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Viro on maa, jonka yhdestä pisteestä toiseen ajaa autolla alle puolessa päiväs-
sä. Matkailijalle selviää kuitenkin nopeasti, että maa on sisältä isompi kuin ul-

koa. Eri maakuntien luonto ja paikalliset kulttuurit murteineen poikkeavat kutkut-
tavasti toisistaan. Viro tuntuu todellista kokoaan isommalta myös siksi, että pienes-
tä asukastiheydestä johtuen maassa on tilaa, missä liikkua. 

Maan historian vaiheet näkyvät Virossa ennen muuta mahtipontisina kartanoina, joita on melkein jo-
kaisessa Viron kylässä ja kaupungissa. Viron itsenäistyttyä vuonna 1918 kartanot pakkolunastettiin 

valtiolle. Itsenäisyyden kausi katkesi toiseen maailmasotaan, jolloin Neuvostoliitto miehitti maan pitkäksi 
aikaa. Näistäkin historian vaiheista on Viron kaupunkikuvassa jälkensä. Vuonna 1991 Neuvostoliitto ro-
mahti ja Viro käytti tilaisuuden hyväkseen itsenäistymällä “uudelleen”. Tapahtumat kulkivat onneksi rau-
hanomaisesti. Laulavalla vallankumouksella oli prosessissa tärkeä kansakuntaa yhdistävä vaikutus. 

Tallinna on maan pääkaupunki ja kulttuurielämän keskus, joka ansaitsisi enemmän tilaa oppaassamme. 
Sivuutamme Tallinnan kuitenkin kohteliaalla hatunnostolla, sillä haluamme esitellä Tallinnan ulkopuo-

lisen Viron, jonka luonnonrikkauksista ja monivivahteisesta kulttuurista voimme oikeutetusti olla ylpeitä. 

Matka alkaa Pohjois-Virosta, josta on lyhyt matka luonnon hel-
maan. Pohjoisrannikon rantatörmillä ja kalastajakylissä arki 

jää kaus. Kumpuileva Etelä-Viro on persoonallista ja salaperäistäkin 
seutua. Etelä-Viron keskuksen Tarton akateemisboheemiin ilmapiirin 
ihastuu helpolla. Länsi-Virossa matkailija voi nauttia laajoista rantanii-
tyistä ja tietenkin merestä. Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare ovatkin jo 
suomalaisille tuttuja kylpyläkaupunkeja. 

Toivomme, että lomastanne Virossa tulisi elämyksiä ja kokemuksia 
kartuttava ja viihtyisitte maassamme!

Vano Allsalu
Matkaoppaasi



2000-luvun Tallinna on moni-ilmei-
nen kaupunki, joka tarjoaa erinomai-
set mahdollisuudet virkistävään kau-
punkilomaan. Ostosmatkailun voi 
aloittaa vaikka suoraan satamasta ja 
uusista city-kortteleista löytyy rento-
ja menopaikkoja moneen makuun. 
Eikä keskiaikainen vanhakaupunki-
kaan ei ole pelkkää museoaluetta, 
vaan täynnä pieniä kahviloita ja ra-
vintoloita, joissa voi levätä ja rau-
hoittua maailman kiireiltä. 

POHJOIS-VIRO

Hansakaupunki 
Tallinna

Tallinna 1  on Pohjois-Euroopan 
vanhin pääkaupunki. Ensimaininta 

Tallinnasta on tehty jo vuonna 1154. 
Tallinnan vanhakaupunki torneineen 
ja kaupunginmuureineen on Euroopan 
parhaiten säilyneitä lajissaan. Sen nähtä-
vyyksiin lukeutuvat Dominikaaniluostari 
1200-luvulta, goottilaistyylinen Raati-
huone 1500-luvulta, Raadin apteekki, 
joka on maailman vanhin toimiva ap-
teekki sekä lukuisat kirkot, joista tun-
netuin on massiivinen Olevisten kirkko. 
1500-luvulla kirkko oli tiettävästi maail-
man korkein rakennus. Olevisten kirkon 
60 metriä korkealta näköalatasanteelta, 
Raatihuoneen tornista ja yläkaupungis-
sa sijaitsevalta Toompean mäeltä on 
parhaat näköalat merelle ja vanhaan-
kaupunkiin. Yläkaupungin ylpeys, Toom-
pean linna on rakennettu 1200–1300-
luvuilla ja siellä työskentelee Viron 
parlamentti. Linnan kulmatornissa eli 
Pitkässä Hermannissa liehuva Viron lip-
pu on maan ensimmäinen valtiolippu. 

Rikas Viro

Historialliseen Tallinnaan tutus-
tuminen sujuu parhaiten kävel-

len. Pittoreskiä puutaloidylliä koh-
taa mm. Kalamajassa, Lillekülassa ja 
Kadriorgissa. Keskustasta syrjempänä 
sijaitsevista mielenkiintoisista paikoista 
mainittakoon mäntyjen katveeseen ra-
kennettu Nõmmen puutarhakaupunki, 
Rocca al Maren ulkomuseo ja Piritan 
luostari. 

I N F O: 
Tallinnan matkailuinfokeskus +372 645 7777, 
e-mail turismiinfo@tallinnlv.ee
Matkailuinfo Tallinnan satamassa (A-terminaali) 
+372 631 8321, 
e-mail port.tallinn@visitestonia.com
W W W: 
www.tourism.tallinn.ee I www.tallinn.ee/eng

Lahemaa ja 
Kõrvemaa 

Lahemaa ja sen kansallispuisto sijait-
sevat noin 70 km Tallinnasta itään. 

Matkan varrella on monia historiallisesti 
ainutlaatuisia kohteita, alkumatkasta 
ohitetaan Saha-Loon pellot, joilta on 
löydetty merkkejä maan-vilje-
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balsamia kaupunkilaisen sielulle. Avaria 
maisemia voi ihailla myös sisämaalla 
Virusuolla 15 , jossa on hyväkuntoinen 
luontopolku, pitkospuut ja näkötorni. 

Soista ja metsistään kuuluisan Pohjois-
Kõrvemaan luonnonsuojelualueen  

keskus on Aegviidussa 16 . Toinen Kõrve-
maan luonnonsuojelualueen keskus on 
entisellä sotilasalueella Simisalussa 17 . 
Alueella pesii mm. maakotka, pikkukil-
jukotka ja mustahaikara.

taidealojen rajoja etsivästä festivaalis-
taan. Läheinen Pärispean niemi tunne-
taan mahtavista siirtolohkareistaan.

Viron pohjoisrannikolla on monia 
levähdyspaikkoja autolla matkus-

taville. Kävelyretkellä meren rantaan 
unohtaa nopeasti arjen kiireet. Lokkien 
huuto, merituuli ja kaukaa kuuluva ka-
lastusveneen moottorin puksutus ovat 

Suomen kieltolain aikana 1920-luvulla. 
Nykyisin seudun parhaat juomat ja ruo-
at tarjoaa persoonallinen Altjan 5  kie-
vari, 1700-luvulla rakennettu Viitnan 
kievari 8 , Lamba-Adan pubi 9  ja tyyli-
käs Sagadin kartanon ravintola.

Lahemaa on Viron kuuluisin karta-
noalue. Sagadin barokkikartano 10  

on eräs maan parhaiten säilyneitä kar-
tanokomplekseja. Sen tapahtumakalen-
teriin kuuluu mm. kansainvälinen puun-
veistäjien taidetapahtuma. Eräässä si-
vurakennuksessa toimii Viron metsä-
museo. Toinen kuuluisa kartano on 
Lahemaan kansallispuiston vierailukes-
kuksenakin toimiva Palmsen kartano 11 .  
Kartanomiljöön helmiä ovat kaunis 

lyksestä jo 3000 vuoden takaa. Maantien 
vieressä Jõelähtmessä 2  on Viron van-
hin paasiarkkukalmisto nuoremmal-
ta pronssikaudelta. Viron korkein vesi-
putous Jägalassa 3  on kauneimmillaan 
kevät- ja syystulvien aikaan. Kuusalussa 
voi matkailija poiketa Kiiun tornissa 4 ,  
jykevässä mutta samalla sirossa va-
sallilinnoituksessa, jonka kartanonher-
ra Fabian von Tiesenhusen rakennutti 

Altjan kalastajakylä

Palmsen kartano Jägalan vesiputous

1500-luvulla turvapaikakseen. Tornissa 
toimii kahvila, jonka erikoisuutena on 
Kiiu Torn munalikööri.

Lahemaa on Viron tunnetuin kansal-
lispuisto. Maisemaa hallitsevat sam-

maleiset mäntymetsät, siirtolohkareet 
ja laajat hiekkarannat. Romanttinen 
Altjan kalastajakylä 5  esittelee kylä-
läisten elämää siltä ajalta, jolloin hei-
dän pääelinkeinonsa oli vielä kalastus. 
Altjan lähimaastossa kulkee Oandun 
luontopolku 6 .

Käsmun kylä 7 , jossa vuosina 1884-
1931 toimi merikoulu, tunnetaan 

Virossa kapteenien kylänä. Vuonna 
1993 avattiin tsaarinaikaisessa kasarmi-
rakennuksessa merimuseo, jossa perin-
teisen merenkulkuun liittyvän aineiston 
ohella esitellään myös pirtun salakulje-
tushistoriaa. Pikaveneillä sukkulointi yli 
Suomenlahden oli nimittäin suosittua 
ja taloudellisesti kannattavaa puuhaa 

joutsenlampi ja palmuhuone sekä mie-
lenkiintoinen vanhojen autojen museo. 
Muita alueen upeimpia kartanoita ovat 
Mustajoen rannalle rakennettu Vihulan 
kartano 12  ja majesteettinen Kolgan  
kartano 13 . Kulttuurin ystävän kannat-
taa poiketa matkallaan Viinistun kalas-
tajakylään 14 , jonka taidemuseo yllät-
tää laajalla taidekokoelmallaan. Museo 
on kerännyt kiitosta jokavuotisesta eri 

Kakerdajan suo
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Põhjois-Kõrvemaan luontopolku 
kulkee Paukjärven, Jussin ja Uue-

järven vaihtelevassa maastossa. Reitin 
näkötornit sijaitsevat Paukjärvellä ja 
Venemäellä. Kõrvemaan eteläosassa  
Albun kunnassa sijaitseva 100 hehtaarin  
Kakerdajan suo 18  on koskematon-
ta luontoa kauneimmillaan. Läheiseltä 
Valgehobusemäeltä 19  löytyy erinomai-
sia retkeily- ja hiihtoreittejä.

Kõrvemaalla on myös Viron kansallis-
kirjailijan A. H. Tammsaaren kotimu-

seo 20  Totuus ja oikeus -kirjan maisemis-
sa. Museosta on tullut suosittu kesäteat-
teriesitysten paikka ja sieltä alkaa myös 
luontopolku Kõrvemaalle. Seudun oma-
leimaisin kartano sijaitsee Jänedalla 21 ,  
joka on kuuluisa säveltäjä Urmas Sisaksin 
musiikkitähtitornista ja planetaariosta. 
Jänedalla on kaksi korkealuokkaista ra-
vintolaa, Musta Täku Tall ja kalaravinto-
la Suurvanker. Albun kartano 22  on kuu-
luisa päärakennuksensa värikkäistä kat-
tomaalauksistaan, palan painiketta kar-
tanomiljöössä tarjoaa Albu Toiduait.

