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Chennai – (Madras) 

 
Tämä raportin runkona toimii vuoden alussa tammikuu 2011 tehty Bangaloren matkan raportti. Runko ja 
asiajäsentelyt tulevat olemaan samat, asiat erilaiset. Yhteneväisissä asioissa käytän samoja tekstejä 
kuin toisessakin raportissa, tosin Chennain suuntaan painotettuna. 
 
Jos sinulle tulee tilaisuus päästä Chennaihin harjoitteluun niin älä jätä tätä elämäsi tilaisuutta 
käyttämättä. Jotta saat oleskelustasi kaupungissa parhaimmat kokemukset irti tarvitset mukaasi 
avoimen mielen kaikkeen erilaisuuteen, suvaitsevaisuutta tehdä itsellesi tuttuja asioita eri tavalla sekä 
seikkailumieltä kaikkea uutta kohtaa. Tällä reseptillä tulet takuuvarmasti muistamaan harjoittelusi 
Chennaissa loppuelämäsi. Suomeakin opit kaupan päälle arvostamaan uudella tavalla.  
 
Chennai on Intian 4. suurin kaupunki. Se on helposti pääteltävissä myös katutasolta katsoen. Porukkaa 
ja elämää riittää aina iltamyöhään kunnes kaupunki yhtäkkiä hiljenee yöunilleen. Jos olet ensimmäistä 
kertaa Intiassa niin luultavasti tulet aluksi yllättymään ihmispaljoudesta ja hälinän määrästä. Tulet silti 
tottumaan tähän melko nopeasti. Pakko, sillä tuskin tarkoituksesi oli  tulla Intiaan asti valittamaan 
melusta tai muuten vain erilaisista tavoista? Kun hyväksyt erilaisen ympäristön niin huomaat mitä 
kaikkea mukavaa ja erilaista kaupunki ja maa voikaan sinulle tarjota. Ota kaikki irti paikallisuudesta 
äläkä käytä kaikkea vapaa-aikaasi esim. Ideal Beach Resortin uima-altaalla maaten tai pelkissä 
ostoskeskuksissa pyörien. Näin saat itsellesi muistoja joita voit vanhoilla päivilläsi jakaa muille 
keinutuolistasi käsin. 
 
Oheinen raportti on tehty sillä silmällä, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä Chennaihin 
saapuvalle. Useammassa paikassa on tarkoituksella mainittu myös mahdollisia lieveilmiöitä ja 
varoittavia asioita. Chennaissa niistä ei tarvitse huolehtia. Silti niistä on hyvä olla tietoinen. Varsinkin jos 
joskus myöhemmin eksyt syvemmälle Aasiaan. 
 
KAIKKI tässä raportissa esille tulleiden paikkojen sijainnit löytyvät kartalta Google Mapsista Chennai - 
Madras. Karttamerkinnät on myös mahdollista saada Google Earth .kmz-tiedostona. Raportissa mainitut 
paikat ovat esitetty "elävämmässä muodossa" mukana tulevassa videosta: Videon pituus 41.32 
minuuttia. Kaikista valokuvista on kysyttäessä saatavilla laajakuva 1920 x 1080 kokoiset alkuperäiset 
versiot. 
 
Linkit Youtubeen - Linkkejä EI saa levittää yleisesti. Videot näkyvät myös HD-tarkkuuksina. Valitse 
esim. 720 tai 1920 HD. Odota että video latautuu tarpeeksi. Nopeimmin video näkyy perus 360 p. 
asetuksella. 
 
Osa I   http://youtu.be/ikBb1Q9nLXY  Kesto 9.28 min 
Osa II  http://youtu.be/_fg7z4t-gbs  Kesto 9.56 min 
Osa III http://youtu.be/a8PjpQXfNWA Kesto 13.30 min 
Osa IV http://youtu.be/PfW4wqx1ZU8 Kesto 9.18 min 
 
 

http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0
http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0
http://youtu.be/ikBb1Q9nLXY
http://youtu.be/_fg7z4t-gbs
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Tarvittavat viisumijärjestelyt 
      
Tarvitset erillisen viisumin matkatessasi Intiaan. Matkaan lähtevänä opettaja - ohjaaja tarvitsee 
turistiviisumin. Harjoittelija tarvitsee työviisumin. Varmista Intia verkostolta, mikä viisumi sopii sinulle 
parhaiten.   
 
Hakemiseen tarvitaan seuraavat asiat: Alla oleva esimerkki turistiviisumille. Selvitä Intian suurlähetystön 
sivuilta työviisumin vaatimukset. 
 

 Passi, jossa on vähintään puoli vuotta voimassaoloaikaa jäljellä 

 Tulostettu sähköissä muodossa tehty viisumihakemus 

 Yksi värillinen passikuva , mielellään alle puoli vuotta vanha. Vielä keväällä 2011 kelpasi 
mustavalkoinen passikuva 

 50 euron viisumimaksu, joko tilisiirtona tai käteisenä  

 Todistus voimassa olevasta sairasvakuutuksesta 

 Tyhjä kirjattu palautuskuori, jos haluat viisumisi suoraan kotiin 
 
Seuraa Intian suurlähetystön ohjeita viisumin haussa. (Varmista tämän hetkinen hakuosoite). Hakemus 
tehdään sähköisesti. Tuloste toimitetaan passikuvan, maksukuitin sekä matkavakuutustodistuksen 
kanssa (tammikuu 2012) Indo-German Consultancy Services toimistoon. Voit viedä sen joko 
henkilökohtaisesti tai postitse. Jos haluat palautuksen suoraan kotiisi, toimita papereiden yhteydessä 
valmis tyhjä kirjattu kirje. Itsellä "turisti" viisumi tuli tällä kertaa kahdessa päivässä takaisin. Varaudu 
tarvittaessa pidempään odotukseen. Selvitä ruuhkatilanne äläkä jätä viime tinkaan. Pikaviisumi tulee 
huomattavasti kalliimmaksi.  
 
Suurlähetystön osoite: 

Embassy of India/ Kulosaarentie 32, 00570 Helsinki 

Visan haku joulukuun 5. 2011 jälkeen osoitteesta:  

Indo-German Consultancy Services, (IGCS) Oy 

Hitsajaankatu 20, Herttoniemi, 00810 Helsinki 

Tel :- +0103207560 

Email :-info@igcsvisa.fi  

 
Lisätietoa mm. palvelu- ja aukioloajoista löytyy lähetystön sivuilta 
 

Lentokentälle saapuminen ja lähteminen sekä kuljetus majoituspaikkaan 

 
Chennain lentokenttä on melko kompakti ja siisti. Sijaitsee kaupungin ulkopuolella etelässä. Heti 
koneesta poistumisen jälkeen joudut jonottamaan viisumijonossa. Tämän jälkeen hae laukut ja poistu 
ulos ohjeita seuraillen. Ulko-ovella huomaat kapean kujan, josta sinun pitäisi löytää paikalla odottavat 
hakijat. Mikäli kuski on järjestetty hakemaan, etsi nimikylttiviidakosta oma nimi.  
 
Jos kukaan ei satu olemaan vastassa, ota kentältä taksi johonkin helposti tunnettuun hotelliin (esim. 
Hilton). Taksin saat tilattua kentältä poistumiskujan vierestä. Varaudu maksamaan ylihintaa. Ota 

mailto:info@igcsvisa.fi
http://www.indianembassy.fi/


sellainen hotelli, joka on varmasti auki keskellä yötäkin, jolloin saat itsellesi myös internetin käyttöösi. 
Näin saat tarvittavan yhteyden ulkomaailmaan. Jos päädyt  Hiltoniin, älä unohda aamupalaa ja käyntiä 
kattokerroksen uima-altaalla. Saapuessa esim. yöllä 03.00 voit saada tingattua late-checkoutin klo 
16.00 asti. Varaudu maksamaan n. 180 € halvimmasta huoneesta.  
 
Talleta varmuuden vuoksi itsellesi myös majapaikan omistajan Annan puhelinnumero. Älä lähde taksilla 
yksin Nelson Squarelle. Kukaan ei tunnu tunnistavan osoitetta. Vaikka löytäisitkin perille yöllä, mutta 
sinulla ei ole yhteystietoja, niin et saa ketään avaamaan ovea, ellet tiedä kerrosta ja asuntoa (5B). Mikäli 
saat järjestettyä Annan hakemaan tms. varaudu, että menee lähemmäs 2 tuntia ennen kuin pääset 
majapaikkaasi. 
 
Kentällä voit vaihtaa rahaa heti laukkujen saamisen jälkeen. Kurssi kentällä oli joulukuu 2011 n. 62 rp. 
yhdellä eurolla. Kaupungilla kurssi oli paljon parempi n. 68-70 rp. Tavalliset pankit eivät vaihda rahaa. 
Rahanvaihtopisteet / paikat tunnistat, jos paikassa lukee ”foreign exchange”. Esim. Western Union 
vaihtaa rahaa.  
 
Lähtiessäsi pois varaa matkaan kentälle n. 1 tunti (illalla ruuhkattomaan aikaan menee nopeammin). 
Kansainvälisillä lennoilla on oltava ajoissa kentällä ennen koneen lähtöä. Matkaa ei tarvitse itse 
maksaa. Majapaikka järjestää kyydityksen. Etsi kentältä Departures alue. Sisällä etsi oikea lentoyhtiön 
tiski (Jet Airways?). Jätä tavarat ja varmista että laukut on chekattu lopulliseen määränpäähän asti. 
Saatuasi ensimmäisen osuuden (jos on vaihto) boarding passin =lentolipun, jatka matkaa immigration 
jonoon. Päästyäsi läpi ja maasta ulos mene turvatarkastukseen. Varmista tarkastuksen jälkeen, että 
kaikissa mukanasi olevissa käsimatkatavaroissa on ”turvatarkastuksen läpikäynyt” merkki. Tämä 
tarkastetaan vielä ennen koneeseen menoa.  Muussa tapauksessa joudut palaamaan 
turvatarkastukseen erikseen. 
 
