matka
Kööpenhaminassa on helppo
helliä itseään – ja ympäristöä.
Kahvinporotkin kierrätetään.
KAISA VIITANEN KUVAT SUSANNA KEKKONEN,

Lähdetäänkö tori
ostoksille? Hyvän
olon lomalla jaksaa
herätä aikaisin.

SHUTTERSTOCK, MVPHOTOS
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Christianian vapaa
kaupungissa voi pii
pahtaa pyöräretkellä.

Anne-Sofie
Majlund ja Stine
Jørgensen ovat
ylpeitä Kööpen
haminan edellä
kävijyydestä ym
päristöasioissa.
”Luomusta on
tullut meille
arkipäivää”,
lounastreffeille
Soupanaturaliin
tulleet ystävät
sanovat.

Soupanaturalissa
keittolounas on
myös silmän
ruokaa.
Kööpenhami
nassa suurin osa
työmatkoista
taitetaan jo pol
kien. Fillareille
onkin raivattu
reippaasti lisää
katutilaa.

H
Hotelli Axel ei
mainosta ekoi
luaan, mutta kurk
kaatpa lakana
kaappiin tai spaan
ihonkuorinta
seokseen,
ympäristö
on otetty
huomioon.

otelli Axel seisoo viktoriaanisena kermakakkuna Kööpenhaminan
rautatieaseman takana.
Ovi ei aukea nykäisemällä: pitää painaa
summeria. Aulassa tuoksuu yrteiltä,
sohvilla on karheita balilaistyynyjä,
katosta roikkuu jännästi pinnastaan
murtuneita valaisimia. Tältä siis näyttää
sataprosenttisen luomu hotelli.
Kolme vuotta sitten Kööpenhamina
isännöi kansainvälistä ilmastokonferenssia. Sitä ennakoiden hotellinomistajat
alkoivat vimmatusti panostaa ympäristöystävällisyyteen. Muutos on ollut huikea. Kolmessa vuodessa ympäristösertifioitujen hotellien määrä on noussut
8 prosentista peräti 64 prosenttiin.
Mutta hotelli Axelille ei kelvannut mikä
tahansa sertifikaatti. Sen johto halusi Global Greenin, alan arvostetuimman.
– Kun vaatimukset ovat tiukimmat
mahdolliset, sitä tsemppaa enemmän,

Tämän loman
tavoite: hyvää
minulle ja muille.

Kuningatar
Louisen sillan
pronssipatsas
virittäytyy vilakoi
tuviin keleihin.

hotellin ympäristövastaava Kristen
Skovgaard Aggersborg perustelee.
Axelissa ympäristöystävällisyys ei
rajoitu energiansäästölamppuihin ja luomutuotteilla katettuun aamiaispöytään.
Myös kaikki baarin juomat gintonicia ja
konjakkia myöten ovat luomua. Pullovettä ei saa edes tilaamalla, vaan tarvittaessa henkilökunta lisää hiilihapon
hanaveteen.
Hotellin seinät on maalattu myrkyttömällä maalilla, kalusteiden puu on kasvatettu tiikki- ja bambutiloilla. Jos käytävien
liiketunnistimet eivät aktivoidu, valot
sammuvat. Lakanat pestään ekoaineilla
ja kuivataan ulkona aina, kun ei sada.
– Aamulla käyttämämme kahvin
porot päätyvät iltapäivällä spaan ihonkuorintaseokseen, Kristen lisää.
Korkeimman kultatason sertifikaatti
edellyttää, että hotelli osallistuu myös
lähiympäristön kehittämiseen. Nyt selviää, miksei hotellinovi auennut itsestään. Naapurusto on Kööpenhaminan
katuprostituution ja huumekaupan keskiötä Vesterbron ytimessä, eikä henkilökunta halua prostituoituja drinkille Axelin aulaan.
– Sen sijaan rahoitamme järjestöä,
joka järjestää prostituoiduille terveydenhoitoa ja lakipalveluita. Olemme myös

tarjonneet työtä kadulta pois halunneelle naiselle.
Työnnän puukuidusta tehdyn avainkortin huoneeni oveen ja heittäydyn
katosvuoteelle pohtimaan hotellipomon
sanoja:
– Minun mielestäni hotellin ei pidä
eristäytyä ympäristöstään. Oikeilla
valinnoilla voimme tehdä hyvää kaikille.
Tulkoon siitä tämän loman tavoite:
hyvää minulle ja muille.
Maistiaisia kivikaudelta

