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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resa

• Tammerfors • Island & Reykjavik • Oslo • Köpenhamn • Stockholm • 
Gotland • Berlin • London • Dublin • Barcelona • Madrid • Rom • 
Kairo • Marrakech • Lissabon • Paris • Amsterdam • Istanbul • Prag • 
Warsawa • Krakow • Moskva • New York • Los Angeles • Las Vegas...

Fler guider på nätet

telefonnummer5 5 

sajter5 5 
Helsingfors turistbyrå
Massor av lokal info, väl strukturerat 
–  det mesta på svenska. 
Swww.hel.fi/tourism

Virtuella Helsingfors
Panoramabilder från centrala Helsingfors 
där du kan se dig om redan i datorn.
Swww.virtualhelsinki.net/svenska

Luckan
Träffpunkt för finlandssvenskar med 
mycket info om svenskspråkiga aktivite-
ter och mötesplatser i stan.

Swww.luckan.fi

Hufvudstadsbladet
Finlands största svenskspråkiga tidning-
en har koll på alla aktuella händelser. 
Swww.hbl.fi

Helsinki this week
Utmärkt broschyr på engelska som finns 
att få på många håll. Kalendarium och 
aktuell turistinfo.  Kan även laddas hem 
på nätet som pdf-fil.
Swww.helsinkithisweek.net

Ringa hit och hem
Finland har landsnummer 
358, och Helsingfors har 
riktnummer 09. 

För att ringa hit från 
Sverige: Slå 003589 och 
sedan lokalnumret.

Ringa hem: Slå 0046 + 
riktnumret utan första nol-
lan + lokalnummer.

Larmnummer 
112 för ambulans. Polisen 
har 100 22.

Turistbyrån
(09) 169 3757. Ligger 
mitt i centrum. Öppet 
9-20 sommartid, 9-18 på 
vintern.

Norra Esplanaden 19

Taxi
Ring 0100 0700 för att be-
ställa en bil.

Ambassad
Sveriges beskickning lig-
ger på Norra Esplanaden 
7B, mitt i centrum. 

Telefon: (09) 687 7660.

  På www.aftonbladet.se:  ●  Över 100 resguider till  ●  Senaste nytt

Alla guider för
19 kr/månad
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x sport6 6 
Stadion
Delvis klar 1940 till OS som 
ställdes in pga kriget. Här hölls 
OS 1952. Plats för 40 000 besö-
kare. Utsiktstornet är öppet för 
allmänheten och bjuder på en 
härlig utsikt över centrala Hel-
singfors. Men håll i mössan – det 
är blåsigt där uppe på 72 meters 
höjd. Öppet 9-20, vardagar, 9-18 
helger. Entré 2 € (1 € för barn).

Boboll
Finska natinalsporten som liknar 
baseball. Toppseriens lag gästar 

då och då Finnair Arena i Hel-
singfors. Läs mer på: 
Swww.pesis.fi

Hartwall areena
Nybyggd arena i norra delen 
av stadskärnan. Här kan du se 
ishockey och andrs sporter samt 
konserter och andra stora publi-
kevenemang.
Swww.hartwall-areena.com

Helsinki Cup
Internationell fotbollsturnering i 
juli som lockar tusentals ungdo-

mar från hela världen. 

Tölö Sporthall
Funkishallen var tidigare mäss-
hall men är i dag centrum för 
basket och konditionsidrotter.

Helsinki City Marathon
Som så många andra städer i 
världen har även Helsingfors sitt 
maraton. Blir du sugen på 42 km 
löpning i den finska huvudsta-
den så är det augusti som gäller.
Swww.helsinkicitymarathon.com

finska ord5 5 
Sämpylä
På finlandssvenska säger man 
semla och menar småfranska. 
Att beställa en semla med ost är 
med andra ord helt normalt.

Naiset
Om det står så på en toalettdörr 
är det bara damernas. Miehet är 
för herrar.

Ravintola
Finska för restaurang. Finns över 
500 i Helsingfors.

Sauna
Finskt ord som är känt i hela värl-
den. Det viktigaste rummet i en 
äkta finnes bostad.

Sisu 
Ord som enligt vissa saknar di-

rekt motsvarighet i svenskan. 
Betyder ungefär mod, styrka, 
uthållighet. Egenskaper som 
finländare gärna tillskriver sig 
själva. 

Svenskar har av finnarna länge 
betraktats som mesar och fjol-
lor. Många svenskar anser att 
de visst har samma egenskaper 
som finnarna men väljer att kalla 
det för ”jävlaranamma”.

x joggingrundor5 5 
Sanduddens 
kyrkogård 
Vackra grusvägar i stilla miljö. 
Utmärkt löpning längs stranden.

Stranden söder om 
Ulrikasborg
Starta vid Salutorget och spring 
nedanför Brunnsparken till 
Munkholmen och tillbaka.

Tölöviken runt
Mitt i stan. Du passerar Botanis-

ka trädgårdarna. Populär runda.

Centralparken
För den som gilla springa låångt! 
Starta vid Stadion och spring i 10 
kilometer park/skogslandskap i 
nordlig rikting.

Sveaborg
Ta båten över till öarna och 
spring längs de fina grusvägarna 
och vallarna runt öarna.

● Vädret  ●  Panoramabilder 360° ●  Tusentals sista minuten-resor
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Porto 
Frimärken till Sverige kostar 0,70 
euro för både brev och vykort.

El
Finland har samma uttag som i 
Sverige. Ingen adapter behövs.

Telefon
Mobilen fungerar givetvis per-
fekt i Nokias hemland. 

Om du vill ringa från vanlig 
telefonautomat, köp först ett 

telefonkort eller kontantkort till 
mobilen i R-kioskerna.

Internet
Stora delar av centrala Helsing-
fors har trådlöst nätverk (wlan). I 
Kamppi-gallerian, från Hesperia-
parken längs Mannerheimvägen 
till Svenska teatern samt längs 
Esplanaden ända fram till färje-
terminalen på Skatudden kan du 
surfa. I Glaspalatset på Manner-
heimvägen kan du surfa gratis 

en kort stund i mån av plats.
Akademiska bokhandeln har 

ett par datorer där kunder kan 
snabbsurfa gratis, likaså på Café 
Netcup i Stockmann-varuhuset. 
Vissa R-kiosker har surfdator 
som kan användas mot avgift.

