
  MUMBAI 

Mumbaita on vaikea kuvailla sanoin, se pitää kokea, haistaa ja maistaa!  Mumbaissa eli entisessä 

Bombayssa asuu noin 21 miljoonaa ihmistä. Joka päivä ihmisiä saapuu eri puolilta Intiaa etsimään 

onnea ja menestystä täällä liike-elämän mekassa ja monet joutuvat myös pettymään. Mumbaissa 

on uskomatonta rikkautta ja sanoinkuvaamatonta köyhyyttä. Pilvenpiirtäjät ja hökkelit jakavat 

rajallisen pinta-alan. Mumbai on mahdollisuus, joka voi muuttaa koko elämän, niin hyvässä kuin 

pahassa. Menestystarinoiden lisäksi Mumbain stressaava elämäntyyli altistaa monille ongelmille. 

Mumbaissa kohtaa kadulla asuvia perheitä ja suuresti ihailtuja Bollywoodin kaunottaria ja 

sankareita sekä pitkää päivää tekeviä arjen puurtajia. Mumbai on vastakohtaisuuksien ja 

äärimmäisyyksien kaupunki, joka vetää puoleensa intialaisia ja ulkomaalaisia magneetin tavoin. 

 

Chowpatty- beach on Mumbain kuuluisin ranta. Paikalliset kutsuvat lahdenpoukamaa 

”Kuningattaren helminauhaksi”. 

 

Mumbaissa raha ja omaisuus ovat merkittävässä roolissa. Arvostus ja omistus kulkevat käsi 

kädessä. Maata rakentamiseen on niukasti ja asuminen kallista, vaikka palkat Mumbaissa ovat 

keskimäärin korkeammat kuin muualla Intiassa. Asuntojen hintatasoa voi verrata Manhattanin 

hintatasoon. Tästä syystä monet asuvat hyvin ahtaasti, jos ovat onnistuneet ostamaan tai 

vuokraamaan asunnon. Myös hotellien hintataso on korkea. Yksi Mumbain moderneista 

nähtävyyksistä onkin Intian rikkaimman miehen Mr. Ambanin 27- kerroksinen koti, Antilia house 

etelä- Mumbaissa. Tästä miljardin dollarin kodista on vai lyhyt matka yhteen Aasian suurimmista 

slummeista, Dharaviin. Dharavi on köyhyydestä huolimatta omalla tavallaan ainutlaatuinen. Se on 



toimeliaitten ja yrittävien ihmisten asuinpaikka. Monenlainen bisnes kukoistaa tällä alueella. Halpa 

asuminen saa myös monet hyvin koulutetut ihmiset muuttamaan Dharaviin. 

Etelä- Mumbai on kaiken keskus. Siellä sijaitsevat brittien ajan goottilaistyyliset rakennukset, 

huippukalliit hotellit, clubit, virastot, pääkonttorit ja pankit. Myös turismi keskittyy pitkälti Marine 

Drive- rantakadulle ja Colaban alueelle. Colaba on täynnä eritasoisia ja – hintaisia hotelleja ja 

ruokapaikkoja. Colabalta lähtevät myös laivat Elefanta- saarelle ja siellä voi ihailla indo-

saraseenilaiseen tyyliin rakennettua Gateway of India- porttia. Välimatkat eri kaupunginosien 

välillä ovat pitkät. Matka etelä- Mumbaista uuteen lähiöalueeseen Navi Mumbaihin kestää 

hyvinkin kolmisen tuntia/suunta. 

 

Colaban lueelta, läheltä Gateway of India porttia lähtevät laivat mm. Elefantalle. Kuvassa myös 

ehkä kuuluisin Mumbain hotelli, Taj Mahal – palatsi ja torni. 

 

Liikkuminen Mumbaissa on helppoa, koska kaupungissa on noin 50 000 mittareilla varusteltuja 

taksia, joita saa lennosta mistä vaan. Hinnat ovat edulliset, joten takseja kannattaa käyttää. 

Liikenne on kuitenkin ruuhkainen varsinkin aamukahdeksan ja kymmenen välillä sekä iltaisin. 

Ruuhkista huolimatta liikenne vaikuttaa sujuvalta, mutta Mumbai koreilee 

liikenneonnettomuuksien listalla ykkösenä. Rasittava ja stressaava elämä ja jokapäiväinen taistelu 

pärjäämisestä altistavat ”mumbaikarit” myös lukuisille sairauksille. Varsinkin taksien ja bussien 



kuljettajat altistuvat stressille ja sydänsairauksille. Myös ilmanlaatu altistaa mumbailaiset 

hengityselinsairauksille. Arabian meri tuulineen tuo kuitenkin hieman helpotusta elämään. 