I N F O: 
Lahemaan kansallispuiston vierailukeskus 
+372 329 5555, e-mail info@lahemaa.ee
W W W:
www.lahemaa.ee I www.l-virumv.ee

Törmärannikko ja 
Virumaa

Länsi-Virumaalla sijaitseva 17000 
asukkaan Rakvere 23  on eräs Viron 

vanhimmista kaupungeista. Jo vuon-
na 1226 Henrik Lättiläinen kirjoit-
ti Liivinmaan kronikassaan Tarvanpään 
linnoituksesta ja kaupunkioikeudet Rak-
vere, saksaksi Wesenberg, sai vuonna 
1302. Nykyisin ritarilinnan rauniot ovat 
käytössä ulkoilmakonserttien ja kesä-
teatterin esityspaikkana. Rakveren lin-
nan vieressä on kaupungin 700-vuotis-
päivän kunniaksi pystytetty metallinen 

Tarvas-alkuhärkä-
patsas, jonka on 
tehnyt kuvanveis-
täjä Tauno Kang-
ro. Rakveren lin-
nan museossa on 

keskiaikaan liittyvä näyttely, jossa voi tu-
tustua mm. karmiviin kidutusvälineisiin. 
Schenkenbergin krouvissa tarjotaan kes-
kiajan reseptien mukaan tehtyjä ruokia.

Kundan 24  alueelta on löydetty van-
himmat asutuksen jäljet Virosta. 

Kundassa on asuttu jo mesoliittisella 
ajalla yli 8000 vuotta sitten ja paikan 
mukaan on nimetty arkeologinen Kun-
dan kulttuuri. Todennäköisesti sen pe-
rustajat olivat etelästä tulleita metsäs-

Kauniita kartanopuistoja löytyy mm. 
Aan kartanosta 29  ja maan tasalle pom-
mitetusta Toila-Orun kartanosta 30 , jo-
ka oli aikoinaan Viron valtionpäämiehen 
Konstantin Pätsin kesänviettopaikka.

Koillis-Viron kiinnostavin luonnonnäh-
tävyys on Ontikan rantatörmä 31 ,  

Sakan ja Toilan välisellä alueella si-
jaitseva lähes 20 km pitkä yhtenäinen 
kalkkikivijyrkänne. Korkeimmillaan tör-
mä on 56 metriä merenpinnasta ja nä-
köalat Suomenlahdelle ovat sen mu-
kaiset. Valasten vesiputous (24 m) 32  
on Viron korkein. Näköalatasanteelta 
pääsee ihailemaan myös maalauksel-
lisia kalkkikivikerroksia, joilla on ikää 
470–570 miljoonaa vuotta. Kalkkikivi 

täjiä ja kalastajia. Kotieläimistä tunnet-
tiin näinä Sumerin ja vanhan Egyptin 
kulttuuria edeltävinä aikoina vain koi-
ra. Vuonna 1870 perustettiin Kundaan 
sementtitehdas, jonka vaiheisiin voi tu-
tustua Kundan Sementtimuseossa. Rau-
nioitunut Toolsen linna 25  sijaitsee me-
ren rannalla lähellä Kundaa. 

Ehalkivi 26  on Letipean niemellä le-
päävä siirtolohkare. Pohjois-Euroo-

pan suurimman kivilohkareen ympäryys-
mitta on 49,6 metriä ja se painaa yli 
2400 tonnia. Hieman idempänä näkö-
alapaikalla meren rannalla kohoaa linna-
mainen Kalvin kartano 27 , jossa on laa-
dukas ravintola. 1500-luvulla raken-
nettu Purtsen linnoituskartano 28  edus-
taa samaa mahtipontista linjaa, nykyisin 
se toimii ruokailu- ja konserttipaikkana. 

on Viron kansalliskivi ja rantatörmä on 
ehdolla Unescon maailmanperintöluet-
teloon luontokohteena. 

Itäinen Viro on vastakohtien seutua, 
sillä luonnonkauniiden paikkojen ohel-

la alueella on runsaasti suurteollisuut-
ta. Palavankiven tuotannosta muodos-
tuneet tuhkavuoret ja sähkölaitosten 
valtavat savupiiput pistävät silmään ta-
saisessa maastossa. Toisaalta, esimer-
kiksi Kukrusen “tekovuori” 33  Tallinna-

Rakvere

Narva

Kohtlan kaivosmuseo



Tuhalan noitakaivo

Itä-Virumaan keskus on Jõhvi 35 ,  
joka mainitaan historian kirjoissa 

ensimmäisen kerran vuonna 1241. 
Neuvosto-aikana teollisuuskaupungik-
si kasvanut Sillamäe 36  on kutkuttava 
esimerkki 1950-luvun stalinistisesta ark-
kitehtuurista. Rajakaupunki Narva 37 ,  
joka tuhoutui lähes täydellisesti toi-
sessa maailmansodassa, on kiinnosta-
va “erilainen matkakohde”. Narvan kuu-
luisin nähtävyys on Narvajoen rannal-
le rakennettu Hermannin linnoitus eli 
Narvan linna. Toisella puolen jokea ko-
hoava Ivangorodin linna on jo Venä-
jää. Narvassa käydessä kannattaa poi-
keta melkein 150 vuotta vanhan Kreen-
holmin tekstiilitehtaan kaupunginosas-
sa, joka sijaitsee pari kilometriä linnoi-
tuksesta yläjuoksulle.

Kuremäen luostari

korkea majakka. Paldiskin kaupunki 45   
tunnetaan paikkana, jossa on tsaari Pie-
tari Suuren rakennuttamien bastioni-
en rauniot ja Neuvostoliiton sukellusve-
neiden oppikeskuksen rauniot. Läheiset 
Pakrin saaret 46  ovat erinomaisia luonto-
matkailukohteita. Tallinna-Haapsalu -lin-
jalla olevista nähtävyyksistä tärkeimmät 
ovat kuvankaunis Vasalemman kartano 
47 , historiallinen Padisen luostari 48 , kor-
kealle rantatörmälle rakennettu Harju-

Tallinnasta  
länteen ja etelään

Monet kiinnostavat nähtävyydet 
ovat alle tunnin ajomatkan pääs-

sä Tallinnasta. Saku 40  tunnetaan en-
nen kaikkea Viron vanhimmasta pani-
mostaan, jossa on myös museo ravinto-
loineen. Läheisessä Kurtnan kylässä 41  
on Viron moottoripyörämuseo ja suo-
sittu kokoperheen puuhapuisto Vembu-
tembumaa.

Muita Tallinnan lähellä sijaitsevia 
nähtävyyksiä ovat luonnonkaunis 

Keilan vesiputous 42 , Türisalun 43  31 met-
riä korkea rantatörmä ja Pakrin niemen 
jyrkänne 44 , jonka reunalla on 54 metriä 

Madisen kirkko 49  ja Harju-Ristin kirk-
ko 50 .

Raplamaalla sijaitseva Varbolan lin-
navuori 51  mainitaan ensimmäisen 

kerran historian kirjoissa vuonna 1212. 
Linnoitusta on entisöity matkakohteeksi 
mm. rakentamalla uudelleen linnoituk-
sen portti ja kaivo. Tuhalan 52  seudul-
la on monia muinaisia asuinpaikkoja. 
Tuhala tunnetaan kuitenkin parhaiten 

Sakun panimo

Narva maantien vieressä on suosittu 
paikka kauniiden näköalojensa ansios-
ta. Kohtlan kaivosmuseo 34  on eräs Itä-
Virumaan mielenkiintoisimmista näh-
tävyyksistä. Museokäynnin jännittävin 
osa on kiertoajelu maanalaisella junalla. 
Museon oppaina toimivat entiset kai-
vosmiehet, jotka esittelevät asiantunte-
vasti vanhan kaivoksen toimintaa.

Vuonna 1891 perustettu Kuremäen 
luostari 38  on Viron ainoa toimi-

va ortodoksinen nunnaluostari, suosit-
tu matkakohde ja pyhiinvaelluspaikka. 
Luostarissa on mm. parantava lähde. 
Luostarin toinen nimi onkin Pühtitsan 
luostari. Perimätiedon mukaan samal-
la paikalla sijaitsi muinoin virolaisten 
hiisi. Itä-Virumaalla Illukan kunnas-
sa on myös järvistään rikas Kurtna 39 .  
Nummimaisten männiköiden lomassa 
on yli 40 järveä ja lampea. 

I N F O: 
Jõhvin matkailuinfokeskus +372 337 0568, 
e-mail johvi@visitestonia.com
Narvan matkailuinfokeskus +372 356 0184, 
e-mail narva@visitestonia.com
Rakveren matkailuinfokeskus +372 324 2734, 
e-mail rakvere@visitestonia.com 
W W W:
www.rakvere.ee I www.ida-viru.ee I www.narva.ee
www.kaevanduspark.ee
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mutta Sagadin kartanossakin 10  on jo 
harjoituskenttä. Pohjois-Virossa voi har-
rastaa myös monia adrenaliinilajeja, ku-
ten merimelontaa, surffausta, raftingia 
(kumilauttailua), seinäkiipeilyä ja ATV-
ajoa. Türi-Allikulla 76  ja Aravetellä 77   
on hyvin hoidetut mikroautoradat. 
Metsästysmatkailua, mm. villisian jahte-
ja järjestää Valtionmetsien hallintokes-
kus RMK.

Tallinnan eläintarha ja Sillaotsan maa-
tilamuseo 79  ovat eläintenystävien 

suosimia matkakohteita. Kurtnassa 41   
sijaitsee Vembu-tembumaan puuhapuis-
to, jossa aika vierähtää nopeasti. Keilan 
vesipuisto 80  on avoinna ympärivuoti-
sesti. Rentouttavia kylpylähoitoja saa 
Viimsin 81 , Laulasmaan 82  ja Toilan 30  
kylpylöissä. Maatilamatkailua tarjoaa 

metsien hallintokeskus RMK (Riigi-
metsa Majandamise Keskus) vastaa ret-
keilyreittien kunnossapidosta ja jakaa 
neuvoa luonnossa liikkumisesta ja jo-
kamiehenoikeuksista. Melontakelpoisia 
jokia Raplamaalla ja Järvamaalla ovat 
Jägalajoki, Põltsamaajoki ja Pärnujoki. 
Kanoottien vuokrausta voi tiedustella 
Tamseljan 60  kanootti- ja pyöräretkien 
järjestäjiltä, Kõrven 61  keskuksesta sekä 
Kõrvemaan retkeily- ja hiihtokeskuk-
sesta 62 . Länsi-Virumaan melontajoet 
ovat Loobujoki, Kundajoki, Pedjajoki 
ja Valgejoki. 

