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Koko kaupunki
 yhdellä kortilla

Kortteja myyvät: 
Tallinna: Tallinnan matkailuneuvonnat (Kullasepa4/ Niguliste 2 sekä  
Viru Keskuksessä),Tallinnan satama (A- ja D-terminaalit), hotellit,
Tallinnan lentokenttä
Helsinki: Helsinki Expert (Tour Shop, Pohjoisesplanadi 19, Helsinki)

Vapaa pääsy • museoihin ja nähtävyyksiin

Ilmaiset • opaskierrokset

Ilmainen • julkinen liikenne

Alennukset • ravintoloissa ja kaupoissa,  
  vesipuistoissa, keilahallissa  
  ja mikroautoradalla

  Puiston infopiste (Weizenbergi 33)

1  Koidula 8 ja Koidula 10 huvilat

2  Tammsaaren talomuseo 

3  J. Köleri katu

4  Poska 35 ja Poska 41 talot

5  Kastellaanin eli linnanvoudin talo

6  Poska 51 ja Poska 53 huvilat

7  Joutsenlampi

8  Friedrich Reinhold Kreutzwaldin patsas

9  Linnan sivurakennukset

10  Mikkelin museo

11  Kadriorgin linna

12  Viron presidentin virka-asunto

13  Pietari Suuren talomuseo

14  Kumu

15  Ruusutarha

16  Rusalka

17  Tallinnan laulukenttä

 1  Kumun kahvila ja ravintola

 2  Kahvila Park Café

 3  Ravintola Kadriorg

 4  Ravintola Cantina Carramba

 5  Ravintola Lydia

 6  Ravintola Villa Thai

 7  Vinoteekki Tigu

 8  Kahvila Vesivärava
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Kadriorg
Kadriorg on viehättävä, elitistinen, vehreä merenrantakaupunginosa, 
jonka historiallinen keskus on tsaari Pietari Suuren rakennuttama  
keisarillinen kesäpalatsi puistoineen ja uutena vetonaulana Viron  
taidemuseon päärakennus Kumu.

Kadriorgin kadut ovat kuin yhtä omaperäistä arkkitehtonista 
museota, jossa eri vuosisadat ja kulttuurit lomittuvat toisiinsa. 
Vaatimattomampien, puisten vuokratalojen rinnalla voi nähdä 
sekä uhkeita huviloita ja kesäkartanoita että hienoja funkisraken-
nuksia ja Kadriorgin linnan palvelusväen vanhoja venäläistyylisiä 
pikkutalojakin.

Kadriorg tunnetaan barokkityylisestä linna- ja puistokokonaisuu-
destaan, jota Venäjän tsaari Pietari I alkoi rakentaa perheensä 
kesälinnaksi vuonna 1718. Sen jälkeen alueen kehitykseen ja muo-
toutumiseen vaikuttikin tsaarinaikaisen ylhäisön ja paikallisen 
varakkaan kansanosan elämäntyyli. Kadriorgin historiallisella 
puutaloalueella säilyneiden rakennusten näyttävä arkkitehtuuri 
puolestaan kertoo siitä, että Kadriorg oli aikanaan vauras meren-
rannalla sijaitseva kylpyläalue.

Taidemuseo Kumu, Viron taidemuseon kauan kaivattu uusi pää-
rakennus, avasi ovensa yleisölle helmikuussa 2006. Siitä lähtien 
tämä monikerroksinen ja monikäyttöinen taidepyhättö on ollut 
Kadriorgin ja koko Tallinnan vierailluimpia kohteita.

Kadriorg on yhä edelleen varsin edustava kaupunginosa ja yksi 
Tallinnan pidetyimmistä asuinalueista. Siellä sijaitsee Viron presi-
dentin virka-asunto ja monia ulkomaiden lähetystöjä. Puisto on 
suosittu vapaa-ajankohde.
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Kadriorgin asuinalue

Kadriorgin asuinalue
Koidula-kadulta Faehlmanni-kadun suuntaan – esimerkkejä kylpyläkau-
punginosa Kadriorgin kulta-ajan, 1800-luvun rakennustaiteesta

Kun saapuu raitiovaunulla Kadriorgiin, kannattaa hypätä pois  
L. Koidulan pysäkillä. Vaunu jatkaa Weizenbergi-katua eteenpäin, 
mutta kävelyretken voi aloittaa jo Koidulalta. Suurin osa Kadrior-
gin kaduista on nimetty tunnettujen virolaisten kulttuurihenki-
löiden mukaan. Lydia Koidula (1843–1886) on eräs Viron rakaste-
tuimpia runoilijoita. Hänen kirjoittamansa Mu isamaa on minu arm 
oli neuvostoaikana virolaisten epävirallinen kansallishymni, jota 
laulujuhlilla laulettiin suuren mielenliikutuksen vallassa.