Mumbain lämpötilat ovatkin siedettävämmät kuin esimerkiksi mannerilmaston vaikutuksen 

alaisessa Delhissä. 

 

Kuvassa pienet yksityiskoulua käyvät lapset ovat opettajansa kanssa matkalla retkelle puistoon.  

 

Iltaliikennettä sateisella Marine Drivellä.  



Vinkki: 

Mumbaissa kannattaa käyttää liikkumiseen taksia. Taksin saa ”lennosta” mistä vaan, mutta 

muista, etteivät kaikki kuljettajat osaa kirjoittaa tai lukea. Pyydä ajamaan jonkin tunnetun 

monumentin luo. esim. Taj Mahal- hotel Colaba. Bal Ashaan mennessäsi pyydä Mahalaxmi 

station ja fashion studios (Bal Asha on vastapäätä) ja King George memorial hospital. Mene 

portista alueelle ja kysy keneltä vaan Bal Asha ja löydät perille. Shalimar hotellin henkilökunta 

tuntee paikan ja auttaa sinua kertomaan taxin kuljettajalle minne olet menossa. Näin pääset 

alkuun. Kun palaat töistä hotellille, sano Kemp’s Corner Shalimar hotel. Varaa aina riittävästi 

aikaa! 

 

Elvytysmatkalla Bal Ashassa! Kuvassa vasemmalla sosiaalityöntekijä Swaroopa, opettaja Päivi 

Kirjonen, johtokunnan puheenjohtaja Mrs. Madhavi Karandikar ja johtaja Sunil Arora 

Jos haluat kierrellä ympäri Mumbaita taksilla esimerkiksi koko päivän, sovi hinta ajan ja etäisyyksien 

mukaan, muuten taksit toimivat mittariperiaatteella. Maksa hinta, kun olet päättänyt kierroksen. Voit 

jättää juomarahaa pyöristämällä summan hieman ylöspäin. Pidä myös aina mukanasi pieniä seteleitä, 

koska kuljettajilla tuskin on antaa vaihtorahaa isosta setelistä – varsinkaan aamuisin. 

Ruokailun suhteen Mumbaissa on valinnanvaraa. Intian eri alueiden keittiöt ovat hyvin 

edustettuina. Voit kokeilla vaikka parsilaista, gujaratilaista tai punjabilaista ruokaa. Hinta vaihtelee 



paikan tason mukaan. Käyttämässämme hotellissa Shalimarissa on erittäin hyvä pieni paikallisten 

suosima ravintola Gulmurg. Voit tutustua ruokalistaan ja hintoihin klikkaamalla Mumbai Gulmurg 

restaurant menu. Gulmurgista saat myös länsimaista ruokaa. Katuruoka on tunnettua ja suosittua 

Mumbaissa, mutta siinä on myös suuret riskinsä. Hygienia ei aina yllä edes tyydyttävälle tasolle. 

 

Vinkki: 

Jos haluat herkutella kalaruualla, kokeile Fort Mumbain alueella olevaa Trisna- ravintolaa. 

Pikkuruinen ja erittäin suosittu Trisna tarjoaa kohtuulliseen hintaan suussa sulavaa kala-ja 

liharuokaa. Useat annokset on tarkoitettu jaettavaksi usean henkilön kesken – samoin tietysti 

hinta! Ainakin viikonloppuisin kannattaa pyytää vastaanoton henkilöitä varaamaan paikat 

ravintolasta. Osoite on Sai Baba marg, Ghala goda, Fort, Mumbai.  

Shalimarissa on myös hyvä myymälä, josta voit ostaa sämpylöitä, pasteijoita ja pikkusuolaista mukaan 

töihin tai iltapalaksi pieneen nälkään. 

Mumbai on yrittämisen ja liike-elämän keskus, joten siellä riittää myös ostettavaa. August Granti Margilla, 

jolla Shalimar hotelli sijaitsee, on Mumbain parhaita kauppoja. Julkisivut eivät näytä kovin houkuttelevilta, 

mutta ovien takaa paljastuu vaikka mitä. Kadulla on mm. hyviä ja meidän näkövinkkelistä edullisiakin 

kenkäkauppoja. Kemp’s Corner on erittäin arvostettua asuinaluetta, jossa asuu varakasta väestöä mm. 

Intian parsivähemmistöä ja siksi laatu- ja hintataso on täällä korkeahko. 