Viron rantalomakausi alkaa suunnil-
leen kesäkuun alussa hieman vuo-

desta riippuen. Merivesi on lämmintä 
aina elokuun lopulle saakka, järvissä ja 
merenlahdissa vesi on lämmintä pitem-

karstialueestaan, jossa on maanalainen 
joki ja salaperäinen tulva-aikoina vettä 
suihkuttava “noitakaivo”. 

Maakunnan keskuksen Raplan 57  
ympäristössä on paljon komei-

ta kartanoita kuten Alu 53 , Kuusiku 54 ,  
Valtu 55  ja Purila 56 . Türin pikkukau-
punkiin 58  kannattaa matkustaa touko-
kuussa kukkamarkkinoiden aikaan. Maa-
kunnan viehättävimmät ravintolat ovat 
Nõmmen krouvi (1786) 87 , Kahvila 
Kadri Tare ja asemaravintola Külla Jürile 
ja vanhaan tekstiilitehtaaseen tehty Saa-
ra Kohvituba. Tekstiilitaidetta ja nuk-
keja voi ihastella myös Resa Tiitmaan 
nukkehuoneessa. Matkalla kannattaa 
piipahtaa myös Türin kirkossa, jonka 
tuuliviirinä on kirjava kukko.

Järvamaan keskus Paide 59  sijaitsee 
Viron sydämessä. Vuonna 1291 kau-

punginoikeudet saanut Paide on upea 
historiallinen matkakohde monine mu-
seoineen. Kaupungin kuuluisin nähtä-
vyys on entiseen ulkoasuunsa uudelleen 
rakennettu Paiden vallitorni. Paidesta 
onkin vain kivenheiton matka Tallinna-
Tartto maantielle, kääntyäkö takaisin 
pohjoiseen vai jatkaako etelään?

I N F O: 
Tallinnan matkailuinfokeskus +372 645 7777, 
e-mail turismiinfo@tallinnlv.ee
Raplan matkailuinfokeskus +372 489 4359, 
e-mail rapla@visitestonia.com
Paiden matkailuinfokeskus +372 385 0400, 
e-mail paide@visitestonia.com
W W W:
www.jarva.ee I www.tyri.ee

Aktiviteetteja...

Lahemaan kansallispuisto tarjoaa mo-
nipuolisia luontomatkailumahdolli-

suuksia ratsastusretkistä opastettuihin 
kartanokierroksiin ja siellä on runsaasti 
merkittyjä patikointi- ja pyöräilyreittejä. 
Sagadin kartanossa toimiva Valtion-

pään. Pohjois-Viron uimarantoja ovat 
mm. Kloogarand 63 , Kaberneeme 64 ,  
Salmistu 65 , Võsu 66  ja Vainupea 67 . 
Kannattaa tutustua myös Peipsin poh-
joisrannikon uimapaikkoihin. Tallinnan 
uimarannoista vilkkaimmat ovat Piritan, 
Stroomin ja Kakumäen rannat. 

Ratsastusta voi harrastaa Harjumaalla 
Niitväljan tallilla 68  ja Ruilan tallilla 69 ,  

Raplamaalla Maasikmäen ratsastusti-
lalla 70 , Järvamaalla Jänedan tallilla 21 ,  
Länsi-Virumaalla Kuusekännun ratsas-
tustilalla 71 , Pallasen talleilla 8 , Arman 
ratsastustilalla 72  ja Orun maatilalla 73 .  
Kohalan kartanossa 74  on Viron ai-
noa islanninhevosten talli. Golfin ystä-
vät tuntevat varmasti jo entuudestaan 
Niitväljan 68  ja Suurestan golfkentät 75 ,  

Väljaotsa turismitalu 83 , jossa on myös 
hierontapalvelua ja hyvä perinteinen 
sauna. Saka Cliff hotellin 78  erikoisuute-
na on infrapunasauna. Türi-Allikulta 76  
löytyy aito savusauna, josta pääsee pu-
lahtamaan avantouinnille. Vana-Veski -
lomakeskuksessa Ussisoolla 84  on oma-
peräinen muovisauna, jonka seinät ovat 
kasvihuonemuovia. Annen lomakodis-
sa 85  voi kylpeä tilan omassa lähteessä. 
Järva-Jaanin 86  erikoisuutena on palo-
autoon tehty sauna.

POHJOIS-VIRO
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Nevskij ja Troika. Kansainvälistä keittiö-
tä tarjoavat Pegasus ja Novell, tyylikkäät 
Stenhus ja Egoist ja monet muut ravin-
tolat. Klubit Privé, Moskva, Hollywood, 
BonBon ja Parlament ovat kaupun-
gin bailupaikkoja. Jotain “toisenlais-
ta” löytyy paikoista nimeltä Von Krahl, 
LoveSexMoney, Levist Väljas, KuKu ja 
Kultuuritehas Polymer. Kaupungin virii-
li yöelämä on noteerattu laajalti ja näyt-
tää siltä, että Tallinna on kasvamassa 
kovaa vauhtia Pohjoismaiden yöelämän 
pääkaupungiksi. Toki mahdollisuuksia 
rauhallisempaankin menoon riittää sekä 
lasten kanssa matkustaville että omaa 
rauhaa etsiville.

Tallinnan ulkopuolella sijaitsevia ra-
vintoloita luonnehtii maanlähei-

syys. Perinteisiä vanhan ajan kestikie-
vareita ovat Viitnan 8  ja Altjan kie-
varit 5  Lahemaalla, Nõmmen krou-
vi 87  Raplamaalla ja Musta Täku Tall 21  
Järvamaalla. Kalakasvatusta harjoitetaan 
Hüürussa 88 , Jõgisoossa 89 , Veskisillassa 76   
ja Vaiklassa 90 , joissa ruokalistalle pää-

sevät kalat ovat usein asiakkaiden pyy-
dystämiä.

Tallinnan teatterit, elokuvateatterit 
ja museot tarjoavat monia mah-

dollisuuksia mieltä virkistävään kau-
punkilomaan. Kadriorgin palatsissa voi 
vanhan taiteen ohella tutustua syk-
systä 2005 myös moderniin taitee-
seen, kun uusi nykytaiteen museo 
KUMU avaa ovensa yleisölle. Tallinnan 
Taidehalli (Kunstihoone), Rotermannin 

W W W:
www.retked.ee I www.ropeclimber.com 
www.egk-golf.ee I www.tallinnzoo.ee
www.viimsitervis.ee I www.saka.ee 
www.laulasmaa.ee I www.toilasanatoorium.ee 
www.veskisilla.ee

...ja menopaikkoja

Tallinnan ravintolatarjonta on suhteel-
lisen kattava. Keskiaikaisesta ruoas-

ta ja tunnelmasta pääsee nauttimaan 
Olde Hansassa ja Peppersackissa, aitoja 
virolaisia herkkuja tarjoavat puolestaan 
Kuldse Notsu Kõrts ja Vanaema Juures. 
Italialaisen keittiön edustavimmat ravin-
tolat ovat Bocca ja Controvento, venäläi-
sen keittiön ystäville kaupungista löytyy 

POHJOIS-VIRO
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Suolavarasto (Rottermanni Soolaladu) 
ja Designmuseo (Tarbekunsti- ja Disaini-
muuseum) järjestävät ympärivuotisesti 
tasokkaita näyttelyitä. Joskus on mu-
kavaa vain kierrellä vanhankaupungin 
pienissä putiikeissa ja gallerioissa, jois-
sa vanha ja uusi yhdistyvät monina jän-
nittävinä interiööriratkaisuina.

Laulujuhlaperinne elää vahvana Viros-
sa. Suuria laulujuhlia Tallinnan lau-

lukentällä järjestetään joka viides vuo-
si. Vuodesta 1962 on järjestetty erik-
seen nuorten laulu- ja tanssijuhla. Joka-
vuotisista kulttuurikalenterin tapahtu-
mista on syytä panna korvan taakse 
Vanhankaupunginpäivät, Keskiaikaiset 
markkinat, Pimeiden öiden elokuvafesti-
vaali PÖFF, Jazzkaar, NYYD (uuden mu-
siikin festivaali), Rakveressa järjestettävä 
teatterifestivaali Baltoscandal ja Raplan 
kirkkomusiikkifestivaali 57  ja folktapah-
tuma Viru Säru 11 . Muita suosittuja joka-
vuotisia tapahtumia ovat mm. Käsmun 
viikinkipäivät 7 , Türin kukkamarkki-
nat 58 , Avinurmen Pyttymarkkinat 91 ,  

Mestareiden markkinat Paidessa 59 ,  
Jänedan puutarhamessut 21 , Akankan-
non mestaruuskisat Müürikulla 92  ja 
Porkunin järven Tünnisõit 93 , jossa ote-
taan mittaa tynnyrillä melomisen pa-
remmuudesta. Taidetapahtumista tun-
netuimmat ovat Tallinnan grafiikkatrien-
naali, Paiden kalkkikivipäivät 59 , puutai-
defestivaali Varbola Puu 51  ja Tohisoon 
kartanon keramiikkasymposiumit 94 . 
Käsityön ystäville tarjoaa Pohjois-Viro 
lukuisia matkakohteita, kuten Katariinan 

kilta Tallinnan vanhassakaupungissa, 
Puravikun tuulimyllyn Seppien paja 55 , 
Atlan Kartanokeramiikka 95 , Raplamaan 
Kantelepaja 96  ja Palmsen kartanon 
Sepän paja 11 . Näistä paikoista löytyy 
takuulla aitoja käsityötuotteita villapai-
doista seppien taoksiin.

Pohjois-Viron museoista nostettakoon 
esille Kurtnan moottoripyörämu-

seo 41 , Järva-Jaanin paloautomuseo 86 ,  
Järvakandin lasimuseo 97 , Kundan se-
menttimuseo 24  ja Viron yleisradiomu-
seo 58 , Tallinnassa sijaitsevat Viron his-
toriallinen museo ja Viron ulkomuseo. 
Kalkkikiveen ja sen historiaan voi tu-
tustua Porkunin kalkkikivimuseossa 93  
Länsi-Virumaalla ja Gildemannin do-
lomiittimestareiden luona Jalasella 98  
Raplamaan maakunnassa.

W W W:
www.opera.ee I www.concert.ee I www.ekm.ee 
www.etdm.ee I www.evm.ee I www.eam.ee 
www.svm.ee I www.bocca.ee
www.restoranpegasus.ee I www.egoist.ee
www.troika.ee I www.restoran.ee/viitna 
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Muinainen Liivinmaan kuningaskun-
nan pääkaupunki Põltsamaa 2   

tunnetaan omena- ja mustaherukkavii-
neistään ja 17 sillastaan. Maakunnan 
keskuksen Jõgevan 3  kupeessa voi ihas-
tella Laiusen ritarilinnan 4  jylhiä rauni-
oita. Tiedetään, että Ruotsin kuningas 
Kaarle XII joukkoineen vietti erään tal-
ven Suuren Pohjan sodan aikana linnas-
sa. Perimätiedon mukaan Laiusen kirk-

Tartto ja Peipsi

Tartto mainitaan ensimmäisen ker-
ran historian kirjoissa vuonna 1030. 

