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Kadriorg on viehättävä ja vehreä merenrantakaupunginosa, 
jonka historiallisena keskuksena on 1700-luvulta peräisin  
oleva tsaari Pietari Suuren kesäpalatsi puistoineen ja tuoreena 
vetonaulana vuonna 2006 avattu Viron taidemuseon uusi pää-
rakennus Kumu. Kadriorgissa on paljon nähtävää, mutta jo 
itsessäänkin se on kuin arkkitehtuurin museo, sillä sen katuja 
reunustavat upeat huvilat ja kesäkartanot, funkistalot ja eri-
ikäiset puutalot. Pietari Suuren barokkipalatsin palvelusväki 
asui venäläistä rivikylää muistuttavalla, yhtenäisellä puutalo-
alueella, ns. slobodassa (nyk. Poska-katu), kun taas esimerkiksi 
Koidula-kadun huvilat kertovat Kadriorgin kukoistuksesta kyl-
pyläkaupunginosana 1800-luvulla. Nimensä Kadriorg eli ”Kata-
riinan laakso” on saanut Pietari Suuren puolison,  
keisarinna Katariinan mukaan.

Italialaistyylisen barokkilinnan yhteyteen suunniteltiin alku-
jaan hyvin laaja puisto, joka ei ole kokonaisuudessaan säilynyt, 
mutta on nykyiselläänkin yksi Viron näyttävimmistä. Tänä  
päivänä Kadriorgin puisto kuuluu tallinnalaisten suosituim-
piin vapaa-ajanviettopaikkoihin varsinkin kesällä ja puiston 
idyllinen Joutsenlampi on varmasti sen pidetyin osa.  
Ruusutarha on restauroitu aivan äskettäin, ja sen satojen  
ruusujen keskellä voi nauttia kesäisistä ulkoilmakonserteista.

Kadriorg sopii erinomaisesti myös lapsiperheen kohteeksi. 
Joutsenlammen ympäristössä ja uudella suurella leikkikentällä 
lapsilla on tilaa juosta ja temmeltää. Lyhyt matka keskustasta 
Kadriorgiin taittuu kätevästi ratikalla, bussilla tai vaikka vuok-
rapyörällä.Puistossa on mukava nauttia eväitä, ja alueella  
on useita kahviloita ja ravintoloita, joten kesken päivän ei  
tarvitse hankkiutua keskustaan syömään.

Kauniissa Kadriorgissa saa vierähtämään kokonaisen päivän. 
Kaupunginosaan voi tutustua sekä opastetuilla kiertoajeluilla 
että omin päin. Kadriorgissa on yhteensä kuusi eri museota:  
Viron taidemuseon päärakennus Kumu, linnassa sijaitseva 
Kadriorgin taidemuseo, Mikkelin museo, Pietari Suuren  
talomuseo sekä kirjailijoiden A. H. Tammsaaren ja Eduard 

Vilden talomuseot. Kadriorgiin pääsee vaivatta raitiovaunuilla 
ja kaupungin busseilla. Tallinnan matkailuneuvonnasta kan-
nattaa kysyä lisää. Sieltä saa myös suomenkielisiä, etenkin 
arkkitehtuurista kiinnostuneelle omatoimimatkailijalle sopivia 
Kadriorgin kävelyreittivihkosia sekä Tallinn Card -kaupunki-
kortteja, jotka toimivat pääsylippuna kaikkiin museoihin ja 
kiertoajeluille sekä matkalippuna julkisessa liikenteessä. 

Kadriorgin linna viettää juhlavuottaan vuonna 2008. Silloin  
tulee kuluneeksi 290 vuotta siitä, kun sen rakennustyöt aloi-
tettiin vuonna 1718. Juhlavuosi pitää sisällään luonnollisesti 
erilaisia tapahtumia ja julkaisuja, mm. linnasta ja puistosta 
kertovat juhlanäyttelyt.

Koko päiväksi Kadriorgiin
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Kadriorgin ravintolat  
ja kahvilat
Kadriorgissa on useita laadukkaita ja keskenään hyvinkin eri-
laisia ravintoloita, joiden joukosta jokainen varmasti löytää 
mieleisensä. Siellä on myös kahviloita, joissa voi virkistäytyä 
kahvin ja leivonnaisten avulla samalla, kun hiukan lepuuttaa 
jalkojaan.

1  Kumun kahvila ja ravintola 
Weizenberi 34/ Valge 1 · puh +372 602 600

Museossa kierrellessä tuppaa aina lopulta tulemaan nälkä, vai mitä? Ku-
mussa voi tankata kahdessakin paikassa: ensimmäisen kerroksen kahvilas-
sa ja sen yläkerrassa sijaitsevassa ravintolassa.

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

Kadriorgin puistossa, aivan Joutsenlammen rannalla sijaitsee elegantti ja 
lämminhenkinen, klassinen wieniläiskahvila Park Café. Maukkaan kahvin 
seuraksi tarjolla on laaja valikoima paikan päällä valmistettuja leivonnaisia – 
pullia, kakkuja ja piiraita. Myös kesäterassi.

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

Nykyarkkitehtuuria edustavasta ravintola Kadriorgista saa italialais-ranska-
laisen keittiön herkkuja. Ruokalistalla on runsaasti maistuvia alkuruokia, 
erilaisia pastoja, jännittäviä grilliruokia sekä vietteleviä jälkiruokia, ja me-
nyytä täydentää kattava viinivalikoima.

4  Ravintola Cantina Carramba
Weizenbergi 20A · puh +372 601 3431 · www.carramba.ee

Lähellä Kadriorgin puistoa sijaitseva Carramba on viihtyisä Villin  
Lännen tyyliin sisustettu meksikolaisravintola. Mausteiset tex mex-  
ruuat huuhdotaan kurkusta alas meksikolaisoluella tai tunnelmaa  
kohottavilla kokteileilla.

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

1930-luvun tyyliin sisustettu à la carte -ravintola Lydia tarjoilee sekä eu-
rooppalaisen että virolaisen keittiön parhaita herkkuja. Lydiassa on myös 
maukkaita kevyitä syötäviä ja kasvisruokia. Viikonloppuisin usein elävää 
musiikkia.

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

Villa Thai on mukava ja lämminhenkinen thaimaalainen ravintola,  
josta saa myös intialaisia tandooriruokia.

7  Kahvila Kadriorg 
J. Poska 45 · puh + 372 601 3344

Tästä Kadriorgin puiston laidalla sijaitsevasta kahvilasta saa kahvin ja kah-
vileipien lisäksi myös suolaista syötävää.

1
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Kumu sointuu mukavasti suomalaiseenkin suuhun. Se tulee viron 
kielen sanasta KUnstiMUuseum, mikä tarkoittaa taidemuseota. 
Kumu on Baltian suurin taidemuseo ja itse asiassa eräs suurimmis-
ta koko Pohjois-Euroopassa. Se on yksi Viron taidemuseon viidestä 
yksiköstä ja toimii sen päärakennuksensa. Ovet tähän uuteen 
taidekeskukseen ovat olleet avoinna helmikuusta 2006 lähtien. 
Kumussa on esillä enemmän virolaista taidetta kuin koskaan mis-
sään: klassikoita 1700-luvulta toiseen maailmansotaan, neuvosto-
ajan taidetta sekä nykytaidetta. Perusnäyttelyiden ohella siellä on 
ympäri vuoden runsaasti sekä virolaisen että ulkomaisen taiteen 
vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia kulttuuritapahtumia, joten Ku-
muun voi ja kannattaa pistäytyä aina tämän tästä.  

Suomalaisilla arkkitehdeillä on oma merkittävä osansa tallinnalai-
sessa rakennustaiteessa: Estonia-teatterin, Luottopankin, Roosi-
krantsi 10:n, Seewaldin psykiatrisen sairaalan, Lutherin tehtaan 
työväentalon, Hansapankin ja Saku Suurhallin suunnitteluun 
on osallistunut suomalainen arkkitehti. Kumun myötä joukon 
jatkoksi liittyi Pekka Vapaavuori, joka voitti Viron taidemuseon 
uudesta päärakennuksesta käydyn kansainvälisen suunnittelu-
kilpailun vuonna 1994. Museota alettiin rakentaa vuonna 2002, 
ja innokkaan yleisön se pääsi toivottamaan tervetulleeksi 2006. 
Pekka Vapaavuori eli mukana työn kaikissa vaiheissa. ”Minulle 
Kumu-projekti oli tärkeä sekä ammatillisesti että henkilökohtai-
sesti. Kuluneiden 12 Kumu-vuoden aikana opin paljon arkkitehdin 
ammatista, ihmisluonteesta, politiikasta ja elämästä. Suunnitte-
lukilpailun voittaessani olin vasta valmistunut, mutta museopro-
jekti oli minulle kuin toinen korkeakoulu”, suomalaisarkkitehti on 
sanonut. 
Viron taidemuseolle aiottiin ja haluttiin rakentaa sen tarpeita 
vastaava rakennus peräti 75 vuotta. Suunnittelukilpailujakin jär-
jestettiin useita, ja esimerkiksi vuonna 1933 Alvar Aallon ehdotus 
sijoittui kolmanneksi.

Kumu sijaitsee vehreässä ja vihreässä Kadriorgin kaupunginosas-
sa, aivan Kadriorgin linnan ja Viron presidentin virka-asunnon 
tuntumassa. Museossa on kaikkiaan seitsemän kerrosta ja useita 
näyttelysaleja, seminaaritilat, opetuskeskus, museokauppa, kah-
vila ja ravintola.

Kumun taidemuseo

Weizenbergi 34 / Valge 1 · puh. +372 602 6000 · www.ekm.ee 
Avoinna: toukokuu-syyskuu ti-su 11-18 
lokakuu-huhtikuu ke-su 11-18

Pääsymaksut

Kaikki näyttelyt: 80 EEK (aikuiset), 45 EEK (alennuslippu), 150 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

Virolaisen taiteen perusnäyttely: 
60 EEK (aikuiset), 35 EEK (alennuslippu), 110 EEK (perhelippu)

Nykytaiteen näyttely: 35 EEK (aikuiset), 20 EEK (alennuslippu), 45 EEK (perhelippu)

Vaihtuvat näyttelyt 2008: 
50 EEK (aikuiset), 30 EEK (alennuslippu), 80 EEK (perhelippu)

Metafoora ja myytti. Näyttely Szczecinin museon  
kokoelmista, 1800-1900-lukujen vaihde  1.11.07-10.02.08

Quobo. Taide Berliinissä 1990-luvulla  7.12.07-02/08

Leonhard Lapin  21.12.07-02/08

Translate II   2.3.08 asti

Joan Miron maisemia  9.3.08 asti

Neuvostoajan merkit uudemmassa virolaisessa taiteessa  9.11.07-30.03.08

Johannes Pääsuke  21.2-1.6

North by North-East - the Fenno-Ugrian World  6.3-18.5

Translate III  13.3-8.6

Crème de la Crème Turun taidemuseon kokoelmista  27.3-8.6

Paul Kondas  10.4-7.9

Stalinismi-näyttelyn teokset vaihtuvat   11.4 - toukokuun alku

Gerhard Richter  5.6-17.8

Viron taideakatemian opiskelijanäyttely  7.6-22.6

Kumun Yö  13.6

Eerik Haamer  3.7-12.10

Hansapankin taidepalkinto  3.7-26.10

Grand Tour. Virolaisten taiteilijoiden opinto- ja  
tutkimusmatkat ulkomailla  10.7-01/09

Vinyyli. Kuuluisat levynkannet...  4.9-31.12

Valokuvamontaasi ja juliste 1980-luvulla  18.9-01/09

Minun aikani  10.10-02/09

Surrealistinen valokuva Pompidou-keskuksen kokoelmista  30.10-02/09

Lauri Astalan videoinstallaatioita  6.11-31.12

Kumu on taiteen ja kulttuurin keskus
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Museoiden Kadriorg
Kumun lisäksi Kadriorgissa riittää nähtävää museoiden,  
historian ja kulttuurin ystävälle. Kansainvälistä taidetta on 
esillä kahdessa museossa: Viron taidemuseon ulkomaiseen tai-
teen kokoelmat on sijoitettu Kadriorgin palatsiin ja yksityisen 
keräilijän Johannes Mikkelin Viron taidemuseolle lahjoittamaan 
ulkomaisen taiteen kokoelmaan voi tutustua läheisessä Mikke-
lin museossa. Tallinnan kaupunginmuseon alainen Pietari Suu-
ren talomuseo toimii samassa pikkutalossa, jossa tsaari itse asui 
Tallinnassa ollessaan ennen kuin linna valmistui. Virolaisen 
kirjallisuuden suuret nimet Anton Hansen Tammsaare ja  
Eduard Vilde ovat hekin saaneet nimikkomuseonsa Kadriorgiin.

1  Kumu taidemuseo · Weizenbergi 34 / Valge 1

2  Kadriorgin taidemuseo - Kadriorgin palatsi · A.Weizenbergi 37

Venäjän tsaari Pietari Suuri ryhtyi vuonna 1718 rakennuttamaan palatsia, 
jota keisarinna Katariinan kunniaksi kutsuttiin Jekaterinenthaliksi tai 
Catherinenthaliksi eli Katariinanlaaksoksi (viroksi Kadriorg ’Kadrin laak-
so’). Väliaikaiseksi kesäasunnoksi tarkoitetun barokkipalatsin suunnitteli 
italialainen arkkitehti Niccolo Michetti. Kerrotaan, että ensimmäiset kivet 
muurasi tsaari henkilökohtaisesti.

