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Se & gJøre
helsinki er helsinki. en by som er vanskelig å 
beskrive, en vakker og spennende by som oppstod 
der Sverige, russland og de finske skogene møtes. 
Den er kompakt, spaservennlig og er i de senere 
årene blitt en hypertrendy metropol med alt fra tost-
jerners Michelin-restauranter og pulserende design-
kvartaler til barer med en stil man ikke finner maken 
til noe annet sted enn her. Ja, helsinki er faktisk 
eksotisk.

Helsinki er en skjær-
gårdsby. Som naboen i 
vest, Stockholm, ligger den 
på øyer og halvøyer, og 
tilbyr en alltid nærhet til hav 
og vann. Byen ble grunn-
lagt av svenskene i år 1550 
for å bli en rival til hansa-
byen Tallin på den andre 
siden av Finskebukten.

Det sentrale Helsinki, 
Byen, som innbyggerne 
sier, består av den lange 
parkgaten Esplanaden 
og skikkelig massive 
kontor- og shoppingkvar-
taler. Her finner man de 
finske designklassikerne 
Marimekko og Artek, men 
også Nokias flagskipbu-
tikk. Dessuten domkirken 
og Kiasma, det moderne 
museet.

Sørvest for byen, bare 
en fem minutters rusletur 
unna, ligger Rödbergen, et 
område som har gjort en 
klassereise. Fra nedslitt 
red light district til bohemle-
kre kvartaler. Her ligger det 
mengder av hyggelige res-
tauranter, barer og spen-
nende motebutikker som 
for eksempel IvanaHelsinki 
på Stora Robertsgatan.

En kort tid på 1800-tallet 
tilhørte Finland og Helsinki 
det russiske tsarveldet. Det 
er synlig her og der i bybil-
det. Spesielt rundt domkir-
ken og selvsagt i den rus-
sisk-ortodokse Uspenskij-
katedralen som dominerer 
bydelen Skatudden.

DoMkirken
Som en vakker brud i 
hvitt står domkirken der 
og troner over det sen-
trale Helsinki. Den ble 
bygd i perioden 1820–
1850 i nyklassisk stil, 
men grunnformen er rus-
sisk. Det sies at arkitek-
ten Carl Gustav Engel 
hadde Kazans katedral i St. 
Petersburg som forbilde.
Adresse: Senatstorget

USpenSkiJ- 
kateDralen
Domkirkens brudgom. Med 
sine løkkupler som sym-
boliserer flammer, er den 
russisk-ortodokse Uspen-
skij-katedralen nesten like 
imponerende som domkir-
ken. Inne møtes man av 
røkelsesduft, tente lys og 
en imponerende altervegg. 
Tips: På Skatuddens finnes 
det mange vakre art nou-
veau- og jugendbygninger.
Adresse: Skatudden

kiaSMa
Stygg eller heftig? Kiasma 
kan kanskje ikke måle seg 
med Guggenheim i Bilbao, 
men bygningen vekker i 
alle fall litt undring og even-
tuelt beundring. Inne vises 
samtidskunst av både inn-
enlandske og utenlandske 
kunstnere. 
Pris: 7 euro, barn gratis
Adresse: Mannerheimsga-
tan 2
www.kiasma.fi

SenatStorget
Velkommen til en Holly-
wood-kjendis. Under den 
kalde krigens dager måtte 
Senatstorget og fasadene 
rundt forestille Moskva og 
St. Petersburg (Leningrad, 
som byen het da). Grunnen 
var selvsagt at nettopp Sankt 
Petersburg i sin tid hadde 
vært modell for Senatstorget. 
Her står også en statue av 
tsar Alexander II.

SveaBorgS  
feStning
Sveaborgs festning, Fin-
lands Gibraltar, som 
finnene litt spøkefullt kaller 
det, ligger et kvarters båt-
reise fra Helsinki sentrum. 
Dette er et av Finlands 
mest betydningsfulle  
bygningsmonumenter,  
og har siden 1991 stått  
på UNESCOs verdens-
arvsliste. Dessuten en 
populær piknikplass for 
mange av byens innbyg-
gere.
Pris: 7 euro, barn 3 euro
www.suomenlinna.fi

BrUnnSparken
Sør for Rödbergen ligger 
fasjonable Eira og Ulri-
kasborg. Her er også den 
vakre Brunnsparken som 
vender mot havet og små 
øyer. Er været fint, kan en 
tur gjennom disse to byde-
lene anbefales før man tar 
en kaffepause på strandka-
feene Carousel eller Ulrika. 
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SaSlik
På russiske og roman-
tiske Saslik, med sin tsa-
ristiske innredning, bør 
man bestille pelmener fra 
Sibir. Disse små deigknyt-
tene inneholder lamme-
farse eller som hos Saslik: 
skogssopp. De serveres i 
viltbuljong med smetana, 
den russiske crème frai-
chen som er spisset med 
pepperrot. Smakskontras-
ten er fantastisk.
Adresse: Jungfrustigen 12 
Tlf. +358-(0)9-7425 5500 

