melkein hallitsevan koko rannikkoa.

Cushendunin 
luolat ovat helppo 
käyntikohde, jossa 
on kuvattu Game of 
Thronesiakin. lähellä 
on hiekkaranta, 
leirintäalue ja lähes 
ylisiistiksi puleerattu 
Cushendunin kylä.
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White rocks Beach 
on suosittu, iso ranta 
aivan Causeway Coastal 
-ajoreitin vierellä. 
rannan kallioista ja 
kalkkikivistä löytyy 
katseltavaa ja omia 
sopukoita.
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Retken päätteeksi mennään Portrushin sataman Babushka- 
kahvilaravintolaan. Sen pitäjä jakaa kahvimaistiaisia, kun 
kokki askaroi tuomamme saaliin parissa.

Ennen pitkää istumme kaikki nauttimaan herkkuaamiai-
sen: paistettuja makrillia ja leipää, uppopaistettuja munia, 
savusuolaa ja erikoisuutena täkäläistä levää nimeltä dulse.

Sadepilvet ovat siinä vaiheessa jo peittäneet auringon, 
mutta väliäkö tuolla. Tämä aamiaislautanen valaisisi päivän 
kuin päivän.

on maHDoTonTa sanoa, miKä olisi PoHjois-irlannin 

kierroksen hienoin kokemus. Monille se on varmasti Game 
of Thrones -maisemat, toisille linnojen rauniot. Osalle kävi-
jöistä se on taatusti jokin sympaattisista kylistä.

Useille se on Giant’s Causeway, alueen kuuluisin kohde. 
Harvinainen, suuri kalliomuodostelma on syntynyt kymme-
niä miljoonia vuosia sitten tapahtuneen tulivuorenpurkauk-
sen laava virroista. Niistä on muodostunut ajan saatossa kieh-
tovan näköisiä basalttipylväitä, ”jättiläisen askelmia”.

Antrimin rannikolla sijaitsevalle Giant’s Causewaylle men-
nään isosta opastuskeskuksesta. Jo kävely meren rannalla 
paikkaa kohti nostaa odotuksia. Kun suuret kalliot tulevat 
näkyviin, sisällä tuntuu pieni sykähdys: mikä näky!

Jättiläisen askelet laskeutuvat merta kohti lähes tasaisina 
riveinä. Vaikka tietää, miten ne ovat syntyneet, niiden muo-
toja ei voi olla ihmettelemättä ja tutkimatta tarkemmin.

Harmi kyllä, kallioita tulee ihastelemaan ja niiden päälle 
kävelemään joka vuosi puoli miljoonaa turistia. Suuri osa 
heistä vain pistäytyy paikalla bussikyydeillä, näkemättä pal-
jon muuta Pohjois-Irlannista kuin juuri tämän kohteen sekä 
lähiseudun Bushmill’s-viskimyymälän. 

Ei väkijoukoista sinänsä ole suurta haittaa, mutta ainutlaa-
tuisesta luonnosta olisi helpompi nauttia, jollei vieressä tun-
geksisi selfien räpsijöitä ja roskien pudottelijoita. Jättiläisen 
jalanjäljillä kannattaakin käydä joko aamuvarhain tai illan-
suussa voidakseen aistia paikkaa hiukan rauhallisemmin.

Tällä maTKalla se Kaunein HeTKi PoHjois-irlannissa 

koittaa kuitenkin muualla. Se tulee vastaan Cushendunin 
kaupungin jälkeen, kun käännymme autolla Causeway Coas-
tal Routelta sivutielle, Torr Headin maisematielle.

Kiemurainen reitti meren tuntumassa on niin pieni ja 
jyrkkä, ettei sille voi ajaa isolla matkailuautolla. Se ei ole mai-
neikas kuten Giant’s Causeway, eikä se ole minkään tv-sarjan 
tähti lokaatio. Mutta jokin siinä painuu mieleen.

Pellot vanhoine aitoineen, siellä täällä viipottavat lampai-
den katraat. Auringossa välkehtivä merensini. Torr Headin 
tiellä kävijän on lähes pakko pysähdellä yhä uudelleen. Etsiä 
pienten maatilojen porteilta hetkeksi parkkipaikka, jotta voi 
nousta autosta vain katselemaan hiljaa.

Kukkuloiden yli kantaa lehmien kellojen kilkatus. Tämä 
rauha, ja vehreillä rinteillä lepäävien maatalojen kirjo.

Aina kun Pohjois-Irlanti matkan jälkeen tulee päiväuniin, 
ajamme juuri sillä tiellä. m

Pohjois-Irlannin kuuluisin paikka Giant’s 
Causeway on tungokseen asti suosittu. 
Onneksi rannikolla on hiljaisiakin kohteita.

W Dunluce on 
Pohjois-irlannin 
vaikuttavimpia 
rauniolinnoja. Paikalla 
oli ensimmäinen 
linna tiettävästi jo 
1200-luvulla.