Nykyisin Kadriorgin linnaa isännöi Viron taidemuseon ulkomaisen taiteen 
kokoelma. Kukkatarhoineen ja puistoineen se on yksi matkailijoiden suosik-
kikohteista.

Avoinna: 1.5.–30.9. ti-ke, pe-su 10-17, to 10-21, 1.10.–30.4. ke–su 10–17  
Liput: 55 EEK (aikuiset), 30 EEK (alennuslippu), 115 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

3  Kadriorgin taidemuseo - Mikkelin museo, A.Weizenbergi 28 

Taiteenkerääjä Johannes Mikkelin Viron taidemuseolle lahjoittama ulko-
maisen taiteen kokoelma on esillä hyväntekijän nimikkomuseossa.

Avoinna: 1.5-30.9. ke, pe-su 10-17, to 10-21  
Liput: 25 EEK (aikuiset), 15 EEK (alennuslippu), 60 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

4  Kadriorgin puisto

5  Presidentin Ruusutarha

6  Pietari Suuren talomuseo, Mäekalda 2

Pietarin kaupungin perustajan, tsaari Pietari Suuren talomuseo. Legendaa-
rinen kruunupää asui Tallinnassa käydessään tässä talossa, kun Kadriorgin 
palatsi ei vielä ollut valmis. Museo käsittää tsaarin olo-, ruokailu- ja makuu-
huoneet sekä äskettäin kunnostetun ullakkokerroksen ja kellaritilat.

Avoinna: 1.9.-30.4. ke-su 11-16, 1.5.-31.8. ma, ke-su 11-19 
Liput: 15 EEK (aikuiset), 7 EEK (alennuslippu), 30 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

7  Viron presidentin virka-asunto

8  A. H. Tammsaaren museo, Koidula 12A

A. H. Tammsaaren museo on omistettu suositulle virolaiskirjailijalle  
Anton Hansen Tammsaarelle (1878–1940), jonka romaani Totuus ja oikeus 
on virolaisten rakkain romaani ja kansainvälisen tason kirjallisuutta. 

Avoinna: ke-ma 10-17 
Liput: 10 EEK (aikuiset), 5 EEK (alennuslippu), 15 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

9  Eduard Vilden museo, Roheline Aas 3

Virolaisen realismin klassikon, Eduard Vilden (1865–1933) museo sijaitsee 
Kadriorgin puistossa, barokkipalatsin ”talonmiehen” eli kastellaanin talossa. 

Avoinna: 1.11.-28.2. ke-ma 11-17, 1.3.-31.10. ke-ma 11-18 
Liput: 10 EEK (aikuiset), 5 EEK (alennuslippu), 15 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

10  Joutsenlampi

Idyllinen Joutsenlampi ympäristöineen on aivan syystä Kadriorgin puiston 
suositumpia paikkoja.

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

Kadriorgiin pääsee keskustasta raitiovaunuilla nro 1 ja 3 (päätepysäkki) 
sekä busseilla 1A, 5, 8, 34A, 35, 38, 44 ja 51.
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Viron perinteikäs kansallisooppera palailee arkeen pitkällis-
ten entisöintitöiden ja näyttävien 100-vuotisjuhlien jälkeen. 
Useimmille meistä Estonian arki on kuitenkin yhtä juhlaa. 
Vuonna 1865 eli jo 141 vuotta sitten perustettiin Tallinnassa 
laulu- ja näytelmäseura Estonia. 1900-luvun alussa seuran 
toiminta ammattimaistui, ja vuonna 1906 syntyi ammatti-
teatteri Estonia. Sittemmin Estonia-teatterilla on ollut 
monta eri nimeä, mutta vuodesta 1998 se on virallisesti ollut 
Kansallisooppera Estonia.

Myös Estonian rakennuksella on pitkä historia, ja siihen 
liittyy muuten suomalaisiakin nimiä. Nimittäin Armas  
Lindgrenin ja Wivi Lönnin suunnittelema ”Virolaisen 
Teatterin Estonian rakennus ” valmistui vuonna 1913 ollen 
aikanaan Tallinnan suurin rakennus. Talon sataan vaiheik-
kaaseen vuoteen mahtuu jos jonkinlaista, paljon muutakin 
kuin näyttämötaidetta: vuoden päivät avajaisten jälkeen 
teatteritalossa toimi ensimmäisen maailmansodan aikai-
nen sotasairaala ja konserttisalin puolella ortodoksikirkko, 
vuonna 1919 konserttisalissa kokoontui itsenäistyneen Viron 
ensimmäinen parlamentti.

Eräänä maaliskuun iltana 1944 rakennus tuhoutui lähes 
kokonaan toisen maailmansodan pommituksessa, ja pit-
källinen entisöinti muutti Lindgrenin ja Lönnin luomusta 
perinpohjaisesti. Tuoreimmat entisöintityöt olivat käynnissä 
yhdeksänä perättäisenä kesänä. Nyt nekin ovat kuitenkin 
historiaa ja yleisö saa nauttia hurmaavan tunnelmallisesta 
kulttuuritalosta kaikin mukavuuksin. 

Vuonna 2008 ohjelmistossa ovat mm. oopperat La Traviata, 
Carmen ja Tosca, baletit Joutsenlampi ja Keiju sekä operetti 
Wieniläisverta. Lisäksi on konsertteja ja lastennäytöksiä. 
Viron kansallisooppera toivottaa Sinut tervetulleeksi taloon, 
joka on täynnä musiikkia!

Talo täynnä musiikkia

Vuoden 2008 tärkeimmät tapahtumat Kansallisooppera Estoniassa:

1. 2  Balettiensi-ilta: Lumikki ja seitsemän kääpiötä 
Tunnetun unkarilaisen koreografin ja ohjaajan Gyula Harangozon sekä 
suositun unkarilaisen muotoilijan Kentaurin Kansallisooppera Estonialle 
tekemä Lumikki on iloinen ja näyttävä koko perheen baletti. Musiikin on 
säveltänyt Tibor Kocsak.

13.–23.2 Festivaali Virolaista teatteria Estoniassa 
Kansallisooppera juhlistaa arvokkaasti 90-vuotiasta Viroa festivaalilla, 
joka kantaa nimeä Virolaista teatteria Estoniassa. Nähtävänä ja kuul-
tavana on seitsemän virolaista alkuperäisteosta, mm. nykytanssiesitys 
Hamlet. Ihmissusi ja klassinen baletti Kamelianainen. Lisäksi ohjelmaan 
kuuluu Eino Tambergin lyyrinen ooppera Cyrano de Bergerac sekä Erkki-
Sven Tüürin moderni Wallenberg-ooppera, joita molempia on siivittänyt 
menestys kansainvälisillä lavoilla.

3. 4 Musikaaliensi-ilta:  My Fair Lady  
Bernard Shaw’n terävään Pygmalion-näytelmään perustuva Frederick 
Loewen musikaali My Fair Lady saa ensi-iltansa Kansallisooppera Esto-
niassa. Kaikkien aikojen rakkainta amerikkalaista musikaalia on esitetty 
lukemattomia kertoja ympäri maailman ja siitä tehtiin Audrey Hepburn-
in ja Rex Harrisonin tähdittämä elokuvaversio vuonna 1964.

29. 4 ja 3. 5 Balettigaala, Kansainvälinen tanssin päivä 
Kansallisooppera Estonian soolotanssijat esiintyvät yhdessä suomalaisten, 
ruotsalaisten, saksalaisten ja latvialaisten vierailevien tanssijoiden kanssa.

17, 24, 31.5 ja 7.6 Oopperaensi-ilta: Tristan ja Isolde  
Richard Wagner tunnetaan oopperan historian suurimpana uudistajana, 
rohkeana ja ristiriitaisena. Tristan ja Isolde on hieno näyte uudistuneesta 
musiikillisesta draamasta, joka sai ensi-iltansa Hoftheaterissa Münche-
nissä vuonna 1865. Ooppera on ollut hyvin suosittu alusta saakka ja se 
kuuluu monien oopperatalon ohjelmistoon. Estoniassa sitä esitetään 
vain neljänä viikonloppuna.

17. 10 Oopperaensi-ilta: Nina Gluckstein 
Mari Vihmandin oopperan maailmanensi-ilta, libretto Maimu Berg.

Lisätietoa: www.opera.ee   
Suomessa Estonian lippuja saa Lippupalvelusta  
(www.lippupalvelu.fi) sekä matkatoimistoista.
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27. joulukuuta 2007–12. tammikuuta 2008
II Tallinnan TALVIFESTIVAALI

Joulun ajan musiikkia, esiintyjinä solisteja ja orkestereita.

Järjestäjä: Pille Lillin muusikoiden tukisäätiö 
Puh. +372 511 4077 · plmf@plmf.ee · www.plmf.ee 

Tammikuu 
X VIROLAISEN ELOKUVAN PÄIVÄT

Virolaista elokuvaa.

Järjestäjä: Viron elokuvaliitto (Eesti Kinoliit) 
Puh. +372 646 4610 · kinoliit@kinoliit.ee · www.kinoliit.ee

1.–9. helmikuuta
BAROKKIMUSIIKIN FESTIVAALI

Perinteikäs, kansainvälinen barokkifestivaali järjestetään nyt 19. kerran. 
Kymmenenä helmikuun päivänä kuullaan lukuisia huippukonsertteja ja 
-tulkintoja. Yleisön pyynnöstä tämän vuoden festivaaliin on sisällytetty 
teemakonsertteja, joissa sukelletaan pintaa syvemmälle kuuluisien barok-
kisäveltäjien (Vivaldi, Couperin, C. Ph. E. Bach, J. S. Bach) elämänvaiheisiin 
ja kuullaan tietysti heidän musiikkiaan.

Järjestäjä: Eesti Kontsert 
Puh. +372 614 7700 · info@concert.ee · www.concert.ee

1. helmikuuta
BALETTIENSI-ILTA: Lumikki ja seitsemän kääpiötä

Tunnetun unkarilaisen koreografin ja ohjaajan Gyula Harangozon sekä 
suositun unkarilaisen muotoilijan Kentaurin Kansallisooppera Estonialle 
tekemä Lumikki on iloinen ja näyttävä koko perheen baletti. Musiikin on 
säveltänyt Tibor Kocsak.

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

10. helmikuuta
JAZZ TRIUMPH FESTIVAL:  
Oleg Lundstrem State Jazz Chamber Orchestra

Venäläisen Oleg Lundströmin jazzorkesteri on maailman pisimpään toi-
minut big band, saavutus on kirjattu jopa Guinnessin ennätysten kirjaan. 
Orkesterin musiikki liikkuu jazzin ytimessä ja sen klassisissa perinteissä, 
joskin omilla kappaleilla ja sovituksillaan orkesteri haluaa myös antaa 
panoksensa jazzin kehitykseen.

Järjestäjä: Konserttitoimisto Art Music Concert Agency 
Puh. +372 641 2155 · art@artmusic.ee · www.artmusic.ee 

13.–23. helmikuuta
VIROLAISTA TEATTERIA ESTONIASSA

Viron kansallisooppera juhlistaa 90-vuotiasta Viroa. Ohjelmassa kaikkiaan 
seitsemän virolaista teatterikappaletta.

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

15. maaliskuuta 
KONSERTTIESITYS: Simon Boccanegra 

Giuseppe Verdin mahtavat melodiat välittävät monenlaisia juonenkäänteitä 
pursuavan tarinan, jossa rakkaus, vallanjano ja pimeät voimat, mutta myös 
inhimillisyys, anteeksianto ja armo kietoutuvat toisiinsa. Simon Boccanegra 
oli Verdin teoksissa merkittävä askel musiikillisen draaman suuntaan, josta 
oopperat Naamiohuvit, Kohtalon voima, Don Carlos, Aida ja Othello ovat 
oivia esimerkkejä.

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

3. huhtikuuta
MUSIKAALIENSI-ILTA: My Fair Lady 

Bernard Shaw’n terävään Pygmalion-näytelmään perustuva Frederick 
Loewen musikaali My Fair Lady saa ensi-iltansa Kansallisooppera Estonias-
sa. Kaikkien aikojen rakkainta amerikkalaista musikaalia on esitetty luke-
mattomia kertoja ympäri maailman ja siitä tehtiin Audrey Hepburnin ja Rex 
Harrisonin tähdittämä elokuvaversio vuonna 1964. 

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

18.–19. huhtikuuta
YRJÖN PÄIVÄN MARKKINAT vanhassakaupungissa

Käsitöitä ja tilatuotteita myynnissä vanhankaupungin kaduilla.

Järjestäjä: Virolaisen käsityön ja kansantaiteen liitto  
Puh. +372 660 4772 · info@folkart.ee · www.folkart.ee

21.–27. huhtikuuta 
XIX Tallinnan kansainvälinen jazzfestivaali JAZZKAAR 2008 

Vuotuinen Jazzkaar-festivaali kuuluu virolaisen nykykulttuurin kulmakivi-
in. Siitä on myös kehittynyt Baltian maiden mittavin jazzfestivaali, jonka 
konsertteja kuullaan Tallinnan lisäksi mm. Tartossa, Pärnussa, Viljandissa. 
Kansainväliset huiput ja paikalliset kyvyt soittavat jazzia laidasta laitaan. 