Koidula-katu, kuten alueen koko katuverkosto, on peräisin 1800-
luvulta. Tuo vuosisata oli Kadriorgin kukoistuskautta kesävietto-
paikkana, joten rakennukset ovat alun perin olleet enimmäkseen 
kylpylöitä ja varakkaiden henkilöiden kesähuviloita. Näytteiksi 
aikakauden rakennustyylistä sopivat hyvin Koidula-katu 10:n 
huvila 1  sekä Koidula-katu 8:n puutarhan kätkössä sijaitseva 
jugendhuvila. Jälkimmäisen rakennusvuosi 1906 kuuluu jo tosin 
aikaan, jolloin rautatieverkon nopea kehitys johdatti keisarin 
Venäjän seurapiirit Tallinnasta kauemmas uusia lomanviettopaik-
koja etsimään.

Reitti jatkuu Koidula-katua eteenpäin, kohti virolaisen maalaus-
taiteen perustajan Johann Kölerin (1826–1899) mukaan nimetyn 
kadun kulmaa; Koidula 12A:ssa 2  on 1800-luvulta peräisin oleva 
kesähuvila, jossa on runsaat puukoristeet sekä veranta. Tsaarin 
kuvernööri vuokrasi sitä aikanaan loma-asunnokseen. Tallinna-
laiset tuntevat talon kuitenkin 1900-luvun suurimman virolaisen 
kirjailijan Anton Hansen Tammsaaren (1865–1940) entisenä asun-
tona. Nykyään rakennuksessa toimivat Tammsaaren talomuseo 
sekä Kadriorgin kirjasto ja taidegalleria.

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Kadriorgia alettiin ra-
kentaa tiiviimmin, sillä silloin myös kaupungin keskiluokka alkoi 
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Kadriorgin asuinalue5

vuokrata sieltä asuntoja. Kun Koidula-kadulta kääntyy virolaisen 
kansanperinteen keruun ja tutkimuksen uranuurtajan Friedrich 
Robert Faehlmannin (1798–1850) mukaan nimetylle kadulle, 
päätyy pian tyypillisten kaksikerroksisten puutalojen luo. Ne 
olivat tavallisen kansan asuntoja, mutta ovia myöten kuitenkin 
ilmeikkäästi koristeltuja.

Faehlmanni-kadulta J.Köleri-kadulle – ja sieltä samaa tietä takaisin 
Koidula-kadulle ja edelleen Poska-kadulle

1930-luvulla Kadriorgista kehittyi viihtyisä vapaa-ajanvietto- ja 
urheilukeskus sekä asuinalue. Sinne nousi useita näyttäviä ja 
moderneja funkis- ja art deco -asuintaloja ja -huviloita.  
J. Köleri on Kadriorgille ominainen kaunis ja hiljainen katu 3 , 
jonka varrella ymmärtää hyvin sen, miksi Kadriorg on niin arvos-
tettua asuinseutua. 

Koidula-kadun päästä reitti jatkuu J. Poskalle, tunnetun virolaisen 
valtiomiehen ja ensimmäisen virolaisen Tallinnan kaupunginjoh-
tajan Jaan Poskan (1866–1920) mukaan nimetylle kadulle. Kannat-
taa ensinnä kääntyä oikealle ja tutkailla hetki näitä Poska-kadun 
varrella sijaitsevia pieniä puutaloja ja runsain venäläistyylisin 
koristein höystettyjä asuntoja. Täällä, venäläisittäin Jekaterintals-
kaja slobodaksi kutsutulla alueella (saksaksi Russisches Dorf) asuivat 
linnan palvelijat – kokit, puutarhurit, puusepät, muurarit ja muut 
työläiset, jotka huolehtivat linnan arkirutiineista. Vaikka monet 
rakennukset eivät olekaan enää alkuperäisessä barokkityylises-
sä ulkoasussaan, vaan ovat 1800-luvulla saaneet klassistisen 
ilmeen, niiden mitat ja sijainti tontilla periytyvät kuitenkin linnan 
kauppalan suunnittelemisen ajoilta. Linnan palvelijalle annettiin 
tontti ja asunto elinikäiseen käyttöön, eikä niitä saanut luovuttaa 
eteenpäin. Aikakauden parhaat esimerkit ovat Poska 35:n pik-
kuruinen talo sekä Poska 41 upeine puukoristeineen 4 . Nämä 
romanttiset vinot talot ovat Tallinnassa ainutlaatuisia, eikä niin 
vanhoja puurakennuksia ole kaupungissa muualla
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7 Linnanvoudin talo

