
Ideoita ja inspiraatiota

Löytöretki 
  Tukholmaan

RAVINTOLAT 
Ruokatrendejä 
ja perinteisiä 
makuja

KAHVILLA 
Aamupäivä 
Södermalmin 
vilinässä  

MAJOITUS
8 edullista ja 

yksilöllistä 
majapaikkaa

Tiia Vanhatapio   "Minun Tukholmani on  
moderni, rouhean positiivinen ja aidosti kansainvälinen"

▪ Shoppaile muotia ja designia 
▪  Rentoudu kylpylässä  

ja hotellin spassa
▪ Vietä iloinen ilta hyvässä seurassa
▪  Katsasta kauppakeskukset,  

putiikit ja joulumarkkinat



Inspiroidu, innostu ja löydä Tukholmasta aivan uusia puolia 
jatkuvasti päivittyvästä nettisisällöstämme!

TUTUSTU TUKHOLMAN TRENDEIHIN JA ILMIÖIHIN
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Julkaisija: Visit Sweden ja Visit Stockholm AB
Sisällöntuotanto: Sanoma Media Finland, Head Office
Yhteydenotot: helsinki@visitsweden.com
Paino: Punamusta
Kannen kuvat: Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com ja Elina Simonen

Toimituksen 
parhaat 
tapahtuma
tärpit

Millä mielellä 
Tukholmaan? 
Nappaa ideat

Ruokailu
vinkit & 
trendit

Uutiskirje  
pitää Sinut  
ajan hermolla  
– tilaa omaan 
sähköpostiisi!

Lue lisää vinkkejä! tukholma.fi/taustatiimi

Täsmäohjeita  
ja vinkkejä
shoppailijoille 

Tukholma.fi  
myös somessa

 S uomalaisten rakastama ikisuosikki lähimatkailun 
saralla on kautta aikain ollut Tukholma. Siitä 
kuuleekin usein sanottavan: ”Himoshoppailijan 
paratiisi… Kulttuurinnälkäisen innoittaja! 

Lapsiperheelle turvallinen. Hipsterin inspiraation lähde.”  
Tätä kaikkea Tukholma onkin. Samalla olemme kuitenkin 
vakuuttuneita siitä, ettei Tukholmaa voi oikein tuntea 
läpikotaisin. Niin huikean, eloisan matkakokemuksen 
Tukholma käynti käynniltä tarjoaa vierailijalleen! 
Kaupunki on todellinen runsaudensarvi, joka sisältää 
ilmiöitä ja trendejä, elämyksiä ja tapahtumia, shoppailua 
ja seuraa sekä luonnollisesti hyvää ruokaa ja juomaa. 
Tekemistä riittää vaikka viikoksi, valinta on Sinun.

Tutustu, ihastu ja rakastu Tukholmaan!

Tukholma.fi -tiimi Helsingissä

Lempilapsi uusin silmin

TOIMITUKSEN OMAT SUOSIKIT

JOHANNA BLÅFIELD:

LoLodi  ▪  Soma elämys Vasa stanissa 
kaikille viherpeukaloille.
Rörstrandsgatan 30   

JOONAS HALLA:

Shanti Gossip  ▪  Tämä bengalilainen 
katu ruoka pesee kaiken perus
intialaisen safkan mitä olet syönyt. 
Testaa ainakin lammasbiryani  
ja bengalin lihapullat. 
Skånegatan 71
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VOITA 
HOTELLIMATKA!
Kilpailussa arvotaan  
kaikkien 18.10.2016 mennessä 
osallistuneiden kesken  
Viking Linen risteily kahdelle 
sisältäen yöpymisen keskusta-
hotellissa Tukholmassa.

tukholma.fi/kilpailu

Yllä olevasta osoitteesta löydät aina 
ajankohtaisen kilpailun!

THOMAS JUNELL:

Eje's Choklad  ▪  Tukholman vanhim
piin kuuluva suklaapuoti, jonka tuoksu 
ja valikoima saavat pään pyörälle. 
Kokeile tuoreita Geléhallonkarkkeja!
Erik Dahlbergsgatan 25

MIKAELA METELINEN:

WOS Store  ▪  Yksi Söderin parhaista 
 putiikeista, jos on tarve löytää uusi 
 laukku tai muu asuste. Käsityönä tai 
pieninä, uniik keina erinä valmistettuja 
ihanuuksia.
Hornsgatan 98 

Tukholma

Tukholma_fi

  tukholmafi
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SHOPPAILE

PIENILLÄ SISUSTUS
ELEMENTEILLÄ 
 UUTTA ILMETTÄ

Koko kotia ei tarvitse laittaa 
kerralla uusiksi, sillä sisustus 
on helppo päivittää pienillä 
yksityiskohdilla. Design
torgetin valikoimissa on 
paljon tuotteita, jotka heijaste
levat tämän hetken trendejä. 
Vihreiden marmorilaattojen, 
sirojen maljakoiden, värik
käiden tuoksukynttilöiden ja 
messinkisten pallovalaisimien 
avulla sisustukseen saa no
peasti uuden ilmeen.
tukholma.fi/sisustustrendit

RUOTSISSA 
DESIGN ON 
ELÄMÄNTAPA

Paras paikka hankkia ruotsa
laista designia on luonnol
lisesti Ruotsi. Huomaat heti 
Tukholmassa miten käytän
nönläheistä, toimivaa ja 
tyylikkään trendikästä ruotsa
lainen vaatemuoti on. Myös 
muu muotoilu – tekstiilit, 
huonekalut, talousesineet ja 
lasitavara – huokuu samoja 
periaatteita: arvossaan ovat 
käytännöllisyys, tasavertai
suus, esteettisyys, luonnolli
suus – ja yhä enemmän myös 
kestävyys ja ympäristöystä
vällisyys.

