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2 TerveTuLoa TaLLinnaan

 Tervetul   oa  
            Tal   linnaan!

Ihastuttavan keskiaikainen vai 
hämmästyttävän moderni? On 
lähes mahdotonta päättää, 
kumpi kuvaa Tallinnaa paremmin. 
Toisaalta historiallinen vanhakau-
punki on sen ehdoton helmi. Siellä 
kaikki on ihanan vanhaa – kadut, 
talot, tornit ja aukiot ovat kuin 
suoraan satukirjasta. Toisaalta 
vanhassakaupungissa ja sen välit-
tömässä läheisyydessä sijaitsevat 
ne suunnannäyttäjät ja viimeisim-
pien virtausten mukaiset ravinto-
lat, kahvilat ja klubit, jotka tuovat 
Tallinnaan energiaa ja elämää. 
Monet ihmettelevät sitä, miten 
uutta ja tuoretta täällä kaikki on: 
kaupat ovat tyylikkäitä, sisus-
tukset on tehty varmalla maulla 
ja hotellit ovat ylellisiä. Erilaiset 
IT-sovelluksetkin ovat Tallinnassa 
jo normaalia arkea, kuten ilmainen 
langaton internetyhteys lähes kaik-
kialla ja pysäköinnin maksaminen 
kännykällä. 

Tiesitkö muuten, että Skype on kek-
sitty Virossa?

Tallinna on sekä uutta että vanhaa 
ja siksi erinomainen kaupunki-
lomakohde. Se on äärimmäisen 
kompakti kaupunki, jossa melkein 
kaiken voi nähdä kävellen, ilman 
takseja ja busseja. Suurin osa 
nähtävyyksistä, kulttuuritapah-
tumista, ravintoloista, ostoskoh-
teista ja iltamenoista on kätevästi 
aivan keskustassa. Ja Tallinnassa 
riittää tekemistä. Mutta jos olet 
todella loman ja levon tarpeessa, 
Tallinnasta nauttiakseen ei onneksi 
tarvitse tehdä juuri mitään: kävellä 
rauhallisessa puistossa, rentoutua 
spa-hoidossa tai – jos sää sallii – 
istua uimarannalla.

Mitä tahansa etsitkin, kumpi 
Tallinna onkaan enemmän sinun 
– keskiaikainen ja romanttinen vai 
ultramoderni ja trendikäs – ovi on 
avoinna, astu sisään!

Yksi Tallinna, 
kaksi kaupunkia
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4

 Tutustutaan T  allinnaan
Yli 800 vuoden ajan Tallinna on vetänyt 

puoleensa seikkailunhaluisia ja uteliaita 

sieluja. Sen asema keskeisenä kauppa

satamana idän ja lännen välissä on aina 

tuonut sinne kansainvälisiä virtauksia, 

mutta myös houkutellut kunnian 

himoisia hallitsijoita. Tanskan,  

Saksalaisen ritarikunnan, baltian 

saksalaisen aateliston, Ruotsin ja  

Venäjän valta ovat jättäneet jälkensä 

kaupunkikuvaan ja kulttuuriin.  

Ja se merkitsee sitä, että tämän päivän 

vierailijoilla, jotka tähtäilevät kaupunkia 

kameralla eivätkä esimerkiksi tykillä,  

on paljon nähtävää. 

TuTusTuTaan TaLLinnaan 
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 Tutustutaan T  allinnaan
TuTusTuTaan TaLLinnaan 

8 000–3 000 eKr.: Virolaisten suomalais
ugrilaiset esiisät saapuvat Itämeren 
rannoille.

1000–1100-luvut jKr.: Virolaisilla heimoilla 
on kauppapaikka nykyisen Tallinnan sijoilla 
ja puulinnoitus Toompean kukkulalla.

1154: Arabialainen AlIdrisi merkitsee Tal
linnan maailmankartalleen: se mainitaan 
historiankirjoissa ensi kerran. 

1219: Tanska valtaa Tallinnan. 

1227–1238: Gotlannista muuttaneet 
saksalaiset kauppiasperheet asettuvat 
Toompean juurelle ja näin Tallinnasta alkaa 
kehittyä saksalainen kauppakaupunki. 

1200–1400-luvut: Idän ja lännen kaupan
käynnin solmukohtana Tallinna kasvaa 
nopeasti. Tallinna ottaa käyttöön Lyypekin 
kaupunkioikeuden 1248, mikä takaa sille 
autonomisen aseman, ja liittyy Hansaliit
toon 1284.  

1346: Tanska myy PohjoisViron alueensa 
Saksalaiselle ritarikunnalle.

1558–1583: Liivinmaan sodissa Tallin
naan hyökätään ja Iivana Julman joukot 
piirittävät sitä. Lopulta Viro päätyy osaksi 
Ruotsia. 

1600-luku: Kaupungin kukoistus hiipuu, 
kun se menettää asemansa kaupan kes
kuksena.

1710: Suuren Pohjan sodan (1700–21) 
seurauksena Viro siirtyy osaksi Venäjää. 
Tsaari Pietari Suuri perustaa kesäpalatsin 
Kadriorgiin. 

1860–1880: Kansallisen heräämisen 
aikana virolaiset alkavat löytää kulttuuri
identiteettiään. 

1918: Ensimmäisen maailmansodan 
raivotessa Viro julistautuu itsenäiseksi 24. 
helmikuuta. 

1920–30-luvut: Itsenäinen Viro vakiintuu 
maailman valtioiden joukkoon.  

1940–1944: Punaarmeija miehittää Viron 
ja liittää sen Neuvostoliittoon. Maassa 
toimeenpannaan massiivisia joukkopidä
tyksiä ja karkotuksia. NatsiSaksan hyök
käys 1941 merkitsee uutta miehitysvaltaa 
Virossa. NL miehittää Viron uudelleen 1944 
ja kymmenettuhannet pakenevat laivoilla 
Ruotsiin. 

1945–1991: Neuvostomiehitys; Viro sinnit
telee erossa lännestä.

1987–88: ”Laulava vallankumous” – 
Valtavat yhteislaulutilaisuudet Tallinnan 
Laulukentällä toimivat näyttävinä mielenil
mauksina Moskovaa vastaan.

1991: Viro julistautuu uudelleen itsenäi
seksi 20. elokuuta 1991 ja suuntautuu heti 
länteen. 

1990-luvun puolivälistä nykypäivään: 
Taloudellisen muutoksen aikakausi ja 
ITinfrastruktuurin laaja kehitys. Viro liittyy 
Euroopan unioniin ja Natoon 2004. 

Tallinnan tarina
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6 TuTusTuTaan TaLLinnaan 

1   Raatihuoneentori & 
Raatihuone 

Raekoja plats 1 
veeb.tallinn.ee/raekoda

Pittoreski Raatihuoneen
tori on ollut vanhan

kaupungin keskus 800 
vuotta. Sitä reunustavat 
kauppiastalot, ja kesällä 
se täyttyy terasseista ja 

katukahviloista, joten 
siellä viihtyy myös matkai

lija. Menneinä aikoina se 
on palvellut sekä kauppa 

että kohtauspaikkana. 
Onpa siellä toimeenpantu 
yksi teloituskin (joka juon

si juurensa huonosta mu
nakkaasta puhjenneeseen 

riitaan). Keskellä toria 
on pyöreä kompassikivi, 

jonka päältä voi – hieman 
venyen ja kuikistellen – 

nähdä vanhankaupungin 
kaikkien viiden tornin 

huiput. Aukion itälaitaa 
hallitsee 1402–1404 ra
kennettu Raatihuone, 

kaupungissa ylintä valtaa 
käyttäneiden raatiherro

jen päämaja. Tänään se on 
pohjoisen Euroopan ainut 
kokonaisuudessaan säily
nyt goottilaistyylinen raa
tihuone. Tarkkasilmäinen 
voi huomata 64metrisen 

tornin huipulla erikoisen 
tuuliviirin: se on Vanha 

Toomas, kaupungin mur
suviiksinen maskotti. 

2   Kaupunginmuuri  
ja tornit 

Keskiajalla yksi jos toi
nenkin kunnianhimoinen 

naapuri oli tämän tästä 
hyökkäämässä Tallinnaan. 
1200luvulta lähtien täällä 

on ylläpidetty suojamuu
rista, vartiotorneista ja 

porteista koostuvaa puo
lustusjärjestelmää. Tänään 

siitä on jäljellä 1,9 km  
muuria ja noin puolet alku
peräisistä 46 tornista, jotka 

ovat omiaan herättämään 
mielikuvia urhoollisista 

ritareista ja viehkoista 
linnanneidoista.  

Ks. myös s. 12 

Vanha Toomas,  
vartiosotilas numero yksi 
Ammoisista ajoista lähtien 
Tallinnassa oli joka kevät 
järjestetty jousiammuntakilpailu. 
Papukaijanammunta oli totinen koitos, 
jossa ammuttiin puista papukaijaa alas 
korkea pylvään päästä. Osallistua saivat 
vain aatelismiehet. Erään kerran kukaan 
kilpailijoista ei mitenkään onnistunut 
papukaijaa pudottamaan. Rohkea Toomas-
poika seisoi väkijoukossa. Hän oli köyhästä 
perheestä, mutta silti oppinut taitavaksi 
jousimieheksi. Tovereidensa yllyttämänä 
Toomaskin koetti onneaan, tähtäsi, osui 
ja joutui suoraa päätä vaikeuksiin. Mutta 
sen sijaan että olisi saanut kunnon 
selkäsaunan niin kuin äitinsä pelkäsi, 
hän pääsikin oppipojaksi vartiokaartiin. 
Toomaksesta tuli ammattisotilas, joka 
suoritti monia sankaritekoja Liivinmaan 
sodissa ja palveli esimerkillisesti korkeaan 
ikään saakka. Myöhemmin kaupunkilaiset 
huomasivat, että Raatihuoneen tuuliviiri, 
viiksekäs sotilaan hahmo, oli kuin ilmetty 
Toomas. Siitä lähtien tuuliviiriä on 
kutsuttu Vanhaksi Toomakseksi. Sen 
tarina tunnetaan yhä tänäänkin ja  
se on kaupungin pidetty tunnus. 

Mutkittelevia mukulakivikujia ja 
lyhtypylväitä. Goottilaisia tornikat-
toja ja keskiaikaisia markkinoita. 
Cappuccinoa ja langattomat yh-
teydet. Tätä kaikkea on Tallinnan 
kuuluisa vanhakaupunki – sekoitus 
historiallista tunnelmaa ja modernia 
kulttuuria. Vanhakaupunki on raken-
nettu 1200–1500-luvuilla, silloin kun 
Tallinna oli kukoistava hansakaupun-
ki. Tämä värikäs harjakattojen, suo-
jaisten pihojen ja mahtavien kirkkojen 
kaupunki on tietysti Tallinnan suurin 
matkailumagneetti, jonka satumaista 
viehätystä lisää se, että kaikki on 
kiedottu mukavasti samaan pakettiin 
hyvin säilyneen ja vartiotorneilla 
varustetun kaupunginmuurin suojiin.

Keskiaikainen  
vanhakaupunki

Vanhakau     punki
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7TuTusTuTaan TaLLinnaan 

Vanhakau     punki
3   Raadinapteekki

 Raekoja plats 11

Jo vuonna 1422 toimintansa 
aloittanut pikku apteekki sijait
see Raatihuoneentorin kulmal
la ja on Euroopan vanhin yhtä
jaksoisesti toiminut apteekki. 
Nykylääkkeet ovat korvanneet 
keskiaikaiset rohdot, kuten 
poltetut mehiläiset ja yksisarvi
sen sarvijauheen, näillä aptee
kin hyllyillä, mutta menneiden 
aikojen parannusvälineistöön 
voi tutustua näyttelyssä.

4   Olevisten kirkko
 Lai 50  •  www.oleviste.ee

Kauan sitten, tarkalleen ottaen vuonna 
1549 tai 1625, tämä 1400luvulla 
rakennettu goottikirkko oli maailman 
korkein rakennus. Keskiajalla kirkon 
159 metriä korkea tornin on täytynyt 
olla todella hämmästyttävä näky. 
Valitettavasti se oli samalla myös 
erinomainen ukkosenjohdin, ja tulipalot 
polttivat sen maan tasalle 1625 ja 
1820. Nykyinen tornin korkeus on 124 
metriä ja Oleviste piirtyy yhä upeasti 
vanhankaupungin silhuettiin. Uskalikot 
voivat kiivetä kesäisin ylös torniin 
nauttimaan mahtavista näkymistä.  

6   Katariinankuja ja 
Mestaripiha 

Vene ja Müürivahekadut 
yhdistävä Katariinankuja 

on varmasti vanhan
kaupungin kauneimpia 
kohteita. Kujan varrella 
toimii Katariinan kilta, 

käsityöläisten yhteenliit
tymä, jonka jäsenet val
mistavat ja myyvät hat

tuja, tilkkutöitä, keramiikkaa, käsimaalattua 
silkkiä ym. Mukulakivikujan toisella seinustal

la on historiallisesta Katariinan kirkosta pe
räisin olevia ikivanhoja hautalaattoja. Vähän 

matkan päässä, kauniilla Mestaripihalla 
myydään käsitöitä, koruja ja konvehteja.

5   Nigulisten kirkko
 Niguliste 3  •  www.ekm.ee/niguliste

Pyhimykset, tanssivat luurangot, hopea ja urkukonsertit kuuluvat tämän 
mahtavan, 1200luvulla rakennetun kirkon vetonauloihin. Se tuhoutui 
toisen maailmansodan pommituksissa, mutta jälleenrakennettiin entiseen 
asuunsa 1980luvulla. Niguliste eli Pyhän Nikolaoksen kirkko toimii nyt 
kirkkotaiteen museona, jonka arvokkain teos on Bernt Notken kaunis ja 
kauhea Kuolemantanssi.
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8 PaLjon nähTävää

Raatihuoneentori on yksi Tallinnan 
suosituimmista nähtävyyksistä ja 
tärkeimmistä ulkoilmatapahtumien 
areenoista. Tässä poimintoja torin 
tapahtumakalenterista:

Vanhankaupungin päivät
30. toukokuuta  6. kesäkuuta
www.vanalinnapaevad.ee

Vanhakaupunki täyttyy ääriään myöden 
erilaisista aktiviteeteista. Tallinnan 
värikkään historian inspiroimat juhlat 
marssittavat kaduille käsityöläisiä, 
kauppiaita ja trubaduureja, mutta 
luvassa on myös täysi konsertti ja 
näyttelyohjelmisto. 

Keskiaikaiset markkinat
9.12. heinäkuuta
Kaupunki palaa juurilleen. Keskiaikainen 
tunnelma syntyy kädentaidoista, 
myyntikojuista, markkinaväestä ja 
musiikista. Omaa ohjelmaa lapsille.

Joulutori
Joulukuun alusta loppiaiseen

Parasta joulutunnelmaa Tallinnassa. Yli 
kuukauden ajan tori on yhtä joulumaata, 
kun pikku mökeissä kaupitellaan 
perinteisiä joululahjoja, virolaisia 
jouluruokia sekä kuumaa hehkuviiniä. 
Konsertteja on lähes päivittäin ja 
Joulupukkikin piipahtaa torilla. 

Raatihuoneentorilla 
tapahtuu 2009

7   Näköalatasanteet 
Toompealla asuneet aateliset katseli
vat entisaikaan kukkulaltaan alaspäin 
kauppiaiden ja käsityöläisten alakau
punkiin – sekä kirjaimellisesti että 
kuvaannollisesti. Nyt kuka tahansa 
voi tehdä niin. Varsinkin Kohtukadun 
ja Patkulin tasanteilta avautuu upeat 
näkymät vanhankaupungin kattojen 
ja tornien ylle ja kauemmaskin. 

8   Toompean linna
 Lossiplats 1

Toompean linna on ollut Viron hal
litsijan valtaistuin jo saksalaisista 
kalparitareista lähtien – nämä 
rakensivat Toompealle ensimmäi
sen kivilinnoituksen 1227–1229. 
Vaaleanpunainen barokkipalatsi on 
Katariina Suuren ajalta, mutta linnan 
takaa aukeaa keskiaikaisempi näky
mä. Samoin sieltä näkee virolaisille 
tärkeän Pitkän Hermannin tornin, 
jonka salkoon Viron sinimustavalkoi
nen nostetaan joka aamu kansallis
laulun saattelemana. Nykyisin Viron 
parlamentti käyttelee päätäntäval
taa Toompean linnassa.

9   Tuomiokirkko
 Toomkooli 6 
 www.eelk.ee/tallinna.toom

Tallinnan valkoinen Tuomiokirkko 
on Viron luterilaisten pääkirkko. Se 
on rakennettu ennen vuotta 1233 (ja 
entisöity useita kertoja) kaupungin 
yläluokan, saksalaisen aateliston 
kirkoksi. Sisällä voi yhä nähdä heidän 
vaakunoitaan ja hautojaan. 

 

10   Tanskan kuninkaan tarha 
 Lühike jalg 9A

Toompean rinteessä, 
kaupunginmuurin ja alakaupungin 
välissä, on avoin, puutarhamainen 
alue sekä portaat alas Rüütli
kadulla olevalle sisäpihalle. Näin 
mukavalle paikalle Tanskan kuningas 
Valdemar II joukkoineen tiettävästi 
leiriytyi vuonna 1219, ennen kuin oli 
valloittanut Tallinnan.

       Paljon       nähtävää

Dannebrogin tarina 
Sekä Virossa että Tanskassa tunnetun 
legendan mukaan Tanska lippu, 
Dannebrog nimeltään, on ”peräisin” tältä 
paikalta. Kerrotaan, että kun Valdemarin 
joukot olivat hätää kärsimässä virolaisten 
kanssa, yhtäkkiä taivaat avautuivat ja 
sieltä leijaili alas punavalkoinen ristilippu. 
Tanskalaisille tämä oli jumalallinen 
merkki ja he käänsivät taistelun 
voitokseen. 
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9PaLjon nähTävää

11   Aleksanteri Nevskin katedraali 
	 Lossi	plats	10		•		www.hot.ee/nsobor

Mikä ei kuulu joukkoon? 
Eräs rakennus vaikuttaa 
kummajaiselta keskiaikaisessa 

vanhassakaupungissa. Tämä 
värikäs, venäläistyylinen 
sipulikupolikirkko ikään kuin 
hallitsee kaupunkia Toompean 
päältä. Virolaisten enemmistö 
ei välitä kirkosta sen sijainnin 
ja alkuperäisen poliittisen 
latauksen vuoksi: katedraali 
rakennettiin vuonna 1900 
tsaarivallan symboliksi, 
aikana jolloin virolaiset 
elättelivät itsenäisyystoiveita. 
Aleksanteri Nevskin katedraali 
on Moskovan patriarkaatin 
alaisen Viron ortodoksikirkon 
pääpyhäkkö.

       Paljon       nähtävää

Kauppiaiden ja käsityöläisten killat säätelivät elämänmenoa 
Tallinnassa 1300-luvulta lähtien. Killat olivat vaikutusvaltaisia 
yhteenliittymiä, jotka ohjailivat kaupankäyntiä mutta myös 
politiikkaa ja sosiaalista elämää. Kiltojen talot sijaitsevat  
Pikk-kadulla. 

13   Suurkillan talo
	 Pikk	17		•		www.eam.ee

Ei varmasti ole mikään 
yllätys, että tämä 
massiivinen rakennus  
(v. 1410) kuului Suurkillalle, 
joka oli kiltahierarkian 

huipulla, vaikutusvaltainen 
ja rikas. Killan jäsenet, 
naimissa olevat saksalaiset 
kauppiaat, hallitsivat 
raatia. Rakennusta isännöi 
nyt Viron historiallinen 
museo. 

14   Kanutin killan talo
	 Pikk	20		•		www.saal.ee

Kanutin kiltaan kuului 
eri alojen käsityöläisiä. 
Rakennus on 
huomattavasti vanhempi, 
mutta tudortyylinen 
julkisivu on valmistunut 
1863–64. Julkisivulla 
komeilevat Pyhän Kanutin 
ja Martti Lutherin patsaat. 
Kiltasali on nykyisin 
moderni tanssiteatteri. 

15   Olavin killan talo
 Pikk 24

Pyhän Olavin kilta yhdisti 
”alempien” käsityöläisam
mattien harjoittajia, kuten 
teurastajia, tynnyrinte
kijöitä ja haudankaivajia, 
jotka olivat lähes kaikki vi
rolaisia. Olavin kilta käytti 
tätä taloa 1300luvulta 
lähtien, mutta vuonna 
1919 Mustapäiden veljes
kunta osti sen ja yhdisti 
omaan taloonsa. 

12   Mustapäiden talo
 Pikk 26  
 www.mustpeademaja.ee

Mustapäiden veljeskun
ta on saanut nimensä 
suojelupyhimykseltään 
Mauritiukselta, joka oli 
tummaihoinen mauri. 
Mustapäät olivat nai
mattomia saksalaisia 
kauppiaita, jotka vas
tasivat kaupungin puo
lustuksesta mutta myös 
suurista kevätjuhlista. 
Renessanssijulkisivu on  
vuodelta 1597 ja lukemat
tomia kertoja valokuvat
tu ovi vuodelta 1640. 

P i K K- K A d u N  K i lTATA lOT

Liivinmaan sodissa kaatuneille Mustapäiden 
veljeskunnan jäsenille omistettu maalattu epitafi. 
Lambert Glandorf 1561.

7

7

7

8

7

9

1011

13
14

15
12

A
N

D
R

EA
S 

M
EI

C
H

SN
ER

A
N

N
IK

A
 P

A
LV

A
R

I
K

A
ID

O
 H

A
A

G
EN



10 PaLjon nähTävää

16   Pyhän Hengen kirkko 
 Pühavaimu 2 
 www.eelk.ee/tallinna.puhavaimu

Raatihuoneentorin vieressä kohoaa 
valkoinen kirkko, jossa on kahdeksan
kulmainen torni. 1300luvulla raken
nettu Pyhän Hengen kirkko on upea 
niin ulkoa kuin sisältä. Ulkoseinään 
maalattu kello on Tallinnan vanhin 
julkinen ajannäyttäjä, mutta sisällä 
kannattaa ehdottomasti käydä kat
somassa puukaiverruksin koristeltua 
sisustusta sekä 1400luvulla raken
nettua alttaria.

17   dominikaaniluostari 
	 Vene	16		•		www.kloostri.ee

Sinua tuskin syytetään liian 
vilkkaasta mielikuvituksesta, jos voit 
kuvitella kuulevasi munkkien laulun 
näillä Pyhän Katariinan luostarin 
käytävillä. Vuonna 1246 perustettu 
luostari on Tallinnan vanhin säilynyt 
rakennus. Kauniille sisäpihalle 
pääsee naapurissa sijaitsevan 
Pietarin ja Paavalin kirkon pihan 
kautta, sisätiloihin eli klausuuriin 
puolestaan Müürivahekadulta.  

Vanhankaupungin kahvilat 
Vilkas kahvilakulttuuri on olennainen 
osa vanhaakaupunkia. Sen lukuisissa 
kahviloissa voit nauttia Tallinnan 
keskiaikaisesta tunnelmasta 
ja siemaista samalla kupposen 
kuumaa. Voisit kokeilla vaikka näitä: 
Mestaripihan Chocolaterie (Vene 6), 
Kehrwieder Raatihuoneentorilla sekä 
Bogapott (Pikk jalg 9). 