Linnanvoudin talo
Palataan nyt Poska-katua hiukan takaisin. Oikealla Roheline  
aas -kadulla näkyy pian kolmesta, muita slobodan rakennuksia 
komeammasta talosta koostuva kokonaisuus. Kyseessä on 
kastellaanin eli linnanvoudin asunto 5 . Keskimmäinen vaa-
leanpunainen rakennus oli voudin itsensä talo, toisessa sivura-
kennuksessa asuivat hänen alaisuudessaan työskentelevä linnan 
puutarhuri ja toisessa palvelijat. Nykyään talossa toimii kirjailija 
Eduard Vilden (1865–1933) talomuseo, johon on sisustettu viisi 
huonetta oman aikakautensa tyyliin. Lisäksi kolmessa huonees-
sa on kirjailija Vilden elämää ja tuotantoa valottava näyttely. 
Toisessa kerroksessa on Kastellaanin talon galleria, joka esittelee 
virolaista kuvataidetta.

Nyt kannattaa kävellä takaisin Poskaa pitkin Narva maanteen ris-
teykseen. Tällä osuudella kävellessä voi vilkaista paria mahtavaa, 
1900-luvun alusta peräisin olevaa jugend- ja 
historistisia vaikutteita saanutta puuhu-
vilaa, esim. Poska 51 ja 53 6 .  
Kun on päässyt takaisin Kadriorgin 
puistolle, voi vielä ihailla oikealla 
Weizenbergi-kadun varrella sijaitse-
via, sotaa edeltäneen ajan kauneim-
pia omakotitaloja ja hauskoja 
puisia asuintaloja. Kun palaa 
pari askelta takaisin, päätyy 
Kadriorgin puistoon.

Kirjailija Eduard Vilde pilapiirtäjä 
Gorin silmin. Vilde piti suuresti 
matkustelusta ja matkailukirjallisuus 
kuului hänen lempilajeihinsa. 
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Kadriorgin linna- ja puistokokonaisuus

Kadriorgin linna- ja  
puistokokonaisuus
Kadriorgin puiston läpi taidemuseo Kumulle – matkan varrella useita 
mielenkiintoisia museoita

Idea linnan ja puiston perustamisesta on vuodelta 1714, jolloin  
Venäjän tsaari Pietari I oleskeli Tallinnassa, koska sinne raken-
nettiin uutta sotasatamaa. Kadriorgin tuolloin vielä suhteellisen 
aukea ja autio seutu näytti kaikin puolin sopivan tsaarin meren-
rantaparatiisiksi. Linnan mukana Tallinnaan tuli luonnollisesti 
sankoin joukoin hoviväkeä ja keisarillisen Venäjän vallanpitäjiä.

Alueen nopea kehitys alkoi 1700-luvulla. Vaikka linnan puisto ei 
olekaan kokonaisuudessaan säilynyt, se on silti nykyäänkin näyt-
tävin puistotaiteen näyte Virossa.

Linnaa ja puistoa alkoi suunnitella italialainen arkkitehti Niccolo 
Michetti, jolle ne olivat ensimmäinen suuri tehtävä Venäjän  
hovissa. Hänestä tuli pian Venäjän epävirallinen pääarkkitehti;  
hän suunnitteli myös kuuluisan Peterhofin linnan Pietariin.

Puiston suosituimpia paikkoja on symmetrinen Joutsenlampi 7  
ympäristöineen. Joutsenlammen itärannalla seisoo virolaisten 
Kalevipoeg-kansalliseepoksen koostajan Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldin (1803–1882) patsas 8 . Puistosta tehtiin lähes 
sadan hehtaarin laajuinen. Joutsenlammelta katsottuna toisella 
puolella katua oleva tiheä puupuisto oli alun perin hieno ranska-
lais-italialainen puisto.