SHOPPAILIJAN
jalkojen haastaja
Muodikas arkipukeutuminen on ruotsalaisten ominta aluetta 
kuten myös käytännöllinen design.
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 M
uodin saralla 
 Tukholman moni-
puolisesta tarjon-
nasta löytyy monia 
klassikkomerkkejä, 

joiden liikkeet ovat ehdottomasti 
käynnin arvoisia. Oman suosikkin-
sa löytää varmasti jokainen, joka 
ha luaa panostaa laadultaan ja tyy-
liltään kestäviin vaatteisiin – olipa 
oma tyyli sitten klassisen puhdas-
linjainen tai persoonallisen värikäs. 
Ainakin seuraavissa myymälöissä 
piipahtaa moni suomalainen.

AnnA HoltblAD 
Anna Holtblad voidaan laskea ruot-
salaismuodin pioneereihin. Merkki 
tarjoaa ajatonta tyyliä pohjoismais-
ten ihanteiden pohjalta. Erityisen 
tunnettu design-palkituista neuleis-
taan. 
Grev Turegatan 13

FilippA K 
Filippa Knutssonin vuonna 1993 
perus tama Filippa K on yksi Pohjois-
maiden johtavia muotimerkkejä, 
joka panostaa kestävään muotiin 
sekä puhdaslinjaisen ajattomaan 
tyyliin. Merkki tarjoaa naisten ja 
miesten vaatteiden lisäksi myös 
 kenkiä, laukkuja ja asusteita.

Filippa K -liikkeitä on useita ympä-
ri Tukholmaa, ja merkki on edustet-
tuna myös NK:n ja  Åhlénsin tavara-
taloissa sekä Barkarbyn Stockholm 
Quality Outletissa.

guDrun sjöDén 
Jo noin 40 vuoden ajan persoonalli-
sia ja värikkäitä vaatteita suunnitel-
lut Gudrun Sjödén on klassinen nimi 
ruotsalaismuodin alalla. Vaatteissa 
näkyy pohjoismaisen muotokielen 
lisäksi eksoottisia ja folkloristisia 
vaikutteita. Liikkeissä on vaatteiden 
lisäksi myös sisustustuotteita, joissa 
ruotsalaiset perinteet yhdistyvät vai-
kutteisiin eri puolilta maailmaa.

Keskustan ulkopuolelta 
( Upplagsvägen 1) löytyy myös Gud-
runs Lager på Lager -varastomyymä-
lä, josta voi tehdä edullisia löytöjä.
Regeringsgatan 30  
(myös muita osoitteita)

tukholma.fi/ruotsalaismuoti

Vaivattomat tavaratalot
Mukavuudenhaluinen shoppailija 
 löytää saman  katon alta lähes 
kaiken etsimänsä – tavarataloista. 
 Tukholman keskustassa niitä ovat  
perinteikäs klassikko nK monine 
brändiputiikkeineen ja vuonna 2012 
avattu MooD stocKHolM.  
Sen pää sisään käynnit ovat Regerings-
gatanilla ja Norrlands gatanilla.  

Bibliotekstan  
viettelee vaativankin
Bibliotekstanin alue jää Tukholman 
ydinkeskustassa sijaitsevien Norr-
malmstorgetin ja Stureplanin väliin. 
Alueen halkoo Stureplanille saakka 
kävelykaduksi rauhoitettu kuuluisa 
Biblioteksgatan, mutta myös poikki-
kaduilta löytää useita helmiä. Se avaa 
portin huippumuodin, designin ja 
luksuksen maailmaan. Korkea profiili 
ulottuu myös alueen kahviloihin ja ra-
vintoloihin. Nyt liikutaan kirjaimelli-
sesti kaupungin punaisilla matoilla.

Täällä löytyvät nykyisin esimerkiksi 
kansainvälisen huippumuodin mer-
kit prADA, stellA  MccArtney, 
 burberry, boss, rAlpH lAuren, 
 MicHAel Kors ja louis Vuitton, 
mutta yhtä lailla myös keskeisimmät 
ruotsalaisbrändit, kuten  FilippA K, 
Acne,  tiger oF sweDen ja 
j.  linDeberg.

Samalla Bibliotekstan on näyte-
ikkuna hypeä keränneille niche-tuot-
teille, uusille tulokkaille ja pohjois-
maisille harvinaisuuksille.
tukholma.fi/luksus

So So-Fo!
Södermalmin SoFo tunnetaan ren-
nosta ilmapiiristään. Alueella on 
runsaasti yksilöllisiä liikkeitä sekä 
ravintoloita ja kahviloita. SoFo-nimi-
tys tulee sanoista South of Folkunga-
gatan. SoFoksi katsotaan alue, joka 
jää pohjoisessa Folkunga gatanin, 
lännessä Götgatanin, etelässä Ring-
vägenin sekä idässä Ersta gatanin ja 
Vitabergsparkenin keskelle.

Liikkeenharjoittajat tekevät laajaa 
yhteistyötä, joka ilahduttaa kävijää 
esimerkiksi joka kuukauden viimeise-
nä torstaina järjestettävien Sofo Night 
-iltojen muodossa. Silloin liikkeet ovat 
avoinna erityisen myöhään.
tukholma.fi/sofo

Teksti Laura Iisalo, Taneli Männikkö, Anna Nikkinen, Elna Nykänen Andersson ja Nina Uddin  ▪  Kuvat Laura Iisalo
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MINUN TUKHOLMANI

 Kuin vanhan ajan Helsinki. Sellaiseksi muotoi-
lija, muotisuunnittelija Tiia Vanhatapio kuvaa 
nykyistä kotikaupunkiaan Tukholmaa, jonne 
hän muutti pysyvästi syksyllä 2015. 

"Tukholmasta löytyy samaa fiilistä kuin  Helsingin 
vanhoista työläiskortteleista, Katajanokalta, Puna-
vuoresta ja Kalliosta.”

Sana ”mummola” toistuu Vanhatapion puheessa 
usein. Hän viittaa sillä herkullisen nostalgiseen tunnel-
maan, jota voi aistia vaikkapa Tukholman Berns-hotel-
lin ravintolassa. 

