
Selviytymiskoe Oslossa
Öljynaapurimme bailaavat villisti,  
vaikka norjalaisbaareissa oluesta pitää 
pulittaa jopa kymmenen euroa. Mikä 
paikka Oslo oikein on? Pärjääkö siellä, 
jos ei satu olemaan miljonääri?

 P
ariskunnan Oslon-loma ei 
ole mennyt putkeen. Liala 
Bennett makaa  Anker-hos-
tellin aulasohvalla. Hänen 
poikaystävänsä Samuel 
Omo on vetäytynyt iPod-

napit korvillaan musiikin maailmaan. 
Tänään on Lialan ja Samuelin nelipäi-
väisen loman viimeinen iltapäivä, mut-
ta pari nyhjää viimeiset tunnit mie-
luummin hostellin aulassa kuin kau-
pungilla.

– Täällä on ihan järkyttävän kallista, 
sohvaltaan virkoava Liala tuskailee.

Lontoossa asuva pari kuvitteli elä-
vänsä vahvan punnan ansiosta Oslossa 
herroiksi, mutta McDonald’sissakin 
ateria maksoi tuplasti enemmän kuin 
kotona.

– Tavallisesti shoppailen ulkomailla, 
mutta näistä housuista piti maksaa 2000 
kruunua (250 euroa), Samuel äimiste-
lee.

Liala ja Samuel ovat lähdössä kotiin 
ristiriitaisin tuntein. He eivät odotta-
neet Oslossa törmäävänsä hoipertele-
viin narkomaaneihin ja afrikkalaisiin 
prostituoituihin.

– En osaa sanoa, pidänkö koko kau-
pungista, Samuel toteaa.

Jäikö lontoolaisilta jotain olennaista 
huomaamatta? Eikö Oslossa muka ole-
kaan mitään erityistä ja matkan arvois-
ta? Se täytyy selvittää.

Viikinkimaa menestyy
Näkymä pääkadulla Karl Johan gatella 
on pariisilaismaisen pramea. Kunin-
kaanlinnan katolla liehuva lippu kertoo, 
että hallitsija Harald on kotona. Tuol-
la Grand-hotellin parvekkeella Nobelin 
rauhanpalkinnon saaja vilkuttaa aina lo-
kakuun kymmenentenä. Paléen ostos-
keskuksen samppanjabaarissa Paris 
Hiltonin näköinen tyttö kikattaa Kaisa Viitanen  Kuvat Katja tähjä

>>

Liala ja samuel 

odottavat 

kotiinpaluuta.
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Selviytymiskoe Oslossa

Ruotsalainen  
Maria tuli Osloon 
työskentelemään  

tarjoilijana. 
”norjalaisella pal-
kalla baarihinnat 

eivät tunnu pahoil-
ta, Blåssa juotavaa 

tilaava Maria  
sanoo.
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kammattu pikkukoira sylissään.
Yltäkylläisyyttä katsellessa unohtaa 

helposti, että sata vuotta sitten Norja 
oli Euroopan köyhimpiä maita. Vielä 
toisen maailmansodan jälkeen oslolai-
setkin jonottivat ruokaa säännöstelyku-
pongit kädessään, mutta pian maa alkoi 
vaurastua. Kalastajien saaliit kasvoivat, 
vuoristojen koskista virtasi halpaa säh-
köä ja rannikon telakat saivat ulkomai-
sia tilauksia. Aarrearkku revähti lopul-
lisesti auki vuonna 1969, kun Norja 
löysi öljyn. 

Viikinkien maasta on tullut asukas-
lukuun nähden maailman kolmanneksi 
rikkain valtio ja haalarihommat ovat 
vaihtuneet siisteihin sisätöihin, kuten 
Dag Solhaugilla. 35-vuotias graafik-
ko istuu kodikkaassa loft-toimistossa 
ruttuisten kahvimukien ja palestiina-
laishuivien sekamelskassa luomassa fil-
miyhtiölle uutta ilmettä. 

– Norjan taloudella on mennyt vah-
vasti jo monta vuotta. Se luo hyvälle 
suunnittelulle kysyntää.

Dag kertoo kollegoidensa tienaavan 
noin 6 300 euroa kuukaudessa. Omakin 
palkka riittää mainiosti mukavaan oma-
kotiasumiseen vaimon ja kahden lapsen 
kanssa, mutta norjalaisen konstailemat-
tomasti Dag välttää pröystäilyä.

– Kavereiden kanssa puhumme usein 
hintojen kohoamisesta. Etenkin tupak-
ka ja alkoholi ovat Norjassa kalliita.