Tarkista kentän odotusalueella koneesi portin lähtönumero. Aikaa voit kuluttaa joko istumalla tai 
tekemällä viime hetken ostoksia kentän muutamassa kaupassa (kalliita). Yleisilmeeltään Chennain 
kenttä on siisti ja yksinkertaisen toimiva. Aasiasta löytyy paljon pahempiakin. Vessapaperia kannattaa 
pitää mukana omissa käsimatkatavaroissa varmuuden vuoksi. Pieni vaiva, mutta tarvittaessa iso ilo. 
Viimeisin ja samalla myös tarkempi turvatarkastus tulee vastaan matkallasi koneeseen.  Järjestelyt 
toimivat jouhevasti ja hyvin. Poikkeuksiinkin varmaan voi varautua. 02.00 lähtöajan takia kenttä ei tällä 
kertaan ollut ruuhkaisimmillaan. 
 
Mikäli suunnittelet tuovasi Chennaista (Tax free) alkoholijuomia Suomeen varmista niiden tuonti EU:n 
alueelle. Käsimatkatavaroissa olevat juomat jäävät luultavimmin vaihtokentän turvatarkastukseen. Lue 
Bangalore raportti! 

Yleistä Chennaista 

 
Katso Googlen kautta lisätietoa. Hyvää paikallista tietoa Mike's Forumilta - Chennai 
 

Majoitus ja alue ympärillä 

 
Nelson Square, Flat 5B,B block, No:47, Nelson Manikkam Road, Aminjikarai, Chennai-600029.  
Omistaja: Anna Koshy: 98840 23829, 98414 25323. Asuinpaikan sijainti Google Mapsissa.  
 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=chennai+wikitravel&pbx=1&oq=chennai+wikit&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1638l5554l0l7192l13l10l0l3l3l1l344l1734l0.8.1.1l12l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=901
http://www.indiamike.com/india/chennai-madras-f24/
http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0&ll=13.073417,80.221438&spn=0.008329,0.016469&iwloc=0004b59cecca042caf76d


              
 
Asunnossa on 3 huonetta vieraiden majoittamista varten. Yhdessä on parveke, mutta ilmastointilaite on 
vanha ja äänekäs. Katosta löytyy tuuletin. Joka huoneessa on oma siisti vessa ja bideesuihku. Tv josta 
löytyy kanavia enemmän kuin tarpeeksi. Huoneet ovat siistejä. Palvelija siivoaa päivittäin tai sovitusti. 
Parvekkeellisessa huoneessa ideaalisin nukkumatapa on parvekkeen ovi auki. Ainoa miinus on 
pistokkeiden vähyys. Ota mukaasi tai hanki täältä pieni jatkojohto. Näin saat pidettyä useampaa 
sähkölaitetta päällä samaan aikaan. Kaappitilaa löytyy tavaroiden säilytykseen mukavasti. 
 
Yhteisistä tiloista löytyy keittiö, ruokailutila, olotila sekä yhteisessä käytössä oleva parveke. Palvelija 
tekee joka aamu halutessasi aamiaisen kahvin kanssa. Voi toki kieltäytyäkin ja syödä muualla kokeilun 
vuoksi jos haluat.  Voit tilata iltaisin ruokaa kotiinkuljetuksella lähellä olevasta Virundali Multicuisine 
ravintolasta. Palvelija hoitaa asian, kunhan ilmoitat mitä haluat listalta. Halpaa ja hyvää ruokaa.  
Palvelija hoitaa myös pyykinpesun. 19 rp. kerta. Erittäin toimiva systeemi.  
 
Kraanavettä ei kannata juoda.  Hampaiden pesua varten vesi on ok, mutta voit käyttää myös pullovettä 
mikäli epäilet asiaa. Itse olen käyttänyt vettä hampaiden pesuun normaalisti. Sähköt toimivat koko ajan 
(tosin joskus aamun tunteina ovat poissa). Asunnossa ei ole langatonta tai langallista internetiä. Saat 
omistajalta yhden ”mokkulan” internetyhteyttä varten. Mikäli useampi haluaa käyttää nettiä yhtä aikaa, 
jaa yksi yhteys muille virtuaalisesti. Pyyhkeet löytyvät talonpuolesta. Saat talon puolesta myös 
paikalliset SIM-kortit jolloin yhteydenpito tulee halvemmaksi. Voit myös ostaa oman SIM-kortin, jos 
haluat esim. Iphoneen tms. datayhteyden käytettäväksi. Ohjeistus myöhemmin! 
 
Alue on siisti ja rauhallinen. Nelson Manikkam Roadin äänet kuuluvat vaimeasti asuntoon. Eli saat olla 
rauhassa. Kerrostalot lähiympäristössä eivät ole "köyhimmän" luokan asuinaluetta. Peruspalvelut 
löytyvät läheltä. Naapurissa n. 100 m. alueelta löytyy pari hyvää ruokaravintolaa Toinen Veg. ja toinen 
Multicuisini Virundali. Halpoja. Riisi, juoma, leipä, ja itse pääruoka n. 300 rp. = 4 euroa. 
 
Katua hieman alaspäin n. 7-10 min kävelyn päästä löytyy iso SkyWalk Mall ostoskeskus. Tämän 
alakerrasta löydät Star Bazaar kaupan, josta löydät kaiken tarvittavan arkisen käyttötavaran. Kauppa on 
verrattavissa Suomen tarjoustaloon, mutta sillä erotuksella että se pitää sisällään myös laajan 
ruokakaupan. Jos menet kassin kanssa kauppaan joudut ”sinetöimään” sen kaupan ulkopuolella. 
Kaupasta poistuessasi, muista käydä avaamassa kassisi. Itse Skywalk ostoskeskuksesta löydät kaiken 
muun tarvittavan. Hyviä ruokapaikkoja ja hyvän Food Courtin sekä paljon länsimaalaisia kauppoja ja 
tarvikkeita. Jos haluat vaihtelua paikalliseen ruokaan kokeile  McDonaldsin ja KFC-ravintolan antimia. 
Tosin kulttuurista johtuen Mäkkäristä et ehkä löydäkään tuttuja sianlihasta tehtyjä tuotteita. Ainoastaan 
kanasta. 
 
Kannattaa kierrellä lähialueen kadut ja tutustua. Lähialue käy muutaman tutustumiskierroksen jälkeen 
nopeasti tutuksi. Pelastus löytyy kun lähdet kiertämään riksalla muualle kaupungille. 
 
Kierreltävien paikkojen tarkempia sijainteja löytyy Google Mapsista Chennai - Madras. 

http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0


Sää 

 
Joulukuu on Chennaissa ns. monsuunikauden ajan loppua ja kuivemman alkua. Esim. marraskuun 
loppupuolella sadetta tuli enemmän ja pidempiä aikoja. Joulukuun 3. päivän jälkeen 2 viikon sisään ei 
ole satanut kertaakaan. Päivälämpötilat n. 30 C ja öisin 23-25 C. Kun sade alkaa niin varaudu 
kastumaan kunnolla. Aasialainen sade poikkeaa rajuudellaan meille tutusta tihkusateesta. Päivisin 
saattaa olla tuulista. Ota se vain vilvoituksen kannalta. Ilmasto on omasta mielestä tutun miellyttävä eikä 
painostava ollenkaan. Pitkähihaisille ei ole täällä käyttöä (ehkä viileämpinä sadeiltoina). Jos on niin saat 
ostettua niitä lähialueen kaupoista. Kts. tarkemmat säätilastot Googlesta. 
 

Liikenteestä ja kulkemisesta yleisesti 

 
Liikenne on toimivan kaaoksenomaista ja äänekästä Chennaissa. Varaudu alkushokkiin. Kunhan aikaa 
kuluu ja opit liikkumisen niksit niin tilanne helpottuu. Erikoista liikenteessä on, että ainoa sääntö mitä 
noudatetaan on se että "sääntöjä ei ole lainkaan". Tämän tulet nopeasti huomaamaan. Onnettomuuksia 
näkyy harvoin, mutta silti niitä tapahtuu. Kuskit ovat varsin taitavia luovimaan omilla säännöillään muun 
liikenteen joukossa. Älä kuvittele itse pystyväsi samaan! 
 
Teiden ylitys tuntuu aluksi hengellä leikkimiseltä. Mutta kun yli on päästävä, niin varovaisuutta 
noudattaen se aina lopulta onnistuu. Jos menee liian hankalaksi, kannattaa lyöttäytyä paikallisten 
seuraan ja seurata heitä kadun ylityksessä, mieluiten heidän suojaisemmalla puolella. Katujen 
ylittäminen on pahinta ruuhka-aikoina. Muina aikoina tilanne helpottuu huomattavasti. 
Vasemmanpuoleinen liikenne voi myös aluksi hieman tuntua oudolta. Pakokaasujen määrä on hetkittäin 
valtava, varsinkin vilkkaimpien pääväylien varrella. Tulet huomaamaan tämän matkustaessasi riksalla 
muun liikenteen seassa. Varsinkin riksat ja vanhat bussit ovat suurimpia saastuttajia myös täällä 
Chennaissa. Henkireikinä toimivia puistoja Chennaista ei löydy yhtä paljoa kuin Bangaloresta.  
Majoituspaikan lähellä saasteet ym. eivät tunnu. 
 