Tukholma on samalla aidosti kansainvälinen ja mo-
derni suurkaupunki. Sinne on helppo solahtaa. Etenkin 
jos osaa arvostaa eloisaa klubiskeneä – musiikki on 
muotoilun ohella yksi Vanhatapion suurista rakkauk-
sista. Aikanaan rockabilly-bändinsä kanssa ahkerasti 
keikkaillut laulajatar on perustanut tukholmalaisen 
muusikko-tuottajamiehensä kanssa DJ-kollektiivin 
Calvin Girls. Vakituisesti he isännöivät iltamia klubeilla 
Riche, Babylon ja Geronimo’s FGT.

Aiemman oman vaatebrändin sekä edelleen toimi-
van luovan toimiston, Vanhatapio & Saksin, sittemmin 
 R -Collection-vaatemerkin luovana konsulttina toimi-
nut Vanhatapio suunnittelee nykyään täyspäiväisesti 
life style-, muoti- sekä businesskonsepteja ruotsalaiselle 
lisenssialan konkarille Bulls pressille.

Asenne ja brändäys ruotsalaisten valtteina
Ruotsalaisesta työkulttuurista heijastuu Vanhatapion 
mukaan positiivisuus ja avoimuus uutta kohtaan.

”Ruotsalaisilla on aina can do -asenne. Heidän 
ensireaktionsa ehdotukseen on yleensä joko ’kyllä’ tai 
 ’miksei’, kun suomalaisella se on ’ei’”, hän nauraa. 

Peritukholmalaista pukeutumistyyliä Vanhatalo ar-
vioi tarkan ammattimaisesti: ”Jos täällä joku juttu on 
in, se näkyy kautta linjan. Kun tietyn mittainen takki, 
tietty hiustyyli tai silmälasimalli on trendikäs, kaikki 
muotia seuraavat nappaavat sen käyttöönsä. Suomalai-
set ovat pukeutumisessaan persoonallisempia, rajoja 
rikkovia. Tukholman katukuvassa näkyy vähemmän 
vintagea ja eri tyylien yhdistelyä.”

Kaiken kaikkiaan Vanhatalo pitää ruotsalaisia mesta-
reina suunnittelemaan perustyylikkäitä ja kaupallisesti 
menestyviä mallistoja, joita voi kuvata sanalla lagom; 
sopiva, miellyttävä, käyttöystävällinen.

Tiia Vanhatapion  
Tukholma on

ROUHEAN 
POSITIIVINEN

LIIKENNEKULTTUURI 

”Autoilijat antavat tietä jalankulkijalle! 
Tämä pieni mutta arjessa ilostuttava seikka 
yllättää minut positiivisesti joka ikinen 
päivä.”

ÅHLÉNS, A PLACE JA GRANDPA

”En ole enää kova shoppailemaan, ostan 
vain tarpeeseen. Ehkä hieman yllättäen 
 Åhléns on suosikkitavarataloni Tukholmassa. 
A place liikkeessä on kattava valikoima 
mielenkiintoisia ruotsalaisbrändejä yhden 
katon alla. Muodin ja lifestylen puolella 
Grandpa on ykkösvalintani.”

KÄVELYT LÅNGHOLMENILLA

”Asumme Hornstullissa, ja lähdemme usein 
koiran kanssa kävelylle ja uimaan kaunii
seen Långholmenin puistoon ja rannoille.

HALLWYLSKA-MUSEO

”Leskirouvan elämäntyö, eksentrinen koti
museo, on suosikkini. Se sijaitsee keskus
tassa, mutta jää silti monelta vierailijalta 
harmillisesti väliin.” ▫

PARASTA TUKHOLMASSA

LASTEN MUOTI
Ruotsalaissuunnittelijat ovat 
viime vuosina luoneet per
heen pienimmille ja vähän 
van hemmillekin trendikkäitä 
brändejä, jotka ovat saavutta
neet suosiota myös Euroopan 
ulkopuolella.

POTKUPUKUJA KAIKILLE

Ruotsalaisen pariskunnan 
 ideoi mat sHAMpooDle
merkkiset oloasut ovat nousseet 
muutamassa vuodessa maail
manmaineeseen. Perinteisen 
potkupuvun innoittamat värik
käät oloasut sopivat kaiken
ikäisille. Pienin koko on 60 cm.  
Bellmansgatan 22 c

PIKKU SIRKUSTAITEILIJAT

Pian kymmenvuotias 
Mini  roDini on yksi Ruotsin 
myydyimmistä lastenvaate
brändeistä. Suunnittelija ja 
perustaja Cassandra Rhodin 
halusi tehdä vaatteita, jotka 
tukisivat lasten luovuutta ja 
persoonallisuuden kehitys
tä. Cassandra on kuuluisaa 
 sirkus ja taiteilijasukua. 
 Suvun  historia näkyy vaattei
den eläinprinteissä ja rohkeissa 
väreissä. Mallistoa tehdään 
0−11vuotiaille.
Södermalm, Nytorgsgatan 36
Vasastan, Odengatan 78
Ydinkeskusta, Åhléns ja NK

tukholma.fi/perheshoppailu
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Stockholm Quality Outlet
Budjettitietoisen shoppailijan kan-
nattaa suunnata puolisen tuntia 
keskustasta sijaitsevaan Stockholm 
Quality Outletiin, jossa useat suuret 
merkit myyvät tuotteitaan huomat-
tavasti lippulaivaputiikkeja alemmil-
la hinnoilla. 

Barkarbyssä sijaitsevaan outletiin 
pääsee helpoiten autolla. Julkisilla 
kulkuvälineilläkin sinne hurauttaa 
keskustasta noin puolessa tunnissa. 
Matka vaatii vaihdon paikallisjunas-
ta bussiin. Perillä odottaa todellinen 
outletparatiisi. 

Stockholm Quality Outlet on suu-
ri, kylämäinen alue, jonka erillisiin 
taloihin sijoitetut 50 putiikkia tarjoa-
vat yli sadan tavaramerkin tuotteita. 

”Tuotevalikoima koostuu edelli-
sen kauden mallistoista sekä koe-
mallistoista. Täältä voi siis löytää 
täysin uniikkeja vaatteita,” kertoo 
Lena  Atterling.

