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VIRO
 Maan virallinen nimi: Viron tasavalta (viroksi Eesti Vabariik)
 Pinta-ala: 45 227 km2 (�520 saarta muodostavat noin  

�0 % pinta-alasta, sisävesiä 5 %, metsää 48 %, soita 7 %  
ja viljelymaata 37 %) 

 Asukasluku: �,36 milj. (joista 68 % virolaisia,  
26 % venäläisiä, 2 % ukrainalaisia, � % valkovenäläisiä ja 
� % suomalaisia), joista 68 % asuu kaupungeissa 

 Pääkaupunki: Tallinna (397 000 asukasta)
 Valtion kieli: viro, hallitusmuoto parlamentaarinen demokra-

tia, itsenäisyyspäivä 24. helmikuuta
 Viron tasavalta on EU:n ja NATO:n jäsen

HYVÄ TIETÄÄ
 Virossa on Itä-Euroopan aikavyöhyke (GMT +02:00)
 Viron rahayksikkö on Viron kroon (EEK) (� EUR =�5,6466 EEK)
 Viron suuntanumero on 372
 Viron internetsivusto on www.ee, infopalvelut: www.��82.ee ja www.��88.ee
 Julkisten internetpisteiden kartta on regio.delfi.ee/ipunktid ja langattoman internetin kentät www.wifi.ee
 Hätänumerot Virossa: poliisi ��0, ensiapu ja palokunta ��2
 Etäisyydet Tallinnasta: Helsinki 85 km, Riika 307 km, Pietari 395 km ja Tukholma
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Mikä luonnehtii Viroa kaikista parhaiten? Onko 
se harmaa kalkkikivi, joka pistää esiin maankuo-

resta jylhinä rantatörminä pohjoisrannikolla, josta jo 
keskiaikana rakennettiin taloja ja kirkkoja. Vai Itämeri, 
joka huuhtoo Viron tuhansien saarien rantoja välillä 
hyväillen, välillä raivoten. Vai metsä, joka peittää lähes 
koko maan ja on antanut virolaiselle kautta aikojen 
katon pään päälle, lämpöä ja suojaa. Vai onko se lumen 
sulamisen ja porottavan kevätauringon herättämä 
sanoinkuvaamaton riemu, jonka voi täydessä terässään 
tuntea vain Pohjolassa. Tai ehkä se on juhannuskokko 
rantaniityllä valoisana kesäyönä, jolloin aurinko vain 
piipahtaa taivaanrannan takana... tai Viron lipun kolme 
väriä - sininen taivas, musta multa ja valkoinen lumi. 
Vai luonnehtivatko meitä kenties parhaiten sanat ahke-
ruus ja tiedonnälkä, sitkeys ja uppiniskaisuus, jonka 
suurin monumentti olemme me itse - valloittajista ja 
vaikeista ajoista selvinneet virolaiset.

Viime kädessä ihmiset itse tekevät maasta sellaisen 
kuin se on. Me emme ole kevytmielistä väkeä, ja 

se onkin meille tunnusomaista! Virolaisen suusta et 
kuule kiitoksen sanoja muodon vuoksi, samalla ystä-
viä ei koskaan unohdeta. Meillä päin terve järki ja 
tasapainoisuus ovat kunniassaan. “Mittaa yhdeksän 
kertaa ja leikkaa kerran” - sanoo virolainen sanalasku-
kin. Vaadimme itseltämme paljon, että kaikki elämässä 
olisi mahdollisimman hyvin ja välillä otamme työnteon 
liiankin tosissaan. 

“Tyyni vesi, syvä pohja” - sanoo toinen sananlaskumme. 
Virolaiset viljelevät kuulemma omalaatuista huumoria - 
ehkä tämä johtuu siitä, että, että historiassamme on 
ollut riittämiin ajanjaksoja, jolloin emme ole voineet 
puhua saati hengittää vapaasti. Pohjolan reunoilla, 
lännen ja idän rajamailla asuminen on antanut yleisil-
meeltään vakavalle kansanluonteellemme myös jousta-
vuutta ja luovuutta - ja sopivan annoksen railakkuutta! 
Virolainen ei siis ole vain ja ainoastaan juro työn raa-

Viro. 
Lämminsydäminen viileä maa

taja. Jopa vanha ja arvokas hansakaupunki Tallinna on 
kokenut muodonmuutoksen ja kasvaa nopeaa vauhtia 
Pohjois-Euroopan viihdepääkaupungiksi. Hyvästä ruo-
asta, kylmästä oluesta, kuumasta saunasta ja luonnossa 
liikkumisesta voi nauttia koko Virossa. Ei ole sattumaa, 
että virolaiset ovat ahkeria internetin ja kännykän käyt-
täjiä, jotka mielellään keksivät myös omia ratkaisujaan, 
jotta elämä olisi helpompaa ja vapaa-aikaa jäisi vielä 
enemmän itselleen ja ystävien ja läheisten kanssa viet-
tämiseksi.

Virossa ei ole suuria vuoria, tasankoja tai syviä kanjo-
neita. Silti maa on suurempi sisältä kuin ulkoa - yhtä 

vaihtelevaa pinnamuotojen, kasviston, vuodenaikojen, 
ilmaston ja mentaliteettien kirjoa ei tapaa läheskään 
joka maassa. Modernien mukavuuksien ja kihelmöivän 
kaupunkielämän lisäksi vastapainoksi löytyy koskema-
tonta luontoa, ilmaa ja avaruutta, jossa jokaisella on 
tilaa olla oma itsensä.

Kaikki mitä näet kaupunkikuvassa ja maalaismai-
semassa heijastavat meidän pitkää historiaamme. 

