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LUKKOJEN TAKANA
Yleensä yritetään pysyä linnan muurien ulkopuolella 
päätymättä sellien lukkojen taakse. Kokemuksia kaipaava 
matkailija voi kuitenkin halutessaan painaa päänsä punkalle 
ja lusia yönsä. Moottori kertoo mistä löydät oman putkasi.
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Torre Prendiparte, 
Bologna, Italia

1200-luvulta peräisin olevasta 65 metriä kor-
keasta keskiaikaisesta tornista aukeaa häikäisevä 
näköalan Bolognan vanhaan kaupunkiin. Tämän 
kunnostetun tornin seiniltä löytyy yhä keskiai-
kaisia raaputusgraffitteja joita pienissä selleissä 
viruneet vangit kaiversivat seiniin. Vangit olivat 
pääosin kristinuskoa vastaan rikkoneita, kuten 
kirkoista varastaneita tai nunnia raskaiksi saat-
taneita.

Tornista löytyy yksi huone, tai oikeastaan 
kolmessa kerroksessa sijaitseva sviitti, jossa on 
mahdollista yöpyä. Halutessa on tiloissa mahdol-
lisuus myös illastaa. Myynnissä on myös erilaisia 
teemoitettuja viikonloppupaketteja. Yhden yön 
hinta alkaen 300 €.
prendiparte.it

Jailhotel, Lucern, Sveitsi
VANHAN kaupungin hiljaisen sivukadun varrella pönöttää reilut 150 vuotta 
vanha vankila joka on muutettu 1999 kohtuu hintaiseksi hotelliksi. Osa 
selleistä on jätetty alkuperäiseen asuunsa (unplugged) kun taas osa on 
muutettu teemallisiksi (mm. Most Wanted) majoitustiloiksi. Luonnollisesti 
suurimmat huoneet, sviitit, ovat olleet ennen henkilökunnan käytössä.

Yöpymisen hinta alkaa satasesta ja huoneissa on omat peseytymistilat 
lukuun ottamatta unplugged-sellejä. Rautatieasemalle on vain minuuttien 
kävelymatka. Viikonloppuisin vankilaklubissa raikaa musiikki ja jalalla voi 
laittaa koreasti.
jailhotellowengraben.hotelswhiz.info

KYSEESSÄ ei ole puhdas vankila vaan 
itse asiassa parisataa vuotta vanha 
oikeustalo missä perinteisesti on käsi-
telty pikkurikollisten tapauksia ja muita 
vähemmän vakavia rikoksia. Tässä sa-
maisessa oikeustalossa myös brittipunk-
bändin Clashin soittajat olivat tuomiolla 
70-luvulla! Majoitusvaihtoehtoja löytyy 
aina yhteishuoneista kahden hengen 
huoneisiin. Myös kuusi pidätysselliä on 
muutettu yöpymiskäyttöön.

King’s Crossin juna-asemalta on 
Clink78:iin lyhyt kävelymatka eivätkä 
hinnatkaan päätä huimaa: viisikymppiä 
yöltä on Lontoossa edullinen hinta, 
yhteishuoneissa vieläkin edullisemmin. 

Celica, Ljubljana, 
Slovenia

Itävalta-Unkarin vallan aikana rakennuttu 
Celica ehti toimia sotilasvankilana yli sata 
vuotta kunnes Jugoslavian hajoamisen ja 
Slovenian perustamisen myötä vankila hy-
lättiin. Opiskelijoiden, taiteilijoiden ja muiden 
kaupungin asukkaiden väsymättömän työn 
ansiosta vankila saatiin käyttöön ja kunnos-
tettua hostelliksi. Huoneiden lisäksi paikasta 
löytyy taidegalleria, hiljentymishuoneita sekä 
kokoustiloja ja baari.

Majoitusvaihtoehtoja löytyy yhteishuoneis-
ta tavallisiin sekä alkuperäisiin selleihin, joista 
useimpiin on rakennettu nukkumisparvi 
luoden näin tilavamman vaihtoehdon. Yöpy-
miskustannukset alkavat parista kympistä 
ja sisältävät aamiaisen. Lonely Planet ja 
Rough Guides ovat listanneet useasti Celican 
yhdeksi pakollisista käyntikohteista.
hostelcelica.com

Martello Tower, Aldeburgh,  
Suffolk, Iso-Britannia
YLI MILJOONASTA tiilestä rakennettu massiivinen tykkitorni on ainoa 
Napoleonin suojaksi rakennetuista puolustusrakennelmista joissa on mah-
dollisuus majoittua. Sotilaskäytön jälkeen torneissa on toiminut vankiloita, 
majakoita ja Toisen Maailmansodan aikana Saksan hyväksi vakoilleet ovat 
viestitelleet sieltä tietojaan eteenpäin.