Järjestäjä: Jazzkaarin ystävät ry. (MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing)  
Puh. +372 611 4405 · piletid@jazzkaar.ee · www.jazzkaar.ee

29. huhtikuuta ja 3. toukokuuta
BALETTIGAALA, KANSAINVÄLINEN TANSSIN PÄIVÄ

Kansallisooppera Estonian soolotanssijat esiintyvät yhdessä suomalaisten, 
ruotsalaisten, saksalaisten ja latvialaisten vierailevien tanssijoiden kanssa. 

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee  · www.opera.ee

Lisätietoa Tallinnan tapahtumista saa Tallinnan kaupungin viralliselta 
matkailusivulta www.tourism.tallinn.ee

Lisätietoa Tallinnassa järjestettävistä konserteista:  
www.concert.ee • www.filharmoonia.ee

Pääsylippuja Tallinnan tapahtumiin lipunmyyntipalveluista: 
www.piletilevi.ee • www.piletipunkt.ee

Huipputapahtumia  
2008
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17., 24. ja 31. toukokuuta, 7. kesäkuuta
OOPPERAENSI-ILTA: Tristan ja Isolde 

Richard Wagner tunnetaan oopperan historian suurimpana uudistajana, 
rohkeana ja ristiriitaisena. Tristan ja Isolde on hieno näyte uudistuneesta 
musiikillisesta draamasta, joka sai ensi-iltansa Hoftheaterissa Münchenissä 
vuonna 1865. Ooppera on ollut hyvin suosittu alusta saakka ja se kuuluu 
monien oopperatalon ohjelmistoon. Estoniassa sitä esitetään vain neljänä 
viikonloppuna.

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

2.–8. kesäkuuta
XXVII TALLINNAN VANHANKAUPUNGIN PÄIVÄT

Keskiaikaiset perinteet heräävät henkiin, kun Vanhankaupungin päivillä 
kilpaillaan turnajaisissa. Trubaduurit, käsityöläiset, taiteilijat ja kauppiaat 
kansoittavat kadut.

Järjestäjä: Tallinnan keskustan kaupunginosahallitus 
Puh. +372 645 7220 · info@vanalinnapaevad.ee · www.vanalinnapaevad.ee

20.–22. kesäkuuta
PERINNETORI vanhassakaupungissa

Sekä aikuisten että lasten valmistamia käsitöitä ja maalaistuotteita myyn-
nissä vanhankaupungin kaduilla.

Järjestäjä: Virolaisen käsityön ja kansantaiteen liitto 
Puh. +372 660 4772 · info@folkart.ee · www.folkart.ee

2.–6. heinäkuuta
ÕLLESUMMER 2008  

Õllesummer on musiikin, viihteen, ruoan ja juoman ulkoilmafestivaali, joka 
juhlii 15-vuotista taivaltaan Tallinnan Laulukentällä vuonna 2008. Koko 
Baltian ja Pohjoismaiden suurimpiin lukeutuvalle festivaalille osallistuu yli 
80 000 eri-ikäistä kävijää joka vuosi. Esiintyjiä on Virosta ja ulkomailta yh-
teensä yli 400, ja musiikkityylit vaihtelevat popista kansanmusiikin kautta 
jazziin. 

Järjestäjä: Meediaekspress OÜ   
Puh. +372 611 2112 · info@ollesummer.ee · www.ollesummer.ee

10.–13. heinäkuuta
KESKIAIKAISET MARKKINAT vanhassakaupungissa

Aitoa keskiajan tunnelmaa, musiikkia, työpajoja, puuhaa lapsille ja käsityö-
myyntiä. Vanhat mestaritaidot herätellään henkiin, kaupungin jalosukuiset, 
katumuusikot ja narrit kiertelevät myyntikojujen lomassa.

Järjestäjä: Virolaisen käsityön ja kansantaiteen liitto 
Puh. +372 660 4772 · info@folkart.ee · www.folkart.ee

1.–10. elokuuta
XXII TALLINNAN KANSAINVÄLINEN URKUFESTIVAALI

Taiteellinen johtaja Andres Uibo.

Järjestäjä: Eesti Kontsert 
Puh. +372 614 7700 · info@concert.ee · www.concert.ee

5.–10. elokuuta
BALTTILAIS-POHJOISMAINEN KUOROFESTIVAALI 

Pohjoismaisten ja balttilaisten sekakuorojen festivaali: suuri ulkoilmakon-
sertti, jossa kuullaan perinteistä, kunkin maan omaa, äidinkielistä kuoro-
musiikkia Suomesta, Ruotsista, Islannista, Tanskasta, Norjasta, Virosta, 
Latviasta ja Liettuasta, kilpailu, konsertteja, työpajoja ja seminaareja.

Järjestäjä: Viron kuoroliitto (Eesti Kooriühing)  
Puh. +372 627 4451, 627 4450 · kooriyhing@kul.ee · www.kooriyhing.ee 

7.–17. elokuuta
BIRGITTA-FESTIVAALI

Ainutlaatuinen festivaaliohjelma sisältää keskiaikaisen luostariympäristön 
henkeen sopivia teoksia (mm. oopperoita, vokaali-sinfonisia mestariteoksia 
ym.).

Järjestäjä: Tallinnan filharmoninen yhdistys 
Puh. + 372 669 9940 · fila@filharmoonia.ee · www.birgitta.ee · www.filharmoonia.ee

18.–23. elokuuta
Tallinnan kamarimusiikkifestivaali

Festivaalin tapahtumapaikkoja ovat historialliset konserttisalit ja kirkot. 
Kamarimusiikkifestivaali tuo oman mausteensa Tallinnan jo entuudestaan 
vilkkaaseen kulttuuritarjontaan.

Järjestäjä: Pille Lillin muusikoiden tukisäätiö 
Puh. +372 511 4077 · plmf@plmf.ee · www.plmf.ee 
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Syyskuu
XV KANSAINVÄLINEN HENGELLISEN MUSIIKIN FESTIVAALI Credo

Ortodoksisen kirkkomusiikin festivaali on omistettu Neitsyt Marian synty-
mäjuhlalle. Sekä vanhaa että uutta musiikkia Tallinnan kirkoissa. 

Järjestäjä: Hengellisen musiikin festivaali Credo (Vaimuliku Muusika Festival Credo) 
Puh. +372 513 2213 · zoya@viivomuusika.ee · www.festivalcredo.com

Syyskuu
ARTS AND LIGHTS

Erilaiset kulttuuritapahtumat ja taiteen lajit valtaavat kaupungin, valon ja 
taiteen yllättäviä yhdistelmiä löytyy odottamattomista paikoista.

Järjestäjä: Consultor ry., Design Management OÜ · leart@estpak.ee

17. lokakuuta
OOPPERAENSI-ILTA: Nina Gluckstein

Mari Vihmandin oopperan maailmanensi-ilta, libretto Maimu Berg.

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

24.–31. lokakuuta
KLAVER 2008 Kansainvälinen pianistifestivaali 

Taiteellinen johtaja: Lauri Väinmaa.

Järjestäjä: Eesti Kontsert 
Puh. +372 614 7700 · info@concert.ee · www.concert.ee

6.–9. marraskuuta
MARTIN MARKKINAT Saku Suurhallissa

Virolaisia käsitöitä, työpajoja, myyntiä, perinneruokia, kansanmusiikkia ja 
Martin päivän perinteitä.

Järjestäjä: Virolaisen käsityön ja kansantaiteen liitto 
Puh. +372 660 4772 · info@folkart.ee · www.folkart.ee

Marraskuu–joulukuu
XII TALLINNAN PIMEIDEN öIDEN ELOKUVAFESTIVAALI PöFF

Tallinnan suurin elokuvafestivaali esittelee kansainvälistä elokuvaa laajalla 
skaalalla. Pääohjelmiston ohella alafestivaaleilla nähdään animaatioeloku-
via, lasten ja nuorten elokuvia sekä alan opiskelijoiden töitä.

Järjestäjä: Pimeiden öiden elokuvafestivaali ry. (MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival) 
Puh. +372 631 4640 · poff@poff.ee · www.poff.ee

31. joulukuuta
UUDENVUODEN AATON TANSSIAISET

Järjestäjä: Kansallisooppera Estonia 
Puh. +372 683 1260 · info@opera.ee · www.opera.ee

31. joulukuuta
UUDENVUODEN AATON KONSERTTI

Järjestäjä: Eesti Kontsert 
Puh. +372 614 7700 · info@concert.ee · www.concert.ee
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Virolainen taideteollisuus ja muotoilu keräävät vuosi vuo-
delta enemmän ihailijoita maailmalla. Virolainen design 
on löytänyt tiensä kansainvälisiin näyttelyihin, messuille ja 
markkinoille.

Jokainen meistä lienee syntynyt muotoilijaksi, mutta yksiltä 
design luonnistuu paremmin kuin toisilta. Toisin sanoen 
kaikki osaavat keittää munia, mutta jos tiedossa on juhlail-
lallinen 50 hengelle, turvaudut varmaankin spesialistiin? 
Muotoilija on alalleen koulutettu ja oppejaan käytännössä 
koetellut visionääri, joka voi tehdä elämästämme parempaa. 
Sillä vaikkemme huomaisikaan, designia on kaikkialla ja 
sitä voisi myös hyödyntää enemmän sekä kodeissa että yri-
tyksissä – jotta arki olisi kauniimpi ja toimivampi. Design 
tarkoittaa toki virtaviivaisia autoja ja kodinkoneita, muoti-
vaatteita, yritysten logoja ja mainosjulisteita, mutta se on 
niitäkin enemmän.

Tunnetuinta virolaisen designin aluetta ovat pitkään edus-
taneet vaate- ja tekstiiliteollisuus (esim. vaatemerkit Ivo 
Nikkolo, Hula, Monton ja Sangar). Huonekalumuotoilu ja 
kylpyhuonekalusteet ovat tuoreita menestystuotteita. Sisus-
tukseen saa virolaista ilmettä vaikkapa seuraavista liikkeistä 
ja tuotemerkeistä Mang, Incognito, Inspira, Stiil & Kodu, 
Standard, Thulema, 4Room, Balteco ja Aquator.

Virolaisten muotoilijoiden suunnittelupöydillä syntyy kiehto-
via design- ja käyttöesineen rajamaastoon sijoittuvia tuotteita 
– tekijöistä mainittakoon vaikkapa korutaiteilijat Anneli  
Tammik, Katrin Amos ja Ülle Kõuts ja tekstiilisuunnittelijat 
Mare Kelpman, Annike Laigo, Monika Järg ja Elna Kaasik.

Tallinnan design- ja taidegalleriat sekä alan liikkeet mutta 
myös interiööriltään ja sisustukseltaan huomattavat julkiset 
tilat on merkitty Tallinnan Design-kartalle. Kartan avulla voi 
siis suunnistaa tyylikkäisiin vaate- ja huonekaluliikkeisiin 
tai valita lounas- ja illallisravintolat, joissa on mausteena 
mielenkiintoista designia.

Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseo
Museo esittelee Viron taideteollisuuden merkittävimmät tuotokset sadan 
vuoden ajalta. Kokoelmat on sijoitettu ammoiseen vilja-aittaan, joka on 
nähtävyys sinänsä. 
Lai 17 · puh. +372 627 4600 · ww.etdm.ee 
Avoinna: ke–su 11–18 
Liput: 40 EEK (aikuiset), 20 EEK (alennuslippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

Viron arkkitehtuurimuseo, Rotermannin suolavarasto

Rotermannin alueen mahtava kalkkiliuskeesta rakennettu makasiini, 
Rotermannin suolavarasto, on suuri ja vaikuttava näyttelytila – paikkana 
siis mitä sopivin arkkitehtuurimuseolle. Museon perusnäyttely kertoo 
Viron rakennustaiteen kehityksen kautta aikain. Museon uudessa perus-
näyttelyssä Viron arkkitehtuuria pienoismalleina voi tutustua mm. kau-
punginhallituksen tilaamaan Suur-Tallinnan malliin. 
Ahtri 2 · puh. +372 625 7000 · www.arhitektuurimuuseum.ee 
Avoinna: 19.5-30.9 ke–pe 12–20, la–su 11–18, 1.10.–18.5. ke–su 11–18. 
Liput: 40 EEK (aikuiset), 20 EEK (alennuslippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

Design on päivän sana
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GALLERIOITA

1  A-Galerii

Yksi  ainutlaatuisimpia korugal-
lerioita koko Pohjoismaissa ja 
Baltiassa.

Hobusepea 2 · puh. +372 646 4101 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 11–16

2  Draakon Galerii

Viron taiteilijaliiton galleria. 

Pikk 18 · puh. +372 646 4110 
tulemadu@yahoo.com 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–17 

3  Galerii-G

Pieni galleria lähellä Tallinnan 
taidehallia.

Vabaduse väljak 6 
puh. +372 644 8971 
galeriig@hot.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 11–15

4  Haus Galerii

Virolaisen taiteen näyttelyitä ja 
huutokauppoja, näyttelyitä  
myös SEB Eesti Ühispankissa 
(Tornimäe 2). 