Virolaiset ovat eräs Euroopan vanhimmista kansoista, 
jotka asuttivat Itämeren rantoja jo silloin kun Egyptiin 
kohosivat ensimmäiset pyramidit. Itse asiassa Virossakin 
oli aikoinaan maailman mittakaavassa harvinainen 
rakennus, �59 metriä korkea Olevisten kirkko oli val-
mistuessaan �500-luvulla tiettävästi maailman korkein 
rakennus. Minulle Viro on ennen kaikkea maa, jolla on 
inhimillinen ulottuvuus - maa, jossa mikään ei ole liian 
suurta tai liian epäolennaista kiinnittämään huomioni. 
Maa, jossa historia ja nykyaika kohtaavat puhtaalla ja 
omaperäisellä tavallaan. Maa, joka ei ole vielä valmis - 
jossa elämä ei junnaa paikallaan. Maa, jossa ihmiset 
ovat avoimia ja uteliaita ja huomisesta näyttäisi tulevan 
aina parempi päivä kuin eilisestä.

VANO ALLSALU
toimittaja, taiteilija
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toisiinsa. Kaupunki on todellinen idän ja lännen koh-
tauspaikka, jossa eri aikakaudet ja vaikutteet yhdistyvät 
mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nyky-Tallinna muo-
dostuu �300- ja �400-luvuilla rakennetusta hansakau-
pungista, tsaarinaikaista työläisten puukaupunginosista, 
monumentaalisista neuvostoajan hallintorakennuksista 
ja �990-luvun lasiseinäisistä tornitaloista - rinta rinnan 
vierekkäin.

Arkeologien mukaan Tallinna on sijainnut samalla 
paikalla jo 800-luvulta lähtien. Vuonna �248 kau-

punki hyväksyttiin jäseneksi hansaliittoon, joka oli eräs 
keskiajan merkittävin kauppapoliittinen yhtymä. �400-
luvulle mennessä kaupunki kasvoi erääksi liiton itäosan 
tärkeimmistä satama- ja kauppakeskuksista. Juuri tältä 
aikakaudelta ovat peräisin suuri osa meidän päiviimme 
asti säilyneistä 
vanhankaupun-
g in korke is ta 
harjakattoisista 
a s u i n r a k e n -
nuksista, neljä 
goot t i l a i s t y y -
l i s t ä  k i r kkoa 
ja Raatihuone. 
Kapeat mutkit-

televat kadut, hiljaiset sisäpihat ja korkea kalkkikivinen 
kaupunginmuuri, jonka alkuperäisestä pituudesta on 
säilynyt lähes kaksi kolmasosaa ja 26 puolustustor-
nia, tekivät kaupungista romanttisen matkakohteen jo 
�800-luvun lopulla. Ainutlaatuinen rakennusperimä 
ei kuitenkaan ole koko vanhankaupungin viehätyksen 
salaisuus, yhtä merkittävää on se, että historiallinen 
kaupungin sydän on edelleen kaupunkilaisten elämän 
keskipiste. Vanhassakaupungissa näkee lapsiperheitä 
iltapäiväkävelyllä, kahviloissa toisiaan tapaavia nuoria 
ja teatterin eteen kokoontuneita tummiin pukeutuneita 

Kun Neuvostoliiton filmistudiot halusivat tehdä 
kolmisenkymmentä vuotta sitten elokuvan, jonka 

tapahtumat sijoittuivat rautaesiripun taakse jäävään 
länteen, kuvausryhmät saapuivat tavallisesti Tallinnaan. 
Yksi syy oli tietenkin se, että oikeaan länteen ei päästy, 
mutta toisaalta Tallinna, erityisesti keskiaikainen vanha-
kaupunki, oli miljöönä jotain aivan muuta kuin muiden 
neuvostotasavaltojen kaupungit - kaikista “länsimaisin”, 
oli tapana sanoa. Nyt, kun itsenäisyyden saapumi-
sesta on lähes viisitoista vuotta, Tallinnaa arvostetaan 
enemmänkin siksi, että eri kulttuurit sulautuvat täällä 

Tallinna – 
2�. vuosisadan hansakaupunki

taiteenystäviä. Vanhakaupunki on paikka, jonne on 
mentävä joka tapauksessa mikäli etsit kirjakauppaa, 
taidenäyttelyä tai muodikasta ruokapaikkaa. 

Tallinnan kaupunkikuvassa tapahtui �800-luvulla 
kaksi muutosta, jotka ovat jättäneet jälkensä sen 

nykyiseen ilmeeseen. Kaupunginmuuri ja sen suoja-
vyöhykkeet menettivät sotilasstrategisen asemansa ja 
kauppakaupunki Tallinnasta tuli teollisuuskaupunki. 
Ensimmäisestä muutoksesta seurasi puistoalueiden 
rakentaminen entisten linnoitusrakennelmien tilalle - 
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vielä nykyisinkin Tallinnan vanhaakaupunkia ympäröi 
vihreä vyöhyke.

Toisen muutoksen seurauksena kaupunki laajeni 
pohjoiseen ja itään ensimmäistä maailmansotaa 

edeltävästä kaupungin keskustasta. Tehtaat ja niiden 
ympärille rakennetut kaksikerroksiset työläisten ja vir-
kamiesten puutalot kohosivat Kopliin ja Kalamajaan, 
joista viimeksi mainittu sai nimensä samalla paikalla 
keskiaikana sijainneen kalastajakylän mukaan. �920- 
ja �930- luvuilla kaupunginosiin rakennettiin jykeviä 

Isojen pihojen ja pikkukaupungille ominaisten vilkkai-
den katujen ansiosta niistä on tulossa erittäin suosittuja 
asuinalueita eikä vähiten siksi, että siellä on säilynyt 
eheänä viime vuosisadan alun tunnelma.  

Kaupungin historiallinen arvokkuus ja siihen liittyvät 
velvoitteet eivät kuitenkaan ole estäneet Tallinnaa 

muuttumasta uutena vuosisatana: vanhankaupungin 
kylkeen on kasvanut �990-luvulla uusi korkeiden toi-
mistorakennusten, hotellien ja ostoskeskusten city. 
Korkeiden talojen rakentaminen selittynee sillä, että 

puutaloja, joiden keskiosa eli rappukäytävän rakenteet 
olivat kivestä. Tätä suosittua tyyppitaloa alettiin kutsua 
Tallinna-taloksi. Suurin osa näistä ainutlaatuisista puu-
taloalueista on säilynyt alkuperäisessä asussaan meidän 
päiviimme saakka. Alkujaan vaatimattomiin taloihin on 
rakennettu ajan mittaan nykyaikaisia perheasuntoja. 

virolaiset halusivat kaupungille menestyksekkään 
suurkaupungin ilmeen. Kaupunkiin on samaan aikaan 
rakennettu myös uusia merkittäviä julkisia rakennuksia, 
joista kiinnostavin on rohkeaa modernia arkkitehtuuria 
edustava Miehitysmuseo. Uusi Viron taidemuseo taa-
sen valmistuu vuonna 2005 Kadriorgiin, lähelle venäjän 
tsaarin Pietari Suuren rakennuttamaa kesäpalatsia.