Dricks
Som i Sverige. Inget krav, men 
det uppskattas alltid om du av-
rundar uppåt vid god service.

x resan hit5 5 

praktiska fakta5 5 

Kom ihåg: Ställ fram 
klockan en timme när du 
kommer till Finland. När 
klockan är 12 i Sverige är 
den 13 i Finland.

Färja
Det vanligaste sättet att komma 
hit. Silja och Viking seglar varje 
eftermiddag från Stockholm 
(Värtan respektive Stadsgården). 
En kryssning med hyttplats för 
två nätter kan kosta så lite som 
några hundralappar i lågsäsong. 
Lägsta ordinarie sommarpris för 
fyra personer inklusive bil och 
hytt 1225 kr (Viking) och 1995 kr 
(Silja) enkel resa. Färjorna gör 
allltid ett kort stopp på Åland. 
Därmed kan man fortsätta sälja 
taxfree ombord.

Både Silja och Viking anländer 
till Södra hamnen (Eteläsatama) 
i Helsingfors. Silja lägger till vid 
Olympiaterminalen och Viking 
vid Skatudden (Katajanokka). 
Swww.vikingline.se
Swww.tallinksilja.com

Flyg
Det tar en knapp timme från 
Arlanda till Vanda (Vantaa) flyg-
plats som ligger 20 km norr om 
Helsingfors. 

Många dagliga turer med 
både SAS, Finnair och Blue1. 
Returbiljetter från ca 1500 kr. 
Ibland finns kampanjpriser för ca 

1000 kr.
Swww.blue1.se
Swww.sas.se
Swww.finnair.se

Transfer
Flygbuss går från Vanda varje 
kvart in till järnvägsstationen 
(rautatieasema) i centrum. Resan 
tar 30 minuter och kostar 5,20 
euro.
     Taxi till centrum tar runt 20 
minuter och kostar 30-35 euro.

Bil
Med E4:an är det cirka 70 mil 
från Haparanda. Eller ta med 
bilen på färjan från Stockholm – 
det kostar bara några hundralap-
par extra. Praktiskt om du ska 
göra utflykter utanför Helsing-
fors. Gatuparkering i centrum 
kan vara dyr. Räkna med upp till 
3 €/timme vid Senatstorget. På 
kvällar, nätter och söndagar är 
det gratis.

Tåg
Till Åbo (Turku) går tåg varje 
timme. Snabbtåget ”Pendolino” 
tar knappt två timmar (26 €). 
     Två tåg per dag till S:t  Peters-

burg (Pietari) i Ryssland (kräver 
ryskt visum, restid 5 tim 30 min). 
     Till Vasa (Vaasa) (för färjan till 
Umeå) tar det 4 tim 30 min. 
Pris: 54 €.
Swww.vr.fi
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x shopping5 5 
Glas och porslin
Arabia, Hackman och Iittala är 
säkra kort när du vill fylla på 
köksskåpen hemma. Finns på 
Stockmanns varuhus och Desig-
nor på Norra Esplanaden. 

Till Arabias fabriksbutik 
i området på Tavastvägen 
(Hämeentie) 135 går gratis-
buss från Norra Esplana-
den sommartid eller spår-
vagn 6. Området är också 
intressant för sin hyper-
moderna arkitektur.

Kläder och 
mode
Klassiska Marimekko 
har tre butiker vid Espla-
naden. Mycket randigt 
och stormönstrat.

Handsydda kläder, 
designade av Annikki Kar-
vinen finns på Norra Espla-
naden 23.

Designade kvalitetsskor 
hittar du hos Pertti Palmroth 
på Alexandersgatan 26.

Nytt och designat
Artek på Södra esplanaden 18 
har Aalto-inspirerade möbler.  

Drycker
På finska Systembolaget (Alko) 
finns drycker som du inte hit-
tar på båten, till exempel finska 
mousserande fruktvinet Elyssé i 
snygga flaskor.

Övrigt
Moomin Shop i Kämp-
gallerian vid Esplanaden 
har allt från mumintrol-
lens värld. Kul att ta 
med hem till barnen.
Bastuprylar hittar du 
i Sauna Kaira inne i 
Glogallerian (Kluuvi) 
och i Sauna Market 
vid Senatstorget (Alex-
andersg 26-26) kan du 
hitta bl a björkruskor 
samt lingon- och tjär-
tvålar att ta hem (bild). 
Karelska piroger och fin-

ska korvar från Saluhal-
len är heller aldrig fel att ta 

med hem.

Båt-sightseeing
Behagligt sätt att se Helsingfors 
och öarna i närheten. Guidade 
turer går åtskilliga gånger dagli-
gen från Salutorget under som-
maren. Pris 16,50 €, för barn 8 €.
Swww.royalline.fi

Sveaborg
(Suomenlinna) Den stora fäst-
ningen på några små öar vid 
inloppet till Helsingfors började 
byggas av svenskarna 1750 som 
skydd mot ryska angrepp. Nu-
mera finns den med på Unescos 
statuslista över världens kultur-

arv. Även om du inte är intresse-
rad av krigshistoria kan du njuta 
av den lugna, fina miljön. 
     Här finns flera museer och 
ubåten Vesikko från 30-talet. Bra 
ställe för picknick. Båtar går året 
runt från Salutorget, pris från 
3,80 euro.
Swww.suomenlinna.fi

Borgå
(Porvoo) Charmig medeltidsstad 
fem mil österut. Populär dags-
tur sommartid med ångbåten 
JLRuneberg eller gammaldags 
rälsbuss.

Tallinn
Estlands medeltida huvudstad är 
finländarnas favorit för att skaffa 
billig sprit och tobak. De snab-
baste färjorna kör över Finska 
viken på knappt 90 minuter.
     Nordic Jet Line, Silja Line, Lin-
da Line och Tallink är några rede-
rier. Priser från 30 euro retur.
     Du kan också åka med heli-
kopter, pris från cirka 110 euro. 
Glöm inte passet.
Swww.silja.fi
Swww.lindaline.fi
Swww.tallink.fi
Swww.njl.info
Swww.copterline.com

x utflykter4 4 
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stadsdelar5 5 
Ulrikasborg & Eira
Genuina jugendkvarter med mysiga gator strax norr 
om Havsstranden (Merisatama). Spårvagn 3T/3B.