Uus 17 · puh. +372 641 9471 
www.haus.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 11–16

5  Helina Tilk

Helina Tilkin hauskat kissat, 
possut, karhut ja muut eläimet 
kuvittavat keittiökeramiikkaa 
sekä käyttö- ja sisustustekstiile-
jä. Mainioita matkamuistoja ja 
lahjoja. Tallinn Card: Pieni lahja 
ostoksen yhteydessä.

Rataskaevu 6 · puh. +372 646 4280 
Lühike jalg 5 · puh. +372 631 3328 · 
www.helinatilk.com

6  Hobusepea Galerii

Viron taiteilijaliiton galleria. 

Hobusepea 2 · puh. +372 627 6777 
www.eaa.ee/hobusepea 
Avoinna: ke–ma 10–18

7  Muotoilu- ja  
arkkitehtuurigalleria

Muotoilua ja arkkitehtuuria, 
myös valokuvia.

Pärnu mnt 6 
Avoinna: ma–la 12–18

8  Tallinnan taidehalli  
ja galleriat

Taidehalli on Tallinnan edustavin 
taideareena.

Vabaduse väljak 6 & 8 ja Harju 13 
puh. +372 644 2818 
www.kunstihoone.ee 
Avoinna: ke–ma 12–18 
Sisäänpääsy taidehalliin:  
aikuiset 25 EEK, opiskelijat 10 EEK, 
perhelippu 50 EEK.  
Gallerioihin vapaa pääsy.

TAIDELIIKKEITÄ

9  Art Salon Allee

Virolaisen taiteen klassikoita.

Pikk 30 · puh. +372 646 4500 
www.allee.ee 
Avoinna: ma–pe 10–17, la 11–15

10  Asuurkeraamika

Nuorien keramiikkataiteilijoiden 
yhdistetty myymälä ja avoin studio.

Pärnu mnt 154-203  
puh. +372 646 4096 
www.hot.ee/asuurkeraamika 
Avoinna: ma-su 10–18.

11  Bogapott

Bogapott on taidemyymälä, kah-
vila ja keramiikkaverstas. Boga-
pottin tuotteita saa vain täältä.

Pikk jalg 9 · puh. +372 631 3181 
www.bogapott.ee 
Avoinna: lokakuu–huhtikuu joka 
päivä 10–18, toukokuu–syyskuu  
joka päivä 10–19.

12  Galerii-G

Pieni taideliike myy maalauksia, 
grafiikkaa ja käsinmaalattuja 
keraamisia astioita.

Vabaduse väljak 6 
puh. +372 644 9620 
Tartu mnt 1, puh. +372 661 2972 
galeriig@hot.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 11–15

13  Galerii Kaks

Myynnissä koruja, taidelasia, 
teks tiilejä, keramiikkaa ja nahkaa.

Lühike jalg 1 · puh. +372 641 8308 
galerii.kaks@mail.ee 
Avoinna: ma–la 10–18, su 10–17

14  Lühikese Jala Galerii  
ja Portaal

Tekstiilejä, silkkimaalausta ja 
seinävaatteita, keramiikkaa ja vei-
stoksia, lasia, koruja, nahkaa sekä 
postikortteja, myös uniikkeja asu-
steita ja upeita sisustus esineitä.

Lühike jalg 6 ja Vene 16 
puh. +372 631 4720 
www.hot.ee/lgalerii 
Avoinna: ma–pe 10–18, la–su 10–17

15  Mestaripiha

Taidegalleria, designstudio, käsi-
työmyymälä, konvehtikahvila ja 
jopa majoitusta.

Vene 6 · puh. +372 641 8083 
jaan.parn@mail.ee 
www.jpgoldart.ee 
Galleria avoinna ma, to–la 10–18, su 11–17

16  Müürigalerii

Maalauksia, grafiikkaa, koruja, 
lasimaalauksia ja keramiikkaa.

Müürivahe 20 
puh. +372 644 0205 
muurigalerii@hot.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18.30, la 10–17

17  Myy Art

Gallerian omistaa taiteilijakol-
mikko, jonka omia keramiikka- ja 
tekstiilitöitä sekä grafiikkaa ja 
lasia on esillä.

Müürivahe 36 · puh. +372 631 3289 
myyart@yahoo.com 
Avoinna: ma–pe 10–18,  
la–su 10–17

18  Navitrolla Galerii

Navitrollan taide myy ympäri 
maailmaa. Hupaisia ja oivaltavia 
töitä sekä niiden oheistuotteita.

Suur-Karja 21 · puh. +372 631 3716 
www.navitrolla.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–17,  
su 11–16

19  NU nordik

Nuorten virolaisten muotisuun-
nittelijoiden tuotteita.

Vabaduse väljak 8 
puh. +372 644 9392 
www.nunordic.ee · shop@nunordik.ee 
Avoinna: ma–pe 10–18, la 11–18 
www.nunordic.ee

DESIGNLIIKKEITÄ

20  Hula

Pikk 41 
puh. +372 646 4369 
hula@hula.ee · www.hula.ee  
Avoinna: ke–pe 12–18 

21  Ivo Nikkolo

Suur-Karja 14 
puh. +372 641 9057 
www.ivonikkolo.com 
Avoinna: ma–pe 10–19, la 10–17,  
su 10–16

22  Reet Aus Botique

Müürivahe 19  
puh. +372 681 3857 
www.reetaus.com 
Avoinna: ma-pe 10-18, la 11-17,  
su 10-16 

23  Zizi 

Vene 12  
puh. +372 644 1222 
Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-17,  
su 10-16

Gallerioita vanhankaupungin ulkopuolella:

Viron taideakatemian galleria 
Opinahjon galleria on taideopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden  
ponnahduslauta. 
Tartu mnt 1 · puh. +372 626 7111 · www.artun.ee 
 Avoinna: 12–18.30

Vaal Galerii 
Moderni galleria eriskummallisessa ympäristössä. Nykytaiteen  
näyttelyitä ja huutokauppoja 
Tartu mnt 80 D · puh. +372 681 0871 · www.vaal.ee 
Avoinna: ma–pe 12–18, la 12–16

24h Galerii • Virolainen virtuaaligalleria · www.kunstikeskus.ee

Artdepoo

Moderni galleria Kalamaja kaupunginosassa.

Jahu 12 · puh. +372 666 1488 · www.artdepoo.com 
Avoinna: ti-pe 10-18, la 11-16

Vinkkejä  
ostosmatkailijalle
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Käsityöt eivät ole museoesineitä, vaan ne sopivat ylle ja sisus-
tukseen tänäkin päivänä. Virosta löytyy valtava kirjo näyttä-
vää käsityöperinnettä.

Virolainen käsityötuote on usein tehty lampaanvillasta: kir-
joneule, lapaset, sukat tai huivi, käsin huovutettu hattu tai 
perinteinen hamekangas, joka sopii nykyään vaikka päivä-
peitoksi tai pöytäliinaksi. 

Puuesineet ovat enimmäkseen keittiövälineitä. Kataja on suo-
situinta, sillä siinä on vahva puun tuoksu. Katajainen pieni 
korurasia on mukava virolaisperäinen lahja tai tuliainen.

Perinteiset sepän pajan tuotteet, takkatarvikkeet, kolkutti-
met, ripustuskoukut ja kahvat, kiinnostavat omakotiasujia 
ja mökkeilijöitä, mutta sepältä saa myös koruja, jotka sopi-
vat pellava- ja villavaatteisiin.

Viime vuosina käsin valmistettu saippua on noussut jälleen 
arvoonsa ja siitä on tullut suosittu myyntiartikkeli markki-
noilla ja myyjäisissä.

Viron suurimmat käsityömarkkinat ovat Keskiaikaiset mark-
kinat heinäkuussa ja Martin markkinat marraskuussa. Mo-
lemmat tapahtumat pidetään Tallinnassa ja niihin kokoontuu 
suurin osa virolaisista käsityömestareista myymään tuottei-
taan, tekemään niitä paikan päällä ja antamaan työnäytöksiä. 

On mukava ostaa käsityöesine tekijältä itseltään. Aidossa, 
mestarin tekemässä esineessä ovat läsnä osaaminen ja vuosi-
sataiset perinteet. Aidossa on tunnelmaa.

Tallinnassa järjestetään ympäri vuoden erilaisia markkinoita ja myy-
jäisiä, jotka tavalla tai toisella liittyvät kansankalenterin vuodenkier-
toon. Näissä tapahtumissa on tarjolla runsaat valikoimat virolaista 
käsityötä. 

18.-19. huhtikuuta  
YRJÖN PÄIVÄN MARKKINAT vanhassakaupungissa

Vanhankaupungin kaduilla myynnissä käsitöitä ja maalaistuotteita. 
www.folkart.ee

2.–8. kesäkuuta 
XXVII TALLINNAN VANHANKAUPUNGIN PÄIVÄT

Keskiaikaiset perinteet heräävät henkiin, kun Vanhankaupungin pä-
ivillä kilpaillaan turnajaisissa. Trubaduurit, käsityöläiset, taiteilijat ja 
kauppiaat kansoittavat kadut. 
www.vanalinnapaevad.ee

20.–22. kesäkuuta 
PERINNETORI vanhassakaupungissa

Sekä aikuisten että lasten valmistamia käsitöitä ja maalaistuotteita 
myynnissä vanhankaupungin kaduilla. 
www.folkart.ee

10.-13. heinäkuuta  
KESKIAIKAISET MARKKINAT vanhassakaupungissa

Aitoa keskiajan tunnelmaa, musiikkia, työpajoja, puuhaa lapsille ja käsi-
työmyyntiä. Vanhat mestaritaidot herätellään henkiin, kaupungin jalosu-
kuiset, katumuusikot ja narrit kiertelevät myyntikojujen lomassa. 
www.folkart.ee

6.-9. marraskuuta  
MARTIN MARKKINAT Saku Suurhallissa

Virolaisia käsitöitä, työpajoja, myyntiä, perinneruokia, kansanmusiikkia 
ja Martin päivän perinteitä. 
www.folkart.ee

joulukuu 
JOULUTORI vanhassakaupungissa

Viehättävä Joulutori tuo joulun taikaa vanhankaupungin sydämeen ja 
puhaltaa uutta elämää kaupungin ikivanhoihin perinteisiin. Tarjolla ohjel-
maa, käsitöitä sekä juoma- ja makumaistiaisia virolaisesta keittiöstä. 

Käsin tehty on kaunista
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KÄSITYÖLIIKKEET

1  Eesti Käsitöö Maja – Virolaisen käsityön talo 

Käsityömyynti, kansantaiteen galleria, Riina Tombergin työhuone, 
silkkiverstas, kansallispukuverstas. Tallinn Card: 10% hinnanalennus.
Pikk 22 · puh. +372 631 40 76

2  Eesti käsitöökeskus – Virolaisen käsityön keskus 

Käsityömyynti, Ulve Kangron setukaispitsejä, 
Aino Jakobin galleria, huopakeskus. Tallinn Card: 10% hinnanalennus.
Pikk 15 · puh. +372 631 3393

3  Kodukäsitöö OÜ:n liikkeet:

Tallinn Card: 10% hinnanalennus.
Viru Keskus ·  Viru väljak 4/6 · puh. +372 610 1332 
Kuninga 1 (kellari) · puh. +372 644 8873 
Raekoja plats 17 · puh. +372 631 4076

4  Mestaripihan käsityöliikkeet:

Tallinn Card: 10% hinnanalennus.
Ulve Kangron setukaispitsejä · puh. +372 553 4051 
Puu ja putuka pood · puh. +372 523 4057 
Off galerii · puh. +37251 88639 
Vene 6

5  Vildikoda – Huopaverstas  

Müürivahe 17 · puh. +372 5667 4671

6  Rewill 

Dominikaaniluostarin lähellä sijaitseva puoti on oiva paikka ostaa 
virolaista taidetta ja käsityötä. Runsaasti erilaisia neuleita, hattuja, 
peittoja sekä matkamuistoja puusta, kivestä ja nahkasta.  
Tallinn Card: 15% hinnanalennus.
Vene 7 · puh. +372 631 3362 · rewill@hot.ee

7  Nukupood - Nukkepuoti

Raatihuoneentorin pikkukauppa on erikoistunut laadukkaisiin, käsint-
ehtyihin leikkikaluihin: käsinukkeja, tinasotureita, nukketaloja, nuken-
vaatteita, mutta myös puuleluja sekä aihepiiriin sopivaa keramiikkaa ja 
grafiikkaa.  Tallinn Card: Pieni lahja ostoksen yhteydessä.
Raekoja plats 18 · puh. +372 644 3058

SEPÄN TUOTTEET

8  Saaremaa Sepad

Rehtiä takorautaa Saarenmaalta.
Nunne 7 · puh. +372 646 4315 · www.sepad.ee

9  Sepa Äri

Liike myy 12:n eri sepän tuotteita, esim. keittiövälineitä,  
puutarhan sisustuselementtejä, huonekaluja ja jopa portaikkoja.
Olevimägi 11 · puh. +372 680 0971 · www.ross.ee

KERAMIIKKA

10  Asuurkeraamika

Kuuden keramiikkataiteilijan viihtyisä verstasmyymälä.
Pikk 33 · puh. +372 646 4096 · asuurkeraamika@hot.ee  