Yleisin kulkumuoto ovat keltaiset riksat. Bussien taso vaihtelee paljon, mutta liikenteessä liikkuminen 
toimii myös tätä kautta. Majapaikan omistaja Anna kertoo mielellään millä bussilla pääset esim. suoraan 
Marina Beachille. Jos päädyt  bussilla oudolle alueelle, niin riksalla pääset silti aina takaisin. Chennain 
alueelle on rakenteilla metrolinja Bangaloren tapaan. Valmistuttuaan kokonaan metro tulee 
helpottamaan todella paljon liikkumista paikasta toiseen. 
 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=chennai+weather&pbx=1&oq=chennai+weather&aq=f&aqi=g4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=88155l89169l1l89684l7l1l1l5l5l0l187l187l0.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=901


Mehta’s Hospital 

 
Kts. Googlen hakutulos. Sairaalan syntyhistoria ja nykytilanne kotisivujen esittelystä. Videolla esitetty 
ympäristöä hieman enemmän. 
 

      
 
Poikien ohjaajana toimi K. Venugopal -  kvenugopal@mehtahospital.com  puh. 9500092109 Lisätietoja 
arkityöelämästä löytyy sairaalan IT-osastolla töissä olevien henkilöiden Mika Kudjoin sekä Tero 
Heikkilän blogeista. 
 

Käytännön vinkkejä Chennaihin 

Rahanvaihto ja kurssit 

Suomessa ei saa vaihdettua Intian rupioita. Chennain lentokentällä eurolla sai n. 62 rp. Kaupungilla 
puolestaan yli 68-70 rp. Eli kentällä kannattaa vaihtaa esim. 20-50 € jolla pääsee kaupungissa hyvin 
alkuun.  
 
Huijaamisista rahanvaihdon yhteydessä varoitetaan usein. Helpoin tapa välttää se on vaihtaa sopiva 
tasasumma esim. 100 € jolloin takaisin saatava rahanmäärä on helposti tarkistettavissa. Kannattaa 
myös itse laskea saadut rahat. Jos vaihtaessa saat paljon pikkurahaa takaisin, se voi olla merkki että 
sinua yritetään huijata. Luottavat siihen ettei turisti jaksa laskea tarkkaa summaa ja näin ei huomaa 
tapahtunutta. Anna muiden odottaa ja laske rauhassa. Chennaissa rahanvaihdoissa ei ollut 
minkäänlaisia ongelmia. Lieveilmiöt ovatkin yleisempiä muualla turistisoituneimmissa osissa Aasiaa.  
 
Tavalliset pankit eivät Chennaissa vaihda rahaa (ehkä poikkeuksia löytyy). Etsi ”Foreign Currency” tms. 
kylttejä. Esim. Western Union vaihtaa rahaa ja heillä on liikkeitä eri puolilla Chennaita. Spencer Plazalla 
on useampia toimivia rahanvaihtopisteitä. Ainakin nopeampia Western Unioniin verrattuna. 
 
Kaupungista löytyy kattavasti ATM-automaatteja joista voit nostaa rahaa myös kortilla. Selvitä 
välityspalkkioiden määrä itse. 
 
Mikäli sinulla on rupiat loppu ja vain euroja jäljellä niin voit silti halutessasi ”ehkä” saada ostettua jonkin 
haluamasi esineen jossakin erikoisliikkeessä. Muista silti seuraava. Myyjät voivat käyttää 
rahanvaihtokurssina sinulle epäedullista kurssia. Jos oikea kurssi on esim. 69 ja myyjät käyttävät 
vaihtokurssina 75 niin häviät tässä jo huomattavasti. Tuotteen hinta euroina näyttää ”liian” halvalta 
suhteutettuna todelliseen arvoon. Valuuttakurssien kanssa menee helposti sekaisin, joten varaudu 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=mehtas+hospital+chennai&pbx=1&oq=mehtas+hospital+chennai&aq=f&aqi=g-L1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1380l2590l3l2820l8l1l0l7l7l0l150l150l0.1l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=90
http://www.mehtahospital.com/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Omistaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/642ZCBPK/kvenugopal@mehtahospital.com
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tällaisiin tilanteisiin ennakolta. Myyjät käyttävät helposti samaa kikkaa myös kun kysyt paljonko tietyn 
tuotteen hinta on euroissa. Kysy tai tarkista samalla mitä kurssia käyttivät. Paras ratkaisu tähän on se, 
että opit itse hahmottamaan tuotteiden hinnat euroissa (suunnilleen). Isoimmissa summissa asia 
kannattaa tarkistaa itse laskimilla tms. 
 

Sähköpistokkeet 

Länsimaiset sähkölaitteet käyvät suoraan pistorasioihin. Ei tarvita erillistä adapteria.  
 
Vinkki! Tuo Chennaissa Nelson Squarelle mukanasi jatkojohto Suomesta tai hanki paikan päältä. 
Pistokkeet huoneissa ovat aika vähissä. Telkkarin katsominen, tietokoneen lataaminen sekä jonkin 
muun sähköä vaativan asian tekeminen ei onnistu ilman erillistä jatkojohtoa.  
 

Liikkuminen riksoilla ja junalla sekä hintaesimerkkejä ja vinkkejä 

Riksoilla liikkuminen on ainoa tapa täällä siirtyä matka paikasta A paikkaan B. Pidemmille matkoille 
esim. kaupungin ulkopuolelle vuokrataksit ovat toimivin vaihtoehto esim. Fastrack. Muista varmistaa, 
että kuski osaa englantia. Jos ei osaa, niin varmista, että hän ymmärtää mihin on tarkoitus mennä ja 
mitä maksaa. Mittaritakseja Chennaissa ei näy. Näin ollen joudut joka ikisestä matkasta käymään 
saman kädenväännön. Alempana muutama vinkki mitkä helpoittavat matkantekoasi Chennaissa 

 Sovi hinta ”aina” etukäteen. Varmista että sovittu hinta on kaikilta eikä esim. per / henkilö. 

 Tingi hinnasta aina puolet pois. "Länsimaalaiselta" pyydetään Chennaissa aina tuplamäärä.  

 Pyytää 150. Tarjoa 70-80. Jos ei suostu niin älä jää ”vänkäämään”. Marssi suoraan tai viittilöi 
seuraava riksa. Viimeistään tässä vaiheessa huomaat, että tarjouksesi onkin hyväksytty 
alkuperäisen riksan kanssa. 

 Kyydin päätteeksi voit aina heittää tasasumman tai halutessasi pyöristää ylöspäin. Hyvästä 
kyydistä jne. on aina mukava maksaa hieman ylimääräistä. 

 JOS kyyti on liian halpa niin jotain ”ON AINA” vialla. Tällöin 99% varmuudella tulet saamaan 
aluksi kyydin paikalliseen koru- tai kangasliikkeeseen. Kun olet tietyn ajan sisällä kuski palkitaan 
bensalipulla tms. Sisälle jouduttuasi saatatkin huomata, että poistuminen ei olekaan ihan 
yksinkertaista. Myyjät osaavat asiansa ja kieltäytyminen käy aina vain hankalammaksi. Lopulta 
helpoin keino päästä eroon on tehdä jokin ostos. Myyjän tavoite täytetty. Ensikokemuksena 
jokaiselle länsimaalaiselle ihan kokemisen arvoinen episodi (pakkohan ei ole ostaa), mutta 
jatkossa enemmänkin ärsyttävä. Parhaimmat ja halvimmat ostokset saat jatkossa tehtyä ihan 
muista paikoista kuin näistä turistipaikoista.  

 Varmista, että kuski tietää paikan mihin olet menossa. Kun kysyt, tiedätkö tämän paikan mihin 
mennä, vastaus on aina, että kyllä. Useasti vasta matkan varrella huomaat, että kuskilla ei ole 
mitään tietoa kohteesta. Ei hätää. Ajaja yleensä selvittää asiaa muilta riksakuskeilta ja näin 
pääset lopulta perille. Varmista, että jäät pois vasta kun olet kohteessa tai tiedät missä olet. Voi 
käydä myös niin, että kuski jättää ”jonnekin” ja opastaa sinua jatkamaan kävellen tiettyyn 
suuntaan. Välttämättä tämä ei tarkoita että löydät automaattisesti perille. Vaadi viemään perille 
asti ja maksa vasta sitten. Jos eksyt ota toinen riksa. Lopulta aina joku löytää perille. 

 Pidä mukanasi majapaikan käyntikorttia, jotta voit näyttää kuskille mihin viedä. Chennaissa voit 
aina sanoa määränpääksesi SkyWalkin, mutta jäätkin matkan varrella pois. 

 Aina aluksi joutuu maksamaan omat oppirahat, joten varaudu myös vedätyksiin. Pikku hiljaa 
paikallinen hintataso tulee tutummaksi ja tiedät mitä pitää suunnilleen maksaa 



 Mitä "epävarmemman" näköinen olet, sitä varmemmin sinulta yritetään ottaa lisähintaa. Pyri 
toimimaan itsevarmasta ja anna sellainen kuva, että tietäisit kuinka toimitaan. Välillä tämä toimii 
ja välillä ei! 

 Esimerkkihintoja: Majapaikka – Mehta’s Hospital 70 rp. Majapaikka –Spencer Plaza 70-100 rp. 
Majapaikka – Marina Beach 120-150 rp. Majapaikka – Kapaleeshwar Temple 100 rp. 
Lähtötilanne. HINNASTA AINA PUOLET POIS mitä kuskit pyytävät. Toki tähänkään ei aina voi 
luottaa sillä oppilaille tarjottiin kerran kyyti Majapaikka – Mehta’s suoraan hintaan 50 rp. Tällöin ei 
tietenkään kannata maksaa vakio 70 rupiaa. 