Främre Tölö
Klassicistiska kvarter kring Södra Hesperiagatan, 
Mechelingatan, Museigatan och Runebergsgatan. 
Hit hör även Stadion med sitt 72 meter höga torn.

Skatudden
Uspenskij-katedralen med sina nyförgyllda kupoler 
tronar på kullen. Jugendkvarteren bakom kyrkan är 
ritade av Eliel Saarinen. Här ligger också stadsfäng-
elset.

Bulevarden/Senatstorget
Imponerande bostadskvarter från mitten och slutet 
av 1800-talet. Café Ekberg från 1852 är stadens 
äldsta. Senatstorget med sina nyklassicistiska stil-
rena fasader är unikt i Europa. Torget ritat av tysken 
Carl Ludwig Engel uppfört 1820-1840.

Kottby
Engelskinspirerad trädgårdsstad med fina trähus 
och alléer strax norr om staden. 1:ans spårvagn från 
Salutorget.

Billigt
Olympiastadion
Vandrarhem i Stadions bottenvå-
ning. Bädd i sovsal kostar från 16 
euro. Ta med egna lakan.

Pohjoinen Stadiontie 4 
Tel: +358 (0)9 477 8480

Swww.stadionhostel.com

Lågbudget
Hostel Academica
Centralt vandrarhem på prome-
nadavstånd från city. Enkelrum 
från 38 euro, dubbelrum från 55 
euro. Lakan och morgonbastu 
ingår i priset. Rabatt med STF-
kort.

Sanduddsgatan 14 (Hietani-

emenkatu)
Tel: +358 (0)9 13114334

Swww.hostelacademica.fi

Mellanklass
Hotel Finn 
Hotellet ligger mitt i centrum. 
Enkelrum utan dusch 55 euro, 
dubbelrum 85 med dusch. Fru-
kost kostar 7 euro extra per per-
son. Ofta fullbokat.

Kalevagatan 3B, 6:e våningen
Tel: +358 (0)9 684 43 60

Swww.hotellifinn.fi

Centralt  
Hotel Marski
Scandic-ägt jättehotell med 

oslagbart läge i centrum mitt 
emot Stockmanns varuhus. 
Boka tidigt-pris på nätet från 109 
euro.
     Mannerheimvägen 10
     Tel: +358 (0)9 680 61

Lyxigt
Hotel Kämp
Femstjärnigt för dig med fet 
plånbok. Här bor höjdarna i lyx-
sviter med utsikt över Esplanad-
parken. Presidentsviten på 288 
kvadrat kostar 3300 per natt. 
Och då ingår inte frukost.
     Norra Esplanaden 29
     Tel: +358 (0)9 5761 1435
Swww.hotelkamp.fi

x boende5 5 
 Senatstorget.
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x kaféer5 5 
Café Engel
Klassiskt kafé med utsikt över 
Domkyrkan. Hit kommer många 
studenter, politiker och turister. 
Serverar smårätter vid lunchtid 
och rejäla bakverk, till exempel 
banantårtan. Utebio sommartid 
på innergården.

Alexandersgatan 26 vid Senat-
storget. 

Cafe Succes
Populärt kafé i trendiga Eira med 
stans garanterat största ”örfilar” 
(kanelbullar) för några tior. Popu-
lärt bland finlandssvenskar. Även 

lunchrätter.
Högbergsgatan 2 (Korkeavuo-

renkatu)

Café Aalto
Ett av Helsingfors snyggaste fik 
– såväl lokal som möbler är de-
signade av arkitekten Alvar Aal-
to. Men det är också en oas för 
bokälskare där det ligger längst 
in i Akademiska bokhandeln. 

Norra Esplanaden 39 

Tälten på Salutorget
Enkelt och folkligt så det förslår. 
Sitt på tältstolar inne i brandgula 

tält på Salutorget och drick kaffe 
med munk eller bulle. Tältet är 
uppvärmt, men stänger under 
den värsta vintern (november–
mars). Då kan du i stället fika 
inne i Saluhallen strax intill.

Södra kajen vid Salutorget. 

Café Ekberg
Elegant kafé med anor på fina 
Bulevarden. Här sitter gärna fina 
tanter och farbröder på eftermid-
dagskaffe. Kul saker på menyn 
som champagnekork och syför-
eningsbulle.

Bulevarden 9

x coola barer5 5 
Kaurismäki
Corona Bar - en institution i Hel-
singfors nöjesvärld. Baren som 
delägs av kända filmbröderna 
Aki och Mika Kaurismäki har en 
lång bardisk och tio biljardbord.

I den gamla biosalongen en 
trappa ner ligger Dubrovnik 
med sin loungemiljö. Scenen 
rymmer en fet trio eller en mager 
kvartett.

Vägg i vägg ligger lika beröm-
da Café Moskva i en pytteliten 
lokal som frossar i sovjetnostal-
gi. Här kan du beställa rysk Stan-
dard-vodka eller Altaj från Sibi-
rien och köpa lösa cigarretter.

Eriksgatan 11

Ateljee Bar
Ta hissen upp till 14:e våningen i 
Hotel Torni, högsta huset i cent-
rum. En trång spiraltrappa leder 
upp till själva baren. Ta en drink 
till stans bästa utsikt. Du kan 
också beställa en Aalto-drink – 
då får du ta med dig vasen hem.
Missa inte toaletten med pano-
ramafönster – du har troligen 

aldrig uträttat dina behov med 
en sådan utsikt.

Hotel Torni, Kalevagatan 5

Teatteri
Populärt med både bar och 
nattklubb. Ligger i samma hus 
som Svenska teatern, invid Esp-
landaparken. Här minglar ibland 
finska kändisar och wannabees.
Inredningen är mycket snygg. 
Åldersgräns 24 år.