11  Bogapott

Bogapott on taidemyymälä, kahvila ja keramiikkaverstas. Bogapottin 
tuotteita saa vain täältä. Tallinn Card: Pieni lahja, kun ostosten summa 
ylittää 100 EEK.
Pikk jalg 9 · puh. +372 631 3181 · www.bogapott.ee

12  12 Elves 

Käsityötä ja lahjoja. Laaja valikoima käsin maalattua posliinia ja kera-
miikkaa sekä matkamuistoksi puu-, huopa-, pellava- ja lasituotteita.
Müürivahe 52 · puh +372 4681 255 · elves@elves.ee

Vinkkejä  
käsityöostoksille 

Katariinan killan käsityöläisverstaat ovat avoinna päivittäin.  
Näe kuinka käsityö- ja taide-esineet syntyvät:

Katariinan kilta 
Nahkaa, tekstiilejä, tilkkutöitä, lasia, hattuja, keramiikkaa 
Vene 12 · puh. +372 641 8054

Työnäytöksiä matkailijoille tilauksesta:

Bogapott (keramiikka) 

Pikk jalg 9 · puh. +372 631 3181

Eesti Käsitöö Maja (käsityöt) 

Pikk 22 · puh. +372 631 4076

Mihklin kilta (keramiikka) 

Vene 13 · puh. +372 699 615
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13  Mõisakeraamika
Käsin tehtyä keramiikkaa 500 vuotta vanhasta Atlan kartanosta. Mm.  
paljon erilaisia astioita, vaaseja, kukkaruukkuja ja öljylamppuja. 
Tallinn Card: Pieni lahja ostoksen yhteydessä.
Sadama 7 (SadaMarket) · puh. +372 661 4591 · www.keraamika.ee

PUUTUOTTEET

14  Puupood

Runsaasti erilaisia puuesineitä voiveitsistä huonekaluihin. 
Lai 5 · puh. +372 641 2473 · kiasma@hot.ee

15  Raevangla Käsitöökelder – Raadinvankilan käsityökellari

Myynnissä puuesineitä sekä tekstiilejä ja nahkaa. 
Raekoja 4/6 · puh. +372 644 6488
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Tallinnan keskiaikainen vanhakaupunki on rakennettu pää-
osin 1200–1600-luvuilla, ja se on säilynyt lähes yksinomaan 
vankan suojamuurin ansioista. Niinpä 2000-luvun matkailija 
voi vaeltaa samoja mukulakivikatuja, ohi samojen kirkkojen, 
torien, tornien ja punakattoisten talojen kuin edeltäjänsä 
satoja vuosia aiemmin.

Tiesitkö että:

• Tallinnan vanhakaupunki 
kuuluu Unescon maailman-
perintökohteisiin, koska 
se on pohjoisen Euroopan 
parhaiten säilynyt vanha-
kaupunki. Sen keskiaikainen 
henki tekee Tallinnasta ai-
nutlaatuisen koko  
maailmassa.

• Tallinnan Olevisten  
kirkko on ollut maailman 
korkein rakennus 1800-luvun 
lopulle saakka. Ensimmäiset 
tiedot tästä goottikirkosta 
ovat vuodelta 1267, ja 1500-
luvulla se saavutti 159 metrin 
korkeuden. Kirkon korkeus 
symboloi hyvin keskiaikaisen 
Tallinnan loistoa ja varak-
kuutta.

• Maailman vanhin yhä toi-
miva apteekki on sijainnut 
Raatihuoneentorilla vuodesta 
1422. Vaikka apteekissa ei 
myydäkään enää lepakkojau-
hetta eikä käärmeennahasta 
tehtyä taikajuomaa, siellä voi 
yhä tutustua keskiaikaiseen 
maustettuun viiniin.

• Tallinnan raatihuone, yksi 
kaupungin kuuluisimmista 
symboleista, on Pohjois-
Euroopan ainoa muuttumat-
tomana säilynyt goottilais-
tyylinen raatihuone. Raken-
nuksen 600-vuotisjuhlaa 
vietettiin vuonna 2004.

• Kaupunginmuuri puo-
lustustorneineen oli 1500-
luvulla yksi Pohjois-Euroopan 
mahtavimmista ja tehok-
kaimmista puolustusjärjes-
telmistä. Kaupunginmuuri 
oli 3 metriä paksu ja 16 metriä 
korkea. Yhdessä 46 puolus-
tustornin kanssa se muodosti 
4 km:n pituisen piirin linnan 
ympärille. Nyt muurista on 
jäljellä pituutta 2 km ja tor-
neja 26 kappaletta.

• Raatihuoneentorille pystytettiin ensimmäinen joulu-
kuusi jo 1441. Kronikoitsija Balthasar Russow kuvasi tallin-
nalaisia tapoja yli sata vuotta myöhemmin kertoen mm., että 
kauppiaskisällit pystyttivät paaston aikana torille suuren, 
koristellun kuusen ja lähtivät sinne iltamyöhällä naisten ja 
tyttöjen kanssa. Ensin laulettiin ja tanssittiin ja sitten kuusi 
sytytettiin palamaan. Se loimotti pimeässä mahtavasti ja sen 
ympärillä hypittiin ja tanssittiin. Raatihuoneentorille tuo-
daan edelleen joka vuosi suuri joulukuusi, jonka ympärillä 
pidetään joulutoria marraskuun lopusta jouluaattoon saakka.

Tallinnan historiaan voi tutustua seuraavissa museoissa:

Tallinnan kaupunginmuseo
Vene 17 · puh. +372 644 6553 · www.linnamuuseum.ee 
Avoinna: 1.11.–28.2. ke–ma 10.30–17, 1.3.–31.10. ke–ma 10.30–18 
Liput: 35 EEK (aikuiset), 10 EEK (alennuslippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

Olevisten kirkko 
Lai 50 · puh. +372 641 2241 · www.oleviste.ee
Olevisten kirkon torni avoinna: 1.4.–31.10. ma–su 10–18 
Suljettu: 24.2., 1.5., 15.5., 23.–24.6., 20.8., 1.11.–31.3. 
Liput: 30 EEK (aikuiset), 10 EEK (alennuslippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

Tallinnan raatihuone
Raekoja plats 1 · puh. + 372 645 7900 · www.tallinn.ee/raekoda
Raatihuone ja kellarisali avoinna: 1.7.–31.8. ma–la 10–16 
Kellarisali avoinna: 15.5.–30.6., 1.9-1.10 ti–la 11-16 
Suljettu: 23.–24.6., 20.8., 2.10-14.5 
Liput: 40 EEK, Tallinn Card: 0 EEK

Raatihuoneen torni avoinna: 1.6.–31.8. ma–su 11–18 
Suljettu: 23.–24.6., 20.8., 1.9.–31.5. 
Liput torniin: 30 EEK 
Tallinn Card: 0 EEK

Kiek in de Kök
Komandandi tee 2 · puh. +372 644 6686 · www.linnamuuseum.ee 
Avoinna: 1.11.–28.2. ti–su 10.30–17, 1.3.–31.10. ti-su 10.30-18.00,  
suljettu huhtikuusta 2008 lähtien 
Liput: 25 EEK (aikuiset), 8 EEK (alennuslippu)  
Tallinn Card: 0 EEK

Kaupunginmuuri ja tornit
Gümnaasiumi 3 · puh. +372 644 9867
Avoinna: 1.11-31.3 ma, ti, pe 12–17, la–su 11–16, 1.4.–31.5., 1.9-31.10 ma–ke, pe 12–18, 
la–su 11–16, 1.6.–31.8. ma–pe 11–19, la–su 11–16.   
Liput: 15 EEK 
Tallinn Card: 0 EEK 

Vanhakaupunki on Tallinnan sydän
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Vanhakaupunki on Tallinnan sydän

1  Toompean linna

Toompean linna – Viron parlamentti – on Euroopan vanhimpia ja mah-
tavampia rakennuksia. 1200–1300-luvuilla rakennettu linna on näyttävä 
vallan vertauskuva, joka vuosisatojen varrella on kuulunut useille isän-
nille. Nykyään linnassa kokoontuu Viron parlamentti.  
48-metrisen Pitkän Hermannin tornin huipussa liehuu Viron lippu.

2  Tuomiokirkko
Toom-Kooli 6, avoinna: 1.4-31.5, 1.9-31.10 ti-su 9-17, 1.6-31.8 ma-su 9-18,  
1.11-31.3 ti-su 9-16, suljettu tilaisuuksien aikana

Tuomiokirkko on Viron ensimmäinen kristillinen kirkko ja yksi kolmesta yhä 
toimivasta keskiaikaisesta kirkosta Tallinnassa. Kirkko näyttää kutakuinkin 
samanlaiselta kuin jo 1400-luvulla. Kirkkoon on haudattu useita merkkihen-
kilöitä, mistä kertovat useat 1200–1700-luvuilta peräisin olevat hautalevyt .

3  Tanskan kuninkaan tarha

Tanskan kuninkaan tarha sijaitsee aivan Toompean alla. Legendan mu-
kaan tanskalaiset ovat saaneet lippunsa Tallinnassa. 15. heinäkuuta 1219 
he olivat häviämässä taistelua, kun punavalkoinen lippu putosi taivaalta 
ja taistelu kääntyi heidän voitokseen. Tanskalaisten voitto merkitsi yli 
satavuotisen valtakauden alkua Tallinnassa ja Pohjois-Virossa.

4  Aleksanteri Nevskin katedraali  ∙  Lossi plats 1, avoinna joka päivä 8-20

Mahtava ja runsaasti koristeltu ortodoksikirkko valmistui Toompealle 
vuonna 1900, aikana, jolloin imperiumin reuna-alueita venäläistettiin 
voimakkaasti. Katedraali on vaikuttava sekä ulkoa että sisältä.

5  Tallinnan raatihuone  ∙  (aukioloajat, ks. s. 14)

Ensimaininta Tallinnan raatihuoneesta on jo vuodelta 1322. Nykyisen 
ulkoasunsa rakennus on saanut jälleenrakennustöissä 1402–1404. 
Rakennuksen edustustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa, jossa nyky-
äänkin järjestetään juhlavastaanottoja ja konsertteja. Kellarisali toimii 
näyttelytilana ja on avoinna vierailijoille.

6  Raadin apteekki

Raatihuoneentorin kulmassa sijaitseva apteekki tunnettiin jo vuonna 
1422, joidenkin arvioiden mukaan se on vieläkin vanhempi. Apteekki on 
ajan myötä hieman muuttunut, mutta normaalin nykyaikaisen apteek-
kitoiminnan lisäksi siellä on edelleen menneiden aikojen tunnelmaa.

7  Olevisten kirkko  ∙  (aukioloajat, ks. s. 14)

Olevisten kirkko oli keskiaikaisen Euroopan korkein rakennus. Varhai-
simmat tiedot goottilaistyylisestä kirkosta ovat vuodelta 1267. Vuoden 
1500 tienoilla kirkolla oli korkeutta 159 metriä, mikä teki siitä oman 
aikansa korkeimman rakennuksen maailmassa. Kirkon tornin huippu-
korkeuden syynä oli ilmeisesti se, että sitä käytettiin merimerkkinä.

8  Nigulisten museo  ∙  (aukioloajat, ks. vieressä)

1200-luvulla tulleet saksalaiset kauppiaat rakensivat kirkon Pyhän Niko-
lauksen, merimiesten suojelupyhimyksen, kunniaksi. Nykyisin rakennus 
toimii kirkkotaiteen museona, jonka arvokkain teos on lyypekkiläisen 
mestarin Bernt Notken maalaus Kuolemantanssi (1400-luvun loppu). 
Nigulisten kirkko on suosittu konserttisali, jonka ohjelmistoon kuuluu 
jokaviikkoisten urkukonserttien lisäksi myös jazz- ja kuoromusiikkia.

9  Pyhän Hengen kirkko  ∙  Pühavaimu 2
avoinna: 1.5-30.9 ma-la 9-17, 1.10-30.4 ma-pe 10-14

Pyhän Hengen kirkko on ainut Tallinnan 1300-luvun kirkoista, joka yhä 
on samannäköinen kuin valmistuessaan. Kirkolla on ollut keskeinen roo-
li Viron kulttuurihistoriassa. Siellä saarnattiin ensimmäiset vironkieliset 
saarnat ja siellä toimi 1500-luvulla pappina Liivinmaan kronikan kir-
joittaja Balthasar Russow. Julkisivulle maalattu kellotaulu on Tallinnan 
vanhin julkinen kello. Kirkon runsaasti koristeltu sisustus on goottilaisen 
puunveistotaidon suurenmoinen näyte.

10  Dominikaaniluostari  ∙  (aukioloajat, ks. vieressä)

Pyhän Katariinan luostari on perustettu vuonna 1246. Tallinnan vanhimpana 
säilyneenä rakennuksena se on tärkeä historiallinen muistomerkki.Nykyisin 
luostarissa voi tutustua keskiaikaisiin kiviveistoksiin ja vaihtuviin näyttelyi-
hin. Kapittelisalin energiapylväs saattaa kiinnostaa erityisen ”vastaanottavai-
sia” henkilöitä... Kesäisin luostarin sisäpihalla järjestetään usein konsertteja.