 
Marsipaani eli Martin leipä
Historioitsijat saattavat väittää, että eräs mantelista ja sokerista valmistettu herkku 
on kotoisin Persiasta tai Italiasta, mutta mikäli tallinnalaisia on uskominen, se on 
keksitty juuri täällä, Tallinnan Raadinapteekissa. Kauan sitten, tarina kertoo, eräs 
raatiherra sairastui ja hälytti apteekkarin sekoittamaan lääkettä. Asiantunteva 
apteekkari tiesi mutkikkaan ohjeen, joka varmasti tepsisi, mutta raatiherra vaati, 
että apteekkari itse testaa lääkkeen. Kohtalon ivaa on, että apteekkari sai kunnon 
flunssan, joten lääkkeen valmistus (ja koekaniin tehtävä) siirtyi nuorelle oppipoika 
Martille. Terävä-älyinen Mart vaihtoi reseptin jokaisen kitkerän makuisen ainesosan 
makeaan. Maukas lääke toimi ja raatiherra tykästyi siihen niin, että tilasi sitä suuret 
määrät ja teki siitä kuuluisan koko Tallinnassa ja kauempanakin. Makea, leivän 
tapainen herkku tuli tunnetuksi nimellä martinleipä eli marsipaani.
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S A l A i S e T  T u N N e l i T

Kaupungin alla 
Tallinnassakin on, kuten missä 
tahansa itseään kunnioittavassa 
keskiaikaisessa kaupungissa, 
maanalaisia käytäviä, joista 
tärkein on 1600-luvulla Ruotsin 
vallan aikana rakennettu 
puolustustunnelisto. Tuolloin 
hyökkäys oli alituinen uhka, 
joten kaupunkia kiertämään 
rakennettiin korkeat bastionit. 
Niihin tehtiin myös maanalaisia 
tunneleita, jotta sotilaita ja 
aseistusta voitiin siirrellä 
turvassa samoin kuin tietysti 
vakoojia vihollisen puuhia 
nuuskimaan. 

Jotkut tunnelit olivat jo unohtuneet. 
Niinkin myöhään kuin vuonna 
2003 löydettiin viisikulmainen, 
kalkkiliuskeella vuorattu 
tunneliverkosto, joka on peräisin 
1600luvulta. 

Toiset tunnelit ovat taas olleet 
hyvässä muistissa, varsinkin 
Harjumäen ja Lindamäen alla 

kulkevat. Näillä tunneleilla 
on jännittävä historia: ne 
rakennettiin 1670luvulla, mutta 
niitä ei juuri käytetty ennen kuin 
1900luvulla, kun niistä tehtiin 
pommisuojia toista maailmansotaa 
varten. Neuvostoaikana niitä 
nykyaikaistettiin lisäämällä 
sähköt, juokseva vesi, ilmastointi 
ja puhelimet. Suurin osa irtaimesta 
on sittemmin siivottu pois 
tai varastettu, mutta jäljellä 
on vielä mm. pari rautaista 
kerrossänkyä. Opastetulla 
kierroksella voi myös nähdä vanhoja 
kalkkiliuskeportaikkoja sekä 
sellaisiakin tiloja, joihin ei juuri ole 
tunneleiden rakentamisen jälkeen 
koskettu. 

Tunnelit avataan kävijöille  
lokakuussa 2009.

18   Johanneksen vaivaistalo 
 Väike Pääsukese St. 
 www.linnamuuseum.ee/jaaniseek

Keskiajallakaan elämä Tallinnassa 
ei rajoittunut vanhankaupunkiin. 
Esimerkiksi Johannes Kastajan vaivais
talo sijaitsee puolisen kilometriä kau
punginmuurien ulkopuolella. Tämä 
hyväntekeväisyyslaitos toimi vuodesta 
1237 lähtien aina 1960luvulle saakka! 
Vuonna 2004 avattiin museopaviljon
ki, jossa voi nähdä vaivaistalon kellarit 
ja hautausmaan sekä tutustua laitok
sen ja naapuruston historiaan. 

19   Hevosmylly
 Lai 47

Hauska, pyöreä rakennus Laikadun 
päässä palveli elintärkeässä tehtävässä 
1300luvulta 1700luvulle: se oli 
kaupungin hevoskäyttöinen mylly. 
Tänä päivänä se toimii museona, 
jossa on esillä erilaisia muurauksen ja 
kivityön näytteitä menneiltä ajoilta.   

Melkein kaikkiin Tallinnan 
bastioneihin oli rakennettu  

sisään tunneleita.
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Tallinnan vanhankaupungin voimakas historiallisuuden tuntu 
on suurelta osin ympäröivän kaupunginmuurin ja tornien 
ansiota. Kaupungin puolustusjärjestelmää alettiin ra-
kentaa vuonna 1265, mutta yhä edelleen nähtävissä 
olevat rakennelmat ovat peräisin 1300-luvulta. 
Laajimmillaan linnoitusjärjestelmä oli 1500- 
luvulla, jolloin muuri oli 2,4 km pitkä, 14–16 m 
korkea sekä 3 m paksu ja torneja oli kaikki-
aan 46. Kaikilla torneilla oli nimet, toisilla 
ulkonäöstä juontuva ja kuvaileva, toi-
silla kieron keskiaikaisen huumorin 
höystämä. 

Nyt muuria on pystyssä vielä  
1,9 km, torneja on säilynyt 20 
samoin kuin osia kahdesta ns. 
ulkoportista, joita alkujaan  
oli kuusi. Muurin näkee 
parhaiten Patkulin näköala
tasanteelta Toompealla  
ja Tornien aukiolta, viheralu
eelta lähellä rautatieasemaa.  
Monet torneista ovat yleisölle avoinna.

20  Paksu Margareeta 
 ja Suuri rantaportti
Pikk	70		•		www.meremuuseum.ee

Kuka oli Margareeta ja 
kuinka paksu hän olikaan? 
Itse asiassa Paksuksi 
Marga   reetaksi kutsuttiin 
erästä tykkiä, joka oli tässä 
tömäkässä tornissa. Torni 
on rakennettu 1511–1530 
suojaamaan Tallinnaa 
mereltä päin tulevilta 
hyökkäyksiltä. Se oli myös 
osa vanhempaa Suurta 
rantaporttia, joka nykyään 
on Tallinnan ainut kokonai
sena säilynyt ulkoportti. 

Paksussa Margareetassa 
pitää majaansa Viron 
merenkulkumuseo.

21   Kiek in de Kök 
 Komandandi tee 2 
 www.linnamuuseum.ee/kok

Tämän 38metrisen tornin 
nimi tarkoittaa sananmu
kaisesti ’kurkkaa kyökkiin’, 
sillä se oli niin korkea, että 
vartiosotilaat saattoivat 
pilan päiten sanoa näke
vänsä sieltä alas talojen 
savupiippuihin (ja sitä 
kautta keittiöihin). Kiek 
in de Kök on rakennettu 

1470luvulla. Sen seinät 
ovat jopa neljä metriä pak
sut. Iivana Julman joukot 
onnistuivat räjäyttämään 
valtavan reiän tornin ylim
pään kerrokseen, mutta se 
kesti silti. Tornissa on tätä 
nykyä kaupungin puolus
tukselle omistettu museo. 

22  Kymnaasin tornit
 Gümnaasiumi 3

Kaupunginmuurin ylei
sölle avoin osuus on 
SuurKloostrikadulla ja 
sitä hallinnoi viereinen 
Kustaa Aadolfin kymnaasi 
eli lukio. Sisäänpääsy 
tapahtuu Nunnatornin 
kautta ja sieltä on mahdol
lista kävellä muuria pitkin 
Saunatorniin ja Kultajalan 
torniin. Näköalat ovat 
suurenmoiset. 

23   Neitsyttorni
 Lühike jalg 9A

Neliskanttinen torni 
Tanskan kuninkaan tarhan 
vieressä on 1300luvulta. 

Nimi ”neitsyttorni” on hyvä 
esimerkki keskiaikaisesta 
huumorin kukasta: tor
nia nimittäin käytettiin 
prostituoitujen vankilana. 
Kertoman mukaan siellä 
myös kummittelee.  

24   Virun portit
Virun portit ovat ne kaksi 
pientä, pyöreää tornia 
Virukadun päässä, mutta 
oikeastaan kyseessä ovat 
aikanaan paljon mittavam
man porttirakennelman 
pelkät etuportit. Siihen 
kuului kauempana samai
sella Virukadulla ollut suu
ri, neliskulmainen torni, 
joka sijaitsi suunnilleen sii
nä, mistä nyt näkee muu
rin. Suurin osa porteista 
purettiin 1880luvulla, 
jotta kasvavalle liikenteelle 
saatiin tilaa, mutta näistä 
kahdesta, nyt köynnösten 
peittämästä tornista tuli 
kaupungin symboli. 
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20 Keskiaikaisen keskustan kaupunginmuuri 
mahtavimmillaan noin vuonna 1530.  

Tuliaseiden kehityksen myötä muuri menetti  
merkitystään ja alkoi hiljalleen rapistua. Tänä päivänä 

nähtävissä olevat osuudet on merkitty tässä keltaisella.



13PaLjon nähTävää

Vanhankaupungin 
kummitustarinoita 
Kummituksia, aaveita, haamuja… 
jos tarinoita on uskominen, Tallinna 
suorastaan kuhisee kaikenlaisia hen-
kiolentoja. Vanhassakaupungissa on 
jopa ”Haamukatukin” (Vaimu), jolla 
varmasti kummittelee – niin ainakin 
uskoivat kaupungin asukkaat vuosi-
satoja sitten. Tuoreemmat tarinat, 
joista osa on lähtenyt liikkeelle vasta 
niinkin hiljattain kuin 1990-luvun 
lopulla, kertovat kummittelevista 
nunnista Kustaa Aadolfin lukiossa 
sekä munkista, jonka on nähty juo-
van viiniä Neitsyttornissa. Lyhyen 
jalan porttitornilla on tiettävästi 
hallussaan kummitteluennätys: siellä 
on nähty lukemattomia kertoja kaksi 
munkkia, nainen vanhanaikaisessa 
puvussa ja jopa kummitteleva koira. 
Tunnetuin kummitustaloista on 

Rataskaevu-katu 16, jossa legendan 
mukaan paholainen on kerran viettä-
nyt häitä. Niin tai näin, tuohon taloon 
on jo kauan yhdistetty myöhäisen yön 
selittämättömät juhlinnan äänet ja 
aivan viime vuosina myös salaperäiset 
puuportaikossa kopisevat askeleet. 

Vanhakaupunki itsessään on jo yhtä 
suurta, elävää museota, mutta his-
toriasta kiinnostuneille on runsaasti 
varsinaisia museoita, joissa voi 
liit tää kaiken näkemänsä oikei-
siin asiayhteyksiin. Tässä joitakin 
museoita, jotka esittelevät Tallinnan 
historiaa eri näkökulmista. Täydel-
linen luettelo kaupungin kaikista 
museoista löytyy sivulta 50.

25  Tallinnan kaupunginmuseo
Vene	17	•	www.linnamuuseum.ee

Vastikään kunnostetussa 1300luvun 
kauppiastalossa toimiva nykyaikai
nen museo on aivan erinomainen 
johdatus Tallinnan värikkääseen 
historiaan – aina varhaisimmasta 
asutuksesta Laulavan vallankumouk
sen ja uudelleenitsenäistymisen ajan 
kuohuihin saakka.

26 Viron historiallinen museo
	 Pikk	17		•		www.eam.ee

Museo keskittyy koko Viroon, 
ei vain Tallinnaan, ja käy läpi 
virolaisten vaiheet esihistoriasta 
aina 1700luvun lopulle asti. Museo 
toimii Suurkillan talossa, joka kuuluu 
vanhankaupungin kiehtovimpiin ja 
ehdottomasti tutustumisen arvoinen.

27   Kiek in de Kök
	 Komandandi	tee	2		•		www.linnamuuseum.ee

Muureista, torneista, tykeistä yms. 
kiinnostuneen kannattaa käydä 
Tallinnan puolustusvarustuksista 
kertovassa museossa Kiek in de 
Kökissä, joka oli keskiajalla kaupungin 
suurin tykkitorni. 

28 Viron merenkulkumuseo
	 Pikk	70		•		www.meremuuseum.ee	

Toisessa Tallinnan tärkeimmis
tä puolustustorneista, Paksussa 
Margareetassa, toimii nyt Viron me

renkulkumuseo, missä voit oppia kai
ken Tallinnan merenkulun historiasta. 
Museon neljä kerrosta sisältävät mm. 
vanhoja sukellusvarusteita, karttoja ja 
laivojen pienoismalleja. Katolta  
aukeaa upea näköala.

29 Viron miinamuseo
	 Uus	37		•		www.meremuuseum.ee

Viron merenkulkumuseon 
alaisessa pikku talossa on esillä 
Viron rannikkovesiltä löytyneitä, 
vaarattomaksi tehtyjä merimiinoja.

30  Raadinvankilan 
  valokuvamuseo
	 Raekoja	4/6		•		www.linnamuuseum.ee

Tämä rakennus toimi keskiajalla 
vankilana. Nyt esillä on virolaisen 
valokuvauksen historiaa 1840–1940 – 
esim. 1900luvun alun pimiö, hienoja 
vanhoja valokuvia Tallinnasta ja satoja 
antiikkikameroita, kuten 1930luvulla 
Virossa suunniteltu Minox.

Historiallisia museoita

Ei, vielä ei ole valmista 
Kun olet Tallinnassa ja mystinen pieni 
ukko tulee kysymään sinulta, onko 
kaupunki jo valmis, sinun on syytä 
vastata ”ei” ja olla mahdollisimman 
vakuuttava. Yksi Tallinnan vanhimmista 
legendoista on tarina Ülemisten 
ukosta, joka asuu kaupungin laidalla 
Ülemistejärvessä. Kerran vuodessa, 
pimeänä syysyönä hän nousee 
järvestään, kolkuttaa kaupungin  
portilla ja kysyy: ”Onko kaupunki jo 
valmis vai vieläkö työt ovat kesken?”  
Vartiosotilaat ovat saaneet tiukan 

määräyksen vastata ehdottomasti ei; vie-
lä on mahdottomasti rakennettavaa ja 
menee varmaan vuosia ennen kuin kaikki 
saadaan valmiiksi. Pettynyt ukko kään-
tyy kannoillaan ja palaa järvelle äristen 
ja purnaten koko matkan. Jos joku sat-
tuisi vastaamaan miehelle myöntävästi, 
tämä päästäisi Ülemistejärven vedet 
valloilleen ja hukuttaisi koko kaupungin. 
Onneksi siis, talouden suhdanteiden 
vaihteluista huolimatta, Tallinnassa 
aina rakennetaan jotakin uutta ja kau-
punki on turvassa toistaiseksi. 
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31   Kadriorgin 
 palatsi –  
 Kadriorgin 
 taidemuseo
 A.Weizenbergi 37 
 www.ekm.ee/kadriorg

Kadriorgin keskellä 
sijaitsee häikäisevä 
barokkilinna, jonka 
Pietari I rakennutti 
kesäpalatsikseen 
vuonna 1718. 
Keisarillinen loisto 
tulee esiin, kun astuu 
sisälle palatsiin tai 
liikuskelee säntillisessä 
kukkatarhassa. 
Viron taidemuseon 
ulkomaisen taiteen 
kokoelmat ovat esillä 
Kadriorgin palatsissa. 

32  Kadriorgin puisto 
 www.ekm.ee/kadriorg

Palatsia ympäröi suuri 
Kadriorgin puisto. 
Käytävien halkoma, 
rauhallinen puisto 
hallitsee koko seutua, 
mutta hyvin myöntei
sin ottein. Se on ikään 
kuin virittänyt ympä
ristön omalle taajuu
delleen. Hurmaava 
Joutsenlampi suih
kulähteineen ja hu
vimajoineen on oiva 
taukopaikka. Lähellä 
on myös kahviloita. 
Ylämäkeen johtavaa 
käytävää pääsee toisel
le suihkulähdeaukiolle. 

    Kadriorg       ja Pirita 

Kadriorg ja Pirita ovat valloitta-
via seutuja Tallinnan keskustan 
itäpuolella. Nähtävyyksineen ne ovat 
matkailijoiden suosiossa, mutta ne 
ovat itsessään myös erinomaisen 
rentouttavia kaupunkiympäristöjä.

Valloitettuaan Baltian 1700-luvun 
alussa Venäjän tsaari Pietari Suuri 
perusti kartanon ja puiston Kad-
riorgiin. Alue sai nimensä Pietarin 
vaimon Katariina I:n mukaan (Ekate-
rinenthal tai viroksi siis Kadriorg eli 
’Katariinanlaakso’). Upea barok-
kipalatsi ympäröivine metsineen, 
lampineen ja suihkulähteineen on 
yhä Kadriorgin tärkein nähtävyys. 
Viimeisten kahden sadan vuoden ai-
kana puiston läheisyydessä kulkevien 
katujen varsille rakennettiin koris-
teellisia puuhuviloita ja Kadriorgista 
kehittyi se tavoiteltu asuinalue, mikä 
se edelleenkin on. 

Kadriorg on tätä nykyä myös hienoa 
museoseutua: siellä ovat Viron par-
haat taidemuseot, mikä onkin vain 
yksi syy lisää lähteä sunnuntaikäve-
lylle Kadriorgiin. 
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    Kadriorg       ja Pirita 
Pirita on merenrantakaupunginosa 
hieman Kadriorgista eteenpäin. Se tun
netaan ennen muuta kesähuveistaan –  
onhan siellä 3 km pitkä hiekkaranta 
sekä huvisatama. Rauhallisemmat osat 
sijaitsevat Piritan tien toisella puolella 
Piritajoen suulla, missä voi vuokrata 
soutuveneitä, kanootteja ja vesipolku
pyöriä. Piritalta löytyy myös keskiai
kaista arkkitehtuuria: Piritan luostarin 
rauniot ovat hieno nähtävyys.

36  Piritan luostari
	 Kloostri	tee	9		•		www.piritaklooster.ee

Kun saapuu laivalla Tallinnaan, voi 
nähdä Pyhän Birgitan luostarin massii
visen päätykolmion siintelevän puiden 
latvojen yläpuolella. Piritajoen rannalla 
sijaitseva luostari toimi täällä vuodesta 
1407, kunnes tuhoutui Liivinmaan sodis
sa 1500luvun lopulla. 35 metriä korkea 
julkisivu, monet seinät, portaat ja kel
larit ovat vielä nähtävissä samoin kuin 
1600luvulta peräisin oleva talonpoikien 
hautausmaa. Lähellä raunioluostaria 
on vuonna 2001 toimintansa aloittanut 
uusi Birgittalaisluostari. 

37   Kasvitieteellinen puutarha
	 Kloostrimetsa	tee	52		•		www.tba.ee

Tallinnan kasvitieteellinen puutarha 
sijaitsee lähellä Piritan kaupunginosaa 
ja on myös ihana ulkoilualue. Kesällä 
ruusutarha on ehdoton, mutta 
puutarha ja suuret kasvihuoneet ovat 
kyllä ympärivuotinen kohde. Kannattaa 
myös käydä läheisellä Metsakalmistun 
hautausmaalla, jonne on haudattu 
monia kuuluisia virolaisia ja joka 
nimensä mukaisesti on metsäinen –  
hyvin erilainen kuin suomalaiset 
hautausmaat. 

Pirita

33  Pietari Suuren talomuseo 
Mäekalda 2 

www.linnamuuseum.ee/peetrimaja

Tässä vaatimattomassa, 1600lu
vulla rakennetussa talossa 

Venäjän mahtitsaari Pietari Suuri 
piti majaansa, kunnes vierei

nen Kadriorgin linna valmistui. 
Rakennus on sisustettu Pietarin 

ajan tyyliin ja se toimii museona. 
Osa esineistä on todella kuulunut 

Pietari I:lle itselleen. 

34  Taidemuseo Kumu 
 A. Weizenbergi 34 / Valge 1 
 www.ekm.ee/kumu

Kulttuurin ja taiteen ystävän ehdoton 
kohde on Kumu, Viron taidemuseon 
päärakennus, joka on sekä kansal
lisgalleria että nykytaidekeskus. Se 
avattiin vuonna 2006 yli 10 vuoden 
suunnittelu ja rakennusvaiheen jäl
keen. Suomalaisen Pekka Vapaavuoren 
suunnittelemaa Kumua pidetään mo
dernin arkkitehtuurin mestariteoksena. 
Kaarevat pinnat ja terävät kulmat ryt
mittävät osittain kiviseinämän sisään 
rakennettua museota. 

35  Rusalka
Enkelipatsas  
Kadriorgin rannassa  
on panssarilaiva 
Rusalkan muisto 
merkki. Se upposi 
vuonna 1893 matkalla 
Helsinkiin. Patsas 
valmistui vuonna 
1902 laivan mukana 
hukkuneiden 
177 merimiehen 
muistomerkiksi.  
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Rakennustyylit vaihtelevat, eivätkä 
kaikki talot ole puuta, mutta aluei
den kehitystä on vauhdittanut yksi 
yhteinen tekijä ja se on rautatie. 
Kun Tallinna–Pietarirata viimein 
avattiin vuonna 1870, näihin Pohjois
Tallinnaan alkoi putkahdella valtavia 

tehtaita. Työvoimaksi tulleet raken
sivat asuntonsa tänne niillä vähillä 
varoilla, jotka saivat kokoon haalittua. 
Asuntopula oli huutava. Kerrotaan, 
että jotkut työläiset jopa vuokrasivat 
nukkumatilaa toisten ihmisten keitti
ön pöytien alta. 

Neuvostoajalla puutaloalueet ränsis
tyivät, mutta viime vuosina ne ovat 
tehneet paluun. Kalamaja erityisesti 
on trendikäs nuorten, luovien ihmisten 
asuinalue. Siellä on matkailijan hel
pointa kierrellä ja siellä on joitain huo
mionarvoisia nähtävyyksiäkin. Kalamajanvierailun voi alkaa 

rautatieaseman takaa aseman 
torilta (Balti jaama turg), joka 
kiehtoo kaikessa kaoottisuudessaan, 
sillä siellä myydään mitä tahansa 
kuivatusta kalasta auton varaosiin. 
VanaKalamajakatu johtaa Patarein 
merilinnoitukselle ja vankilalle. 
Patarei rakennettiin alkujaan 
merivoimien linnakkeeksi vuonna 1829. 
Myöhemmin siitä tehtiin Tallinnan 
keskusvankila ja se näyttää nyt 
museona yhä hyvin pitkälle siltä, mitä 
se oli neuvostoaikana. Kävijät voivat 
kierrellä synkissä selleissä ja käytävillä. 
Vankilan itäpuolella sijaitsee vanha 
Lentosatama, jossa voi tutustua Viron 
merenkulkumuseon museolaivoihin. 
Lembit on 1930luvulla Englannissa 
rakennettu sukellusvene ja Suur Tõll 
Euroopan suurin höyryjäänmurtaja. 
Lähempää tarkastelua varten ei 
tarvitsekaan muuta kuin ostaa 
pääsylippu tai vilauttaa Tallinn Cardia 
ja astua laivaan.

Tallinnan 
puutaloalueet

Arkkitehtuurista kiinnostuneiden 
tai niiden, joita kiinnostaa nähdä, 
millainen Viron pääkaupunki oli 
ennen toista maailmansotaa, kan-
nattaa vierailla Tallinnan pohjois-
osissa. Kalamaja, Kopli ja Pelgulinn 
ovat hiljaisia puukaupunginosia, 
jotka tunnetaan vanhojen työläis-
talojen värikkäästä sekamelskas-
ta – kaupunkimaisemasta, joka 
valitettavasti on kadonnut suuresta 
osasta Eurooppaa. 