Kyseeseen ei tule vain yhden huoneen vuokraaminen vaan koko torni 
vuokrataan kerralla. Käytössä on tällöin kaksi kahden hengen makuuhuo-
netta, keittiö ja iso yhteinen olohuone. Oli sitten myrsky tai pouta, näkymät 
ja fiilikset tässä meren rannalla sijaitsevasta ovat lyömättömät. Neljän yön 
paketti neljältä hengeltä kustantaa vain n. 500 puntaa eli runsaat kolme 
kymppiä per yö per nuppi.
landmarktrust.org.uk/search-and-book/properties/martello-to-
wer-9317

 XXxxxxxx, Tukholma, Ruotsi
TUKHOLMAN keskustassa Södermalmilla sijainnut vankila suljettiin 1975 
ja avattiin hotellina uudelleen 1989. Vanhan vankilan tunnelmaa ei paikasta 
enää paljon löydy lukuun ottamatta yhden hengen huoneita, jotka ovat 
pieniä ja nukkuminen tapahtuu yhä punkassa. Eikä aamiainenkaan enää 
koostu vain vedestä ja leivästä vaan tarjolla on perinteinen skandinaavinen 
buffet-aamiainen.

Yön hinta alkaa 3000:sta kruunusta. Vain petipaikkaa hakevalle löytyy 
myös hostel-majoitusvaihtoehto ja tällöin halvimmillaan yön viettää 
runsaan kahdensadan kruunun hintaan. Paikassa sijaitsevaan pieneen 
vankilamuseoon tutustuminen on ilmaista.
langholmen.com

Karostas Cietums,  
Karosta, Latvia
TSAARINAIKAINEN armeijavankila on 
käytännössä katsoen samassa kunnossa 
kuin se on ollut toimiessaan rikkureiden 
säilytyspaikkana. Varsinaisesti vankila toimii 
museona, mutta myös majoittuminen on 
mahdollista ja halutessa hyvinkin poikkeuk-
sellisella tavalla. Rohkeat voivat astua vangin 
saappaisiin kokien kohtelun jota normaalisti 
hotelleissa nukkuva ei joudu kokemaan. Jat-
kuvat herätykset yöllä, solvaukset sekä muu 
epäinhimillinen käytös tekee yöstä taatusti 
ikimuistoisen.

Kiertokäynneilläkin pääsee maistamaan 
ja näkemään minkälaista vankilaelämä on 
aikoinaan täällä ollut. Militariahistoriasta 
kiinnostuneet voivat osallistua myös ranni-
kon puolustusrakennelmiin ja maanalaiseen 
luolastoon järjestettäviin kiertokäynteihin. 
Vierailut maksavat muutamasta eurosta 
ylöspäin ja majoitus alkaen kympin.

karostascietums.lv

Iltaa voi sitten bändien ja muiden matkalaisten 
kanssa viettää Clashbarissa joka on auki myö-
hään yöhön päivittäin.
clinkhostels.com

Clink78, Lontoo, Iso-Britannia
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Paikallisia oppaita
OPASKIRJOJA syvällisemmän sukelluk-
sen paikalliseen elämään luovat satunnaiset 
kohtaamiset (ystävällisten) paikallisten kanssa. 
Heidän avullaan voi kokea jotain ainutlaatuista. 
Ihmisethän kun lopulta tekevät matkasta hyvän 
tai huonon. Eikä paikallisen asiantuntemusta 
peittoa mikään vanhentunut matkaopus.

Ljubljanan Kristiania
METELKOVAN autonominen kulttuurikes-
kusta voidaan kevyesti verrata Kööpenhaminan 
Kristianian vapaakaupunkiin. Tämä Ljubljanan 
keskustassa Slovenian entisen armeijan parakit 
vallannut keskus levittäytyy vajaan korttelin 
laajuudelle ja on siten hädin tuskin verrattavis-
sa tanskalaiseen verrokkiinsa. Alueella toimii 
useita baareja, gallerioita, taiteilijoiden työtiloja 
sekä keikkapaikkoja, joten iltapäivän sekä sitä 
seuraavan illan ja yön saa paikassa helpostikin 
kulutettua.

 Taktisesti ajatteleva varaa majoituksen 

samalla alueella sijaitsevasta Hostel Celicasta, 
majoitustilaksi muutetusta entisestä armeijan 
vankilasta. Yli sata vuotta vankilana toimi-
neen rakennuksen ovat koristelleet kymmenet 
taiteilijat mutta siitä huolimatta raskaan oven 
kolahdus oman sellin oviaukolla saa kylmät 
väreet juoksemaan pitkin selkärankaa. Sellissä 
yöpymisen kustannus ei ole päätähuimaava 
hintojen alkaessa runsaasta kahdesta kymme-
nestä eurosta.
metelkovamesto.org
hostelcelica.com

Alienin luojan jäljillä
ALIEN-ELOKUVIEN hirvityksen luonut 
sveitsiläinen taiteilija H. R. Giger loi samal-
la avaruushirviöiden esikuvan ja arkki-
tyypin. Gigerin synkkä taide on kiehtonut 
ihmisiä jo ennen elokuviakin mutta Alienit 
iskivät primitiivisiä aisteja värisyttävän 
taiteilijan kaiken kansan tietoisuuteen, ja 
painajaisuniinkin.