Elämä Etelä-Viron keskuksessa Tartossa 
1  pyörii pitkälti Viron korkeimman opi-
nahjon Tarton yliopiston ympärillä. Vuon-
na 1632 perustetussa yliopistossa ovat 
työskennelleet mm. pioneeriembryologi 
Karl Ernst von Baer ja semiootikko Jüri 

tona ajalta, jolloin mäellä oli virolaisten 
muinainen linnoitus. Kahvila-pubi Wilde 
Toomemäen kainalossa Vallikraavi- ja 
Ülikooli-kadun kulmalla on miellyttä-
vä levähdyspaikka. Sen alakerrassa on 
kahvilan lisäksi kirjakauppa ja yläker-
rassa pubin puolella kaupungin viilein 
kesäterassi.

Tarton halki virtaavalla Emajoella ei 
ole enää samaa merkitystä kuin vuo-

sisatoja sitten. Muinainen kauppaväylä 
on kuitenkin paikallaan kaupunkilaisten 
virkistäytymisen kannalta. Vehreät puis-
toalueet reunustavat joen rantaa koko 
kaupungin keskustan matkalta. Tarton 
viehättävin kaupunginosa on keskus-
tan lähellä sijaitseva Supilinn, jonka nimi 
tarkoittaa suomennettuna keittokau-
punkia. Puutalokaupunginosan kaduis-
ta suurin osa on nimetty osuvasti juu-
resten ja vihannesten mukaan. Karlova, 

Lotman. Viron ensimmäinen sanoma-
lehti, ensimmäiset laulujuhlat ja yleisesti 
ottaen koko kansallinen herääminen sai 
alkunsa juuri Tartosta. Kaupungin sym-
boli on kuusipylväinen Yliopiston päära-
kennus, arvokkain kulttuurihistoriallinen 
rakennus on Johanneksen kirkko. Sen 
terrakottaveistokset ovat ainutlaatuisia 
koko Euroopan mittakaavassa.

Tarton keskusta on rakennettu klas-
sismin ihanteiden mukaisesti. Raati-

huoneentorin kuuluisimmat nähtävyy-
det ovat 1700-luvulta peräisin ole-
va Raatihuone, sen suihkulähde, jon-
ka keskellä on Mati Karminin veistämä 
patsas Suutelevat opiskelijat ja vanha 
Pisan tornin lailla kenottava apteekkira-
kennus, jossa sijaitsee Tarton taidemu-
seo. Raatihuoneen takaa kohoaa laa-
ja puistoalue Toomemägi, jota hal-
litsevat mahtipontiset Tuomiokirkon 
rauniot. Toomemäellä on myös lukui-
sia yliopiston rakennuksia kuten Tarton 
tähtitorni. Kumpuilevat vallit ovat muis-

Tähtvere ja Tammelinn ovat muita kau-
punginosia, joihin voi tutustua keskus-
tasta reippailemalla.

kopuiston 300-vuotias lehmus on kunin-
kaan itsensä istuttama.

Jõgevamaalla on mielenkiintoinen 
Vooremaan maisemansuojelualue. 

Omaperäinen moreeniselänteiden alue 
on syntynyt mannerjään työntämästä 
maaperästä. Voorien lomassa on maa-
lauksellisia ja kalaisia järviä. Vooremaan 
sydämessä sijaitseva Palamusen kylä 5   
on tuttu jokaiselle virolaiselle, sillä kou-
lussa on kuvattu lastenelokuva Kevade, 
joka perustuu Oskar Lutsin samannimi-

Tartto

Laiuse

Sipulinkasvatusta Peipsin rannalla

Võhandujoki

ETELÄ-VIRO

10



taista, joka on perustettu vuonna 1734. 
Klassistisen Sillapean kartanon puistos-
sa kasvaa yli 300 puu- ja pensaslajia. 
Maakunnan keskus Põlva 18  on rauhal-
linen pikkukaupunki, jonka nähtävyyk-
siä ovat mm. 1500-luvulla rakennettu 
Marian kirkko, Intsirmun laulukenttä ja 
massiivinen kulttuurikeskus. 

Viron kirkasvetisin järvi Valgejärv ja 
sen tummavetinen sisar Mustjärv 

sijaitsevat soisella Meenikunnon maise-
mansuojelualueel-
la 19 . Ilumetsan   
meteoriittikraat-
tereista suurin on 
halkaisijaltaan 80-
metrinen Põrgu 
haud 20 . Viereiset 

Põlvamaa ja 
Setomaa

Etelä-Viron kumpuilevassa maastos-
sa on runsaasti sekä isompia että 

pienempiä järviä, jokia, laaksoja, niitty-
jä, metsiä ja soita. Ahjajoen alkulaaksos-
sa sijaitseva Taevaskoda 13  on upea 24 
metriä korkea hiekkakivijyrkänne. Seutu 
on suosittua retkeily ja -ratsastusmaas-
toa, jossa hyvällä onnella voi bongata 

kein hiekkakiviseinämä, 43-metrinen 
 Härman muuri.

Räpinan 17  ylpeys on eräs Euroopan 
vanhimmista toimivista paperiteh-

seen romaanin. Nykyisin koulussa toi-
mii museo, joka esittelee koulun-
käyntiä 1800-luvulla, jolloin kirjaili-
ja Luts kävi itse saman kyläkoulun. 
Puutarhamatkailijalle Jõgevamaa on an-
toisa maakunta. Luuaan arboretumissa 6   
on lähes 750 eri puu- ja pensaslajia. 
Saaren kartanon 7  yrttitarha on ilo sil-
mälle. Elistveren eläinpuistossa 8  on 
laaja kokoelma Viron luonnon eläimiä. 

Viron itäosassa sijaitseva Peipsi on 
Euroopan neljänneksi suurin järvi. 

Venäjänkielisten vanhauskoisten asutus 
Peipsin länsirannalla on vanhaa perua. 
Ensimmäiset vanhauskoiset pakenivat 
Venäjältä 1600-luvulla tsaarin ortodok-
siseen kirkkoon kohdistamia reformeja. 
Vanhauskoisuus on eräs ortodoksisuu-
den muoto, jonka historiaa esitellään 
vanhauskoisten museossa Kolkjassa 9 . 
Asutus kulkee Peipsin rantaa pitkin kilo-
metrien pituisissa ketjukylissä. Kolkjassa 

on yksi Viron erikoisimmista ruokapai-
koista, paikallinen Kala- ja sibularesto-
ran tarjoaa nimensä mukaisesti kalaa ja 
sipulia. Rajan vanhanuskoisten luosta-
rin 10  päärakennus toimii nykyisin enää 
kirkkona. Valkoinen satulinnaa muistut-
tava Alatsikivin linna 11  hieman kauem-
pana sisämaalla on todellinen katseen-
vangitsija. Syrjäinen Piirissaar 12  on mie-
lenkiintoinen päiväretkikohde, jonne 
pääsee laivalla Tartosta. Peipsillä sijait-
sevan saaren pääelinkeinot ovat edel-
leen kalastus ja sipulinkasvatus.

I N F O: 
Tarton matkailuinfokeskus +372 744 2111, 
e-mail tartu@visitestonia.com
Palamusen matkailuinfokeskus +372 776 8520, 
e-mail palamuse@visitestonia.com
W W W:
www.tartu.ee I turism.tartumaa.ee 
www.jogevamv.ee

harvinaisen kuningaskalastajan. Virkisty-
salueen nähtävyyksiin lukeutuvat myös 
Aksten muurahaiskekojen alue 14  ja Val-
gesoon maisemansuojelualue 15 . 

Piusan hiekkakiviluolaston 16 korkeim-
mat luolat ovat yli 10 korkeita. Luo-

lasto suljetaan syksyisin matkailijoilta, 
sillä luolissa talvehtii yksi Koillis-Euroo-
pan suurimmista lepakkoyhdyskunnista. 
Viereisessä entisessä rautatierakennuk-
sessa toimii Piusan keramiikkapaja. 
Piusan alkulaaksossa on Viron kor-

Muurahaiskeko Akstessa

Meenikunnon suo
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Näkymä Isolta Munamäeltä

Vastseliinan piispanlinnan rau-
niot 26  Võrumaalla ovat mah-

tava ilmestys. 1300-luvulla raken-
netun linnan tiedetään olleen suo-
sittu pyhiinvaelluskohde keskiaika-
na. Tien pielessä on tunnelmallinen 
Piirin krouvi ja Piusan alkulaakson 
luontopolun opastettu lähtöpiste. 
Läheisellä Meremäen mäellä 27  on 
korkeutta 202 metriä ja suotuisal-
la ilmalla sieltä näkee Petserin luos-
tarin kullatut tornit. Kumpuilevassa 

Võrumaan maastossa liikkuessa tu-
lee väkisin hyvälle tuulelle - notko-
jen ja kukkuloiden maakunta onkin 
monien mielestä maan kaunein-
ta seutua. Maakunnan keskus on 
puutaloarkkitehtuuristaan kuuluisa 
Võru 28 , jonka tunnetuin historialli-
nen henkilö on Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, vuosina 1803–1882 
elänyt Viron kansalliseepoksen 
Kalevipoegin kokoaja. Tamula ja 
Kubijajärv ovat alueen suosituimmat uimarannat.

Viron korkeuserot ovat suurimmillaan Haanjan ylängöllä. 
Viron korkeimmalla huipulla Isolla Munamäellä 29 on kor-

keutta 318 metriä, jylhällä Kütiorgin 31   
laaksolla taasen on syvyyttä 70 met-
riä. Samalla alueella on myös Viron sy-
vin järvi – Rõuge Suurjärvellä 30  on sy-
vyyttä 38 metriä. Eikä tässä vielä kaik-
ki, Haanjassa on myös Viron “paksuin” 
suo. Vällamäen suon 32  turvekerros on 
parhaimmillaan 17 metriä. Haanjassa 
on myös luonnonpuisto Haanjamaa 
looduspark, jonka haastava tehtävä on 
suojella arvokasta luontoa ja kulttuuri-
maisemaa tuleville sukupolville.

Võrumaa ja Valgamaa

Setojen rakennusperinteeseen, 
käsityöhön, kansallisruokiin ja 

muuhun kansankulttuuriin voi tu-
tustua Seto Talumuuseumissa Värs-
kassa 23 . Värskassa on myös kylpy-
lä, jolla on omat mineraalivesikai-
vonsa. Värska vesi on Vironmaan 
vissyä, jota myydään pullotettuna 
marketeissakin. Seto Muuseumitarõ 
Obinitsassa 24  on setomuseo, joka 
on erikoistunut setojen tapa- ja pe-

rinnekulttuuriin vuosina 1920–1940. Myös Saatsessa 25  on 
kiinnostava setojen kultuuria esittelevä museo. Tsasounat eli 
ortodoksiset rukoushuoneet ovat yleinen näky Setomaalla.

Kuradihaud ja Tondihaud ovat perimätiedon mukaan mana-
lan portteja. Paikallinen luonnonyrtteihin erikoistunut mat-
kailumaatila Süvahauvva Loodustalu 21  on paikka, josta voi 
kysyä kanoottimatkoja Võhandujoelle. Verioran ruokapaikan 
Tiina Köökin iskulause on “Alati head ja parimat” 22 .

