
Bangalore - Etelä-Intian puutarhakaupunki 
 
Riippuen mikä on ollut mielikuvasi Intiasta, tulet luultavimmin yllättymään positiivisesti Ban-
galoren suhteen. Kaupunki on erittäin siisti ja kehittynyt verrattuna moniin muihin Aasian 
suuriin kaupunkeihin. Bangaloren sanotaankin olevan Intian kehittynein kaupunki. Suurim-
pana syynä tähän on IT-teollisuuden keskittyminen alueelle. Negatiivisena puolena on 
hieman muuta Intiaa kalliimpi hintataso. 
 
Ihmiset ovat ystävällisiä ja osaavat melko hyvin englantia. Koska Bangalore ei ole perintei-
nen turistikohde niin saat olla täysin rauhassa turistipaikkojen lieveilmiöistä, huijaamiset, 
kerjäämiset jne. Naapurikaupungissa Myshoressa huomaat hyvin tämän eron, varsinkin 
nähtävyyksien luona. Intia on iso maa ja alueellisesti jakaantunut erilaisiin kulttuureihin. 
Bangaloresta et välttämättä löydä niitä asioita joita olet kuvitellut Intiasta löytyvän. Ne voi-
vat löytyä muualta Intiasta. Voi vaan kuvitella kuinka erilaisia Kalkutta tai Mumbai ovat ver-
rattuna Bangaloreen. 
 
Oheinen raportti on tehty sillä silmälle että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä Banga-
loreen myöhemmin saapuvalle. Useammassa paikassa on tarkoituksella mainittu myös 
mahdollisia lieveilmiöitä ja varoittavia asioita. Bangaloressa niistä ei tarvitse huolehtia. Silti 
niistä on hyvä olla tietoinen. Varsinkin jos joskus myöhemmin eksyt syvemmälle Aasiaan. 
 
KAIKKI tässä raportissa esille tulleiden paikkojen sijainnit kartalla löytyvät Google Mapsis-
ta. Kysyttäessä mahdollisuus saada samat myös Google Earth .kmz-tiedostona. Löydät 
samat paikat myös hieman "elävämpänä" mukana tulevasta videosta: Videon pituus n. 34 
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 HD. Odota että video latautuu tarpeeksi.  
 
Osa I     http://www.youtube.com/watch?v=nlO672ZM_wE      Kesto 7.55 min 
Osa  http://www.youtube.com/watch?v=xAzchsrHr0s         Kesto 8.03 min 
Osa III   http://www.youtube.com/watch?v=xCwGmoEznug     Kesto 7.50 min 
Osa IV  http://www.youtube.com/watch?v=j2o7kGi9nGA        Kesto 10.30 min 
 
Tarvittavat viisumijärjestelyt 
Tarvitset erillisen viisumin matkatessasi Intiaan. Luultavimmin tarvitset turisti tai työ-
viisumin. Ilmeisesti viisumi on tällä hetkellä myös mahdollista hankkia suoraan saapumis-
maasta. Vältä tätä vaihtoehtoa sillä parempi hoitaa asiat etukäteen kuntoon ja näin välttyä 
viime hetken yllätyksiltä. Näin ei myöskään tarvitse jonotella muiden viisumihakijoiden 
kanssa. Varmista asian paikkaansa pitävyys tarvittaessa. 

Hakemiseen tarvitaan seuraavat asiat: 

• Passi, jossa on vähintään puoli vuotta voimassaoloaikaa jäljellä 
• Yksi valkoista taustaa vasten otettu passikuva , mielellään alle puoli vuotta vanha 
• Viisumihakemus (PDF) täytettynä (ohjeita alla) 
• 50 euron viisumimaksu, joko tilisiirtona tai käteisenä. Jätä ennakkoon maksettu kir-

jattu palautuskuori suurlähetystöön / kirjeessä mukana.  

Täytetyt kupongit, passi ja viisumimaksu (tai kuitti) pitää toimittaa Intian lähetystöön Hel-
singissä joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä. Käsittelyaika on viikon ver-
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ran. Jos hakemuksen lähettää postissa, passin saa takaisin laittamalla mukaan itselle osoi-
tetun kirjatun kirjekuoren postimerkkeineen. Osoite on 

Embassy of India/Visa section 
Satamakatu 2 A 8 
00160 Helsinki 

Lisätietoa mm. palvelu- ja aukioloajoista löytyy lähetystön sivuilta 

Lentokentälle saapuminen ja lähteminen sekä kuljetus majoituspaikkaan 
Bangaloren lentokenttä on uusi ja selkeästi organisoitu. Kenttä sijaitsee hieman kauempa-
na n. 40 km kaupungin ulkopuolella. Heti koneesta poistumisen jälkeen joudut jonottamaan  
viisumijonossa. Tämän jälkeen laukkujen haku ja poistuminen ulos ohjeita seuraillen. Ulko-
ovella huomaat vastaanottokomitean nimikylttien kanssa. Mikäli kuski on järjestetty hake-
maan, etsi nimikylttiviidakosta oma nimi. Majapaikkaan ajaminen kesti yöllä ruuhkattomaan 
aikaan n. 50 min. Saavuimme majoituspaikkaamme perille yöllä 03.30. Kone laskeutui 
01.30. Syy myöhäiseen saapumiseen johtui jonottamisesta viisumijonossa. Varaudu oman-
laiseen taksikokemukseen. Turvavyöt päälle ja ihmettele matkantekoa. Vaikka kyyti on 
vauhdikasta niin homma on silti kuskeilla hallussa. Eivät ensimmäistä kertaa aja Bangalo-
ressa 
 
Rahaa voit vaihtaa heti laukkujen saamisen jälkeen. Kurssi kentällä oli n. 55 rp yhdellä eu-
rolla. Majoituspaikan lähellä kurssi oli paljon parempi 61 rp. (Tammikuussa 2011)  
 
Koska kenttä sijaitsee n. 40 km kaupungin ulkopuolella, on kentälle takaisin menoon syytä 
varata n. 1- 1,5 tuntia. Pahimpaan liikenneruuhka-aikaan voi mennä yli 2 tuntia. Öisin mat-
ka taittuu nopeammin. Matka taksilla majapaikasta kentälle maksoi 900 rp ja on maksetta-
va itse.  
 
