
Kuusi kuukautta vuonojen ja vuorien maassa 

Taru Kuusisto 

Taru Kuusisto (s 1992) opiskelee kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa. Opintoihin sisältyy puolen vuoden jakso ulkomaisessa yliopistossa. Tarun, 

joka on William Kuusiston pojanpojanpojan tytär, valinta oli Handelshøyskolen BI  

Oslossa. 

 

Useimmille suomalaisille saattaa 

naapurimaastamme Norjasta tulla 

ensimmäisenä mieleen öljyn tuoma 

varallisuus ja ylivoimaiset hiihtäjät. 

Itse vietin tämän vuoden 

ensimmäisen puolikkaan Norjan 

pääkaupungissa Oslossa yliopiston 

vaihto-opiskelun merkeissä ja 

huomasin, että vaikka käytännössä 

kaikki maksoikin enemmän kuin Suomessa ja kaupungin asukkaat vauvasta vaariin kantoivat suksia 

mukanaan metrossa niin pitkään kuin lunta vain riitti, jäi Norjassa vietetysti ajasta kaikkein vahvimmin 

mieleen maan henkeäsalpaavan upea luonto ja ihanat ihmiset. 

 

Saavuin Osloon tammikuun alussa, kun säät olivat kylmimmillään ja lunta oli maassa riesaksi asti. 

Päällimmäinen muisto tuolta saapumispäivältäni on kahden valtavan matkalaukun raahaaminen pitkän 

ja jyrkän ylämäen päälle, jossa vaihtoaikani asunto sijaitsi. Vaihtoyliopistoni BI Norwegian Business 

School (Handelshøyskolen BI) on yksi Norjan arvostetuimmista kauppakorkeakouluista, jonka hulppea 

kampus sijaitsee noin 15 minuutin metromatkan päässä Oslon keskustasta, ja sen kammottavan 

ylämäen alkupisteessä. Yliopisto-opiskelu Norjassa osoittautui hyvin pitkälti samanlaiseksi kuin 

Suomessa, tosin yksityisenä yliopistona BI loisti erinomaisella opetuksen tasollaan ja fasiliteeteillään.  

 

Oslo on kooltaan ja asukasluvultaan noin Helsingin kokoinen kaupunki, jonka suurin myyntivaltti on 

muutamien merkittävimpien nähtävyyksien (mm. moderni oopperatalo ja kuninkaallinen linna) 

ehdottomasti luonnon läsnäolo. Kaupunki on aikoinaan rakentunut Oslonvuonon pohjoispäähän ja 

kaupungin taustalla kohoavat vuoret tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet erilaisiin liikunta- ja 



ulkoiluharrastuksiin ja Holmenkollenin hiihtoalueellekin pääsee kätevästi metrolla. Oslon eri 

kaupunginosat ovat hyvin persoonallisia, ja matkailijalle suosittelisin ainakin Grünerløkkan aluetta, joka 

hurmaa erityisesti katutaiteellaan ja kahviloillaan, sekä Aker Bryggen aluetta, jonka moderni 

arkkitehtuuri ja Oslonvuonolle aukeavat maisemat jättävät suun auki (ks. kuva 1). 

 

Oslon valitseminen vaihtokohteeksi osoittautui 

hyväksi ratkaisuksi myös muiden Norjan osien 

näkemisen kannalta. Monet vaihto-opiskelijat, 

matkustivat maan pohjoisempiin osiin, kuten 

Trondheimin ja Tromssan kaupunkeihin, sekä 

kauniille Lofoottien saariryhmälle revontulia ja 

valaita bongailemaan. Omat matkakohteeni 

olivat kuitenkin Länsi-Norjassa sijaitsevat 

Bergenin ja Stavangerin kaupungit.  

 

Bergen (ks. kuva 2) ja Stavanger ovat molemmat läntisen Norjan kalastajakaupunkeja, joissa 

sääennustuksien hyödyttömyys kohtaa mahtavat vuoristomaisemat ja kauniit, värikkäät puutalot. 

Kaikkialla tuoksui meri ja siinä missä Oslossa norjan kielestä 

saattoi ymmärtää yllättävän paljon tavallisen suomalaisen 

ruotsin taidoilla, oli näiden seutujen omituisen kuuloinen 

aksentti vähän turhan hankalaa ainakin itselleni. Molempien 

matkojen kohokohtia olivat vuorille suuntautuneet vaellukset, 

joista mieleenpainuvin oli Stavangerin lähellä sijaitsevalle 

Preikestolen-kalliojyrkänteelle johtava reitti. Tämä yli 600 

metriä korkea jyrkänne sijaitsee Lysevuonon varrella, ja on yksi 

Norjan kuuluisimmista turistikohteista. Kuten kuvasta 3 saattaa 

huomata, auringonpaiste ja ällistyttävät maisemat tekivät 

allekirjoittaneen erityisen onnelliseksi.  

 

Kaiken kaikkiaan aikani Norjassa oli kokemus, jota en vaihtaisi mihinkään. Suosittelen Norjaan 

matkustamista erittäin lämpimästi kaikille, sillä se tarjoaa upeita kokemuksia vain noin puolentoista 

tunnin lentomatkan päässä. Itse suunnittelen palaavani maan vuoristoille jo ensi vuonna. 



  

(Kuusistolainen n:o 16, lokakuu 2016) 