Dag vaikuttaa mukavalta, mutta tu-
ristia ei kauheasti houkuta lähteä hänen 
kanssaan illanviettoon. 

– Ai oluen hinta? Se vaihtelee kovas-

ti. Välillä olen maksanut tuopista yli 11 
euroa.

halpisvinkeillä säästämään 
Kaikilla ei mene Oslossa yhtä hyvin. 
Päärautatieaseman edessä toikkaroi 
lommoposkisia narkomaaneja. Oslossa 
arvioidaan olevan yli 6 000 heroinistia, 
eikä poliisikaan enää jaksa hätyytellä 
heitä kaupungin paraatipaikalta.

Koiraansa ulkoiluttavan Malin 
Sanderodin mielestä näky on lohdu-
ton. Jos asiat olisivat menneet toisin, 
hän voisi nyt olla heidän joukossaan.

– Aloin käyttää pilveä ja amfetamii-
nia 16-vuotiaana. Kotikaupungissani 
Sør-Odalissa koko kaveriporukka teki 
samaa.

Kolme vuotta sitten Malin päätti 
muuttaa elämänsä. Hän muutti Os-
loon, mutta pienituloisen ei ollut help-
po löytää asuntoa. Perusvuokra yksiös-
tä on 650 euroa. Malinin ei auttanut 
kuin jakaa asunto huonekaverin kanssa, 
mutta se oli onni.

– Ystävystyin kämppikseni kanssa ja 
hänen tuellaan pääsin vuosi sitten eroon 
aineista.

Nyt Malin työskentelee kehitysvam-
maisten hoitajana. Hän saa kuussa kä-
teen 2 230 euroa, mutta se ei ihan riitä.

– Välillä minun on vaikea syödä ter-
veellisesti. En koskaan syö ulkona. Os-
lo ei ole halpa.

Kaupunkilaisia on alkanut ottaa Os-
lon kallis maine päähän. Sen takia moni 
ulkomaalainen jättää koko maan väliin 
ja useimmat Norjaan tulevat turistit 

Halvat unet x 3
Oslossa on pulaa majoitustilasta. Varaa 
yösijasi etenkin sesongin aikana aina 
etukäteen.

KotimajoituKsessa
Kotimajoitus on edullisin tapa yöpyä 
Oslossa. Budjettimatkailijoiden toimis-
to Use it välittää petipaikkoja alkaen  
17 €/yö. Omat lakanat mukaan. 
www.use-it.no, mail@use-it.no

Perushostellissa
aker-hostellissa lontoolaisparimme 
tappoi aikaansa – mutta tykkäsi hostel-
lista. Grünelokkan kupeessa. Ryhmä-
huone 20 €, 2 hh/68 €.
stORGata 55. 
www.akerhostel.no

KunKun naaPurissa
siisti perusmajatalo Cochs Pensjonat 
kuninkaanlinnan kupeessa on edullinen 
paikka, kahden hengen huone 87–90 €.
PaRKVeien 25. 
www.cochspensjonat.no

Yllä
Malin pääsi vuosi 
sitten eroon  huu-
meista. hän ulkoi-

luttaa jessicaa  
viikonloppuisin  

Oslon puistoissa.

suomessa asuva 
Faro Cade lomailee 

ystäviensä luona 
Oslossa ja piipahti 
syömään somali-
ruokaa ravintola 

Bulshoon, 7 euroa. 
”taatusti tulee täy-
teen”, hän kehuu. 

Oslolaiset rakasta-
vat brunsseja ystä-
vien kanssa ja täyt-

tävät terassit jo  
alkukeväästä.

<<
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lähtevät heti lentokentältä kohti vuo-
noja ja hulppeita maalaismaisemia. Os-
lolaiset ovat ryhtyneet vastaiskuun.

”Hauskanpitoa kohtuuhintaan!” 
”Budjettilomailua Oslossa”, hostellit ja 
matkailutoimistot mainostavat netti-
sivuillaan. Ne yrittävät ohjelistoillaan 
vakuuttaa, että Oslossa voi lomailla 
tuhlaamatta kruunupottiaan heti en-
simmäisenä päivänä.

Harmi, etteivät kaupungin kalleu-
desta ahdistuneet Liala ja Samuel tajun-
neet perehtyä nikseihin. Suomi-turisti 
ei luota pelkkään tuuriin.