Kentällä turvatoimet ovat silmiinpistävät tiukat pois lähtiessä. Useimmiten on tottunut että 
asioita tarkastetaan vain muodon vuoksi mutta täällä asenne oli eri. Kaikesta huolimatta 
järjestelyt toimivat jouhevasti ja hyvin. 
 
HUOM! Mikäli matkaat takaisin Suomeen Saksan kautta ja haluat ostaa esim. paikallista 
alkoholijuomaa Bangaloren Tax Free:stä tuliaisiksi kotiin, huomioi seuraava asia. Vaikka 
tax free pullo sinetöitiin asianmukaisesti pussiin niin Frankfurtissa kävi ilmi että sitä EI saa 
viedä käsimatkatavaroissa Suomeen. Ainoastaan Singaporeen, Kanadaan ja Jenkkeihin 
saa viedä Intiasta tätä kautta suoraan. Ilmeisesti syynä on säännöt koskien EU:n ulkopuo-
lelta tuomisista tms. Suorilla lennoilla Suomeen tätä ongelmaa ei ole. Itse ratkaisin asian 
seuraavasti. Koska Frankfurtissa oli aikaa, marssin Saksan puolelle ulos ja chekkasin itseni 
Lufthansan tiskillä uudestaan lennolle. Paikallinen viski meni selkärepussa koneen ruu-
maan ja lopulta ilmestyi Helsingissä matkatavarahihnalle muiden laukkujen kanssa. On-
neksi sentään ehjänä.  
 
Yleistä Bangaloresta 
Katso Wikipedian kautta perustietoa sekä Wikitravelin kautta lisätietoa 
 
Majoitus ja alue ympärillä 
Manjunatha Residency. No 734, 10th Main, 34th A Cross, Jayanagar  4th Block(Near 
Complex), Bangalore, Karnataka 560011, India +91 80 2664 3131. Linkki Google Map-
sissä. Videoesittely Youtubessa. 
 
Siistit huoneet. Makuuhuone, keittiö, olohuone ja  vessa suihkulla ja länsimaalainen varus-
tuksella. TV, keittolevy ja jääkaappi.  
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Siivous toimii. Majapaikka järjestää halutut palvelut pyydettäessä esim. retket, pyykinpesun 
jne. Veden osto myös mahdollista. Vesipullo 1 l 15 rp. Eli kaikki tarvittava saatavilla. Henki-
lökunta kohteliasta ja huomaavaista. Kannattaa tutustua paremmin juttelemalla. Omistaja 
(vanhempi mies) pyörii paikalla päivittäin. Kraanavesi tuoksuu kloorilta eli käsitellyltä. 
Hampaiden pesua varten ok mutta voit käyttää myös pullovettä mikäli et halua riskeerata. 
Itse olen käyttänyt vettä hampaiden pesuun normaalisti. Sähköt toimivat koko ajan (joskus 
joku katkos). Huoneissa on myös langallinen hyvin toimiva nettiyhteys. Torakoita tms. ei 
ole näkynyt. Huoneissa ilmastointi ja tuuletin. Pyyhkeet löytyvät talonpuolesta. 
 
Alue on siisti ja rauhallinen. Hieman paremman luokan asuinaluetta. Kts. tarkempaa tietoa 
Jayanagarista.  Palvelut löytyvät parin minuutin kävelymatkan päästä. Lähellä n. 100 m. 
löytyy pari hyvää ruokaravintolaa. Toinen hieman kalliimpi (listahinnat n. 200 rp.) ja toinen 
hieman halvempi (listahinnat n. 100 rp). Kulman takaa löytyy myös siisti kahvila josta saa 
todella hyvät cappucinot 49 rp. Katua hieman alaspäin löytyy myös peruselintarvikeliike 
josta löydät kaiken tarvittavan: vedet ja pesuaineet jne.  
 
Passikuva ja paikallisen SIM-kortin hankkimiseen tarvittavat liikkeet löytyvät läheltä. Kaikki 
katualueet hieman pohjoisempana ovat täynnä mitä erilaisempia liikkeitä ja palveluita. 
Kannattaa kierrellä alueen kadut ja tutustua. Valinnanvaraa riittää. Complex Mall ostoskes-
kus on myös oma kokemuksensa. Kannattaa tutustua. Majoituspaikan läheltä löytyy myös 
länsimaiset ruokapaikat McDonalds ja KFC. Parin askeleen päästä löytyy kiva pieni puisto 
rauhoittumista varten. Hyvä paikka tehdä esim. miniläppärillä kirjallisia töitä.  
 
Paikkojen tarkempia sijainteja löytyy Google Mapsista.  
 