Viron kaakkoisrajalla sijaitseva Setomaa eroaa muus-
ta Virosta monella tavoin. Paikallinen seton kielimuoto 

eroaa niin paljon viron kielestä, etteivät ulkopaikkakuntalai-
set pysy välttämättä kärryillä edes tietä kysyessään. Setonaiset 
tunnistaa laulujuhlilla komeista hopeisista rintapanssareistaan 
ja perinteistä laulusta, jota kutsutaan leeloksi. Setojen (toisel-
ta nimeltään setokaisten) hedelmälli-
syysjumala on nimeltään Peko. Setot 
ovat periaatteessa ortodokseja, mut-
ta vanhoilla perinteillä on säilynyt 
niin tärkeä asema setojen keskuu-
dessa, että monien setojen siteet vi-
ralliseen kirkkoon ovat löyhät. Matka 
Setomaalle kannattaa ajoittaa elo-
kuussa Seton Kuningaskunnan päivil-
le, jolloin setot valitsevat joukostaan 
leppoisin juhlamenoin hallitsijansa 
ülemsootskan. 

I N F O: 
Põlvan matkailuinfokeskus +372 799 5001, 
e-mail polva@visitestonia.com
Räpinan matkailuinfokeskus +372 796 4810, 
e-mail rapina@visitestonia.com
W W W:
www.southestonia.info
www.polvamaa.ee
www.polvamaale.ee 
www.hot.ee/setotour
www.hot.ee/setomuuseum 

Hinnin rotko

Rõugen kirkko

Taageperan linna
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Viljandi

va Sangasten linna 40 , on kaunis näky 
mahtavan tammien reunustaman tien 
päässä. Ritarilinnamaisessa kartanossa 
voi myös majoittua ja ruokailla. Myös 
Taageperan jugendlinna 41  sävähdyttää 
metsien keskellä, sen “pikkuveli” on ju-
gendtyylinen Holdren linna 42 .

Tõrva 43  on rauhallinen ja idyllinen 
puutarha- ja lomakaupunki, jonka 

nimi juontuu kaukaa tervanpolton ajois-
ta. Matkalla kannattaa poiketa Helmen 
ritarilinnan raunioilla 44 , 1500 vuotta 
vanhoista vedenalaisista puurakenteis-
ta kuuluisalla Valgjärvellä 45  ja viehättä-
vällä Tündren järvellä 46 . Jõgevestesssä 
47  on Venäjän sotapäällikön Barclay de 
Tollyn mausoleumi.

Otepää 48  on Viron talviurheilun 
mekka. Otepään nimi tarkoittaa 

suomennettuna karhun päätä. Otepään 
linnavuorella oli aikoinaan Viron ensim-
mäinen kivilinna. Nykyisin jäljellä on 
vain kasa raunioita. Paikallisessa Marian 
kirkossa vihittiin vuonna 1884 käyttöön 
Eesti Üliõpilaste Seltsin sinimustaval-
koinen lippu, josta myöhemmin tuli Vi-

Rõuge 30  on pieni järvien katveessa 
sijaitseva kaupunki, jonka kirkko su-

lautuu kauniisti ympäröivään luontoon. 
Kahrilan järven rannalla sijaitsee Hinnin 
rotko 33  ja sen kunnioitusta herättävät 
korkeat hiekkakiviseinämät. Mõnisten 
ulkomuseossa 34  voi ihastella vanhoja 
maatilan rakennuksia. Matkailijat voivat 
kokeilla museossa kankaan kutomista, 
halonhakkuuta, vitsan avulla vesisuonen 
etsintää tai tutustua Etelä-Viron luon-
toon hevoskärrykyydillä.

Karulan kansallispuiston vierailukes-
kus sijaitsee Ähijärven rannalla 35 .  

Niittyjen ja metsäjärvien Karulassa voi 
onnistua näkemään mustahaikaran, 
kalasääsken tai saukon. Lapsille tarjoa-
vat ohjelmaa Metsämuorin perhepuis-
to (Metsamoori perepark) Mähklissä 36  
ja Pokumaan polku Viselassa 37 . Viron 
paksuin tammi löytyy Urvasten 38  ky-
läkaupan takaa pellolta. Tamme-Laurin 
tammen nimeä kantavan puun iäksi 

ron tasavallan lippu. Vanhassa pappilas-
sa toimii Viron lipun museo. Otepään 
korkeimmat mäet ovat Kuutsemäe 49 ,  
Harimäe 50  ja Pieni Munanmäki 51 . Teh-
vandin ja Kuutsemäen hiihtokeskuksis-
ta saa informaatiota hiihtomaastoista ja 
laskettelurinteistä. Otepään Pyhäjärvi 52   
on eräs Viron kauneimmista järvistä, mi-
käli mittapuuna käytetään järvestä teh-
tyjen maalausten määrää. Pyhäjärvi ym-
päristöineen on Otepään tunnetuin vir-
kistäytymisalue, jossa voi harrastaa ulkoi-
luaktiviteetteja kaikkina vuodenaikoina. 

I N F O: 
Võrun matkailuinfokeskus +372 782 1881, 
e-mail voru@visitestonia.com
Valgan matkailuinfokeskus +372 766 1699, 
e-mail valga@visitestonia.com
Otepään matkailuinfokeskus +372 766 1200, 
e-mail otepaa@visitestonia.com
W W W:
www.southestonia.info I www.vorulinn.ee 
www.visitvoru.ee I www.haanjamaa.ee
www.karularahvuspark.ee

Viljandi ja Soomaa

Maakunnan keskuksessa Viljandissa 
53  on Viron mäkisimmät kadut. 

Vanhan ritarilinnan rauniot ja lehmus-
puistot tekevät kaupungista hyvän koh-
teen lomailulle. Kaupungin tärkeimmät 
nähtävyydet ovat Johanneksen kirkko 
1400-luvulta, Raatihuone, Vesitorni ja 
Riippusilta. Viljandijärven hiekkarannal-
la on erinomaiset liikuntamahdollisuu-
det. Kaupungissa on myös paljon tun-

on arvioitu 700 vuotta. Urvastessa on 
myös Võrumaan vanhin rakennus, Urba-
nuksen kirkko, joka muista Viron maa-
laiskirkoista poiketen on basilika.

Maakunnan keskus Valga 39  on 
Viron ja Latvian rajakaupun-

ki. Valtioiden raja kulkee kirjaimelli-
sesti keskellä kaupunkia. Valgamaan 
kuuluisin kartano, historismia edusta-

Niitty Soomaalla
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nelmallisia kuppiloita, pubeja 
ja ravintoloita. Uueveskin lo-
makeskuksessa on kalakasva-
tus, jonka yhteydessä toimii 
ravintola.

Soomaan luonnonpuisto 
on Viljandimaan tunne-

tuin luontomatkailukohde. 
Alueella on laajat vesistöt ja 
lähes kaikilla paikallisilla asuk-
kailla on pihapiirissään vene, 
kun vedenpinta nousee ke-
väisin ja syksyisin useita met-

rejä, ei muille kulkuneuvoille ole juuri käyttöä. Myös yhdes-
tä puusta veistettyjen haapioiden tekemisen taito on tallel-
la. Luonnonpuiston alueella on 13 luontopolkua ja 10 leiri-
paikkaa. Soomaan luonnonpuiston vierailukeskus sijaitsee 
Kõrtsi-Tõramaalla 54 . Lomakylä Karuskose puhkekeskus 55   
järjestää matkailijoille mm. opastettuja kanoottimatkoja ja 
majavakierroksia. Karuskosessa veistetään joka vuosi haapioi-
ta ja matkailijat voivat halutessaan tulla avuksikin. Perinteistä 
kotiruokaa tarjoaa Sookolli Söögituba. Lubjassaaressa Viron 
kansallistaiteilijan syntymäkodissa 56  on mielenkiintoinen maa-
tilamuseo. Ruunaraipen dyynit 57  ovat muistona ajasta, jol-
loin alkumeri sijaitsi syvällä sisämaalla. Sandran kylässä 58  si-
jaitsevassa Kurekiivan täytettyjen eläinten museossa on esillä 
Soomaan luonnon lintuja ja eläimiä.

Viljandimaan itäosassa on kalaisa Võrtsjärv, josta pyy-
dystetään mm. ankeriasta, kuhaa, haukea ja lahnaa. 

Maakunnan eteläosissa on runsaasti matkailunähtävyyk-
siä, kuten Heimtalin neljätorniseen viinakeittiöön perustet-
tu kotiseutumuseo 59 . Karksi-Nuian pikkukaupunki 60  sijait-
see luonnonkauniilla paikalla Hallisten alkulaakson reunal-
la. Läheisessä Allasten kylässä kasvaa mielenkiintoinen 13-
haarainen Mägisten kuusi. Õisun kartanokokonaisuus 61  on 
1700-luvulta ja sen vetonaula on yleisölle avattu sepän 
paja. Hallistessa 62  on eräs Viron viehättävimmistä maa-
laiskirkoista.

Olustveren kartano 63  on tunnettu matkailukeskus, jossa 
on herttainen puuhevosten kokoelma. Pilistveren kivi-

röykkiö 64  on koskettava muistomerkki kommunistisen järjes-
telmän kyyditysten uhreille. Jokaisella kivellä on oma tarinan-
sa. Vuosiluku 1222 Pilistveren kirkon muurissa kertoo sisters-
siläismunkkien saapumisesta Viroon. Vihin kylästä 65  löytyy 
yrtteihin erikoistunut maatila nimeltä Energia talu. Suure-
Jaanin pikkukaupungissa 66  voi poiketa Johanneksen linnoi-

tuskirkossa, puistossa ja tekojärven rannalla. Lõhaveren 
linnavuorella 67  oli aikoinaan Muinais-Viron 

kuuluisimman sotapäällikön Lembitun linnoitus. 

I N F O: 
Viljandin matkailuinfokeskus 
+372 433 0442, 
e-mail viljandi@visitestonia.com
W W W:
www.viljandi.ee I www.viljandimaa.ee I www.soomaa.ee I www.soomaa.com 

Aktiviteetteja...

Paikalliset matkailuinfokeskukset jakavat mielellään in-
foa retkeilijöille. Melontavesistöistä tunnetuimmat 

ovat Soomaa sekä jyrkistä kallioistaan ja koskistaan tunne-
tut Ahjajoki ja Võhandujoki. Etelä-Viron maatilamatkailu-
yrityksissä odottaa aina lämmitetty sauna ja hyvä kotiruo-
ka - uimapaikat ovat yleensä lähellä. Timmon hevostalleilla 
Põlvassa 68  ja monilla muillakin tiloilla voi harrastaa ratsas-
tusta. Talvella tallit järjestävät tunnelmallisia rekiretkiä. 