Tallinnan vetovoiman salaisuus piileekin kaupungin 
monissa muutoksissa, kyvyssä säilyttää vanhaa ja 

sallia samalla uuden syntymisen sen viereen ja halussa 
sopeutua globaaliin maailmaan ja yrittää samalla luoda 
kasvualusta paikalliselle ainutlaatuiselle kulttuurille. 
Tallinna on edelleen erinomainen miljöö pukudraamoi-
hin ja jännityselokuviin, mutta näiden lavastuksellisten 
elementtien lisäksi Tallinnassa on säilynyt myös kau-

pungin aitous ja luonnollisuus sekä 
sen omaleimainen historiallisessa 
ilmapiirissä sykkivä nuorekkuus.  

ANDRES KURG
arkkitehtuurikriitikko
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Täällä on halpaa - ehdottomasti! Sovitaan, että kan-
sainvälisen yöelämän valuutta on yksi tuoppi. Yksi 

tuoppi olutta Tallinnan hienoimmissakin yömenopai-
koissa maksaa vähintään kaksi kertaa vähemmän kuin 
missä tahansa muualla Pohjolassa. Ja täällä tuopin koko 
on vähintään puoli litraa, pienempää määrää virolainen 
ei pidä lainkaan oluena. Myös muut yöelämässä eteen 
tulevat hinnat ovat lähellä tukkuhintoja. Vain sisään-
pääsy klubeihin saattaa välillä maksaa enemmän kuin 
lähimmissä naapuripääkaupungeissa.    

sisään. Tallinnan ravintolascenessä on valinnanvaraa 
myös alkoholittoman juhlinnan ystäville, tupakoimat-
tomille ja kasvissyöjille.

Paljon näyttäytymisklubeja. Kovaa äänentoistoa. 
Kiiltäviä metallipintoja ja tanssilavoja. Siveettömän 

vaikutuksen jättävät viininpunaiset verhot ja pirul-
lisen oloinen designsisustus. Hieman neonvaloja. 
Tähtiesiintyjiä lavalla ja paikallisia supertähtiä sohvilla. 
Nämä ovat elementtejä, jotka luonnehtivat Tallinnan 
huippuklubeja. Kaikki tämä voi tuntua melkein kiusallisen 

trenditietoiselta, mutta tosiasiassa 
Tallinnan suurimpien klubien ohjel-
matarjonta on lähes täydellinen. 
Klubit Privé, Moskva ja Hollywood 
tunnetaan laajalti house-, hip-hop-,  
reggae- ja r’n’b-tyylisestä tarjon-
nastaan. Klubijatsia, ikivihreitä 
klassikoita ja uusia hittejä soitetaan 
taas BonBonisssa. Klubit Parlament, 
Rock Café ja Panoraam ovat erikois-
tuneet paikallisväritteiseen rock-, 
pop- ja diskomusiikkiin. Unohdinko 
jotain? Trance? Kokeilkaa Decolten 
kahvaa.

Virkapukuis ten turvamiesten 
ja baarimikkojen valvomien 

Tallinnan “superklubien” välissä ja 
ympärillä on runsaasti pieniä klu-
beja, jotka ovat nuorekkaampia, 
undergroundimpia ja ehkä myös 
hikisempiä. Näissä paikoissa musiik-

kivalikoima laajenee punkkiin ja indiemusiikkiin, roots-
reggaeseen, bhangraan, deep houseen, experimental 
technoon, electroclashiin ja free-jazziin ja muihin 
musiikkityyleihin, joita keskiluokka ei kestä kymmen-
täkään minuuttia. Von Krahl, LoveSexMoney, Levist 
Väljas, KuKu ja Kultuuritehas Polymer ovat Tallinnan 
tärkeimmät “toisenlaisia” menopaikat.    

Villeimmät bailut löytyvät ainakin paikalliselta klu-
biväeltä kysyessä gay-klubeista. Tallinnan gay-klu-

bit ovatkin edellä mainitusta syystä suosittuja myös 
hedonististen bailaajien keskuudessa. Tallinnassa on 
noin kourallinen pienempiä ja suurempia, avoimia ja 

Bilettäjän  
paratiisi, jokaiselle jotakin...

Tallinnalaiset ovat panostaneet illanvieton startti-
paikkoihin. Kaupungissa on lukuisia loungeja, kah-

viloita ja baareja, joihin voi kokoontua juhlamielialaa 
luomaan. Täällä on paikkoja, joista löytää luksusta, 
mehukasta jazzia ja sushia (Pegasus, Spirit) tai kliini-
sen puhdasta ultramoderniretroa (Stereo) tai pitkän 
juomalistan tuutilta piristäviä koktaileja (Kaheksa). 
Mikäli haluat liikkua taidepiirien paikoissa, kannattaa 
käydä hämärässä KuKu-klubissa tai Noku-klubissa. 
Noku-klubi on oikeastaan avoin vain klubin jäsenille, 
joilla on sisäänpääsyä varten magneettikortti, mutta 
sisään pääsee myös odottamalla alhaalla, milloin joku 
poistuu klubista ja livahtamalla samalla oven aukaisulla 
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puoliksi yksityisiä, glamtyylisiä ja hämäriä gay-klubeja, 
joissa soitetaan kaupungin “aistikkainta” tanssimusiik-
kia. Loisteliain uusista gay-klubeista on vastikään avattu 
gaylounge ja -klubi Angel.