Norra Esplanaden 2

Loose Bar
Välbesökt musikpub med le-
vande musik vissa dagar, olika 
heta diskjockeys står för musi-
ken andra dagar. Bra drag redan 
tidigt på kvällen.

Fredriksgatan 34

Glaspalatset 
Njut av en drink i den fantastiska 
funkismiljön vid Mannerheimvä-
gen mitt emot Kiasma. Gedigen 
vinlista.

Mannerheimvägen 22 (Man-
nerheimintie)

 Frossa i sovjetnostalgi
 på Café Moskva.
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byggnader5 5 
Järnvägsstationen
Pampig nationalromantisk gra-
nitbyggnad av Eliel Saarinen från 
1919. Interiören i gräddiga kulö-
rer är värd en extra titt, så också 
den tjusiga restaurangen med 
sin enorma väggmålning. Under 
stationen ligger t-banan.

Järnvägstorget 

Tempelplatsens kyrka
Arkitektonisk skapelse in-
sprängd i ett berg. Kyrkan har 
inga utsmyckningar, men en 
underbar kupol. Öppet för besök 
mån-fre 10-20, helger kortare 
tid. Fri entré.

Luthergatan 3

Glaspalatset
Ungdomligt kulturhus med it-in-
riktning i unikt funkispalats mitt 
i stan. Film- och mediacenter. 
Här kan du surfa gratis. Missa 
inte kafé Java och restaurangen i 
övervåningen i luftig funkismiljö.

Mannerheimvägen 22-24
Swww.lasipalatsi.fi

Uspenskij-katedralen
Största ortodoxa helgedomen 
i Västeuropa på berget ovanför 
Vikingterminalen. Byggd 1868 
och en påtaglig påminnelse om 
grannen i öst. Öppet tis-fre 9.30-
16, kortare på helger. Fri entré. 
Stängt för besökare under orto-
doxa högtider.  
     Unionsgatan 31

Finlandiahuset 
och Operan
Helsingfors har fostrat många 

musiker och dirigenter av världs-
klass. I Alvar Aalto-ritade Finlan-
diahuset ges ofta konserter av 
mycket hög klass. 

Mannerheimvägen 13
Swww.finlandia.hel.fi
     Lite längre bort i Tölö-parken 
ligger Nationaloperan som in-
vigdes 1993. Husets ljusa fram-
toning knyter an till de övriga 
kulturbyggnaderna längs Tölö-
viken. Kolla repertoaren på nätet.
     Helsingegatan 58
Swww.ooppera.fi

x kultur5 5 
Kiasma-museet
Omdiskuterat Modernt mu-
seum ritat av amerikanen Steven 
Holl, invigt 1998. Spännande 
byggnad och utställningar med 
hi-tech-konst. Öppet tis 10–17, 
ons–sön 10–20.30, mån stängt. 
Inträde 6 euro, gratis under 18 
år.

Mannerheimplatsen 2
Swww.kiasma.fi

 
Svenska teatern
Finlandssvensk nationalscen, 
som ligger som ett vitt kultur-
tempel mitt i centrum. Här upp-

förde Jean Sibelius sin berömda 
Finlandia för första gången 
1899. För aktuell repertoar och 
biljettbokning, kolla på nätet. 

Norra Esplanaden 2
Swww.svenskateatern.fi

Ateneum
Klassiska konstmuseet Ateneum 
ligger mitt emot järnvägsstatio-
nen. Här finns en stor samling 
finsk och internationell konst. 
Byggnaden från 1887 är också 
sevärd. Fri entré onsdagar kl 17-
20, annars 5,50 euro.

Brunnsgatan 2

Tennispalatset 
Tennishall i funkisstil som bygg-
des om till kulturcentrum. Nu 
finns där 14 biografer och två 
museer. Konstmuseet stängt 
måndagar. Entré 6 €.

Fredriksgatan 65

Kabelfabriken
Förr Nokias kabelfabrik, nu ett 
livfullt kulturhus. Fotografimu-
seum, Teatermuseum och flera 
gallerier finns i byggnaden.

Tallbergsgatan 1 (Spårvagn 8)
Swww.kaapelitehdas.fi

 Glaspalatset.
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x lunch under 10 euro6 6  
Eatz
Spännande rätter från sex olika 
länder i en smakfull och modernt 
designad miljö. Lunchmenyn 
med bröd, kaffe och salladsbuffe 
är mycket prisvärd.

På bottenplanet finns ett kafé 
och en sushi-bar med rullande 
band, precis som i Japan. Bastu i 
asiatiskt stil i övervåningen med 
häftig utsikt över järnvägstorget 
– måste bokas. Öppet till 24 på 
vardagar, till 04 helger.

Mikaelsgatan 15, precis vid 
järnvägstorget

Golden Rax
Bufférestaurang  där du kan äta 
så mycket du vill av pizzor, la-
sagne, kycklingvingar, sallader 
och soppor för 7,99 €. (5,49 € för 
barn under 10 år). Kaffe och obe-
gränsad mängd mjukglass ingår. 
Här äter du dig mätt för hela da-
gen. Inne i Forum köpcentrum, 
2 tr, Mannerheimvägen 20.

Hesburger
Finlands eget svar på multijätten 
är en succé som finns överallt i 
Helsingfors. Prova specialaren 
fläskfiléburgare i rågbröd (ruisfile 
hampurilainen). 

Carrols
En annan finsk hamburgerkedja 
med servering i på Alexanderga-
tan och vid Stockmann. Här kan 
du mumsa på en burgare och 
surfa trådlöst.

Memphis
Bar, burgare och sandwiches. 
Värst på menyn: jätteburgaren 
Empire State för 21 euro.

Universitetsg. (Yliopistonkatu)

Salutorget
I tälten på kajen serveras flera 
olika typer av lunchmat och ka-
férätter till överkomliga priser. 
Pröva den friterade fisken mu-
ikku.

Memma
Kladdkaksliknande påskrätt av 
rågmjöl, malt och sirap smaksatt 
med pomerans. Som varm asfalt 
i konsistensen. Äts med ovispad 
vispgrädde.