 Kun paikalliset oppivat sinun vakioliikkumisajat tulet huomaamaan tutut kuskit kyttäämässä sinua 
vakioaikaan vakiopaikassa ja vakiohintaan. Hyvä vain sinulle, sillä jos kuski hyväksi havaittu ja 
rauhallinen, niin käytä tämä etu hyväksesi.. 

 Share autot. Pääkatuja pitkin kulkee päästä päähän Share- autoja. Hyppää kyytiin lennosta jos 
autossa on tilaa. Jää pois haluamassasi kohtaa koputtamalla kuskia olkapäähän tai sanomalla 
stop. Vakiohinta 5 rp. Pidemmillä matkoilla hieman enemmän. Hyvä ja laiska vaihtoehto 
Skywalkilta kämpille. Jos et jaksa kävellä ja väistellä autoja, hyppää Sharen kyytiin 600 metrin 
matkan ajaksi. 

 Vältä riksojen ottamista suoraan kauppakeskusten tms. keskittymien edestä. Hinnat ovat huiman 
korkeat ja tinkaaminen todella työn takana ellei jopa mahdotonta. Kävele kauemmas kulman 
taakse niin tämä ongelma poistuu. Tai ota taksi lennosta tai sellainen joka on juuri jättänyt 
asiakkaan. Näiden kanssa neuvottelu tapahtuu yleensä helpommin. 

 Pidä mielessäsi hinnoittelu 15-20 rp / kilometri. Ilmeisesti tällä voit suhteuttaa hintoja melko 
säällisellä tavalla. Älä silti tingi itseäsi tai paikallisia henkihieveriin. Tinkiminen voi olla myös 
hauskaa. Kokeile kuinka alas saat hinnan ja silti maksa lopussa alkuperäinen pyyntihinta. Kuskin 
hymy ja ilo ovat käsin kosketeltavissa. Verrattuna Bangaloren virallisiin riksahintoihin yllämainittu 
summa on todella yli (17rp 2:lta ensimmäiseltä kilometriltä. Tämän jälkeen hinta on 9 rp 
lisäkilometri). Kannattaa toki yrittää, mutta samalla varautua siihen, että ihan kaikki ei täälläkään 
mene läpi, ainakaan länsimaisen näköisenä.  

 Iltaisin päivähinnat eivät enää välttämättä päde. Jos kuski ei tunnu miellyttävältä ota toinen riksa. 

 Jos otat riksan oudon nimiseen paikkaan, niin kirjoita nimet selvällä käsialalla paperille. Jos kuski 
ei tiedä sijaintia tms. niin hänen on helppo näyttää niitä jollekin muulle ja kysyä neuvoa. 

 Säilytä taskussasi pikkurahaa riksamaksuja varten. Isoilla seteleillä on turha maksella, ellet halua 
jättää loppuosaa ”tipiksi”.  

 Vinkki. Ota kameraasi kuva majapaikasta tai ainakin sen katukyltistä. Lopulta opit tuntemaan 
alueen sen verran hyvin, ettei tälle ole enää tarvetta. Alussa voi olla ihan tarpeellinen vinkki.  

 
Odottaessasi liikennevaloissa saatat saada yllättävää seuraa kaupustelijoista. Älä välitä, jos et ole 
kiinnostunut tuotteesta. Kerjäläisiä (muutamia) liikkuu risteyksissä myös keräämässä kolehtia. Eivät ole 
ongelmallisia. Ns. kolmannen sukupuolen edustajia "Hijra" eli naiseksi pukeutuneita miehiä näkyi 
Chennaissa Bangalorea vähemmän.  
 
Chennaista löytyy myös junaverkko, joka koostuu kahdesta päälinjasta. Kannattaa kokeilla. Toimii hyvin 
jos vain mahdut kyytiin. Varmista tunkeutuessasi junaan, että kaikki ruumiinosat ovat turvallisesti junan 
sisäpuolella. Juna ei odota sisälle menijöitä, vaan lähtee liikenteeseen, oli porukka sisällä tai ei.   
 
Ennen junaan menoa hanki lippu. Asemilla on lipunmyyntipisteet. Pari aseman väliä 
Nungambakkamista Egmoreen maksoi 4 rupiaa. Tarkastajia tuskin tarvitsee pelätä mikäli lippu on jäänyt 
ostamatta. Huomaat junassa kyllä miksi! Mikäli et ole varma millä asemalla olet tms. niin ihmiset 
neuvovat mielellään kun kysyt. Eli rohkeasti kyytiin.  
 



Terveydestä huolehtiminen 

Paras tapa välttää sairastuminen on katsoa missä syö. Jos paikalliset käyttävät palveluita, niin se 
tarkoittaa ruuan olevan hyvää ja turvallista. Vältä vihanneksia kaduilta ostetuissa ruoka-annoksissa 
vaikka olisivat kuinka hyvännäköisiä. Yleisin tapa saada mahatauti. Toki niiden syöminen ei 
automaattisesti tarkoita sairastumista. Jos ostat vesipullon ”epämääräisemmästä” paikasta, varmista 
että korkki on sinetöity. Tietyssä osassa Aasiaa on tapana myydä uudelleen täytettyjä vesipulloja. Täällä 
tätä ongelmaa ei ole. Bangaloressa vesipullot olivat sinetöityjä muovilla, Chennaissa ei. Ei tarvitse 
huolehtia vaan se on ihan normaalia. 
 
Katuruuan suhteen kannattaa miettiä pari kertaa. Ehkei kannata maistaa ihan heti reissun aluksi 
ensimmäisestä katuruokalasta, koska länsimaisen bakteerikanta on erilainen ja näin ollen keho ei 
välttämättä heti siedä paikallista ruokaa. Mikäli ruoka kypsennetään tai valmistetaan paikan päällä, se 
on ok. Pidempään lämpimässä seisoneita ruokia kannattaa välttää. Vältä jääpaloja ”epämääräisissä” 
paikoissa. Monessa paikassa Aasiaa ne tehdään rahan säästämisen takia omasta vedestä. Hyvissä 
ravintoloissa ja länsimaisissa voi luottaa, että tämä asia on ok. KAIKKI ruokapaikat joissa kävimme, 
olivat erittäin siistejä ja ruoka oli todella hyvää. Isoissa ostoskeskuksissa huomaat, että olo saattaa olla 
länsimaalaisempi täällä kuin itse länsimaissa.  Asiat ovat viimeisen päälle hienosti ja siististi.  
 
Rokotuksen kannattaa olla kunnossa. Kts. vaaditut rokotukset. Kaduilla kävellessä kannattaa myös 
nähtävyyksien sijasta katsella hieman mihin astuu. Nyrjähtämiset tai nirhautumiset yllättävät helposti. 
Haavat täytyy puhdistaa esim. Petadinella ja ja huolehtia etteivät ne tulehdu. Pienestä vaivasta voi 
saada välinpitämättömyydellä helposti ison riesan. Lääkäreitä, sairaaloita sekä kadunvarsiapteekkeja 
löytyy yllin kyllin mikäli tarvetta. Huom! Pitkät kynnenaluset ovat erittäin otollinen paikka lian 
kerääntymiselle.  
 
Käytä käsidesiä ennen ruokailua. Pikkupullo on hyvä olla aina matkassa. Turha sairastumisenkammo 
kannattaa unohtaa. Se voi tapahtua kaikista varotoimenpiteistä huolimatta. Älä anna sen pilata 
reissuasi. Todennäköisempää on, että et sairastu, jos toimit samalla järjellä kuin Suomessa. Käy 
paikallisessa apteekissa ihan mielenkiinnosta. Et luultavasti löydä mitään tuttua. Kysymällä saat 
kumminkin hankittua oikeaa lääkettä esim. päänsärkyyn. 
 
Omaan lääkelaukkuun mukaan: Puhdistusainetta, allergialääkkeet, särkylääkkeet, perus-antibioottikuuri 
pahimman varalle ensi hätään, omat hlökohtaiset lääkkeet. 
 

Kerjäläiset ja rahan antaminen 

Majapaikan lähistöllä ei ole rupian pyytäjiä näkynyt. Verrattuna Bangaloreen rahan pyytäjiä oli 
vähemmän. Se ei silti tarkoita etteikö heitä voisi jossain olla enemmän. Takuulla tulet törmäämään 
heihin Chennaissa. 
 
On jokaisen oma asia, haluaako antaa lahjoituksia vai ei. Itse olen ottanut asenteen että en anna, koska 
muutama rupia ei heidän tilannettaan auta kuin hetkeksi. Älä sääli, teet sillä vain itsellesi pahan mielen. 
Yritä olla tuijottamatta liikaa, sillä tilanne voi käydä kiusalliseksi. Välillä tulee vastaan tapauksia joissa ei 
säälin tunteelta voi mitenkään välttyä. Toisaalta on opettavaista nähdä myös elämän "nurja"puoli. Kun 
jokin seuraavan kerran ottaa päähän, niin voit mielessäsi miettiä, kuinka hyvin asiat loppujen lopuksi 
ovatkaan. Toki jokainenhan voi itse päättää haluaako antaa rahaa. Vaikka itselläni on tietyt periaatteet 
lahjoittamisen suhteen niin silti aina välillä annan jonkun roposen.  
 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=rokotukset+intia&pbx=1&oq=rokotukset+intia&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=910l3430l0l3560l16l11l0l3l3l0l220l1590l0.10.1l13l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=901


Valokuvaaminen 

Valokuvaa rohkeasti. Ihmiset eivät tunnu välittävän mikäli et itse ala häiritsevästi kuvaamaan. 
Valokuvattavaa riittää joka kadunkulmassa ja tilanteessa. Ota videoita koska näihin tunnelmat 
tallentuvat parhaiten.  
 