Maistuisiko somaliruoka?
Rautatieaseman vierestä alkaa Grønlan-
din kaupunginosa, maahanmuuttajien 
valtakunta. Kouluissa jopa 90 prosenttia 
lapsista on ulkomaalaisista perheistä ja 
perinorjalaisten puutalojen liiketiloissa 
toimii nyt libanonilaisia partureita ja 
pohjoisafrikkalaisia hedelmäkauppoja. 
Taksin rattia pyörittää lähes poikkeuk-
setta pakistanilainen kuski.

Huutavasta työvoimapulasta kärsi-
vässä Norjassa lähes kaikille maahan-
muuttajille löytyy työpaikka ja moni on 
perustanut oman yrityksen. Grønlan-
dissa suomalainen hämmentyy runsau-
denpulasta: ympärillä on lukemattomia 
etnisiä ravintoloita, joita Suomesta on 
turha etsiä.

Pakistanilaisessa herkkukaupassa ta-
kaseinä on vuorattu erivärisillä herkku-
paloilla. Tilausvuoroaan odottava Ma-
riam Sher Afgan, 21, suosittelee ot-
tamaan useita. 

– Minulla oli näitä kauhea ikävä. 
Opiskelen Budapestissä lääkäriksi eikä 
sieltä saa pakistanilaista ruokaa, Mari-
am kertoo. 

 Hänen pakistanilaiset vanhempansa 
tulivat Norjaan ensimmäisessä pako-
laisaallossa 1960-luvulla. Sen jälkeen 
Osloon on muuttanut paljon turkkilai-
sia, bosnialaisia, vietnamilaisia, poh-
joisafrikkalaisia ja somalialaisia.

Ravintola Bulsho on yksi Oslon kol-
mesta somalialaisravintolasta. Puoli 

Rento Grünelokka
tukholmassa on Södermalm, Berliinis-
sä Prenzlauer Berg ja New Yorkissa 
Greenwich village. Oslolaisten tren-
dikkäin kaupunginosa on Grünelokka. 
Entisestä työväen alueesta on tullut 
second hand -liikkeiden ja rentojen 
kuppiloiden keskittymä.

Lokkassa ei harrasteta viileää skan-
disisustamista. Baarit ovat värikkäitä ja 
kodikkaita aavistuksen kulahtaneine 
kalusteineen. Päivällä ne ovat kahvi-
loita, illalla kohtuuhintaisia ruoka-
paikkoja ja pikkutunneilla meno vil-
liintyy klubbailuksi.

Paikallisia Grünelokkan suosio hiu-
kan kirvelee. asuntojen hinnat ovat 
tietenkin jo nousussa eikä entisestä 
boheemista rähjäisyydestä ole tietoa-
kaan. Jokainen seinä ja ikkunapuitekin 
on huolella entisöity, näkymä on suo-
raan sanottuna suloinen. Kesällä lu-
kuisat puistot imevät piknik-seurueita 
kaikkialta kaupungista.

Valerio, tarjan ja 
Dario juovat  
Grünelokkan  

baarissa maltilli-
sesti. Olut  

7 euroa. 

>>
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vuotta sitten avautuneesta kuppilasta on 
tullut somalialaisten sinkkujen suosikki. 
Suomessa asuva Faro Cade on parhail-
laan käymässä Oslossa kavereidensa 
luona. Mies kauhoo riisi-kana-annos-
taan perinteiseen tapaan sormin.

– Tosi aito maku!
Kuuden euron hinta on puolet oslo-

laisen lounaan perushinnasta.
Oslossakin tämä talvi on ollut musta. 

Taivas tiputtelee vettä, mutta punaval-
koiseen gore tex -asuun sonnustautu-
neella Penda Khoshbakhtilla on 
sukset kädessään.

– Hei, puolen tunnin metromatkan 
päässä on kunnon latu ja luminen mai-
sema, mies perustelee jonottaessaan 
take away -lounaaksi Oslon vanhimman 
intialaisravintolan frittikasviksia (3,70 
euroa). Nelivuotiaana Iranista Osloon 
muuttanut Penda on intohimoinen 
hiihtäjä, kuten suurin osa oslolaisista.

Punkkareilta herkkuvohvelit
Norjan kuuluisimman maalauksen Ed-
vard Munchin Huudon jäljitelmä on 
sudittu rappeutuneen tiilitalon pää-
tyyn. Sen ympärillä on epämääräistä 
rakennusroinaa, mutta ovi kuuluisaan 
anarkistitaloon Blitziin on auki. Ninak-
si esittäytyvä punk-tyttö ilahtuu suo-
malaisvieraista.