Koemallistoja Stockholm  Quality 
Outletissä myyvät muun muas-
sa ruotsalaismerkit oDD Molly, 
Hope ja HAglöFs. Atterlingin 
mukaan juuri koekappaleet ovat hy-
vin suosittuja ja ne myydään usein 
loppuun nopeasti – tiettyjä kokoja ja 
malleja kun on tarjolla vain muuta-
mia. Uutta tavaraa saapuu toisaalta 
suhteellisen usein.

”Reissulle kannattaa varata kun-
nolla aikaa, sillä läpikäytävää on 
paljon.”
tukholma.fi/outlet

Kista Galleria
Kista Gallerian ostoskeskuksessa on 
180 liikettä ja ravintolaa sekä elo-
kuvateatteri, keilailurata ja mikro-
autorata. Laadukkaiden muotiliik-
keiden lisäksi tarjontaan kuuluu 
sekä pieniä paikallisia myymälöi-
tä että asemansa vakiinnuttaneita 
suuria ketjuja. Maininnan arvoisia 
ovat muun  muassa jAcKie, next, 
new  yorKer, MonKi ja gstAr 
rAw. Pitkät aukioloajat ovat yksi 
Kistan ostoskeskuksen valteista.
tukholma.fi/ostoskeskukset

Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia täyttää elämyk-
siä, trendejä ja kulinarismia arvosta-
van kävijän toiveet. Se huokuu kan-
sainvälisten metropolien tunnelmaa. 
Tilat ovat valtavat, ja liikkeiden sekä 
brändien lista tuntuu loputtomalta. 
Ravintola-alue on korkeatasoinen. 
Elokuvateatterista löytyy Pohjois-
maiden uusin IMAX-tekniikka ja 
modernit salit VIP-osioineen.
tukholma.fi/mallofscandinavia 

OSTOKSILLA  
KAUPUNGIN ULKOPUOLELLA

Stockholm Quality Outletin 50 putiikkia 
tarjoavat yli sadan tavaramerkin tuotteita.

  ▫

Teksti Kati Heikinheimo  ▪  Kuva Elina Simonen
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SYÖ & JUO

Syö, juo  
ja nauti SÖDERMALMILLA
Södermalmilla on elävä, maistuva ja mukaansatempaava kahvilakulttuuri.  
Kävelyn ja ostosten lomassa kannattaa istahtaa virkistymään alueen kahviloihin. 

KAHVIA VAI TEETÄ? 
Södermalmin SoFossa sijaitseva Gildas rum 
houkuttelee samettinojatuoleilla ja muutenkin 
leikkisän vintage-tyylisellä sisustuksella. Kahvi 
on hyvää ja leivonnaiset herkullisia. Kesäisin 
ulko terassin tuolit täyttyvät Nytorgetin katu vilinää 
tarkkailevista kahvittelijoista.
Skånegatan 79

Johan & nyström -pienpaahtimon konsepti-
liike valittiin vuonna 2014 Ruotsin parhaaksi 
kahvilaksi. Sen kattavasta myyntivalikoimasta 
löytyy kahvin lisäksi trendikkäitä ja virkistäviä 
teemakuja vaikka tuliaiseksi! Ensitunnelmat kah-
vilasta saat katsomalla videon sivustoltamme.
Swedenborgsgatan 7
tukholma.fi/kahvilat
tukholma.fi/johannystrom                                       

PURTAVAA AAMUPÄIVÄLLÄ
Brunssit ovat kuuluneet tukholmalaisten viikonloppu-
luksukseen jo vuosia. Uusin villitys kaupungissa on 
kuitenkin aamiaiset, jotka eivät siis Tukholmassa ole 
suinkaan vain hotellien luvattua maaperää. 
tukholma.fi/aamiainen

PÄRLANS KONFEKTYR
Pärlans tarjoaa ihastuttavan 
yhdistelmän 1930-luvun jatsah-
tavaa tunnelmaa sekä herkul-
lisimpia toffeita ja makeisia. 
Tätä Södermalmin makeinta 
paikkaa ei kannata missata! 
Katso video sivustoltamme.
Nytorgsgatan 38
tukholma.fi/parlans

PAUL SVENSSON  
& FOTOGRAFISKA
Valokuvataiteen museo Fotografiskan 
yläkerrassa sijaitsee suosittu ravintola, 
jonka valtavista ikkunoista voi ihastella 
merellistä Tukholmaa. Ravintolan ruoka-
lista on TV-kokki ja ravintoloitsija Paul 
Svenssonin käsialaa. ”Fotografiska ei 
ole pelkkä museo, vaan parhaimmillaan 
koko päivän kestävä kokemus kaikille 
aisteille”, hän kertoo.

Svenssonin ruokafilosofia on vihreä. 
” Kokeilin aikani kaikenlaista, mutta 
seitsemisen vuotta sitten löysin oman tyy-
lini. Minulle on tärkeää, missä ja miten 
raaka-aineet on tuotettu. Kasvikset ovat 
usein lautasella pääosassa.

Svensson on alkujaan kotoisin 
 Helsing borgista mutta muutti Tukholmaan 
25 vuotta sitten – ja jäi. Hän asuu per-
heineen Tukholman saaristossa, puolen 
tunnin ajomatkan päässä keskustasta.
tukholma.fi/paulsvensson

Lue suomalaisten ruokabloggaajien 
suosikeista Tukholmassa:

tukholma.fi/ruokabloggarit

  ▫

KVARNEN –  
BRUNSSI SÖDERIN 
KLASSIKOSSA

Edesmennyt Stieg Larsson 
kynäili Millennium-tri lo-
giassaan Medborgar-
platsenin kupeessa 
sijaitsevan Kvarnenin 
maailmankartalle. Mainet-
ta paikalla on kuitenkin 
jo kertynyt jo aiemminkin 
– sekä olut tupana että 
ruokaravintolana. Talon 
suosittu brunssi sisältää 
muun muassa runsaasti 
kalaruokia ja muita ruot-
salaishenkisiä klassikoita. 
Tarjolla on kaksi kattausta 
viikonlopun molempina 
päivinä.
Tjärhovsgatan 4