Köyhemmillä alueilla moni tuli kysymään, saisiko nähdä ottamiasi kuvia ja samalla halusi, että otat 
hänestä valokuvan. Maksaa näistä ei ole tarvinnut (voi ehkä varautua tai jos haluaa). Chennaissa 
kerran joku ”ehdotti” pientä maksua. Emme maksaneet ja tilanne oli sillä selvä.  
Joissakin tilanteissa voi olla kohteliasta kysyä, että saako ottaa kuvan. Aina on saanut. Köyhemmilläkin 
alueilla pystyy liikkumaan kamera esillä. Tosin kannattaa aina itse miettiä tilannetta. Kallis kamera 
kaulassa antaa aina tietyn mielikuvan ja voi herättää myös negatiivista kiinnostusta. Itse en tällaista 
huomannut. Eli rohkeasti kamera esille ja ota paljon kuvia. Tilannetaju auttaa usein tulkitsemaan mikä 
on sopivaa ja mikä ei. Esim. temppeleiden sisällä valokuvaamista voi joutua hieman miettimään. Älä 
riko turhaan sääntöjä. Tietyissä ostoskeskuksissa kuvaaminen on myös kiellettyä, mutta välillä tuntuu 
ettei kukaan noudata tätä sääntöä. Abirami Mallin Snow Worldissa kylläkin tultiin sanomaan 
ystävällisesti, että kuvia ei saa ottaa. Samoin Big Mosquen alueella. Tällöin kannattaa noudattaa 
sääntöä mahdollisuuksien mukaan. 
 

Muita pikkuvinkkejä ja huomioitavia asioita 

- Jos sinulla ei ole GPS:ää, niin voit toimia suunnistamisen kanssa seuraavanlaisesti. Ota kamerallasi 
kuva esim. kartasta tms. Reissun päällä voit helposti tarkistaa sijaintisi kameran esikatselusta. Itse 
otan usein Google Earthin kartasta alueellisia kuvia. Paikan päällä on helppo kameran esikatselusta 
tarkistaa mitä valmiiksi merkittyjä kohteita oli missäkin päin tai millä kadulla olet. Tai vaihtoehtoisesti 
tallenna kuvat suoraan puhelimeesi. 

 
- GPS on toimiva suunnistamisen apuvälineenä, mikäli haluat turvautua tekniikkaan perinteisen kartan 

sijasta. Nykyäänhän tämä löytyy lähes joka puhelimesta. Jotta saat puhelimesi esim. Iphone 4 
GPS:n hyötykäyttöön, tarvitset paikallisen dataliittymän. Jos eksyt, pääset riksalla aina takaisin 
tutuille alueille, olit missä tahansa. Tilaa kyyti aina suoraan Skywalk ostoskeskukseen ja jää Nelson 
Squaren kohdalla pois. Itse majapaikan osoitteen perusteella on turha tilata kyytiä. Kukaan ei tunnu 
tietävän paikkaa.  

 
- Alkoholiliikkeet (Tasmac) ovat erikseen Chennaissa. Eivät ole yhtä yleisiä kuten (Wine Storet) 

Bangaloressa. Myyvät olutta, paikallista viiniä ja väkevämpiä valikoimasta riippuen. Ikärajat 
vaihtelevat Intiassa osavaltioittain 18-25 vuodesta. Chennaissa ikäraja on 21 vuotta. Alkoholin 
käyttäminen julkisilla paikoilla on lailla kielletty, jonka takia et tule näkemään päihtyneitä Suomen 
tapaan. Pelkän "bilettämisen" takia Chennai on sinulle väärä osoite. Julkinen tupakointi on myös 
vähäisempää verrattuna muuhun Aasiaan. Ostoskeskuksien ja tiettyjen paikkojen edessä julkinen 
tupakointi on kiellettyä. Humalassa illalla liikkumista pitää EHDOTTOMASTI välttää. Mikäli paikalliset 
poliisit huomaavat päihtyneen länsimaalaisen saattaa sinulla olla joko lahjusmaksu tai putkareissu 
edessä. Ei kannata leikkiä. Kauhutarinat asian tiimoilta ovat varsin mielenkiintoisia ja ei kokemisen 
arvoisia.  Vaikka olisit kuinka syytön niin turha selitellä jos satut joutumaan elämäänsä kyllästyneen 
poliisin silmätikuksi huonolla hetkellä. Pidä passi ja tarvittavat paperit mukanasi! 

 
- Yöelämä. Chennaista löytyy baareja lähinnä länsimaisista hotelleista. Baareja ja illaviettopaikkoja 

löytyy muutamia myös kaupungilta. Huom! Illanviettoajat ovat hieman erilaisempia kuin Suomessa. 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=chennai+alcohol+age+limit&pbx=1&oq=chennai+alcohol+age+limit&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2913464l2921134l0l2921294l25l17l0l6l6l0l240l2990l0.11.6l23l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69


Jos lähdet ulos täällä Suomen tapojen mukaisesti niin tulet huomaamaan,  että paikat ovat jo kiinni. 
Netistä löydät lisätietoa aiheesta (Mikes Forum) 

 
- Muista juoda tarpeeksi vettä. Litran vesipullo n. 15 rp. Saat ostettu vesipullon lähes joka paikasta, 

joten koko päivän vesiannosta ei tarvitse kantaa mukana. 
 
- Muista aina positiivinen asenne. Mene rohkeasti joukkoon. Tervehdi muita ihmisiä ja hymyile. Jää 

juttelemaan jos mahdollista. Kun olet muille avoin niin muut ovat myös sinulle. Ulkomaalainen ei 
herätä Chennaissa mitään negatiivista huomiota. Älä ole YLIMIELINEN ketään kohtaan. Tähän 
näkee länsimaalaisen helposti tietämättään monasti syyllistyvän. Älä valita turhasta. Intiaan asti ei 
kannata tulla valittamaan sellaisista asioista mitkä eivät toimi haluamallasi tavalla tai mitkä eivät 
miellytä sinua. Ota kaikki negatiivisetkin asiat positiivisella tavalla niin huomaat nauttivasi asioista eri 
tavalla. Ota asiat kokemuksen kannalta. 

 
- Ongelmien sattuessa älä hermostu. Kaikki selviää aina tavalla tai toisella. Reissusi onnistuminen on 

pelkästään omasta asenteestasi kiinni. Muista maassa maan tavalla. 
 
- Hanki paikallinen puhelinliittymä. Tätä varten tarvitset tavallisen passikuvan. Kuvan ottopaikkoja 

riittää joka kadunkulmassa. Kun ostat liittymän muista ostaa myös puheaikaa. Testaa heti liikkeessä, 
että yhteys toimii. Dataliittymät ovat myös halpoja ja toimivia. Paras tarjolla oleva dataliittymä + 
puheaika + muut lisukkeen < 500 rp. Liittymää hankittaessa sinun tarvitsee näyttää passi ja 
voimassa oleva viisumi, majoituspaikkasi yhteystiedot sekä "tarvittaessa" kutsukirje työantajalta. 
Hyvä paikka liittymän hankintaan on esim. Parson Complex.  

 
- Osta kaupungin kartta tai alueen matkaopas. Vaihtoehtoja löytyy. Kirjat ovat halpoja ja hieman 

erilaisia joita et Suomesta löydä. Hyviä kotiin tuomisia. 
 
- Laukku Ei kadun puolella. Ohikulkija ei pääse repäisemään sitä vauhdista. Täällä en huomannut että 

olisi ongelma. Muualla Aasiassa tämä on yleinen ongelma liikenteessä 
 
- Vaikka Chennaissa varkaudet ym. eivät ole ongelma ÄLÄ silti tuudittaudu etteikö mitään voisi 

tapahtua. Käytä perusjärkeä, sillä aina isoon määrään ihmisiä mahtuu myös muutama mätä "omena" 
mukaan. Aivan kuten Suomessakin. Älä kumminkaan ota tästä ylimääräistä stressin aihetta. 

 
- Pidä taskussasi pikkuseteleistä koostuvaa päivittäistä käyttökassaa. Pidä isommat setelit piilossa, 

äläkä levittele niitä. Pidä huoli että sinulla on aina jonkin verran pikkuseteleitä. Vaihtorahan 
saaminen isosta setelistä voi joskus olla hankalaa. 

 
- Vaatetus. Suorat housut tai farkut ja t-paita. Yrityksissä ehkä paremmat suorat perushousut ja 

tavallinen kauluspaita, pitkä tai lyhythihainen. Mehta’s Hospitalissa IT-puolella farkut ja t-paita 
toimivat vallan mainiosti. Tilat ilmastoitu. Naisilla siistit perusvaatteet. Liiallinen paljaan ihon 
näyttäminen ei ehkä ole kannattavaa. Shortseja ei näkynyt, mutta niitäkin voit halutessasi käyttää. 
Yleisilme paikallisilla on siisti. Naisilla paljon sareja mutta myös housuja ja farkkuja. Töissä siistit 
kengät. Vapaa-ajalla jalkaan esim. sandaalit tai lenkkikengät tms. Tarvittaessa voit ostaa ja päivittää 
asusteesi sopivimmaksi paikan päällä Chennaissa. Kaikkea ei tarvitse heti tuoda Suomesta 
viimeisen päälle. 

 
- Uskonto. Ei näy kuin pukeutumisessa osalla. Temppeleitä paljon. Muista temppeli-pukeutuminen ja 

kenkien poisto mennessäsi sisään. Osaan temppeleitä EI hindulla ole pääsyä lainkaan. 
 

http://www.indiamike.com/india/chennai-madras-f24/


- Osta paikallinen sanomalehti. Mainosten kautta selviää paljon hyödyllistä esim. hintatasosta jne. 
Majapaikassa on päivän lehti aina luettavissa  

 
- Tipin antaminen. Jos olit tyytyväinen esim. riksakyytiin niin anna kuskille hieman ylimääräistä. Pieni 

raha itsellesi mutta iso heille. Samalla saat itsellesi hyvän mielen kun näet kuinka iloiseksi toinen 
saattaa tulla pienestä "extrasta". Ruokapaikoissa voit myös pyöristää hieman ylöspäin.  