⋆

⋆
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1 9 3 0 - l u V u N  R A K e N N u S b u u M i

Viro julistautui itsenäiseksi vuonna 
1918, mutta poliittinen muutos 
ei vaikuttanut välittömästi 
pääkaupungin kokonaiskuvaan. 
Ennen kuin nuori valtio saattoi 
kunnolla vakiinnuttaa itsensä, 
sen täytyi taistella sekä Saksaa 
että NeuvostoVenäjää vastaan, 
eikä maan talous oikein koskaan 
päässyt vauhtiin ennen kuin 
kansainvälinen lama iski Viroonkin 
1930luvun alussa.  

1930luvun lopulla raha alkoi 
vihdoin liikkua ja uusia toimisto ja 
asuinrakennuksia alettiin rakentaa 
Tallinnaan. Parhaat esimerkit 
ovat nähtävissä Pärnu maanteen 
varrella, aivan vanhankaupungin 
muurien tuntumassa sekä 
Vapaudenaukion laidoilla. Suurissa, 
tyylikkäissä rakennuksissa 
on art decon mukaisia pitkiä, 

katkeamattomia linjoja sekä 
funktionalismille ominaista 
laatikkomaisuutta ja kaarevuutta.   

Uusi presidentinlinna valmistui 
Kadriorgiin 1938, mutta Konstantin 
Päts hädin tuskin ehti käyttää 
sitä, kun toinen maailmansota 
pani pisteen Viron ensimmäiselle 
itsenäisyydelle.

1930-luvulla eurooppalainen 
kahvilakulttuuri rantautui  
Tallinnaan. Pian keskustaan  
avattiin useita tyylikkäitä kahviloita 
ja kaupungin kerma viihtyi niissä. 
Aidointa 1930-luvun kahvilakulttuuria 
voi yhä kokea kahvila Maiasmokkissa 
(Pikk 16). Se on itse asiassa Tallinnan 
vanhin kahvila ja avattu jo 1864, 
mutta elegantti interiööri heijastelee 
Viron ensimmäisen itsenäisyyden  
ajan vaurautta.

 6 h 24 h 48 h 72 h

Aikuinen 185 EEK 375 EEK 435 EEK 495 EEK 
 12 EUR 24 EUR 28 EUR 32 EUR

lapsi 95 EEK 200 EEK 225 EEK 250 EEK
(14v. tai nuorempi) 6 EUR 13 EUR 15 EUR 16 EUR

Lisätietoa: www.tallinncard.ee

Tallinn Card on pääsylippusi ja etukorttisi, 
jolla nautit kaupungin parhaasta 
tarjonnasta. Se käy lähes 100 kohteessa 
ja on siis sekä helppo että edullinen tapa 
tutustua Tallinnaan omin päin. Tallinn 
Cardin avulla matkastasi tulee juuri sellaisen 
kuin haluat: sinulle räätälöity, edullinen ja 
unohtumaton.

Tallinn Card sisältää:

•	ilmaisen sisäänpääsyn 
 Tallinnan kaikkiin museoihin ja  
 matkailunähtävyyksiin; 

•	ilmaiset opastetut kierrokset jalan,  
 bussilla ja pyörällä; 

•	ilmaisen julkisen liikenteen; 

•	alennuksia ravintoloissa ja kaupoissa;

•	alennuksia vapaa-ajankohteissa.

Kortin tueksi saat 100sivuisen esitteen, 
josta löytyvät kaikki Tallinn Card kohteet 
esittelyineen ja yhteystietoineen.  
Kielet: englanti, suomi, saksa, ruotsi, viro, 
venäjä ja ranska.

Tallinn Card on voimassa joko 6, 24, 48 tai 
72 tuntia.

Tallinn Card -hinnasto 2009:

Tallinn Card on Tallinn City Tourist Office & 
Convention Bureaun tuote. Tallinn Card  
on ollut käytössä vuodesta 1998.

www.tallinncard.ee

lisätietoa:

Puh. +372 640 4757  •  tallinncard@tallinnlv.ee
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Tallinn Card
Koko kaupunki  
yhdellä kortilla
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38  Tallinnan televisiotorni
 Kloostrimetsa tee 58A

Piritalla sijaitseva 314 m korkea TV
torni on Viron korkein rakennus. Se 
on kouluesimerkki siitä, millaisia 
betonikolosseja neuvostokaudella 
saatiin aikaan. Torni otettiin käyttöön 
1980, ja aivan viime aikoihin saakka 
siellä (170 m:n korkeudessa) oli myös 
yleisölle avoin näköalakerros. Tällä 
hetkellä vierailijat eivät pääse torniin.   

39   Maarjamäen  
 sotamuistomerkki
 Pirita tee 56 
 www.eam.ee/est/esileht/maarjamae

Rannassa kulkevan Piritan tien 
varrella oleva outo ja kömpelö 

abstrakti betonipatsas ympäröivine 
ruohoalueineen on toisessa 
maailmansodassa kaatuneiden puna
armeijan sotilaiden muistomerkki 
(1975). Saksalainen sotilashautausmaa 
sijaitsee muistomerkin takana.  

40 KGb:n päämaja
 Pikk 59

Pikkkatu 59 vanhassakaupungissa 
oli neuvostoajalla Viron pelätyin 
osoite. Kyseessä oli paikallinen KGB:n 
päämaja. Valtion vihollisiksi epäiltyjen 
virolaisten kuulustelut ja tutkinnat 
suoritettiin tässä talossa. Syyllisiksi 
todetut teloitettiin tai karkotettiin 
Siperiaan. Tänä päivänä Pikk 59:n 
synkästä historiasta kertovat vain 
kellarikerroksen umpeen muuratut 
ikkunat sekä kyltti seinällä: ”Tässä 
talossa toimi miehitysvallan päämaja. 
Täältä alkoi tuhansien virolaisten 
kärsimysten tie.” 

Arkkitehtuuri
Neuvostoajan arkkitehtuuria 
voi nähdä kaikkialla Tallinnassa. 
1960–80luvuilla kaupunkiin 
nousi kokonaisia uusia lähiöitä. 
Arkkitehtonisesti kiinnostavimmat 
kohteet edustavat kuitenkin 
Stalinin kauden tyyliä, joka vallitsi 

1945–55. Tyyppiesimerkkejä ovat 
mm. mahtipontinen Meriupseerien 
talo sirppeine ja vasaroineen (rak. 
1954, os. Mere pst 5), pikku tornilla 
ja punatähdellä koristeltu asuintalo 
(Tartu mnt 24) sekä vuonna 1955 
avattu elokuvateatteri Sõprus  
(VanaPosti 8).  

41   Patarein vankila
 Kalaranna 2 
 www.patarei.com

Alkujaan linnoitukseksi rakennettu 
Patarei toimi Tallinnan keskusvankila
na 1919–2004. Kaikki on hyvin pitkälle 
kuten ennenkin sillä erotuksella, että 
Patarei on nyt museo, jossa kävijät 
voivat nähdä, mitä oli elämä neuvos
tovankilassa.

42  Viron miehitysmuseo
 Toompea 8 
 www.okupatsioon.ee

Ultramoderni museo kertoo elämästä 
Virossa 1940–1991, jolloin sitä 
miehittivät sekä natsiSaksa että 
Neuvostoliitto. 1900luvun historiasta 
kiinnostuneille se on ehdoton kohde, 
mutta myös jokaiselle, joka haluaa 
ymmärtää tämän päivän virolaista 
yhteiskuntaa. 

Neuvostoliiton 
perintö

Kun Viro sai takaisin itsenäisyyten-
sä vuonna 1991, suoritettiin nopea 
siivousoperaatio, jossa pyyhkäistiin 
pois Leninin patsaat ja muut neuvos-
tokauden jäämät, jotta päästiin kä-
siksi jälleenrakennustyöhön. 50 vuot-
ta on sittenkin jättänyt Tallinnaan 
aika paljon mielenkiintoisia, Viroon 
historiaan liittyviä nähtävyyksiä. 
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Tallinnassa on tarjolla runsaasti 
erilaisia opastettuja kierroksia, 
oikeastaan ihan kaikkea kummi-
tuskävelyistä baarikierroksiin. 
Matkailuneuvonta osaa kertoa 
lisää, tässä muutama poiminta: 

iPod Audio Guide
www.euroaudioguide.com

Eli kuulokkeet korville ja menoksi! 
Kun liikut omin päin, saat määrätä 
tahdin ja kohteet. Näppärä iPod
laite esittelee kohteet ja kertoo 
tarinoita, jopa vitsejä. Vuokrata voi 
Matkailuneuvonnasta sekä tietyistä 
hotelleista. Kielet: englanti, suomi, 
ranska, venäjä ja viro.

Vanhankaupungin  
Audio Guide -kierros
www.audioguide.ee

Vanhankaupungin keskeiset 
nähtävyydet ja hyvä opastus 
kuulokkeista. Kielet: englanti, saksa, 
venäjä, suomi, ruotsi ja viro.

Tallinn City Tour 
www.citytour.ee 

Punainen kaksikerrosbussi kiertää 
reittiään ja sinä voit hypätä pois ja 
takaisin kyytiin niiden nähtävyyksien 
luona, jotka sinua kiinnostavat. 
Reittivaihtoehtoja on kolme, 
opastuskieliä 10, myös suomi. 

Tallinnan virallinen kiertoajelu
www.travel2baltics.com   

2,5 h:n yhdistetty bussi ja 
kävelykierros on lyömätön tapa 
tutustua Tallinnaan. Kiertoajelulla 
nähdään keskustan kiintoisimmat 
kohteet, sitten kierros jatkuu 
vanhassakaupungissa jalan.  

Opastettu polkupyöräretki
www.citybike.ee 

2 h:n pyöräretki pienryhmälle 
Tallinnan kauneimpiin paikkoihin, 
sellaisiin joita monet matkailijat 
eivät muuten käy katsomassa. 
Pyörävuokra, turvavarusteet ja 
virvoitusjuoma kuuluvat hintaan.

Opastetut  
kierrokset ja retket

Miehitysvuodet

1940–1944 
Viron 22 vuotta kestänyt itsenäisyys 
päättyi äkillisesti. Nuori valtio jäi 
Saksan ja Neuvostoliiton jalkoihin, 
eikä sillä ollut mitään mahdollisuuksia 
pysyä erossa näiden kahden 
välienselvittelystä. Ensin miehitti 
Neuvostoliitto, sitten Saksa ja sitten 
taas Neuvostoliitto – jokainen uusi 
miehitys merkitsi paikallisväestön 
julmaa kohtelua. Neuvostoliiton 
ilmahyökkäys 9. maaliskuuta 1944 
tuhosi Nigulisten kirkon ja murskasi 
lähitalot maan tasalle.   

1949 
Yhtenä ainoana päivänä lähes  
21 000 virolaista haettiin kodeistaan 
ja karkotettiin Siperiaan.

1950-luku 
Stalinin kuoleman jälkeen olot 
hieman rauhoittuivat. Sodassa 
tuhoutuneiden vanhankaupungin 
rakennusten tilalle kohosi uusia, 
sellaisia kuin elokuvateatteri Sõprus 
(’ystävyys’). 

1960–80-luvut 
Massiiviset, neuvostotyyliset 
asuinalueet rakennettiin Venäjältä 
tulevia tehdastyöläisiä varten. 
Tallinnalaiset pystyivät seuraamaan 
Suomen tv:tä ja sitä kautta läntisen 
maailman tapahtumia.

1980 
Moskovan olympialaisten 
purjehdukset järjestettiin 
Tallinnassa. Hotelli Olümpia, 
Olympiapurjehduskeskus, Piritan 
tie, Linnahallin satama ja TVtorni 
rakennettiin tätä tarkoitusta varten. 

1984 
Nigulisten kirkko entisöitiin ja 
muutettiin museo/konserttisaliksi.

1980-luvun loppu 
Ympäristönsuojelua koskevat 
mielenilmaukset johtivat 
autonomiavaatimuksiin ja lopulta 
Viron itsenäisyyteen. Vuoden 1988 
laajoihin yhteislaulutapahtumiin 
(myöhemmältä nimeltään Laulavaan 
vallankumoukseen) Laulukentällä 
osallistui 100 000–300 000 
virolaista. 

1991 
Elokuun 20. päivänä, Neuvostoliiton 
vedellessä viimeisiään, Viro julistautui 
itsenäiseksi. A
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Oletko sitä tyyppiä, joka mieluiten  

pukeutuu ykkösiin ja lähtee oopperaan? 

Vai oletko enemmän rockihmisiä?  

Miten olisi taidemuseokierros?  

Tallinnasta löydät varmasti juuri sinulle 

maistuvaa hengen ravintoa. Konsertti  

ja festivaalikalenteri on kunnioitusta 

herättävän runsas ja taidegallerioiden 

tarjonta vilkasta. Viime vuosina  

omaleimainen virolainen design on  

huomattu myös maailmalla.

Kulttuurikau   punki
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Kulttuurikau   punki Valtakunnalliset Laulu ja tanssijuhlat 
ovat niin jättiläismäinen tapahtuma, 
että se järjestetään vain viiden vuoden 
välein. Jos et ole ennen laulujuhlia näh
nyt ja satut olemaan Tallinnassa 2.–5. 
heinäkuuta, voit varautua mahtavaan 
elämykseen. Virolainen laulujuhla
perinne sai alkunsa vuonna 1869 kansal
lisen heräämisen aikaan, ja yhä edelleen 
tuhannet kuorolaulajat, suurin osa 
kansallispuvuissa, esiintyvät valtavina 
yhteiskuoroina Laululavalla. Tanssijuhla 
on yhtä lailla massiivinen, näyttävä ja 
samalla koskettava kansallistunteen 
ilmaus. Edellisillä laulu ja tanssijuhlilla 
vuonna 2004 esiintyjiä oli 34 000 ja 
yleisöä 200 000, joten älä oleta  
olevasi yksin.

Viron laulu ja tanssijuh
laperinne on saanut myös 
arvovaltaisen kansainvälisen 
tunnustuksen, kun Unesco liitti 
sen ylläpitämälleen Suullisen ja aineet
toman kulttuuriperinnön listalle.

Tämänkertaiset juhlat avaa 200 
soittajan kansanmusiikkikonsertti 
Raatihuoneentorilla. Ensimmäisessä 
kuorokonsertissa kuullaan virolaista 
ja länsimaista klassista musiikkia sekä 
kuoroteoksia, toisen konsertin ohjelma 
on täysin virolainen.

Tanssijuhlien teemana on meri. Tans
sikonsertteja on yhteensä kolme, ne 
järjestetään Kalevin stadionilla.

Laulu ja tanssijuhlien yhteinen juhlakul
kue marssii kaupungin halki keskustasta 
Laulukentälle.

www.laulupidu.ee

laulu- ja tanssi-
juhlat 2009

Tallinna on valittu vuoden 2011 Eu
roopan kulttuuripääkaupungiksi. Sitä 
silmällä pitäen kaupungin kulttuuri
infrastruktuuria kehitetään, ja odo
tettavissa on tapahtumien täyteinen 
kulttuurivuosi 2011. Lisätietoja luvassa, 
kun ajankohta lähestyy.

www.tallinn2011.ee

euroopan kulttuuri- 
pääkaupunki 2011
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Tässä joitakin mielenkiintoisia tärppe
jä Tallinnan tapahtumakalenterista.

Lisää tapahtumia sekä mahdolliset 
päivitykset saat osoitteesta www.
tourism.tallinn.ee.

barokkimusiikin festivaali
30. tammikuuta–7. helmikuuta
www.concert.ee

Festivaali täyttää 20 v. Esiintymässä 
sekä kansainvälisiä artisteja että 
Viron oma legendaarinen Hortus 
Musicus. 

Xi Kansainvälinen 
kuorofestivaali Tallinn 2009
16.–19. huhtikuuta
www.kooriyhing.ee

Korkeatasoinen kuorokilpailu kaikissa 
sarjoissa sekä osanottajakuorojen 
konsertteja Tallinnan kirkoissa ja 
konserttisaleissa.

Kansainvälinen jazzfestivaali 
Jazzkaar
17.–26. huhtikuuta
www.jazzkaar.ee

Ehdoton huipputapahtuma jazzin 
ystäville. Esiintyjinä paikallisia nimiä 
sekä kansainvälisiä tähtiä eri puolilta 
maailmaa. Baltian maiden suurin 
vuosittainen jazzfestivaali. 

Vanhankaupungin päivät
30. toukokuuta–6. kesäkuuta
www.vanalinnapaevad.ee

Koko vanhankaupungin valtaava 
tapahtuma kuuluu Tallinnan suurim

piin vuosittain. Luvassa musiikkia, 
keskiaikaa, katutapahtumia ja mark
kinahumua; tänä vuonna myös ympä
ristöteema.

Kesäyön tähdet
5.–13. kesäkuuta
www.opera.ee

Perinteinen Kesäyön tähdet festivaali 
Viron kansallisoopperassa. Ooppera 
ja balettitähdet Virosta ja muualta 
ilahduttavat kauden suosikkinume
roilla.

laulu- ja tanssijuhlat
2.–5. heinäkuuta
www.laulupidu.ee

Kymmenettuhannet kuorolaulajat ja 
kansantanssijat esiintyvät virolaisen 
kansankulttuurin suurfestivaaleilla, 
jotka pidetään viiden vuoden välein. 
Älä ohita tätä!

Õllesummer
8.–12. heinäkuuta
www.ollesummer.ee

Laulukentällä järjestettävä 
Õllesummer on suurin ulkoilmata
pahtuma koko Baltiassa: yli 10 esiin
tymislavaa tarjoavat artisteja Virosta 
ja muualta, paljon ohjelmaa lapsille 
sekä ravintoloita ja baareja aikuisille.

Keskiaikaiset markkinat
9.–12. heinäkuuta
www.folkart.ee

Aitoa keskiajan tunnelmaa, 
musiikkia, työpajoja, puuhaa lapsille 
ja mestarillisia käsitöitä.

Tallinnan Meripäivät
17.19. heinäkuuta
www.tallinn.ee/merepaevad

Tallinnan meripäivät on mukaan
satempaavalla ja monipuolisella 
ohjelmalla  varustettu meriaiheinen 
perhetapahtuma tallinnalaisille ja 
Tallinnankävijöille.

Kansainvälinen urkufestivaali
31. heinäkuuta–9. elokuuta
www.concert.ee

Urkufestivaalin suurimpia 
vetonauloja on tilaisuus päästä 
kokemaan Tallinnan historiallisten 
kirkkojen akustiikka ja tunnelma. 

birgitta-festivaali
7.–16. elokuuta
www.birgitta.ee

Ulkoilmakonsertteja usean päivän 
ajan, areenana sykähdyttävät Piritan 
luostarin rauniot. Ohjelmassa 
klassista musiikkia, oopperaa jne. 

August dance Festival
elokuu
www.saal.ee

Kuukauden verran kansainvälisen 
nykytanssin trendejä Kanutin killan 
saalissa.

V Tallinnan 
kamarimusiikkifestivaali
9.–22. elokuuta
Lukuisia klassisen musiikin 
konsertteja Tallinnan vanhoissa 
kirkoissa ja historiallisissa 
konserttisaleissa, esiintyjinä Viron 
eturivin solistit ja kokoonpanot. 
Jaetaan myös vuotuispalkinnot Nuori 
laulaja 2009, Nuori muusikko 2009 
sekä Nuori kapellimestari 2009.

Arts & lights
syyskuu
www.edl.ee/en

Viron muotoilijaliitto järjestää kolmi
päiväisen tapahtuman, jossa taide 
ja valo löytävät toisensa eri puolilla 

Huipputapahtumia 2009
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kaupunkia. Arts & Lights huipentuu 
Designyöhön: tapahtuman kantava 
idea valtaa hieman epätavallisempia
kin kohteita, kuten vanhankaupungin 
torneja ja entisen sähkölaitoksen. 

Credo
17.–29. syyskuuta
www.festivalcredo.com

Ortodoksisen kirkkomusiikin 
festivaali on omistettu Neitsyt Marian 
syntymäjuhlalle. Sekä vanhaa että 
uutta musiikkia Tallinnan kirkoissa.

Trialogos
27. syyskuuta–3. lokakuuta
www.trialogos.ee

Tiedettä, teatteria, musiikkia, taidetta, 
runoutta, liturgiaa – kulttuurien ja 
oppisuuntien välinen dialogifoorumi 
vanhankaupungin latinalaiskorttelissa. 
Alojen kansainväliset huiput esiintyvät 
ja vaihtavat ajatuksia.

Xi kansainvälinen uuden musiikin 
festivaali NYYd ’09
21.–25. lokakuuta
www.concert.ee

Virolaista ja kansainvälistä uutta 
musiikkia.

Martin markkinat
5.–8. marraskuuta
www.folkart.ee

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

Pimeiden öiden  
elokuvafestivaali PÖFF
marraskuun puoliväli–joulukuun alku
www.poff.ee

Tallinnan suurin elokuvafestivaali 
esittelee kansainvälistä elokuvaa 
laajalla skaalalla. Alafestivaaleilla myös 
animaatioelokuvia, lasten ja nuorten 
elokuvia sekä alan opiskelijoiden töitä.

Jazzkaarin Joulujazz
marraskuun loppu–joulukuu
www.jazzkaar.ee

Muusikot Virosta ja muualta soittavat 
jazzia mm. kirkoissa, klubeilla ja 
teattereissa.

Joulutori
joulukuun alku–loppiainen
Viehättävä Joulutori tuo juhlakauden 
tunnelman vanhaankaupunkiin. 
Raatihuoneentorilta saa perinteisiä 
lahjoja, virolaisia jouluruokia ja 
lämpimiä juomia. Paljon konsertteja, 
vilinää ja vilskettä, helinää ja helskettä.

Viron johtavat esittävän taiteen 
instituutiot ovat Kansallisooppera 
Estonia (johon kuuluu myös kan
sallisbaletti) sekä Viron kansallinen 
sinfoniaorkesteri. Ne sijaitseva muka
vasti samassa Estoniateatterin ta
lossa (Estonia pst 4). Vuonna 1913 val
mistuneen teatterirakennuksen ovat 
suunnitelleet suomalaiset Armas 
Lindgren ja Wivi Lönn. Se tuhoutui 
kuitenkin toisessa maailmansodassa 
ja jälleenrakennettiin silmin nähden 
erilaiseksi. Konserttitoimisto Eesti 
Kontsert pitää sekin päämajaansa 
Estonian talossa eli lähes kaikkiin 
klassisen musiikin tapahtumiin saa 
lippuja tämän talon lippukassoilta, 
vaikka esityspaikka olisikin  
jossain muualla. 

Oopperan ensi-illat 2009 

Naamiaishuvit • 13.2. •  
Giuseppe Verdin ooppera.

Kolme muskettisoturia • 23.4. • 
David Nixonin baletti,  
Malcolm Arnoldin musiikki.

Cosi Fan Tutte • 17.10. • W. A. 
Mozartin koominen ooppera • 
Lavaohjaus James Walter Francis 
Sutcliffe (UK).

Kesäyön tähdet • 5.–13.6. • 
Yleisöä hemmotellaan suosituilla 
kansainvälisten ja virolaisten 
tähtien esittämillä ooppera ja 
balettinumeroilla. 