Ei ole liioiteltua väittää, että neljänä viikonloppuna 
viidestä jossain päin Tallinnaa, jossain klubissa, kon-

serttisalissa, tassiteltassa tai muussa paikassa, esiintyy 
joku maailmanlaajuisesti tunnettu nimi, tanssimusiikin 
legenda tai uusi supertähti -joku, jota jumaloidaan 
stroboskooppien alla kaikkialla maailmassa. Tallinnassa 
yleisöä viihdyttämässä käyneillä kuuluisuuksilla on 
ollut tapana sanoa lähtiessään: “Täällä oli paras fiilis 
ja yleisö!”. Ja usein he ovat palanneet pian uudelleen. 
Eikä Tallinnan klubiturismin kasvu voi olla sattumaa... 
tallinnalaiset osaavat juhlia sekä rankasti että tyylik-
käästi ja hauskuudella.

Tallinnan maineesta kertoo osaltaan myös se, että 
Viron paras Tallinnan ulkopuolinen klubi on Tallinn! 

Viron avarin, sisustukseltaan rohkein, musiikkirepertu-
aariltaan laajin ja puhutuin klubi on nimeltään Club-
Tallinn, joka toimii kesäsesonkina maan kesäpääkaupun-
gissa Pärnussa ja talvehtii yliopistokaupunki Tartossa. 
Klubin toileteissa kuulee muuten linnunlaulua!

Oikeastaan lähes kaikki maan tapahtumapaikat 
sijaitsevat alle 250 kilometrin säteellä Tallinnasta. 

Kesäisin tärkeimmät ja omaperäisimmät festivaalit jär-
jestetäänkin jossain maalla pääkaupungin ulkopuolella. 

Viron tunnetuimmista kesätapahtumista mainittakoon 
ensimmäiseksi viikon pituinen kansainvälinen folkfes-
tivaali Viljandi Folk. Toinen tunnettu kesätapahtuma 
on Leigo Järvemuusika -ulkoilmakonserttien sarja 
Leigojärven maalauksellisessa Etelä-Viron kumpuile-
vassa maastossa, jossa klassista musiikkia, rockia, jazzia 
ja folkia soittavat muusikot esiintyvät järven pikkusaa-
rilla. Baltoscandal sen sijaan on Rakveressa järjestettävä 
kansainvälistä mainetta niittänyt modernin teatterin 
tapahtuma. Itse asiassa jokaisessa Viron maakunnassa 
järjestetään vähintään yksi omaperäinen kesätapah-
tuma! Kesällä Viroon matkustavan kulttuurimatkailijan 
bonuksiin kuuluvat heinäkuun huumaavat valoisat yöt 
ja elokuun lämpö ja tähtitaivas. 

Eikä Tallinnassakaan mikään ole kaukana. Jokainen 
edellä mainituista klubeista sijaitsee alle viiden 

minuutin kävelymatkan päässä toisistaan joko vanhas-
sakaupungissa tai sen tuntumassa. Visuaalisten elämys-
ten etsijöille Viro tarjoaa (joko juhlinnan lomassa tai 
muuten vain) monenlaisia nautinnollisia mahdollisuuk-
sia, kuten kävelyretket vanhassa hansakaupungissa tai 
patikkamatkat soilla tai kiipeilyretket maan pohjois-
rannikon korkeilla kalkkikivijyrkänteillä. Herkuttelijoita 
vetävät puoleensa sekä Tallinnan hienostuneet ravin-
tolat että maaseudun kievareiden maanläheiset talon-
poikaisherkut.

SIIM NESTOR
musiikkikriitikko, journalisti
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Kilohailipurkin näköala on sanapari, jolla Virossa 
kuvataan sitä kaunista näköalaa, jonka mereltä 

Tallinnaan saapuva näkee laivasta - vanhankaupungin 
tornit ja Toompean kukkula ja nykyisin tietysti myös 
uuden cityn korkeat rakennukset. Tämä näkymä on 
koristanut virolaisia kilohaileilla täytettyjä säilykepurk-
keja ammoisista ajoista lähtien. Kilohaili on virolaista 
ruokaa par excellence. Siksi sanapari “kilohailipurkin 
näkymä” sopii hyvin otsikoksi virolaisen ruoan ja ruo-
kapaikkojen pikaesittelyyn. Rahka sen sijaan, se sopii 
kilohailien kylkiäiseksi.

Mikäli minulta kysyttäisiin, mikä ruokalaji luonnehtii 
parhaiten virolaista keittiötä, en vastaisi mitään 

kyljyksiin ja hapankaalin liittyvää, koska se menisi liikaa 
Saksaan päin. Toisaalta esimerkiksi kaerakile-perinne-
ruoka taas olisi liian muinainen herkku. Tyytyisin vain 
vastaamaan maustetut kilohailit eli maustetut kilohailit, 
kuumien keitettyjen perunoiden, kermaviilin ja rahkan 
ja sipulin ja keitetyn munan kera. Se on tyypillistä viro-
laista ruokaa! Munat ja maitotuotteet ja peruna on aina 
kasvatettu paikan päällä Virossa. Kellekään virolaiselle 
ei tulisi mieleenkään ostaa ulkomaista kermaviiliä tai 
perunoita. Myös Peipsin rannalla kasvatetussa sipulissa 

Rahkaa ja  
kilohailipurkin näköala

on enemmän potkua kuin tuontitavarassa. Ja vaikka 
kaikki maailman merimaat purkittavat mitä ihmeellisim-
piä sillejä enemmän ja vähemmän maustettuihin mari-
nadein, Tallinnan kilohailien resepti on ainutlaatuinen 
ja vertaansa vailla. Satoja vuosia samana pysyneessä 
maustesekoituksessa on tusinan verran eri mausteita, 
eikä Tallinnan kilohaileja löydä mistään muualta kuin 
Virosta. Voimakasmausteinen ja suolainen pikkukala 
antaa muille miedoille ruoan osille taivaallisen lisä-
maun. Niin, eikä haittaa, vaikka pahaa aavistamaton 
ulkomaalainen saattaa kilohailia sellaisenaan maista-

essaan säikähtää aluksi vierasta 
makua. Ja mikäli kilohailien seuraksi 
ei olisikaan tarjolla perunoita, ei 
syytä paniikkiin, tumma leipä (toi-
nen lyömätön virolainen klassikko!) 
kelpaa mainiosti palan painikkeeksi 
kunnon rasvaisen virolaisen maidon 
kera. Ajatukset liikkuvat automaat-
tisesti luomuviljelyyn, jolla on lois-
telias tulevaisuus edessään Virossa, 
sillä maalaisväestön periaatteet ja 
työhön suhtautuminen noudattavat 
pitkälti luomuviljelyn periaatteita. 
Asiaa auttaa myös se, että virolai-
set suhtautuvat kaikkeen kemiaan 
erittäin epäluuloisesti. 