Sää 
Tammikuussa sää on hyvä. Aurinko paistaa ja sateesta ei ole tietoa. Lämpö päivällä n. 30 
C ja välillä kevyt tuulenvire. Ilmasto on kuin Suomessa kesällä parhaimmillaan. Yhtenä 
syynä tähän on kaupungin sijainti ylänköalueella yli 900 m. korkeudessa. Poikkeuksena 
muuhun Aasiaan, ilmasto on paljon kuivempi eikä kostea. Näin ollen lämpö on mitä miellyt-
tävin. Iltaisin viilenee huomattavasti. Hieman kuin Suomen kesäyöt. Pitkähihaiselle saattaa 
iltaisin jopa olla toisinaan tarvetta. Aamulla varjossa voi paleltaa n. 12 C. Tosin aurinko 
nostaa lämpötilan nopeasti aamupäivän aikana. Kts. tarkemmat säätilastot Wikipediasta 
 
Liikenteestä ja kulkemisesta yleisesti 
Liikenne on toimivan kaaoksenomaista ja äänekästä. 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 huo-
maamaan. Onnettomuuksia näkyy harvoin mutta silti niitä tapahtuu. Kuskit ovat varsin tai-
tavia luovimaan omilla säännöillään muun liikenteen joukossa.   
 
Teiden ylitys tuntuu ehkä aluksi hengellä leikkimiseltä. Mutta kun yli on päästävä, niin varo-
vaisuutta noudattaen se aina lopulta onnistuu. Jos menee liian hankalaksi, kannattaa lyöt-
täytyä paikallisten seuraan ja seurata heitä kadun ylityksessä, mieluiten heidän suojassa. 
Vasemmanpuoleinen liikenne voi myös aluksi hieman sekoittaa. Pakokaasujen määrä on 
valtava, varsinkin vilkkaimpien pääväylien varrella. Tulet huomaamaan tämän matkustaes-
sasi riksalla muun liikenteen seassa. Varsinkin riksat ja vanhat bussit ovat suurimpia saas-
tuttajia. Tämän takia alueen puistot ovat mukavia henkireikiä. Majoituspaikan rauhallisuu-
desta johtuen täällä ei ole yllä kuvattua ongelmaa.  
 
Yleisin kulkumuoto ovat keltaiset riksat. Bussien taso vaihtelee paljon mutta joukkoliikenne 
toimii hyvin myös tätä kautta. Jos päädyt bussilla oudolle alueelle niin riksalla pääset aina 
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takaisin. Alueelle on rakenteilla metrolinja. Valmistuttuaan kokonaan metro tulee helpotta-
maan todella paljon liikkumista paikasta toiseen. 
 
Hyvin yllättävää oli huomata kuinka kallista bensa oli. 65 rp eli yli euron / litra. Verrattavissa 
elintasoon (yleensä Intiassa) hinta tuntuu kovalta. Autojen määrän vähäisyytenä sitä ei vali-
tettavasti huomaa.  
 

 
Kuva 1: Liikennettä ja pakokaasuja 
 

 

Wipro 
Alue jakaantuu kahteen kampukseen, n. 2 vuotta vanhaan uuteen ja n. 10 vuotta vanhem-
paan alueeseen. Ihmisiä alueella on töissä n. 6 000. Bangaloren alueella sijaitsee myös 
vielä isompi toinen erillinen Wipron kampusalue. 
 
Alueella on 3 ruokalaa joista löytyy sekä veg. että non-veg ruokaa. Eri ruokaloista saa eri 
Intian alueiden ruokia. Alueelta löytyy myös oma iso kirjasto, vierastalo uima-altaineen, 
puistoalue jne.  
 
Tyttöjen ohjaajana toimi Samir Kumar samir.kumar1@wipro.com puh. +91 9740199336 . 
Samirin esimiehenä toimi Chandra Surbhat chandra.surbhat@wipro.com puh. +91-
9740157000,  jolla oli suhteellisen tärkeä asema koko organisaatiossa. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta oli että tärkeydestään huolimatta työhuone oli todella pieni ja vaatimaton. 
Sain itse mahdollisuuden yhden päivän aikana vierailla ja tutustua alueeseen sekä tavata 
yllämainitut henkilöt. Hyvin mukavia, huolehtivaisia sekä varsin kiireisiä miehiä. Palaverissa 
selvisi tarkemmin harjoittelupaikan erikoisuus. Olimme olleet käsityksessä että Bangaloren 
Wiproon olisi ollut tarjolla valtava määrä harjoittelijoita ja seula sisäänpääsyyn olisi erittäin 
kova. Totuus olikin että heillä on ollut hyvin harvoin harjoittelijoita. Ulkomaalaisia ei ilmei-
sesti ole ollut koskaan. Tyttöjen kertoman mukaan hyvin moni muu työntekijä on ihmetellyt 
kuinka he ovat päässeet Bangaloren Wiproon harjoitteluun. Palaverissa kävi ilmi että ilmei-
sesti tämän kaiken oli mahdollistanut ”käsky” ylempää organisaatiosta. 
 
Lisätietoja arkityöelämästä löytyy Wiprolla töissä olevien henkilöiden Johanna Mikkolan 
sekä Johanna Vainion blogeista. 
 
Käytännön vinkkejä 
 
Rahanvaihto ja kurssit 
En tiedä mikä kurssi on Suomessa (ehkä n. 55) mutta täällä lentokentällä eurolla sai n. 55 
rp. Kaupungilla puolestaan yli 60 rp. Eli jos satasen vaihtaa niin kaupungilla saat n. 500 rp. 
enemmän ja sillä elät täällä jo hyvin pitkään. Eli kentällä kannattaa vaihtaa esim. 50 € jolla 
pääsee kaupungissa hyvin alkuun. Huijaamisista rahanvaihdon yhteydessä varoitetaan 
usein. Helpoin tapa välttää se on vaihtaa sopiva tasasumma esim. 100 € jolloin takaisin 
saatavan rahanmäärä on helposti tarkistettavissa. Aina kannattaa myös itse laskea saadut 
rahat. Jos vaihtaessa antavat paljon pikkurahaa takaisin, on se yleensä merkki että yrite-
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tään huijata. Luottavat siihen ettei turista jaksa laskea tarkkaa summaa ja näin ei huomaa 
tapahtunutta. Anna muiden odottaa ja laske rauhassa. Bangaloressa en huomannut tätä  
ongelmaa. Tämäkin on yleisempää muualla Aasiassa, varsinkin turistisoiduimmissa pai-
koissa.  
 