Nykytanssin kiehtovaan maailmaan 
voi sukeltaa vanhassakaupungissa, 
Kanutin killan talossa, joka on 
Tallinnan ja koko maan johtava 
tanssiteatteri. Tapahtumatietoja 
saa vaikkapa seuraamalla 

festivaalijulisteita kaupungilla 
tai pistäytymällä kiltataloon 
iltaseitsemän aikoihin katsomaan, 
mitä mahdollisesti olisi tarjolla  
sinä iltana. 
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Ooppera, baletti ja klassinen musiikki
www.opera.ee

Nykytanssi 
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Vuosi 2009 on julistettu Virossa Museovuodeksi. 
Kaikenikäisille kävijöille järjestetään tapahtumia ympäri 
vuoden. Tässä niistä joitakin.

Näyttelykalenterissa 2009:
lahjat jotka koristavat
30.11.2008–31.3.2009
Tallinnan	kaupunginmuseo	•	www.linnamuuseum.ee

Näyttely kertoo kaiken lahjan antamisen tavoista Virossa, 
etenkin korulahjojen. Tarjolla kiehtovia tarinoita ja esillä 
hienoja koruja.

blumenflirt
29.1.–17.5.
Viron	taideteollisuus-	ja	muotoilumuseo	•	www.etdm.ee

Blumenflirt on vallaton katsaus virolaisen 
taideteollisuuden kukkaaiheisiin. Kukkia on pitkään 
käytetty ornamentteina, symboleina ja taiteilijoiden 
inspiraation lähteinä.

Floromania
6.2.–31.5.
KUMU	•	www.ekm.ee

Floromania on näyttely kukista, rakkaudesta kukkiin ja 
kiinnostuksesta kasvitieteeseen kautta aikojen. Esillä 
kukkamotiiveja Viron taidemuseon kokoelmista. 

Miehen maailma – 1900-luvun alku
25.4.–15.11.
Tallinnan	kaupunginmuseo	•	www.linnamuuseum.ee

Tallinnan kaupunginmuseon kokoelmista koottu näyttely 
kertoo miesten vaatetuksesta, esineistä ja harrastuksista 
1900luvun alussa.

Kuriositeeteista estonicaan:
Virolaisen museoperinteen alkutaival
15.5.–27.9.
Viron	historiallinen	museo,	Suurkillan	talo	•	www.eam.ee

Museoiden yö 2009
16.5.
www.muuseum.ee

Kaikki Tallinnan museot ovat auki keskiyöhön. 

bernt Notke – innovaation ja tradition välillä
5.6.–10.1.2010
Nigulisten	museo	•	www.ekm.ee/niguliste

Vuonna 2009 on kulunut 500 vuotta Bernt Notken (n. 
1430/40–1509), PohjoisEuroopan suuren keskiaikaisen 
taiteilijan kuolemasta.

Kokyo Hatanaka
28.8.–1.11.
Adamson-Ericin	museo	•	www.ekm.ee/adamson

Nihongamaalaukset ovat perinteisiä japanilaisia 
maalauksia. Kokyo Hatanaka näyttely kertoo taiteenlajin 
traditioista, tekniikoista ja materiaaleista.

baltian biedermeier
19.9.–maaliskuu 2010
Kadriorgin	palatsi	–	Kadriorgin	taidemuseo	•	www.ekm.ee/kadriorg

Baltian saksalaisen taiteen ja kulttuurin kukoistuskausi 
1800luvulla.

Tallinnan V taideteollisuustriennaali Know how
13.11.–21.2.2010
Viron	taideteollisuus-	ja	muotoilumuseo	•	www.edtm.ee

POPart Forever
27.11.–maaliskuu 2010
KUMU	•	www.ekm.ee/kumu

Poptaiteen ideologioita ja kehityskulkuja  
1960luvun lopulta.

5 0 0  V u OTTA  b e R N T  N OT K e A

Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 500 
vuotta saksalaisen maalarin ja 
kuvanveistäjän, PohjoisEuroopan 
suuren keskiaikaisen taiteilijan 
Bernt Notken (n. 1430/40–1509) 
kuolemasta. Notke oli varakas, 
kouluttautunut käsityöläinen, 
renessanssiihminen ennen 
renessanssia. Hän työskenteli 

useissa Itämeren kaupungeissa, mm. 
Tallinnassa. 

Hänen huomattavimmat teoksensa 
löytyvät Pyhän Hengen kirkosta 
– alttari – ja Nigulisten kirkosta – 
kuuluisa maalaus Kuolemantanssi. 
Tallinnan Kuolemantanssi on Notken 
itsensä maalaama kopio hänen 

Lyypekkiin vuonna 1463 tekemästään 
maalauksesta, joka sitten tuhoutui 
toisessa maailmansodassa. 
Kuolemantanssi oli paljon käytetty 
motiivi keskiaikaisessa taiteessa. 

Siinä luurangot tanssittavat yhtä 
lailla rikkaita ja köyhiä – jotta 
muistaisimme, että elämä on 
katoavaista ja että kuoleman edessä 
olemme kaikki tasavertaisia.

Keskiaikainen taideharvinaisuus 

2009: 
Museovuosi 
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Tallinna on aina ollut taiteen 
kaupunki. Jopa niinkin varhain 
kuin 1400luvulla Michael Sittow, 
Virossa syntynyt taidemaalari, 
kiersi Euroopassa maalaamassa 
Hapsburgien muotokuvia. Virolainen 
nykytaide ja design ovat nekin 
löytäneet tiensä ulkomaille, mutta 
onneksi niihin voi tutustua Virossa 
eikä tarvitse lähteä sen kauempaa 
hakemaan.

Taidemuseot 
Tallinnan vanhimmat taidemaa
laukset, kuten Bernt Notken 
Kuolemantanssi, löytyvät Nigulisten 
kirkosta (ks. Tutustutaan Tallinnaan), 
joka on Viron taidemuseon alainen 
kirkkotaiteen museo. Tallinnan tai
detarjontaan tutustuminen vaatii 
ehdottomasti käynnin Kadriorgissa, 
sillä nämä kolme museota  
sijaitsevat siellä:

Taidemuseo Kumu
Weizenbergi 34 / Valge 1 
www.ekm.ee/kumu

Kiviseinämään kaivautunut moderni 
taidekeskus Weizenbergikadun 
päässä on Viron suurin ja paras 
taidemuseo. Pääpaino Kumussa 
on virolaisessa taiteessa, joka 
on jaettu kahteen ajanjaksoon: 
1700luvulta toiseen maailmansotaan 
ja neuvostovuodet 1940–91. 
Tuoreempaa taidetta on esillä 
vaihtuvissa näyttelyissä.

Kadriorgin taidemuseo
Weizenbergi	37	•	www.ekm.ee/kadriorg

Pietari Suuren barokkipalatsi 
on täydellinen tyyssija Viron 
taidemuseon ulkomaisen taiteen 
kokoelmalle. Esillä on satoja 
länsieurooppalaisia ja venäläisiä 
maalauksia 1500–1900luvuilta, 
vedoksia, veistoksia ynnä muuta. 
Ellet ole liikkeellä Tallinn Cardilla, 
saattaa olla hyvä ajatus ostaa 
yhdistelmälippu, jolla pääsee sekä 
Kadriorgin taidemuseoon että 
Mikkelin museoon. 

Mikkelin museo
Weizenbergi 28 
www.ekm.ee

Flaamilaiset ja hollantilaiset 
maalaukset, italialaiset puupiirrokset 
ja kiinalainen posliini kuuluvat 
tämän museon hienoon esineistöön. 
Yksityinen keräilijä Johannes 
Mikkel lahjoitti kokoelmansa Viron 
taidemuseolle vuonna 1994. Mikkelin 
museon kruununjalokiviä ovat neljä 
Rembrandtin etsausta. 

Taide & design 
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1  Tallinnan taidehalli  
 & galleria 
 Vabaduse väljak 6 
 www.kunstihoone.ee

Näyttävä 1930luvulla rakennuttu 
Taidehalli esittelee virolaista ja 
kansainvälistä taidetta laajoissa 
näyttelyissä.  

2  Vabaduse Gal
 Vabaduse väljak 6 
 www.kunstihoone.ee

Tallinnan taidehallin katutason  
galleria.

3   Tallinnan kaupungingalleria
 Harju 13 
 www.kunstihoone.ee

Taidehallin ”kolmannessa haarakonttoris
sa” on esillä runsaasti uusinta taidetta.

4   draakoni Galerii
Pikk 18 
www.eaa.ee/draakon/english/eindex.htm

Art nouveau lohikäärmeet ovat Viron 
taiteilijaliiton gallerian tunnuksena 
vanhassakaupungissa. 

Taidemuseo Kumun galleriat
Weizenbergi 34 / Valge 1 
www.ekm.ee/kumu

Museon kerroksista kaksi on varattu 
vaihtuville nykytaiteen näyttelyille ja 
erilaisille tapahtumille. 

5   Haus Galerii
 Uus 17 
 www.haus.ee

Virolaiseen laatutaiteeseen erikoistu
nut myyntigalleria.

6   Hobusepea Galerii
 Hobusepea 2  
 www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

Nykytaidetta. 

8   estonian Modern Art Museum 
 Põhja pst 35 
 www.ekkm-came.blogspot.com

The freshest and newest in  
young Estonian art.

Taidegalleriat 
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Virolainen musiikki
Virolaiset eivät yksinker
taisesti pysty puhumaan 
musiikista, kuoromusiikista 
varsinkaan, liittämättä 
aiheeseen nostalgian täy
teistä historiaa. Onhan tämä 
Laulavan vallankumouksen 
maa! Kuorolaulu on liittynyt 
virolaiseen identiteettiin jo 
1800luvun puolivälistä lähtien, kun laulujuhlat järjes
tettiin ensimmäisen kerran. Virolaisille rakas perinne 
saa jatkoa taas kesällä 2009. Jopa Viron maineikkain 
nykysäveltäjä Arvo Pärt liikkuu teoksissaan vahvasti 
kuoromusiikin alueella, vaikka hänen minimalistinen 
tyylinsä on aivan jotain muuta kuin mikä oli vallalla 
150 vuoden takaisissa kuorolauluissa. Jos haluat kuulla 
Pärtiä, koeta päästä Viron filharmonisen kamarikuoron 
konserttiin tai hanki Pärtiä tuliaisiksi levykaupasta. 

Piirretyt
Elokuvan ystävät voivat iloita siitä, että Virossa on kou
rallinen, ehkä parikin, osaavia animaatioiden tekijöitä. 
Alan kuuluisin nimi on Priit Pärn, jonka surrealistiset, 
tyyliltään primitiiviset teokset ovat voittaneet palkin
toja 1970luvulta lähtien. Viime vuosina Heiki Ernitsin 
ja Janno Põldman elokuvat ovat olleet suosittuja: 
Keksijäkylän Lotta, Leppäkerttujen joulu sekä Tomi ja 
Tytti. Vaikka kysees
sä ovat lasten piirre
tyt, niissä on filoso
fisia ulottuvuuksia, 
joita aikuinen 
katsojakin arvos
taa. Täyspitkä elo
kuva Keksijäkylän 
Lotta on julkais
tu myös suo
menkielisenä 
DVD:nä, kun 
taas Leppä
kerttujen jou
lua ja Tomia 
ja Tyttiä on 
näytetty 
Suomessa 
Ylen kana
villa.

designmuseot
Joidenkin mielestä designin tärkeys Virossa on skandinaa
vista vaikutusta, mutta jostain syystä virolaiset ovat to
della innostuneita designista. Sen luojat venyttävät kaiken 
totutun rajoja, olivatpa kyseessä kalusteet, tekstiilit tai 
muoti. 

9  Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseo
 Lai 17 
 www.etdm.ee

Maan johtava taideteollisuusmuseo kattaa koko alan: 
esillä on tekstiilitaidetta, keramiikkaa, posliinia, nahkaa, 
lasia, koruja, metallia, kalusteita ja tuotedesignia. Museo 
toimii 1600luvulla rakennetussa varastorakennuksessa 
vanhassakaupungissa.

10  Viron arkkitehtuurimuseo
 Ahtri 2 
 www.arhitektuurimuuseum.ee

Erikoinen Rotermannin suolavarasto sataman lähellä on 
varsin sopiva paikka virolaisen arkkitehtuurin museolle. 
Perusnäyttelyt koostuvat mm. piirustuksista ja valokuvista 
ja Tallinnan keskustan pienoismallista. 

designgalleriat
11   A-Galerii

 Hobusepea 2 
 www.ehted.agalerii.ee

Jos etsit laadukasta korutaidetta, aloita AGaleriista. 

12   Galerii SooSoo
 Soo 4 
 www.soosoo.ee

Sähäkkä design, kaluste ja taidegalleria Kalamajan 
kaupunginosassa (jos olet liikkeellä Kalamajassa, lue lisää 
sivulta 16).

13   disaini- ja Arhitektuurigalerii
 Pärnu maantee 6

Design ja arkkitehtuurigalleriassa on paljon vaihtuvia 
näyttelyitä.

l AH J A K S i  V i RO S TA 
K

R
IS

TJ
A

N
 M

Ä
N

D
M

A
A

D
ES

IG
N

 M
U

SE
U

M

K
A

LJ
U

 S
U

U
R



28

Ulos      syömään 
uLos syömään 

Nälkä? Eipä hätää. Persoonallisen, koh

tuuhintaisen ruokapaikan löytäminen 

on Tallinnassa helppoa, varsinkin sen 

jälkeen, kun ravintolabuumi on piristänyt 

tarjontaa entisestään. Haasteellisinta 

onkin päättää, mitä ravintolalta haluaa: 

perinteistä virolaista, fuusiokeittiötä, 

jotain etnistä, keskiaikaa… Suuremmista 

pubeista ja kahviloista saa tukevaakin 

syötävää, joka paikasta riippuen on koti

ruokaa, pastaa tai ruokaisia salaatteja. 

Suurin osa keskustan ravintoloista sijait

see vanhassakaupungissa tai ihan lähel

lä, melkein kaikissa on englanninkieliset 

menut ja englantia puhuva henkilökunta 

ja monissa paikoissa palvellaan suomek

sikin. Tila ei millään riittäisi täydelliseen 

listaan, mutta tähän on poimittu joita

kin. Voit tietysti itse kierrellä mukulaki

vikaduilla, tutkia ruokalistoja ja valita 

mieleisesi, kun se kohdalle sattuu.  

Hyvää ruokahalua! Tai kuten Virossa  

sanotaan: Head isu!
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Tee pöytävaraus, pukeudu parempiin 
ja nauti. 

1   bonaparte 
	 Pikk	45		•		www.bonaparte.ee

Ranskalaisen keittiön herkkuja 
ja tyylillä entisöity keskiaikainen 
rakennus.  

2   egoist 
	 Vene	33		•		www.egoist.ee

Vanhan ajan porvarillinen ylellisyys 
riittää pönkittämään kenen tahansa 
egoa. 

3   Gloria
	 Müürivahe	2		•		www.gloria.ee  
Gloria valitaan usein ruokapaikaksi, 
kun vaaditaan VIPtasoa. Gloria on 
1930lukulainen hieno ravintola, joka 
on kerran kelpuutettu arvostetun 
Condé Nast Traveller's julkaisun 
sadan parhaan ravintolan joukkoon. 

4  Stenhus 
	 Pühavamu	13/15		•		www.stenhus.ee

Hotelli Schlösslen kellariravintola 
on valittu Viron parhaaksi gourmet
ravintolaksi neljä kertaa peräkkäin. 

Modernit ja trendikkäät
Tallinnan ravintolamaailman 
viimeisimmät virtaukset. 

5   Pegasus 
	 Harju	1		•		www.restoranpegasus.ee

Innovatiivinen ja alati muuttuva 
kansainvälisen keittiön menu 
on pääosassa trendikkäässä 
ravintolassa, joka katselee Nigulisten 
kirkolle päin.

6  Vertigo 
	 Rävala	puiestee	4		•		www.vertigo.ee	

Yhdeksännen kerroksen näköala 
antaa hienostunutta lisämakua 
edistykselliselle ravintolalle, jota 
pyörittää yksi Viron kuuluisimmista 
kokeista. 

7  Ö
	 Mere	puiestee	6E		•		www.restoran-o.ee

Ö:n sisustus on taiteellinen, raaka
aineet tuoreita ja asiakaskunta 
laatutietoista. 

8  Ribe
	 Vene	7		•		www.ribe.ee

Kolmen kokeneen tarjoilijan 
perustama, taiteellisesti sisustettu 
ravintola tarjoilee ranskalaisia 
klassikoita virolaisella otteella.

Virolaiset 
Olet kokenut Viron, vasta kun olet 
tutustunut virolaiseen keittiöön. 

9  eesti Maja 
	 Lauteri	1		•		www.eestimaja.ee

Kotoisa ravintola ja virolaisia 
klassikoita. Myös lounasbuffet. 

10 Vanaema Juures  
	 Rataskaevu	10/12		•		 
 www.vonkrahl.ee/et/toit/vanaemajuures

”Mummola” on herttainen 
kellariravintola, josta saa ystävällistä 
palvelua ja vanhan hyvän ajan 
annoksia, kuten hirvipaistia, 
lammasta ja omenapiirakkaa.   

11   Kuldse Notsu Kõrts
	 Dunkri	8		•		www.schlossle-hotels.com

”Kultaisen possun kievarista” saa 
makkaroita, porsaanpotkaa ja 
riistaruokia. 

12  Kaerajaan 
	 Raekoja	Plats	17		•		www.kaerajaan.ee

Virolaisia klassikoita 
modernisti. Sisustus leikittelee 
maalaisromantiikalla.  

Keskiaikaiset
Vanhankaupungin historiallinen 
miljöö on synnyttänyt aivan uuden 
ravintolatyypin – keskiaikaiset 
teemaravintolat. 

13   Olde Hansa
	 Vana	turg	1		•		www.oldehansa.com

Kiitetty ja ylistetty Olde Hansa 
on Tallinnan kuuluisin ravintola. 
Sen keskiaikainen tunnelma on 
täydellinen ja palvelu ystävällistä. 

14   Peppersack 
	 Viru	2		•		www.peppersack.ee

1400luvulla rakennetussa talossa 
ollaan yhä keskiajalla. Tarjoilijat 
ovat pukeutuneet keskiaikaisiin 
asuihin ja asiakkaita viihdytetään 
jopa miekkailunäytöksillä ja 
vatsatanssilla.    

ViROlAiNeN RuOKA 

Perinteinen virolainen ruoka on 
selkeää maalaisruokaa, jossa 
on vaikutteita pohjoismaisesta, 
saksalaisesta ja venäläisestä 
keittiöstä. Se on yleensä tuhtia, 
siinä on yleensä lihaa ja paljon 
suolaa. Suosikkeihin lukeutuvat 
sült (syltty eli hyytelöity sianliha, 
joka tarjoillaan kylmänä sinapin 
kera), marineeritud angerjas 
(marinoitu ankerias), mulgikapsad 
(hapankaalisianlihapata), kilu 
(Itämeren kilohaili) ja hernesupp 
(hernekeitto). Joulupöytään 
kuuluu ehdottomasti verivorst 
(verimakkara). Jälkiruoaksi 
maistuu kama eli talkkuna.  
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etniset 
Makumatkalle maailman ympäri!

15   African Kitchen 
	 Uus	32/34		•		www.africankitchen.ee

Hauska sisustus, suitsukkeet ja 
leppoisat rytmit luovat rennon 
tunnelman afrikkalaiseen loungeen. 

 Argentina
	 Pärnu	mnt	37		•		www.argentiina.ee

Lattariravintolan erikoisuutena ovat 
grillatut lihat.

16   Controvento
	 Vene	12		•		www.controvento.ee

Italialainen huippuravintola 
keskiaikaisella Katariinankujalla 
on vuosia ollut Tallinnan 
ravintolamaailman suunnannäyttäjä.

17  elevant
	 Vene	5		•		www.elevant.ee

Maistuvia intialaisia perusannoksia 
ja jotain kokeellisempaakin, kuten 
villisikacurrya. Tyylikäs.

18   Golden dragon
	 Pikk	37		•		www.goldendragon.ee

Vieraanvarainen kellariravintola 
kokkaa perinteistä kiinalaista.

19   Sushi House 
	 Rataskaevu	16		•		www.sushihouse.ee

Palkittu Sushi House sopii 
japanilaisten herkkujen maisteluun: 
sashimia, grillattua yakitoria ja 
tietysti paljon erilaisia susheja.

Venäläiset
Sinun ei tarvitse ylittää Venäjän  
rajaa päästäksesi käsiksi  
venäläiseen keittiöön.

20  Klafira 
	 Vene	4		•		www.klafira.ee

Kansallispukuiset tarjoilijat  
kantavat pöytiin suosituimpia venä
läisiä herkkuja vanhanaikaisessa 
vanhankaupungin ravintolassa.

21   Nevskij 
	 Rataskaevu	7		•		www.nevskij.ee

Hotellin St. Petersburgin elegantti 
ravintola on sisustettu tauluin ja 
kirjoin. Ja onpa siellä papukaijakin. 

22  Troika 
	 Raekoja	plats	15		•		www.troika.ee

Troika on kuin suoraan venäläisestä 
sadusta. Sisustus, hyvä ruoka, 
musiikki ja tanssi hurmaavat.

23  Tchaikovsky 
	 Vene	9		•		www.telegraafhotel.com

Telegraaf Hotelin ylellinen ravintola 
yhdistää venäläisen ja ranskalaisen 
keittiön. 

Kahvilat & chocolateriet
Monipuolinen kahvilatarjonta 
kannattaa tutkia perin pohjin.  
Löytyy klassikoita, gourmetkahviloita, 
käsintehtyjä konvehteja ja 
trendikkäitä olohuoneita.

24  Kehrwieder Chocolaterie 
	 Saiakang	1		•		www.kehrwieder.ee

Antiikkikalustus, kynttilät sekä 
tietysti hyvät kahvit ja leivonnaiset 
tekevät tästä kahvilasta viihtyisän 
ympäri vuoden. 

25  Moskva 
	 Vabaduse	väljak	10		•		www.moskva.ee

Moskva on Tallinnan tyylikkään 
nuorison kantapaikkoja. 
Loungemaisessa yläkerrassa voi 
syödä ja loppuviimein viettää iltaakin. 

26  Pierre Chocolaterie 
	 Vene	6		•		www.pierre.ee

Historiallinen Mestaripiha antaa 
lisämausteen pikku kahvilalle, jonka 
erikoisuutena ovat viettelevät tryffelit.

27   Reval Café 
	 Müürvahe	14		•		www.revalcafe.ee

Mukavat sohvat ja pehmeä valaistus 
luovat romanttisen tunnelman Reval 
Café ketjun kahvilaan.

28  Spirit Café
	 Mere	pst.	6E		•		www.kohvikspirit.ee

Piipahda moderniin, rentoon 
kahvilaan viinille tai sushille tai 
maista savukanapastaa.

u l K O N A  S YÖ M i S e N  lY H Y T  O P P i M ä ä R ä

Hinnat: Useimmissa vanhankaupungin ravintoloissa pääruoka maksaa 
100–200 kruunua (6–13 €), 0,5 l:n tuoppi olutta 40–50 kruunua (2,5–3 €). 

Aukioloajat: Ruokaravintolat ovat avoinna keskipäivästä puolille öin. 
Keittiöt suljetaan ja tarjoilu päättyy klo 23.00. 

Tippi: Juomarahaa on tapana jättää 10 % laskun loppusummasta, kun 
ravintolassa on pöytiintarjoilu.

luottokortit: Luottokortit käyvät lähes kaikissa kahviloissa ja 
ravintoloissa. 

