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VIISI UPEAA LUONTOKOHDETTA SUOMESSA 

Miltä kuulostaisi lipua kanootilla pitkin peilikirkasta kanjonijärveä, vaeltaa yöttömässä yössä läpi 

tuntureiden ja kurujen taikka astua laaksoon täynnä hehkuvina kukkivia alppiruusuja? Lento- ja 

hotellihaku momondo.fi listasi Suomen viisi valliottavinta luontokohdetta, joista löytää omansa niin 

pikaista paussia kaupungin melskeeseen kaipaava kuin kovan luokan erämaavaeltajakin. 

 

1. HOSSA – ERÄMAAN RAUHAA RAKASTAVALLE 

Suomussalmen Hossan kansallispuistossa pääsee lipumaan kanootilla pitkin peilikirkasta Julma-Ölkkyä, joka on Suomen suurin 

kanjonijärvi. Kuva: Marjaana Tasala / Visit Finland 

Hieman Kuusamosta etelään Suomussalmella sijaitseva Suomi100 -juhlavuoden kansallispuisto Hossa 

Suomussalmella on Suomen uusin kansallispuisto, mutta Hossassa tulet kulkeneeksi samoja mystisiä reittejä 

kuin alueen ensimmäiset asukkaat peräti 10 000 vuotta sitten. Shamanismin historiaa voit lueskella vaikkapa 

Värikallion kalliomaalauksista. Merkittyjä reittejä on 90 kilometrin verran. Erämaan rauhaa rakastavalle 

maisemat ovat kaikkein upeimmat kanootista käsin. 

Uskomattoman retkeilijäpotretin sosiaaliseen mediaan saat esimerkiksi kannaksella kiemurtelevalta 

Muikkupurolta, Suomen suurimmalta kanjonijärveltä Julma-Ölkyltä, Kokalmuksen rannalta, läpi talven sulana 

pysyvältä Huosivirralta taikka pauhaavalta Lounatkoskelta.  

 

 

http://www.momondo.fi/


2. PARAISTEN ULKOSAARISTO – RAIKKAAN MERITUULEN YSTÄVÄLLE 

Paraisten kaupunkiin kuuluva Utö on Suomen eteläisin asuttu saari. Se on myös Suomen parhaimpia lintuharrastajan luontokohteita. 

Kuva: Sami Tuoriniemi / Visit Finland 

Turun saariston viisi pittoreskia saarta – Berghamn, Nötö, Aspö, Jurmo ja Utö – ovat kuin toisesta maailmasta. 

Paraisiin kuuluvilla pikkuruisilla saarilla seisoo muutama torppa, mutta muuten maisemaa hallitsee 

henkeäsalpaava saaristoluonto. Matka saarille taittuu nopeasti yhteysalus M/S Eivorin kannella raikkaasta 

merituulesta nauttien. Yhteysalus lähtee Nauvon saaren Pärnäisistä kerran päivässä.   

Saarijoukosta Utö on varmasti tunnetuin. Suomen eteläisin asuttu saari tunnetaan luonnostaan, jota on 

kuvailtu Suomen kauneimmaksi. Jurmosta veikeän tekee pihapiireissä vapaana talsivat alpakat. Aspössa voit 

nauttia saaristokahvit kyläsataman vilskeessä.  

 

3. HETTA−PALLAS – VAELTAJAN VALINTA 

Länsi-Lapissa, Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla sijaitseva Hetta−Pallas-vaellusreitti on 55 kilometrin 

pituinen ja himovaeltajan nappivalinta. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston sanoinkuvaamattoman kaunis 

reitti kulkee läpi tuntureiden ja kurujen. Korkeita puita ei tunturissa ole varjostamassa, joten vaeltaja voi 

kylpeä Lapin hehkuvassa auringossa. Talvella reitti vaihtuu mainioksi hiihtomaastoksi.  



Hetta−Pallas -vaellusreitti on kaikkein koreimmillaan syksyllä ruskan aikaan. Kuva: Harri Tarvainen / Visit Finland 

 

4. PORKKALANNIEMI – KAUPUNKILAISEN PAKOPAIKKA 

Porkkalanniemi on niemi Suomenlahden kapeimmassa kohdassa Kirkkonummella, vain tunnin päässä 

Helsingistä. Paikka tunnetaan monipuolisesta luonnostaan, sillä alueella voi kokea yhdellä retkellä niin 

saaristo-, meri-, kosteikko- kuin erämaamaisemankin. Porkkalanniemen virkistysaluekokonaisuuteen kuuluu 

myös Träskön ja Järvön saaret, matkaveneilijöiden ykkösetappi Stora Brändö sekä hylkypuisto. 

Sukellusalueella on mahdollisuus ihastella Porkkalanniemen edustalla, merenpohjassa lepääviä hylkyjä, joita 

on tiettävästi ainakin 59.  

Porkkalanniemen eteläkärjestä Pampskatanin näköalapaikalta avautuvat uskomattomat saaristomaisemat. Kuva: Markku 

Luoto / Visit Kirkkonummi 

 

5. MUSTILAN ARBORETUM – PUUTARHATAITEILIJALLE  

Arboretum Mustila Kouvolassa on Suomen vanhin ja suurin puulajipuisto ja yksi Pohjois-Euroopan 

merkittävimmistä arboretumeista. Ensimmäiset istutukset Mustilan kartanon Kotikunnaan mäelle tehtiin 1902. 



Nyt 120 hehtaarin puistometsässä kasvaa 100 havupuulajia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia 

pensaita ja perennoja. 

Mustila tunnetaan atsaleoistaan sekä lumoavista havupuumetsiköistään, mutta varmasti kuuluisin 

arboretumin kohteista on Alppiruusulaakso, joka syntyi puutarhataiteen kokeilualueeksi. Mustilan Arboretum 

äänestettiin viime vuonna Retkipaikan vuoden retkeilypaikaksi.  

Arboretum Mustilan puistometsässä kasvaa huimat 100 havupuulajia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia pensaita ja perennoja. 

Kuva: Arboretum Mustila 
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momondosta  

momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee lento-, hotelli- ja 

matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat 

kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 

pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. 

momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi 

KAYAK, joka on Booking Holdings Inc: in (NASDAQ: BKNG) itsenäinen tytäryhtiö. 
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