 
- Raha-automaatit ja VISA. Kaupungilta löytyy useampia pankkiautomaatteja (ATM). Jos näet VISA 

tunnukset automaatin kyljessä, pystyt nostamaan rahaa. Selvitä mahdolliset nostopalkkiot itse. 
Suurimmissa kaupoissa voit halutessasi myös maksaa Visa-kortilla. Vältä kortin käyttöä 
epämääräisimmissä ja pienemmissä liikkeissä. Pidä huoli että näet tilanteet missä korttia käytetään. 
Pienemmissä liikkeissä kortin käyttö ei onnistu. Pidä rahaa aina mukanasi 

 
- Kolikkojenkerääjät. Hauska episodi esimerkiksi Bangaloresta. 2 litran vesipulloa maksoi 30 rp = 0,50 

e. Tuli puhetta, että mistä olen kotoisin. Noh…Suomesta. Myyjä tiedusteli että olisiko antaa kolikkoa 
muistoksi Suomesta. Päätin antaa yhden eurosen. Pyöritteli hetken aikaa ja ihmetteli. Kun kerroin 
että sen arvo on n. 50 rp. ilme muuttui ja pisti visusti taskuun. Lahjoitus maksoi tällä kertaa 
enemmän kuin 2 l vettä. Sama tapa toimii myös muualla Aasiassa huomattavasti suuremmassa 
mittakaavassa. Myös Chennaissa ilmeni sama tapa. Helpoin keino päästä eroon vastaavissa 
tapauksissa on sanoa ettei ole kuin rupioita mukana. Mielenkiinto loppuu nopeasti. Toisaalta miksi ei 
voisi antaa muutama kolikkoa, jos sattuu olemaan mukana. 

 

Shoppaus = ostokset 

Valinnanvaraa riittää. Ohessa lista eri mahdollisuuksista: Suitsukkeet, mausteet ( chili ja muut intialaiset 
mausteet), sarit ja kankaat, länsimaiset vaatteet (paljon tuttuja kauppoja), Kukat, hedelmiä (mieti sillä ei 
varmuutta millä vedellä pesty = oma riski). Elektroniikka (ei kovin halpaa =laatu maksaa täälläkin), 
jalokivet, paikallinen musiikki ja elokuvat, matkakirjoja, intialaisia perinnetavaroita (Pronssijumalan 
kuvia, patsaita ja erilaisia metalliesineitä), puuesineitä jne. Tulet huomaamaan, että valikoima on 
loputon. Jos olet aikaisemmin matkustellut muualla Aasiassa, huomaat että täältä puuttuvat monet 
muualla tutuksi tulleet asiat. Vastapainoksi löydät puolestaan uusia ja erilaisia asioita. 
 
Huomattavin ero Bangaloreen on se, että Chennaissa pikkutavaraliikkeet ovat keskittyneet tiettyihin 
ostoskeskuksiin (Spencer Plaza) eivätkä katualuille kuten Bangaloressa. Samoin tarjolla on hieman 
erilaista tavaraa. Chennaista löytyi marmorista (sekoitekiveä) kaiverrettuja kynttiläsuojia, erilaista 
puutavaraa, erilaisia metalliesineitä (tiibettiläisiä soivia kulhoja).  Bangaloressa vastaavanlaisia ei ollut 
tarjolla. Siellä oli silmiinpistävästi enemmän esim. pronssiveistoksia, erilaisempia sareja, koru- ja 
kultaliikkeitä, kukkaliikkeitä jne.  
 
Käy paikallisessa apteekissa ja osta paikallisia tuotteita. Esim. Suomessa n. 10 e maksava 
tiikeribalsami maksaa täällä alle 1 euron. Kokeile ja osta muita vastaavia tuotteita. Vaihtoehtoja riittää. 
Tosin tänä päivänä taidat löytää näitä balsameita melkein samaan hintaan Suomen Tarjoustalosta. Eli 
kannattaako Intiasta asti kilokaupalla kantaa? Apteekkien lääkevalikoimat ovat sen verran outoja joten 
ne kannattaa jättää rauhaan. Tuo omat buranat mukanasi. Toki lääkäreiltä sekä muilta ammattilaisilta 
kysymällä saat apua. 
 
Kaupungista löytyy useita täysin länsimaisia kauppakeskuksia Bangaloren tapaan. Chennain hienoin 
lienee Express Avenue Mall. Iso ja hieno ja peittoaa Suomen parhaimmat mennen tullen valikoimallaan 
ja puitteiltaan. Tosin muun Aasian mittakaavassa paikka on vielä pieni ja vaatimaton ostoskeskuksena. 
Express Mall pitää sisällään merkkiliikkeitä ja kalliimpia kauppoja,  pikkuerikoistavaraliikkeet ovat 



vähemmistönä. Kaupungista löytyy paljon myös pienempiä ostoskeskuksia joissa kannattaa 
ehdottomasti vierailla. Ostosten ja kotiin tuomisten suhteen aikaisemmin mainittu Spencer Plaza lienee 
paras. Muistuttaa hieman Bangkokin tunnettua MBK-tavarataloa. Paljon pikkuliikkeitä ja kauppakujia 
sikin sokin useammassa kerroksessa. Tätä kannattaa tinkimismielessä kierrellä enemmänkin. Kirjoittaja 
suosittelee!  
 
Kauppakeskusten yläkerroksista löytyy yleensä aina elokuvateatterit. Mene katsomaan esim. jokin 
paikallinen elokuva. Abirami Mallissa voit mennä katsomaan 4D elokuvia tai käydä fiilistelemässä 
”lumimaailmassa”.  Kauppakeskukset ovat paikallisten keskuudessa suosittuja ajanviettopaikkoja. Käy 
Food Court:lla syömässä. Halpaa ja hyvää ruokaa. Kts. Googlesta Chennain muut ostoskeskukset. 
 
 
Skywalk Mall:  
Tulee jokaiselle tutuksi asuinpaikan vieressä. Hyvä ruokatori. Testaa Arabian Hut:n Chicken Tandoori 
(Half) 175 rp. Tuskin petyt. Löytyy pieni tekoluistinrata. Leffateatteri, ruokapaikkoja (se jokaiselle täällä 
olleelle tuttu pihviravintola = ihan hyvä paikka). Paljon länsimaisia kauppoja. Ruokakauppa alakerran 
Star Bazaarissa. Paikat tulevat tutuksi nopeasti 
 
Muita: Abirami Mall – Pieni ja erilainen. 4D-teatteri ja lumimaailma. Paljon ruokapaikkoja. Enemmänkin 
muuta kuin shoppailua varten. City Center – Hieno. Puitteet hienommat kuin tarjonta. Hyvä 
ruokapaikka. Testaa Red Chillyn Tikka Masala. Yläkerrassa McDonaldissa HIENO ulkoilmaterassi 
ruokailupaikka. Upeat näkymät panoraamana Chennain ylle. Älä missaa tätä jos tänne eksyt. Ibrahami 
Mall – Paikallisittain pienempi. Käy ohimennen ja arvioi itse. Kartalle on merkattu muut Chennaista 
löytyvät merkittävämmät ostoskeskukset. 
 
Kun tuotteen hinta on kirjoitettu hintalappuun (Fixed prices) tällöin ei yleensä enää tingitä hinnasta. 
Riippuen artikkelista, aina kannattaa silti hymyssä suin kysyä mahdollisuutta esim. pyöristää alaspäin 
johonkin sopivaan tasalukuun. Huomaat hyvin usein että tämä sopii myös myyjälle. Pääasia että 
kumpikin on tyytyväinen. Katuhinnoista tms. kannattaa tinkiä rohkeasti. Älä ala tinkimään ellet tosissasi 
ole ostamassa tuotetta. Chennaissa kannattaa liikkeiden antamista hinnoista tingata lähes AINA puolet 
pois. Omistaja Annakin opasti että "vaalean naaman" ilmestyessä liikkeeseen hinta aina 
kaksinkertaistuu. Ohessa esimerkkejä itseltäni: Puulipas 6000 rp, maksoin 3600 rp,. ”Marmoriset” 
kaiverretut kyntiläkuvut 3000 rp, maksoin 1500 rp. Puupöytä 2000 rp, maksoin 1000 rp. simpukat 2 kpl 
300 rp, maksoin 100 rp. Kashmirliina 750 rp, maksoin 300 rp. Eli tinkimisellä säästää. Varaudu kovaan 
vääntöön. Voit olla varma, että kauppias ei myy tappiolla, mutta miksi maksaa tuhansia ”ylimääräistä”. 
Paikallisen hintaan et koskaan silti saa. Älä nosta omaa hintaasi liian suurin harppauksin. Päätä 
maksimisumma. Jos kauppiaan hinta ei laske, lähde liikkeestä. Melko varmasti huutavat perään että 
OK! Pyri vertailemaan vastaavien tuotteiden hintoja muista kaupoista. Älä ole töykeä kauppatilanteissa. 
Ota tinkaaminen huumorin kannalta. Aina kaikki ei silti mene kuin elokuvissa, mutta ota asiat taas 
kokemuksina. Oppirahat pitää maksaa aina, ja vielä useampaan kertaan. 
 