Tupakointi: Laki kieltää tupakoinnin sisällä ravintoloissa. Savutella saa 
erillisissä tupakointitiloissa ja ulkosalla. 
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Kun niin monet baarit, pubit ja 

klubit sijaitsevat kätevästi vieri 

vieressä pienellä alueella, voivat 

hilpeät seurueet kierrellä helposti 

paikasta toiseen, aistia tunnelmia 

ja etsiä ravintolan, joka sopii heidän 

mielialaansa. Tallinnasta löytyy 

paljon vaihtoehtoisia paikkoja 

muuhunkin kuin villiin illanviettoon 

(toki siihenkin!): pari tuoppia ja 

jalkapallomatsi pubissa, lasillinen 

hyvää konjakkia tai pullollinen 

viiniä vanhan ystävän seurassa. 
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Vinoteekit 
Rauhallinen, romanttinen vinoteekki 
on paikka, jonne voit unohtua 
jutustelemaan hyvän viinin äärelle. 
Toisin sanoen nauttimaan elämästä. 

1   Gloria Veinikelder 
	 Müürivahe	2		•		www.gloria.ee

Ravintola Glorian kiitetty viinikellari 
huokuu 1930luvun eleganssia. 
Valikoimissa on 2 000 viiniä, viskiä ja 
konjakkia.

2   Kolme Näoga Mees 
	 Kuninga	1		•		www.kolmenaogamees.ee

Kapeat portaat johtavat alas 
suojaisaan kellariin, jonka sisustus 
on puuta ja takorautaa ja jossa 
voi uppoutua pehmeisiin tuoleihin 
ennalta määrittelemättömäksi ajaksi.

3   in Studio Vinum 
	 Suur-Karja	18		•		www.instudiovinum.ee	

Enemmänkin hienostunut 
ruokaravintola kuin pelkkä viinibaari.

4  Musi 
	 Niguliste	6		•		www.musi.ee

Musi on viroksi ’pusu’ ja niinpä paikka 
onkin kutsuvan romanttinen.

Pubit 
Kierros lageria, pikkupurtavaa ja  
tvurheilua.

5   beer House 
	 Dunkri	5		•		www.beerhouse.ee

Eloisa ja meluisa saksalainen oluttupa 
on Tallinnan ainut pienpanimo. Beer 
House valmistaa seitsemää talon 
olutta.

6   Hell Hunt 
	 Pikk	39		•		www.hellhunt.ee

Viihtyisästä ilmapiiristä ja 
maukkaasta ruoasta tunnettu ”Hellä 
susi” on suosittu joka ilta.

7   Karja Kelder 
	 Väike-Karja	1		•		www.karjakelder.ee

Tankkaa valkosipulileipää ja aisti 
paikallista tunnelmaa vanhassa 
virolaisessa kellaripubissa.

8   Molly Malone’s 
	 Mündi	2		•		www.bars.ee

Tallinnan irkkupubien ykkönen 
sijaitsee Raatihuoneentorilla. Sen 
vetonauloja ovat tvurheilu, kattava 
pubimenu ja elävä musiikki.

9   Nimeta 
	 Suur-Karja	4		•		www.nimetabaar.ee

Jo sinällään suosittu kansainvälinen 
sporttibaari saa viikonloppuisin 
lisäpotkua dj:stä ja livemusiikista. 

V i RO l A i N e N  O l u T 

Jos haluat maistella virolaista 
olutta, useimmissa baareissa 
sinulla on ainakin kaksi 
vaihtoehtoa, Saku ja A. Le Coq. 
Sakun oluista yleisin on Saku 
Originaal, vaikkakin elitistiseksi 
muovattu ”kultainen” Saku Kuld 
on niittänyt suosiota pehmeällä 
maullaan. A. Le Coqin lippulaiva 
on A. le Coq Premium. 

Kummallakin panimolla on 
muitakin oluita, kuten jääolut 
0,33 l:n pullo, joka tarjoillaan 
sitruunanlohko pullonsuulla. 
Tumman oluen ystävät voivat 
testata Saku Tumea ja A. Le Coq 
Porteria. 

Voit laajentaa virolaisten oluiden 
tuntemustasi myös suurien 
panimoiden ulkopuolelle. Puls 
extra lager on kotoisin Pärnusta 
ja ainutlaatuinen, katajainen Wiru 
Kadakaõlu EteläVirosta. Parilla 
pubilla Tallinnassa, Hell Huntilla ja 
Beer Housella, on omat oluet. 
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lounget
Vajoa sohvaan ja siemaile drinkkejä 
trendikkäässä joukossa. 

10 deja Vu
	 Sauna	1		•		www.dejavu.ee

Intiimi, eksklusiivinen baari, jossa dj:t 
soittavat viikonloppuisin ja jossa on 
laaja menu. 

11   lounge 8 
	 Vana-Posti	8		•		www.lounge8.ee

Rento drinkkilounge on suosittu 
kohtauspaikka. 

12   Stereo lounge 
	 Harju	6		•		www.stereolounge.ee

Kokovalkoisesta sisustuksesta ja sär
mikkäästä musiikista tunnettu Stereo 
Lounge toimii yläkerran Club Privén 
”lämppärinä” mutta on itsessäänkin 
varsin mukava.

13   upup lounge 
	 Estonia	puiestee	1/3		•		www.upup.ee

Näppärä sisustus, hyvä ruoka ja täysi 
djkalenteri ovat keränneet melkoisen 
kantaasiakasjoukon. 

Klubit
Sähköistä seuraelämää, kiiltoa ja säih
kettä – tanssimusiikkia unohtamatta. 

14   bonbon 
	 Mere	puiestee	6E		•		www.bonbon.ee

Kaupungin kerma suosii tyylikästä 
klubia lähellä satamaa. 

15  Club Hollywood 
	 Vana-Posti	8		•		www.clubhollywood.ee

Suosittu vanhankaupungin bilepaikka 
vetoaa sekä turisteihin että 
paikallisiin. 

16   Club Privé 
	 Harju	6		•		www.clubprive.ee

Huippudj:t ja sisäpiiritunnelma 
vetävät väkeä eksklusiiviselle klubille.

Marat 
Tartu	maantee	63		•		www.klubimarat.ee

Svengaava klubi hitusen 
keskustan ulkopuolella vannoo 
neukkuretrotyylin nimeen.

elävää musiikkia
Tervetuloa tutustumaan 
paikalliseen elävään musiikkiin ja 
bändikulttuuriin.

17   Clazz 
	 Vana	turg	2		•		www.clazz.ee

Hienostunut Clazz 
vanhassakaupungissa tarjoilee 
brasilialaista, latinoa tai reggaeta 
useina iltoina viikossa.

18  Kolumbus Krisostomus 
	 Viru	24,	2nd	floor		•		www.kolumbus.ee

Viron vanhat, hyvät rockbändit 
nousevat lavalle värikkäässä, 
virolaistyylisessä pubissa.

19   Scotland Yard
	 Mere	puiestee	6E		•		www.scotlandyard.ee

Paikallisia bändejä ke–lailtaisin. 
Eloisa tunnelma ja rosvo ja poliisi 
teema..

20  Von Krahli baar 
	 Rataskaevu	10/12		•		www.vonkrahl.ee

Nuoremman väen alternativeareena.  

Gay-ravintolat
Vaikka asenneilmasto ei ole yhtä 
kosmopoliittinen ja salliva kuin Länsi
Euroopassa, Tallinnassa on silti virkeä 
gay scene.

21   Club Angel 
	 Sauna	1		•		www.clubangel.ee

Angelin pörräävä yökerho ja kahvila 
ovat ilman muuta Tallinnan suosituin 
homoravintola. 

22  X-baar 
	 Sauna	1		•		www.xbaar.ee

Angelin naapurista löytyvä xBaar 
on pitkään ollut paikallisen 
homoväestön kohtauspaikka. 
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Suuri osa Tallinnaan matkaavista tulee 

katsomaan hurmaavaa historiallista kau

punkia, mutta monet tulevat myös irrot

tautumaan hektisestä arjesta, nauttimaan 

omasta ajasta ja hellimään itseään. 

 Ja heidän onnekseen Tallinnassa kaupunki

loma voikin olla juuri sitä: Tallinna on hyvän 

olon kaupunki, jossa voi vaihtaa vapaalle, 

rentoutua ja ladata akkuja.   

Kiitos tasokkaiden kylpylälaitosten ja lähes 

200vuotisten spaperinteiden virolaiset  

todella osaavat hemmotella vieraitaan.  

Tallinnassa on myös useita rauhallisia  

puisto ja merenrantaalueita, jotka ovat 

kuin luotuja rentouttaviin kävelyretkiin.  

Toisaalta löytyy aktiivisia, sporttisiakin  

tapoja ottaa rennosti. Sinun täytyy vain 

valita itsellesi sopivin tapa rentoutua,  

oli se sitten pyörälenkki, hieronnassa  

käynti tai rannalla istuskelu. 

renToudu ja voi hyvin

Rentoudu ja       voi hyvin
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u l K O i l i J A N  TA l l i N N A

Mikään ei vedä vertoja raittiille 
ilmalle ja auringonpaisteelle. 
Happihyppy virkistää sekä 
henkisesti että fyysisesti, ja 
Tallinnassa on paljon kauniita 
ulkoilualueita.

Puistot
Tallinnassa ei koskaan tarvitse lähteä 
kauas etsimään vihreyttä ja vehreyttä 
– vanhakaupunki esimerkiksi 
rajautuu sekä lännessä että etelässä 
hyvin hoidettuihin puistoihin. 
Tornien aukiolta avautuvat hienot 
näkymät kaupungin keskiaikaisille 
muurille ja torneille. Sieltä suoraan 
etelään sijaitsee Snellin lampi, pitkä 
vallihauta, jossa sorsat uiskentelevat. 
Toompean linnan vieressä ovat 
Lindamägi ja Harjumägi, jotka on 
rakennettu 1600luvulta peräisin 
olevien bastionien päälle, joten 
kävelyretkeen saa liitettyä hieman 
historiaakin. 

Keskustan suurin ja kuuluisin puisto 
on Kadriorg. Tämä puistokäytävien, 
polkujen, lampien, huoliteltujen 
kukkatarhojen ja suihkulähteiden 
täyttämä alue ympäröi Pietari 
Suuren rakennuttamaa barokkityy
listä palatsia. 

Viron ulkomuseon entisöidyissä 
perinnekylissä käyskennellessä 

oppii samalla aina jotain uutta. 
Tallinnan kasvitieteellisessä 
puutarhassa taas on valtavasti 
tilaa – kokonaiset 123 hehtaaria! 
Ulkomuseo ja kasvitieteellinen 
sijaitsevat kumpikin kauempana 
keskustasta, mutta niihin pääsee 
keskikaupungilta vaivatta suorin 
bussiyhteyksin.   

Meri ja uimarannat
Meri on erottamaton osa 
Tallinnan luonnon vetovoimaa. 
Tallinnanlahden kauneutta voi 
ihailla Kadriorgista Piritalle johtavaa 
Meripromenadia pitkin kävellen, 
rullaluistellen tai pyöräillen.  

Noin kaksi kilometriä pitkä kevyen 
liikenteen väylä seurailee kivikkoista 
rantaviivaa ja merimaiseman ohella 
voi katsella keskustan tuttuja 
torneja mereltä päin. 

Hiekkarannallekin Tallinnassa 
tietysti pääsee. Suurin ja suosituin 
on Piritan uimaranta, joka ei jää 
kovin kauas keskustasta. Stroomin 
ja Kakumäen rannoille kertyy 
hieman enemmän matkaa, mutta 
kesäpäivinä nekin täyttyvät. 
Haabneeme Viimsissä, parin 
kilometrin päässä kaupungista 
pohjoiseen on jo huomattavasti 
rauhallisempi. 
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Spa 
Terveyskylpylät ovat houkutelleet 
vierailijoita Viroon siitä saakka, kun 
ensimmäiset merenrantakohteet 
Pärnussa ja Haapsalussa avattiin 
1800luvun alussa. Myös Tallinna on 
nyt noussut kylpyläkohteeksi, sillä 
tällä hetkellä pääkaupungissa toimii 
viitisentoista kylpylää, joista saa sekä 
spa että kauneushoitoja.  

Kylpylähotellit myyvät eripituisia 
paketteja hoitoineen, majoituksineen 
ja jopa ruokailuineen. Päiväspa
hoitoloissa taas ei ole majoituta. 
Ennakkovaraus on aina suositeltava. 
Kylpyläpaketteja voi tiedustella 
suoraan kylpylähotelleista tai varata 
suomalaisen matkatoimiston kautta. 
Päiväspahoidot voi kätevästi tilata 
ennakkoon sähköpostilla.

Kylpylähotellit
Kalev SPA 
Hyvin varustetussa spahotellissa 
vanhankaupungin tuntumassa on 
myös täysimittainen vesipuisto. 

Pirita TOP SPA Hotel
Runsaasti erilaisia spa ja 
kauneushoitoja, kuntokeskus ja uima
allas pirteässä hyvän olon keskuksessa 
merenrannassa. 

Tallink Spa & Conference Hotel
Kaupungin uusimmassa spahotellissa 
sataman naapurissa on tarjolla spa
hoitojen viimeisimmät trendit sekä 
ainutlaatuinen Aqua Spa sauna ja 
allaskeskus. 

Päivä-spat, 
kauneushoitolat ja 
kynsistudiot
Itsensä hemmottelu hoitolassa 
on pettämätön tapa rentoutua ja 
tankata hyvää oloa. Kaiken kukkuraksi 
se on Tallinnassa edelleen myös jonkin 
verran edullisempaa kuin Suomessa 
tai vastaavan hintatason maissa. 
Viihtyisiä hoitoloita löytyy Tallinnan 
keskustasta pilvin pimein. 

GO City SPA
Rävala	pst.	4		•		www.cityspa.ee

babor Spa
Narva	mnt	5		•		www.baborspa.ee

Shnelli day Spa
Toompuiestee	37		•		www.spalife.ee

day Spa For Men
Roosikrantsi	11		•		www.spalife.ee																

Reval day Spa
Pikk		7		•		www.revaldayspa.eu

day Spa
Vana-Posti	4		•		www.dayspa.ee

Wiide Päeva Spa & Salong
Wiedemanni	13-1A		•		www.wiidesalong.ee
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Monien mielestä rentoutuminen ja 
kuntoilu käyvät käsi kädessä. Tässä 
muutamia vaihtoehtoja aktiiviseen 
vapaaaikaan:

Pyöräily
Vuokrapyörällä pääsee Tallinnan 
puistoihin ja meripromenadille.

Citybike
Uus	33		•		www.citybike.ee

Hawaii express
Regati	pst	1		•		www.hawaii.ee

Soutelu Piritajoella
Soutuvene ja kanootti ovat hyviä ta
poja ottaa haltuun Piritajoen kauniit, 
reheväkasvustoiset maisemat. 

bellmarine
Kloostri	6A		•		www.bellmarine.ee

luistelu
Sisällä jäähalleissa voi luistella vuoden 
ympäri, mutta maisemien puolesta 
paras luistelukenttä talvisaikaan on 
vanhankaupungin Uisuplats. 

Vanhankaupungin ulkojää
Harju	32		•		www.uisuplats.ee

Premia-jäähalli
Haabersti	3		•		www.icearena.ee

Tennis
Kun Vironkin ilmasto on se mikä se on, 
tennis on sisäpeli. Varaa kenttävuoro 
ennakolta puhelimitse. 

Pirita TOP Tennisekeskus
Regati	pst.	1		•		www.toptennis.ee

Ritual
Tondi	84		•		www.ritual.ee

Veneily
Huviveneen vuokraaminen on upea 
tapa nähdä Tallinnan edustaa pu
humattakaan veneilyn hienoudesta 
sinänsä. 

Yacht Charter
Magasini	30-3		•		www.yacht.ee	

Aktiivinen Tallinna 
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Golf
estonian Golf & Country Club
Manniva,	Jõelähtme,	Harju	County		•		 
www.egcc.ee

Golfest
Suuresta,	Rae	Harju	County		•		www.golfest.ee

Tallinn Golf Club 
Niitvälja,	Niitvälja,		Harju	County		•		 
www.egk-golf.ee

Keilaus
Ku:lSA:l bowling
Mere	puiestee	6E		•		www.kuulsaal.ee

Pirita bowling Club, 
Merivälja	tee	5		•		www.bowlingclub.ee

Zelluloos bowling
Tartu	maantee	80B		•		www.zbowling.ee

Talvilajit
Nõmme Ski Club
Vana-Mustamäe	16		•		www.hot.ee/suusamagi

Nõmme Sport Centre
Külmallika	15A		•		www.sportkeskus.ee

uinti 
Kalev SPA -vesipuisto
Aia	18		•		www.kalevspa.ee

Pirita TOP Spa
Regati	pst	1		•		www.topspa.ee

Viimsi SPA
Randvere	tee	11		•		www.viimsitervis.ee

Ratsastus
Ruilan talli
Ruila,	Harjumaa		•		www.hot.ee/ruilatall

Tondi Maneež
Tondi	30		•		www.tondimaneez.ee

Veskimetsan ratsastuskeskus
Paldiski	maantee	135		•		www.veskimetsa.ee

Squash
Kadrioru Health Center
Narva	maantee	63		•		www.kadrioru.ee

Reval Sport
Aia	20		•		www.revalsport.ee

Ritual
Tondi	84		•		www.ritual.ee

Seikkailupuistot
Nõmmen seikkailupuisto
Külmallika	15a		•		 
www.nommeseikluspark.ee

Paintball-värikuula-ammunta
FK Centre
Paldiski	maantee	229A		•		www.fkkeskus.ee

Saurix indoor Cart Centre
Pärnu	manatee	558A		•		www.hobikart.ee

Ampumarata
Männiku Jahilasketiir
Trapi	tee	1,	Männiku,	Harju	County		•		 
www.sporting.ee

lasersota 
FK Centre
Paldiski	maantee	229A		•		www.fkkeskus.ee

Zelluloos Centre
Tartu	maantee	80F		•		www.megazone.ee

Segway  
Super Segway
Vene	3		•		www.supersegway.ee
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Viron ulkomuseo
Vabaõhumuuseumi	tee	12	•	www.evm.ee		

Ulkomuseo on aikamatka Viron 
historialliselle maaseudulle. 
Laajassa, metsäisessä puistossa on 
1700–1900lukujen maalaistaloja, 
tuulimyllyjä, puukappeli ja 
kyläkoulu. Museossa saa hyvän 
käsityksen siitä, miten ihmiset 
entisaikaan elivät. 

Kyläkievarissa voi maistella 
perinneruokia ja käsitöitä ostaa 
mukaan tuliaisiksi.

Rocca al Mare

Keskustan länsipuolella sijait-
seva Rocca al Maren alue tun-
netaan Ulkomuseosta, jossa voi 
tutustua 1800-luvun virolaiseen 
maalaiselämään. Siellä on myös 
muuta mielenkiintoista, kuten 
Tallinnan eläintarha  
sekä huvittelupaikka  
FK Keskus.

TA l l i N N A N  e l ä i N TA R H A

Paldiski	maantee	145	•	www.tallinnzoo.ee

Tallinnan eläintarha on suuri 
– ja varmasti mukava kohde 
kaikenikäisille. 87 hehtaarin 
metsäinen alue pitää sisällään 
yhden PohjoisEuroopan 

runsaslajisimmista eläintarhoista. 
Täällä voit nähdä esim. sarvikuonon, 
korppikotkan, kamelin, jääkarhun, 
pythonin, leijonan ja biisonin. 
Tropiikkitalossa asustaa krokotiileja 
ja simpansseja, Elefanttitalossa taas 
kääpiövirtahepo, tšintšilla, monia 
käärmeitä sekä tietysti norsu. 

Tallinnan eläintarhassa on 
vuoristolampaita ja vuorikauriita 
enemmän kuin melkein missään 
muussa eläintarhassa, mutta sen 
todelliset tähdet ovat erittäin 
harvinaisia amurinleopardeja, joita 

on enää jäljellä 30–35 yksilöä koko 
maailmassa. Pariskunta Freddie 
ja Darla saivat perheenlisäystä 
15. toukokuuta 2008, kun pennut 
Edgar, Toomas ja Kaia syntyivät. 
Voit kurkata eläintarhan nettisivulla 
olevasta kamerasta, mitä kissoille 
kuuluu. Pennut ovat pirteimmillään 
juuri auringonnousun jälkeen ja 
ennen auringonlaskua.

Lasten eläintarha on avoinna kesäkuusta 
elokuun lopulle, keskiviikosta sunnuntaihin. 
Opastettuja kierroksia ryhmille voidaan 
järjestää ennakkotilauksesta.
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43renToudu ja voi hyvin

Jos matka Tallinnaan ei ole riittävä 
irtiotto tutuista ympyröistä, voit 
lähteä päiväretkelle tutustumaan 
Viron luontoon ja historiaan. Päivä-
retki edellyttää jonkin verran etukä-
teissuunnittelua, joten kysy neuvoa 
Tallinnan matkailuneuvonnasta tai 
matkanjärjestäjältäsi. 

lahemaa
Lahemaa on suuri kansallispuisto 
Viron pohjoisrannikolla, noin tunnin 
ajomatkan päässä Tallinnasta. 
Rauhaisa Lahemaa on paikallisten 
suosima virkistyskohde, siellä käydään 
marjassa ja sienessä. Luonnon lisäksi 
alueella on paljon muutakin nähtävää: 
upeat Palmsen ja Sagadin kartanot, 
Altjan muinainen kalastajakylä, 
vauras merikapteenien Käsmu sekä 
Viinistu, kylä jonka taidemuseossa 
on esillä yksi Viron laajimmista 
yksityisistä taidekokoelmista. 

Paldiski
Tallinnasta 45 km:n päässä sijaitse
valla rannikkokaupungilla on eniten 
tarjottavaa historiasta kiinnostuneil
le – neuvostoaikana Paldiski oli ns. 
suljettu kaupunki, koska siellä sijaitsi 
Neuvostoliiton ydinsukellusvenetuki
kohta. Venäjän armeijan poistuttua 
vuonna 1994 suuri osa siitä jäi rapis
tumaan. Hienot kalkkiliusketörmät 
ja kaunis luonto ovat nekin jo riittäviä 
syitä käydä Pakrinniemellä sijaitsevas
sa Paldiskissa.

Paldiskiin kannattaa matkustaa 
rannikon maisemareittiä 
pitkin. Ensimmäinen pysähdys 
voi olla Türisalun törmällä. Se 
on 31 metriä korkea seinämä 

ja yksi vaikuttavimmista 
kalkkiliuskejyrkänteistä koko Virossa 
(ilmiönä ne ovat pohjoisrannikolle 
ja Viron saarille erittäin tyypillisiä 
mutta puuttuvat Suomesta 
kokonaan). Türisalulta avautuu hyvä 
näkymä Naissaarelle (ks. alla) sekä 
läheiselle VäänaJõesuun hietikolle. 
Matkan varrelle jää myös Keila
Joa, jossa on Viron kolmanneksi 
suurin vesiputous sekä 1800luvulla 
rakennettu goottilaistyylinen 
kartano. Merenrannassa lähistöllä 
sijaitsee Laulasmaa, ulkoiluun sopiva 
luonnonkaunis ranta.