11  Nunna-, Sauna- ja Kultajalan tornit  ∙  (aukioloajat, ks. s. 14)

Tornit ovat yleisölle avoimia. Halukkaat voivat kiivetä ylös kokeilemaan, 
miltä tuntui vartioida keskiaikaista kaupunkia. Tornit ovat myös suosit-
tuja näköalapaikkoja, sillä niistä avautuu pittoreski näkymä Toompealle 
ja vanhankaupungin punaisten kattojen ylle.

12  Virun portti

Virun portti rakennettiin 1300-luvulla, mutta siitä on enää jäljellä vain 
muutama torni. Portti on edelleen yksi vanhankaupungin pääsisään-
käynneistä. Viru on vilkas ostos- ja ravintolakatu. 

13  Suuri rantaportti ja Paksu Margareeta

Suuri rantaportti ja Paksu Margareeta rakennettiin kaupungin meren puoleisen 
sivun suojaksi sekä herättämään kunnioitusta mereltä saapuvissa vieraissa.

Viron merimuseo sijaitsee Paksussa Margareetassa. Näköalatasanteelta 
näkee erinomaisesti vanhaankaupunkiin ja Tallinnanlahdelle.

14  Mustapäiden talo  ∙  Pikk 26

Mustapäiden talo on Tallinnan harvoja renessanssityylisiä rakennuksia. 
Mustapäiden veljeskunta perustettiin vuonna 1399. Siihen kuuluivat 
nuoret naimattomat kauppiaat sekä ulkomaalaiset kauppiaat, jotka 
oleskelivat pitkiä aikoja Tallinnassa, mutta eivät asuneet siellä vakitui-
sesti. Veljeskunnan nimi tulee Pyhältä Mauritiukselta, tummaihoiselta 
afrikkalaiselta suojelupyhimykseltä. Veljeskunta toimi vain Virossa ja 
Latviassa, muualla Euroopassa sitä ei tunnettu. Mustapäät hankkivat 
talon 1500-luvun alkupuolella. Runsaat julkisivukoristeet ovat vuodelta 
1597. Näyttävä ovi on vuodelta 1640. 

Vanhakaupunki  
on täynnä nähtävää

Tallinnan historiaan voi tutustua myös näissä museoissa: 

Viron miehitysmuseo
Toompea 8  ∙  puh. +372 668 0250  ∙  www.okupatsioon.ee   
Avoinna: ti–su 11–18 
Liput: 20 EEK (aikuiset), 10 EEK (alennuslippu), Tallinn Card: 0 EEK

Viron historiallinen museo, Suurkillan talo
Pikk 17  ∙  puh. +372 641 1630  ∙  www.eam.ee   
Avoinna: 1.5-31.8 ma-su 11-18, 1.9-30.4 to-ti 11-18 
Liput: 25 EEK, Tallinn Card: 0 EEK

Nigulisten museo
Niguliste 3  ∙  puh. +372 631 4330  
Avoinna: ke–su 10–17, suljettu ma–ti, 
Konsertit: la, su klo 16 
Liput: 35 EEK (aikuiset), 20 EEK (alennuslippu), Tallinn Card: 0 EEK

Dominikaaniluostarin museo
Vene 16  ∙  puh. +372 515 5489  ∙  www.kloostri.ee  
Museo ja sisäpiha avoinna: 15.5.–24.9. ma–su 10-18 
Liput: 90 EEK, Tallinn Card: 0 EEK
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Tallinnassa riittää jännää ja mukavaa tekemistä kaikenko-
koisille ja -ikäisille. Keskiaikainen vanhakaupunki komeine 
taloineen ja salaperäisine pihoineen houkuttelee tutki-
musretkelle. Jonkin kulman takaa saattaa nähdä vilauksen 
oikeasta ritarista tai vaikka kummituksesta! Vanhassakau-
pungissa voi ajaa minijunalla, kiivetä korkeisiin torneihin 
ja kulkea ikivanhaa puolustuskäytävää muurin suojissa.  

Kesäisellä eväsretkellä voi suunnata Kadriorgiin, Kasvitieteel-
liseen puutarhaan, Rocca al Mareen ulkomuseoon tai Piritalle. 
Puistoissa ja ruohokentillä lapsilla on tilaa juosta, uteliaim-
mat voivat seikkailla museoissa ja muualla: oikeassa tsaarin 
palatsissa, kasvihuoneissa, vanhassa maalaiskylässä tai ve-
neillen mutkittelevalla Piritajoella. 

Yksi lapsiperheiden ”pakollinen” vierailukohde on Tallinnan 
eläintarha, joka sijaitsee Rocca al Maren kaupunginosassa. 
Tallinnan eläintarhassa pääsee tutustumaan esim. afrikkalai-
seen norsuun, jääkarhuun, kääpiövirtahepoon, krokotiiliin ja 
kenguruun. Siellä on myös laajoja viheralueita, joten kauniil-
la säällä eläintarha on erinomainen eväsretken paikka. Sa-
teen sattuessa voi kipaista suojaan vaikkapa tropiikkitaloon. 

Kaupungin uimaranta sijaitsee Piritalla, mutta vesileikkejä 
pääsee toki harrastamaan talvellakin, sillä koko perhe voi 
lähteä polskimaan ja rentoutumaan kylpylään.

Tallinna on erinomainen perhekohde. Liikkuminen on vai-
vatonta. Vanhakaupunki on kompakti kohde, jossa on paljon 
nähtävää ja lyhyet välimatkat. Julkisilla kulkuneuvoilla pääsee 
kivuttomasti ympäri kaupunkia, ja tarvittaessa taksin saa hel-
posti. Ruokapaikoissa on valinnanvaraa ja tallinnalaisravinto-
loissa lapsiperheitä palvellaan mieluusti. Lapsille järjestetään 
paljon erilaisia tapahtumia ja Tallinnassa lapset ovat tervetul-
leita myös ”oikeisiin” konsertteihin ja teatteriesityksiin.

Lasten kanssa lomailua on hyvä suunnitella hieman etukä-
teen. Tälle aukeamalle on koottu vinkkejä siitä, mitä kaik-
kea voitte Tallinnassa tehdä yhdessä. Kysy tarvittaessa lisää  
Tallinnan matkailuneuvonnasta!

Tallinnan keskustassa ei voi olla huomaamatta punaisia kaksikerrosbus-
seja. Kaupunkikierroksella riittää jännitystä sekä pienille että suurille, sillä 
reitti kiertelee myös keskustan ulkopuolella ja Audioguide-opastuksen 
kautta oppii Tallinnasta paljon. Open Top Tour- ja hop-on hop-off -kierros-
ten lisäksi joka päivä järjestetään Tallinnan virallinen kiertoajelu, johon 
kuuluu bussikierros sekä tutustuminen vanhaankaupunkiin jalan.

Tallinnan virallinen kiertoajelu rullaa ympäri kaupunkia vuoden jokai-
sena päivänä. Yhdistetyllä bussi- ja kävelyretkellä näet kaikki keskeisim-
mät nähtävyydet ja kiehtovimmat kohteet.  
Hinta: 300 EEK, Tallinn Card: 0 EEK

Lisätietoa: Reisiekspert AS 
Puh. +372 610 8634 · incoming@reisiekspert.ee · www.travel2baltics.com

Tallinn City Tour eli hop-on hop-off -kiertoajelu kaksikerroksisilla lontoo-
laisbusseilla. Matkustajat voivat vapaasti jäädä pois haluamallaan pysä-
killä, tutustua nähtävyyksiin ja jatkaa kierrosta, kun heille sopii. Opastus 
tapahtuu samanaikaisesti usealla eri kielellä Audioguiden välityksellä. 
Tarjolla kolme reittivaihtoehtoa: punainen – keskusta, vihreä – Pirita ja 
sininen – Rocca al Mare. Hinnat: 250-350 EEK, Tallinn Card: 100 EEK

Lisätietoa: AS Hansabuss 
Puh. ark. +372 627 9080 · www.citytour.ee

Open Top Citysightseeing Tallinn

Kaupunkikierros avokattoisella kaksikerrosbussilla on mukava tapa tu-
tustua Tallinnan merkittävimpiin nähtävyyksiin. Bussissa on kaupungin 
historiasta kertova nauhoitettu englanninkielinen opastus. Kiertoajeluita 
järjestetään kesäkaudella eli toukokuun puolivälistä lokakuun alkuun. 
Retki kestää noin 55 min.

Lisätietoa: Rosemarie OÜ 
Puh. +372 655 8328 · www.citysightseeing.ee

Tallinna on meidän perheen suosikki
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VANHAKAUPUNKI
1  Tallinnan kaupunginmuseo

Vene 17 · puh. +372 644 6553 · www.linnamuuseum.ee 
Avoinna: 1.11.–29.2. ke–ma 10.30–17, 1.3.–31.10. ke–ma 10.30–18 
Liput: 35 EEK (aikuiset), 10 EEK (alennuslippu), 50 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

2  Viron merenkulkumuseo

Pikk 70 · puh. +372 641 1408 · www.meremuuseum.ee 
Avoinna: ke–su 10–18 
Liput: 40 EEK (aikuiset), 20 EEK (alennuslippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

3  Viron teatteri- ja musiikkimuseo

Müürivahe 12 · puh. +372 644 6407 · www.tmm.ee 
Avoinna: ke–su 10–18 
Liput: 20 EEK (aikuiset),  
10 EEK (alennuslippu), 30 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

4  Nunna-, Sauna- ja Kultajalan tornit
Gümnaasiumi 3 · puh. +372 644 9867 
Avoinna: 1.4-31.5, 1.9-31.10 ma-ke, pe 12-18, la-su 11-16; 1.6-31.8 ma-su 11-19;  
1.11-31.3 ma-ti, pe 12-17, la-su 11-16 
Liput: 15 EEK 
Tallinn Card: 0 EEK

5  Nukkemuseo

Kotzebue 16 · puh. +372 641 3491 · www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum 
Avoinna: 1.11.–28.2. ke–su 10.30–17, 1.3.–31.10. ke–su 10.30–18 
Liput: 10 EEK (aikuiset), 5 EEK (alennuslippu), 20 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

6  Kiek in de Kök

Komandandi tee 2 · puh. +372 644 6686 · www.linnamuuseum.ee 
Avoinna: 1.3.–31.10. ti–su 10.30–18, 1.11.–28.2. ti–su 10.30-17; 
Suljettu huhtikuusta 2008 lähtien 
Liput: 25 EEK (aikuiset), 8 EEK (alennuslippu), 40 EEK (perhelippu) 
Tallinn Card: 0 EEK

ROCCA AL MARE
7  Tallinnan eläintarha

Paldiski mnt. 145 · puh. +372 694 3300 · www.tallinnzoo.ee 
Avoinna: 1.3.–30.4. ma–su 9–17, 1.5.–31.8. ma–su 9–19,  
1.9.–31.10. ma–su 9–17, 1.11.–28.2. ma–su 9–15 
Liput: 90-50 EEK (aikuiset), 134-95 EEK (perhelippu), 
Tallinn Card: 0 EEK

8  Viron ulkomuseo

Vabaõhumuuseumi tee 12 · puh. +372 654 9100 · www.evm.ee 
Avoinna: 29.4.–30.9. ma–su 10–20, talot 10–18, 1.10.–28.4. ma–su 10–17 
Liput: kesällä 80 EEK, talvella 35 EEK 
Tallinn Card: 0 EEK

9  FK Keskus (Seikkailukeskus)
Paldiski mnt. 229A · puh. +372 687 0101 · www.fkkeskus.ee 
Avoinna: 1.4.–31.10. 10–22

PIRITA

Tallinnan kasvitieteellinen puutarha
Kloostrimetsa tee 52 · puh. +372 606 2660 
Avoinna: puisto joka päivä 11–19, kasvihuoneet 1.5-31.8 11-18, 1.9-30.4 11-16; 
suljettu 29.9-12.10, 22.12-4.1 
Liput: 45 EEK, puisto 0 EEK 
Tallinn Card: 0 EEK

Tallinnan TV-torni
Kloostrimetsa 58a · puh. +372 623 8250 
Väliaikaisesti suljettu korjaustöiden takia

Aktiiviseen Tallinnan-lomaan voisi hyvin sisältyä pyörä- tai veneretki. 
Opastettuun pyöräretken reitti kiertelee rauhallisilla seuduilla, ja hintaan 
kuuluvat myös tarvittavat turvavarusteet,.

City Bike järjestää mukavia reippailuretkiä Tallinnassa: parin tunnin 
pyörä- sekä 3–4 kilometrin sauvakävelyretkiä. Pyöräreitti kulkee Kadriorgin 
palatsilta ja puistolta Laulukentälle, Piritan rantaan ja Piritan luostarille 
(kuljetus keskustasta reitin alkuun sekä takaisin keskustaan retken pää-
tyttyä). Sauvakävelyretkellä taitetaan matkaa vanhankaupungin histori-
aan ja tarinoihin tutustuen. Ilmoittautumiset retkille viimeistään  
1 h ennen alkamisaikaa, puh. +372 511 1819, lisätietoa: www.citybike.ee. 
Hinnat: 160-250 EEK, Tallinn Card: 0 EEK

Aktiivilomailua etsivät voivat vuokrata veneen, kanootin tai polkuve-
neen ja ihailla Tallinnaa Piritajoelta käsin. 