Savoy
Det finske nasjonaliko-
net og arkitekten, Alvar 
Aalto og hans kone Aino, 
har innredet restauran-
ten ned til minste detalj. 
For eksempel var det her 
den vågale Aalto-vasen 
så dagens lys for 70 år 
siden. Når man blir lei av 
å studere innredningen, 
kan man konsentrere seg 
om maten og utsikten mot 
Uspenskij-katedralen – 
begge er av høy kvalitet.
Adresse: Södra Esplana-
den 14
Tlf. +358-9-6128 5300

Mat & Drikke/ 
reStaUranter
helsinki er en mildt sagt moderne hovedstad med 
alle mulige etniske kjøkken, hurtigmatrestauranter 
(for den som liker 1970-tallsdesign, sjekk kebaberi-
ene Chilli), snobbete gourmetsteder og gamle klas-
sikere som Sjøhesten med sin funkisinnredning. 
et must er å gå en kveld på russisk restaurant og 
spise pelmener, små boghveteknytter som minner 
om dim sum.

koSMoS 
Kosmos har en stilling i 
Helsinki kulturliv ... som 
bare Kosmos kan ha. Ble 
åpnet i 1924. Hit kommer 
fremdeles ambassadører, 
politikere, etablerte kunst-
nere, skuespillere og annet 
diskusjonslystens folk.
Adresse: Kalevalagatan 3
Tlf. +358-9-647 255

atelJé finne
Et tidligere kunstnerloft 
som i 1960  ble gjort om til 
restaurant. Det kan være 
smart å bestille bord siden 
restauranten er relativt liten 
og intim – noe som gjør 

den desto mer personlig. 
Vanligvis treffer man på 
eieren Antto Melasniemi 
her. La ham velge hvilken 
vin du skal drikke til noen 
av de førsteklasses rettene. 
Avslutt med en creme brule 
toppet med en skvett likør. 
Adresse: Arkadiagatan 14 
Tlf: +358-9 493 110

 tipS: ta førSte 
Drinken eller 
ølen pÅ naBoSte-
Det Bar 9 SoM  
har et herlig, 
avSlappet klien-
tell.

kafeer
kafeer og kaffebarer 
finnes det overalt – fra 
den kulturelle Café engel 
til den svenske franchise-
kjeden Waynes Coffee. 
om sommeren er det 
også en rekke uteser-
veringer på esplanaden 
og mange andre steder i 
byen. Skal man anbefale 
noen, blir det disse to:

fazer 
Tilgi det slitte uttrykket, 
men et besøk på Fazer er 
et must. Dels på grunn av 
den bevarte art deco-inn-
redningen, dels på grunn 
av gjærbaksten og kakene. 
Adresse: Glogatan 3

Café UrSUla 
Café Ursula er en liten 
kaffepaviljong som ligger 
akkurat der Brunnsparken 
møter havet. Her kan man 
sitte og nyte solen, båtlivet 
og spaserende byborgere.
Adresse: Ehrenströms-
vägen 3

Chez DoMiniqUe
Chez Dominique i Helsinki 
er den første restauranten 
i Finland som har fått to 
stjerner av Michelin-karene. 
På menyen finnes det retter 
som hummertortellini med 
mørk eplesaus og grillet 
lamm med auberginekaviar 
og rosmarinsaus. 
Adresse: Ludvigsgatan 3–5
Tlf. +358-9-612 73 93

DeMo
Omtalt Michelin-restaurant 
som ikke føles snobbete. 
Kanskje fordi den ligger 
nettopp i det bohemlekre 
og litt anarkistiske Rödber-
gen. Tips: Ta første drinken 

eller ølen på nabostedet 
Bar 9 som har et herlig, 
avslappet klientell.
Adresse: Nylandsgatan 11 
Tlf. +358-9-228 90 840

tori 
Trendsikkert lunsjsted 
med bistrokarakter for 
den som har shoppet i 
Rödbergen. Hit kommer 
mediefolket, designer-
folket, kunstnere og alle 
som vil være noe. Kjent 
for sine kjøttboller.
Adresse: Rödbergs-
gatan 2
Tlf. +358-9-687 437 90
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vil man ha koskenkorva-kultur, seriøst supende 
finner som kikker på deg og så vender blikket 
bort for å fortsette å drikke, da må man ta seg en 
barrunde i den røffe og delvis kultforklarte bydelen 
Berghäll (kallio). for et litt mer mondent og ryddig 
uteliv, er det rödbergen og det sentrale helsinki 
som gjelder.