Köttpirog
Traditionell finsk kött- och ris-
fylld friterad kaka av munkdeg. 
Äts till varmkorv som snabbmat 
med ketchup, bostongurka mm. 
Finns på Salutorget eller i korvki-
osker (grilli).

Kalakukko 
Betyder ”fisktupp”. Kallas 
också världens äldsta konserv. 

Är egentligen råa siklöjor och 
fläsk inbakade i råglimpa som 
gräddas 5-7 timmar. Klassisk ut-
flyktsmat.

Muikku
Finlandssvenskarna kallar den 
mujka, i Sverige kallas den sik-
löja. Baks in i bröd (se ovan) eller 
serveras som snabbmat.

Kanckkorv
Något större än den svenska 
prinskorven och lite tjockare. 
Förekommer i soppor eller som 
korv i allmänhet – lite hur som 
helst.

x finska specialiteter5 5 

 På Eatz kan man äta sushi     
 från ett rullande band.

 Kalakukko är den klassiska
 finska utflyktsmaten.
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Brunnsparken
Finpark kantad av utländska am-
bassader. Populärt mål för sön-
dagspromenader. Pausa på klas-
siska Café Ursula vid stranden i 
parkens sydspets.

Botaniska trädgården
Fridfull oas bakom järnvägssta-
tionen. Här finns också ett växt-
hus med tropiska växter.

Tölöviken runt
Strax norr om centrum finns den 
lilla viken kantad av monumen-
talbyggnader som Operan, Fin-
landiahuset, Nationalmuseum 
och Riksdagshuset. Populär jog-
gingrunda.

Sibeliusparken
Mest känd för det stora Sibelius-
monumentet till minne av ton-

sättaren – ett obligatoriskt stopp 
för de flesta stadsrundturer. 
Spårvagn 3 till Bortre Tölö.

Sandudds kyrkogård
En kvarts promenad från cent-
rum. Här ligger många promi-
nenta finländare begravda. Mar-
skalk Mannerheim har givetvis 
den mest imponerande graven.

x parker5 5 

x nöjen för barn5 5 
Borgbacken
(Linnanmäki) Den klassiska 
nöjesparken med gammaldags 
berg- och dalbana i trä är Fin-
lands mest besöka turistatt-
raktion. Öppet maj-september, 
leksaksmuseet öppet även 
vintertid. Fritt inträde till parken, 
åkband vuxna kostar 30 euro 
(barn under 120 cm 20 euro).  
Spårvägens ringlinje 3T/3B.
Swww.linnanmaki.fi

Sealife
Akvarieanläggning med hajar, 
maneter, jättekrabbor och andra 
vattenvarelser strax intill Borg-

backens nöjesfält. Entré vuxna 
13 euro, barn 4-14 år 9,50 euro. 
Öppet alla dagar året runt 10-19 
med vissa undantag.
Swww.sealifehelsinki.fi

Högholmens zoo
(Korkeasaari) Djurparkens främ-
sta dragplåster är snöleopar-
derna. Öppet året runt. Inträde 5 
euro, (10 € inklusive sjöbuss från 
Salutorget), halva priset för barn.
Swww.korkeasaari.fi

Sveaborg och ubåten
(Suomenlinna) Sjöresan ut till 
fästningen är kul. Och ute på ön 

finns spännande kanoner och 
befästningsvallar att klättra på. 
Man kan också se hur ubåten 
Vesikko från 1930-talet ser ut 
inuti. Den levande stadsdelen är 
intressant även för vuxna.

Heureka 
Finlands vetenskapscentrum i 
förstaden Vanda. Gör egna ex-
periment, gå på planetarium och 
omnimax-bio. Entré från 14,50 
euro ( 9,50 euro för barn upp till 
15 år. Du kommer hit med lokal-
tåg från centrum till Dickursby 
(Tikkurila). 
Swww.heureka.fi

 Roa barnen på Borgbackens nöjesfält.  Brunnsparken älskas av söndagspromenerare.
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Priskoll
Finland: 108

Sverige: 100

Så mycket kostar:

Öl, 33 cl: � €.
Big Mac: �,75 €.
Kopp kaffe: � €.
Taxi 3 km: 8 € (11 € 

efter kl �0).
Cd-skiva (topplis-
tan): �0 €.

Tennispalatset har
flera biografer och
museer.

Glaspalatset -
kulturhus där du
kan surfa gratis.

I stadsdelen Kro-
nohagen finns 
flera antikaffärer.

Uspenskij-ka-
tedralen är ett 
minne från den 
ryska tiden.

Från Salutorget
går båtar till Svea-
borg.

Esplanadparken 
är det stora fla-
nörstråket genom 
centrum.

På Sandviks torg
är det ofta lopp-
marknad.

Fin park att strosa 
i – här ligger även 
flera ambassader.
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x bad5 5 
Georgsgatans simhall
Finlands äldsta simhall i jugend-
stil mitt i stan. Simma i en vacker 
25 metersbassäng och svettas 
i el-, ång- eller vedeldad bastu. 
Skilda dagar för damer och her-
rar så nakenbad går bra. Pris 11 
euro inklusive allt (bastu, sim-
ning, vilohytt och handdukar).

Georgsgatan (Yrjönkatu) 21B

Serena vattenpark
Europas största vattenpark i för-
orten Esbo med tiotalet vatten-
rutschbanor och forsar. Öppet 
mellan kl 11-20 året runt. Entré 
heldag 19 euro, 15 euro efter kl 

16. I närheten finns även skid-
backar. Åk hit med linje 339 från 
busstationen. 

Korpilammentie, Esbo

Kotiharjun Sauna
Legendarisk vedeldad bastu 
i stadsdelen Berghäll. Entre 8 
euro, barn 4 euro. Endast kon-
tanter. Öppet 14-20 tis-fre.

Åstorgsgatan 1 (Harjutorin-
katu). 

Sauna på hotellet
De flesta hotell har bastu för sina
gäster. Vissa hotell erbjuder
även rum med privat bastu.