Vaikka virolainen keittiö ei voi 
rehvastella laajoilla ruokalis-

toilla, upeilla kauppatoreilla tai 
kulinaristisella historialla, tarkka-

silmäinen turisti 
v o i  ko h d a t a 
m a t k a l l a a n 
erittäin hienoja 
makuelämyksiä. 
Oikeastaan viro-
lainen keittiö on 
ollut kautta aiko-
jen fuusiokeit-
tiö. Saksalaiset 
j a  venä lä i se t 
va ikut teet on 
otettu kätevästi 
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Virolaiseen keittiöön tutustumiseksi suosittelen 
Tallinnan kodikasta Eesti Majaa tai hienompaa 

Kuldse Notsu Kõrtsia ja Lahemaalla sijaitsevia Altjan 
ja Viitnan krouveja, jotka valmistavat vanhoja virolai-
sia ruokia omilla maukkailla tavoillaan. Luonnollisesti 
myös Olde Hansa tulee lukea hyviin perinteisiin ruo-
kapaikkoihin. Se on hyvin virolaistyyppinen ravintola, 
vaikka edustaakin keskiajan traditiota. Myös trendikäs 
Novell tarjoaa jännittäviä versioitaan vanhan virolaisen 
keittiön vastapainoksi. Virolaisen keittiön kehitys on jo 
kymmenkunta vuotta liikkunut hyvää vauhtia eteenpäin 
ja tahti tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. On vain 
ajan kysymys, milloin jossain ulkomailla avataan virolai-
nen ravintola. Ja kyllä meidän keittiötämme kelpaakin 
esitellä. Mahdollisuuksia aidosta ja hyvästä virolaisesta 
ruoasta nauttimiseksi 
on todella paljon, pitää 
vain kulkea silmät auki 
ja ohittaa ensimmäiset 
eteen jäävät turistian-
sat.

Tulia is ik s i V iros ta 
v i edään t i e t y s t i 

vanhoja tunnet tuja 
klassikoita, kilohailia ja 
konvehteja, votkaa ja Vana Tallinn -likööriä. Niitä on 
aina osattu tehdä meillä päin, ne säilyvät kauan ja ovat 
miellyttävä muisto tästä maailman kolkasta kuukau-
sien ja vuosien päästäkin. Ai niin. Otsikossa mainittu 
rahka eli viroksi kohupiim tulee nauttia paikan päällä. 
Virolaisista maitotuotteista vielä sen verran, että ne 

ovat aivan omaa luokkaansa! Ja 
sisältävät usein paikallisten tiede-
miesten kehittelemiä uusia ja hyö-
dyllisiä bakteerejakin.

Paras ruokasuositus kuuluu kui-
tenkin: antakaa virolaisten kut-

sua teidät kylään!

KARL-MARTIN SINIJÄRV
kirjailija, herkuttelija

omiksi, myös Skandinavian ja Suomen keittiön annit 
ovat tuttuja Viron kaltaiselle merivaltiolle. Kun tähän 
lisätään vielä vanha suomalais-ugrilainen perusta ja 
metsän antien hyödyntämisen taito, voidaan lopuksi 
todeta, että virolainen keittiö on sitä, mitä virolaiset 
Vironmaalla (mieluiten kotimaisista raaka-aineista) ruo-
aksi laittavat. Olkoonpa ruoan nimi vaikka venäläis-
peräinen seljanka tai saksalainen sauerkraut - Virossa 
näitä ruokia tehdään virolaiseen tapaan ja maku on 
takuulla omansa. Tavallisetkin ruoat kuten perunasa-
laatti tai letut maistuvat jokaisessa ruokakulttuurissa 
omalla tavallaan ja Virossa ne maistuvat virolaiselta. 
Voisi kuvitella, että majoneesin ja hapankerman sekoit-
taminen on kulinaarinen rikos, mutta virolaisessa 
perunasalaatissa nämä ainekset vaan joutuvat olemaan 

sulassa sovussa keskenään. 
Uskon, että jokainen vähän-
kin maailmaa kier täny t 
virolainen on järkyttynyt 
törmätessään esimerkiksi 
Suomessa perunasalaat-
tiin, joka on osoittautunut 
kahdesta ruoka-aineesta 
makeaan majoneesiin sekoi-
tetuksi mössöksi. Saksassa 
samannimiseksi salaatiksi 

kutsutaan taas ruokaa, jossa isoille kuumille perun-
alohkoille on lorautettu aimo annos etiikkaa.

Nyky-Virossa pääsee tietysti nauttimaan myös muun 
maailman herkuista. Hyviä eri ilmansuuntien etnisiä 

ravintoloita tulee jatkuvasti lisää. Emmekä me itsekään 
halua joka päivä virolaista ruokaa. 
Mutta virolaisia ravintoloita ei muu-
alla maailmassa ole yhtä ainutta-
kaan. Virossa muutamia sentään 
on, vaikka välillä näytti siltä, että 
omaa keittiötä ikään kuin hävettäi-
siin vähän. Toisaalta Virossa on yhä 
enemmän monenlaisia ruokapaik-
koja, jotka ovat lisänneet ruokalis-
talleen selvästi kansallisia virolais-
tyyppisiä herkkuja, joita kokataan 
joko modernilla tavalla tai vanhoja 
perinteitä kunnioittaen.
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Isompien maiden asukkaat ihmettelevät toisinaan, ettei 
mikään paikka Virossa ole kaukana, maan poikki voi 

autoilla 4-5 tunnissa. Samalla Viro on suurempi sisältä 
kuin ulkoa - yhtä vaihtelevia pinnamuotoa, kasvistoa, 
vuodenaikoja, ilmastoa ja ihmisten mentaliteetteja ei 
tapaa useinkaan. Retkeilijöillä on myös tilaa liikkua, 
sillä Virossa asuu neljä kertaa vähemmän ihmisiä kuin 
Tanskassa ja kaksitoista kertaa vähemmän ihmisiä kuin 
Hollannissa!