atelJee Bar 
Er blitt kåret til Helsingfors 
beste bar flere ganger og 
har nylig begynt en reno-
vering for å bli enda kulere 
og enda mer moderne. 
Adresse: Kalevagatan 5

MeCCa
Pen restaurant og loung-
ebar for den som vil ha 
en cool, glatt atmosfære. 
Her sitter de motebevisste 
innbyggerne med litt mer 
penger i lommebøkene.
Adresse: Högbergsgatan 34
Tlf. +358-9-13 45 62 00

Bar 9 
Lite, enkelt hangout for 
mediemennesker, desig-
nere, kunstnere og andre 
som liker å treffes i et intel

Barer & natteliv

annet sted i Finland. Og du 
kan velge mellom 45 forsk-
jellige sorter. Ligger i top-
petasjen på hotell Kämp. 
Det finns også en nedre 
bar som er litt mer casual. 
Adresse: Norra Esplana-
den 29

det er alltid vanskelig å 
tipse om trendy nattklub
i Helsinki. Så fort man 

lektuelt miljø. Nesten vegg 
i vegg ligger tapasbaren 
Tapasta og Michelin-restau-
ranten Demo. 
Adresse: Nylandsgatan 9

Bar looSe 
Musikkbar som ånder punk 
og målbevisste garageband. 
Men midt blant lange, svarte 
lugger, metallkjeder og fil-
lete T-skjorter, sitter også 
helt vanlige bygningsarbei-
dere og andre Rödbergs-
innbyggere. Only in Hel-
sinki.
Adresse: Fredriksgatan 34 

Bar käMp 
Liker du champagne bør 
du gå på Kämp Bar. Her 
finns det mer champagne 
per kvadratmeter enn noe 

We got Beef
Ungt, hipt og med den 
spartanske innredningen 
som er så typisk for Röd-
bergens barer og klubber. 
Adresse: Stora Robertsga-
tan 21
www.wegotbeef.fi

roSe garDen
Ligger på samme partygate 
som We got Beef og er 
kjent for sine tunge party- 
og klubbnetter.
Adresse: Stora Robertsga-
tan 10
www.clubrosegarden.com

apollo live ClUB
Et skikkelig fornøyelsese-
senter -  live underhold-
ning hver kveld som senere 
på kvelden blir nattklubb. 
Helsingfors svar på Berns. 
Adresse: Mannheimvägen 
16 
www.apolloliveclub.fi

reStaUrant  
kaivohUone
I det gule huset i Brunns-
parken er det sommerparty 
med en hel rekke ulike 
danseklubber. For dato og 
tid: Sjekk platebutikkenes 
løpesedler.
Adresse: Brunnsparken

 tipS: karaoke-
Barer har en 
Stor plaSS i hJer-
tene til helSinkiS 
innByggere, og Å 
høre paSJonerte 
finner Synge ”My 
Way” er en opp-
levelSe. Det kan 
Man gJøre pÅ 
pataäSSa pÅ Mari-
agatan, SWengi pÅ 
Stora roBertS-
gatan og BiStro 
pÅ treDJe linJen i 
Berghäll.

nevner en, kan man være 
sikker på at den er på vei 
ut. Som alltid er det best 
å sjekke opp siste nytt når 
man er i byen. Spør rundt i 
motebutikkene, platebutik-
kene eller personer med 
det rette utseendet.

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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Som allerede antydet, er shoppingen i röd-
bergen av meget høy klasse. få byer i verden 
kan tilby så mange hyggelige butikker på et så 
begrenset område som her. rödbergen ligger 
bare fem minutters spasertur fra det sentrale 
helsinki, og man går igjennom det på en etter-
middag.

Her finner man for 
eksempel IvanaHelsinki 
(Nylandsgatan 15) som 
drives av Paola Suhonen, 
en av de heteste, finske 
klesdesignerne for tiden.  
Et annet hett navn er 
Hanna Sarén som har 
butikken sin på Fredriks-
gatan 45.

I det sentrale Helsinki, 
rundt Alexandersgatan, 
er det varehuset Stock-
manns, Kämp Galleria og 
de internasjonale motekje-
dene som dominerer. Litt 
forutsigbart med andre ord. 
På Esplanaden ligger Iit-
tala, Marimekko og Artek, 
på Alexandersgatan ligger 
Nokias frontlinebutikk som 
faktisk er verdt et besøk.

Til sist må også Arabi-
astranden/Arabianranta 
nevnes. Med 6-trikken 
kommer man seg til dette 
designsenteret som ligger 
nord i Helsinki. Her er 
Arabias fabrikk og outlets-
tore med billige Arabia-, 
Iittala, Hackman- og også 
Rörstrands-ting.