 

 



Vinkki: 

Edullisimmat ostokset tehdään kuitenkin Fashion streetillä. Jälleenmyyjät ostavat täällä paljon tavaraa, 

koska hinnat ovat halpoja. Ostin itse parit kengät helmikuussa 2015 ja maksoin niistä 500 rupiaa eli  

vajaat kymmenen euroa. Fashion streetillä on lähes 400 kadunvarsikauppaa, joten valinnanvaraa riittää. 

Tarjolla on runsaasti vaatteita, kenkiä, koruja jne. Laatu ei aina ole kovin korkea, joten kannattaa 

tarkistaa napit ja saumat ennen ostamista. 

 

Terveysalan harjoittelupaikka Bal Asha 

Address 

Bal Asha Trust 
Anand Niketan, King George Memorial, 
Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai 
Mumbai, MH 400011 
 
Ph: 022 2494 4090 

Bal Asha on yksityisin varoin ylläpidetty lasten (ja naistenkin) suojakoti Mumbaissa. Lapsia suojakodissa on 

keskimäärin kuusikymmentä. Isommat lapset käyvät päivisin koulua. Perustyö Bal Ashassa on lasten hoitoa 

ja leikittämistä, osallistumista ruokailuun, vaipan vaihtoa ja hygieniaa ym. mutta aktiivisuudesta riippuen se 

voi olla myös paljon, paljon muuta! 

  

Toivoisinkin, että Bal Ashassa harjoittelevat ja heidän opettajansa kertoisivat odotuksiaan ja toiveitaan ja 

kehittäisivät toimintaa yhdessä johtaja Sunil Aroran kanssa. Sunilia on helppo lähestyä ja hän tuntee meidät 

jo parinkymmenen vuoden takaa. Mumbaissa myös kaikki koulutetut puhuvat selkeää englantia, joten 

täällä kielimuuri ei tule esteeksi. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, miten aktiiviset opiskelijat ovat erittäin 



monipuolisesti voineet perehtyä monenlaisiin asioihin. Tänne ei pidä mennä ”valmiiseen pöytään”- 

ajatuksella.  

 

Vinkki: 

Erityisesti kannattaisi neuvotella (olen alustavasti ehdotellutkin näitä Sunilille) seuraavista asioista: 

*vierailut Jaslok- sairaalassa lasten saattajana ja/tai muissa sairaaloissa (yleensä lääkärit käyvät päivittäin 

Bal Ashassa) 

*katutyö sosiaalityöntekijän kanssa 

*tutustuminen adoptioprosessiin 

*tutustuminen mahdollisesti kouluun (koulupäivän puitteissa) 

*viriketoiminnan kehittäminen 

*osallistuminen terapeuttien kanssa työskentelyyn 

*englannin opettaminen lapsille 

*tutustuminen muihin alueella oleviin projekteihin 

 



Lisätietoa Bal Ashasta voi lukea balashatrust.org sivuilta 

 

 

 

Vinkkejä vapaa- aikaan 

 

Elefanta- saari ja Shivan kalliotemppelit 

Sunnuntai on mainio päivä tutustua Shivan kalliotemppeleihin Elefanta saarella. Kohde on 

Unescon kulttuuriperintökohde. Luolatemppelit sijaitsevat Gharapuri- saarella noin 10 km matkan 

päässä mantereelta. Laivamatka kestää noin tunnin ja alkaa Yrjö viidennen saapumisen kunniaksi 

rakennetulta Intian portilta. Lähtöpaikalla on yleensä kuhinaa ja vilinää ja monenmoista 

pienyrittäjää kaupustelemassa tavaroitaan tai esittelemässä taitojaan. Nimestä huolimatta saarella 

ei ole elefantteja, vaan nimi juontaa portugalilaisten ajalta 1500–luvulta. Saarella oli tuolloin suuret 

elefanttipatsaat.  

Saarella on myös paljon apinoita, joten tarkkana saa olla tavaroidensa kanssa. Ihmisiin tottuneina 

eivät ole turhan kainoja. Laivamatkan aikana saa myös hyviä kuvia Intian portista ja 

legendaarisesta Taj Mahal hotellista. 

 



 

Shivan kalliotemppelit Elefanta- saarella. Temppeleille pääsemiseksi on kiivettävä toista sataa 

porrasaskelmaa. Molemmin puolin portaita saarelaiset myyvät monenlaisia tuotteita. Saarella on 

myös muutama ravintola.  