Sähköpistokkeet 
Länsimaiset sähkölaitteet käyvät suoraan pistorasioihin. Ei tarvita erillistä adapteria.  
 
Liikkuminen riksoilla, hintaesimerkkejä ja vinkkejä 
Paikalliset puhuvat  autosta, sinä luultavimmin riksasta. Loppujen lopuksi puhutte samasta 
asiasta. Riksoilla liikkuminen on oikeastaan ainoa tapa täällä siirtyä pidempi matka paikas-
ta A paikkaan B. Muista varmistaa että kuski osaa englantia. Varmista että mittari tulee 
päälle. Mikäli ei mahdollista, sovi hinta etukäteen. Kun kysyt tiedätkö tämän paikan mihin 
mennä vastaus on aina että kyllä. Useasti vasta matkan varrella huomaat että kuskilla ei 
ole tietoa kohteesta. Ei hätää. Ajaja yleensä selvittää asiaa muilta riksakuskeilta ja näin 
pääset perille. Varmista että jäät pois vasta kun olet kohteessa tai tiedät missä olet. Voi 
käydä myös että kuski jättää ”jonnekin” ja opastaa sinua jatkamaan kävellen tiettyyn suun-
taan. Välttämättä tämä ei tarkoita että löydät automaattisesti perille. Jos eksyt ota toinen 
riksa. Lopulta aina joku löytää perille. Pidä mukanasi majapaikan käyntikorttia jota voit 
näyttää kuskille että mihin viedä. Pienen tipin jättäminen on suotavaa. Hintaesimerkkeinä 4 
km n. 45 rp mittarilla. 2,5 km n. 40 rp ei sovittuna.  
 
Aina aluksi joutuu maksamaan omat oppirahat joten varaudu myös vedätyksiin. Pikku hiljaa 
paikallinen hintataso tulee tutummaksi ja tiedät mitä pitää suunnilleen maksaa. Monesti 
pääset helpommalla kun sovit suoraan jonkin hinnan. Vaikka maksaisit enemmän kuin pai-
kalliset niin se on silti pieni raha länsimaalaiselle. (Tämä asenne on pitemmän päälle huo-
no sillä se saattaa totuttaa paikalliset jatkossakin väärään hintatasoon). Pääasia että kum-
matkin ovat tyytyväisiä ja pääset haluamaasi kohteeseen. Laillinen velotus on 17 rp 2:lta 
ensimmäiseltä kilometriltä. Tämän jälkeen hinta on 9 rp lisäkilometri. Pidä tämä hinnoittelu 
mielessäsi jos haluat päästä halvalla, muttet välttämättä helpoimmalla. Mitä "epävarmem-
man" näköinen olet, sitä varmemmin sinulta yritetään ottaa lisähintaa. Pyri toimimaan itse-
varmasta ja anna sellainen kuva että tietäisit kuinka toimitaan. Välillä tämä toimii ja välillä 
ei! Iltaisin päivähinnat eivät enää välttämättä päde. Jos kuski ei tunnu miellyttävältä ota 
toinen riksa. Vaihtoehtoja riittää. 
 
Vinkki. Ota kameraasi kuva majapaikasta tai ainakin sen katukyltistä. Näytä tätä tarvittaes-
sa kuskille. Myös kuvan ottaminen alueen kartasta voi olla hyvä idea. Jos kuski ehdottaa 
halvalla kiertoajelua tai nähtävyyksien näkemistä. ÄLÄ lähde. Luultavimmin päädyt vain 
pakkokierrokselle jonnekin jalokiviliikkeeseen tms. 
 
Odottaessasi liikennevaloissa saatat saada yllättävää seuraa kaupustelijoista. Älä välitä jos 
et ole kiinnostunut tuotteesta. Samalla tulet melko varmasti näkemään ns. kolmannen su-
kupuolen edustajia "Hijra" eli naiseksi pukeutuneita miehiä. Paikallisilla on tapana usein 
antaa heille muutama lantti ja näin välttää mahdollinen "kirous". Uskomusten maassa kiro-
uksen tuoma epäonni ei välttämättä ole monelle se asia mitä ensimmäisenä kaivataan 
muiden ongelmien lisäksi. 
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Kuva 2: Naisellinen selkä? 
 