Läs mer om bastubadande på:
Swww.sauna.fi

Sandstrand
Helsingfors ligger vid havet och 
sommartid lockar flera stränder 
nära centrum. Hietaranta bortan-
för Sandudds kyrkogård är den 
mest centrala. Alternativt kan du 
bada på Rönnskär (Pihlajasaari) 
med Helsingfors som fond. Bå-
ten går en gång i timmen från 
bryggan bakom Café Carousel 
och tar 10 min. Vuxna 5 euro, 
barn 3 euro (t&r). Buss 17 eller 
spårvagn 3T/3B.

 Mys på Kotiharjun Sauna. Serena är Europas största vattenpark.
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x middag över 20 euro5 5  

Zetor
Turistfälla mitt i centrum med 
crazy dekor som med glimten i 
ögat ska ge intryck av en äktfinsk 
bondgård. Du kan nog äta både 
billigare och godare på andra håll, 
men stället är faktiskt rätt kul.

Mannerheimvägen 3
Swww.zetor.net

Babushka Ira
En av de mest prisvärda ryska 
krogar som Helsingfors är berömt 
för. Litet – boka bord i förväg.

Nylandsgatan 28 (Uudenma-

ankatu)
Tel: 680 1405

Kosmos
Legendarisk finkrog med vita du-
kar, kristallkronor och klassisk in-
redning, grundad 1924. Serverar 
finska rätter på elegant sätt, t ex 
stekt strömming med potatismos.

Kalevagatan 3

Virgin Oil 
Trevlig metal-italienare med kris-
tallkronor i rustik miljö. Generösa 
portioner och bra service. Roc-

klubb i övervåningen med live-
musik.

Mannerheimvägen 5
Tel: 10 766 40 00

Swww.virginoil.fi

Sundmans
Finkrog nära Salutorget med klas-
sisk meny. Egen sommelier för 
mineralvatten (!). 

Södra kajen 16 (Eteläranta)
Tel: 622 64 10

x mat5 5 
Prisvärd lunch
Många resturanger och kaféer 
har prisvärda luncher (lounas) 
vardagar kl 11-15. Samma mat 
från a la carte-menyn på kvällen 
är ofta dubbelt så dyr.

Finsk husmanskost
Traditionellt finskt kök påminner 
om svensk husmanskost. Här 
kan du få köttbullar, strömming 
med potatismos och ärtsoppa 

med pannkakor precis som 
hemma.Men här hittar du oftare 
renkött (poro) på menyerna.

Ryskt
Det finns flera ryska gourmet-
krogar i Helsingfors. Här kan 
du få äkta rödbetssoppa, blinier 
med kaviar, eller smaka på björn-
kött – till ett ofta högt pris. Räkna 
med över 500 kronor för björn-
steken.

Allergiker
På de flesta menyer anges tydligt 
om maten innehåller gluten eller 
laktos. Bra för allergiker.

Snabbmat
Hamburgare, kebab och pizza är 
minst lika vanligt som hemma, 
flera ställen i city och vid Stora 
Robertsgatan.

 Finkrogen Sundmans. Restaurang Zetor är uppkallad efter ett traktormärke.
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gator och platser5 5 
Senatstorget med 
Domkyrkan
(Senaatintori) Klassiskt torg om-
givet av monumentalbyggnader 
från tidigt 1800-tal, ritade av Carl 
Ludwig Engel. På den branta 
trappan som leder upp till den 
vita Domkyrkan sitter många 
och njuter av solen när det är fint 
väder. Statyn mitt på torget före-
ställer ryske tsaren Alexander I.

Salutorget
(Kauppatori) Folkligt och livfullt 
precis vid Södra hamnen (se om-
slagsbild). Här kan du köpa såväl 
färsk fisk och grönsaker som 
renfällar från Lappland. Hit kom-
mer många turister för att shop-
pa och åka på båtutflykter. Strax 
intill ligger gamla Saluhallen.

Esplanaden 
Fina gatan som leder från Sa-
lutorget mot Svenska teatern. 
Kantas av lyxiga hotell och buti-
ker. I parken i mitten finns bän-
kar att vila på och folkliv med ka-
féer och ibland gatuteater. Alltid 
något att titta på.

Mannerheimvägen
(Mannerheimintie) Stans stora 
breda pulsåder, som passerar 
många kända adresser. Börjar 
vid Svenska teatern och Stock-
manns varuhus. Längre upp 
kantas gatan av monumentala 
byggnader som Kiasma-museet, 
Riksdagen, Finlandiahuset och 
Operan.

Alexandergatan
Livlig affärsgata mellan Stock-
mann och Senatstorget med 
mängder av butiker, gallerior och 
kaféer.

 Domkyrkan på Senatstorget.

 Folkliv i Esplanadsparken.

 Interiören i järnvägsstationen.
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x kvällsnöjen8 8 
Tavastia
Rockklubbsklassikern mitt 
i. Hit kommer många kända 
band för att spela. Absolut 
slipsförbud – skylt vid dörren. 
Konsert=entréavgift. Öppet nor-
malt ons-lör 21-02 men varierar.
     Urho Kekkonens gata 4-6
Swww.tavastiaklubi.fi

Lux
Jetsetarnas hetaste nattklubb 
i penthousevåningen ovanpå 
Kamppi-gallerian. Ta hissen från 
hushörnet vid torget. Öppet ons-
lör 22-04.
     Urho Kekkonens gata 1
Swww.luxnightclub.fi

DTM 
(Don´t Tell Mama) – Skandi-
naviens största gayklubb i två 
våningar mitt i city. Klassisk natt-
klubbsinredning i röd neon och 
krom och stort dansgolv. Rökar-
na kan prata med sina kompisar 
på andra sidan glaset genom te-
lefonen på väggen – precis som i 

amerikanska fängelser!
     Stora Robertsgatan 28 (Iso 
Roobertinkatu)
Swww.dtm.fi

Storyville
Jazzklubb mellan nationalmuse-
et och riksdagshuset med levan-
de musik flera dagar i veckan. 
Populär uteservering sommartid 
i lilla parken tvärs över gatan. 
Öppet må-lö från kl 20, uteserve-
ringen från kl 14 varje dag.
     Hörnet Auroragatan/Musei-
gatan
Swww.storyville.fi

Erottaja
Hit ska du gå om du gillar house 
och dj-musik. Mitt i city. Öppet 
vardagar till 01, längre på hel-
gerna.
     Skillnaden 15-17 (Erottaja)

Karaoke
Pata ässä (Spader äss), Maria-
gatan 9 - livfull karaokebar intill 
Senatstorget. Öppnar kl 15 varje 

dag. Satumaa (Arkadiagatan 2), 
öppet 15-02.30 varje dag. 
     För dem som gillar längre hår 
och tuffare musik – testa heavy-
karaoke på Hevimesta (Reger-
ingsgatan 3, ons+sön 22-02.30) 
eller Heavy Corner Bar (San-
duddsgatan 2, to+sönd 20-01) 
     Sjung och se på stan – åk med 
Karaoketaxi:
     Tel: +35840 500 6070.