Pohjois-Viron tunnetuin luontomatkakohde on jylhä 
törmärannikko. Se on osa yli �200 km pitkää kalk-

kikivikaistaletta, joka alkaa Öölannin saarelta Ruotsista, 
kulkee Viron pohjoisreunaa pitkin ja päättyy Venäjälle 
hieman ennen Laatokkaa. Luonnonihme on ehdolla 
Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon Kiinan 
muurin, Egyptin pyramidien ja Galapagossaarten rin-
nalle. Öölannissa jyrkänteellä on korkeutta kymmenisen 
metriä ja korkeimmillaan se on Viron puolella Ontikalla, 

jossa se kohoaa 56 metrin korkeuteen. Koillis-Virossa 
rantatörmä kulkee katkeamattomana 20 km pitkän 
matkan, kun taas muualla Pohjois-Virossa sitä puh-
kaisevat alkulaaksot ja vuolaat joet. Näköalat ranta-
törmältä Suomenlahdelle ovat hulppeat. Myös Viron 
korkein vesiputous sijaitsee Koillis-Viron Valastessa, 
jossa maalauksellinen paljas kalkkikivitörmä on kuin 
Maan ikkuna muinaishistoriaan. Kalkkikivi on Viron 
kansalliskivi ja siitä on rakennettu suurin osa Tallinnan 
vanhaakaupunkia ja useimmat Pohjois-Viron historial-
lisista rakennuksista. 

Virolaiset ovat aina olleet merikansaa - ja syystäkin. 
Pienen maan rajojen sisällä on �520 isompaa ja 

pienempää saarta ja peräti 3800 kilometriä rantavii-
vaa!

Lahemaan kansallispuistossa saa parhaan käsityksen 
maan ja meren merkityksestä virolaisten elämässä. 

Täällä on runsaasti niemiä ja niiden väliin kiilautuvia 
lahtia, katajaniittyjä ja siirtolohkareita. Halkaisijaltaan 
yli 30 metriä suuret siirtolohkareet ovat harvinaisuus 
suurimmassa osassa Eurooppaa, mutta Virossa näitä 
kivijärkäleitä on yli viisikymmentä. Luonnolle alkukan-
taisen ilmeen antavat kivet ovat tulleet Viroon poh-
joisesta jääkauden aikana. Lahemaan kartanot puis-
toalueineen ja ikivanhat kalastajakylät lisäävät alueen 
historiallista mielenkiintoa. Hiekkarannat taas kutsuvat 
uimaan ja lekottelemaan. 

Viron kuuluisin luonnonihme sijaitsee Saarenmaalla. 
Vaikuttava Kaalin kraatteri (halkaisijaltaan ��0 

metriä) on Euroopan helpoimmin luoksepäästävä 
meteoriittikraatteri. Meteoriitin putoamisesta on vain 
muutamia tuhansia vuosia ja täten se on myös nuorin 
tiheästi asutetulle alueelle pudonneista isokokoisista 
taivaankappaleista. 

Viro sijaitsee muuttolintujen valtaväylällä. Keväällä 
sininen taivas täyttyy viuhuvista siiveniskuista, 

kun mm. valkoposkihanhet saapuvat levähdyspaikoil-
leen Saarenmaalla ja Länsi-Viron niityille ennen kuin 
jatkavat mat-
kaansa kotiinsa 
P o h j o l a a n . 
Joinain touko-
kuun pä iv inä 
Luoteis-Virossa 
voi seurata ark-
t is ten l intujen 

Suuri pieni maa
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muuttoa todella suuressa mittakaavassa, kun alueen yli 
lentää jopa miljoona lintua päivässä! Syksyllä Matsalun 
kansallispuiston pelloille kerääntyvät taasen valtavat 
kurkiparvet. Matsalun lahden kaislikot ja rantaniityt 
ovat kesällä otollinen matkakohde luontomatkailijoille. 
Viime vuosina Matsalun näkötorneista onkin tullut 
todella suosittu nähtävyys (muutamiin torneihin pääsee 
myös rullatuolilla). Pitkospuut takaavat, että kosteisiin 
ranta-alueisiin tutustuminen sujuu myös kuivin jaloin. 

suorastaan hilpeyttä herättävää kertoa ulkomaalaisille 
3�8 metriä korkeasta Isosta Munamäestä, että tässä 
on Baltian korkein “huippu”, mutta ainakin Aksten var-
joisan kuusikon muurahaisyhdyskunnan yli kaksi met-
riä korkeat muurahaispesät herättävät aina ihastusta 
majesteettisuudellaan. Lähellä sijaitsee myös eräs Viron 
kauneimmista paikoista, Taevaskoda, 400 miljoonaa 
vuotta vanha hiekkakivipaljannealue Ahjajoen alku-
laaksossa. Piusajoen rannalla sijaitsevalla mahtavalla 

Härman muurilla taas on korkeutta 
peräti 43 metriä.

Viron moninaiseen luontoon 
voi tutustua monin tavoin. 