Shopping 

Boalternativer
hotel käMp
Luksushotellet som tar 
imot stjernene, kongene 
og presidentene. Har man 
penger, så er det selvsagt 
her man bør bo. 
Dobbeltrom: fra 425 euro
Adresse: Norra Esplanaden
Tlf. +358-9-576 111
www.hotelkamp.fi

klaUS k
Helsinkis første større 
designhotell, med en inn-
redning som er inspirert av 
det finske nasjonaleposet 
Kalevala.
Dobbeltrom: fra 125 euro
Adresse: Boulevarden 2
Tlf. +358-20-770 47 00
www.klauskhotel.com

hotell torni
Hotell Torni ble bygd på 
1930-tallet og regnes som 
Helsinkis første skyskraper 
(himmelen må ha ligget lavt 
på den tiden). I dag er det 
mest kjent for sine tårnba-
rer. Rommene er store og 
pene.
Dobbeltrom: fra 112 euro
Adresse: Georgsgatan 26
Tlf: +358 20 123 4604
www.sokoshoteltorni.fi

hotel glo
”A new definition for hotels” 
er Hotel Glo’s motto. 
Større enn et designhotell, 
men likevel med en unik 
følelse er det som tilbys 
her. Hotellet ligger midt i 

city, har utmerket service 
og byr på god hjelp til å 
finne fram i Helsingfors 
mange tilbud innen kultur 
og severdigheter. Store, 
velinnredete og komfor-
table rom og et spa i top-
petasjen. Tilhører samme 
hotellgruppe som Hotel 
Kämp. 
Dobbeltrom: fra 140 euro 
Adresse: Kluuvikatu 4
Tlf: +358 10 344 4400
www.palacekamp.fi

linna hotel 
Jugendfasaden er impone-
rende, likeså foajeen og de 
borgaktige trappene. Rom-
mene er imidlertid mer hver-
dagslige, skjønt trivelige.
Dobbeltrom: 185 euro
Adresse: Lönnrotsgatan 29
Tlf. +358-10-344 41 00
www.palacekamp.fi

hoStel Mekka
Tilbyr rimelig og hyggelig 
innkvartering i sentrum av 
Helsinki. En del av rom-
mene har TV og kjøleskap. 
Dusj og WC i gangen.
Dobbeltrom: 63 euro
Adresse: Berggatan 8 B
Tlf. +358-9-630 265
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flyplaSSer
Helsinki internasjonale 
flyplass heter Vanda og 
ligger et titalls kilometer 
utenfor byen. Det går flere 
busslinjer inn til byen, den 
beste er Finnairs flybus-
ser som koster 5,20 euro 
for en enveisbillett. Taxi 
koster nærmere 30 euro, 
avhengig av tid på døgnet. 
Mer info: 
www.helsinki-vantaa.fi

lokaltrafikk
Helsinki er en trikkeby. Det 
meste av det beste nås 
med ulike trikkelinjer. Men 
her finnes også buss og 
undergrunn, én linje. Billett 
koster 2 euro for en times 
tur. Turistbilletter fås for ett, 
tre eller fem døgn. 

taxi
Startprisen er cirka 35 
kroner. En 5 kilometer 
dagstur koster cirka 90 

fakta

innByggere
560 000

valUta
Euro = 100 cents

ÅpningStiDer
Generelt mandag–
fredag 09.00–18.00, 
lørdager 09.00–15.00, 
og litt forskjellig på søn-
dager

internett
www.finland-tourism.com
www.hel.fi/tourism
www.helsinkiexpert.fi
www.visithelsinki.fi

aviSer
De store finske dags-
avisene er finskspråk-
lige, med unntak av 
Hufvudstadsbladet, 
som er på svensk. Vil 
man vite hva som er på 
gang, så let etter b-gui-
ded og City in English, 
begge er gratis og på 
engelsk.

greit Å vite 

kart

kroner. Det største selska-
pet i Helsinki heter Taksi 
Helsinki.
Tlf. +358-100 0700

poSt
Postkontor finnes flere 
steder. Er det frimerker 
man vil ha, kan de også 
kjøpes i kiosker og service-
butikker.

apotek
Tlf: +358 3 002 0200

legeMiDler,  
tannlege
Universitetsapoteket 
(Yliopiston Apteekki) er 
åpent 24 timer.
Adresse: Mannerheimvä-
gen 96.
Tlf. +358-9-4178 0300
For akutt tannlegehjelp, 
ring +385-9-100 23

telefon
Landsnummer: 358
Retningsnummer: 9

nøDnUMMer
112

elektriSitet 
220 volt

tUriStByrÅ:
HELSINKIS TURIST-  
OG KONGRESSBYRå
Adresse: Norra Esplana-
den 19
Tlf. +358-9-169 3757
åpent: mandag–fredag 
09.00–20.00, lørdag– 
søndag 09.00–18.00
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