Casino Grand
Chansa på storkovan kan du 
göra på internationella kasinot, 
med blackjack, roulette och 150 
spelmaskiner. Kavaj och slips 
krävs. Öppet dagligen 12-04.
     Mikaelsgatan 19 (Mikonkatu)

”Spårakoff”
Rödmålad spårvagn som går på 
ringlinjen och serverar öl under 
resan. Stig på vid Järnvägstorget 
varje hel timme mellan 14 och 
20. Den rullande puben går från 
maj till augusti – under vintern 
bara på beställning. 

 Rökförbud infördes på barer och restauranger i Finland 1 juli 2007.

 Många kända band har   
 spelat här på Tavastia.
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x ta sig runt5 5 
Till fots och cykel
Centrum är litet och promenad-
vänligt. De flesta sevärdheter 
finns inom gångavstånd. Ut-
märkt guide med promedaer 
finns hos turistbyrån.

Du kan också låna en ”stads-
cykel”. På 26 ställen i centrum 
finns ställ där du kan låna en 
kommunal cykel mot pant på 
2 euro.

Helsingforskortet
Om du ska intensivturista kan 
det löna sig att köpa Helsinki-
Card (HC). Ger fria lokalresor och 
fri entré till de flesta museer och 
sevärdheter. Pris för 24 timmar 
33 euro (11 euro för barn 7-16 
år). Tre dygn 53 euro (barn 17 
euro).

En tvåtimmars sightseeingtur 
med svensk guidning avgår varje 
dag kl 10.45 från Vikingtermi-

nalen och Esplanadparken. Pris 
11 euro om du har HelsinkiCard, 
annars 25 euro. Bokas ofta med 
rabatt ombord på färjan.

Gratis sightseeing med fler-
språkig information med Helsin-
kiCard, dagligen kl 11 från Espla-
nadsparken.
Swww.helsinkiexpert.fi/helsinkicard

Tunnelbana
Helsingfors metro har en öst-
västlig linje. Ingångarna är mär-
ka med ett rött M. Praktiskt om 
du ska från järnvägsstationen till 
stadsdelen Berghäll (Kallio) eller 
Östra centrum (Itäkeskus) – en 
gigantisk shoppinggalleria utan-
för stan.

Det finns inga spärrar i 
metron, men om du tjuvåker och 
ertappas utan biljett, räkna med 
minst 50 € i böter.

Spårvagn 
Ett tätt nät av vagnar korsar sta-
den. Linje 3 är ringlinjen som 
passerar Silja Lines terminal och 
många sevärdheter. Linje 2 går 
till Vikingterminalen. Köp enkel 
biljett hos föraren (2,20 euro) el-
ler i automat/SMS (nr 16355) för 
2 euro. Med turistbiljett (24 tim-
mar 6 euro, barn 3 euro) åker du 
hur mycket du vill.

Båt
Till Sveaborg (Suomenlinna) går 
det båtar året runt från Salutor-
get (Kauppatori). Gratis med Hel-
sinkiCard, annars från 3,80 för 
24 timmar.

Sommartid går ”vattenbus-
sar” även till zoo på Högholmen 
(Korkeasaari) och till friluftsmu-
seet på Fölisön (Seurasaari).

 Norr om Helsingfors hittar man mysiga trädgårdsstaden Kottby.
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x shoppingställen5 5 
Stockmann
Stadens fina varuhus som har 
allt, till och med skönhetssalong 
och pälsförvaring. I bottenplanet 
ligger matavdelning och Sys-
tembolag. I direkt anslutning lig-
ger Akademiska bokhandeln.

Under klockan vid huvudin-
gången är det många som stäm-
mer möte. Öppet mån-fre 9-21, 
lör 9-18, sön 12-18.
Swww.stockmann.fi

Kamppi-gallerian
(Kampen) Ny, stor inglasad gal-
leria i flera plan intill gamla buss-
stationen bakom Glaspalatset. 
150 butiker, restauranger samt 
t-bana och underjordisk busster-

minal. Öppet må-fr 9-21, lö 9-18, 
sön 12-18.
Swww.kamppi.fi 

Kiseleff-basaren
Ett 20-tal småbutiker inriktade 
på hantverk, souvenirer och pre-
sentartiklar vid Senatstorget. 

Hörnet Alexandersgatan/Uni-
onsgatan

Fredriksgatan
Mysig och smal affärsgata med 
designkläder, skor, inredning- 
och köksutrutning. Här hittar du 
märkeskläder som Marc Jacobs, 
Hugo Boss m fl. Fantastiska hat-
tar hos Hope Hat (nr 24), och 
finskor i större storlekar hos Bel-

lissima (nr 30). På promenad-
avstånd från city eller spårvagn 
3T/3B. 

Alexandersgatan
Flotta affärsstråket som går mel-
lan Stockmann och Senatstor-
get. Här hittar du flera svenska 
kedjor och exklusiva butiker 
samt snabbmatsställen. Hippa 
plagg i gränden på Jim&Jill. Ta 
en paus på någon av uteserve-
ringarna i gränden mellan Alex-
andersgatan och Esplanaden, 
parallellt med Mikaelsgatan.

 Det finns 150 butiker i nybyggda Kamppigallerian.