Dhobi ghat 

 

 

Dhobi Ghat, dhobi tarkoittaa pyykinpesua ja koska pyykkäys käsin on raskasta työtä, sen tekevät 

miehet. Päivä alkaa aamuyöllä, jotta pyykit saadaan kuivaksi päivän aikana. Vapaapäiviä 

pyykkäreillä on vain päivä pari vuodessa ja pesula toimii myös kotina. 



Riippuvat puutarhat, Mehtan puisto ja parsien hiljaisuuden torni 

 

Aivan Shalimar hotellin lähellä ovat Mumbain riippuvat puutarhat ja parsilaisten hiljaisuuden 

torni. Alue on nimeltään Malabar Hill. Sieltä on hyvä aloittaa ja saada hieman käsitystä eteläisen 

Mumbain laajuudesta.  ”Riippuvat puutarhat” tai Mehtan puutarhat ovat itse asiassa Mumbain 

vesivarasto huippukalliilla asuinalueella. Täällä asuntojen hinnat ovat samaa luokkaa kuin 

Manhattanilla! Kukkulan laella on puisto, jossa on geometrisesti leikattuja eläinhahmoisia 

pensaita. Se on alueen asukkaiden virkistyskeidas mereltä puhaltavan vilvoittavan tuulen ansiosta. 

Paikalliset asukkaat tulevat sinne joogaamaan ja vain tapaamaan tuttuja. 

Persiasta kotoisin olevat parsit uskovat ikuisen tulen edustavan jumaluutta. Parsitemppelissä 

palaa aina tuli. He eivät polta tai hautaa ruumiita, vaan asettavat ne hiljaisuuden torniin 

petolintujen syötäväksi. Alueelle ei ole lupa mennä eikä tornia näy, vaikka lähellä onkin. Parseja 

on Mumbaissa kymmeniä tuhansia ja he edustavat koulutettua ja varakasta väestönosaa. 

 

 
Haji Ali Dargah 

 
600 vuotta vanha, indo-islamilaista tyyliä oleva moskeija ja hauta.  Mantereelta on matkaa noin 
kilometri. Mausoleumi rakennettiin muslimikauppias Sayyed Peer Haji Ali Shah Bukharin 
muistoksi. 
Hän sairastui pyhiinvaellusmatkallaan ja pyysi ystäviään laittamaan arkkunsa Arabian mereen. 
Arkku rantautui Worliin, jonka paikalle dargah rakennettiin. 
Torstaisin ja perjantaisin vierailijoita on noin 40 00. Saarella on tarjolla Sufi- musiikkia, ruokaa ja 
vilvoittavaa merituulta niitä kaipaaville. 
Kylpylästä voi vuokrata myös huoneita 150- 600 rupian kuukausihintaan. Meistä ehkä 
vaatimatonta, mutta ylellisyyttä yhden tai kahden huoneen asunnoissa asuville Mumbain 
keskiluokkaisille asukkaille. 
 
Haji Alin hauta sijaitsee moskeijassa. Punaiset ja vihreät chaddarit eli hautauslakanat peittävät 
hautaa, valkoiset marmoripilarit, hopeakoristelut ja mosaiikit kunnioittavat Allahin 99 nimeä. 
Dargahin korjaustyöt aloitettiin 2008 ja suoritetaan kahdessa vaiheessa. 
  
Korjauksissa käytetään Makranan marmoria, samaa josta Taj Mahal on rakennettu. 
Merituuli, kosteus, suola ja 80 000 kävijää viikottain ovat kuluttaneet Haji Alin muistorakennusta 
pahasti. 
 

Muita kohteita   
 
Hyvä vierailukohde on myös Juhu beach, varsinkin viikonloppuisin siellä voi tutustua 
paikallisten vapaa- ajanviettoon. Uimiseen Mumbain rannat ovat kelpaamattomat 
likaisuutensa vuoksi. Juhun alueella on myös Hare Krisna- liikkeen temppeli ja Santa 
Cruzin alueella lääketieteellinen joogainstituutti. 
Borivilin alueella sijaitsee Sanjay Gandhin luoonnonpuisto, jossa ovat buddhalaiset 
Kanherin luolastot. Kanheri tarkoittaa mustia vuoria.  
 



Mumbaissa on tietysti tarjolla lukuisia museoita, elokuvateattereita, gallerioita, clubeja jne. 
Tekemistä riittää, jos yrittää edes pieneen osaan siitä, mitä Mumbai voi tarjota. 
 
Mumbai- infon laati 
 
Lehtori Päivi Kirjonen  
Sosiaali- ja terveysala 
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä 
 
Kuvat: Päivi Kirjonen 
 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä! 
paivi.kirjonen@sskky.fi 
+358 44 7704873 
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