Pitää kuitenkin mainita, että vain pieni osa alueesta oli suunni-
teltu tavalliseksi puistoksi. Suurin osa siitä jäi luonnonmaastoksi 
– niityiksi ja metsiköiksi, joiden läpi kulki puistokäytäviä. Sotilaat 
istuttivat puistoon paljon puita: yksistään vuonna 1722 yhteensä 
550 puuta. Jotta työt olisivat edistyneet nopeasti, myös täysikas-
vuisia puita istutettiin runsaasti. Osa puista, etenkin hevoskas-
tanjat, oli tarkoitus siirtää myöhemmin Pietarin puutarhoihin, 
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Kadriorgin linna- ja puistokokonaisuus

mutta Pietari Suuren kuoltua hevoskastanjat jäivätkin  
Kadriorgiin.

Joutsenlammelta johtaa linnalle promenadi (Weizenbergi-katu), 
jonka varrelle jää useita linnan sivurakennuksia 9 , esimerkiksi 
linnan vierastalo ja puistopaviljonki. Aivan linnan porttien luona 
on vartiomaja ja sen jälkeen vielä linnan keittiö ja jääkellari.  
Restauroituun keittiörakennukseen on perustettu keräilijä  
Johannes Mikkelin taidekokoelmaa esittelevä museo 10 .  
Johannes Mikkelin (1907–2006) kokoelma on eräs harvoista  
Virossa toisen maailmansodan jälkeen kerätyistä yksityiskokoel-
mista. Sen graafinen osa on Viron arvokkain ja runsain sisältäen 
mm. neljä Rembrandtin etsausta. Eniten kokoelmassa on alanko-
maalaisten mestareiden töitä 1500–1800-luvuilta. Mikkeli lahjoit-
ti vuonna 1995 yhteensä yli 600 länsieurooppalaista, venäläistä, 
kiinalaista ja virolaista mestariteosta käsittävän kokoelmansa 
Viron taidemuseolle.

Pietari Suuri alkoi vuonna 1718 rakentaa linnaa, jota keisarinna 
Katariina I:n kunniaksi alettiin kutsua Jekaterinenthaliksi eli  
Catherinenthaliksi, joka suomeksi on Katariinanlaakso ja  
viroksi Kadriorg (Kadri ’Katariina’, org ’laakso’).

Kadriorgin linna 11  suunniteltiin italialaisten huviloiden  
mallin mukaan kolmeosaiseksi. Kerrotaan, että tsaari itse  
muurasi linnan alusmuurin ensimmäiset kivet. Yksi linnan  
kauneimmista huoneista on pääsali, joka on koko Pohjois- 
Euroopan ja Pietari Suuren aikaisen Venäjän barokkiarkkiteh-
tuurin helmi. Sali ulottuu kahden kerroksen läpi ja on koristeltu 
runsain stukoin ja kattomaalauksin. Myös linnan vesikourut ja 
monet uunit ovat säilyttäneet rakennusaikansa ilmeen.  
Linnan taakse jää nk. ylätarha, joka on rakennettu uudelleen 
1700-luvun mallin mukaan ja on avoinna yleisölle.

Vaikka keisarillisessa kesäpalatsissa vieraili enemmistö Venäjän 
hallitsijoista aina 1900-luvun alkuun saakka, ei Kadriorgia kuiten-
kaan ollut ajateltu pysyväksi asunnoksi, vaan väliaikaiseksi kesä-
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Kadriorgin linna- ja puistokokonaisuus

linnaksi. Siksi se on suhteellisen pieni Pietarin edustuslinnoihin 
verrattuna. Ja kuitenkin – Kadriorgissa on keisarillista suuruutta.

1930-luvulla Kadriorgin linnasta tuli Viron valtionpäämiehen eli 
riigivanemin virka-asunto. Silloin linnaan rakennettiin lisäksi  
juhlasali ja jotkut tilat saivat kansallisromanttisen ilmeen.  
Samoin joksikin aikaa huoltamatta jäänyt puisto viimeisteltiin 
maan edustuspuistoksi, johon kuului myös konserttitarha, 
soittolava ja monia paviljonkeja. Linnan kanssa samansuuntai-
sesti, kukkatarhan takana sijaitsee ennen toista maailmansotaa 
rakennettu presidentinkanslia, joka nykyisin on Viron presiden-
tin virka-asunto 12 . Kadriorgilla on halki vuosisatojen ollut 
ihmisten mielissä tietty valtakeskuksen merkitys.