Aegna ja Naissaar
Aegna ja Naissaar ovat pieniä 
saaria Tallinnan lähellä. Kesällä 
niille liikennöidään säännöllisin 
lauttayhteyksin. Kummallakin saarella 
on sotilaallinen historia, joka ulottuu 
aina tsaarien aikaan eikä niille päässyt 
lainkaan neuvostoajalla. Nykyisin ne 
ovat suosittuja luontonsa, etenkin 
rauhallisten metsien ja suojaisien 
uimarantojensa vuoksi. Naissaar on 
edelleen väärällään sotilashistoriallisia 
jäänteitä ja onpa siellä toimiva 
kapearaiteinen rautatiekin. 
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Viimeksi kuluneen vuosikymmenen  

nousukausi on tuonut Tallinnaan  

valtavat määrät erilaisia kauppoja.  

Matkamuistojen metsästäjät, muotifanit 

ja muuten vaan katselijat voivat tänä päi

vänä shoppailla sydämensä kyllyydestä. 

Aivan vanhankaupungin tuntumassa 

sijaitsevat keskustan uudet ostoskes

kukset ovat parhaita paikkoja klassiseen, 

kansainväliseen shoppailuun. Jos kui

tenkin etsit butiikkeja ja niiden intiimiä 

ilmapiiriä, suuntaa vanhaankaupunkiin. 

Ja kun käyt läpi kaikki sisäpihat ja kella

ripuodit, saat bonuksena perusteellisen 

tutustumiskierroksen vanhaan 

kaupungin sopukoihin. 

Virukatu on vanhankaupungin  

ostoskaduista vilkkain ja sen varrella  

on useita merkkiliikkeitä. Paikalliset 

muoti ja erikoisliikkeet reunustavat 

läheistä Müürivahekatua. Matkamuisto

tyyppistä ostettavaa on eniten  

Toompealla ja Pikkkadun eteläpäässä. 

Mutta melkein joka kadulla on jotakin – 

eikä kiertely vaadi muuta kuin aikaa. 
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Virolaiset käsityöt
Ainutlaatuisimpia matkamuistoja 
ovat perinteiset käsityöt – kauniit, 
vuosisataisia traditioita noudattaen 
valmistetut käyttöesineet. 
Kaikenlaiset neuleet ovat suosittuja: 
villapaitoja, huiveja, hattuja, sukkia, 
lapasia ja sormikkaita löytyy upeissa 
kirjokuvioissa. Pellavaa – sekä 
vaatteina että kodintekstiileinä – 
myydään paljon samoin kuin nahasta, 
kivestä ja puusta valmistettuja 
kodin esineitä. Eritoten kannattaa 

etsiä katajaesineitä, jotka ovat 
yleensä voiveitsiä, sokeriastioita 
jne. Hienostunut ulkonäkö ja vahva 
puun tuoksu tekevät niistä hienoja 
lahjatavaroita. 

Marsipaani
Sokerista ja mantelimassasta 
valmistettu taivaallinen herkku on 
kuulunut Tallinnan erikoisuuksiin 
jo keskiajalla. Paikallinen legenda 
väittää, että marsipaani olisi keksitty 
kuuluisassa Raadinapteekissa 
Raatihuoneentorin laidalla. 
Tänä päivänä käsintehtyjä 
marsipaanifiguureita, yleensä 
suloisia pikku eläimiä, saa 
kaikista suurista ruokakaupoista. 
Kiehtovin ostoskohde niille 
kuitenkin on historiallinen Kalevin 
marsipaanihuone osoitteessa Pikk 16. 
Siellä voi seurata käsinmaalattujen 
figuurien valmistumista.

Vana Tallinn
Viron ”kansallislikööri” Vana Tallinn 
on makeaa, tujua juomaa, jota saa 
mistä tahansa alkoholiliikkeestä. Se 
maistuu hyvin sellaisenaan, mutta on 
erinomaista myös kahviin sekoitettu
na tai jäätelön päälle pirskoteltuna. 
Vana Tallinnia on kahta eri makua: 
alkuperäistä rommin ja sitruksen 
makuista sekä uudempaa kermaista 
Vana Tallinn Cream Liqueuria.

Kalevin suklaa
Virolaisen makeisvalmistajan Kalevin 
suklaa on aina hyvä tuliainen. 
Valikoima on runsas.

Musiikki
Musiikin ystävän kannattaa ehdot
tomasti hankkia tuliaisiksi levyllinen 
virolaista klassista. Kuuluisimmat 
säveltäjät ovat Arvo Pärt ja ErkkiSven 
Tüür. Heidän musiikkiaan kuunte
lemalla voit tutustua virolaiseen 
sielunmaisemaan, varsinkin Viron 
filharmonisen kuoron esityksinä. 
Virolainen kansanmusiikki täydentää 
mukavasti myös mitä tahansa musiik
kikokoelmaa.

Piirroselokuvat
Heiki Ernitsin ja Janno Põldman 
palkitut piirroselokuvat ovat 
virolaislasten suosikkeja, mutta 
ne ovat tarpeeksi taidokkaita ja 
monitasoisia miellyttääkseen 
aikuistakin katsojaa. Tomi ja Tytti, 
Leppäkerttujen joulu ja etenkin 
Keksijäkylän Lotta ovat DVD
levityksen ansiosta ovat saaneet 
faneja myös Viron ulkopuolelta. 

Mitä  
ostaa? 

K u N  O l e T  O S TOK S i l l A , M u i S TA  e TTä

Useimmat pienet kaupat ovat avoinna arkisin klo 9:stä tai 10:stä klo 
17:ään tai 18:aan, lauantaisin 10–15 ja sunnuntaina kiinni. Tavaratalot ja 
ostoskeskukset ovat avoinna klo 9–21, mutta sulkevat sunnuntaisin tuntia 
tai paria aikaisemmin.  

luotto- ja debit-kortit käyvät maksuvälineiksi melkein joka kaupassa. 
Käteiseksi kelpaavat vain ja ainoastaan Viron kruunut. 

Virossa ei ole tapana tinkiä, ei juuri toreillakaan. Joskus saattaa saada 
pienen alennuksen, jos ostaa suurempia määriä. 
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Antiikki
Viron 1900luvun historia on vaihei
kas, joten antiikkipuolella voi tehdä 
löytöjä tammikalusteista neuvosto
ajan sälään.

Aigrette Antiik 
Lai	5		•		www.aigrette.ee

Laajat valikoimat, varsinkin virolaista 
1920–30lukujen taidetta.

idlA Antiik 
Pikk	43		•		www.idla.ee

Kaikkea keramiikasta 
tarjoiluvaunuihin. 

Taide, design ja käsityöt 
Alla olevista liikkeistä löytyy virolaisen 
taiteen parhaimmistoa sekä 
perinteisiä virolaisia käsitöitä.

Art Salon Allee
Pikk	30		•		www.allee.ee

Virolaisen taiteen klassikoita.

Navitrolla Galerii 
Pikk	36		•		www.navitrolla.ee

Navitrolla on Viron tunnetuimpia 
nykytaiteilijoita. Galleriassa on hänen 
hellyttäviä ja surrealistisia teoksiaan 
– grafiikkaa, maalauksia, myös 
tpaitoja ja postikortteja.

bogaPott 
Pikk	jalg	9		•		www.bogapott.ee

Keramiikkastudio, taide ja 
designmyymälä sekä kahvila kaikki 
samassa paikassa. 

lühikese Jala Galerii
Lühike	jalg	6		•		www.hot.ee/lgalerii

Tekstiilejä, silkkimaalauksia ja 
seinävaatteita, keramiikkaa ja 
veistoksia, lasia, koruja, nahkatöitä ja 
käsintehtyjä postikortteja.

Katariinan kilta
Katariinankuja (Katariina käik)

Perinteisiä käsityöläisverstaita, joissa 
mestarit valmistavat ja myyvät tuot
teitaan. 

Krambude
Vanaturu	1		•		www.oldehansa.net

Keskiaikainen puoti.

Helina Tilk
Rataskaevu	6		and	Lühike	jalg	5			•		 
www.helinatilk.ee

Sisustus ja taloustavaroita sekä 
kodintekstiilejä, joiden koristeaiheina 
on hauskoja sarjakuvamaisia eläimiä.

Platsiveere Meistrid –  
Käsityöläisten talo
Pikk	15		•		www.folkart.ee

Aitoja virolaisia käsitöitä ja 
kansanpukuneuvonta. 

eesti Käsitöömaja – Virolaisen 
käsityön talo
Pikk	22		•		www.folkart.ee

Aitoja virolaisia käsitöitä ja 
kansantaiteen galleria. 

Nukupood – Nukkepuoti
Raekoja plats 18

Nukkeihin ja leluihin erikoistunut 
käsityöpuoti.

Kirjakaupat
Kirjakaupoissa on tarjolla laajat 
valikoimat matkamuistoiksi 
sopivia matkailu ja valokuvakirjoja 
Tallinnasta ja Virosta, osa on 
suomenkielisiä. Suuremmissa 
kirjakaupoissa on omat kahvilatkin.

Apollo Raamatumaja
Viru	23		•		www.apollo.ee

Keskeinen sijainti, laaja valikoima. 

Rahva Raamat
Viru	väljak	4,	Viru	keskus,	3.	ja	4.	kerros		•		 
www.rahvaraamat.ee

Tallinnan suurin kirjakauppa, 
myytävänä myös musiikkia ja DVD:itä. 

Tavaratalot ja 
ostoskeskukset
Tämän tyyppiset ostoskohteet 
ovat parhaita paikkoja, jos haluaa 
suhteellisen nopeasti käydä läpi 
laajimmat valikoimat (etupäässä) 
vaatteita, kenkiä ja erikoistavaroita.

Rotermanni Keskus
www.rotermannikvartal.ee

Uusi, innovatiivisen näköinen 
ostoskeskus aivan vanhankaupungin 
tuntumassa.

Stockmann 
Liivalaia	53		•		www.stockmann.ee

Suomen tunnetuin tavaratalo Virossa. 

Tallinna Kaubamaja
Gonsiori	2		•		www.kaubamaja.ee

Viron johtava tavaratalo, laajimmat 
valikoimat.
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Viru Keskus
Viru	väljak	4		•		www.virukeskus.com

Keskustan suurin ja vilkkain 
ostoskeskus. 

Kodin design
Virolaiset designastiat ovat lyöneet 
läpi maailmalla viime vuosina, kos
ka ne ovat raikkaita ja moderneja. 
Tämän listan lisäksi kodin sisustus
designia voi hankkia Maakrikadulta, 
jossa toimii useita alan erikoisliik
keitä. 

Nu Nordic
Vabaduse	väljak	8		•		www.nunordic.ee

Muotia ja sisustustavaroita.

4 Room
Pärnu	maantee	142		•		www.4room.ee

Valaisimia. 

Virolainen muoti
Virolaisen muodin kenttä on erit
täin aktiivinen, ja maassa on useita 
persoonallisia muodin tuotemerkke
jä. Virolaisia vaatemerkkejä ovat 
mm. Mosaic (www.mosaicfashion.
com), Monton (www.monton.ee), 
Bastion (www.bastion.ee) ja Sangar 
(www.sangar.ee), joita löydät Viru 
Keskuksesta ja Kaubamajan  
tavaratalosta. 

Joillain menestyneillä 
suunnittelijoilla on omia liikkeitä 
vanhassakaupungissa: 

ivo Nikkolo
Suur-Karja	14		•		www.ivonikkolo.ee

Tyylikkäitä vaatteita Viron 
tunnetuimmalta suunnittelijalta. 

Reet Aus botique
Müürivahe	19		•		www.reetaus.com

Ekotietoista huippumuotia 
kierrätystarpeista.

Virolaisia makuja
Myymälöistä kautta Tallinnan saa 
Viron kuuluisaa likööriä Vana Tallinnia 
samoin kuin muita virolaisia juomia, 
esimerkiksi Viru Valge ja Saaremaa 
vodkaa. Jos etsit jotain makeampaa, 
käy ostoksilla joissakin seuraavista:

Maiasmokk
Pikk 16

Käsintehtyjä marsipaanifiguureja.

Anneli Viikin suklaapuoti
Pikk	30		•		www.anneliviik.ee

Käsityönä valmistettua suklaata.

Nukketeatterin karkkikauppa
Lai	1		•		www.kalev.eu

Virolaisen makeistehdas Kalevin 
namuja.

Musiikki 
Virolaista (ja muutakin) musiikkia voi 
ostaa seuraavista paikoista:

Rahva Raamat -kirjakaupan 
musiikkiosasto 
Viru Keskus, 3. ja 4. kerros 
www.rahvaraamat.ee

Tallinna Kaubamaja -tavaratalon 
musiikkiosasto
Gonsiori	2		•		www.kaubamaja.ee

levykauppa lasering 
Viru	Keskus		•		www.lasering.ee

lelut ja pelit
Keskustan laajimmat lelu ja 
pelivalikoimat löytyvät Tallinna 
Kaubamajan lastenosastolta.
Gonsiori	2		•		www.kaubamaja.ee

Torit
Vanhassakaupungissa sekä sen 
lähistöllä on joitakin käsityötoreja, 
joista huomattavin sijaitsee 
Müürivahekadulla kaupunginmuurin 
varjossa ja siellä myydään lähinnä 
erilaisia neuleita. Paikalliset käyvät 
kaupungin toreilla ”normaaliin 
tapaan” vaikkapa ruokaostoksilla, 
mutta ne ovat matkailijallekin 
mielenkiintoisia paikkoja. Muista 
kuitenkin varoa taskuvarkaita. 

Keskustori (Keskturg)
Keldrimäe	9		•		www.keskturg.ee	

Elintarvikkeita ja huokeita vaatteita.

Aseman tori (balti jaama turg)
Kopli	1		•		www.jaamaturg.ee

Vilkkaalta torilta rautatieaseman 
takaa saa lähes mitä vain. 
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Sights and museums 
Children’s Museum  
Kotzebue	16		•		www.linnamuuseum.ee

This kidfriendly museum is filled 
with all sorts of dolls, teddy bears 
and other toys, some dating back to 
the Middle Ages. In addition to the 
antiques on display, there’s a play 
corner where young visitors can 
build things out of Lego toys, watch 
cartoons, etc. 

Kalev Marzipan Room
Pikk	16		•		www.kalev.ee

In this small, oldfashioned shop kids 
can learn all about how marzipan 
is made and watch an artist create 
marzipan figurines. Dozens of the 
handmade figurines are on display, 
most of them in the shape of little 
animals. You can even buy one of 
them to take with you, but be warned 
– it’ll probably be too cute to eat.  

Museum Ships
Küti	15A		•		www.meremuuseum.ee

Climb aboard the historic ships that 
the Estonian Maritime Museum has 
docked at the old Seaplane Harbour. 
The most fascinating are the British
built submarine Lembit (1936), 
where you can inspect the torpedo 
hatches and periscope, and the Suur 
Tõll (1914), Europe’s largest steam
powered icebreaker.

Tallinn Science and  
Technology Centre  
Põhja	puiestee	29		•		www.energiakeskus.ee

This vast, interactive museum makes 
science fun by introducing it to young 
people through seeanddo displays. 
Come check out the solarpowered 
robots and the battery made out of 
sour milk. Other interesting activities 
cover magnetics, optics, acoustics, 
electricity and other branches of 
physics. 

Tallinn Zoo  
Paldiski	maantee	145		•		www.tallinnzoo.ee

If it hops, flies or slithers, you can find 
it at the Tallinn Zoo, which boasts 
one of the largest collections in this 
part of Europe. The extensive grounds 
include aquariums, an elephant house 
and even a petting zoo. 

Activities
Kalev Spa Water Park
Aia	18		•		www.kalevspa.ee

Hours of wet fun can be had at this 
indoor water park at the edge of Old 

Town. It has three water slides, hot 
tubs and multiple swimming pools, 
including a wading pool for small 
children. There’s even an icecream 
café.

laser warfare
Using specialised equipment, young 
combatants make their way through 
an indoor fighting zone shooting their 
opponents with laser guns.

Zelluloos Centre 
Tartu	manatee	80F		•		www.zelluloos.ee	

Karting 
Older kids (and adults) can live out 
their racing fantasies by zipping 
around a track in a kart.

FK Centre 
Paldiski	manatee	229A		•		www.fkkeskus.ee	

Saurix indoor Kart Centre 
Pärnu	maantee	558A		•		www.hobikart.ee

Viimsi Go-Carting
Rohuneeme	tee	1/1,	Viimsi		•		www.fkkeskus.ee

Toomas the Train
This cheerful, little electric train takes 
passengers of all ages on a 20minute 
journey through the cobblestone 
streets of Old Town. Only in summer.

Tips for families
Tallinn Card: A halfprice Tallinn Card 
is available for kids up to 14 years 
old. It gives them free entrance to all 
museums, free public transport, and 
a free ride on Toomas the Train. It also 
includes discounts at the water park 
and gokarting centres.

Medical Services: Tallinn’s 24hour 
pharmacy is the Tõnismäe Apteek, 
Tõnismägi 5. For emergencies 
requiring an ambulance, call 112. 

Hyödyllistä  
tietoa

hyödyLLisTä TieToa
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Museot ja nähtävyydet 
A. H. Tammsaaren museo 
Koidula	12	A		•		www.linnamuuseum.ee

Viron merkittävin kirjailija asui tässä 
talossa 1930luvulla.  

Adamson-ericin museo 
Lühike	Jalg	3		•		www.ekm.ee/adamson

Kunnioitetun virolaistaiteilija Adamson
Ericin (1902–1968) teoksia.

dominikaaniluostarin klausuuri 
Müürivahe	33		•		www.mauritanum.edu.ee 
Vuonna 1246 perustetun Pyhän Katariinan 
luostarin sisäosat eli klausuuri. 

eduard Vilden museo
Roheline	Aas	3		•		www.vilde.tammsaare.ee		

Prosaisti Eduard Vilde (1865–1933) oli yksi 
Viron merkittävimmistä kirjailijoista.

eppingin torni 
Laboratooriumi	31		•		www.epping.ee

1400luvulta peräisin olevassa, entisöidys
sä tornissa on Tallinnan linnoitteista, 
keskiaikaisista aseista ja haarniskoista 
kertova interaktiivinen museo.

Johanneksen vaivaistalo 
Väike-Pääsukese (lähellä Radisson SAS -hotellia 
ja	Stockmannin	tavarataloa)	•		 
www.linnamuuseum.ee

Historiallisen vaivaistalon raunioille 
pystytetty museopaviljonki. Vaivaistalo 
toimi yhtäjaksoisesti vuodesta 1237 peräti 
1960luvun lopulle saakka.

Kadriorgin palatsi –  
Kadriorgin taidemuseo 
Weizenbergi	37		•		www.ekm.ee/kadriorg

Viron taidemuseon ulkomaisen taiteen 
kokoelmat ovat esillä Pietari Suuren 
rakennuttamassa barokkilinnassa (1718).

Kaupunginmuuri
Gümnaasiumi 3 

Kolme tornia ja niiden yhdyskäytävä 
ovat ainut yleisölle avoin osa vanhaa 
kaupunginmuuria.

Kiek in de Kök  
Komandandi	tee	2		•		www.linnamuuseum.ee

Tallinnan suurin keskiaikainen 
puolustustorni. Näyttely kertoo 
1200–1700lukujen sotahistoriasta 
sekä erityisesti kaupungin 
puolustuslinnoitteiden historiasta.

Miinamuseo 
Uus	37		•		www.meremuuseum.ee

Viron merenkulkumuseon 
merimiinakokoelmat.

Mikkelin museo  
Weizenbergi	28		•		www.ekm.ee

Huomattava kokoelma kiinalaista 
posliinia, flaamilaisia ja hollantilaisia 
maalauksia sekä italialaisia puupiirroksia. 
Kadriorgin palatsin naapurissa.

Nigulisten museo 
Niguliste	3		•		www.ekm.ee/niguliste

1200luvulla rakennetussa kirkossa toimii 
kirkkotaiteen museo, jossa on esillä 
keskiaikaisia alttaritauluja ja Tallinnan 
kuuluisin maalaus, Bernt Notken 
Kuolemantanssi. 

Nukkemuseo
Kotzebue	16		•		www.linnamuuseum.ee

Satamäärin nukkeja, nalleja ja muita 
leluja. 

Olevisten kirkon torni
Lai	50		•		www.oleviste.ee 
Avoinna: 1.04-31.10

Panoraamanäkymät vanhankaupungin 
korkeimmasta tornista.

Pietari Suuren talomuseo 
Mäekalda	2		•		www.linnamuuseum.ee

Pieni talo Kadriorgissa oli Pietari Suuren 
asumuksena hänen vieraillessaan 
Tallinnassa 1700luvun alussa. 

Piritan luostari
Kloostri	tee	9		•		www.piritaklooster.ee		

Huikeat 1400luvulla rakennetun ja vuon
na 1577 tuhoutuneen luostarin rauniot.

Raatihuoneen torni
Raekoja	plats	1		•		www.tallinn.ee/raekoda 
Avoinna: 1.6.–31.8.

64 m korkeasta kellotornista 
avautuu henkeä salpaava näköala 
vanhaankaupunkiin.

Raadinvankilan valokuvamuseo
Raekoja	4/6		•		www.linnamuuseum.ee

Virolaisen valokuvauksen historia esillä 
vanhassa Raadinvankilassa.

Taidemuseo Kumu 
Weizenbergi	34/	Valge	1		•		www.ekm.ee/kumu

Maan johtava taidemuseo.

Tallinnan eläintarha
Paldiski	maantee	145		•		www.tallinnzoo.ee

Eräs lajimäärältään suurimmista eläintar
hoista PohjoisEuroopassa. Eläintarhaan 
on perustettu useita eri kasvillisuusvyö
hykkeitä tyypillisine eläinlajeineen. Myös 
akvaarioita ja lasten eläintarha. 

Tallinnan kasvitieteellinen puutarha
Kloostrimetsa	tee	52		•		www.tba.ee

Suuressa puutarhassa ja moderneissa 
kasvihuoneissa kasvaa yli 4 500 kasvilajia. 

Tallinnan kaupunginmuseo 
Vene	17		•		www.linnamuuseum.ee

Tallinnan historia esillä seikkaperäisesti 
moderneissa museotiloissa keskiaikaisen 
asuintalon suojissa.

Tallinnan tiede- ja teknologiakeskus  
Põhja	puiestee	29		•		www.energiakeskus.ee

Interaktiivisessa museossa lapset oppivat 
hauskalla tavalla fysiikan lainalaisuuksia ja 
avaruuden saloja. 

Viron arkkitehtuurimuseo  
Ahtri	2		•		www.arhitektuurimuuseum.ee	 
Virolaisen arkkitehtuurin kehityskulut 
esillä entisessä suolamakasiinissa.

Viron historiallinen museo – 
Maarjamäen kartano 
Pirita	tee	56		•		www.eam.ee

Jatkoa edelliselle: Viron historiaa 
1800luvulta, ensimmäisen itsenäisyyden 
ja toisen maailmansodan ajalta sekä 
1950luvulta.  

Viron historiallinen museo –  
Suurkillan talo  
Pikk	17		•		www.eam.ee

Viron historiaa muinaisista ajoista 
1700luvun lopulle asti.

Viron luonnontieteellinen museo
Lai	29	A		•		www.loodusmuuseum.ee 
Täytettyjä eläimiä ym. nähtävää Viron 
floorasta ja faunasta. 

Viron merenkulkumuseo  
Pikk	70		•		www.meremuuseum.ee	

Laaja perusnäyttely kertoo kaiken 
mahdollisen Viron merenkulun 
historiasta, itse museo sijaitsee Paksun 
Margareetan tykkitornissa.