Köpiksessä melkein joka hotelli vuokraa
polkupyöriä, mutta edullisemmin ajo
pelin saa vuokraamosta, noin kymmenellä eurolla päiväksi. Fillarinhankintaa
ei missään nimessä kannata lykätä, koska pyöränsatulasta Kööpenhamina
avautuu aivan uudella tavalla.
Autot huristavat omilla kaistoillaan,
pyöräilijät rullaavat omillaan. Ja mikä
parasta, kukaan ei kurvaile vastaan, koska kadun kummallakin puolella kulkevat
yksisuuntaiset pyöräkaistat. Työmatkalaisten joukossa tuntuu melkein kuin
olisi paikallinen itsekin, paitsi ettei tarvitse pysähtyä yhdenkään työpaikan
eteen. Keskustaan vuosi sitten avatut
lasiseinäiset kauppahallit, Torvehallerne, ovat paljon kutsuvammat.
>>
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 Stephan Worm
landin englannin
kieliset tiistaimedi
taatiot vetävät
salin täyteen.
 Köpiksessä
asukkaiden
kädenjälki
saa näkyä.

Hollantilaispari Gijs Peterse ja Atske
Warnaar lomailevat Köpiksessä vasta
toista päivää, ja he ovat jo nyt myytyjä.
– Kaikkialla on tosi siistiä, järjestelmällistä ja yllättävän hiljaista.
Gijs on ammatiltaan kokki. Kööpenhaminan kuuluisimpaan, kahden Michelin-tähden Nomaan, hän ei aio edes yrittää. Pöytävaraus olisi pitänyt tehdä kuukausia sitten, ja kulttipaikan hinnat ovat
turhan tyyriit.
– Minulla on kyllä aikamoinen lista
paikkoja, joita kollegat ovat suositelleet
täällä testaamaan, Gijs naurahtaa.
Ensimmäiseksi paria kiinnostaa hallin Palæo. Sen ruokalista perustuu kivikauden ravintoon eli raaka-aineisiin,
joita ihmiset söivät ennen maataloutta:
lihaa, kalaa, kananmunaa, vihanneksia,
marjoja ja pähkinöitä.
Köpiksessä paleoottisen ruokavalion
suosio on noussut sen jälkeen, kun julkkiskokki Thomas Rode Andersen laittoi
sen avulla elämäntapansa remonttiin.
Mies on myös suunnitellut Palæon listan.
Ikkunapöytään parkkeeranneet lentoemännät Victoria Ibson ja Lisbeth
Andersen haukkaavat uteliaina vasikkaja kananrintawrappejaan. Leipä onkin
tehty kananmunasta.
– Hyvää! Naiset arvioivat.

Jos ei nyt kokeile
meditoimista,
niin ei koskaan.
Kauppahallissa jokainen herkkusuu
löytää oman filosofiansa mukaista purtavaa. Cupcake-kauppa Agnesin myyjä
latoo tötteröherkkuja tiskiin, myynti kuulemma kasvaa viikoittain. Jos mielestäsi
muffinissa saisi olla enemmän kuitua kuin
sokeria, valintasi on raakaruokabaari Vita
Boostin myslimuffini ja kyytipojaksi voit
siemaista B12 Iron Kick -juoman. Ärhäkkä
maku tulee pinaatista, porkkanasta, selleristä ja spiruliinalevästä.
Pukumiehet ovat lähteneet porukalla
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”Kaikkea uutta
pitää kokeilla”,
sanovat kivikauden
lounasbaarin
valinneet Victoria
Ibson ja Lisbeth
Anderson.

lounastamaan baskilaiseen pinxtos-
tiskiin. Suihin uppoaa pohjoisen tapas
jos toinenkin.
Rauhaa ajattelulle