Vasta restauroitu Kadriorgin barokkilinna isännöi tätä nykyä Viron 
taidemuseon ulkomaisen taiteen kokoelmaa. Lisäksi linnassa jär-
jestetään konsertteja, teatteriesityksiä, luentoja ja vastaanottoja.

Kun palaa linnalta ja presidentin asunnolta 
takaisin Viron ensimmäisen ammattimai-
sen kuvanveistäjän August Weizenbergin 
(1837–1921) mukaan nimetylle kadulle ja 
jatkaa eteenpäin, kujan lopussa vasemmalla 
pilkistää ensi näkemältä lähes huomaa-
maton pieni kivitalo. Rakennus on koko 
Kadriorgin linnan alueen vanhin, myös 
linnaa vanhempi. Tätä vaatimatonta ke-
sähuvilaa Pietari Suuri käytti jo ennen 
linnan rakennustöiden alkua.  
Hän kutsui taloa ”mökiksi salolla”. 
Nykyisin Pietarin talo on alkuperäi-
sestä puolet pienempi ja siinä sijaitsee 
Pietari Suuren talomuseo 13 , jossa 
on näytteillä tsaarille itselleen kuulunut-
ta ja hänen aikansa esineistöä.    
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Viron taidemuseon uusi päärakennus Kumu

Viron taidemuseon uusi  
päärakennus Kumu
Oman, nimenomaan taidemuseon tarpeisiin tarkoitetun päära-
kennuksen saaminen Viron taidemuseolle oli kauan odotettu ja 
pitkällinen projekti. Vuonna 2006 uuden Kumun 14  ovet vihdoin 
avattiin yleisölle. Modernien taidemuseoiden tapaan Kumu on hy-
vin monikäyttöinen. Näyttelytiloja on yhteensä 5 000 m2 ja niissä 
on esillä virolaisen taiteen klassikoita 1700-luvulta aina vuoteen 
1945 saakka, virolaista taidetta vuosilta 1945–1991 sekä nykytai-
detta. Museossa on myös auditorio, opetuskeskus, museokaup-
pa, kahvila kesäterasseineen sekä ravintola. Kumun on suunnitel-
lut suomalainen arkkitehti Pekka Vapaavuori, joka voitti vuosina 
1993–1994 käydyn kansainvälisen suunnittelukilpailun.

Kumulta puiston ruusutarhan läpi Kadriorgin linnalle – sieltä puisto-
katua pitkin meripromenadille

Kumussa käynnin jälkeen kannat-
taa palata takaisin toista kaut-
ta eli hiukan vasemmalta, 
jolloin pian näkyy taannoin 
entisöity ruusutarha 15  
ruusupensaineen ja portait-
taisine kukkapenkkeineen. 
Kun jatkaa ruusutarhan 
läpi ja rappuja alas, päätyy 
hetken päästä takaisin 
Mikkelin museolle, mistä voi 
kävellä Kadriorgin linnalle 
päin. Kun jatkaa matkaa lin-
nan editse ja merenrantaan 
vievää puistokatua pitkin, 
löytääkin itsensä  
Meripromenadilta. 

15



Uteliaan kävelyretki Tallinnassa 16
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Meripromenadi
Puistokadun päässä toisella puolen tietä seisoo yksi Tallinnan 
kuuluisimmista veistoksista: Rusalka (1902) 16 . Monumentti on 
pystytetty Tallinnasta Helsinkiin vuonna 1893 siirtyneen panssa-
rilaiva Rusalkan muistolle. Alus ei myrskyn takia koskaan päässyt 
perille päätesatamaansa ja vei mukanaan 177 merimiestä. Aman-
dus Adamsonin veistos kuuluu virolaisen taiteen klassikoihin. 
Graniittipatsasta ympäröivät rosoiset kivet symboloivat meren 
aaltoja, ja kätensä ojentanut enkelihahmo osoittaa 
suuntaa, johon laiva upposi. Adamson (1855–1929) on 
Viron nimekkäimpiä kuvanveis- täjiä. Kuten enemmistö 
1800-luvun virolaisen am- mattimaisen taiteen 
alullepanijoista myös hän toimi aluksi vapaana 
taiteilijana Euroopassa ja myö- hemmin Pietarin 
taideakatemiassa akateemikko-
na. Adamson oli syntyisin meri-
miehen perheestä ja meriaiheet 
toistuvat vahvoina monissa hänen 
töissään. Yksi hänen tunnetuim-
pia teoksiaan – sekin haverin 
muistomerkki – on Mustanme-
ren rannalla Sevastopolissa. Kadri-
orgin puistoon pystytettiin Adamsonin 
muistopatsas vuonna 1962.