Viron merenkulkumuseo museolaivat 
Küti	15A		•		www.meremuuseum.ee

Lentosatamassa voi tutustua 
Merenkulkumuseon museoaluksiin, 
joita ovat mm. Englannissa rakennettu 
sukellusvene Lembit (1936) ja Euroopan 
suurin höyryjäänmurtaja Suur Tõll (1914).

Viron miehitysmuseo  
Toompea	8		•		www.okupatsioon.ee

Omistettu Viron historian vuosille 1940–
1991, jolloin maa kärsi sekä Saksan että 
Neuvostoliiton miehityksistä.

Viron taideteollisuus- ja 
muotoilumuseo 
Lai	17		•		www.etdm.ee	

Lasia, keramiikkaa, tekstiilejä, nahkaa ja 
koruja esillä vanhassa viljavarastossa. 

Viron teatteri- ja musiikkimuseo
Müürivahe	12		•		www.tmm.ee 
Vanhoja soittimia ja 1800luvulta peräisin 
olevia veivattavia soittopelejä.

Viron terveydenhoitomuseo 
Lai	30		•		www.tervishoiumuuseum.ee

Opettavainen museo ihmisen 
anatomiasta, fysiologiasta, terveydestä ja 
sairauksista. 

Viron ulkomuseo 
Vabaõhumuuseumi	tee	12		•		www.evm.ee

Laajalle museoalueelle on luotu 
perinteinen virolainen kylämiljöö. 
Museon kokoelmat käsittävät lukuisia 
1700–1900lukujen maalaisrakennuksia 
kuten tuulimyllyjä, kyläkoulun ja kievarin. 
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Tallinnan pintaala – 159,2 km2
(koko Viron 45 227 km2).
Rantaviivaa – 46 km
Maarajaa – 59 km

ilmasto
Tallinnassa on yleensä suhteellisen 
kylmä talvi, viileä ja vähäsateinen 
kevät, melko lämmin kesä ja pitkä, 
sateinen syksy. Joskus kesäisin 
lämpötila kipuaa viikoiksi 30 
asteeseen ja kesäisen lämmin sää 
saattaa jatkua lokakuun puoliväliinkin 
saakka.

Keskilämpötila heinäkuussa 16,7 °C

Keskilämpötila helmikuussa 4 °C

Sääennuste internetissä: www.
weather.ee/tallinn

Väestö
Tallinnassa on asukkaita 403 547 
(1.9.2008).

Kansallisuudet: Virolaiset 52,3 %, 
venäläiset 38,5 %, ukrainalaiset 3,9 %, 
muut 5,3 %.

Kieli
Maan virallinen kieli on viro.

Venäjää, englantia ja suomea 
puhutaan ja ymmärretään myös 
paljon.

uskonto
Kristillisistä kirkoista suurimmat ovat 
luterilainen (30 %), ortodoksinen (28 
%) ja katolinen (3 %). Kuitenkin vain 20 
% virolaisista kuuluu uskontokuntiin.

Matkailijalle
Aika
Viro kuuluu ItäEuroopan 
aikavyöhykkeeseen: GMT + 2 tuntia.

Kesällä: GMT + 3 tuntia.

Viisumimääräykset
Viro kuuluu viisumivapaaseen 
Schengenalueeseen. Muista 
Schengenmaista saapuvien 
matkustajien ei tarvitse kulkea tullin 
eikä passintarkastuksen läpi, mutta 
heillä on silti oltava mukanaan 
voimassa oleva matkustusdokumentti 
– joko passi tai EUkansalaisilla 
henkilökortti.

Schengenalueen ulkopuolelta tulevan 
on esitettävä matkustusdokumentti 
rajalla.

EU ja ETAmaiden kansalaiset voivat 
vapaasti tulla Viroon. Saapujalla 
on oltava mukanaan kansallinen 
henkilökortti tai passi.

Lisäksi seuraavien maiden kansalaiset 
voivat saapua Viroon ilman viisumia ja 
oleskella maassa enintään 90 päivää 
puolen vuoden aikana: Andorra, 
Argentiina, Australia, Brasilia, Brunei,

Kanada, Chile, Costa Rica, Kroatia, 
El Salvador, Guatemala, Vatikaani, 
Honduras, Hong Kong, Israel, Japani, 
Macao, Malesia, Meksiko, Monaco, 
UusiSeelanti, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, San Marino, Singapore, 
EteläKorea, USA, Uruguay, Venezuela. 
Viroon saapumiseksi tarvittava 
matkustusdokumentti on passi.

Kaikkien muiden kuin tässä mainit
tujen maiden kansalaiset tarvitse
vat Viroon saapuakseen viisumin. 
Viisumilla saapuvalla matkustajalla 
tulee olla passi, joka on voimassa 
vähintään 3 kuukautta suunnitellun 
Virosta poistumisen jälkeen.

Viroon saapuvilla 715vuotiailla lap
silla pitää olla oma passi. Jos lapsen 
tiedot on liitetty vanhemman passiin, 
lapsen nimen lisäksi passissa tulee olla 
hänen valokuvansa. Alle 7vuotiaista 
lapsista, jotka matkustavat vanhem
piensa passilla, ei tarvitse olla valoku
vaa. Yli 15vuotiailla Viroon saapuvilla 
henkilöillä pitää olla oma passi.

Lisätietoa saa lähimmästä Viron 
konsulaatista tai lähetystöstä tai 
Viron ulkoministeriön internetsivulta 
www.mfa.ee.

Tulli
Väärinkäsitysten välttämiseksi 
on suositeltavaa tutustua 
kohdemaahan ennen matkaa ja kysyä 
tarvittaessa neuvoa paikalliselta 
tulliviranomaiselta. Lisätietoa saa 
myös Viron tullin sivulta www.
customs.ee, sähköpostilla osoitteesta 
tolliinfo@emta.ee ja puhelimitse 
numerosta +372 880 0814.

Valuutta ja valuutanvaihto
Viron valuutta on Viron kruunu, jonka 
lyhenne on EEK. Kruunu jakautuu 
sentteihin, 1 kruunu = 100 senttiä. 

1 kruunu = n. 15,65 EEK. 
Valuutanvaihto käy kätevästi pankissa 
tai valuutanvaihtopisteessä. 

Tietoa Tallinnasta
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Suuremmissa hotelleissa, kaupoissa 
ja ravintoloissa käyvät Visa, 
MasterCard,

Eurocard, Diners Club ja American 
Express; on kuitenkin hyvä pitää 
jonkin verran kruunuja käteisenä. 

Matkasekkejä voi vaihtaa useimmissa 
pankeissa, mutta maksuvälineinä 
ne eivät ole yleisesti hyväksyttyjä. 
Eurocheque on tavallisin matkasekki, 
mutta American Express ja Thomas 
Cook käyvät myös.

Pankkeja on Tallinnassa 
paljon. Useimmiten ne ovat 
auki arkisin klo 9.00–18.00 ja 
jotkut lauantaiaamuisinkin. 
Kaikissa pankeissa voi vaihtaa 
rahaa. Valuutanvaihtopisteitä 
on suuremmissa hotelleissa, 
lentokentällä, satamassa, 
rautatieasemalla ja ostoskeskuksissa.

Soittaminen
Kun soitat ulkomailta Tallinnaan, 
valitse ulkomaanpuhelun tunnus 
ja Viron suuntanumero 372 ja sitten 
puhelinnumero.

Viron sisällä voit soittaa paikallis ja 
ulkomaanpuheluita mistä tahansa 
puhelimesta, myös yleisistä 
korttipuhelimista. 50 ja 100 
EEK:n puhelinkortteja myydään 
lehtikioskeissa ja postitoimistoissa. 
Kun soitat ulkomaille, valitse 00 ja 
maan suuntanumero.

Muun Euroopan matkapuhelimet 
(GSM) toimivat Virossa, mutta 
tarkista operaattoriltasi puheluiden 
hinnat ja muu ulkomaanpuheluita 
koskeva tieto.

internet
Virossa on runsaasti yleisiä Internet
pisteitä – kirjastoissa ja posteissa 
esimerkiksi. Virossa on myös 
sadoittain ilmaisia langattomia 
kenttiä, jopa uimarannoilla, toreilla 
ja konserttisaleissa. Useimmissa 
Tallinnan keskustan kahviloissa 
ja pubeissa on ilmainen langaton 
yhteys.

Posti
Tallinnan pääposti sijaitsee 
keskustassa osoitteessa Narva 
maantee 1. Aukioloajat: ma–pe 7.30–
20.00, la 9.00–18.00, su 9.00–15.00. 
Puh. +372 661 6616, info@post.ee, 
www.post.ee.

Toompean posti löytyy osoitteesta 
Lossi plats 4. Aukioloajat: ma–pe 
9.00–17.00.

lääkäripalvelut
Erityisiä rokotteita tai 
terveystodistuksia Viroon saapuva ei 
tarvitse.

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

Yleinen hätänumero on 112.

Poliisi
Poliisin numero on 110.

Verkkovirta
Verkkovirta on 220 V AC, 50 Hz. 
Pistokkeet ovat samanlaisia kuin 
Suomessa.

Juhlapyhät 2009
1. 1. uuden vuoden päivä

24. 2. Viron  
 91. itsenäisyyspäivä

10.4. pitkäperjantai

12.2. pääsiäinen

1.5. kevätpäivä

31.5. helluntai

23.6. voitonpäivä

24.6. juhannus

20.8. uudelleen 
 itsenäistymispäivä 
  (Neuvostoliitosta 
  1991)

24.12. jouluaatto

25.12. joulupäivä

26.12. tapaninpäivä
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lentäen
Tallinnan lentokenttä
Huom! Keväällä 2009 lentokentästä 
tulee virallisesti Lennart Meri 
International Airport.
Tallinnan lentokenttä sijaitsee 
vain 4 km:n päässä keskustasta. 
Se on äskettäin remontoitu, joten 
tilat ja palvelut ovat ajan tasalla – 
erilaisten matkustajien erityistarpeet 
voidaan huomioida hyvin. Koko 
matkustajaterminaalissa on ilmainen 
langaton verkko.

lentokentän neuvonta
Neuvonta palvelee lähtevien lentojen 
hallissa. Se avataan 2 h ennen päivän 
ensimmäistä lentoa ja suljetaan 
viimeiseen koneen noustua.
Puh.	+372	605	8888	•	faksi	+372	605	8433	•	www.
tallinn-airport.ee

lentokentältä keskustaan
Bussi nro 2 liikennöi lentokentältä 
keskustaan 20–30 minuutin välein 
päivittäin klo 7:n ja keskiyön välisenä 
aikana. Lippu maksaa 20 EEK ja sen voi 
ostaa kuljettajalta. Lentokenttäbussin 
pysäkki on lähtevien lentojen hallin 
edessä. Keskustassa pysäkki on 
Laikmaakadulla Tallink Hotelin ja Viru 
Keskuksen välissä, Sokos Hotel Virun 
yhteydessä.
Taksitolppa on myös lähtevien 
lentojen hallin edessä. Taksimatka 
keskustaan maksaa n. 100 EEK.

Kansainväliset lennot
Ajantasainen tieto kansainvälisistä 
lennoista ja lentoyhtiöistä on 
osoitteessa:
www.tallinn-airport.ee

Kotimaan lennot
Estonian Air lentää Tallinnasta 
Kuressaareen Saarenmaalle:
estonian Air
puh.	+372	640	1160	•	www.estonian-air.ee

Avies lentää Tallinnasta Kärdlaan 
Hiidenmaalle:
Avies
puh.	+372	605	8022	•	www.avies.ee

laivalla
Autolautat ja pika-alukset
Helsinki–Tallinnamerireitti on 
yksi maailman vilkkaimmista 
matkustajareiteistä. Suomenlahden yli 
pääsee useita kertoja päivässä, matka 
kestää laivasta riippuen 2–4 tuntia. 
Jään ja sään salliessa eli keväästä 
myöhäissyksyyn reitillä liikennöi useita 
pikaaluksia, joilla matka taittuu 
1,5 tunnissa. Autolautta Tallinnasta 
Tukholmaan lähtee päivittäin, matkan 
kesto on noin 15 tuntia.

 

Terminaalit
Matkustajaterminaaleista on lyhyt 
matka vanhaankaupunkiin.

Sataman neuvonta: 
puh.	+372	631	8550	•	www.portoftallinn.com

A-terminaali palvelee Viking Linen 
ja Eckerö Linen Helsinkiin lähteviä 
autolauttoja.

b-terminaali palvelee Viking Linen 
ja Eckerö Linen Helsingistä saapuvia 
autolauttoja.

d-terminaali palvelee Tallinkin pika
aluksia, Helsinkiin lähteviä ja sieltä 
saapuvia autolauttoja sekä Tallinkin 
Tukholmanlauttoja.

linnahallin terminaali palvelee 
Linda Linen pikaaluksia Helsinkiin ja 
takaisin.

Satamasta keskustaan
Bussi nro 2 pysähtyy A ja Dtermi
naaleissa. Lippu maksaa 20 EEK.  
Taksi keskustaan maksaa n. 75 EEK.

laivayhtiöt
HelSiNKiiN
Autolautat
eckerö line
puh.	+372	664	6000	•	www.eckeroline.ee

Tallink
puh.	+372	640	9808	•	www.tallink.ee

Viking line
puh.	372	666	3966	•	www.vikingline.ee

Pika-alukset
lindaline express
puh.	+372	699	9333	•	www.lindaline.ee

Saapuminen
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Risteilyt
Useimpien PohjoisEuroopassa 
kiertävien risteilyjen reitillä on nykyisin 
myös Tallinna ja kaupungissa vierailee 
vuosittain yli 300 risteilylaivaa – mikä 
on todella huikea saavutus koko 
Euroopan tasolla. Tallinnan satama 
pystyy vastaanottamaan myös yli 300 
m pitkät alukset. Lisätietoa: www.
portoftallinn.ee.

Tallinna kuuluu Cruise Baltic 
verkostoon: www.cruisebaltic.com.

Huviveneet
Piritan huvisatama
(59°28,2’ N 24°49,2’ E, VHF 16, syvyys 2, 
8 m, 250 laituripaikkaa) sijaitsee vain  
5 km:n päässä keskustasta.

Piritan satama
puh.	+372	639	8980	•	www.piritatop.ee

Junalla
Kansainvälistä Tallinna–Moskova
reittiä liikennöi AS GoRail.

AS GoRail
puh.	+372	631	0043	•	faksi	+372	615	6720	•	 
www.gorail.ee

Rautatieasemalta keskustaan
Rautatieasema sijaitsee aivan 
vanhankaupungin pohjoispuolella, 
pikku matkan päässä satamasta. 
Raitiovaunut nro 1 ja 2 ajavat 
keskustaan, mutta sinne pääsee 
myös kävellen (alikulkutunneli 
vanhaankaupunkiin päin, n. 200 m:n 
päässä asemalta).

bussilla
Kansainvälisillä bussiyhtiöillä on useita 
yhteyksiä eri puolille Eurooppaa.

eurolines
puh.	+372	680	0909	•	www.eurolines.ee

ecolines
puh.	+372	614	3600	•	www.ecolines.ee

Hansabuss
puh.	+	372	627	9080	•	www.hansabuss.ee

Tallinnan linja-autoasema
Lastekodu	46	•	puh.	+372	12550

Kansainväliset bussiyhtiöt käyttävät 
keskustassa sijaitsevaa Tallinnan linja
autoasemaa. Samoin sieltä lähtevät ja 
sinne saapuvat useimmat kotimaan 
bussit.

linja-autoasemalta keskustaan
Raitiovaunut nro 2 ja 4, bussit nro 17A, 
23 ja 23A. Taksi keskustaan maksaa n. 
80 EEK.

Julkinen liikenne
bussit, johdinautot, raitiovaunut
liikennöivät säännöllisesti klo 
6–23. Julkisen liikenteen lippu käy 
niissä kaikissa, lippuja voi ostaa 
lehtikioskeista (13 EEK) tai kuljettajalta 
(20 EEK). 10 lipun vihko maksaa  
90 EEK.

Tallinn Cardin haltijat voivat 
matkustaa julkisessa liikenteessä 
ilmaiseksi kortin voimassaoloaikana. 
Tarjolla on myös 1 ja 2 h:n lippuja sekä 1 
ja 3 päivän lippuja, joita voi ostaa vain 
lehtikioskeista, ei kuljettajalta.

1 h:n lippua maksaa 15 EEK ja 2 h:n 20 
EEK. Päivälippu (24 h) maksaa 55 EEK ja 
kolmen päivän (72 h) 100 EEK. Näiden 
lippujen sähköiset leimauslaitteet 
sijaitsevat kulkuneuvon toisen oven 
luona. Leimauslaite tulostaa lippuun 
voimassaoloajan.

Kaikki yli 65vuotiaat (myös 
ulkomaalaiset) matkustavat Tallinnan 
julkisissa ilmaiseksi. Lipuntarkastajalle 
tulee tarvittaessa todistaa ikänsä 
(henkilöllisyystodistus tai passi).

Tallinnassa liikennöi myös 
pikkubusseja tietyillä reiteillä. Maksa 
kuljettajalle, kun nouset kyytiin.
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Taksit
Taksipysäkit sijaitsevat tärkeim
missä liikenteen solmukohdissa ja 
suurimpien hotellien yhteydessä. 
Taksipysäkillä asiakas voi valita 
mieleisensä taksin. Taksin voi tilata 
myös puhelimitse tai ottaa kadulta 
ns. lennosta. 

Hinnat määrää jokainen taksiyh
tiö erikseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että taksien hinnat 
vaihtelevat – niille ei ole säädetty ylä
rajaa. Epäselvyyksien välttämiseksi 
kuljettajalta kannattaa kysyä hinta
arviota haluttuun kohteeseen ennen 
matkan alkua.

ennen kuin nouset autoon
Varmistu, että tiedät matkan hinnan 
suurin piirtein. Hinnat vaihtelevat; 
jokainen taksiyhtiö määrittelee omat 
hintansa.

Tutustu keltapohjaiseen hinnastoon, 
joka on kiinnitetty auton oikealle 
puolelle, takimmaiseen sivuikkunaan.

Hinnastosta löydät:

1. aloitusmaksun (yleensä 40–70 EEK);

2. odotushinnan, jota käytetään kun 
auto seisoo eli ei ole ajossa (yleensä 
150–300 EEK/h);

3. kilometrihinnan eli EEK/
km: päivätaksa on käytössä klo 
6.00–23.00, yötaksa 23.00–6.00 
(molemmat yleensä 9–15 EEK/km).

Yllä mainittuja suuremmat hinnat 
ovat korkeita.

Varmistu, että kuljettajalla on taksi
lupa – kuvallinen, nimellä varustettu 
valkopohjainen muovikortti kiinnitet
tynä keskelle kojelautaa.

Matkan alkaessa
Varmistu, että taksimittari on päällä. 

Huom! Kuljettaja ei saa tupakoida tai 
antaa muiden tupakoida taksissa.

Matkan päättyessä
Kuljettaja ei saa pyytää enempää 
kuin mittari näyttää. Kuljettajalle 
maksetaan Viron kruunuissa.

Pyydä kuljettajalta mittarin 
tulostimesta tulostettu kuitti. Jos 
mittari on epäkunnossa, kuljettaja 
ei saisi ajaa taksia ja voit kieltäytyä 
maksamasta matkaa.

Ruusut ja risut voi osoittaa Tallinnan 
kaupungin liikenneviraston 
taksilautakunnalle sähköpostitse 
tta@tallinnlv.ee tai puhelimitse +372 
640 4991, tai soittamalla numeroon 
1345, joka on 24 h päivystävä 
kaupungin neuvontanumero.

Autonvuokraus
Pysäköinti
Pysäköinti keskustassa, 
keskikaupungissa, 
vanhassakaupungissa sekä Piritalla 
on maksullista. Lähes kaikki 
virolaiset maksavat pysäköinnin 
tekstiviestillä, mutta tässä joitakin 
ohjeita vierailijoille. Pysäköimisaika 
pitää näkyä autosta. Viisitoista 
ensimmäistä minuuttia ovat 
maksuttomia. Pysäköintilippuja 
voi ostaa kaduilla olevista 
automaateista. Joillain alueilla 
pysäköinninvalvojat myyvät lippuja.

Matkailu-
neuvonnat

Tallinnan keskustan 
matkailuneuvonnat 
palvelevat 
vanhassakaupungissa 
ja Viru Keskuksessa. 

Neuvonnasta saa tietoa majoituksesta, 
tapahtumista, nähtävyyksistä, opaste
tuista kierroksista, liikenteestä, ruoka ja 
ostospaikoista, vapaaajanviettomah
dollisuuksista, kokouspalveluista ja kou
lutetuista matkaoppaista. Neuvonnassa 
osataan kertoa myös yleisemmin 
Tallinnan lähiseuduista ja Virosta.

Tallinnan matkailuneuvonta 
vanhassakaupungissa

Kullassepa 4/Niguliste 2, 10146 Tallinn, Viro
puh.	+372	645	7777	•	faksi	+372	645	7778
turismiinfo@tallinnlv.ee	•	www.tourism.tallinn.ee

Neuvonnassa:

• henkilökunta vastaa kysymyksiin 
 (myös puhelimitse, faksilla ja  
 sähköpostilla);

• voit tilata ammattioppaan;

• voit ostaa Tallinnasta ja Virosta  
 kertovaa luettavaa;

• voit ostaa Tallinn Cardin.

Matkailuneuvonta on avoinna:

1.5.–30.6.
ma–pe 9:00–19:00 
la–su 10:00–17:00

1.7.–31.8.
ma–pe 9:00–20:00 
la–su 10:00–18:00

1.9.–30.9.
ma–pe 9:00–18:00 
la–su 10:00–17:00

1.10.–30.4.
ma–pe 9:00–17:00 
la 10:00–15:00, su suljettu

Suljettu kansallisina juhlapyhinä  
(ks. s. 52)

Tallinnan matkailuneuvonta Viru 
Keskuksessa

Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Viro 
puh. + 372 610 1557 / +372 610 1558 
faksi +372 610 1559 
turismiinfo@tallinnlv.ee	•	www.tourism.tallinn.ee

Neuvonnassa:

• henkilökunta vastaa kysymyksiin 
(myös puhelimitse, faksilla ja 
sähköpostilla);

• voit ostaa Tallinn Cardin.

Matkailuneuvonta on avoinna päivittäin 
klo 9:00–21:00. 
Suljettu 25.12.
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56 disCover TaLLinn

liikuntaesteiset 
matkailijat
Vaikka esteettömän liikkumisen 
eteen pitää vielä Tallinnassa tehdä 
paljon, jotain on kuitenkin saatu 
aikaankin, jotta Tallinna avautuisi 
kaikille kävijöille. Liikuntaesteistä 
matkailijaa ajatellen Viron 
liikuntaesteisten yhdistys on koonnut 
listan esteettömistä reiteistä, 
majoitusvaihtoehdoista yms. Löydät 
listan osoitteesta www.tourism.
tallinn.ee.

Majoitus
Tallinnassa on tarjolla runsaasti 
eritasoisia majoitusvaihtoehtoja 
ja vuosi vuodelta valikoima vain 
kasvaa. On tyylikkäitä liikehotelleja ja 
huokeita majapaikkoja ja kaikkea siltä 
väliltä. Voit majoittua historiallisessa 
vanhassakaupungissa tai parhailla 
paikoilla cityn uutuudenkiiltävissä 
rakennuksissa. Kauempana 
keskustasta löytyy monia rauhallisia 
vaihtoehtoja. Sertifioitu majoitus 
on Tallinnassa laadukasta, sillä 
majoitusliikkeiden standardit 
ovat tiukemmat kuin Euroopassa 
keskimäärin. Kesäaikana eli touko–
syyskuussa majoitus kannattaa 
ehdottomasti varata etukäteen joko 
matkatoimiston kautta tai suoraan 
majoitusliikkeestä – ja hyvä on varata 
muulloinkin. Lähes kaikissa hotelleissa 
käyvät yleisimmät luottokortit. 
Hinnat ovat huonehintoja, eivät 
henkilöhintoja, ja ne sisältävät 
aamiaisen ja verot, mikäli toisin ei 
mainita.