Piritan venevuokraus: Kloostri 6 · puh. +372 534 1 7613, +372 621 2175  
Hinta: 120 EEK, Tallinn Card: 0 EEK

Kesäisin Tallinnassa voi liikkua myös polkupyörätaksilla, joka vie 
määränpäähän mukavasti ja nopeasti ohi liikenneruuhkien.

Pyörätaksitilaukset: toukokuu–lokakuu joka päivä klo 12–20, puh. +372 508 8810. 
Pyörätaksin voi napata myös ”riksatolpalta”, joka sijaitsee Virun porttien luona. 
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Virolaisesta ruoasta on helppo pitää. Se on rehtiä ja reipasta 
perusruokaa, joka yhä turvaa hyviksi havaittuihin raaka-ai-
neisiin. Leipä ja viljatuotteet, peruna, juurekset, maito, kala 
ja porsaanliha kuuluivat talonpoikaiseen ruokapöytään ja 
näille rakentuvat virolaiset maut tänäkin päivänä. Ulkomai-
set vaikutteet ovat tulleet pääasiassa Saksasta ja Venäjältä.

Virolainen talonpoika ei aikoinaan ole pöydässä koreillut: 
puukupissa tarjotun keiton lisäksi oli katettu suuri kimpale 
lihaa sekä tietysti ruisleipää. Ruisleipä on ollut niin keskeis-
tä ruokaa, että kaikkia muita ruokalajeja on kutsuttu yksin-
kertaisesti leivän kylkiäisiksi. Mutta se oli ennen se. Virolai-
sen keittiön herkkuihin erikoistuneissa ravintoloissa, joita 
Tallinnassa on useita, ei tunnelma onneksi ole näin karu. 
Teemaravintoloissa pääsee maistelemaan niin arki- kuin py-
häruokaakin sekä ruokalajeja eri puolilta Viroa. Mutta siitä 
voi olla varma, että annoksen mukana tarjotaan edelleen 
takuuvarmasti ruisleipää.  

Juhlaruokaa ovat ennen olleet esimerkiksi erilaiset makkarat 
ja täytetyt piirakat. Samoin vehnäleivät ja kakut, manna ja 
riisi ovat kuuluneet linnoihin, kartanoihin ja talonpojilla 
pyhäpäiviin. Uudet tuulet levisivät ensin aatelistolle ja sitä 
kautta talonpojille. Muun muassa jälkiruoka ylipäätään oli 
pitkään harvinaisuus. 

Jotkut pitävät verimakkaraa Viron kansallisruokana. Maan 
tapa on muuten syödä sitä jouluna. Kansallisruoan tittelistä 
voisivat yhtä hyvin toki kilpailla uudet perunat ja silakka, 
hapankaali tai talkkuna. Myös hapankerma kuuluu erotta-
mattomasti virolaiseen ruoanlaittoon. Tämä oiva maitotuote 
sijoittuu meikäläisen kermaviilin, ranskankerman ja sme-
tanan välimaastoon ja kelpaa kaikkien näiden asemesta ole-
matta mitään niistä.

Ruokajuomaksi virolaiselle aterialle sopii vesi, maito, koti-
kalja tai virolainen olut. Aterian voi päättää kahviin ja lasilli-
seen Vana Tallinn -likööriä. Iltasella pubissa kannattaa oluen 
seuraksi tilata virolaisia valkosipulileipiä – rasvassa paistet-

tuja ruisleipäpaloja, suolaa, valkosipulia ja dippinä useasti 
hapankermaa. 

Kun puhutaan virolaisesta keittiöstä, ehdottoman tärkeää 
on kuitenkin, että annos on tuhti ja nälkä varmasti lähtee. 
”Head isu!” toivottaa virolainen. Siis: Hyvää ruokahalua!

Tallinnan ravintoloista ja kahviloista saa tietysti muutakin 
kuin perinneruokaa. Erilaisia ruokapaikkoja kaupungissa on 
todella paljon.

Virolaiseen keittiöön voi tutustua seuraavissa ravintoloissa:

Kaerajaan
Raekoja plats 17 · puh +372 615 5400 · www.kaerajaan.ee

 Kolu Kõrts
Vabaõhumuuseumi tee 12 · puh. +372 654 9118 · www.evm.ee

Kuldse Notsu Kõrts
Dunkri 8 · puh. +372 628 6567 · www.schlossle-hotels.com

Tallinna Eesti Maja
A. Lauteri 1 · puh. +372 645 5252 · www.eestimaja.ee

Vanaema Juures
Rataskaevu 10 · puh. +372 626 9080

Tallinnan keskiaikaisen keittiön herkkuja tarjoaa:

Olde Hansa
Vana turg 1 · puh. +372 627 9020 · www.oldehansa.ee

Head isu! 
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Tallinnan ravintolakartalta löytyy miellyttäviä erikoisuuksia kahvilakulttuu-
rin, trendiravintoloiden sekä viini- ja tupakkasalonkien ystäville. 

KAHVILAT

Tuore kahvi ja pulla tuoksuvat Tallinnan kahviloissa heti aamuvarhaisesta 
alkaen. Leivonnaisten lisäksi monet kahvilat tarjoilevat kevyitä lounaita ja 
suolaista syötävää, ja jotkut jopa käsin tehtyä suklaata. 

1  Anneli Viik Chocolates Café – Pikk 30 · www.anneliviik.ee  

2  Bogapott – Pikk jalg 9

3  Bonaparte Café ja Deli – Pikk 45 · www.bonaparte.ee

4  Chocolaterie Mestaripiha – Vene 6

5  C´est la Vie – Suur-Karja 5 · www.cestlavie.ee

6  Kehrwieder Chocolaterie – Saiakang 1 · www.kohvik.ee

7  Maiasmoka Kohvik – Pikk 16

8  Matilda – Lühike jalg 4

TRENDIPAIKAT 

Tallinnan kuumimmat paikat. Näyttäydy trendiravintolassa ja liity kaupun-
gin trendikkäimpien ihmisten joukkoon.

9  Basso - Pikk 13 · www.basso.ee

10  Café VS - Pärnu mnt 28 · www.cafevs.ee

11  Kaheksa – Vana-Posti 8

12  Moskva – Vabaduse väljak 10 · www.moskva.ee

13  Pegasus – Harju 1 · www.restoranpegasus.ee

14  QuamQuam – Lai 6 · www.quamquam.ee

15  Spirit – Mere pst. 6E

16  Stereo – Harju 6

VINOTEEKIT

Tallinnassa on monia viiniravintoloita. Viiniharrastajalle niitä ei tarvitse 
erikseen mainostaa, mutta vinoteekit ovat myös mukavia ja rauhallisia 
seurustelupaikkoja, vaikka et tietäisi viineistä mitään.

17  Gloria Veinikelder – Müürivahe 2 · www.gloria.ee

18  In Studio Vinum – Suur-Karja 18

19  Kolm Õde – Pikk 71 · www.threesistershotel.com

20  Kolme Näoga Mees – Kuninga 1

21  Musi – Niguliste 6 · www.musi.ee

22  Vein & Seltskond – Mere pst.6E · www.grape.ee

SIKARIHUONEET

Hyvän aterian päätteeksi voi vielä istahtaa tupruttelemaan sikaria.

23  Davidoff Sigari Maja – Raekoja plats 16

24  La Casa del Habano – Dunkri 2 · www.havanas.ee

Ravintolat avaavat yleensä klo 12.00, keittiöt menevät kiinni klo 23. 

Lämpimän aterian hinta on n. 8-15 EUR.

Tuoppi olutta maksaa ravintolassa yleensä 2-3 EUR ja  
lasi viiniä n. 2,5-3,5 EUR 

Voit maksaa kortilla. Juomaraha ei sisälly laskun loppusummaan,  
mutta hyvästä palvelusta on tapana jättää juomarahaa noin 10 %  
laskun summasta. 

Antaa elämän 
maistua!
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PASSI-, VIISUMI- JA TULLIMÄÄRÄYKSET

Viroon saapuvalla EU-kansalaisella tulee olla voimassaole-
va passi tai EU-maassa myönnetty, matkustusasiakirjaksi 
hyväksytty henkilökortti. HUOM! Suomen kansalaisen 
matkustusasiakirjoiksi käyvät passi, henkilökortti, joka on 
myönnetty 1.3.1999 jälkeen tai sähköinen henkilökortti, joka 
on myönnetty 1.12.1999 jälkeen. Matkustusasiakirjaksi ei 
käy väliaikainen henkilökortti eikä ulkomaalaiselle myön-
netty henkilökortti. EU:n ulkopuolisen maan kansalainen 
tarvitsee Viroon passin sekä mahdollisesti viisumin. Viisu-
mivapaat maat löytyvät esim. Viron Suomen-suurlähetystön 
Internet-sivulta www.estemb.fi. Viroon saapuvilla 7–15-
vuotiailla lapsilla pitää olla oma passi. Jos lapsen tiedot on 
liitetty vanhemman passiin, lapsen nimen lisäksi passissa 
tulee olla hänen valokuvansa. Alle 7-vuotiaista lapsista, jotka 
matkustavat vanhempiensa passilla, ei tarvitse olla valoku-
vaa. Yli 15-vuotiailla Viroon saapuvilla henkilöillä pitää olla 
oma passi. Lisätietoa saa lähimmästä Viron konsulaatista tai 
lähetystöstä (www.estemb.fi) sekä Viron ulkoministeriön 
kotisivulta www.mfa.ee. Matkailijoita koskevista Viron tulli-
määräyksistä saat lisätietoja osoitteesta www.customs.ee.

SAAPUMINEN

Lentokoneella

Tallinnaan on suoria lentoja lentokoneella tai helikopterilla 
yhteensä 20 kaupungista. Tallinnan keskustasta on len-
tokentälle vain 4 km. Estonian Air sekä Finnairin kanssa 
yhteistyössä toimiva Finncom lentävät suoraan Helsingistä 
Tallinnaan. Lento kestää 35 minuuttia.

Finncom Airlines – puh (09)4243 2000 
www.fc.fi

Estonian Air – puh. +372 640 1160 
www.estonian-air.ee

Lentokentältä kaupunkiin

Bussi nro 2 ajaa päivittäin klo 7.00–24.00 lentokentältä kes-
kustaan ja satamaan. Vuoroväli 20 min, lippu 15 EEK. Taksi 
keskustaan maksaa 100-110 EEK.

Tallinnan lentokenttä –  Lennujaama tee 2 · puh. +372 605 8888  
www.tallinn-airport.ee

Laivalla

Autolautat kulkevat Tallinnan ja Helsingin välillä useasti 
päivässä, matkan kesto on 2-3 tuntia. Pika-alukset eli kanto-
siivet ja katamaraanit liikennöivät säistä ja jäistä riippuen 
myöhäiskeväästä myöhäissyksyyn. Niillä Suomenlahden 
ylitys vie puolitoista tuntia. Tallinnasta lähtee autolautta 
Tukholmaan joka ilta, ja matkaa kestää noin 15 tuntia. 

Tallinnan laivaterminaalit ovat keskustan tuntumassa, aivan 
vanhankaupungin tuntumassa.

Laivayhtiöiden matkamyymälät

•  Tallink − Erottajankatu 19, Helsinki · puh. (09) 22 8311  
 www.tallink.fi  
 Helsingissä Länsiterminaali, Tallinnassa D-terminaali

•  Viking Line − Lönnrotinkatu 2, Helsinki · puh. (09) 600 41577 
 www.vikingline.fi  
 Helsingissä Katajanokan terminaali, Tallinnassa  
 A-terminaali

•  Linda Line − Makasiiniterminaali, Eteläsatama  
 puh. (09) 668 9700 · www.lindaline.fi 
 Helsingissä Makasiiniterminaali, Tallinnassa  
 Linnahallin satama

•  Eckerö Line − Mannerheimintie 10, Helsinki · puh. (09) 228 8544 
 www.eckeroline.fi 
 Helsingissä Länsiterminaali, Tallinnassa B-terminaali

•  Nordic Jet Line − Kanavaterminaali K5, Helsinki · puh. (09) 681 770 
 www.njl.fi 
 Helsingissä Kanavaterminaali, Tallinnassa C-terminaali

•  SuperSeaCat− Makasiiniterminaali M4, Eteläsatama, Helsinki, 
   puh. 0600 11112, www.superseacat.com

 Helsingissä Makasiiniterminaali M4, Tallinnassa A-terminaali

Satamasta keskustaan

Bussi nro 2 ajaa päivittäin klo 7.00–24.00 keskustaan ja len-
tokentälle. Vuoroväli 20 min., hinta 15 EEK. Bussi lähtee 
A-terminaalista. Taksi keskustaan maksaa n. 75-85 EEK.

Satama
Sadama 25 · puh. +372 631 8555 ·  www.portoftallinn.com
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Omalla huviveneellä
Myös omalla huviveneellä voi tulla Tallinnaan. Piritan hu-
vivenesatama (59o28,2’ N 24o49,2’ E, VHF 16, depth 2,8 m) 
sijaitsee vain 5 kilometriä keskustasta pohjoiseen.

puh. +372 639 8980 · www.piritatop.ee/fi/

LIIKKUMINEN VIROSSA

Oma auto

Manner-Euroopan tapaan Virossakin on oikeanpuoleinen 
liikenne. Viron laki edellyttää kansainvälistä ajokorttia ja 
voimassa olevaa liikennevakuutusta. Ajettaessa päivän va-
lossa pitää käyttää ajovaloja tai himmennettyjä ajovaloja, 
pimeällä ajo- tai kaukovaloja tilanteen mukaan. Turvavyö on 
pakollinen kaikille autossa matkustaville.