RENTO AAMIAINEN 
URBAN DELISSÄ

Söderin SoFo-kortteleiden 
sydämessä Nytorgetilla 
sijaitseva Urban deli on 
yhdistelmä leipomoa, ra-
vintolaa ja kauppahallia. 
Samalla se on ollut myös 
yksi nousevan aamiais-
trendin tienraivaajista. 
Tarjolla on neljä eri koko-
luokan aamiaispakettia 
– järkevin hinnoin. Avara 
ja viihtyisä tila toimii yhtä 
lailla pienten lasten van-
hempien kohtaus pisteenä 
kuin kokous paikkanakin. 
Aamiainen joka päivä 
klo 8–11. 
Nytorget 4
(myös Sveavägen 44)
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Teksti Tukholma.fi,  
Laura Iisalo ja Taneli Männikkö

HORNSTULL

ZINKENSDAMM
MARIATORGET

Stockholms Södra

SLUSSEN
FOTOGRAFISKA

KVARNENJOHAN & NYSTRÖM
PÄRLANS

URBAN DELI
GILDAS RUM

MEDBORGAR
PLATSEN

G
ötgatan

Folkungagatan

Stadsgården, 
Tegelvikshamn

Hornsgatan

Ringvägen

SKANSTULL



Tanssia, teatteria,  
stand up -komiikkaa
Tanssitarjonta on Tukholmassa 
korkeatasoista, ja esityksiä on vii-
koittain useita. Dansens Husin 
ohjelmisto koostuu nykytanssista, 
ja lavalla nähdään alan ruotsalaisia 
huippunimiä sekä trendikkäitä ulko-
maisia vierailijoita. 

Yksi teatterielämän keskuksis-
ta on Kultur Husetissa sijait-
seva  Tukholman Kaupungin
teatteri, joka tar joaa myös 
tanssi esityksiä. 

 Dramatenin teatteriohjelmis-
toon kannattaa tutustua ja varata 
liput ajoissa. Myös KuninKaal
linen ooppera tarjoaa elämyksiä 
klassisempaan makuun.

Teatteri- ja elokuvateemaan 
voi sukeltaa FilmstaDenissa 
 Råsundassa, jonne pääsee kätevästi 
metrolla (asema: Näckrosen). Lauan-
tai-illan voi viettää myös stand up 
-komiikan parissa. Kansainväliset 
huiput esiintyvät Berzelii-puistossa 
sijaitsevassa CHina teaternissa 
ja Bar BrooKlynissä. Paikal-
lista stand up -tunnelmaa löytyy 
puB Big Benistä. 
tukholma.fi/teatteri
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TOP 3  
RUOKA
TRENDIT

Iloinen ilta
HYVÄSSÄ SEURASSA

Husmanskost  
maistuu ravintolassa
Vanhassakaupungissa sijaitseva 
 traDition on Tukholman harvoja 
ainoastaan husmanskostiin erikois-
tuneita paikkoja. Perustaja, keittiö-
mestari Jonas  Pettersson kertoo 
haluavansa keskittyä perinteen 
säilyttämiseen. Yksinkertaisuus ja 
huolella sekä kiireettä tehty ruoka 
on husmanskostin juju. Ensiluokkai-
set ainekset ovat tärkeitä.

Paikan suosituimpia ruokia ovat 
muun muassa vasikan paahtopaisti 
tillikastikkeella voissa paistetun kaa-
lin kera ja kananmuna-katkarapu-
kastikkeella ryyditetty turska.

Traditionin listan ikisuosikkia, 
Biff Rydbergia eli sisäfileestä valmis-
tettua pyttipannun luksusversiota, 
on ylistetty kaupungin parhaaksi. 
Sitä haudutellaan uunissa yön yli.

Petterssonin mukaan kaikilla on 
käsitys siitä, millaisia tuttujen koti-
ruokien tulisi olla, mutta lopulta 
harva kokkaa itse husmanskostia 
kotona.

”Useimmat asiakkaat kommen-
toivat ruokaa sanomalla, että se on 
kuin heidän isoäitinsä laittamaa.”
Österlånggatan 1
tukholma.fi/kotiruoka

Mamma Mia, mitkä bileet!
Mamma Mia! The Party on enem-
män kuin musikaali. Se on mukaan-
satempaava ilottelu kreikkalaisessa 
tavernassa, jossa nauru raikaa ja 
Abban musiikki saa tanssijalan nou-
semaan. 

”Tämä on uusi ja erilainen kon-
septi Ruotsissa, ja ihmiset ovat olleet 
todella innoissaan", kertoo yksi illan 
pääesiintyjistä, Anki  Albertsson. 

Huippusuositut illat ovat olleet 
pääsääntöisesti loppuunmyytyjä, 
mutta lippuja aina voi tiedustella 
osoitteessa ticketmaster.se.
Tyrol (Gröna Lund),  
Lilla Allmänna Gränd 2
tukholma.fi/mammamia

Tukholmassa makoisan ja mieliinpainuvan illan 
viettäminen on helppoa. Valinnanvaraa on runsaasti. 

Hotellibaarit
Tukholman ydinkeskustas-
ta löytyy lukuisia baareja ja 
loungeja. Niissä after workia 
tahdittava livemusiikki kut-
suu mukaan tunnelmaan.

granD Central By  sCanDiCin 
Bistrossa rautatieaseman liepeillä 
(Kungsgatan 70) soi livejazz jo alku-
illasta keskiviikkoisin ja aika ajoin 
myös torstaisin. Baarien ja ravinto-
loiden valikoima on kansainvälis-
tä tasoa. Tilaa löytyy niin yläkerran 
 aCoustiC Barista kuin alaker-
ran New York -henkisestä teater
Barenista. Täällä kokoonnutaan 
kilistelemään iltapäivästä alkaen – 
joka päivä.

norDiC ligHt Hotel sijaitsee 
aivan keskusrautatieaseman kupees-
sa ja tarjoaa kaksi erilaista elämystä. 
Hotellin lobbybaarissa soittaa DJ ilta-
päivästä alkaen, cocktailien ja yleisen 
fiilistelyn merkeissä, kuten kunnon 
hotellissa kuuluukin. tHe CrooKeD 
leg -ravintolan menoidea taas on 
löhöillä, syödä makoisasti pubityyliin 
ja kuunnella DJ-artistien tarjontaa 
perjantai- ja lauantai-iltaisin. 
tukholma.fi/hotellibaarit