Laajalti tunnustusta kerännyt Tarton maraton kuuluu maas-
tohiihdon Worldloppet-sarjaan. Niin uskomattomalta kuin 

se kuulostaakin, Etelä-Virossa on maan lumisimmat maastot 
ja lumitilanne talvella voi olla hyvä vaikka Pohjois-Virossa ei 
olisikaan lunta. Kesällä samalla Tarton maratonin 60 km pit-
kä reitti kulkee Otepäältä 48  Elvaan, kesällä reitillä järjestetään 
maastopyörämaraton. Kõpussa sijaitseva Junsi puhkekeskus 
69  tarjoaa Soomaan kanoottimatkojen ohella ATV-retkiä ja 
opastettuja valokuvausmatkoja. Rõuge Veepidu ja Paadirall 30   

Pilistvere

Haapion veistoa
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Werner ja Wilde ydinkeskustassa ja 
yöklubi Atlantis Emajoen rannalla. 
Luonnonkauniissa Tammekännun va-
paa-ajankeskuksessa Põlvan lähellä 
Mammastessa 68  tarjotaan ruokia, jotka 

on Rõugen järvellä järjestettävä koko-
perheen vesifestivaali, jonka huipen-
tuu kumiveneralliin. Taageperan linnas-
sa 41  voi kokeilla fasaaninmetsästystä. 
Metsästysmatkailua koordinoi Valtion-
metsien hallintokeskus RMK. 

Lapsiperheille lämpimästi suositelta-
via matkakohteita ovat sekä Metsä-

muorin perhepuisto (Metsamoori pere-
park) Mähklissä 36  että Pokumaan pol-
ku Viselassa 37 . Nursi Midriait 70  tarjoaa 
mahdollisuutta kokeilla kankaan kuto-
mista. Ja mikäli paikalliset asukkaat pal-
jastavat parhaimmat mustikkametsät ja 

“vinossa” rakennuksessa. Antoniuse 
Gild on kaupungin käsityökeskus. Vane-
muine-teatterin kesäteatteriesityksistä 
on tullut Tarton kesän kohokohtia. Kau-
pungilla on myös oma akateemisbo-

kantarellipaikat, ei muuta ohjelmaa tar-
vitse lainkaan. 

Kubijan unenhoitokeskuksessa 71  
voi testata oman unensa laa-

dun, hoidattaa unihäiriöitä ja ulkoil-
la happirikkaassa seka- ja havumetsäs-
sä. Pyhäjärvellä sijaitsee Pühajärve tervi-
sekeskus 52 , joka tarjoaa monipuolisia 
kylpylähoitoja ja virkistyshetkiä. Etelä-Vi-
rossa on myös kunnon savusaunoja, joi-
hin koivuvihdan ohella voi taittaa mu-
kaan katajavihdan tai terveellisen nok-
kosvihdan. Lomakylissä Karuskose puh-
kekeskus 55  ja Paunküla puhkekeskus 
voi matkailija kylpeä uivassa saunassa.

W W W:
www.kagureis.ee I www.suusaliit.ee I www.junsi.ee 
www.taageperaloss.ee
www.pokumaa.ee I www.kaikakant.ee/metsamoor 
www.kubija.ee
www.pyhajarve.com

...ja menopaikkoja

Tarton Püssirohukelder on keski-
aikaiseen rinnekellariin rakennet-

tu ravintola, joka on jo sinällään mat-
kailunähtävyys. Muita Tarton mukavia 
ruokapaikkoja paikkoja ovat Maailm, 

on valmistettu tuhat vuotta vanhojen 
reseptien mukaan. Setomaan maatila-
matkailutiloilla tarjotaan usein paikalli-
sia herkkuja – rusinaleipää, juustomais-
ta sõiria ja mõdu-juomaa. Virolaisessa 
keittiössä ovat kunniassaan tuore leipä, 
pikkupullat, liha ja omat maitotuotteet. 
Tartossa puhtaat ja maukkaimmat ma-
kuelämykset löytää bussiaseman vieres-
tä Tarton torilta tai kauppahallista.

Tartossa 1  järjestetään sekä perin-
teisiä että moderneja kulttuurita-

pahtumia ympärivuotisesti, suosituim-
pia massatapahtumia ovat Hansapäivät 
sekä opiskelijoiden Tudengipäevad ke-

väisin ja syksyisin. Kaupungissa on myös 
Viron kansallismuseo (Eesti Rahva Muu-
seum). Tarton taidemuseo (Tartu Kuns-
timuuseum) sijaitsee Raatihuoneentorin 

heemia ilmapiiriä kuvaava henkensä, 
Tartu vaim, jonka jokaisen on yksin-
kertaisesti itse aistittava...

Otepään lähellä Leigon matkailu-
maatilalla järjestetään säännölli-

sesti Leigo Järvemuusika -ulkoilmakon-
sertteja 72 . Viljandin 53  kulttuurikesän 
päätapahtumat ovat Vanhan musii-
kin festivaali ja nuorekas Viljandi Folk. 
Kondasekeskus esittelee virolaisen nai-
vistin Paul Kondasin mielikuvituksellisia 
maalauksia. Võrun 28  tärkein kulttuurita-
pahtuma on kansainvälinen folkfestivaali. 
Riidajan nähtävyytenä on Torupillitalu 73 ,  
jossa soi säkkipilli. Säkkipillitalossa esi-
tellään myös säkkipillien valmistusta. 
Hellenurmen vesimyllyssä 74  matkailija 
saa seurata viljan jauhamista ja leivän 
leipomista ja nauttia tilaisuuden päät-
teeksi uunituoretta leipää. Etelä-Viron 
kodikkaimmat matkakohteet lienevät 
Kaasikun tilan puutarha ja emännän pit-
situpa 75  ja Lusikan tilan ruusutarha 76 . 
Heimtalin kotiseutumuseon vetonaula 59   
on tekstiilitaiteilija Anu Raudin kokoama 
virolaisen käsityön näyttely.

Etelävirolainen savusauna Konsertti Leigojärvellä
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Metsäveljien tilalla (Metsavenna 
talu) Vastse-Roosan kylässä 77  

kerrotaan virolaisista metsäveljistä, jot-
ka piiloutuivat Viron metsiin toisen 
maailmansodan jälkeen neuvostomiehi-
tyksen takia. Matkan ajankohtaa suun-
nitellessa kannattaa katsoa, esitetäänkö 
Metsäveljien tilalla silloin Olavi Ruitlasen 
kirjoittamaa Vollia, nasevaa pienoisnäy-
telmää, joka kuvaa erästä vapaustaiste-
lijoiden ja miehittäjien välistä konfliktia.

W W W:
www.vanemuine.ee I www.erm.ee 
www.tammekanuu.ee I www.leigo.ee 
www.folk.ee I www.werro.ee/folkloor 

Läänemaa

Maakunnan keskus Haapsalu 1

sai kaupunginoikeudet vuonna 
1279. Kaupungin ylpeys on piispanlin-
na, lukuisten konserttien ja kesätapah-

Võrun folkfestivaali

Koluveren linna
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tumien pitopaikka, jossa toimii myös mu-
seo ja kahvila. Linnan 38 metriä kor-
keaan torniin voi kiivetä hulppeita nä-
köaloja nauttimaan. Piispanlinnalla on 
oma haamunsa, Haapsalun Valkoinen 
Daami, joka pimeinä elokuun öinä ilmes-
tyy piispanlinnan kastekappelin ikkunaan. 
Kaupungin vanhan keskustan kaunein ra-
kennus on Raatihuone. Promenadi on 
kaupungin pitkä kävelykatu, jonka var-
rella on myös Haapsalun kesäravinto-
la Kuursaal. Haapsalu on vanha kylpylä-
kaupunki ja sen ensimmäinen mutakyl-
pylä otettiin käyttöön jo vuonna 1825. 
Haapsalu oli aikoinaan Venäjän tsaarin 
perheen lomakohde. Kaupungin tunne-
tuin lomailija on kuitenkin säveltäjä Pjotr 
Tšaikovski, jonka tiedetään myös säveltä-
neen Haapsalussa.

Kylpyläkau-
pungista 

on ammenta-
nut inspiraatio-
ta myös lasten-
kirjojen kuvitta-
ja Ilon Wikland, 
joka vietti lap-
suutensa Haap-
salussa. Ruot-
sinvirolaisen 

Wiklandin tunnetuimmat työt elähdyt-
tävät Astrid Lindgrenin kirjoja - kuvitta-
ja on itse asiassa paljastanut ajatelleen-
sa Haapsalun piispanlinnaa tehdessään 
Ronja Ryövärintyttären kuvitustyötä. 

Länsi-Virossa oli toiseen maailmansotaan asti paljon ruotsin-
kielistä väestöä. Heidän kulttuuriansa esittelevät museot si-
jaitsevat Haapsalussa ja Saarella, jonka ruotsinkielinen nimi 
on Lyckholm 2 . 

Noarootsin yli kiirii kymmeniä tuhansia muuttolintuja 
vuosittain. Hyviä uimarantoja löytyy mm. Österbystä 3   

ja Roostan lomakylästä 4 . Noarootsin krouvi 5  Pürksissä 

 

 
 

sopii ruokapaikaksi. Majakoiden ja rantaniittyjen Vormsin 
saari 6  on suosittu patikoitsijoiden ja pyöräilijöiden kes-
kuudessa. Vormsin kirkon hautausmaalla voi kulkija ihailla 
maailman suurinta rengasristien kokoelmaa. Saaren ruotsin-
kielinen nimi on muuten Ormsö. 

Matsalun luonnonsuojelualue on todellinen lintuparatiisi, 
sen pesimä- ja levähdysalueilla on rekisteröity 275 lin-

tulajia. Parhaan informaation alueella liikkumisesta ja lintutor-
neista saa kansallispuiston vierailukeskuksesta Penijoen karta-
nosta 7 . Marimetsan luonnonsuojelualue 8  tunnetaan hiek-
kadyyneistään ja mäntymetsistään.

Läänemaan kulttuurihistoria on rikasta. Koluvere 9  on 
seudun edustavin kartano. Keskiaikaisia kirkkoja on mm. 

Kullamaalla 10  ja Ridalassa 11 . Maakunnan historiaan voi tu-
tustua Lihulan kartanossa 12 . Läänemaa on ihanteellinen paik-
ka matkailijoille, joka haluavat lomallaan myös kierrellä omas-
sa rauhassa merenrannalla ja rantaniityillä. 

I N F O: 
Haapsalun matkailuinfokeskus +372 473 3248, 
e-mail haapsalu@visitestonia.com
W W W:
www.aiboland.ee I www.matsalu.ee I www.eoy.ee

Haapsalun piispanlinna

Haapsalun Promenadi
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Tahkuna

Muhun kirkko

Hiidenmaa

Hiidenmaa tunnetaan koskemat-
tomasta luonnostaan ja leppoi-

sista ihmisistään. Jo Rohukülan sata-
massa tuntee matkaaja mielensä ke-
venevän kummasti. 