16

Patsaan tekijä, merimiesperheen 
poika Amandus Adamson oli yksi 
ensimmäisiä virolaissyntyisiä 
kuvanveistäjiä. Enkelin mallin virkaa 
toimitti taiteilijan taloudenhoitaja, 
jonka jälkipolvesta puolestaan löytyy 
virolainen nykypoliitikko.
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Laulukenttä
Rusalkalta merenrantaa pitkin Laulukentälle

Merenrannasta Pirita teeltä avautuu kaunis näkymä niin Tallinnan-
lahdelle kuin vanhaankaupunkiinkin päin. Aikoinaan täällä sijaitsi 
kuuluisa Kadriorgin uimaranta-alue, joka oli ensimmäisiä laatuaan 
ja jossa rantahuveista nauttivat myös tsaariperheen jäsenet. Enää 
Kadriorgissa ei ole virallista uimarantaa, mutta alue on suosittu  
ulkoilupaikka.

Oikealla Pirita teen varrella sijaitsee yksi Viron ja virolaisten vaiku-
tusvaltaisimmista symboleista – Tallinnan laulukenttä 17 .  
Virolainen laulujuhlaperinne ulottuu katkeamattomana aina 
vuoteen 1869. Kaksi Viron historian tärkeää tapahtumaa liittyy juuri 
laulujuhliin ja kaikki virolaiset tuntevat ne. Nimittäin vuonna 1869 
tuntematon talonpoikaiskansa lauloi itsensä Euroopan kansojen 
joukkoon, ja yli sata vuotta myöhemmin virolaiset lauloivat itsensä 
vapaiksi. Vuonna 1988 juuri Laulukentällä oli suuria neuvostovallan 
vastaisia mielenosoituksia sekä yhteislaulutilaisuuksia. Lähes joka 
kolmas virolainen osallistui nk. Laulavaan vallankumoukseen.

Arkkitehti Alar Kotlin suunnittelema laululava (1960) on yksi huomat-
tavimmista neuvostoaikaisista moderneista rakennuksista. Laulula-
van omaperäisyys piilee sen laulukaaressa. Saman suunnitelman mu-
kaan on myöhemmin valmistunut myös Vilnan laululava Liettuassa. 

Koska laulukenttä sijaitsee sopivasti merenrannalla, laululavan ylim-
millä katsomopaikoilla voi myös nauttia merinäköalasta. Ylhäältä 
mäen päältä katselee alas laululavalle päin myös laulujuhlien ”isähah-
mon” Gustav Ernesaksin patsas. Joka viides vuosi järjestettävät laulu-
juhlat kokoavat laulukaaren alle tuhansia laulajia. Suurimmassa tä-
hänastisessa kuorossa on esiintynyt yli 25 000 laulajaa. Laulujuhlien 
lisäksi kentällä järjestetään erilaisia festivaaleja ja rock-konsertteja.

Laululavan vieressä kohoaa 54 metrin korkuinen majakka, jonka 
huipulla olevalta näköalatasanteelta näkyy hienosti koko Tallinna 
sekä uurna, johon sytytetään tuli aina laulujuhlien ajaksi.
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Reitti päättyy tähän. Pirita teen varresta voi napata bussin takai-
sin keskustaan. Tai sitten voi kävellä tai ajaa bussilla pari kilometriä 
keskustasta kauemmas Piritalle, jossa odottavat muinaisen birgit-
talaisluostarin mahtavat rauniot sekä merenranta, huvisatama ja  
Piritajoen alkulaakso.
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Museot & nähtävyydet
Taidemuseo Kumu
Weizenbergi 34/ Valge 1  •  Puh. +372 602 6000  •  
www.ekm.ee

Helmikuussa 2006 avattu Viron taidemuseon 
uusi rakennus Kumu (arkkitehti Pekka Vapaa-
vuori) on kulttuurista kiinnostuneiden ehdo-
ton uutuuskohde. Valtavassa taidekeskuksessa 
on esillä sekä virolaisen taiteen klassikoita että 
kansainvälistä nykytaidetta.