KATURUOKA 

Ruokarekat ovat 
nykyään kiinteä 
osa lounasajan 
arkea Tukholman 
keskustassa. Tar-
jolla on annoksia 
tacoista nuudeleihin, eivätkä 
hinnat päätä huimaa. Iso trendi 
kaupungissa on myös maistuvat 
gourmet-hampurilaiset, joita 
tarjoavat lukuisat ravintolat. 
tukholma.fi/ruokarekat
tukholma.fi/hampurilaistrendi

TERVEELLISET 
VALINNAT

Monet tukholma-
laiset ovat yhä 
terveystietoisempia 
ja syövät mieluiten 
ruokansa raakana 
ja kasvispohjaisena. Suosituksi 
ravintotrendiksi on noussut 
myös gluteenittomuus. Katso 
sivustoltamme video lähiruokaa 
tarjoavista Oaxen-ravintoloista.
tukholma.fi/gluteenittomat
tukholma.fi/oaxen

LATINO KEITTIÖN  
KUUMAT MAUT

Uusimpana tulok-
kaana Tukholman 
katukuvassa ovat 
latinalaisamerik-
kalaiset ravintolat, 
jotka kilpailevat keskenään 
konstailemattomilla ja tulisilla 
makuelämyksillä. Latinalais-
amerikkalaiset ja pohjoismaa-
laiset raaka-aineet sekoittuvat 
tukholmalaisten huippukokkien 
käsissä. Menuista löytyy ruokia 
perinteisistä tacoista aina peru-
laisiin cevicheihin.
tukholma.fi/latinotrendi

RAVINTOLAT & ILTAELÄMÄ
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Menopaikat
Tukholman kenties suurin ja komein 
yökerho on nimeltään sture
Compagniet, jonka listalle kan-
nattaa ilmoittautua ajoissa sisään-
pääsyn varmistamiseksi. Myös 
suositussa rose CluBissa samp-
panja virtaa parhaimmillaan aamu-
viiteen, aivan kuten heteroystävälli-
sessä homoklubissa, tanKissa. 

noBis-hotellin kullansävyinen 
cocktail-baari täyttyy etenkin alku-
illasta, kun monet saapuvat paikan 
päälle hotellin kuuluisaksi tekemän 
Strawberry Basil Smash -juoman 
houkuttelemina.

Eteläisellä Södermalmilla 
Maria torgetin lähistöllä sijaitseva 
 morFar ginKo -baari on täydel-
linen aloituspaikka.Arki-iltaisin 
baarissa voi pelata pingistä tai ottaa 
osaa tietokilpailuun, viikonloppuisin 
vierailevat tiskijukat nostavat tun-
nelman kattoon.

Morfar Ginkon baarimikko 
 David Romberg kertoo käyvänsä 
ulkona usein. ”Suosikkipaikkoja-
ni ovat läheinen marie  laveau 
ja HäKtet. Joskus käyn myös 
 inDigossa”, hän listaa.
tukholma.fi/yoelama ▫

Kulttuurielämyksiä ja baarifiilistä
 Morfar Ginko

Mamma Mia! The Party

Nobis-hotellin 
Guldbaren 

Parasta Tukholmassa  
juuri nyt:

tukholma.fi/tapahtumat

Teksti Laura Iisalo, Tuukka Luukas ja Minna Takkunen



12 13

 Keskustassa sijaitsevan kauniin Central
badet-kylpylän ylpeydenaihe on upea 
uima-allas, jonka tunnelma henkii men-
neisyydestä. Hemmotteleva kasvo- tai 

vartalohoito luonnonmukaisilla tuotteilla vii-
meistelee kylpylävisiitin.

Japanilaishenkinen spa Yasuragi tarjoaa kä-
vijöilleen rentoutumisen seesteistä suloa. Kylpylä 
sijaitsee saaristossa  20 minuutin matkan päässä 
keskustasta. Katso video sivustoltamme!

Lempeistä spa-hoidoista voi Tukholmassa naut-
tia kätevän toimivasti myös monissa hotelleissa. 

Hotelli Clarion stoCkholmissa Söder-
malmilla on intialaisvaikutteinen kylpylä 
 elements spa, jossa inspiraation lähteenä on 
käytetty Ayurveda-oppia. Täältä löytyy kattava 
valikoima Ayurveda-hoitoja sekä jooga- ja pilates-
tunteja koko kehon ja sielun hoitoon. Elämys-
suihkut, kutsuvat uima-altaat ja yrttisauna vii-
meistelevät nautinnon.

Moderni hotelli Clarion sign sijaitsee kä-
tevästi kävelymatkan päässä keskusrautatie-
asemalta. Hotellin selma CitY spassa voi 
nauttia moni puolisista spa-hoidoista tai vierailla 

 T ukholmassa myös edullisesti 
majoittuminen on mahdollista  
– yönsä voi viettää vaikka 

vapaaehtoisesti telkien takana.
Perinteisen hotelliyöpymisen 

sijaan Tukholmasta voi löytää 
tarpeisiinsa sopivan majoituksen 
edullisesti niin keskustan sydämestä 
kuin sen laitamilta. Tarjolla on itse-
palvelukonseptilla toimivia hotel-
leja, designia sekä persoonallisia 
huoneistoja.