Hiidenmaan keskus on Kärdla 13 , puutalojen ja puutarho-
jen pikkukaupunki. Tiheämetsäisen Hiidenmaan symboli 

on 1500-luvulla rakennettu Kõpun majakka 14 , joka on maa-
ilman kolmanneksi vanhin toimiva majakka. Ristnan niemi 15  

on saaren tuulisin paikka, jos-
sa harrastetaan myös lainelau-
tailua. Luidjassa 16  on eräs saa-
ren kauneimmista uimarannois-
ta. Reigin kirkko ja pappila 17   
ovat tuttuja Aino Kallaksen kir-
joittamasta Reigin papista. Kärd-
lan lähellä on paikka nimeltä 
Ristimäki 18 , jonne jokaisen en-
simmäistä kertaa saarelle jalal-
laan astuneen tulee pystyttää 
risti – vaikka vain oksista teh-

ty kyhäelmä. Tahkunan niemen kärjessä 19  on muistomerkki 
Estonia-laivaonnettomuudessa menehtyneille lapsille.

Hiidenmaan vanhin kirkko on Pühalepassa 20 . Komea Suu-
remõisan 

kartano s i ja i t -
see kirkosta vain 
kivenheiton pääs-
sä. Eräs saaren 
persoonallisimmis-
ta nähtävyyksis-
tä on Hiiu Villas-
ta kuulu Vaem-
lan villatehdas 21 .  
Kassarin saaren 22  luoteisosassa on pitkä kivinen Sääretirp, 
jonka merivesi pysyy pitkään lämpimänä. Kassarin saa-
ren nähtävyydet ovat Hiidenmaan museo ja ainutlaatui-
nen ruokokattoinen Kassarin kappeli. Lintubongareiden suo-

sima Orjakun luontopolku 23  
kulkee Käinanlahdella. Nasvan 
katajikossa 24  puut ovat venäh-
täneet kymmenmetrisiksi.

I N F O: 
Hiidenmaan matkailuinfokeskus 
+372 462 2232, 
e-mail hiiumaa@visitestonia.com
W W W:
www.saared.ee
www.hiiumaa.ee
turism.moonsund.ee

Saarenmaa

Viron suurin saari Saarenmaa, jonka Georg Ots lauloi iki-
ajoiksi suomalaisten sydämiin, tarjoaa mitä kauneimmat 

puitteet lomailuun. Ennen “pääsaarta” tulee kuitenkin Muhu, 
mikä on hyvä muistaa Muhumaalla. Paikalliset ovat näet 
ylpeitä muhulaisuudestaan, eivätkä suotta. Muhun kirkko 25 , 
Koguvan vitaalinen museokylä 26 , Pädasten kartanon keittiö 27   
ja Linnusen kylän 28  tuulimylly ovat muutamia syitä jäädä 
Muhuun kauemmaksikin aikaa.

Saarenmaan 
pääkaupunki 

on Kuressaare. 
Matkan varrelle 
jäävät massiivinen 
Pöiden kirkko 29  
ja Viron merkit-
tävimpiin raken-
nuksiin lukeutuva 
Valjalan kirkko 30 .  
Viron harvinaisin luonnonnähtävyys on Kaalijärvi 31 , läpimital-
taan yli satametrinen vedellä täyttynyt kraatteri, jonka aiheutti 
avaruudesta tullut jättiläismeteoriitti. Taivaankappale on kai-
kista viimeisin maapallon tiheään asutukseen iskeytynyt jätti-
läismeteoriitti, jonka vaikutuksista itämerensuomalaisten kan-
sojen mytologiaan on kirjoittanut mm. Lennart Meri.

Sääretirp

Kõpun majakka
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Papisaaren satamasta tai kävellen alhai-
sen laskuveden aikaan. Harilaidin vino 
majakka 35  on rappiolla, mutta todella 
hyvännäköinen. Harvinaisesta kasvistos-
taan kuuluisan Viidumäen luonnonsuoje-
lualueen vierailukeskus on Audakussa 36 . 

Kuressaaren 32  piispanlinna on sel-
vinnyt eri aikakausien sodista suh-

teellisen vaurioitta. Näköalat linnan har-
jalta ovat silmiä hivelevät. Linna on sisäl-
tä niin suuri, että aika vierähtää kier-
rellessä aivan huomaamatta. Linnassa 

toimii myös Saarenmaan maakuntamu-
seo. Kuressaaren vanhankaupungin hel-
miä ovat barokkityyliset Vaakahuone ja 
Raatihuone 1600-luvulta. 

Mihklin talomuseo 33  Kihelkonnan 
lähellä Saarenmaan luoteisosassa 

on sikäli harvinainen kotiseutumuseo, että 
suurin osa esineistöstä on tilan käsityön 
taitajien tekemää. Loonan kartano 34   
on 100 pikkusaaresta muodostuvan 
Vilsandin kansallispuiston keskus. Inna-
rahun rauhoitetulla rannalla on harmaa-
hylkeiden pesimäalue. Vilsandi on alueen 
saarista suurin ja sinne pääsee veneellä 

Saaremaan rannikon kalkkikivijyrkän-
teet ovat jylhimmillään saaren poh-

joisosissa, Ninasen törmän 37  korkeus on 
17 metriä ja Panga Pangalla 38  putous 
mereen on peräti 21 metriä. Panga Pank 
onkin Viron korkein rantatörmä. Muita 
Saarenmaan nähtävyyksiä ovat mm. 

Anglan tuulimyllyt 39 , Karjan kirkko 40 .  
Laugun kylän taidelasinpuhaltamo 41  ja 
parantaja Vigalan Sassin puulajipuisto 
Triigin sadaman 42  lähellä. Triigistä pää-
see lautalla Hiidenmaalle, Orissaaresta 43   
taas järjestetään veneretkiä merenlah-

delle. Maasin ritarilinnan raunioissa 44  
voi poiketa ottamassa tuntumaa keskiai-
kaan. 

Saarenmaan tunnetuin järvenranta on 
kirkasvetinen Karujärven ranta 45 .  

Viehättävälle Abrukan majakkasaarel-
le 46  järjestetään Kuressaaresta vene-
retkiä.

I N F O: 
Kuressaaren matkailuinfokeskus +372 453 3120, 
e-mail kuressaare@visitestonia.com
W W W:
www.saaremaa.ee I www.kuressaare.ee
www.muinas.ee/ecp/kaali/en
www.saaremaamuuseum.ee
www.vigalasass.com 

Kuressaare

Koguvan kylä Kaalijärvi Panga pank
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Kesäpääkaupunki 
Pärnu

Upeiden hiekkarantojen ja kylpylöi-
den Pärnua 47  sanotaan leikkimie-

lisesti Viron kesäpääkaupungiksi. Vilkas 

rantaelämä tarjoaa lomaelämyksiä kai-
kenikäisille. Kaupunkiin tutustuminen 
sujuu parhaiten kävellen tai vuokraa-
malla pyörät. Pärnun romanttiset puu-
talot halkoliitereineen, tuuheiden leh-

musten puistot ja lukuisat pienet kup-
pilat luovat kaupunkiin omaleimaisen 
vanhan ajan tunnelman. Kaupungin 
kulttuurikalenteri on tiivis, perinteisten 
konserttien, taidemuseoiden ja näytte-
lyiden lisäksi Pärnussa voi nauttia myös 
modernista taiteesta. 

Pärnumaan luonnolle on tunnus-
omaista soisuus ja metsäisyys. Vänd-

ra 48  on Viron kansallisen heräämisen 
vaikuttajien kotiseutua. Vana-Vändrassa 
on syntynyt runoilija Lydia Koidula. Carl 
Robert Jakobsonin komea maatilamu-
seo Kurgjalla 49  esittelee laajasti mm. 
Sakala-lehden perustaneen Jakobsonin 

elämää. Muista maakunnan nähtävyyk-
sistä mainittakoon Tõstamaan luotojen-
suojelualue 50 . Torin hevossiittola 51 ,  
Viisireiun vesimylly 52 , Sindin museo 53 ,  
Sillalla 54  sijaitseva Reiun lomakylän ui-
maranta ja ulkoilmalava ja Mihklin kirk-
ko 55  1200-luvulta, jonka ensimmäi-
nen pastori oli kronikoitsija Henrik Lätti-
läinen. Soontaganan muinaislinnassa 56  
on luontopolkuja ja kukkulalle raken-
nettu näkötorni. Lavassaaressa on tu-
tustumisen arvoinen rautatiemuseo 57 .  
Oidremaan kartanosta 58  järjestetään 
opastettuja polkupyöräretkiä lähialueil-
le. Nigulan soiden luonnonsuojelualueen 
vierailukeskus sijaitsee Vanajärvellä 59 . 

Kihnu 60  on Riianlahden suurin saa-
ri, jonne pääsee laivalla Pärnusta 

ja Munalaidilta. Puolentuhannen asuk-
kaan Kihnun symboleja ovat sivuvau-
numoottoripyörät, pitkittäisraitaiset ha-
meet ja kuviolliset neuleet, joista kuu-
luisin on kihnulainen villapaita, joka on 
viroksi Kihnu kampsun. 

I N F O: 
Pärnun matkailuinfokeskus +372 447 3000, 
e-mail parnu@visitestonia.com
W W W:
www.parnu.ee
www.pernau.ee
www.nigula.ee

Aktiviteetteja...

Länsi-Virossa on runsaasti monivi-
vahteista merellistä luontoa, jon-

ka retkeilyreiteistä ja luontopoluista 
löytää omansa niin lintubongari, käm-
mekkäkasvien etsijä kuin himokuntoi-
lijakin. Maastoon merkityillä pyöräily-
reiteillä on paljon nähtävää ja pyörien 
vuokraus on helppoa. Tutustuessa pai-
kalliseen elämään huomaa, että vaikka 
ihmiset eivät ole maalla niin avoimia ja 
puheliaita kuin kaupungissa, hyväntah-
toisuus ja avuliaisuus on arvossaan.

Vesille mielivät voivat toteuttaa ai-
keensa vaikka lähtemällä merime-

lomaan. Saarilla luontomatkoja järjestä-
vä Saarte Loodusmatkad tekee melonta-
retkiä mm. Vilsandille 61 , Abrukalle 46  ja 

Hiidenmaan luodoille. Matkailutiloillakin 
on usein veneitä ja polkuveneitä lähiym-
päristössä kiertelemiseksi.

Tahkunan niemellä 19  järjestetään 
mielenkiintoisia opastettuja retkiä 

entisen sotilastukikohdan maastossa. 
Pärnun ja Iklan välisellä rantakaista-
leella on ihastuttavia hiekkarantoja ja 
marjaisia metsiä.

Kihnulaisia tyttöjä

Pärnun ranta
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salu -tapahtumasarja. Haapsalun pe-
rinteellinen käsityöerikoisuus on kirjot-
tu Haapsalun huivi. Linnagaleriissa voi 
matkailija tutustua nykytaiteeseen.

Saarenmaan kesän suurimmat ta-
pahtumat ovat piispanlinnassa jär-

jestettävät Kuressaaren oopperapäivät. 
Saarenmaan Valssifestivaali, josta on 
tullut todella iso virolaisten ja suomalai-
sen yhteinen festivaali. Ohjelmassa on 
myös nuorten kykyjen kilpailu. Kolmas 
kesän massatapahtuma on Kuressaaren 
Meripäivät, tunnelmallinen tapahtuma, 
jossa merimieslaulu raikaa ja markkina-
humu kohoaa korkeuksiin.