Terveydestä huolehtiminen  
Paras tapa välttää sairastuminen on katsoa missä syö. Jos paikalliset käyttävät palveluita 
niin se tarkoittaa ruuan olevan hyvää ja turvallista. Vältä vihanneksia vaikka olisivat kuinka 
hyvännäköisiä. Yleisin tapa saada mahatauti. Toki niiden syöminen ei automaattisesti tar-
koita sairastumista. Jos ostat vesipullon ”epämääräisemmästä” paikasta, varmista että 
korkki on sinetöity. Tietyssä osassa Aasiaa on tapana myydä uudelleen täytettyjä vesipullo-
ja. Täällä tätä ongelmaa ei ole. Katuruuan suhteen kannattaa miettiä pari kertaa. Ehkei 
ihan heti reissun aluksi koska länsimaisen bakteerikanta on erilainen ja näin ollen keho ei 
välttämättä heti siedä paikallisten ruokaa. Mikäli ruoka kypsennetään tai valmistetaan pai-
kan päällä se on ok. Pidempään lämpimässä seisoneita ruokia kannattaa välttää. Vältä 
jääpaloja epämääräisissä paikoissa. Monessa paikassa Aasiaa ne tehdään rahan säästä-
misen takia omasta vedestä. Hyvissä ravintoloissa ja länsimaisissa voi luottaa että tämä 
asia on ok. KAIKKI ruokapaikat joissa kävimme olivat erittäin siistejä sekä ruoka oli todella 
hyvää.  
 
Rokotuksen kannattaa olla kunnossa. Kts. vaaditut rokotukset. Kaduilla kävellessä kannat-
taa myös nähtävyyksien sijasta katsella hieman mihin astuu. Nyrjähtämiset tai nirhautumi-
set yllättävät helposti. Haavat täytyy puhdistaa esim. Petadinella ja ja huolehtia etteivät 
tulehdu. Pienestä voi saada välinpitämättömyydellä helposti ison riesan. Lääkäreitä, sairaa-
loita sekä kadunvarsiapteekkeja löytyy yllin kyllin mikäli tarvetta. 
 
Käytä käsidesiä ennen ruokailua. Pikkupullo on hyvä olla aina matkassa. Turha sairastu-
misenkammo kannattaa unohtaa. Se voi tapahtua kaikista varotoimenpiteistä huolimatta. 
Älä anna sen pilata reissuasi. Todennäköisempää on että et sairastu jos toimit samalla jär-
jellä kuin Suomessa. Käy paikallisessa apteekissa ihan mielenkiinnosta. Et luultavasti löy-
dä 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. Ostoskeskuksen alueella muutamia. 
Jos näihin haluaa enemmälti törmäillä kannattaa suunnata keskustan suuntaan esim. City 
Marketin alueelle. Ongelma se ei silti ollut sielläkään.  
 
On jokaisen oma asia että haluaako antaa lahjoituksia vai ei. Itse olen ottanut asenteen 
että en anna koska muutama rupia ei heidän tilannetta auta kuin hetkeksi. Jos alat kaikille 
antamaan niin äkkiä huomaat että matkakassa onkin käytetty köyhäinapuun. Älä sääli sillä 
teet sillä vain itsellesi pahan mielen. Yritä olla tuijottamatta liikaa sillä tilanne voi käydä kiu-
salliseksi. Välillä tulee vastaan tapauksia joissa ei säälin tunteelta voi mitenkään välttyä. 
Toisaalta opettavaista myös nähdä elämän "nurja"puoli. Kun jokin seuraavan kerran ottaa 
päähän, niin voit mielessäsi miettiä että kuinka hyvin asiat loppujen lopuksi ovatkaan. 

 
Valokuvaaminen 
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Valokuvaa rohkeasti. Ihmiset eivät tunnu välittävän mikäli et itse ala häiritsevästi kuvaa-
maan. Valokuvattavaa riittää joka kadunkulmassa ja tilanteessa. Ota videoita koska näihin 
tunnelmat tallentuvat parhaiten. 
 
Köyhemmillä alueilla moni tulla kysymään että saako nähdä ottamiasi kuvia ja samalla ha-
luaa että otat hänestä valokuvan. Maksaa näistä ei ole tarvinnut (voi ehkä varautua tai jos 
haluaa). 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 pal-
jon kuvia. Tilannetaju auttaa usein tulkitsemaan mikä on sopivaa ja mikä ei.  

 
Muita pikkuvinkkejä ja huomioitavia asioita 

- Ota kamerallasi kuva esim. kartasta tms. Reissun päällä voit helposti tarkistaa sijain-
tisi kameran esikatselusta. Itse otan usein Google Earthin kartasta alueellisia kuvia. 
Paikan päällä oli helppo kameran esikatselusta tarkistaa mitä valmiiksi merkittyjä 
kohteita oli missäkin päin. 

- GPS on ihan toimiva suunnistamisen apuvälineenä, mikäli haluat turvautua tekniik-
kaan perinteisen kartan sijasta. Jos eksyt, pääset aina riksalla takaisin tutuille alueil-
le, olit missä tahansa. Näytä esim. majoituspaikan käyntikorttia tai pyydä pääsy 
Jayanagar Complex Mall:lle. (jos asut alueella). Sen tietävät kaikki.  

- 26.1 Republic day. Intialaisille kyseinen päivä tarkoittaa isoja juhlia ja vapaa päivää 
töistä. Erilaisia tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Lake Lalbaghilla tapahtuman kun-
niaksi joka vuosi iso kukkanäyttely.  

- Alkoholiliikkeet ovat erikseen. Myyvät olutta, viiniä ja väkevämpiä valikoimasta riip-
puen.  Ikärajat vaihtelevat Intiassa osavaltioittain 18-25 vuodesta. Bangaloressa 
Karnatakan osavaltiossa ikäraja on 18 vuotta. Delhissä puolestaan 25 vuotta. Alko-
holin käyttäminen julkisilla paikoilla on lailla kielletty jonka takia et tule näkemään 
päihtyneitä Suomen tapaan. Mikäli kaipaat jonkinlaista ilta-elämää niin tällöin kan-
nattaa suunnata Brigade Roadin alueelle. Pelkän "bilettämisen" takia Bangalore on 
sinulle väärä osoite. Julkinen tupakointi tuntuu olevan paljon vähäisempää verrattu-
na muuhun Aasiaan. Yllättävää tai sitten vain alueellinen ilmiö. 