Nopeusrajoitukset ovat seuraavat:
1. Asuinalueella 20 km/h

2. Taajamassa 50 km/h

3. Taajaman ulkopuolella 90 km/h ja kesäisin joillain teillä 110 km/h.

Huoltoasemia on tiheään. Virossa toimii suuria kansainväli-
siä huoltamoketjuja kuten Statoil ja Neste.

24 h Tiepalvelu

Viron Autoliitto (Eesti Autoklubi)
puh. +372 1888 

Pysäköinti

Pysäköinti Tallinnan keskustassa ja vanhassakaupungissa on 
maksullista. Voimassa oleva pysäköintitosite pitää asettaa 
niin, että se näkyy tuulilasista. Maksullinen pysäköinti on 
voimassa keskustassa arkisin klo 7.00–19.00 ja lauantaisin 
8.00–15.00. Vanhassakaupungissa pysäköinti on maksullista 
ympäri vuorokauden.

P-lippuja myyvät pysäköinninvalvojat. Vartioituja P-alueita 
ja pysäköintihalleja on myös olemassa.

Julkinen liikenne

Bussit, johdinautot, raitiovaunut ja minibussit liikennöivät 
säännöllisesti klo 6.00–23.00. Voit hankkia lipun joko etukä-
teen tai ostaa sen kuljettajalta heti noustuasi kulkuneuvoon. 
Jos ostat lipun kuljettajalta, mene sisään etuovista, sillä kul-
jettaja myy lippuja vain pysäkillä, ei kulkuneuvon liikkues-
sa. Kuljettajalta ostetut liput ovat kalliimpia kuin etukäteen 
kioskilta ostetut. Bussi-, johdinauto- ja raitiovaunuliput 
maksavat kioskeilla 13 EEK ja kuljettajalta ostettuna 18 EEK. 
10 lipun vihko maksaa 90 EEK. Tallinnan julkisen liikenteen 
kulkuneuvoissa ovat käytössä myös yhden ja kahden tunnin 
sekä yhden ja kolmen päivän liput. Kausilippuja voi ostaa 
ainoastaan lehtikioskeista, kuljettavat eivät niitä myy. Yh-
den tunnin lippu maksaa 18 EEK ja kahden tunnin lippu 24 
EEK, yhden päivän (24 h) lippu maksaa 55 ja kolmen päivän 
(72 h) lippu 100 EEK. Sähköiset kausilippujen leimauslaitteet 
sijaitsevat kulkuneuvoissa toisen oven luona. Laite tulostaa 
lippuun voimassaolon alkamispäivämäärän ja kellonajan. 
Tallinn Cardilla ajat julkisessa liikenteessä ilmaiseksi. 

Muista leimata lippusi, kun astut sisään kulkuneuvoon. 
Leimaa lippu vain kerran.

Väärällä lipulla tai ilman lippua matkustamisesta seuraa 
lipuntarkastajan kirjoittama sakko.

Taksi

Taksin voi ottaa kadulta tai tilata puhelimitse. Taksiasemia 
on isoimmilla risteysalueilla ja suurten hotellien edessä. Eri 
taksifirmoilla voi olla poikkeavat hinnastot. Vähimmäistak-
saa ei ole. Ennen taksiin istumista kannattaa tutustua pal-
veluhinnastoon, joka löytyy taksin oikeanpuoleisesta taka-
ikkunasta sekä kojelaudalta. Taksipalveluhinnasto sisältää 
matkan aloitusmaksun sekä kilometrihinnan ja odotusajan 
hinnan. Varmista matkaa aloittaessasi, että taksimittari 
varmasti toimii. Matka maksetaan taksimittarin osoittaman 
summan mukaisesti eikä taksiautoilija saa vaatia mittarin 
näyttämää summaa suurempaa maksua. Virossa käytetään 
maksuvaluuttana ainoastaan Viron kruunuja, ja matka 
täytyy maksaa kruunuissa. Matkan päättyessä pyydä ehdot-
tomasti kuljettajalta taksimittarin tulostimen tulostama 
kuitti. Mikäli taksamittari tai tulostin on rikki, taksiautoili-
ja ei saa kuljettaa asiakkaita ja asiakas voi tällöin kieltäytyä 
maksamasta matkaa.  



 22

MAJOITUS

Majoitusvaihtoehtojen määrä kasvaa Tallinnassa koko ajan. 
Tarjonta on hyvin laaja aina ylellisistä liikehotelleista mat-
kustajakoteihin, vanhankaupungin historiallisesta miljööstä 
moderniin keskustaan ja kauemmas lähiöihin. Majoituspai-
kan löytäminen ei ole Tallinnassa ongelma. Kesällä (touko-
kuu–syyskuu) on kuitenkin järkevää varata huone etukäteen. 
Useimmissa hotelleissa käyvät yleisimmät luottokortit. Hin-
nat ovat huonehintoja, eivät henkilöhintoja. Yleensä aamiai-
nen ja arvonlisävero kuuluvat ilmoitettuun hintaan.

Lisätietoja Tallinnan majoitusvaihtoehdoista saat kaupungin matkai-
lusivuilta: www.tourism.tallinn.ee

SAIRASTUMINEN

Viroon saapuva henkilö ei tarvitse erityisiä rokotteita tai ter-
veystodistuksia. Lääkäri- ja hoitokulut kattava matkustajava-
kuutus on kuitenkin suositeltava.

Yleinen hätänumero on 112. 

Apteekit ovat tavallisesti avoinna klo 10.00–19.00. Päivystävä 
apteekki on Tõnismäe Apteek, Tõnismägi 5, puh. +372 644 2282.  
Tavallisimpia lääkkeitä saa kaikista apteekeista.

KANSALLISET JUHLAPÄIVÄT 2008

 1.1. Uudenvuodenpäivä

 24.2. Itsenäisyyspäivä: 90 vuotta Viron 
  itsenäisyysjulistuksesta (1918)

 21.3. Pitkäperjantai

 23.3. Pääsiäinen

 1.5. Vappu

 11.5. Helluntai

 23.6. Voitonpäivä

 24.6  Juhannus

 20.8. Uudelleenitsenäistymisen päivä: 
  Viro itsenäistyi Neuvostoliitosta (1991)

 24.12. Jouluaatto

 25.12. Joulupäivä

 26.12. Toinen joulupäivä

KIERTOAJELUT JA RETKET TALLINNASSA  
SEKÄ LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Rocca al Maren kiertoajelu – hop-on hop-off sininen linja

Helppo ja hauska kiertoajelu audiobussilla! Kuulokeopastus 
10 kielellä. Sinisellä linjalla on 16 hop-on hop-off-pysäkkiä. 
Linjalla pääset keskustasta Rocca al Mareen, Tallinnan eläin-
tarhaan ja Ulkomuseoon.

Pyöräretki Lahemaalla

Pyöräily on ihanteellinen tapa tutustua idylliseen Lahemaan 
kansallispuistoon, joka sijaitsee Tallinnasta itään. Lahemaal-
la on sekä historiallisia kartanoita, ikivanhoja kalastajakyliä 
että luonnonnähtävyyksiä. City Bikesta saat kartan ja reit-
tiehdotuksia. Retken hinta sisältää polkupyörän vuokran, 
kypärän, heijastinliivin, kivennäisveden ja linja-autokulje-
tuksen Lahemaalle ja takaisin. Retki järjestetään joka päivä. 
Lähtö Tallinnasta klo 9.00 ja paluu Lahemaalta klo 19.00. 

Lisätietoa:  
City Bike – puh. +372 511 1819  
mail@infoturism.ee · www.citybike.ee

Lahemaan kierros

Lahemaan kansallispuisto Viron pohjoisrannikolla on kuu-
luisa upeista maisemista, kartanoista ja kalastajakylistä. Se 
on ylivoimaisesti suosituin päiväretkikohde Tallinnan ulko-
puolella. Reisiekspertin järjestämä opastettu retki Lahemaal-
le on englanninkielinen ja kestää 6 tuntia. Retkellä käydään 
puiston kaikissa päänähtävyyksissä, muiden muassa Palm-
sen, Sagadin ja Vihulan kartanoissa. 

Lisätietoa: 

Reisiekspert AS − puh. +372 610 8634  
incoming@reisiekspert.ee  · www.travel2baltics.com
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TALLINNAN MATKAILUNEUVONTA

Tallinnan Matkailuneuvonta vanhassakaupungissa
Niguliste 2/Kullassepa 4, 10146 Tallinna  
Puh. +372 645 7777 · Faksi +372 645 7778 
turismiinfo@tallinnlv.ee ·  www.tourism.tallinn.ee 

Matkailuneuvonta on avoinna: 
Syyskuu: ma–pe 9–18, la–su 10–17 
Lokakuu–huhtikuu: ma–pe 9–17, la 10–15  
su suljettu 
Toukokuu–kesäkuu: ma–pe 9–19, la–su 10–17 
Heinäkuu–elokuu: ma–pe 9–20, la–su 10–18

Matkailuneuvonta Viru Keskuksessa
Viru väljak 4, 10111 Tallinna 
Puh. +372 610 1557/ +372 610 1558 · Faksi +372 610 1559 
turismiinfo@tallinnlv.ee ·  www.tourism.tallinn.ee

Matkailuneuvonta on avoinna: 
ma-su 9-21 (suljettu 25.12)

Matkailuneuvonta:

• vastaa kaikkiin Tallinnan-matkailua koskeviin kysymyk- 
 siin (myös puhelimitse, faksilla ja sähköpostilla)

• välittää ammattitaitoisia oppaita kaupunkikierroksille

• myy Tallinn Cardia

• kokoaa, päivittää ja jakaa tietoa Tallinnasta kertoviin  
 julkaisuihin

Matkailuneuvonnasta saat tietoa:

majoituksesta, kulttuuritapahtumista, nähtävyyksistä, 
kiertoajeluista, liikenteestä, ateriapalveluista, ostoksista, 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, urheilutapahtumista, 
urheilu- ja kuntoilumahdollisuuksista, kokouspalveluista, 
kaupungin virallisista oppaista, Tallinnan lähiympäristöstä, 
yleistietoa Virosta, paljon, paljon muuta.

Kortteja myyvät: Tallinnan matkailuneuvonta (Kullassepa 
4/ Niguliste 2), hotellit , Tallinnan Satama (A-ja D-terminaalit), 
Linda Linen lippumyymälä, Makasiiniterminaali, Helsinki Expert 
(Tour Shop, Pohjoisesplanadi 19, Helsinki)

www.tallinncard.ee

Koko  
kaupunki
yhdellä kor ti l la

Vapaa pääsy 
museoihin ja nähtävyyksiin

Ilmaiset 
opaskierrokset 

Ilmainen 
julkinen liikenne

Alennukset 
ravintoloissa ja kaupoissa

Hinnat 2008:

   6 H 24 H 48 H 72 H

Aikuiset  130 EEK 350 EEK 400 EEK 450 EEK
   8 EUR 22.5 EUR 26 EUR 29 EUR

Lapset  65 EEK 175 EEK 200 EEK 225 EEK
(14-v. ja nuoremmat) 4 EUR 11.25 EUR 13 EUR 14.5 EUR

Huom! Kuuden tunnin kortti ei sisällä kaikkia etuja!



Keskusta

1
2

3

4

5

6

8

10

11

12
13

14

15

16

17
18

20

21

22
23

24

7

9

33

34

35

38

39

41

1 Raatihuoneen tori

2 Tallinnan raatihuone

3 Raadinapteekki

4 Olevisten kirkko

5 Nigulisten museo

6 Pyhän Hengen kirkko

7 Dominikaaniluostarin museo

8 Dominikaaniluostarin klausuuri

9 Katariinan käytävä

10 Mestarien Piha

11 Nunna-, Sauna- ja Kultajalan tornit

12 Kiek in de Kök

13 Neitsyttorni

14 Suuri rantaportti ja Paksu Margareeta

15 Virun portti

16 Viron historiallinen museo – Suurkillan talo

17 Mustapäiden talo

18 Olevisten killan talo

19 Hobuveski

20 Kanutin killan talo

21 Toompean linna ja Pitkä Hermanni

22 Tuomiokirkko

23 Näköalatasanteet

24 Tanskan kuninkaan tarha

25 Piritan luostarin rauniot

26 Taidemuseo Kumu

27 Kadriorgin palatsi – Kadriorgin taidemuseo

28 Mikkelin museo

29 Pietari Suuren talomuseo

30 Viron presidentin virka-asunto

31 Kadriorgin puisto

32 Russalka

33 Aleksanteri Nevskin katedraali

34 Pyhän Nikolai Ihmeidentekijän kirkko

35 KGB:n päämaja

36 Tallinnan televisiotorni

37 Laulukenttä

38 Miehitysmuseo

39 Tallinnan kaupunginmuseo

40 Viron historiallinen museo – Maarjamäen kartano

41 Patarein linnoitusvankila

42 Viron ulkomuseo

43 Tallinnan eläintarha

44 Tallinnan kasvitieteellinen puutarha

42

43

25 27 2826 29 30

31 32 36 37 40 44
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