Olutbaareja ja yökerhoja Kööpenhaminassa piisaa, mutta jos ei hyvänolon
lomallaan kokeile meditoimista, niin
koskas sitten?
Tiedemiehet ovat todistaneet buddhalaismunkkien keskittymisen ja muistin olevan omaa luokkaansa. Saksalainen Stephan Wormland vietti munkinkaavussa 11 vuotta, kunnes maallistui ja
alkoi vetää Kööpenhaminan buddhalaiskeskusta farkuissa. Luikahdan Strögetin
ostoskadun vilinästä korttelin toiselle
puolelle hiljaiselle sisäpihalle ja nousen
kolmanteen kerrokseen.
Salin seinät on koristeltu värikkäillä
rukouslipuilla, lipaston päällä kiiltelee
istuva Buddha-patsas. Paikalla on leppoisan näköistä porukkaa, kolmekymppisistä eläkeikään. Useimmat käyvät
täällä Viisauden ja myötätunnon keskuksessa viikoittain, mutta ensikertalaisellekin löytyy heti jakkara.
Kaljupäinen Stephan kehottaa rauhallisella äänellä luopumaan ponnisteluista ja vain istumaan.
– Ajatukset tulevat ja menevät, älä

Meatza eli taiki
naton kivikauti
nen lihapizza.

yritä hallita niitä, mies sanoo englanniksi.
Onpas huojentava neuvo. Wormland
luennoi tunteiden ryöppyävästä voimasta, joka saattaa ottaa yliotteen ja aiheuttaa turhaa stressiä, jopa pelkoja. Wormland ei varsinaisesti neuvo mutta antaa
ymmärtää, että buddhalaisen neutraali
suhtautuminen voi rauhoittaa. Sitten
taas istumme pitkään hiljaa.
Kun ajelen valaistun Tivolin ohi hotellille, kaupunki tuntuu kumman rauhalliselta. Vai onko se sittenkin mieleni?
Luomusuosion salaisuus

Useimmat matkailijat sahaavat edes
takaisin Kööpenhaminan vanhankaupungin mukulakivikatuja, vaikka kiinnostavimmat seudut ovat kovaa vauhtia
keskiluokkaistuva entinen työväenalue
Vesterbro sekä astetta roisimpi Nørrebro.
Hipstereiden, opiskelijoiden ja siirtolaisten suosima Nørrebro on kuin ItäLontoon Bricklane kymmenen vuotta
sitten. Kun polkee tarpeeksi hitaasti,
ehtii nähdä kaiken: afrikkalaisnaisten
hiuslisäkkeisiin erikoistuneet kampaamot sekä turkkilais- ja intialaismiesten
parturit, uuden designin näyttelytilat ja
trendikkäät valaisinliikkeet. Sitten onkin
aika pysähtyä lounastamaan Soupa
naturaliin, jonka kaikki keitot ovat

Maistuisiko
pohjaton
lihapizza, eli
ravintola
Palæon
meatza? Tai
luolamiehen
karitsawrap?

Joka neljännellä
lapsiperheellä
on laatikolla
varustettu rahti
pyörä. Autoilu on
Köpiksessä out.
Mubli ja Julie
ulkoiluttavat
päiväkodin
tenavia.

Maailmalla
jalostunut
hostelli
Tanskalainen Maj Kofod reissasi
monta vuotta, asui lukemattomissa hostelleissa ja ärsyyntyi aina,
kun majapaikka kiskoi lisärahaa
tavaransäilytyksestä, riippulukoista, lakanoista, netinkäytöstä tai
mauttomasta aamiaisesta.
Tänä kesänä Maj avasi Vesterbrossa kivitalon katutasoon
ikioman hostellinsa. Woodahissa
28 euron hintaan kuuluu kaikki,
myös lähiruoka-aamiainen ja
ilmainen aamujooga.
Abel Cathrines gade 1–3.