- 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 Bangaloressa negatiivista huomiota. Älä ole YLI-
MIELINEN ketään kohtaan. Tähän näkee länsimaalaisen helposti tietämättään mo-
nasti syyllistyvän.  

- Ongelmien sattuessa älä hermostu. Kaikki selviää aina tavalla tai toisella. Reissusi 
onnistuminen on pelkästään omasta asenteestasi kiinni. Muista maassa maan taval-
la. 

- Hanki paikallinen puhelinliittymä. Tätä varten tarvitset pikkupassikuvan = stampsize. 
Kuvan ottopaikkoja riittää joka kadunkulmassa. Kun ostat liittymän muista ostaa 
myös puheaikaa. Testaa heti liikkeessä että yhteys toimiin. Dataliittymät ovat myös 
halpoja ja toimivia. Liittymää hankittaessa sinun tarvitsee näyttää myös passi ja 
voimassa oleva viisumi, majoituspaikkasi yhteystiedot sekä kutsukirje työantajalta. 
(Kuulopuheiden mukaan dokumentteihin suhtaudutaan eri paikoissa eri tavoin). 

- Osta kaupungin kartta tai alueen matkaopas. Vaihtoehtoja löytyy. Kirjat ovat halpoja 
ja hieman erilaisia mitä et Suomesta löydä. 

- Laukku Ei kadun puolella. Ohikulkija ei pääse repäisemään sitä vauhdista. Täällä ei 
huomannut että olisi ongelma. Muualla Aasiassa tämä on yleinen ongelma liiken-
teessä 
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- Vaikka Bangaloressa 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 pik-
kuseteleitä. Vaihtorahan saaminen isosta setelistä voi joskus olla hankalaa.  

- Vaatetus. Suorat housut tai farkut ja t-paita. Yrityksissä ehkä paremmat suorat pe-
rushousut ja tavallinen kauluspaita, pitkä tai lyhythihainen. Tilat ilmastoitu. Naisilla 
siistit perusvaatteet. Liiallinen paljaan ihon näyttäminen ei ehkä kannattavaa. Short-
seja ei näkynyt. Yleisilme paikallisilla siisti. Naisilla paljon shareja mutta myös hou-
suja ja farkkuja. Töissä siistit kengät. Vapaa-ajalla jalkaan esim. sandaalit. Unohda 
lenkkikengät. 

- Uskonto. Ei näy kuin pukeutumisessa osalla. Temppeleitä paljon. Muista temppeli-
pukeutuminen ja kenkien poisto mennessäsi sisään. 

- Osta paikallinen sanomalehti. Mainosten kautta selviää paljon hyödyllistä esim. hin-
tatasosta jne. 

- 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 VISAn tunnukset automaatin kyljessä, pystyt nostamaan rahaa. Selvitä 
mahdolliset nostopalkkiot itse. Visa Electron toimii myös automaateilla. Kaupoissa 
voit halutessasi myös maksaa Visa-kortilla. Vältä kortin käyttöä epämääräisimmissä 
ja pienemmissä liikkeissä. Pidä huoli että näet tilanteet missä korttia käytetään. 

- Vinkki! Kuinka lukea nettisivuja vaikkei olisi nettiyhteyttä? Tallenna esim. puheli-
meesi (jos mahdollista) etukäteen haluamiasi nettisivuja .mht-tiedostoina. Voit selata 
sivuja tarvittaessasi suoraan puhelimestasi ilman nettiyhteyttä. Itselläni tapana lada-
ta esim. erikoisimpien kohteiden majoitustietoja yhteystietoineen joista voi tarpeen 
tullen metsästää tulevaa yöpaikkaa ilman että pitää ensiksi etsiä paikallinen internet-
kahvila. 

 
Kolikkojenkerääjät 
Hauska episodi esimerkiksi. 2 litran vesipulloa maksoi 30 rp = 0,50 e. Tuli puhetta että mis-
tä 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 suurem-
massa mittakaavassa. 
 
Shoppaus = ostokset 
Valinnanvaraa riittää. Ohessa lista eri mahdollisuuksista: Suitsukkeet, mausteet ( chili ja 
muut intialaiset mausteet), sharit ja kankaat, länsimaiset vaatteet (paljon tuttuja kauppoja), 
Kukat, hedelmiä (mieti sillä ei varmuutta millä vedellä pesty = oma riski). Elektroniikka (ei 
kovin halpaa), jalokivet, paikallinen musiikki ja elokuvat, matkakirjoja, intialaisia perinneta-
varoita (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. 
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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. Vaihto-
ehtoja riittää. 
 
Kaupungista löytyy useita täysin länsimaisia kauppakeskuksia. Esim. Garuda Mall ja "suu-
rin" Forum Mall. Jälkimmäinen piti sisällään myös hyvän perusruokakaupan. Kauppakes-
kusten yläkerrasta löytyy yleensä aina elokuvateatterit. Mene katsomaan esim. jokin paikal-
linen elokuva. Hinnat n. 300 rp riippuen näytöksen ajankohdasta. Päivänäytökset halvem-
pia. Kauppakeskukset ovat paikallisten keskuudessa suosittuja ajanviettopaikkoja. Käy 
Food Court:lla syömässä. Halpaa ja hyvää ruokaa. Kts. Wikipediasta kaupungin muut os-
toskeskukset. 
 
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. 
 
Suurimmasta osasta myytävistä tuotteista löydät merkinnän Mrp = suurin sallittu myyntihin-
ta. 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. 
 