Ratsastusta ja kärryajelua tarjotaan 
monella paikkakunnalla. Torin he-

vossiittola 51  on toiminut jo vuodes-
ta 1856. Muhun saarella Hellamaalla 
on hevostila Tihuse hobuturismitalu 62 , 
jossa halukkaat voivat kokeilla peltotöi-
den tekemistä hevosvoimalla. Erityisesti 
lapsiperheille voi suositella Rajan maa-
tilan minieläintarhaa 63 , joka sijaitsee 
Sigasten kylässä Pärnumaalla. 

Länsi-Virossa on kaksi golfkenttää, 
Haapsalun Golf 64  ja White Beach 

Golf 65 . Alueen tunnetuimmat lomakylät 
ovat Roosta 4 , Linnumäe 14  ja Reiu 54 . 

Länsi-Viro ja saaret ovat Viron pe-
rinteistä kylpyläseutua.

Pärnussa 47  on kuusi korkealuokkais-
ta täyden palvelun kylpylähotellia, 

Kuressaaressa 32 kolme ja Haapsalussa 1   
yksi. 

Käinassa 67 . Toinen kelpo murkinapaik-
ka Hiidenmaalla on ravintola Viinaköök 
Kõrgessaaren kartanossa 68 . 

Pienemmillä paikkakunnilla tavallis-
ten ruokapaikkojen taso ei aina häi-

käise loistollaan, mutta välillä tavallinen 
ruoka ja koruton tyyli on ihan hyvästä. 
Matkailutiloilla on säännönmukaisesti 
ellei omia niin ainakin paikallisia luomu-
tuotteita. Rannikon tuntumassa tuoksuu 
savukala.

Pärnun tunnetuin taidemuseo on 
Pärnun uuden taiteen museo. Pär-

nussa on myös kiintoisa grafiikkatek-

niikoita esittelevä litografiakeskus. 
Kaupungissa järjestettävistä Visuaalisen 
antropologian elokuvafestivaaleista on 
vuosien saatossa tullut kansainvälises-
ti arvostettu elokuvatapahtuma. Klas-
sisen musiikin tapahtumista tunnetuim-
mat ovat David Oistrahhin festivaali 
ja Klaaspärlimäng-musiikkitapahtuma, 
joka on nimetty Herman Hessen Lasi-
helmipelin mukaan. 

Haapsalun tunnetuimmat kulttuu-
ritapahtumat ovat Vanhan musii-

kin festivaali, jousisoitinfestivaali Viiuli-
mängud ja elokuun bluesfestivaali Au-
gustibluus. Piispanlinnan ulkoilmalava 
on ahkerassa käytössä kesäkaudella. 
Perinteisiä tapahtumia ovat Valkean 
Daamin päivät ja Keskiaikainen Haap-

W W W:
www.roosta.ee
www.sanatoorium.ee
www.framare.ee
www.miniloomad.ee

...ja menopaikkoja

Pärnussa on paljon ruokailupaik-
koja, joista kiinnostavimmat ovat 

Ammende Villa (ranskalaista ja Välime-
ren keittiötä), taverna Postipoiss (slaa-
vilaista keittiötä), Rannahotellin ravin-
tola ja kapakka Kuld Lõvi trahter 66 .  
Muhun paras ravintola on gour-
met-tasoinen Pädasten kartano 27 .  
Haapsalun viehättävin ruokapaikka on 
Kuursaal. Kuressaaressa hyvän ruoan 
ystävä löytää mieleisensä ravintolat 
vanhastakaupungista. Hiidenmaan ke-
hutuin keittiö on Liilia-hotellin ravintola 

Juhannus Saarenmaalla

LÄNSI-VIRO

21



LÄNSI-VIRO

Viro
Maan nimi: Viron tasavalta, viroksi Eesti Vabariik

Valokuvat: Lembit Michelson, Ingmar Muusikus, Jüri Seljamaa, Jarek Jõepera, Malev Toom,  Mark Raidpere,  Priit Simson, Vano Allsalu

 Hallitusmuoto: parlamentaarinen 
demokratia

 Itsenäisyyspäivä: 24. helmikuuta  
(Viro itsenäistyi vuonna 1918)

 Kansallislintu: tervapääsky
 Kansalliskukka: ruiskaunokki
 Lipun värit: sininen, musta ja valkoinen

 Viro on Naton ja EU:n jäsenvaltio

Hyvä tietää
 Virossa on sama Itä-Euroopan  

aikavyöhyke kuin Suomessakin  
(GMT +02:00)

 Heinäkuun keskimääräinen lämpötila 
on +16º – +20º C (max +30º C). 
Helmikuun keskimääräinen lämpötila -
3º – -7º C (www.weather.ee).  
Viron ilmasto on lauhkea ja vaihteleva, 
rannikolla tuulee ja sataa usein

Raha ja luottokortit
 Viron rahayksikkö on kruunu  

(EEK, kroon). 1 kruunu = 100 senttiä,  
1 EUR = 15,6466 EEK

 Yleisimmät luottokortit käyvät 
suuremmissa liikkeissä sekä 
ravintoloissa ja hotelleissa

 Viron kruunuja voi vaihtaa pankeissa 
ja rahanvaihtopisteissä (satamissa, 
hotelleissa, pankeissa, marketeissa, 
rahanvaihtotoimistoissa jne.). 
Matkashekkejä voi vaihtaa pankeissa 
(www.hansa.ee, www.eyp.ee, www.
sampo.ee jt.)

 Pankkiautomaatteja on paljon, mutta 
maaseudulla liikkuessa kannattaa 
varata käteistä matkaan

 Palvelumaksu sisältyy ravintoloissa 
laskuun, mutta noin 10 % tipin 
antaminen on hyvän tavan mukaista

Kaupat 
 Kaupat ovat auki arkisin 9.00-19.00, 

viikonloppuisin lyhyemmin 
 Marketit ja kauppakeskukset ovat 

avoinna seitsemän päivää viikossa 
9.00-21.00 (muutamat jopa 23.00)

 Matkamuistomyymälät ja muut 
matkailijoiden suosimat paikat ovat 
avoinna joka päivä 10.00-18.00

 Virossa saa asiakaspalvelua suomeksi, 
englanniksi ja venäjäksi

 Pinta-ala: 45 227 km2 (1520 saarta muodostavat  
noin 10 % pinta-alasta, sisävesiä 5 %, metsää 48 %,  
soita 7 % ja viljelymaata 37 %)

 Asukasluku: 1,36 milj. (joista 68 % virolaisia,  
6 % venäläisiä, 2 % ukrainalaisia, 1 % valkovenäläisiä ja  
1 % suomalaisia)

 Kaupunkilaisväestö: 68 % väestöstä asuu kaupungeissa
 Pääkaupunki: Tallinna (lähes 402 000 asukasta)
 Etäisyydet Tallinnasta: Helsinkiin 85 km, Riikaan 307 km, 

Pietariin 395 km, Tukholmaan 405 km
 Kieli: viro

Lavassaaren rautatiemuseo 57  on 
Euroopan kolmanneksi suurin rau-

tatiemuseo. Haapsalussa 1  vanhan 
rautatieaseman tiloissa sijaitsevan 
rautatiemuseon kokoelmissa on liuta 
vetureita ja vaunuja, joihin voi kiive-
tä ratapihalta. Länsi-Viron talonpoi-
kaiskulttuuria esittelevistä museois-
ta mainittakoon Mihklin talomuseo 33   
Saarenmaalla, Soeran talomuseo 
Hiidenmaan Paladessa 69  ja Carl Robert 
Jakobsonin maatilamuseo Kurgjalla 49 , 
jossa tilaa hoidetaan vuosisatoja van-
hojen menetelmien mukaan. 

w w w:
www.padaste.ee I www.ammende.ee 
www.kuldlovi.ee I www.operadays.ee
www.ee/eesti-mr



Toteutus: TANK; teksti: Vano Allsalu; ulkoasu ja taitto: Kaido Känd 

Liikenne ja kulkuyhteydet
 Viroon pääsee Suomesta satamien lisäksi lentokoneella 

(www.tallinn-airport.ee) tai helikopterilla (www.copterline.
com). Virossa on paljon kansainvälisiä autovuokrausyrityksiä. 
Viron maakuntiin pääsee sujuvasti bussilla  
(www.bussireisid.ee)

 Pyöräteitä on Virossa vähän, mutta niiden määrä on 
kasvussa. Myös maastoon merkittyjen pyöräreittien 
kehittämiseen on kiinnitetty paljon huomiota.  
Sekä pyöräilijän, autoilijan että jalankulkijan on hyvä muistaa, 
että Virossa on paljon “villin lännen” kaahareita.  
Tilanne on parantunut onneksi vuosi vuodelta

 Bensa-asemilla (Statoil, Lukoil jne.) ja automaattiasemilla 
(Neste, 123, Uno X) voi maksaa sekä käteisellä että 
pankkikortilla. Ympärivuorokautinen tiepalvelu päivystää 
numerossa 1888. Viron teillä liikkumisesta saa  
infoa www.balticroads.net

 Nopeusrajoitus taajamissa on 50 km/h ja  
maanteillä 90 km/h. Ajovalot on pidettävä aina päällä 
ja turvavöiden käyttö on pakollista etu- ja takapenkillä. 
Liikenteessä promilleraja on 0,1. 

 Pysäköinti on maksullista isommissa kaupungeissa. 

Puhelin ja internet
 Viroon soittaessa tulee valita maannumero +372. 

Virosta ulkomaille soittaessa valitaan numeron eteen 00. 
Puhelinautomaatit toimivat korteilla (50 EEK tai 100 EEK). 
Prepaid-kortteja on paljon (Simpel, Pop, Zen, Ultra, Smart). 
Viron suurin teleoperaattori on EMT (www.emt.ee).

 Virossa on yli 700 julkista internetpistettä (regio.delfi.ee/
ipunktid) ja lähes 400 langattoman internetin kenttää  
(www.wifi.ee).Viron maksulliset numeropalvelut ovat 
1182 Ekspress Hotline (www.1182.ee) ja 1188 Infoabi 
(www.1188.ee). 

 Yleinen hätänumero on 112. Poliisin numero on 110. 
Palokunta ja ambulanssi 112. Hätäpuhelut ovat ilmaisia ja 
niitä voi valita kaikista puhelimista.



Matkailuinfo
www.riik.ee/en
www.vm.ee/eng 
www.rmk.ee 
www.turismiweb.ee
www.maaturism.ee
www.viroweb.com
www.regio.ee
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia/en

Kulttuuri
www.culture.ee
www.festivals.ee 
www.estonica.org
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info/
www.estmusic.com
www.kunstikeskus.ee 
www.estlit.ee
www.piletilevi.ee

Viro ja Suomi
www.estemb.fi
www.finland.ee/fi
www.einst.ee
www.finst.ee
www.saunalahti.fi/eeinst
www.tuglas.fi
www.svyl.net

FIN

Viron matkailun edistämiskeskus
www.visitestonia.com
Puh: (09) 278 4725
www.investinestonia.com