Suurimmasta osasta virallisissa kaupoissa myytävistä tuotteista löydät merkinnän Mrp = suurin sallittu 
myyntihinta. Lain mukaan tuotteesta ei saa pyytää kalliimpaa hintaa kuin tarraan on merkitty. Mikäli joku 
pyytää korkeampaa hintaa, näytä tarrassa olevaa hintaa myyjälle ja ole tietäväisen oloinen. Tosin nyt 
Chennaissa monessa paikassa vetosivat viime aikojen hintojen yllättäviin nousuihin. Paha mennä 
tarkistamaan asiaa mistään. Osta jos haluat tai jätä väliin. 
 

http://www.google.fi/#hl=fi&cp=11&gs_id=12&xhr=t&q=mbk+bangkok&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=mbk+bangkok&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=873
http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=chennai+shopping+mall&pbx=1&oq=chennai+sho&aq=1&aqi=g2&aql=&gs_sm=c&gs_upl=138870l140570l1l142840l11l9l0l1l1l0l310l1410l0.7.1.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=901


Shoppauskadut ja alueet Chennaissa 

Kuten aikaisemmin mainittu, Bangaloressa tavarapaljous löytyi parhaiten kadunvarsikojuista tietyiltä 
alueilta. Chennaista tietyistä sisätiloista = kauppakeskuksista. Kaupungista löytyy silti muutamia 
katualueita jotka ovat tunnettuja niihin keskittyneistä kaupoista ja ostosmahdollisuuksista. Tarjonta 
saattaa tosin olla hieman pettymy,s mutta silti kannattaa itse käydä kiertelemässä ja arvioimassa. 
Tunnelma kaduilla on joka tapauksessa taattu. Siitä ei tarvitse maksaa mitään. Tunnetuin katualue 
Chennaissa ostosten suhteen on Pondy Bazaar ja sen lähikadut. Kaikki tietävät paikan joten tänne on 
helppo tulla. Alueen tunnetuin yksittäinen katu alueella on Ranganathan Street. Voit tutustua tämän 
kadun elämään jo lentokoneessa matkallasi Chennainen (jos matkustat JetAirwaysillä). Lentokoneen 
viihdekeskuksen Bollywood-elokuvista löytyy kadun elämästä ja tapahtumista kertova paikallinen 
elokuva "Angadi Theru" (Ihan ok kirjoittajan mielestä. Ei ihan Hollywood meininkiä, mutta hyvä tulevan 
kokemisen kannalta).  
 
Toinen tunnettu ostoskatu löytyy pohjoisempaa. Kysy riksakuskilta osoitteeksi Thana Street –
Purasawalkam. Tai helpoiten pääset alkuun kun tilaat riksan Abirami Mallille ja lähdet hiljalleen 
kävelemään katua pitkin itään päin. Alku on hieman tylsää mutta liikkeiden määrä kasvaa loppua kohti 
mentäessä. Tarjolla on paljon mutta tarkemmasta laadusta en osaa sanoa enempää. Ei löytynyt itselle 
mieleisiä liikkeitä. Enemmänkin paikallisille suunnattuja. Kannattaa silti tutustua tähänkin alueeseen jos 
ei ole muutakaan tekemistä. Jos ei tykkää niin riksalla pääsee äkkiä pois ja muualle. 
 

Perushintaesimerkkejä 

- Vesipullo 1 l = n. 15 rp, 2 l =  24rp. 
- Paikallinen olut Kingfisher 0,75 dl = 90 rp. Nyt väitettiin hinnan nousseen pullosta ilmoitetusta 75 rp. 
hinnasta. Paha sanoa mikä totta! Tuotteesta ei koskaan saisi pyytää enempää kuin tuotteessa ilmoitettu 
Mrp-hinta.  
- DVD Bollywood elokuvat ja musiikkilevyt alk. 125-250 rp. (Alkuperäisissä elokuvista saatavilla myös 
English tekstitykset) 
- Maustepussit ruokakaupasta n. 5-40 rp. (Riippuen mausteesta). Erikoisliikkeessä samat mausteet 
Skywalkilla kalliimpia. Silti samaa tavaraa mutta hienommin pakattuna. 
- Kaikki länsimaalaiset tuotteet ovat arvokkaampia 
 

Ruoka 

Olit sitten kasvis- tai lihansyöjä tai kumpaakin niin myöskään Chennaissa et yksinkertaisesti voi kuolla 
nälkään. Ellet sitten jostain syystä inhoa intialaista ruokaa. Ruoka on todella hyvää. Yhdestäkään 
ruokapaikasta ei tarvinnut poistua täälläkään pettyneenä. Pieniä eroja löytyy, mutta se on normaalia. 
Skywalk Mallilta vierestä löytyy myös kaksi länsimaista vaihtoehtoa McDonalds ja KFC. McDonalds. 
Aikaisemmin mainittu yläkerran Foodcourt tarjoaa monia hyviä paikkoja. Osta kortti, lataa rahaa kortille. 
Tilaa ravintolapisteistä mitä haluat ja maksa kortilla. Toisten ostoskeskusten Foodcourteissa toimittiin eri 
tavalla. Esim. City Centerissä pystyi maksamaan suoraan rahalla. Skywalkilta löytyy myös hyvä 
ravintola josta  saat halutessasi tutumpaa länsimaisempaa ruokaa pihvejä jne. Toivottavasti tästä ei tule 
kantapaikka, koska muuten jäät paitsi kaikesta paikallisesta hyvästä ruuasta. Pihviravintolasta saa 
ruokajuomaksi myös olutta. Ostoskeskuksesta löytyy myös PizzaHut. Paikallisittain hieman kalliimpaa, 
mutta todella hyvää ruokaa. Vaihtoehtoja pastoista aina hieman erikoisiin pizzavaihtoehtoihin.  
 

http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=Pondy+Bazaar+chennai&pbx=1&oq=Pondy+Bazaar+chennai&aq=f&aqi=g-L1g-vL3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3672l4609l2l5078l7l4l0l1l1l1l547l969l4-1.1l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1024&bih=
http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&site=&source=hp&q=Ranganathan+Street&pbx=1&oq=Ranganathan+Street&aq=f&aqi=g-L4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3234l3234l0l4125l1l1l0l0l0l0l500l500l5-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1024&bih=426
http://en.wikipedia.org/wiki/Angadi_Theru


Majapaikkaa vastapäätä kadun toiselta puolelta (katso kartta) löytyy paikallinen multicuisine ravintola 
Virundali. Todella suosittu paikka paikallisten keskuudessa. Löytyy sekä paikallista että kiinalaista 
ruokaa. Mikäli majapaikassa laiskottaa ja et jaksa lähteä kadun toiselle puolelle syömään voit palvelijan 
kautta tilata ruokalistalta minkä vain annoksen majapaikkaasi 
 
Chennain maine hyvänä ruokapaikkana ei enää paikallisten mielestä pidä samalla tavalla paikkaansa 
kuin kuulemma entisaikaan. Ennen hyvää ruokaa sai lähes joka paikasta. Nykyään hyvät paikat on 
tiedettävä. Kts. lista suosituista ja paikallisten hyväksi havaituista paikoista. Karttaan on merkattu 
muutamia hyväksi havaittuja ruokapaikkoja. 
 
Kasvisyöjälle Intia / Chennai on paratiisi. Moni ravintola tarjoaa pelkkää kasvisruokaa (veg).  
Jos haluat tietää jostain ruokalajista tarkemmin niin tarjoilijat kertovat mielellään. Non-veg eli ei 
kasvisravintoloistakin löytyy myös laaja valikoima kasvisvaihtoehtoja. Multicuisine-ravintoloista löydät 
halutessasi ei-intialaistakin ruokaa. Esim. Virundalista kiinalaista. 
 
Hyvin harva paikka tarjoaa alkoholia = olutta. Yleisin ruokajuoma on vesi tai muu virvoke. Riisi ja Naan-
leipä on yleensä tilattava erikseen. Annokset ovat isoja ja niitä voi / kannattaa maistella muiden kanssa 
ristiin. Ota valokuva ruokalistasta jotta muistat esim. ensi kerralla tilata saman tai jälkikäteen selvitellä 
mikä oli mitäkin. Käytä syödessäsi oikean käden sormia tai tarjolla olevaa lusikkaa ja haarukkaa jos ne 
tuntuvat tutummilta. 
 
Paremmissa paikoissa (Sigree) ruokailu saattaa alkaa pesemällä sormet pöytään toimitetuilla 
käsienpesuvesillä (tai ruuan jälkeen). Ruuan jälkeen tuodaan joko sokeroituja tai tavallisia 
fenkolinsiemeniä. Hyväksi ruuansulatukselle ja raikastavat hengityksen. Näitä voit ostaa esim. 
kotiintuliaisiksi Star Bazaarista. 
 
Jos et ole tulisen ruuan ystävä niin varmista ruuan tulisuusaste tarjoilijalta. Yleensä he tuovat ruuan 
tulisuusasteen itse esille. Vaikka itse olen Bangaloressa ja Chennaissa pyytänyt tulista niin todella 
tulinen jäi vielä tälläkin reissulla saamatta. Chennain (ent. Madras) alueen tulisuus ei vastannut omia 
odotuksia. Ei vain osunut kohdalle tällä kertaa! Tulisuusasteet vaihtelevat eri puolilla Intiaa. Jos tykkäät 
tulisesta niin kokeile eri alueiden ruokia tai kysy neuvoa tarjoilijalta.  
 
Jos jostain syystä poltat suun chilin kanssa, niin ainoa ja oikea lääke on riisi ja naan-leipä sekä lassi-
juoma tai muu maitopitoinen. Vesi ja olut pahentavat vain tilannetta. Todellisuudessa ainoa lääke on silti 
vain kärsiä. Polte menee ohi ajan kanssa. Joskus nopeammin tai toisinaan hitaammin. Liika chili voi 
saada myös mahan sekaisin ja seuraukset olla ikäviä ja kivuliaita. Kuolemaksi liika polte ei silti ole 
vaikka hetken siltä voikin tuntua. 
 