Perushintaesimerkkejä 
- Vesipullo 1 l = n. 15 rp 
- Paikallinen olut Kingfisher 0,75 dl = 75 rp. 
- Viinipullo. Ulkomaiset alk. 700 rp. Paikalliset huomattavasti halvempia alk. 200 rp. 
- DVD Bollywood elokuvat alk. 125 rp. (Alkuperäisissä myös English tekstitykset) 
- Musiikki cd-levyt kadulta n. 40 rp. (Piraatti) 
- Maustepussit ruokakaupasta n. 5-40 rp. (Riippuen mausteesta) 
- Kaikki länsimaalaiset tuotteet ovat arvokkaampia 
 
Ruoka 
Olit sitten kasvis- tai lihansyöjä tai kumpaakin niin täällä et yksinkertaisesti voi kuolla näl-
kään. Ellet jostain syystä inhoa intialaista ruokaa. Ruoka on todella hyvää. Yhdestäkään 
ruokapaikasta ei ole tarvinnut poistua pettyneenä. Pieniä eroja löytyy mutta se on normaa-
lia. Majoituspaikan vierestä löytyy myös kaksi länsimaista vaihtoehtoa McDonalds ja KFC. 
McDonalds Kana-ateria n. 103 rp eli alle 2 €. KFC hieman hinnakkaampi paikallisella hinta-
tasolla mutta länsimaisella halpa. Perusateria n. 130 rp. juomineen. Jos haluat syödä kal-
liimmalla testaa esim. U.B. Cityn ostoskeskuksen ruokailualue.  
 
Hintataso on halpa. Lounasaikaan paikallisessa siistissä lounasravintolassa aterian hinta 
85 rp  n. 1,5 €. Tapana on että ruokaa tuodaan pikkukipollisia eteen aterian edetessä. Nii-
den tyhjentyessä tarjoilijat käyvät täyttämässä niitä tasaiseen tahtiin. Kieltäydy rohkeasti 
jos et halua tai jaksa. Kyseisessä esimerkkipaikassa ruokalajeja oli aterian lopuksi kertynyt 
n. 15 erilaista. Piti sisällään useammanlaista leipää. Jos et tiedä miten mikäkin ruoka pitää 
syödä tai minkä kanssa yhdistellä, ota mallia naapuripöydistä. Käytä syödessäsi oikean 
käden sormia. Yleensä saatavilla on aina myös länsimaalaiset ruokailuvälineet jos ne tun-
tuvat tutummilta. 
 
Katuruokapaikoissa hinnat 10-20 rp. Ovat varsin suosittuja ihmismäärien perusteella.  
 
Kasvisyöjälle Intia / Bangalore on paratiisi. Moni ravintola tarjoaa pelkkää kasvisruokaa. 
Itse vannoutuneena lihansyöjänä oli pakko hyväksyä se tosiasia että kasvisruokakin voi 
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olla hyvää. Eri vaihtoehtoja löytyy valtavasti ja mikään niistä ei ollut pettymys. Jos haluat 
tietää jostain ruokalajista tarkemmin niin tarjoilijat kertovat mielellään tarkemmin. Non-veg 
eli ei kasvisravintoloistakin löytyy myös laaja valikoima kasvisvaihtoehtoja. Multicuisine-
ravintoloista löydät halutessasi ei-intialaistakin ruokaa.  
 
Hyvin harva paikka tarjoaa alkoholia = olutta. Yleisin ruokajuoma on vesi tai muu virvoke. 
Toki löytyy ravintoloita joissa saa myös olutta ruuan kanssa. Riisi ja Naan-leipä on yleensä 
tilattava erikseen. Annokset ovat isoja ja niitä voi / kannattaa maistella muiden kanssa ris-
tiin. Ota valokuva ruokalistasta jotta muistat esim. ensi kerralla tilata saman tai jälkikäteen 
selvitellä mikä oli mitäkin.  
 
Ruokailu alkaa yleensä pesemällä sormet pöytään toimitetuilla käsienpesuvesillä. Ruuan 
jälkeen tuodaan joko sokeroituja tai tavallisia fenkolinsiemeniä. Hyväksi ruuansulatukselle 
ja raikastavat hengityksen. Hyvän ruokailun jälkeen voit halutessasi pyöristää laskun sum-
man sopivaan tasalukuun.  
 
Jos et ole tulisen ruuan ystävä niin voit aina varmistaa asian tarjoilijalta. Yleensä he tuovat 
ruuan tulisuusasteen itse esille. Vaikka itse olen päinvastoin pyytänyt tulista niin sellainen 
jäi tällä reissulla saamatta. Chennain (ent. Madras) alueella ruuan tulisuus on kuulemma jo 
hieman eri luokkaa. 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. Todellisuu-
dessa 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 rp = 10 €. Pitää 
sisällään pääruuan, riisit, naan-leivät ja juomat. Varaudu siihen että et pysty syömään kaik-
kea koska annosten koot ovat isoja. Kalliimmassa paikassa sama ateriamäärä voi olla tup-
laten kalliimpi. Yksittäisten pääruoka-annosten hinnat normaalissa paikassa n. 100-150 rp. 
Kalliimmissa yli 200 rp (Kuva 2). Halvimmissa "paikallisten suosimissa" hinnat ovat 70-100 
rp. (Kuva 3). Osassa ruokapaikkoja verot sisältyvät listahintoihin. Paremmissa paikoissa 
verot useasti lisätään loppusummaan. Varmista asia halutessasi etukäteen. U.B. Cityssä 
kolmen hengen ruokailu lisukkeineen n. 2000 rp. 
 