Useimmissa paikoissa on luonto-
polkuja ja patikointireittejä, joilla 
liikkuessa matkailija pääsee pereh-
tymään maan luonnon ominaispiir-
teisiin. Luonnonkauniilla paikoilla 
sijaitsevat lomamökit, telttapaikat 
ja infopisteet tekevät luonnossa ole-
misesta turvallisen, miellyttävän ja 
opettavaisen seikkailun. Jännitystä 
matkaltaan kaipaavien kannattaa 
ottaa yhteyttä lähimpään seikkailu-
matkojen järjestäjään. Perheloman 
viettäjille on tarjolla runsaasti mat-
kailumaatiloja, joissa voi harrastaa 
mm. ratsastusta ja kokeilla maati-

lan vanhoista askareista suoriutumista. Vanhat enti-
söidyt kievarit ovat ruokapaikoista tunnelmallisimmat. 
Matkaväsymyksestä pääsee parhaiten eroon rentout-
tavilla hoidoilla läheisessä kylpylässä. Haanjamaalla on 
myös paljon savusaunoja. Eräiden matkailumaatilojen 
erikoisuutena on eksoottinen “uiva sauna”. Perinteisen 
koivuvihdan lisäksi voi kokeilla myös terveellisiä kataja- 
ja nokkosvihtoja. Illan kruunaa paikallinen olut tai käve-
lyretki valoisassa kesäyössä, jolloin auringonlaskun ja 
aamun välinen aika on lyhyttäkin lyhyempi. 

PEETER ERNITS
journalisti, luonnontuntija

Endlan luonnonsuojelualueella näkötorni on pys-
tytetty keskelle suoaluetta, josta avautuvat hen-

keä salpaavat näköalat ympäristöön. Pärnun lähellä 
Tallinnasta Riikaan vievän maantien varrella näkee tien 
vieressä hiekkadyynejä, joilla kasvaa korkeaa mäntymet-
sää. Dyynin harjalle rakennetusta näkötornista näkee 
Pärnun lahdelle ja suoalueelle kotkan perspektiivistä. 
Kaukana Pärnun lahdella häämöttävä saari on Kihnu, 
kulttuurihistoriallisesti kiinnostava paikka, joka kuuluu 
myös Unescon maailmanperintöluettelon helmiin.

Etelä-Viron luonto näyttää aivan toiselta - pinna-
muodot ovat rauhattomampia ja kukkuloiden 

välissä on runsaasti järviä. Kuten muuallakin Virossa, 
maan eteläosissa on paljon metsää. Lähes puolet 
Viron pinta-alasta on metsää. Etelä-Virossa on eräs 
Euroopan suurimmista muurahaisyhdyskunnista, Baltian 
korkein huippu ja Viron paksuin tammi, jonka nimi on 
Tamme-Lauri tamm. Puu on läpimitaltaan 8 metriä 
ja ikää sillä on arvioitu olevan 700 vuotta. Välillä on 
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Mitä sivistynyt turisti hakee matkakohteestaan? 
Aitoa paikallista kulttuuria ennen muuta. Viron 

kansallisessa mytologiassa elää jo �5 vuotta käsitys, 
että vaikka emme ole mahtavia voimiltamme, on kult-
tuurimme samanveroista muiden kanssa. Tästä syystä 
kulttuurista on tullut maassamme kaikista poliittisista 
ja taloudellisista vaiheista ja murroksista huolimatta 
eräänlainen omaperäinen uskontunnustus, vaikka itse-
ironisuuteen taipuvainen virolainen saattaa helposti 
lohkaistakin mustan huumorin siivittämiä herjoja kult-
tuurielämästään ja nähtävyyksistään niin, että ulko-
maalainen säikähtää oikein kunnolla.

Virolaiset ovat äärimmäisen ylpeitä omasta kieles-
tään, mikä on todennäköisesti tärkein syy siihen, 

että olemme selvinneet eheänä kansakuntana eri val-

loittajien ikeen alta. Viron kieli oli meidän vastarinta-
liikkeemme eli resistance. Pirua tarkoittava sana “kurat” 
jää varmasti helposti mieleen Virossa, mutta suosittelen 
teitä kuitenkin olemaan varovainen kyseisen voimasa-
nan käytössä. Samalla Viro on aina ollut avoin kaikelle 
kosmopoliittiselle, seuraavaksi haluankin esitellä teille 
muutamia eurooppalaiseen kulttuurikontekstiin liittyviä 
kiinnostavia seikkoja.

Tallinnaan tullessa on hyvä muistaa saapuvansa 
Euroopan pohjoisimpaan hansakaupunkiin ja kris-

tillisen sivilisaation keskiaikaiseen rajakaupunkiin. Vielä 
�500-luvun maantieteilijöille Euroopan etelä-pohjois-
suunnan akseli kulki Maltalta Tallinnaan. Ehkä tästä 
syystä Olevisten kirkon torni rakennettiinkin peräti 
�59 metrin korkuiseksi maamerkiksi - ikään kuin se 
olisi vertauskuvallisesti merkinnyt mahtavaa ja turval-
lista ja luokseen houkuttelevaa satamaa. Neulamainen 
Olevisten kirkon torni oli valmistuessaan �500-luvulla 
maailman korkein rakennus ja sinne kapuaminen on 
yhtä pakollista kuin Eiffelin tornissa käynti Pariisin-
matkalla.

Suositun virolaisen laulun mukaan sairauden yllät-
täessä “armas apteekki auttaa “. Tallinnan raa-

din apteekki on toiminut jo vuodesta �422. Se on 
Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti toiminut apteekki ja 

siellä myydään myös edelleen kla-
rettia, joka on keskiaikaisen resep-
tin mukaan valmistettua snapsia. 
Raadin apteekk ia vas tapäätä 
kohoaa vuonna �404 valmistunut 
Raatihuone, ainutlaatuisen Tallinnan 
gotiikan koulukunnan helmi ja koko 
Pohjois-Euroopan ainoa goottilais-
tyylinen raatihuone.

Espanjalainen Carvallido perusti 
Viron ensimmäisen kahvilan 

Tallinnaan vuonna �702. Vaikeina 
Suuren Pohjan sodan vuosina asiak-
kaita ei ilmeisesti riittänyt kauan ja 
niinpä kahvila pian suljettiin. Vuonna 
�864 ovensa avannut Maiasmokk 
on vanhin toimiva kahvila. Sieltä voi 
ostaa mm. marsipaania, herkkua, 
jota valmistettiin Tallinnassa niin 
kauan aikaa sitten, että virolaiset 
kinastelevatkin mielellään saksalais-
ten kanssa siitä, kummassa maassa 

valmistettiin ensimmäistä kertaa marsipaania.  

