Oslon palikkamaisen kaupungintalon sisätilat ovat koristeelliset.
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Keskiaikainen linna, televisiosta tuttu
talviurheilukeskus, skeittailua oopperatalossa ja
maailman kuuluisin huuto. Oslo tarjoaa elämyksiä
koko perheelle. Kaupunkisuunnistajan kannattaa
hankkia Oslo Pass -kaupunkikortti, jolla saa
alennuksia ja ilmaisen sisäänpääsyn yli 30
kohteeseen.
TEKSTI ja KUVAT: DANIEL STÖCKLI
1. Vigelandsparken
Gustav Vigelandin (1869-1943) veistospuisto tarjoaa mainiot
puitteet iltapäiväkävelylle tai piknikille. Puiston yli 200 massiivisesta
veistoksesta huomiota kiinnittää etenkin 15-metrinen monoliitti, johon
on kaiverrettu hämmentävä kokoelma kasvoja, käsiä ja jalkoja.
Ilmainen sisäänpääsy.
Frognerparken, 0268 Oslo
2. Holmenkollen
Televisiosta tuttu talviurheilulajien kehto on oiva kohde muillekin kuin
urheilun ystäville. Esimerkiksi hyppyrimäki on arkkitehtonisesti upea
luomus kaarineen ja metallinhohtavine pintoineen. Hyppyrin tornilta
avautuu majesteettinen panoraama kaupungin yli. Hurjapäät voivat
kokeilla hyppysimulaattorissa, miltä mäkihyppy tuntuu. Mäen sisällä
on vuonna 1923 avattu maailman vanhin hiihtolajeihin keskittyvä
museo, jossa on esillä muun muassa napaseutujen retkikuntien
välineistöä.
Sisäänpääsy: aikuiset 15 €, perheet 36 €.
3. Norsk Teknisk Museum
20 000 neliömetrin laajuisissa näyttelytiloissa tehdään läpiluotaus
teknologiaan, kulttuuriin sekä lääke- ja muuhun tieteeseen kautta
aikojen. Kokoelmia on lähes 20. Erikoisimpia ovat robotteihin,
lentokoneisiin ja universumiin keskittyvät kokoelmat. Nähtävänä on
myös jättimäinen planetaario. Kokoelmien välillä voi rentoutua
museon kahvilassa.

Sisäänpääsy: aikuiset 14 €, lapset 7 €, perheet 35 €.
4. Oopperatalo
Vuonna 2007 valmistunut oopperatalo on merkittävin kaupunkikuvaa
viime vuosina muokanneista luomuksista. Modernit, virtaviivaiset
muodot ja erilaisten materiaalien harmoninen käyttö tekevät talosta
valokuvauksellisen kohteen niin sisältä kuin ulkoakin. Kattotasolta
avautuvat upeat näkymät kaupungin keskustaan ja saaristoon.
Ooppera- ja balettilippuja voi varata suoraan www.operaen.no sivustolta. Oslossa nuoriso- ja korkeakulttuuri sopivat saman katon
alle, sillä skeittilautailijat saavat harjoitella useissa oopperatalon
osissa.
Opastettu kierros 14 €.
Kirsten Flagstads plass 1
5. TusenFryd-huvipuisto
Norjan vastine pohjoismaisten huvipuistojen kilpailussa. Nimensä
vastaisesti aivan tuhatta laitetta ei puistosta löydy, mutta noin 30
laitteen joukossa on hiuksia nostattavia kokemuksia, kuten valjaissa
lennättävä Skycoaster, hurja vuoristoratakokemus Loopen ja
zombie-henkinen Nightmare-esitys. Pienemmät lapset ja
rauhallisempaa kokemusta etsivät aikuiset hauskuuttavat itseään
törmäilyautoilla ja vesiliukumäillä. Alueella on useita ravintoloita ja
hotelli.
Sisäänpääsy: aikuiset 47 €, lapset 38 €.
Høyungsletta 19, Vinterbro

Oslon kaupungintalossa luovutetaan vuosittain Nobelin rauhanpalkinto.

