
 

 

monien kohteiden 

Ruskamatka Lappiin ja Norjaan 8.-15.9.2023 (8pv) 

 

 

 

Lähde mukaan hurmaavalle ruskamatkalle syksyn parhaimpaan aikaan, värikkääseen pohjoisen luontoon. 

Matkalla oppaana toimii Arvo Toivanen, jolla on huikea kokemus ja tietämys reitin varrelle jäävistä kohteista. 

1. matkapäivä  8.9.2023 

Lähtö Pieksämäeltä klo 6:30, Kuopiosta klo 8:00. Reitti kulkee Iisalmen kautta Pulkkilaan ja 

edelleen Oulun, Kemin kautta Tornioon ja Pelloon. Majoittuminen hotelli Pellonhoviin, jossa 

päivällinen n. klo 18:30. Ilta vapaata. 
 

2. matkapäivä 9.9.2023 

Aamiainen klo 7:30. Klo 9 lähdemme Kolariin ja Ylläksen alueelle, käymme mm. Lapin 

helevetissä. Ajelemme Ylläsjärven kautta maisematietä Äkäslompolon matkailualueelle, 

Särkijärven kautta Muonioon ja edelleen Sonkamuotkaan Sannan matkamuistoputiikkiin. Kun 

Sanna on halailtu, jatkamme matkaa Palojoensuun kautta hethaan. Majoittuminen Lapland 

hotelli Hettaan. Päivällinen. Ilta vapaata. 

 

3. matkapäivä 10.9.2023 

Aamiainen klo 8:00. Klo 9:00 lähdemme kohti Jäämerta. Reilun puolen tunnin ajon jälkeen 
ylitämme Norjan rajan. Matkaamme Kautokeinon kylän ohi Maasiin, jossa on matkamme tien 

korkein kohta, 418 mpy. Tästä alkaa myötämäki kohti Altan kaupunkia, maisemallisesti matkan 

upein tieosuus. Altan kaupungissa pidetään tauko. Tauon jälkeen jatketaan matkaa 

Sennalandin ylängön kautta Skaidiin. Täältä käännytään Hammerfestiin, joka on maailman 

toiseksi pohjoisin kaupunki. Hammerfestin kaupunkikiertoajelun aikana käymme mm. 

korkealla näköalapaikalla, josta on hyvät näkymät kaupunkiin ja saaristoon. Majoitumme 

hotelli Scandiciin. Päivällinen. Ilta vapaata kaupunkiin tutustumista.  

 

4. matkapäivä 11.9.2023 

Aamiainen klo 7:30. Klo 8:30 palaamme Skaidin kautta Olderfjordiin, josta käännymme 
vasemmalle Porsangen vuonon rantaan kohti Nordkappia. Rantatietä matkatessamme voi 

hyvällä tuurilla nähdä valkoisia valaita. Kålfjordista tie jatkuu vajaan 7km pituisen tunnelin 

kautta saarelle, josta löytyy Nordkapp, matkamme pohjoisin piste. Alueeseen tutustutaan n. 3 

tuntia. Palaamme etelään päin maailman pohjoisimpaan kaupunkiin Honningsvågiin. 

Majoitumme hotelli Scandiciin, päivällinen hotellissa. Ilta vapaata kaupunkiin tutustumista.  

 



5. matkapäivä 12.9.2023 

Aamiainen klo 7:30. Klo 8:30 matkaamme etelään, tunnelin kautta mantereelle, Porsangen 

rantaa Olderfjordiin ja Lakselviin. Kuljemme Skoganvarren kautta Kaarasjoelle, joka on 1400 

asukkaan kylä, mutta siellä on 30 000 poroa! Kaarasjoki on Norjan kylmin paikkakunta talvella, 

-40–50 astetta pakkasta. Seuraavaksi siirrytään Suomen puolelle Karigasniemeen. Tenon 

rantaa n. 100km seuraten, tulemme Suomen pohjoisimpaan kuntaan Utsjoelle. Majoitumme 

hotelli Utsjokeen. Päivällinen. Ilta vapaata seurata kylän iltamenoa.   

 

6. matkapäivä 13.9.2023 

Aamiainen klo 8:00. Klo 9:00 lähdemme valumaan kohti etelää ohittaen Kaamasen. Inarissa 
pidetään pikkutauko Siidamuseolla ja kirkonkylällä. Muddusjärvellä käydään karhunpesällä, 

karhulle päivää sanomassa. Ivalon kautta tullaan Saariselälle. Jos sää sallii, käymme Kaunis-

päällä ihastelemassa upeita maisemia ja näköaloja. Majoitutaan Lapland hotelli Riekon-

linnaan. Päivällinen hotellissa. Ilta vapaata.  

7. matkapäivä 14.9.2023 

Aamiainen klo 7:00. Klo 8:30 lähdemme Tankavaaran kautta Sodankylään ja edelleen Rova-

niemelle, Suomen pinta-alaltaan suurimpaan kaupunkiin. Teemme kaupungissa kiertoajelun 

ja pidämme ostostauon. Tauon jälkeen siirrytään napapiirille päivälliselle ja majoittumaan. Ilta 

on vapaata, voi käydä vaikka Joulupukkia tervehtimässä. Alueella on paljon nähtävää ja 

koettavaa.  
 

8. matkapäivä 15.9.2023 

Aamiainen klo 7:00. Klo 8:00 alkaa paluumatka Kemin ja Oulun kautta kotipaikkakunnille. 

Rantsilassa käymme Kylmäsen lihajalostamon myymälässä tuliaisostoksilla. Matkan varrella 

kerrotaan tärkeimmät tiedot paikkakunnista, missä ollaan menossa milloinkin. Pidämme 

tarpeelliset lepo- ja virkistäytymistauot.  

 

  

Matkan hinta 936,00 euroa/hlö (majoitus 1hh lisähintaan 295€).  

Hintaan sisältyy:  
- ohjelman mukaiset bussikuljetukset 

- majoitus 2h-huoneessa tai mökissä puolihoidolla (7 päivällistä) 

- pääsylippu Nordkappiin 

 

Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. Matkavakuutusta suositellaan.  

 

Lisätiedot ja varaukset: 

Arvo Toivanen p. 0400 273 173 tai Riitta Nykänen p. 040 538 2838.  

 Kuopion Tila-Auto Oy, Hanna Kinnunen p. 044 732 9000, hanna.kinnunen@tila-auto.com 

  
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

Kuopion Tila-Auto Oy 

www.tila-auto.com 

info@tila-auto.com 