Giant’s Causewayn 
kallioille pääsee 
ilmaiseksikin, jos 
kävelee paikalle 
pitkää kiertoreittiä. 
Parkki alueen, 
opastuskeskuksen ja 
yhteys bussin käyttö 
kuitenkin maksavat.
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matka
Pohjois-Irlantiin ei ole Suomesta 
suoria lentoja, joten kannattaa 
lentää Dubliniin ja vuokrata 
auto kentältä. Auton saa viikoksi 
jopa vain 150 eurolla, mutta ole 
tarkkana lisämaksujen kanssa. 
Moni vuokraamo (ei Hertz) vaatii 
lisämaksun, kun autolla mennään 
Pohjois-Irlannin puolelle.

Vasemmalla ajaminen voi 
vaatia totuttelua, mutta tiet ovat 
hyvässä kunnossa ja liikenne rau-
hallista. Pieni auto sopii maaseu-
dun kiemurateille parhaiten.

Parasta aikaa ovat kevät, kesä ja 
syksy, mutta sataa voi milloin vain. 
Elokuussa on ruuhkaista. Lisätie-
toa alueesta ja Game of Thronesin 
kuvaus paikoista: discovernort-
hernireland.com. Jos aiot kiertää 
tv-sarjan paikkoja, ota avuksi 
myös ilmainen Game of Thrones 
Northern Ireland -sovellus.

majoitus
londonderry arms
Edullisia mutta yksinkertaisia 
yösijoja löytyy joka kaupungista. 
Londonderry Arms on mukava, 
vanha hotelli Carnloughin pikku-
kaupungissa itärannikolla. Hyvä 
ravintola ja pubi. 2 hh alkaen noin 
70 e, sisältää aamiaisen.
glensofantrim.com
Blackrock house
Jos haluat vähän satsata, kokeile 
Portrushissa sijaitsevaa taso-
kasta, modernisti sisustettua 
bed & break fastia Blackrock 
Housea. Paikan pitäjän Nicolan 
huomaavainen vieraanvaraisuus 
jää mieleen. 2 hh alkaen 170 e, 
sisältää ihanan aamiaisen.
blackrockbandbportrush.com

koe
Rathlinin saari
Ballycastlesta vie lautta karulle 
Rathlinin saarelle, joka on tun-
nelmallinen retkikohde. Pienen 
saaren väestö on sodissa pyyhitty 
kokonaan pois, mutta aina uudel-
leen Rathlin on vetänyt puoleensa 
merioloihin viehtyneitä. Nyt 
saarella elää noin 140 asukasta. 
Sillä on hotelli, majakoita sekä 
kävelyyn ja pyöräilyyn sopivia 
teitä. Eläimistä voi bongata joskus 
hylkeitä ja aina lukuisia lintu lajeja: 
saari on kuuluisa lunneistaan.
the Gobbins 
The Gobbins on opastettu kävely-
reitti Islandmageen rantakallioilla 
Antrimissa. Se on ollut matkailu-
nähtävyys kauan: ensimmäinen 
reitti kallioon uurrettuine askel-
mineen ja siltoineen kulki täällä 
jo yli sata vuotta sitten. Retkellä 
nähdään lintuja, joskus harmaa-
hyljekin, ja kuullaan tarinoita 
seudusta. Sopii myös lapsille, jotka 
jaksavat kävellä pari tuntia. Varaa 
ajoissa, The Gobbins on suosittu. 
thegobbinscliffpath.com

syö täällä
Pohjois-Irlannissa, kuten naapu-
rissa Irlannissa, hyvää ja tukevaa 
ruokaa löytyy usein pubeista. 
Kasvisruuan valikoimat voivat olla 
niukahkot, mutta isoissa kaupun-
geissa on kasvisravintoloita.

Ballycastlesta löytyy artesaani-
l eipomo Ursa Minor, jolla on 
mukava kahvila. Leipomo on 
kuuluisa hapanjuurileivästään.

Jos nälkä tulee Giant’s Cause-
wayssä, opastuskeskuksen vie-
reisen hotellin ravintola on hyvä. 
Maista vaikka fish and chipsiä.

pohjois-irlannin upea rannikko

vinkit & hinnat

W Ballycastle on 
rannikon mukavia 
pikkukaupunkeja, ja 
sieltä pääsee lautalla 
retkelle rathlinin 
saarelle.

Blackrock House 
on tyylikäs B&B 
Portrushissa.

Z Dara o’hartghaile 
pitää Ballycastlessa 
ursa minor 
-artesaani leipomoa, 
jonka leivät keräävät 
mainetta koko 
Pohjois-irlannissa.

p o h j o i s - i r l a n t i

belfast

loNdoNderry

c a u s e w a y  c o a s t a l  r o u t e

dubliN

The Gobbins on oppaan 
kanssa kuljettava, 
kallioille tehty kävelyreitti 
islandmageessa. siltä näkee 
hyvällä säällä helposti 
meren yli skotlantiin asti.

52  MONDO huhtiKuu MONDO huhtiKuu  53  