6. Fram-museo
Norjalaisten tutkimusmatkoista kertova museo on omistettu
kuunarilaiva Framille, joka vei Roald Amundsenin retkikunnan
etelänapamantereelle. Laivan tilillä on ennätys pisimpään pohjois- ja
etelänavoille purjehtineena puulaivana. Restauroitu Fram on esillä
museossa, ja laivan ohelle on rakennettu valokuva- sekä retkikuntien
elämää kuvaava näyttely.
Sisäänpääsy: aikuiset 11 €, perheet 22 €.
Bygdøynesveien 36
7. Akershusin linna
Oslon turvaksi 1300-luvulla rakennettu linna on yksi Norjan historian
merkittävimmistä linnoituksista. Viholliset eivät onnistuneet
valloittamaan Akershusia yhdeksästä yrityksestä huolimatta. Linnaa
käytettiin aikanaan myös vankilana. Nykyään linna ja sen alueella
olevat kohteet muodostavat Oslon tärkeimmän matkailukohteen.
Linnoituksessa järjestetään lisäksi valtion juhlatilaisuuksia. Alueella
toimivat myös Norjan toisen maailmansodan aikaisen
vastarintaliikkeen museo ja sotamuseo. Suosittu nähtävyys on puoli
kahden aikaan iltapäivällä tapahtuva vahdinvaihto. Linnaan
järjestetään opastettuja retkiä.
Ilmainen sisäänpääsy. Opastetut retket 5 €/hlö.
Akershus festning

TusenFryd-huvipuiston vuoristoradan jälkeen pulssin voi tasata jossakin puiston monista
ravintoloista.

8. Viikinkimuseo
Maailmanmatkailusta ja rehvakkaasta elämänmenostaan kuuluisien
viikinkien muisto on taltioitu monipuoliseen viikinkimuseoon.
Nähtävänä on muun muassa viikinkihaudoista löytyneitä työvälineitä,
tekstiilejä ja ornamentteja. Upeinta antia ovat 800-luvun puuveneet,
joilla viikingit seilasivat ympäri maailmaa. Esillepano ja kuvaukset
ovat ensiluokkaisia.
Sisäänpääsy: aikuiset 8,50 €, perheet 19 €.
Huk Aveny 35
9. Kaupungintalo
Vuosittain talon juhlallisuuksissa luovutetaan maailman arvostetuin
palkinto eli Nobelin rauhanpalkinto. Rakennuksen omintakeinen,
palikkamainen ulkomuoto voi olla tyylillisesti kiistanalainen, mutta
sisätilat kuuluvat maan upeimpiin. Ruhtinaalliset ja pikkutarkat
yksityiskohdat täyttävät jokaisen seinän, ja nähtävillä on myös
taideteoksia. Katolta avautuvat kaupunkinäkymät.
Ilmainen sisäänpääsy.
Fridtjof Nansens plass
10. Norjan kansallismuseo
Maan laajimman maalaus- ja veistoskokoelman helmi on Edvard
Munchin Huuto. Suurin osa taiteesta edustaa norjalaista 1700-luvun
romantiikkaa, mutta mukana on myös monipuolisesti ulkomaista
taidetta, joiden joukossa loistavat esimerkiksi Cézanne ja Manet.
Museossa on tarjolla havainnollinen opastettu kierros.
Sisäänpääsy: aikuiset 7 €, lapset 3 €.
Universitetsgata 13

Vigelandsparkenissa on yli 200 veistosta.

Fram-museo tarjoaa aikamatkan menneeseen.

Holmenkollenin hyppyrimäki on kuin moderni veistos.

Norjan kansallismuseossa on maan suurin taidekokoelma.

Akershusin linnan on Oslon tärkein matkailukohde.