Peityn kermavaahdolta tuntuvaan
saippuaan.
samettisen täyteläisiä ja ehtaa luomua.
Höyryävän kupposen äärellä ei voi kuin
pohtia, miksi juuri Kööpenhaminasta on
tullut maailman luomuin pääkaupunki.
Asukkaiden ostamasta ruuasta on peräti
23 prosenttia luomua ja Kööpenhaminan
kaupungin tarjoamasta peräti 75. Maailmanennätyksiä molemmat! Kööpenhaminan virallinen tavoite on vuonna 2025
olla kokonaan hiilineutraali.
Naapuripöydässä lounastavat AnneSofie Majlund ja Stine Jørgensen selittävät asiaa:
– Kööpenhaminassa on tapahtunut
suuri asennemuutos. Ympäristötietoisuus on noussut, ja tässä ovat mukana
kaikki, eivät vain nuoret tai opiskelijat,
Anne-Sofie sanoo.
– Me olemme ylpeitä puhtaasta kaupungistamme ja samalla kisaamme
Århusin kaupungin kanssa, kumpi edistyy nopeammin, Stine jatkaa.
Kööpenhamina panostaa uusiutuvaan energiaan ja teknisiin keksintöihin,

mutta ei onneksi ole kääntänyt selkäänsä perinteillekään.
Kaksi vuotta sitten Christians
havnin kaupunginosassa
avautui pitkään suljettuna
pysynyt Sofiabadetin ovi. Naapuruston vanha kylpypaikka
oli entisöity, ja komeisiin tiloihin on
lisätty turkkilainen kylpylä, hamam.
Bikineihin ja märkään pyyhkeeseen
pukeutunut Liv Borsh kehottaa heittäytymään pitkälleen kuumalle kivipaadelle.
Hän tussauttaa tyynyliinan näköisestä
pussukasta kermavaahdolta tuntuvaa
saippuaa. Peityn siihen melkein kokonaan. Tiivistyvä höyry tippuu katosta. Liv
käsittelee ihoani tottunein ottein, ensin
hieroen, sitten kuorintahanskalla.
Rivakimmat kylpijät käyvät lopuksi
nykäisemässä narusta, joka kippaa niskaan aidon tanskalaissuihkun eli puukiulullisen jäävettä. Ilman sitäkin veri
kiertää ja olo on raukea. Onneksi hyvän
olon lomalla ei tarvitse potea huonoa
omaatuntoa siitä, että haaveilee petiin
pääsystä jo ennen puoltayötä.
Lähtölahjaksi kylpylän vastaanoton
rouva tarjoaa pikku putelistaan pari tippaa kasvoille levitettävää marokkolaista
arganöljyä, kaupungin uusinta hittituotetta. Se saa jäädä illan ainoaksi meikiksi.

PANOSTA

PIHISTÄ

Varaa huone
hotelli Axelista,
alk. 134 € /2 hh
ja liput alakerran spahan,
40 € /hlö. Kaupungin paras luomuaamiainen 22 €.

Varaa peti hostelli Woodahista, 28 €. Lähde illalla lenkille ja osallistu
aamulla hostellin ilmaiseen joogaan. Luomuaamiainen kuuluu hintaan.

www.hotelguldsmeden.dk/axel

www.woodah-hostel.com

Nauti luomucocktail
Nørrebroon Soupanaturalissa. Reilun
kympin juoma hellii
makunystyröitä.

Nauti ilmastoneutraali olut Global
Ale -palkitussa
pienpanimossa Nørrebro Bryghusissa, 5 €.

www.soupanatural.dk

www.noerrebrobryghus.dk

Oli sitten lounas-, välipala
tai illallisnälkä, Mayers Delissä saat kolmesta osoitteesta ensiluokkaisia herkkuja. Maha täyttyy alle 40
eurolla. www.meyersdeli.dk

Haukkaa
luomuhodari ydinkeskustan
Købmagergade 52:ssa.

Lähde Sofiebadetin
hamamiin. Torstait vain
naisille. Lyhyt
hamam-hoito 57 €,
luksusversio 97 €.

Mene tiistai-iltana
klo 19–21 Stephan
Wormlandin vetämään
meditaatioon. Maksa
lähtiessäsi kahdeksan
euron kannatusmaksu.

www.sofiebadet.dk

www.økologiskpølsevogn.dk

www.fpmt.dk
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