– Tänne ovat tervetulleita kaikki, 
paitsi tietenkin rasistit, fasistit, seksis-
tit, homofoobikot ja globalisaation 
puolustajat.

Talossa tehdään feministiradiota, pui-
daan Palestiinan tilannetta ja suunnitel-
laan mielenosoituksia, mutta nälkäinen 
lomailija ilahtuu eniten lounaista. Kau-
pungin halvin kasvisruoka syntyy vapaa-
ehtoisvoimin ilman voittoa. Paahdettu 
cashew-pähkinäkasvisleipä maksaa 1,2 
euroa, mainio kardemummavohveli ja 
kahvi yhdessä saman verran.

– Me haluamme olla piikki Oslon li-
hassa, herättää keskustelua ja saada ih-
miset ajattelemaan itse, Nina paasaa.

Ilmeisesti se sopii Oslon päättäjille, 
koska kaupunki on päättänyt kunnostaa 
aktivistien 27 vuotta sitten valtaaman 
talon, ennen kuin sen uhkaavasti notku-
va katto lopullisesti romahtaa.

Pakko päästä Oslo-etkoille
Majorstuan hienostotalon sisäpihalla 
on tyyppejä tupakalla. Eteinen on täyn-

nä kenkiä, keittiöstä tulvii mokkapalo-
jen tuoksu. Vieraat asettelevat omia 
pullojaan jääkaappiin, koska booleja tai 
viinitarjoiluja ei Oslossa harrasteta.

– Käykää peremmälle, kehitysmaa-
tieteiden opiskelija ja illan isäntä Mag-
nus toivottaa.

Ympärillä on norjalaisen illanvieton 
ydin, alkuillan kotijuomingit, vorspiel. 
Saksaksi sana tarkoittaa esileikkiä ja siitä 
oslolaiset jaksavat monta kertaa muis-
tuttaa. Ilman etkoja oslolaisten kukka-
rot saattaisivat keventyä kapakassa lii-
kaa. Magnuksenkin vieraat sihauttelevat 
oluttölkkejään täällä puolille öin asti.

Oslon keskusta on pieni, mutta baa-
rimatkalle on parasta ottaa raitiovaunu. 
Se pysähtyy Aker-joen rantaan vanhan 
tekstiilitehtaan kohdalle. Sata kruunua 
Blå-klubin ovimiehelle, leima käteen ja 
sisään. Kahdeksankymmentälukulaiset 
löysät paljettipaidat kimmeltävät tans-
silattialla.

Ruotsalainen rastapää Maria Nils-
son kurkottelee baaritiskin yli. Baari-
mikkokin taitaa olla Ruotsista, koska 
Norjan paremmat palkat houkuttelevat 
heitä jatkuvasti lisää.

– Norjalaisilla tuloilla nämä hinnat 
eivät tunnu yhtään pahoilta, Maria kar-
juu.

Eivätkä ne nyt niin pahalta tunnu 
enää turististakaan. Seitsemän euroa 
siideripullosta, nyt alkaa loma! n

<<

vasemmalla
Penda osaa yhdis-
tää Oslon parhaat 
puolet: ensin hal-
paa intialaissapus-
kaa ja sitten met-

rolla ladulle. 

Yllä
Flash-Boy tuli kat-
somaan Osloa lin-
tuperspektiivistä.

Vorspielil-iltamissa 
kuuluu nauttia 

omia juomia ennen 
baariin lähtöä. 

nobel Peace Cen-
teristä rauhankas-

voisia tuliaisia. 
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vinkkejä osloiluun

 1 unohda luKsus
Osloon ei kannata lähteä shoppaus-

lomalle asumaan boutique-hotelliin. 
Pudota hiukan vaatimustasoasi niin 
säästät mukavasti. Halvimmillaan Os-
lossa yöpyy yksityiskodissa 17 eurolla. 
Hostellien hinnat ovat 20–60 euroa, 
hotellit siitä ylöspäin. varmista, että 
runsas aamiainen kuuluu hintaan.

2 syö Puistossa
Kaikkia aterioita ei tarvitse syödä 

ravintolassa. Säästäväinen suosii pik-
nikkejä ja kokkaa toisinaan hostellissa. 

3 etnoile
Suosi maahanmuuttajien edulli-

sempia ruokakauppoja ja ravintoloita.

 4 tutustu
Norjalaiset ovat leppoista väkeä ja 

juttu kulkee englanniksi. Yritä päästä 
paikallisten vorspiel-iltamiin.