Lyypekkiläinen Bernt Notke oli eräs �400-luvun 
kuuluisimmista Pohjois-Euroopassa vaikuttaneista 

taidemaalareista ja kuvanveistäjistä, jonka työt edus-
tavat eurooppalaista myöhäisgotiikkaa kauneimmillaan. 
Notken töitä on säilynyt vain yhden käden sormilla 
laskettava määrä - kaksi näistä on Tallinnassa ja ne ovat 
Pyhän Hengen kirkon pääalttari ja Nigulisten kirkossa 
esillä oleva harvinainen 7,5 m pitkä alkufragmentti 
Kuolemantanssi-maalauksesta. Nigulisten kirkossa on 
nykyisin keskiaikaisen taiteen museo ja konserttisali. 

Eurooppa Virossa.  
Omakehua
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Tallinnaan osoittamaan sentimentaalista yhteenkuu-
luvuustunnettaan. Juhlat järjestetään satoi tai paistoi 
vuonna �960 rakennetulla maailman suurimmalla lau-
lukentällä. Ensimmäiset laulujuhlat järjestettiin Virossa 
vuonna �869, mutta silloin ne järjestettiin Tartossa. 
Myöhemmin laulujuhlaperinne levisi Virosta myös 
Suomeen, Latviaan ja Liettuaan. 

Viron tunnetuin nykysäveltäjä on Arvo Pärt, joka 
asuu osan vuodesta Virossa ja osan Saksassa. 

�600-luvulla maan kuuluisin säveltäjä oli saksalaissyn-
tyinen Johann Valentin Meder, jonka vuonna �680 
Tallinnassa esitetty ooppera “Die Bertändige Argenia” 
on tiettävästi ensimmäinen pohjoisissa Itämeren han-
sakaupungeissa barokin aikakautena luotu ooppera ja 
samalla kolmanneksi vanhin meidän aikoihimme saakka 
säilynyt saksankielinen ooppera. Vuosina �784-�795 
Tallinnassa toimi aikakautensa kohutuimman teat-
terimiehen August von Kotzebuen johtama Revaler 
Liebhaber-Theater. Kansallisooppera Estonia sen sijaan 
juhlii ensi vuonna �00-vuotista taivaltaan.  

Virolaiset soimaavat mediaa, mutta eivät tule toi-
meen ilman lehdistöä. Ensimmäinen sanomalehti 

ilmestyi Tallinnassa jo vuonna �675 (Englannissa esim. 
�702 ja Ranskassa �777). Nykyään Viro kuuluu inter-
netin käytön ja mobiilipalveluiden osalta maailman 
kärkimaihin.

Tallinnaa sanotaan Pohjois-Euroopan Prahaksi. Miksi? 
Ehkä samasta syystä kuin Amsterdamia sanotaan 

toiseksi Venetsiaksi... Tallinna on kuitenkin ennen kaik-
kea ainutlaatuinen ja vertaistaan vailla oleva tunnel-
mallinen kokonaisuus historiasta, nykyisyydestä, kult-
tuurista ja elinvoimaisesta arjesta. Eikä Viro suinkaan 
rajoitu Tallinnaan, nähtävää ja koettavaa riittää Viron 
kaukaisimmissakin paikoissa. 

HARRY LIIVRAND
taidehistorioitsija, journalisti

Kunnostettu kirkko oli pitkään raunioina sen jälkeen, 
kun Venäjän ilmavoimat pommittivat Tallinnaa vuonna 
�944. Kirkon toinen tunnettu nähtävyys on Pohjois-
Euroopan suurin ehjänä säilynyt alttarikaappi, jonka 
on tehnyt toinen �400-luvun lyypekkiläinen mestari 
Herman Rode. Nigulistessa on esillä kolmaskin ainut-
laatuinen nähtävyys, keskiaikainen Mustapäiden vel-
jeskunnan Marian alttari, joka oli aikoinaan Pohjolan 
suurin keskiaikainen alttarilaite.

Vuoden 2005 lopulla Tallinnassa avataan vuosisa-
dan projektimme, uusi Viron Taidemuseo, joka on 

ensimmäinen moderni museorakennus koko Baltiassa. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana virolaisesta tai-
teesta on lopultakin tullut keräilykohde yksityisten 
taiteenkeräilijöiden keskuudessa. Viime vuonna eräs 

paikallisen taiteilijan maalaus huutokaupattiin yli mil-
joonalla Viron kroonilla. Tallinnan vanhassakaupun-
gissa voi myös säilynyt täällä syntyneen ja kuolleen, 
Euroopan hoveissa �400- ja �500-luvuilla muotokuvil-
laan suurta mainetta saavuttaneen muotokuvamaalarin 
Michel Sittowin kotirakennus. 

Virolaiset ovat tunnettua laulukansaa ja maan uudel-
leen itsenäistymistäkin sanotaan laulavaksi vallan-

kumoukseksi. Joka viides vuosi järjestettävät Tallinnan 
laulujuhlat ovat edelleen todellinen suurtapahtuma, 
jolloin kymmenettuhannet virolaiset kokoontuvat 
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Matkailuinfo
www.riik.ee/en
www.vm.ee/eng 
www.rmk.ee 
www.turismiweb.ee
www.maaturism.ee
www.regio.ee
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia/en
www.tallinn-airport.ee
www.tartu.ee
www.parnu.ee
www.southestonia.info 
www.lahemaa.ee
www.saared.ee 

Kulttuuri
www.einst.ee 
www.festivals.ee 
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.kunstikeskus.ee 
www.estlit.ee
www.erm.ee 
www.ekm.ee 
www.etdm.ee 
www.eam.ee 
www.evm.ee 

www.visitestonia.com
e-mail: info@visitestonia.com
www. investinestonia.com

Tallinna
www.tourism.tallinn.ee
www.tallinn.ee/eng
www.opera.ee 
www.concert.ee