 På mysiga Fredriksgatan hittar man lite av varje.
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Säger man Helsingfors tänker nog många 
bara på Nokia och Finlandsbåtarna.
Men den fi nländska huvudstaden är så 

mycket mer. Vårt östra grannland bjuder på spän-
nande historia. 
I Helsingfors syns arvet efter det svenska och 
ryska styret tydligt: gatuskyltar på svenska, svens-
ka namn och uppmaningar överallt. Men också 
ryska kyrkor och fl er ryska krogar och turister 
än på många andra håll. Traditioner ärvda från 
båda epokerna vårdas ömt. Du kan fortfarande se 
mattor tvättas för hand vid bryggorna söder om 
Brunnsparken. Eller ta ett bad i den vedeldade 
bastun i Berghäll.
Men Helsingfors gatubild är inte bara minnen 
från förr. Den speglar också den moderna helsing-
forsarens nyfi kenhet efter det senaste inom konst, 
inredning, design och teknik. Neon, glas och stål 
i smakfull form möter jugendportaler i päronfär-

gad puts - allt i en härlig mix. 
Staden är inte större än att du åker runt den 
med spårvagnen på en timme. Låt dig charmas av 
Helsingfors - staden där du är borta men hemma 
på samma gång.
Hyvää matkaa! Trevlig resa!

Text: Dino Sten (på bilden) och Bjarne Frykholm 
guider@aftonbladet.se

x viktiga fakta5 5 
Pass/visum
Finland tillhör Norden så du behöver inget pass om 
du är svensk medborgare. Men ta med id-handling 
för säkerhets skull.

Pengar/valuta
Bankomater ser du överallt – de heter otto på finska. 
Forex växelkontor på järnvägsstationen är öppet till 
kl 21 alla dagar, de övriga två i city stänger kl 19.

Bästa tid
Till Helsingfors kan du resa året om – men tänk på 
att vintern kan vara kallare än i Mellansverige. 

Bästa tid är sommaren, när kvällarna är långa och 
ljusa, och klimatet ofta behagligt. 

Men även den mörka årstiden har mycket att 
bjuda på. Det finns många museer och shoppinggal-
lerior att värma sig i, och staden blir väldigt vacker i 
vinterskrud.

Språk
Helsingfors är officiellt tvåspråkigt och de flesta 
skyltar är på både finska och svenska. Ofta tar du dig 
fram på svenska, som är modersmål för sju procent 
av stadens befolkning. Men förvånansvärt många 
– även i servicebranschen – vill inte tala ett ord 
svenska, utan föredrar engelska.

Öppettider
De flesta butiker öppnar klockan 9. Vanliga butiker 
stänger ofta klockan 18 på vardagar. Varuhus och 
köpcentrum har öppet längre, till klockan 20 eller 21 
på vardagar, och ofta till 18 på helger. Lördag-sön-
dag är butikerna öppna från 10 till ca 16. 
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x historiska årtal5 5 
1550
Gustav Vasa grundar staden vid 
Helsinge fors, som motvikt till 
handelsstaden Reval (numera 
Tallinn) på andra sidan Finska 
viken. Men under hela svenskti-
den är det Åbo som är Finlands 
viktigaste stad.

1812
Svensktiden är över och Helsing-

fors blir huvudstad i det ryska 
storfurstendömet Finland.

1917
Helsingfors blir den självstän-
diga republiken Finlands huvud-
stad, efter över 100 år av ryskt 
styre.

1952
Olympiska spelen hålls tolv år 

försenade. Spelen skulle egent-
ligen ha hållits redan 1940, men 
ställdes in på grund av krigsut-
brottet.

1995
Finland blir medlem av EU, och 
Helsingfors blir därmed huvud-
stad i en av unionens femton 
medlemsländer. År 2002 införs 
euro som valuta i Finland.

x historiska personer5 5 
Gustaf Mannerheim
(1867-1951). Nationens grun-
dare och räddare. Började som 
officer i ryska armén. Ledde Fin-
lands kamp för självständighet. 
Marskalk och president. Staty på 
häst utanför Kiasma-museet.

Jean Sibelius 
(1865-1957). Kompositör av 
världsklass. Mest kända verk: 
Finlandia-sviten. Gav namn åt 
Sibeliusakademin. Monumentet 
till hans minne är ett måste.

Alvar Aalto
(1898-1976). Geniförklarad ar-
kitekt, känd för sina möbler och 
sin mänskliga funkis. Mannen 
bakom Finlandiahuset och Café 
Aalto längst in i Akademiska 
bokhandeln.
Swww.alvaraalto.fi

Johan Ludvig 
Runeberg 
(1804-1877). Finlands natio-
nalskald, mest känd för ”Fänrik 
Ståls sägner” och texten till na-

tionalsången ”Vårt land”. Firas 
varje år på Runebergsdagen den 
5 februari.

Paavo Nurmi 
(1897-1973). Löpare som gav 
den finska sisun ett ansikte. Tog 
nio OS-guld och satte 30 världs-
rekord på 1920-talet. Står staty 
utanför Olympiastadion, där 
han själv tände elden vid spelen 
1952.

x kändisar från stan5 5 
Yrsa Stenius 
Journalist född 1945. Var tidi-
gare chefredaktör för Arbetar-
bladet i Helsingfors. Har också 
varit chefredaktör för Aftonbla-
det. Nyligen utsedd till pressom-
budsman.

Linda Lampenius
Violingudinna född 1970. Sibe-
liusakademins enda elev som 
vikt ut sig i Playboy. Säker upp-
lagehöjare i finsk kändispress. 
Numera bosatt i Sverige. 

Linus Torvalds
Född 1969. Student vid Helsing-
fors universitet som hackade 
ihop ett eget operativsystem: 
Linux. Flyttade senare till Silicon 
Valley och blev helgonförklarad i 
datorvärlden.

Mika Häkkinen
Född 1968. Den flygande fin-
ländaren började köra gokart 
som femåring. Vann Formel 1-
VM 1998 och 1999. Växte upp i 
Mårtensdal i förorten Vanda, där 

det finns ett torg uppkallat efter 
honom. Ägnar sig numera mest 
åt familjen.

Jörn Donner 
Född 1933. Författare, regissör, 
politiker och debattör. En kors-
ning av oborstad finsk macho 
och finlandssvensk överklass. 
På 60- och 70-talen flitig gäst 
i svenska tv-soffor, på 90-talet 
EU-politiker.




