
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

Cizur Menor-
Puente de la Reina 29.4.



	 pop	‘09	 h(m)	 km	 km	yht	 klo	 		askelmitt.	

�Cizur�Menor�(alb.	Familia	Roncal)	 1820	 480	 0	 	 7:00	 0

Zariquiegui	 166	 620	 6.1	 6.1	 8:55	
Alto	del	Perdon	 	 780	 1.7	 7.8	 9:45-10:00	 13300	
Uterga	 194	 493	 4.2	 12.0	 11:20-11:50	 18500

Muruzabal	 284	 441	 2.8	 14.8	 12:40	 23200

Obanos	 979	 413	 1.8	 16.6	 13:15-13:45	 25800

Puente�la�Reina	(alb.	Santiago	Apostol)	 2841	 344	 2.3	 18.9	 15:40	 32100

4. päivä: Cizur Menor - Puente la Reina 29.4. to

kuljettu		 65.0		 km
jäljellä		 699.4	 km



�



Ensimmäinen kylä Zariquiegui tuli esiin 
mäen takaa vajaan parin tunnin käve
lyn jälkeen. Tie oli hyvää kuivaa hiekka
tietä. Sää oli sopiva, puolipilvinen. Kun 
noustiin ylemmäs tie muuttui kapeaksi 
poluksi. Sääliksi kävi pyöräilijöitä, jotka 
joutuivat kantamaan pyöräänsä pitkiä 
matkoja kapealla nousevalla polulla. 
Onneksi ei satanut. Niinkuin myöhem
min Sahagunissa kuulin kahden  es

panjalaspyöräilijän kertovan.
He olivat ylittäneet Alto del 
Perdonin kaatosateessa. 
Sadeviitat päällä he olivat 
kantaneet pyöriään pitkiä 
matkoja polkuja ylöspäin. 

Vasemmalla lepopaikka en
nen Sierra de Erreniega har
janteen huippua. Tässä oli 
pyöräilijänkin hyvä pyöräillä.



Harjanteen�päällä�oli�pitkä�rivi�tuulivoimaloita.�Navarran�maakunta�on�satsannut�paljon�uu-
siutuvan�energian�tuotantoon.�70�prosenttia�sen�sähkönergian�tarpeesta�(2009)�hoidetaan�tu-
ulivoimalla�ja�aurinkopaneleilla.�Tuulimyllyjä�onkin�useiden�harjanteiden�laet�tulvillaan,�tällä�
hetkellä�Navarrassa�kaikkiaan�yli�1100�kpl.�Ydinvoimaloita�ei�ole�ollenkaan.�
Harjanteen�laelta�avautuvat�upeat�maisemat�molempiin�suuntiin.�Tässä�näkymä�pohjoiseen.



Energiayhtiön 
avustamana 
Navarran 
caminon ys
tävien yhdistys  
on pystyttänyt 
v. 1996 Alto 
del Perdonin 
harjanteelle 
muistomerkin 
“Monumento 
al peregrinon”. 
Siinä on luon
nollisessa 
koossaan 



teräslevystä leikattuja pyhiinvaeltajahahmoja, yh
teensä 14 kpl. 

Harjanteella kävi kova tuuli. Olihan se muutaman 
satametriä ympäristöään korkeammalla. Otollinen 
paikka tuulivoimaloille. Harjanteen päällä kulkee 
maantie. Ylityspaikalle oli ajanut pakettiauto, jonka 
peräovesta eräs mies myi kahvia ja pullaa. No sehän 
maistui tähän saumaan hyvin. Kahvikuppi mak
soi yhden euron. Pienen tauon jälkeen alkoi sitten 
laskeutuminen kohti  Utergaa.



Laskeutumistie oli 
paksun soraker
roksen peittämä 
leveähkö väylä. Jos
sain kohdassa tien 
poskessa oli penkki. 
Kaivoin leivät, ju

uston ja vesipullon repusta ja 
pidin 10 minuutin ruokailutauon. 
Vähän matkaa kuljettuani, kuulin 
takaani suomenkieltä. Nurmolais
pariskunta, jonka olin tavannut 
jo Roncesvallesista lähdettyäni 
ensimmäisenä vaelluspäivänä, oli 
taas tavoittanut minut. Kuljimme 
yhdessä Utergaan. Jäin siellä kah
ville, kun he jatkoivat eteenpäin. 



Uterga

Yllä�saavutaan�Utergan�kylään.
Alla�kylän�keskustan�talorivi.