Hintaesimerkkejä. Yleensä 3 hengen ruokailu on tullut maksamaan n. 500-600 rp = 10 €. Pitää sisällään 
pääruuan, riisit, naan-leivät ja juomat. Varaudu siihen että et pysty syömään kaikkea koska annosten 
koot ovat isoja. Kalliimmassa paikassa sama ateriamäärä voi olla tuplaten tai enemmänkin  kalliimpi. 
Yksittäisten pääruoka-annosten hinnat normaalissa paikassa n. 100-200 rp. Osassa ruokapaikkoja verot 
sisältyvät listahintoihin. Paremmissa paikoissa verot useasti lisätään loppusummaan. Varmista asia 
halutessasi etukäteen 

 

http://www.indiamike.com/india/chennai-madras-f24/list-of-yummy-food-places-in-chennai-t45686/


Nähtävyydet  

 
(Kaikki mainitut paikat löytyvät videolta + Googlen Mapsin Chennai - Madras karttamerkeistä) 
 
Lähes kaikki historia alueella liittyy tavalla tai toisella 1600-luvun alun portugalilaisiin ja kyseisen 
vuosisadan puolivälissä paikan hallintaansa ottaneisiin brittiläisiin. Naapuriosavaltio Pondycherry tuo 
myös oman lisämausteensa Ranskan siirtomaamenneisyyden myötä. Mikä Intiassa kiinnosti 
Eurooppaisia 1600-l lähtien? Aluksi mausteet. Miksi? Niillä saatiin jo muutenkin niin mauttomaan 
ruokaan uutta makua ja pilaantunutkin ruoka alkoi maistumaan taas syötävältä mausteiden ansiosta. 
Lännen kiinnostuksen seurauksena konfliktit paikallisten sulttaanien ja hallitsijoiden kanssa olivat 
väistämättömiä. Myöhemmin Intia valjastettiin muiden hyödykkeiden (esim. puuvillan) tuottamiseen 
joiden avulla Englanti pääsi näyttämään mallia Euroopan teollistumisen veturina.  
 
Alueelta löytyy myös hieman vanhempaa historiaa Gudiyamin luolat. Olleet todistettavasti asuttuja jo n. 
100 000 vuotta sitten. Pääsy luolille tosin vaatii n. 7 km kävelyn umpimaastossa. Mieti kaksi kertaa 
ennen kuin päätät lähteä tähän suuntaan. Paikkana olisi varmaan mielenkiintoinen asiasta 
kiinnostuneelle. 
 
Chennai Museum 
Hyvä paikka aloittaa kaupunkiin tutustuminen. Sisäänpääsymaksu ulkomaalaiselta 250. Ei pidä 
maatamullistavaa sisällään mutta jostainhan se kaupunkiin tutustuminen on hyvä aloittaa. 
 
Parry’s Corner 
Vilkas kauppa-alue. Kujia, paljon liikkeitä ja elämää. Entisen Madrasin keskeisimpiä alueita. Alueen 
vanhat rakennukset ovat enää ainoa muisto tästä ajasta. Kävele ja ihmettele rauhassa 
 
St. Georges Fort 
Brittiläisten 1600-l puolivälissä rakentama linnoitus. Kasvanut suuremmaksi pikku hiljaa. Alueella 
nykyisin museo ja paljon nykyhallinnon rakennuksia jonka takia turvatarkastus normaalia tiukempi. 
Historiasta kiinnostuneelle käynnin arvoinen kohde 
 
Napier Bridge – Marina Beachin alku 
Poikkeuksellisen siisti silta joen yli. Sillan ja Marina Beachin väliin mahtuu muutama isompi 
muistomerkki ja viheralue. 
 
Marina Beach 
Maailman toiseksi suurin kaupunkialueella oleva yhtenäinen hiekkaranta. Suosittu sunnuntai iltaisin. 
Tapahtuma ja markkina-alue sijoittuu rannan pohjoisosaan lähelle muistomerkkejä. Keskellä rantaa 
hieman pohjoisempana  erikoisuutena uimaseuran täysimittainen ulkoilmauima-allas.  
 
Elliot Beach 
Nuorten suosiossa Chennain etelä puolella. Hieman pitkän matkan päässä mutta piipahda esim. 
ohimenomatkalla tms. Pienempi ja idyllisempi kuin iso ja laaja Marina Beach 
 
Basilica of St. Thomas 
Roomalais-Katotilainen kirkko. Poikkeus temppeliviidakon keskellä.  
 
Tsunamimuistomerkki ja Marinan eteläinen ranta 
Pieni muistomerkkilaatta Thomaksen kirkolta rantaan päin. Laskeudu rannalle ja kävele rannan 

http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0


slummien kautta Lighthouselle. Ei ehkä yksin tai pimeässä. Hieman erilaista elämää Chennaissa. 
Kamera mukaan. 
 
Lighthouse 
Maamerkki Marina Beachin leveän rannan etelänpuoleisessa kulmassa. Poikkeavan näköinen 
suhteutettuna ympäristöön 
 
Kapaleeshwarar Temple 
Kaupungin tunnetuin. Kannattaa käydä. Ei vedä vertoja silti esim. Myshoren temppeleille. "Ei hinduna" 
et pääse sisätiloihin.  
 
Walaja Big Mosque 
Kuvaaminen kiellettyä. Hieman rapistunut loiston ajoista.  
 
Thousand Lights Mosque 
Kaupungin toinen ja ehkä tunnetumpi Moskeija. Lähempänä ostosalueita.  
 
Parthasarathy Temple 
Toinen käymisen arvoinen temppelialue lähellä Marina Beachiä.  
 
Koyambedu Wholesale Market 
Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka jos haluaa nähdä hieman aidompaa markkinameininkiä 
Intiasta. Lähinnä kukkiin ja hedelmiin keskittyvä markkina-alue. Ei löydy ostettavaa mutta saat sitäkin 
enemmän kokemuksia. Kamera ehdottomasti mukaan tähän paikkaan.  
 
Nelson Squaren taka-alue 
Marssi viereisen kaatopaikan läpi polkua seuraten jokirantaan. Pujahda asumusten välistä sisälle 
kujalle. Kävele joko suoraan ja kierrä tätä kautta takaisin Manikkam Roadille tai jatka sillan yli joen 
toiselle puolelle ja mene Skywalkille. Tätä kautta matka ostoskeskukselle n. 200 m pidempi. Ei kannata 
seikkailla pimeässä.  
 
Pondy Bazaar alue T.Nagar 
Ehkä kaupungin tunnetuin ostosalue. Käy pimeän aikaan. Tutustu tavaratalon tarjontaan. Itselleni 
pettymys, mutta luo itse oma mielipiteesi alueesta 
 
Mahabaliburam 
1,5 tunnin päässä kaupungista etelään. Kuuluisa alueelta löytyvistä kiviveistoksista. Unescon 
suojelussa joten ei ihan turha paikka. Täällä sijaitsee myös Ideal Beach Resort ja uima-allas. 
 
Pondycherry / Puducherry / Pondicherry 
Ranskan itäinen Riviera. Oli vielä osa Ranskaa Intian itsenäistymiseen asti. Ehkei ihan Pariisi mutta 
ranskalaisvaikutteita löytyy. Pariisistakin löytyy alueelle omistettu katu Rue de Pondichery 
 
Fastrack kustannukset: 12 tuntia käytössä, sisältää 120 km ajoa = yht. 1550 rp. Ylimääräiset kilometrit 
12 rp. / vrt. Bangaloressa oma kuski 7 rp. / km. Yhteensä koko reissu tuli maksamaan n. 1000 rp / hlö = 
n. 15 €. Ei paha koko päivän reissusta omalla kuskilla, joka ajaa sinne minne pyydetään.  
 

 

http://maps.google.fi/maps?q=Rue+de+Pondich%C3%A9ry,+Paris,+France&hl=fi&ie=UTF8&sll=48.849796,2.29728&sspn=0.002813,0.008234&vpsrc=0&gl=fi&hnear=Rue+de+Pondich%C3%A9ry,+75015+Paris,+%C3%8Ele-de-France,+Ranska&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.fasttrackcalltaxi.in/


Linkkejä 
 Googlen hakutulos sanalle "Chennai" pitää sisällään kaiken tarvittavan 

 Mike's Forum - Chennai 

 Keijo Salakaren blogi Chennaista (2 viikkoa ennen minua) 

 Google Maps - Chennai - Madras (Raportin kirjoittajan keräämät paikat + osa löytynyt paikan 
päällä) 

 Chennai - Vanhojen valokuvien kautta (Googlen hakutulos) 
 
Raportin tekijän yhteystiedot  Harri Vesterinen: harri.vesterinen@businesscollege.fi 
 

 
 

http://www.google.fi/#hl=fi&cp=7&gs_id=4&xhr=t&q=Chennai&pf=p&sclient=psy-ab&site=&source=hp&pbx=1&oq=Chennai&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b92daeb1c70d6e69&biw=1920&bih=901
http://www.indiamike.com/india/chennai-madras-f24/
http://salakari.blogit.fi/reissut/2011-chennai-tyomatka/
http://maps.google.fi/maps/ms?msid=203793871286909704228.0004b59ce32aae250cc64&msa=0
http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&hl=fi&source=hp&q=chennai+old+photos&pbx=1&oq=chennai+old&aq=1L&aqi=g-L4&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1130l3410l0l6170l11l9l0l1l1l0l260l1750l0.5.4l9l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=8ef950eb22f1c144&biw=1920&bih=901