Kadriorgin palatsin taidemuseo
Weizenbergi 37  •  Puh. +372 606 6400  •   
www.ekm.ee/kadriorg

Venäjän tsaari Pietari I rakennutti Kadriorgin 
linnan ja puiston lahjaksi vaimolleen Katariina 
I:lle. Keisarillisella kesäasunnolla on vieraillut 
suurin osa Venäjän hallitsijoista. Nykyisin lin-
nassa on esillä Viron taidemuseon ulkomaisen 
taiteen kokoelma.

Mikkelin museo
Weizenbergi 28  •  Puh: +372 601 5844  •  
 www.ekm.ee/kadriorg

Entisestä linnan keittiörakennuksesta on 
löytänyt itselleen paikan J. Mikkelin taideko-
koelma 1500 - 1900-luvun länsieurooppalaista, 
venäläistä ja kiinalaista taidetta (maalauksia, 
grafiikka, posliinia). Ensimmäisessä kerrokses-
sa on esillä ikoneja 1300 - 1800-luvuilta.
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Pietari Suuren talomuseo
Mäekalda 2  •  Puh. +372 601 3136  •  
 www.linnamuuseum.ee

Tsaari Pietari I:n kesämökki, jonka tsaari 
hankki itselleen v. 1714 ennen linnan valmistu-
mista. Talossa olevat olohuone, makuuhuone 
ja keittiö on sisustettu tsaarin itsensä ja hänen 
aikakautensa esineillä.

A. H. Tammsaaren museo
Koidula 12A  •  Puh. +372 601 3232  •   
www.linnamuuseum.ee

Omaperäisessä historistisessa puutalossa on 
1900-luvun suurimman virolaisen kirjailijan  
A. H. Tammsaaren (1878 -1940) museo. Hänen 
viisiosainen romaaninsa Totuus ja oikeus on 
kansainvälisestikin merkittävä teos. Moni-
puolinen dokumentaarinen näyttely kirjailijan 
elämästä ja tuotannosta sijaitsee toisessa ker-
roksessa. Ensimmäisessä kerroksessa toimivat 
taidegalleria ja kirjasto.

Eduard Vilden museo. Kastellaanin talo
Roheline aas 3  •  Puh. +372 601 3181  •   
www.linnamuuseum.ee

Virolaisen kirjailijaklassikon Eduard Vilden 
(1865 - 1933) museo sijaitsee v. 1905 rakenne-
tussa kastellaanin talossa. Näytteillä on viisi 
huonetta alkuperäisessä sisustuksessaan sekä 
kolme huonetta kattava näyttely kirjailijan 
elämästä ja tuotannosta. Toisessa kerroksessa 
on Kastellaanin talon galleria, joka järjestää 
taidenäyttelyitä.
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Tallinnan laulukentän majakka
Narva mnt. 95  •  Puh. +372 611 2102  •   
www.lauluvaljak.ee

Laulukenttää - laulujuhlien ja monien muiden 
festivaalien ja rock-konserttien tapahtuma-
paikka. Tallinnan laulukentän majakka on 
54 m korkea, sen huipussa olevalta näköala-
tasanteelta avautuu mahtava näkymä koko 
Tallinnaan sekä tuliuurnaan, johon sytytetään 
tuli aina laulujuhlien ajaksi.

Ruusutarha
Kadriorgin puisto

Nykyisen ruusutarhan sijaintipaikalle perus-
tettiin vuonna 1934 kivikkotarha, joka tuolloin 
oli erittäin muodikas. Toisen maailmansodan 
jälkeen alue jäi hoitamatta, mutta nyt sinne 
on perustettu uusi ruusutarha. Ruusutarhas-
sa on yhteensä lähes 5 500 ruusupensasta ja 
yli tuhat havupuuta. Osaksi ruusutarhaa on 
liitetty myös konserttitarha, jossa kesäaikaan 
järjestetään erilaisia, joskin miljööseen sopivia 
konsertteja.

Galleriat
Deco galleria
Koidula 12A  •  Puh. +372 5567 2593  •  Esittävän taiteen myyntiä.

Kastellaanin talon galleria
Roheline aas 3  •  Puh. +372 601 3181  •  Virolaista esittävää taidetta.