Sveitsiläisen Churin kaupungissa sijait-
seva Gigerin teosten hengessä toteutettu 
baari piti alunperin rakentaa New Yorkiin 
mutta osoittautui liian suureksi ja kalliiksi 

projektiksi. Nykyinen sijainti on hivenen 
omituinen sillä baari sijaitsee sivussa 
Churin keskustasta keskellä autoliikkeitä ja 
muita liikeyrityksiä.

Gigerin kotikaupungista Gruyeresistä 
löytyy taiteilijan töitä ja elämää esittele-
vä museo. Paikasta löytyy myös toinen 
alienmaiseen tyyliin sisustettu baari, jossa 
voi nauttia ahdistavaan taiteeseen keskit-
tyneen kierroksen jälkeen virkistävän (?) 
drinkin teeman mukaisessa miljöössä.
hrgiger.com

Maanalainen 
Berliini
LÄHES jokaisella merkittävällä ja vanhalla 
eurooppalaisella kaupungilla on omat maanalai-
set nähtävyytensä, kuten Berliinilläkin. Berliinin 
maanalaiset nähtävyydet eivät koostu vanhoista 
katakombeista tai hautaluolista vaan lähihis-
torian epämiellyttäviin tapahtumiin liittyvistä 
paikoista.

Vuodesta 1997 lähtien Berlin Unterwelten 
–yhdistys on kunnostanut ja esitellyt Berliinin 
pinnan alta löydettyjä tunneleita ja bunkkereita. 
Kierrosten yhteydessä pääsee tutustumaan toi-
sen maailmansodan aikaisiin bunkkereihin sekä 
oppii miten näissä tiloissa, ja yleisesti ottaen 
sodan aikana, elettiin ja yritettiin tulla toimeen. 
Asiansa tuntevat oppaat palauttavat elävästi 
mieliin myös kylmän sodan aikakauden ja kahtia 
jaetun Berliinin.

Kierrosten pituus vaihtelee puolestatoista 
tunnista kahteen ja osa näistä järjestetään 
ainoastaan kesäaikaan. Lippujen hinnat alkavat 
kymmenestä eurosta.
http://berliner-unterwelten.de

New Yorkin 
peikkomuseo
YKSI Suuren Omenan uniikeimpia ja 
erikoisimpia museoita löytyy Lower East 
Sidelta. Pastori Jenin(Reverend Jen, Rev 
Jen) – Jen Miller osti pastori-tittelinsä 
erään amerikkalaisen kirkon nettikaupas-
ta – kotonaan ylläpitämä peikkomuseo 
on toiminut vuodesta 2000 lähtien ja 
koostuu tällä hetkellä yli 300:sta peikos-
ta ja peikkoon liittyvästä esineestä.

Kyseessä ei ole mitkä tahansa peikot 
vaan nimenomaan alunperin tanska-
laisen puutyömiehen Thomas Damin 
kehittämä hahmo. 1960-luvun alkupuo-
lella nämä takkutukkaiset otukset olivat 
yksi suosituimpia amerikkalaisten lasten 
leluja. 1990-luvulla peikot esiintyivät 
myös useissa videopeleissä sekä ani-
maatioissa.

Rev Jen on taiteen sekatyöläinen 
joka työskentelee myös läheisessä 
Tenement-museossa. Jen on järjestänyt 
erilaisia tempauksia kuten pukeutumalla 
tuhmaksi Teletapiksi, järjestänyt huonon 
runouden lukutilaisuuksia, kirjoittanut 
kirjoja sekä puuhaillut sitä sun tätä 
eri taiteen aloilla. Troll Museum toimii 
ainoastaan lahjoitusvaroin ja suositeltava 
summa on 3000 dollaria, mutta pienem-
pikin lahjoitus otetaan vastaan vierailun 
yhteydessä. Museokäynnit ainoastaan 
sopimuksen mukaan.
revjen.com

Koonnut  Timo Kiippa

Usein natiivit ovat myös halukkaita 
tarjoamaan apuaan turisteille, etenkin 
mikäli samalla voi tienata muuta-
man euron tai taalan. Vayable on 
oiva palvelu jonka avulla voi helposti 

etsiä itseään kiinnostavia paikalliskokemuksia 
sekä buukata asiantuntevan oppaan. Suurin 
osa erilaisista “turistikierroksista” keskittyy 
syömiseen, juhlimiseen tai shoppailuun, mutta 
mukaan mahtuu riittävästi myös taiteeseen, 
arkkitehtuuriin ja urheiluun liittyviä oppaita ja 
opastuksia. Paikallisten oppaiden palvelut alka-
vat muutaman kympin hintaluokasta.
Vayable.com