5 etKoile
Norja ei ole halvan humalan maa. 

Paikallisetkin juovat illan ensimmäiset 
drinkit kotona ja suuntaavat baariin 
vasta pienessä nousussa.

6 ulKoile
Oslo on ulkoilmaihmisen kaupun-

ki. Kesällä pääsee lautalla keskustan 
edustan saariin. talvella metrolla su-
jauttaa 20 minuutissa Holmenkollenin 
laduille. Laskettelurinteet odottavat 
puolentoista tunnin päässä.

SENtiNvENYttäJäN 
viiKONLOPPuOHJELMa OSLOSSa

PeRJantaI

Grünelokka-hengailua
sähäKimmät second handit
n Fretexin trendimyymälä ällistyttää 
suomalaisen: voiko Pelastusarmeijan 
kirppiskauppa olla näin cool?
MaRVeien 51.
n amy Winehousen tyyliin meikkaavat 
myyjät kauppaavat trabant vintagessa 
kasarimuotia.
MaRKVeien 56.

rentoudu baarissa
jos tykkäät teestä 
n Säästeliäs välttelee alkoholijuomia. art 
deco -henkisessä tea Loungessa on ehkä 
parasta mustikka-rooibois-teetä ikinä. 
thORVaLD MeyeRs Gate 33.
jos kaipaat drinkkiä
n Fru Hagenissa gin tonic maksaa yli 
kympin, mutta lojut leppoisasti pehme-
ällä sohvalla. 
thORVaLD MeyeRs Gate 40.

Klubille mieli?
Siirry Lokkasta piiru keskustaan ja olet 
yöelämän keskiössä:
n blå: jazzista hiphoppiin teollisuustun-
nelmissa. 
BRenneRiVeien 9.
n Villa: ahdas r&b-kansan paratiisi. 
MøLLeRGate 25.
n Mono: aito rokkiluola. 
PLøens Gate 4.

lauantaI

tutustu Grønlandiin
Grønland on nousevaa trendiseutua. 
täältä löydät edullisimmat maahan-
muuttajakaupat ja kuppilat.
n  hedelmät. Ketjumyymälässä appelsii-
nikilo maksaa 2,5 euroa, täällä 75 senttiä.
n  Pakistanin makeaa
Madina Sweetsin pähkinähalva tehoaa 
kovaankin makeanhimoon. 
tøyenGata 19.

n  somalialaissapuskaa
tätä et Suomesta saa! Puoli vuotta sitten 
avattu ravintola Bulsho myy 7 euron an-
noksia. useimmat syövät sormin. 
PLatOUsGata 26.
n  edullista intialaista
Oslon eka intialaisravintola Punjabi tan-
doori on klassikko: nälkä lähtee kahdek-
salla eurolla. 
GRønLanDsLeiRet 24.
n  Kristallin loistetta
Kaipaatko jo luksusta? Ennen kaikki joivat 
halpaa kaljaa Olympenissa, kunnes se  
viime vuonna kunnostettiin 1900-luvun 
alun alkuperäisasuun. Nyt staili paikka on 
kaupungin suosituin ja pöytävarauslista 
on pitkä. Husmanskost on silti kohtuu-
hintaista: lounaat 11–16 euroa. 
GRønLanDsLeiRet 15.

SunnuntaI

Pyhitä pyhäpäivän ohjelma nautinnoille.
n Kierrä ratikalla keskusta ja käy katso-
massa Oslon ehkä tunnetuinta nähtä-
vyyttä, vigelandpuiston patsaita.
n Jos aurinko jo lämmittää, nauti puisto-
piknikistä tai leiriydy eväiden kanssa 
upouuden oopperatalon katolle.
n Juo kahvit Oslon juppirannassa aker 
Bryggessä ja sivisty Nobel Peace Centerin 
ihmisoikeusnäyttelyissä.

Kentältä kaupunkiin
Ensimmäisen rahamokan voi tehdä 
lentokentällä valitsemalla väärän kul-
kupelin. taksi kaupunkiin maksaa sata 
euroa. Pikajunaan pääsee 21 eurolla. 
Paikallisjuna maksaa vain 9,5 euroa.

Marine Liar ja  
Karianne thomas-
sen  tanssivat Blån 
lattialla valomerk-

kiin asti. 
 

Cecilia ehdottaa 
matkamuistoksi 
1980-lukulaista 
second hand t-

paitaa, 25 euroa. 

halvaa linnoina 
pakistanilais-

kaupassa.

Vigelandpuisto 
on turistirysä.
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