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Ja kukaan heistä ei polta. Julkisesta tupakoinnista 
saa 500 singaporen dollarin sakot.Singapore on siisti. 
Niin siisti, että suomalaista hävettää kulkea kadulla 
ulkokengissä. Puhtaudella on kuitenkin hintansa – tasan 
tuhat singaporen dollaria. Sen verran roskaamisesta 
nimittäin ropsahtaa sakkoa. Julkinen tupakointi on viiden 
sadan dollarin arvoista, samoin hississä tanssiminen.  

Järjestys on siis mitä moitteettomin, ja tämä erottaa 
Singaporen muista Aasian kaupungeista. Kadut on 
kyltitetty, ja kartatkin pitävät paikkansa. Singaporessa voi seikkailla turvallisesti, kunhan muistaa 
pysyä irti laittomista päihteistä. Niistä nimittäin pärähtää kuolemantuomio, ja huumeisiin 
sekaantuneita teloitetaan kaupunkivaltiossa säännöllisesti. 

All in one 

Jos sinulla on vain päivä aikaa Aasiassa, käytä se Singaporessa. Värikkään Little Indian kuumeinen 
kaupankäynti keskittyy Serangoon Roadille, China Townissa saa sekä täydennettyä krääsävarastot 
että parhaat viiden dollarin jalkahieronnat, Arab Streetillä vaihtavat tekstiilit omistajaa 
moskeijoiden lomassa ja Holland Villagessa tapaavat expatit Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 
Neljä virallista kieltä (englanti, tamil, kiina ja malaji) pitävät huolta, ettei lähes kukaan puhu mitään 
kieltä täydellisesti. 

Ruokailu Singaporessa on lähes mahdotonta, sillä ruokakojuja, katukeittiöitä ja houkuttelevia 
ravintoloita on liiaksi. Yksi nälkä ja niin monta kokkia. Kuolaaminen kannattaa aloittaa 
kuuluisimmasta hawker marketista, Lau Pasatista (Robinson Road), joka on kuin jättiläismäinen 
viktoriaaninen rautainen puutarhamaja. Tarjolla on koju kojun jälkeen mitä erikoisempia herkkuja, 
mm. sianpeniksiä ja aivokeittoa. Valtaa pöytä ja lähde kiertelemään: katukeittiökomplekseissa voi 
tilata ruokaa eri kojuista yhtä aikaa. Katsasta myös Newton Food Centre (Newton Circus) sekä 
China Townin lyhtykujat. 

Dollarilla saa ja pääsee 

Singapore perustettiin kauppaportiksi idän ja lännen väliin, ja tuo iloisen kaupallinen henki tekee 
yhä kaupungista shoppailijan megamarketin. Orchad Road tarjoaa molemmin puolin 
ostoskeskuksia monen kilometrin matkalle. Kokeile vaikkapa jättimäistä Ngee Ann Cityä (Orchard 
Road 391), teiniparatiisia The Heereniä (Orchard Road 260) tai vähän kansanomaisempaa Lucky 
Plazaa (Orchard Road 304). Järkihintaista elektroniikkaa myy esimerkiksi Parisilk Electronics & 
Computers (Lorong Liput 15).  

Singaporen hektisiltä kaduilta on hyvä päästä välillä pois. Visiitti kasvitieteellisessä puutarhassa 
(Singapore Botanic Gardens, Cluny Road) tai maailman parhaaksi rankatussa eläintarhassa 
(Singapore Zoo, Mandai Road 80) helpottaa suomijässikän oloa. Eläintarha järjestää myös 
yösafareita – joita ei tosin voi suositella lepakkokammoisille. Tosi kovaan koti-ikävään auttanee 



piipahdus Snow Cityssä (Jurong Town Hall Road 20), jossa voi laskea mäkeä ja pyöritellä 
lumipalloja. 

Singapore 

• Noin 4,5 milj. asukasta. 
• Sää 

Tammikuu +29 °C 
Heinäkuu +28 °C 

• Juoma 
Singapore Sling 
2 cl giniä 
1,5 cl kirsikkalikööriä 
1 cl sitruunamehua 
soodavettä 
tujaus grenadiiniä 
appelsiiniviipale 
siruunanviipale 
punainen kirsikka 

• Kirja 
Christine Suchen: Fistful of Colours 
Arvostetun Singapore Literature Prize -palkinnon voittanut monitasoinen kertomus siitä, 
mitä tarkoitaa olla singaporelainen.  

• Ihmiset 
Sir Thomas Stamford Raffles, "SIngaporen perustaja", joka laittoi oopiumin verolle. 
Lee Kuan Yewin, pääministeri (1959–1990), ansioksi luetaan talousmahdin synty.  

• Baarit 
Eski Bar 46 Circular Road koti-ikävään auttaa jääbaari ja lämmin juoma. 
Harry‚s Bar Boat Quay 28, legendaarinen juppipaikka, jossa mainio brunssi. 
Bar None 320 Orchard Road, tyylikästä loungeilua ja tyylikkäitä ihmisiä. 

• Klubit 
Centro, Fullerton Road 1, upeat näköalat ja rapsakka meno etenkin viikonloppuisin. 
Liquid Room, Robertson Quay 76, piskuinen klubi, joka järjestää myös bileitä läheisellä 
Sentosan saarella. 
Fat Frog Café, Armenian Street 45, livemusiikkia ja paikallisia indie-bändejä. 

• Kaupat 
Parco Bugin Junction, Victoria Street 200, kauppakeskus täynnä pieniä trendiputiikkeja. 
Sim Lim Square, Rochor Canal Road 1, tuvan täydeltä elektroniikkaa, muista tinkiä! 

 