 
Kuva 3: Hieman kalliimman paikan ruokalista 
 

 
Kuva 4: Halvemman "paikallisen" paikan  
menu 
 

Nähtävyydet  
(Kaikki mainitut paikat löytyvät videolta + Googlen Mapsin karttamerkeistä) 
 
Lähes kaikki historia alueella liittyy tavalla tai toisella 1700-l lopulla aluetta hallinneeseen 
Tipu Sulttaanin sekä hänet syrjäyttäneisiin Britteihin. Intian kohtalo oli joutua maailman siir-
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tomaapolitiikan pelivälineeksi ja lopulta päätyä Brittihallinnon "ruoka / mauste / raaka-
aineaitaksi". 
 

- Tipu Sultans Bangalore palace 
Historiasta kiinnostuneelle. Jos pystyt mielikuvituksella korvaamaan paikan vaati-
mattomuuden niin kannattaa vierailla. Sisäänpääsy 100 rp. Kts. Lisätietoa Wikipedi-
asta 
 

- Old Fort 
Vanhan linnakkeen rauniot Bangaloren keskustassa. Tutustumisen arvoin paikka. 
Kts. lisää tietoa Wikipediasta  
 

- City "Central" Market 
Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka jos haluat päästä hieman lähemmäs "taval-
lisen intialaisen" elämää. Kts. lisätietoa. Täältä löydät värikkään kukkien "whole-
sale" markkinat. Valitettavasti paikasta puuttuu liha / kalamarkkinat. Jos haluat eri-
laisen kokemuksen käy toisilla paikallisilla markkinoilla Russell Market 
 

- St. Mary's Basilica 
Bangaloren vanhin kristillinen kirkko (Roomalais-katolilainen). Kts. Lisätietoa Wiki-
pediasta . Erikoinen ilmestymä keskellä kapeita kauppakujia Commercial Streetin 
alueella.  
 

- Lalbagh Lake (+ Crystal Palace) 
Helmi keskellä vilkasta Bangalorea. Ota eväät ja mene päiväksi rauhoittumaan. 
Nauti luonnon rauhasta ja tutustu historiaan. Kts. lisätietoa . Täällä selviää miksi 
Bangaloren toinen nimi on "Garden City".  
 

 
Kuva 5: Lalbagh historiaa 
 

 
Kuva 6: Crystal Palace historiaa 
 

- Myshore ja nähtävyydet 
Kuskin hinnoittelu 7 rp. / kilometri. Päivän kustannus yhteensä 3400 rp / 3 = n. 1100 
rp / hlö. Kohtuullinen hinta koska kuski oli koko ajan käytettävissä. Neuvoi (mitä eng-
lannillaan pystyi), odotti, tarvittavat ajat kiirehtimättä, etsi hyvät ruokapaikat ja piti 
hyvän huolen. Suosittelen. reissu kesti n. 13 tuntia. Varaudu maksamaan muutamia 
rupioita ylimääräistä parkkeerausmaksuja. Varaa hieman ylimääräistä sisään-
pääsymaksuihin. Myshore palatsi 200 rp. Paikallisten vastaavat hinnat 1/10 osa ul-
komaalaisten hinnoista.  
 
Nähtävyyksiä kiertoajelulla. Klikkaa linkkejä saadaksesi lisätietoja: Daria Daulat 
Bagh (Tipu's Summer Palace), Gumbaz, St. Philomena's Kirkko, Chamundi Hills, 
Nandi härkä, Myshore Palace, Srirangapatna Fort, Ranganathaswamy Temple 
 

- Brigade Road ja Commercial Street 
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Bangaloren parhaimmat ostosalueet. Varsinkin Commercial enemmän paikallisten ja 
tukkumyyntiliikkeiden aluetta. Valikoimaa laidasta laitaan. Halvemmat hinnat kuin 
muualla. Kts. Lisätietoa Brigade Road ja Commercial Street 
 

- Cubbon Park 
Puisto keskellä kaupunkia kävelymatkalla City Marketilta U.B. Cityyn. Kts lisätietoja 
Wikipediasta 
 

- U.B. City 
Uusinta ja kehittyvintä Bangalorea. Lake Lalbaghin kallioilta hieno näkymä alueelle. 
Käy ostoskeskuksessa ja ihmettele. Hyvä ruokailualue sisäpihalla. Normaalia kal-
liimpi. Kts. lisätietoja Wikipediasta 
 

- Sekä muita joihin ei tällä kertaa tullut tutustuttua. Kts. Wikipedian lista 
 
Ehdotus hyvästä kävellen tehtävästä kiertomatkasta Bangaloreen 
Aloita vasemmasta alalaidasta Tippu's Palacelta. Kulje City Fortin kautta City markkinoille. 
Jatka keltaisen nuolen mukaisesti Cubbon Parkin ja U.B. Cityn suuntaan. Käy täällä syö-
mässä. Jatka Gandhi muistomerkin kautta joko "sinistä" seuraten Commercial Streetin tai 
keltaista Brigade Roadin suuntaan. Ota Garuda Mall:ilta riksa takaisin majapaikkaasi. 
Reissun pituus 5 - 6 km. Aja jokin väli tarvittaessa riksan avulla jos kunto loppuu kesken.  
 

 
 
Linkkejä 
 
Googlen hakutulos sanalle "Bangalore" pitää sisällään kaiken tarvittavan 
 
Google Maps linkkejä Bangaloresta ja alueelta 
 

• Google Maps - Bangalore ja lähialueet .  
 
Raportin tekijän yhteystiedot 
Harri Vesterinen, harri.vesterinen@businesscollege.fi 
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