Aivan Tukholman keskustaan on 
hiljattain avattu kohtuuhintainen 
Best Western -ketjuun kuuluva 
&hotel, jonka huoneet ovat 
hieman tavallista pienempiä (ja osa 
ikkunattomia), mutta silti laadultaan, 
mukavuudeltaan ja toimivuudel-
taan huippuluokkaa. Tarjolla on 
myös jonkin verran perhehuoneita. 
Hotellissa on panostettu erityisesti 
yhteistiloihin – ravintolaan, baariin 
ja oleskelutilaan. Hotelli sijaitsee 

Aikaa IHANALLE 
     HEMMOTTELULLE
Tukholmassa itsensä  hemmottelu  
on helppoa esimerkiksi kylpylöissä. 
Erilaisten hoitojen valikoima on 
houkuttelevan runsas. 8x LAADUKASTA 

MAJOITUSTA EDULLISESTI

Vihdoinkin 
kaksin

KYLPYLÄT & HOTELLIT

sijaitsee Nackassa muutaman minuutin ajo-
matkan päässä Tukholman keskustasta. Tämä 
massiivinen punatiilirakennus tar joaa hulppean 
merinäköalan lisäksi näkymän muun muas sa 
kauniiseen Djurgårdeniin. Hotellin kylpylästä 
vastaa maineikas sture badet, joka on raken-
nettu turkkilaisen Hammam-teeman ympärille: 
marmorikivet ja huoneet hehkuvat lämpöä mikä 
vie kävijän mukanaan aistikkaalle rentoutumis-
matkalle. Hammam lämmittää lihakset, peh-
mentää ihon ja rentouttaa mielen.

First hotel reisen on tunnettu korkea-
luokkaisesta palvelusta, laadusta ja modernista 
designista. Bonuksena on hotellin ihanteelli-
nen sijainti Skeppsbronilla, aivan kuninkaan-
linnan tuntumassa. Hotellin kylpylä luxurY 
spa on nimensä veroinen: asiakkaalle tarjotaan 
samppanjaa ja hurmaavia spa-hoitoja ylellisessä 
ympäristössä.
tukholma.fi/kylpylahotellit
tukholma.fi/wellness
tukholma.fi/yasuragi

lähellä Hötorgetia, mutta hieman 
rauhallisemmalla sivukadulla. 

storY-hotelliin kirjaudutaan 
avainkoodin avulla, ja itsepalvelua 
vastaan saa mukavan ja suhteelli-
sen edullisen majasijan mainiolta 
paikalta. Hotelleja on kaksi, toinen 
Sture planilla ja toinen kaupungin 
ulkopuolella, ravintola tiheässä 
 Sundbybergissä. 

DESIGNIA TAI KALTEREITA

Uusi edullinen design-hotelli 
 motel l on raikas uutuus kes-
kustan eteläpuolelle vauhdilla 
kehittyneessä Hammarby Sjöstadin 
kaupunginosassa. Design-hotellin 
sisustuksessa on nähtävissä muun 
muassa suunnittelija Lisa  Bengtsonin 
mielikuvituksellisia kädenjälkiä, ja 
kaiken kukkuraksi varsin edullisia 
hintoja – myös perheille.

Kävelymatkan päässä Horns-
tullin metropysäkistä sijaitsevassa 

ainoastaan allas- ja saunaosastolla. Monet suo-
sivat Clarion Signia sen ulkoilma-altaan vuoksi. 
Ympäri vuoden lämpimänä höyryävältä altaalta 
on mahtavat näkymät yli Tukholman keskustan.

Kuuluisa grand hôtel kuninkaanlinnaa 
vastapäätä on tähtien ja valtionpäämiesten suo-
sima hotelli, joka hemmottelee asiakasta ylväillä 
puitteilla ja parhaalla palvelulla. Hotellin kylpylä 
nordiC spa & Fitness on valittu maailman 
kymmenen parhaimman kylpylän joukkoon. 
”Suomalaiselle kävijälle suosittelemme erityises-
ti Nordic Beauty -pakettia, joka sisältää kuorin-
nan, naamion ja hieronnan. Myös Arctic Detox 
on erittäin suosittu – tämä vaativampi hoito sopii 
rohkeammalle ja kokeilunhaluiselle”, kertoo kyl-
pylästä vastaava Anneli Falk.

elite hotel marina tower on vanhan 
myllyn tiloihin rakennettu uusi upea hotelli, joka 

 lång holmenin retkeilY
majassa voi yöpyä entisessä 
sellissä. Perinteisestä poikkeavan 
kokemuksen tarjoavat myös esi-
merkiksi generator stoCkholm 
sekä vene- tai laivamajoitukset, 
kuten Slussenin lähellä sijaitseva 
the red boat ja Skeppsholmenin 
aF Chapman.

Huoneistohotelli on myös hyvä 
majoitusvaihtoehto. Esimerkiksi 
staY at -ketjun majoituskohteet ovat 
keskustan ulkopuolella, mutta hyvien 
yhteyksien päässä Brommassa 
( Alvikissa) ja Kistassa ostoskeskuksen 
ja metropysäkin läheisyydessä.
tukholma.fi/edullinen-majoitus
tukholma.fi/uudet-hotellit
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Selma City Spa

Japanilaishenkinen Yasuragi-kylpylä 
hellii kävijöitään lempeästi.
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Arjen touhussa ja aika-
taulupaineessa romantiik-
ka uhkaa helposti jäädä 
taka-alalle. Lomalla sen 
sijaan on aikaa keskittyä 
yhteiseloon oman rakkaan 
kanssa. Romanttinen 
Tukholma tarjoaa tähän 
runsaasti mahdollisuuksia. 
Viikonloppu voi sisältää 
esimerkiksi hämyisillä ku-
jilla käsi kädessä kävelyä, 
samppanjan siemailua 
samettisohvilla ja laiskois-
ta kiireettömistä hotelli-
aamuista nauttimista.
tukholma.fi/romanttisesti

KULJE VICTORIAN 
JA DANIELIN 
RAKKAUSPOLKU

Kävelyreitti kulkee 
vaihtelevan luonnon 

keskellä ja kiertää pienen 
Isbladskärret-järven Djur-
gårdenissa. Järvi on mo-
nien lintujen pesintäpaikka, 
jossa voi bongata kyhmy-
joutsenia, varpushaukkoja 
ja jopa merikotkan.  
Metsäpolku on 390 metriä 
pitkä ja kiemurtelee suur ten 
tammien keskellä.