Uteliaan kävelyretki Tallinnassa 24

Ravintolat ja kahvilat
Kadriorgissa on useita laadukkaita ja keskenään hyvinkin erilaisia 
ravintoloita, joiden joukosta jokainen varmasti löytää mieleisensä. 
Siellä on myös kahviloita, joissa voi virkistäytyä kahvin ja leivonnais-
ten avulla samalla, kun hiukan lepuuttaa jalkojaan.

1  Kumun kahvila ja ravintola
 Weizenberi 34/ Valge 1  •  puh +372 602 6162

2  Kahvila Park Café
 Weizenbergi 22  •  puh +372 601 3040

3  Ravintola Kadriorg
 Weizenbergi 18  •  puh +372 601 3636  •   
 www.restorankadriorg.ee 

4  Ravintola Cantina Carramba
 Weizenbergi 20a  •  puh +372 601 3431  •   
 www.carramba.ee

5  Ravintola Lydia
 Koidula 13  •  puh +372 626 8990  •   
 www.lydia.ee

6  Ravintola Villa Thai
 J. Vilmsi 6  •  puh +372 641 9347  •   
 www.villathai.ee

7  Vinoteekki Tigu 
	 Vilmsi	45		•		puh	+372	56	66	8493		•		 
 www.tigukohvik.ee

8  Kahvila Vesivärava
 Vesivärava 42  •  puh + 372 601 3490  •   
 www.vesivarava.ee



Koko kaupunki
 yhdellä kortilla

Kortteja myyvät: 
Tallinna: Tallinnan matkailuneuvonnat (Kullasepa4/ Niguliste 2 sekä  
Viru Keskuksessä),Tallinnan satama (A- ja D-terminaalit), hotellit,
Tallinnan lentokenttä
Helsinki: Helsinki Expert (Tour Shop, Pohjoisesplanadi 19, Helsinki)

Vapaa pääsy • museoihin ja nähtävyyksiin

Ilmaiset • opaskierrokset

Ilmainen • julkinen liikenne

Alennukset • ravintoloissa ja kaupoissa,  
  vesipuistoissa, keilahallissa  
  ja mikroautoradalla

  Puiston infopiste (Weizenbergi 33)

1  Koidula 8 ja Koidula 10 huvilat

2  Tammsaaren talomuseo 

3  J. Köleri katu

4  Poska 35 ja Poska 41 talot

5  Kastellaanin eli linnanvoudin talo

6  Poska 51 ja Poska 53 huvilat

7  Joutsenlampi

8  Friedrich Reinhold Kreutzwaldin patsas

9  Linnan sivurakennukset

10  Mikkelin museo

11  Kadriorgin linna

12  Viron presidentin virka-asunto

13  Pietari Suuren talomuseo

14  Kumu

15  Ruusutarha

16  Rusalka

17  Tallinnan laulukenttä

 1  Kumun kahvila ja ravintola

 2  Kahvila Park Café

 3  Ravintola Kadriorg

 4  Ravintola Cantina Carramba

 5  Ravintola Lydia

 6  Ravintola Villa Thai

 7  Vinoteekki Tigu

 8  Kahvila Vesivärava
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tallinncard@tallinnlv.ee  •  +372 645 7777  •  www.tallinncard.ee
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Kadriorg
Taiteesta hehkuva puistoalue
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Tallinnan Matkailuneuvonta Vanhassakaupungissa
Kullassepa 4 / Niguliste 2, 10146 Таllinna, Viro
Puh +372 645 7777 • Faksi +372 645 7778

Viru Keskuksessa
Viru Väljak 4, 10111 Tallinna
Puh +372 610 1557 • Faxi +372 610 1559

turismiinfo@tallinnlv.ee
www.tourism.tallinn.ee

Julkaisija: Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau 

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinna, Viro • Puh +372 645 7777, Faksi +372 645 7778 

tourism.marketing@tallinnlv.ee • www.tourism.tallinn.ee 

Ulkoasun suunnittelu: Bummi • Kuvat: Ain Avik, Kaido Haagen, Peeter Langovits,  

Hop on Tours, Mari Kadanik, Vallo Kruuser, Andreas Meichsner, Kristjan Mändmaa,  

Annika Palvari, Arbo Tammiksaar, Kaido Teesalu, Toomas Volmer 

Paino: AS Folger Art • © 2008

Tiedot tähän esitteeseen on koottu maaliskuussa 2008. Informaation paikkansapitävyys on 

tarkistettu äärimmäisen huolellisesti, mutta Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau  

ei kuitenkaan vastaa mahdollisista muutoksista, peruutuksista tai virheistä.