Utergan kylän jälkeeen avautui näköpiiriin kumpuilevaa maalaismaisemaa. Mm. keltaisena 
aaltoilevaa rypsipeltoa. Ojanpientareilla kasvoi punaisia unikoita. Vajaan tunnin matkan 
päässä Utergasta saavuin Muruzábalin kylään.



Ylimpänä�Muruzabálin�kylää.�Alla�Muruzabálin�kylän�kirkko�
ja�kellotorni.�Oikealla�keskellä�Muruzábalin�kirkon�ovi.�Oikeal-
la�alhaalla�Muruzabálin�vaakuna.�Onkohan�täällä�kos�kaan�
tapahtunut�mitään�uutiskynnyksen�ylittänyttä.

Muruzábal



Lähestytään Obanosta. Ensin tulee vastaan uutta arkkitehtuuria. Sitten valkoinen hevo
nen erään talon pihalla. Obanoksen kadut ovat melkein autiot. Joku vaeltaja näkyy jossain. 
Pysähdyn joksikin aikaa kylän iglesia de San Juan Bautista kirkolle. Ajattelen, että jos Rudi 

Obanos



on liikeellä, hän voisi saavuttaa minut 
täällä. Heitän repun kirkon kaarien 
alle. Kirkon seinässä oli taulu, jossa 
kerrottiin Oba noksen keskiaikaisesta 
mysteeriosta. Siitä kertovaa näytelmää 
“Misterio de San Guillén y Santa Feli
cia” esitetään täällä joka toi nen vuosi 
heinä kuussa. Viivyn puolisen tuntia ja 
lähden eteenpäin. Obanoksen kivipaasi 
jättää hyvästit kylälle. Täältä ei ole 
enää pitkä Puente la Reinaan.



Tarkoitukseni oli yöpyä kylän toisessa 
päässä olevassa Santiago Apostolin 
alberguessa. Sen löytäminen ei on
nistunutkaan heti. Kävin kysymässä 
suuntaa eräässä baarissa, jossa  tar

joilija puhui 
tie tysti vain 
espanjaa, 
mutta hän 
piirsi kar
tan. Sen 
avulla  löytyi 
iso raken
nus. Ei pal
jon ihmisiä, 
hyvää tilaa. 

Heti�kylään�saavuttaessa�on�edessä�ensimmäinen�kirkko�temppeliritarien�Iglesia�de�Crucifijo,�joka�on�saanut�
nimensä�kirkossa�olevasta�Y-muotoisesta�krusifiksista.�Vasemmalla�yksi�kylän�kolmesta�alberguesta.�Alla�portti�
El�Puente�Románicolle�eli�Puente�de�los�Peregrinosille.



2800�asukkaan�Puente�la�Reina�eli�Kuningattaren�silta.�Rio�Argan�ylittävä�
vanha�silta�on�kylän�komein�nähtävyys.�Se�on�peräisin�jo�1000-luvulta.�Sillan�
alkupäässä�on�pyhiinvaeltajan�portti.�Alkuperäinen�kuningatar�oli�Doña�Mayor,�
Navarran�kuninkaan�Sancho�III:n�vaimo,�joka�eli��995-1066.�Sama�Arga�joki�
ylitettiin�jo�kerran�aiemmin�Zubirissa.



Albergue Santiago Apostolissa (kuva alla) oli hyvää 
tilaa. Suih kut ja vessat olivat hyvässä kunnossa. 
Ajattelin majoittua heti ensimmäiseen isoon sa
liin, mutta sitten läheisestä nurkasta alkoi kuulua 
äänekästä ulinaa. Siellä väsynyt vaeltaja kuorsasi 
mahta valla volyymilla. Siirryin seuraavaan pie
nempään huoneeseen. Siellä oli 8 kerrossänkyä. 
Loppujen lopuksi huoneseen tuli vain 4 asukasta. 
Illalla tarjottiin 10 euron illallinen, jolla oli noin 20 
osanottajaa, ainakin Kanadasta, Saksasta, ja Bel
giasta. Alberguen yöpymismaksu oli 8 euroa. Sello



Calle�Mayor�ja�Iglesia�de�Santiagon�torni Y:n�muotoinen�krusifiksi�löytyy�
Iglesia�de�Crucifijosta.

Rudi soitti illalla, ettei pysty jatkamaan caminoa. Lääkäri oli sanonut, että edessä tulee ole
maan suuria vaikeuksia, jos hän jatkaa. Kiitimme toisiamme matkaseurasta ja totesimme 
lopuksi, että emme ehkä enää tapaa tässä elämässä.