  ▫
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Teksti Taneli Männikkö, Anna Nikkinen ja Elna Nykänen Andersson
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KLASSIKOT

 T ukholmalaiset välttelivät pitkään pittoreskia 
Vanhaa kaupunkia turistimassojen pelossa. 
Tänä päivänä yhä useampi paikallinen suuntaa-
kin askeleensa juuri Gamla Staniin, kun haluaa 

syödä illallista palkitussa ravintolassa, istua lasilliselle 
kaupungin baariin tai asioida käsityöliikkeessä. 

Monelle Tukholman-kävijälle Gamla stan on tuttu, 
koska siellä on kiva kuljeskella. Mitäpä jos tutustuisit 
ensi kerralla vaikkapa seuraaviin Gamla Stanin haus-
koihin omituisuuksiin?

 
 Viikinkiajan riimuja löydät  
Prästgatanin ja Kåkbrinkenin risteyksestä.

 Ruotsin pienin julkinen patsas  
löytyy puolestaan Suomalaisen kirkon takaa  
(osoite Bollhustäppan).

 Entä kapein kuja?  
Se on Mårten  Trotzigs gränd.

 Tukholman Vanhimman Värimaalauksen 
löydät puolestaan Storkyrkan-kirkosta.

 Kun kävelet kuninkaanlinnan ohitse, 
huomaa upeat pronssileijonat – ne 

ovat vartioineet linnaa jo 1700-luvulta lähtien.

tukholma.fi/klassikkokohde
tukholma.fi/gamla-stan

KUNINGATTAREN 
JALANJÄLJISSÄ
Drottninggatan kuuluu  Tukholman 
vakiokohteisiin, mutta tutulta 
kävelykadulta löytyy myös paljon 
uutta koet tavaa. Kadun alkupäässä 
sijaitsee kiinnostava Dansmuséet-
museo. Drottninggatan 17

Euroopan ensimmäinen sixty
seVen-myymälä sijaitsee muutaman 
kymmenen metrin päästä Central-
badetista. Kaupan on laadukkaita 
nahkakenkiä, jotka on suunniteltu 
Skandinaviassa ja valmistettu 
 Espanjassa. Drottninggatan 92

LÖYTÖJÄ JA TUNNELMAA 
JOULUMARKKINOILLA

Gamla stanin kaunis 
keski aikainen arkkitehtuuri ja 
mukula kivi kadut luovat täydel-
lisen tunnelman perinteisille 
 joulumarkkinoille. Täältä löydät 
varmasti mieleisiä jouluherkkuja 
sekä maukasta, höyryävää 
glögiä.

skansenin idyllisten joulu-
markkinoiden perinne alkoi 
vuonna 1903. Markkinat ovat 
avoinna viikoloppuisin ensim-
mäisestä adventista eteenpäin.

Beckmansin designkoulun 
oppilaat järjestävät vuosittain 
joulumarkkinat. Monista tämän 
koulun oppilaista on myöhem-
min tullut tunnettuja suunnitteli-
janimiä. ”Monet tukholmalaiset 
löytävät mieleisensä joululahjat 
täältä”, koulussa opiskellut 
Siah Javaheri sanoo. Hän lupaa 
koulun markkinoilla kävijöille 
inspiraatiota, iloa ja korkea-
luokkaisia designlöytöjä.
Brahegatan 10

Tarkista markkinoiden auki-
oloajat sivustoltamme! 
tukholma.fi/joulumarkkinat

TULE HYVÄ PIPARKAKKU!

arkDes järjestää vuosittain 
suositun piparkakkutalo
näyttelyn, jossa kävijä saa 
nauttia makeasta ja luovasta tai-
teesta. Kilpailun teema vaihtelee 
vuosittain. Piparkakkutaloista on 
edellisinä vuosina koottu esimer-
kiksi suurkaupunkeja. 
Exercisplan 4

PERINTEINEN JOULUPÖYTÄ

Ruotsalaisesta joulupöydästä 
suomalainen löytää monia tuttuja 
makuja ja toisaalta jotain erilais-
ta. Klassinen joulupöytä on tarjol-
la marras-joulukuussa esimerkiksi 
seuraavissa ravintoloissa:

GranDs VeranDa. 
 Korkealuokkainen joulupöytä 
Grand-hotellin verannalla, josta 
on näkymä Kuninkaan linnaan ja 
Gamla Staniin.
Södra Blasieholmshamnen 8

staDshuskällaren. Kii-
reetöntä ruokailua Kungsholme-
nilla kaupungin talon holveissa. 
Joulupöydän antimet koostuvat 
perinteisistä, huolella valmistetuis-
ta joulu- ja talvenajan herkuista.
Hantverkargatan 1 ▫

GAMLA STAN
– KLASSIKON  
UUSI TULEMINEN

Vanha tuttu YLLÄTTÄÄ Moni väittää tuntevansa Tukholman klassikkokohteet läpikotaisin.  
Ne kuitenkin tarjoavat nostalgian lisäksi myös virkistäviä, uusia elämyksiä.

Iltapäiväkahvit voi juoda Drottning-
gatanin loppupäässä sijaitsevassa 
FaBrique-kahvilassa. Sen leivät, 
pullat ja muut herkut valmistetaan 
käsityönä Söder malmilla. Drottning-
gatan 102

Vanhan Observatorion yhteydessä 
sijaitsee sympaattinen himla
ValVet kaFé och eVent, jonka 
tiloissa toimi 1800-luvulla pesula. 
Tarjolla on lämpimiä annoksia, 
voi leipiä ja perinteisiä vohveleita 
sekä itse tehtyjä kakkuja ja keksejä. 
Aukioloajat vaihtelevat sesongin 
mukaan. Drottninggatan 120
tukholma.fi/drottninggatan 1

2 
 

3 

 4 

5

Lähtölaskenta jouluun

Vanhan kaupungin joulumarkkinat StortorgetillaFabrique
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Teksti Tukholma.fi ja Laura Iisalo



Menetkö Tukholmaan perheen kanssa vai romanttisesti kaksin?  
Mitä uutta tehdä kaveriporukalla tai työmatkalla?  

Kaipaatko vinkkejä kulttuurimatkallesi? Suuntaatko kenties löytöretkelle? 
Kokosimme parhaat ideat juuri sinulle: tukholma.fi/matkaohjelmat
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