Majoitusluokkien kuvaukset:
Hotelli – tasokas majoitusliike, jossa 
on vähintään 10 huonetta ja jossa voi 
ruokailla (ravintola).
Matkustajakoti – majoitusliike, jossa 
on vähintään 5 huonetta ja jossa voi 
ruokailla.
Hostelli – yksinkertainen loma, 
urheilija ja opiskelijamatkailijoiden 
majoitusliike, jossa voi ruokailla tai 
jossa on ruoanlaittomahdollisuus.
Huoneisto – majoituspalvelu, jossa 
ruoanlaittotiloilla varustettu asunto 
vuokrataan kokonaisuudessaan.
b&b (aamiaismajoitus) – 
majoituspalvelu, jota tarjotaan 
yksityisessä asunnossa, talossa tai 
maatilalla ja johon kuuluu aamiainen.
leirintäalue – rajoitettu 
majoituspalvelu, johon kuuluu 
mökkejä ja/tai erillinen alue telttoja 
ja /tai asuntovaunuja varten, 
pysäköintialue sekä ruoanlaittotilat.

 
 

  
– Sijainti

 
 – Etäisyys lentokentältä

 
 – Etäisyys satamasta

 
 – Huoneiden lukumäärä

 
 – Invahuoneiden lukumäärä

 
 – Vuodepaikkoja

 
 – Hintaluokka

hyödyLLisTä TieToa

Majoitus

M i T e N  S A N OTA A N

Hei  Tere

Näkemiin  Nägemist

Ole hyvä  Palun

Kiitos  Tänan / aitäh

Anteeksi  Vabandust

Kyllä  Jah

Ei  ei

Apua!  Appi!

Kuinka paljon?  Kui palju?

Työnnä  lükka

Vedä  Tõmba

Kuinka paljon maksaa?  
Kui palju see maksab?

Kippis!  Terviseks!

Hyvää ruokahalua!  Head isu!

Missä on/sijaitsee...?   
Kus on/asub...?

Mikä sinun nimesi on?  
Mis Su nimi on?

Minun nimesi on ...  Minu nimi 
on...

Hintaluokat:

A: enintään 250 EEK

B: 251–600 EEK

C:  601–1 000 EEK

D:  1 001–1 400 EEK

E:  1 401–2 000 EEK

F:  2 001–3 000 EEK

G:  yli 3 000 EEK
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Hotellit

baltic Hotel imperial**** • Nunne 14
puh. +372 627 4800 • faksi +372 627 4801 
imperial@baltichotelgroup.ee 
www.baltichotelgroup.com

Vanha 
kaupunki 

6 1,5 32 52 F/G

baltic Hotel Vana Wiru • Viru 11
puh. +372 669 1500 • faksi +372 669 1501 
vanawiru@baltichotelgroup.ee 
www.baltichotelgroup.com

Vanha 
kaupunki

6 1,5 82 140 E/F/ 
G

barons • SuurKarja 7 / Väike Karja 2 
puh. +372 699 9700 • faksi +372 699 9718 
barons@barons.ee • www.barons.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 33 58 F/G

bern • Aia 10
puh. +372 680 6630 • faksi +372 680 6631 
bern@tallinnhotels.ee • www.bern.ee

Vanha 
kaupunki

50 92 D/E

braavo • Aia 20
puh. +372 699 9777 • faksi +372 641 2317 
braavo@braavo.ee • www.braavo.ee

Vanha 
kaupunki

29 68 D/E

City Hotel Portus • UusSadama 23
puh. +372 680 6600 • faksi +372 680 6601 
portus@tallinnhotels.ee • www.portus.ee

Keskusta 6 0,2 107 250 D/E

Clarion Hotel euroopa **** • Paadi 5
puh. +372 669 9777 • faksi +372 6699 770 
info@euroopa.ee • www.euroopa.ee

Keskusta 4,5 0 185 370 E/F/ 
G

domina inn City • VanaPosti 11/13
puh. +372 681 3900 • faksi +372 681 3901 
city@dominahotels.ee • www.dominahotels.com

Vanha 
kaupunki

6 1,5 68 2 104 F

domina inn ilmarine • Põhja pst 23
puh. +372 614 0900 • faksi +372 614 0901 
ilmarine@dominahotels.ee 
www.dominahotels.com

Keskusta 6 1 152 2 304 F

dzingel • Männiku tee 89
puh. +372 610 5201 • faksi +372 610 5245 
hotell@dzingel.ee • www.dzingel.ee

Nõmme 7 7 270 2 520 C/D/ 
E

ecoland • Randvere tee 115
puh. +372 605 1999 • faksi +372 605 1998 
ecoland@ecoland.ee • www.ecoland.ee

Pirita 12 9 35 1 70 C/D/ 
F

GoHotel Shnelli • Toompuiestee 37
puh. +372 631 0102 • faksi +372 631 0107 
reservations@gohotels.ee • www.gohotels.ee

Keskusta 6 1,5 124 2 244 C/E

Hotel G9 • Gonsiori 9
puh. +372 626 7100 • faksi +372 626 7132 
info@hotelg9.ee • www.hotelg9.ee

Keskusta 5 1,5 22 44 B/C/ 
D

Hotel Rocca al Mare • Lillevälja 2
puh. +372 664 5950 
sales@roccahotels.ee • www.roccahotels.ee

Haabersti 36 71 D/E/ 
G

majoiTus
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Kalev SPA Hotel • Aia 18
puh. +372 649 3300 • faksi +372 649 3301 
info@kalevspa.ee • www.kalevspa.ee

Vanha 
kaupunki

100 3 200 E/F/ 
G

Kolm Õde / The Three Sisters***** • Pikk 71/Tolli 2
puh. +372 630 6300 • faksi +372 630 6301 
info@threesistershotel.com 
www.threesistershotel.com

Vanha 
kaupunki

6 0,5 23 46 G

l’ ermitage • Toompuiestee 19
puh. +372 699 6400 • faksi +372 699 6401 
info@lermitagehotel.ee • www.lermitagehotel.ee

Keskusta 6 3 91 1 181 E/F/ 
G

lilleküla • Luha 18B
puh. +372 627 1120 • faksi +372 648 1333 
info@lillekulahotel.ee • www.lillekulahotel.ee

Kristiine 5 3 31 60 C

Meriton Grand Hotel Tallinn • Toompuiestee 27
puh. +372 667 7111 • faksi +372 667 7001 
reservations@meritonhotels.com 
www.meritonhotels.com

Keskusta 6 2 164 3 328 F/G

Meriton Grand Hotel Tallinn • Toompuiestee 27
puh. +372 667 7111 • faksi +372 667 7001 
reservations@meritonhotels.com 
www.meritonhotels.com

Keskusta 6 2 164 3 328 F/G

Meriton Vanha- kaupunki Hotel • Lai 49
puh. +372 667 7111 • faksi +372 667 7001 
reservations@meritonhotels.com 
www.meritonhotels.com

Vanha 
kaupunki

6 0,7 41 79 D/F/ 
G

Metropol • Roseni 13
puh. +372 667 4500 • faksi +372 667 4600 
booking@metropol.ee • www.metropol.ee

Keskusta 6 0,5 149 2 298 E/F

Nepi • Nepi 10
puh. +372 655 1665 • faksi +372 655 1664 
nepihotell@nepihotell.ee • www.nepihotell.ee

Kristiine 6 4 10 16 B/C/ 
D

Nordic Hotel Forum • Viru väljak 3
puh. +372 622 2900 • faksi +372 622 2901 
info@nordichotels.eu • www.nordichotels.eu

Keskusta 5 1 267 534 D/E/ 
F

Vanha- kaupunki Maestro’s • SuurKarja 10 
puh. +372 626 2000 • faksi +372 631 3333 
maestro@maestrohotel.ee • www.maestrohotel.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 23 46 D/E/ 
F

Oru Hotel*** • Narva mnt 120B
puh. +372 603 3300 • faksi +372 601 2600 
sales@oruhotel.ee • www.oruhotel.ee

Keskusta 6 3,5 51 1 86 D/E/ 
F/G

Pirita Top Spa Hotel • Regati pst 1
puh. +372 639 8600 / +372 639 8822 •  
faksi +372 639 8821 
reservation@topspa.ee • www.topspa.ee

Pirita 7 4 267 4 497 C/D/ 
E/F

majoiTus
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Radisson SAS Hotel Tallinn • Rävala pst 3
puh. +372 682 3000 • faksi +372 682 3001 
info.tallinn@radissonSAS.com 
www.tallinn.radissonsas.com

Keskusta 5 1,5 280 4 560 F

Reval Hotel Central*** • Narva mnt 7C
puh. +372 633 9800 • faksi +372 633 9900 
central.sales@revalhotels.com 
www.revalhotels.com

Keskusta 5,5 0,5 245 2 490 D/E

Reval Hotel Olympia**** • Liivalaia 33
puh. +372 631 5333 • faksi +372 631 5325 
olympia.sales@revalhotels.com 
www.revalhotels.com

Keskusta 3,5 2 390 1 688 F/G

Reval inn ** • Sadama 1
puh. +372 667 8700 • faksi +372 667 8800 
tallinn@revalinn.com • www.revalinn.com

Keskusta 6 0,3 163 2 326 D

Reval Park Hotel & Casino **** 
Fr. R. Kreutzwaldi 23
puh. +372 630 5305 • faksi +372 630 5315 
park.sales@revalhotels.com •  
www.revalhotels.com

Keskusta 5 3 121 2 218 E/F/ 
G

Savoy boutique Hotel • SuurKarja 17/19
puh. +372 680 6688 • faksi +372 680 6689 
savoy@tallinnhotels.ee • www.savoyhotel.ee

Vanha 
kaupunki

6 2 43 1 75 F/G

Scandic Palace • Vabaduse väljak 3
puh. +372 640 7300 • faksi +372 640 7288 
palace@scandichotels.com • www.scandichotels.ee

Keskusta 6 2 86 2 148 E/G

Schlössle***** • Pühavaimu 13/15
puh. +372 699 7700 • faksi +372 699 7777 
schlossle@schlossle-hotels.com 
www.schlosslehotels.com

Vanha 
kaupunki

6 1 23 42 F/G

Skane • Kopli 2C
puh. +372 667 8300 • faksi +372 667 8301 
info@hotelskane.eu • www.hotelskane.eu

Keskusta 6 1,5 38 67 C/D

Sokos Hotel Viru • Viru väljak 4
puh. +372 680 9300 • faksi +372 680 9236 
viru.reservation@sok.fi • www.viru.ee

Keskusta 6 1 516 3 1020 E

St Olav • Lai 5
puh. +372 616 1180 • faksi +372 616 1181 
olav@olav.ee • www.olav.ee

Vanha 
kaupunki

78 150 D/E/ 
G

St. barbara • Roosikrantsi 2A
puh. +372 640 0040 • faksi +372 640 0041 
reservations@stbarbara.ee • www.stbarbara.ee

Keskusta 6 2 53 104 E

St. Petersbourg**** • Rataskaevu 7 
puh. +372 628 6500 • faksi +372 628 6565 
stpetersbourg@schlossle-hotels.com 
www.schlosslehotels.com

Vanha 
kaupunki

6 1,5 27 49 G

majoiTus
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Stroomi** • Randla 11
puh. +372 630 4200 • faksi +372 630 4500 
stroomi@stroomi.ee • www.stroomi.ee

PõhjaTallinn 9 5 137 0 250 B/C/ 
D/E

Susi*** • Peterburi tee 48 
puh. +372 630 3300 • faksi +372 630 3400 
susi@susi.ee • www.susi.ee

Lasnamäe 3 7 101 2 202 C/D/ 
E/F

Swissotel Tallinn • Tornimäe 3
puh. +372 624 0000 • faksi +372 624 0001 
reservations.Tallinn@swissotel.com 
www.swissotel.com/tallinn

Keskusta 238 505 F

Taanilinna**** • Uus 6
puh. +372 640 6700 • faksi +372 646 4306 
info@taanilinna.ee • www.taanilinna.ee

Vanha 
kaupunki

6 0,7 20 37 D/E/ 
F

Tallink City Hotel • A. Laikmaa 5
puh. +372 630 1000  • faksi +372 630 1010 
cityhotel@tallink.ee • hotels.tallink.com

Keskusta 6 1 332 2 664 F/G

Tallink Spa & Conference Hotel • Sadama 11a
puh. +372 630 0808 
spahotel@tallink.ee • www.tallinkhotelsgroup.com

5 0 275 580 F/G

Tatari 53 • Tatari 53
puh. +372 640 5150 • faksi +372 640 5151 
info@tatari53.ee • www.tatari53.ee

Keskusta 5 2,5 36 64 C/D

Telegraaf ***** • Vene 9
puh. +372 600 0600 • faksi +372 6000 601 
info@telegraafhotel.com • www.telegraafhotel.com

Vanha 
kaupunki

5 1 86 162 F/G

Tähetorni *** • Tähetorni 16 
puh. +372 677 9100 • faksi +372 677 9096 
tahetorn@neti.ee • www.thotell.ee

Nõmme 11 10 36 63 C/D/ 
F

uniquestay Mihkli *** • Endla 23
puh. +372 666 4800 • faksi +372  666 4888 
reservationsmihkli@uniquestay.com 
www.uniquestay.com

Keskusta 6 2,5 84 167 E

uniquestay Tallinn • Toompuiestee 23
puh. +372 660 0700 • faksi +372 661 6176 
reservationstallinn@uniquestay.com 
www.uniquestay.com

Keskusta 6 2 77 0 148 E

Viru inn Hotel • Viru 8
puh. +372 611 7600 • faksi +372 641 8357 
viruinn@viruinn.ee • www.viruinn.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 15 27 F/G

Ülemiste Hotel **** • Lennujaama tee 2
puh. +372 603 2600 • faksi +372 603 2601 
sales@ylemistehotel.ee • www.ylemistehotel.ee

Lasnamäe 0,5 6 131 4 250 E/F/ 
G

majoiTus
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16eur Hostel • Roseni 9 
puh. +372 50 13046 
info@16eur.ee • www.16eur.ee

Keskusta 16 28 A/B

Academic Hostel • Akadeemia tee 11
puh. +372 620 2275 • faksi +372 620 2276 
info@academichostel.com 
www.academichostel.com

Mustamäe 9 8 108 216 B

City bike Hostel • Uus 33
puh. +372 511 1819 
hostel@citybike.ee • www.citybike.ee

Vanha 
kaupunki

3 7 A/B

eurohostel • Nunne 2
puh. +372 644 7788 
info@eurohostel.ee • www.eurohostel.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 8 24 B/C

Vanha- kaupunki Alur • Lai 20
puh. +372 646 6210 • faksi +372  646 6210 
contact@alur.ee • www.alur.ee

Vanha 
kaupunki

4 16 A/B/ 
C

OldHouse Hostel • Uus 26
puh. +372 641 1464 • faksi +372 641 1604 
info@oldhouse.ee • www.oldhouse.ee

Vanha 
kaupunki

6 1 23 78 B/C/ 
D

Saloon • Telliskivi 24/Ristiku 8
puh. +372 673 3940 • faksi +372 6574 692 
info@hostel-saloon.ee • www.hostelsaloon.ee

Keskusta 5 11 B/C

Tallinna Teeninduskooli hostel • Lastekodu 13
puh. +372 681 1352  
hostel@teeninduskool.ee 
www.teeninduskool.ee/hostel

Keskusta 4 2,5 67 159 B/C

Vana Tom • VäikeKarja 1
puh. +372 631 3252 • faksi +372 631 3252 
hostel@hostel.ee • www.hostel.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 15 50 A/B/ 
C/D/ 

E

Alexi Villa • Sihi 49
puh. +372 670 0096 • faksi +372 650 6221 
alexi@alexi.ee • www.alexi.ee

Nõmme 7 7 6  14 B/C/ 
D

Allee • Tedre 51
puh. +372 651 3811 
allee@alleeinfo.ee • www.alleeinfo.ee

Kristiine 5,5 4,5 7 15 B/C

City Guesthouse • Pärnu mnt 10
puh. +372 628 2236 • faksi +372 628 2237 
info@cityguesthouse.ee • www.cityguesthouse.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 29 70 A/B/ 
C

dorell • Karu 39
puh. +372 666 4333 • faksi +372 666 4334 
info@dorell.ee • www.dorell.ee

Keskusta 6 0,8 31 59 B/C/ 
E

Matkustajakodit

Hostellit

majoiTus
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Gloria Guesthouse • Müürivahe 2
puh. +372 644 6950 • faksi +372 646 6180 
gloria@gloria.ee • www.gloria.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 6 10 D/E/ 
F

OldHouse Guesthouse • Uus 22
puh. +372 641 1464 • faksi +372 641 1604 
info@oldhouse.ee • www.oldhouse.ee

Vanha 
kaupunki

6 1 6 14 B/C/ 
D

Olevi Residence • Olevimägi 4
puh. +372 627 7650 • faksi +372 627 7651 
olevi@olevi.ee • www.olevi.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 26 52 D/E/ 
G

Piritan luostarin matkustajakoti • Merivälja tee 18
puh. +372 605 5000 • faksi +372 605 5010 
pirita@osss.ee • www.osss.ee

Pirita 9 6,5 21 41 C/D

Poska Villa • J. Poska 15
puh. +372 601 3601 • faksi +372 601 3754 
poskavilla@hot.ee • www.hot.ee/poskavilla

Kadriorg 6 3 8 13 C

Valge Villa • Kännu 26/2
puh. +372 654 2302 • faksi +372 654 2302 
villa@white-villa.com • www.whitevilla.com

Kristiine 6 5 10 20 C/D

Villa lepido Guesthouse • Pärnu mnt 364
puh. +372 670 1291 • faksi +372 670 0282 
info@lepido.ee • www.lepido.ee

Nõmme 7 19 B/C

Aasa Villa • Aasa 2
puh. +372 504 5444 • faksi +372 660 5818 
info@apartment.ee • www.apartment.ee

Keskusta 6 2 8 16 B/C

Adelle Apartments • Viru väljak 6
puh. +372 742 7700/+372 505 8520 
info@adelle.ee • www.adelle.ee

Keskusta 6 1 8 18 D/E

Apartment24
Rannakalda 13, Harjumaa Viimsi vald, Pringi
puh. +372 55 685 351 • faksi +372 601 2374 
info@apartment24.ee • www.apartment24.ee

Harjumaa 2 8 C/D

bally’s • Köleri 2 
puh. +615 3888 • faksi +372 662 0951 
casino@ballys.ee • www.ballys.ee

Keskusta 6 2 3 6 D/E/ 
F

breakfast in bed • Videviku 30
puh. +372 648 2299 • faksi +372 641 6416 
breakfastinbed@hot.ee • www.breakfastinbed.ee

Kristiine 8 4 2 7 C

briston Apartments • Harju 7 
puh. +372 699 9670; +372 699 0900 •  
faksi +372 641 8031 
info@briston-apartments.com 
www.bristonapartmens.com

Vanha 
kaupunki

6 1,5 11 22 D/E/ 
F

Huoneistot
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City Apartments • Terase 11
puh. +372 508 6326 • faksi +372 646 6328 
info@estlaw.ee

Keskusta 4 2,5 2 2 D/E

Classic Apartments • SuurKarja 18
faksi +372 638 6464
rent@tallinnapartment.eu 
www.tallinnapartment.eu

Vanha 
kaupunki

6 1 5 12 C/D/ 
E

erel Apartments • Tartu mnt 14
puh. +372 610 8780 • faksi +372 610 8790 
erel@erel.ee • www.erel.ee

Keskusta 3 2,5 41 140 D/E/ 
F

Flat Management Apartments • Kaupmehe 8
puh. +372 523 2239 
info@flatmanagement.ee 
www.flatmanagement.ee

Keskusta 5 3 3 8 B/G

Guest Apartment • VäikeKarja 7
puh. +372 502 0528 
grabauskas@mail.ru • www.criticaldance.com/flat

Vanha 
kaupunki

6 1,5 8 5 D/E

Härjapea Guest Apartment • Härjapea 181 
puh. +372 677 4419 • ritasmaja@hot.ee

PõhjaTallinn 2 3 B

ites Apartments • Harju 6
puh. +372 5621 7114/+372 631 0637 • faksi +372 631 0637 
info@ites.ee • www.ites.ee

Vanha 
kaupunki

6 1,5 14 20 D/E/ 
F

Karukoda • Pärnu mnt 4281 
puh. +372 5101 386 
maire@kogujad.ee • www.kogujad.ee

Nõmme 2 6 C

Kullassepa Residence • Kullassepa 9
puh. +372 53 444 464 / +372 623 2055 
kullassepa@residence.ee • www.residence.ee

Vanha 
kaupunki

6 1 8 19 E/F/ 
G

Kuninga Apartments • Kuninga 1
puh. +372 644 2432/+372 538 04478 
hannele@hoone.com • www.kuninga.com

Vanha 
kaupunki

6 1,5 5 10 E/F

Nancy V. Apartments • Roopa 19
puh. +372 501 3579 
nancy@sleepintallinn.com • www.sleepintallinn.com

Keskusta 6 2 1 2 C

Vanha- kaupunki Flats • Viru väljak 6
puh. +372 502 0528 
grabauskas@mail.ru • www.criticaldance.com/flat

Keskusta 6 1 2 4 D/E

OldHouse Apartments • Uus 22
puh. +372 641 1464 
info@oldhouse.ee • www.oldhouse.ee

Vanha 
kaupunki

6 1 43 64 D/E/ 
F
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Merkkien selitykset

15
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Keskusta

1   ТV-torni

2   Kasvitieteellinen puutarha

3   Piritan luostari

4   Viron historiallinen museo, Maarjamäen kartano

5   Laulukenttä

6   Kadriorgin linna – Kadriorgin taidemuseo

7   Taidemuseo Kumu

8   Kadriorgin puisto

9   Tallinnan eläintarha

10   Viron ulkomuseo

11   Kansalliskirjasto

12   Rautatieasema

13   Linja-autoasema

14   Lentokenttä

15   Satama

16   Huvisatama

Matkailijan kohteita

  Satama

  Pysäköintialue

  Pysäköintitalo

  Hotelli

  Matkustajakoti

  Hostelli 

  Leirintäalue

  Teatteri

  Elokuvateatteri

  Poliisiasema 

  Kaupunginmuuri, torni

   Matkailuneuvonta

  Lähetystö

  Linja-autoterminaali 

  Rautatieasema

  Raitiovaunu

  Johdinauto

  Copterline

  Lentokenttä

  Posti

  Näköalapaikka

  WC

  

  Museo

  Uimaranta

  Huvisatama

  Muistomerkki

  Kirkko

  Synagoga



Tallinnan matkailuneuvonta

Kullassepa 4 / Niguliste 2 , Tallinn 10146, Viro 
Viru väljak 4, Tallinn 10111, Viro

Puh. +372 645 7777  •  Faksi +372 645 7778
 
turismiinfo@tallinnlv.ee
www.tourism.tallinn.ee

Julkaisija: Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau • Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Viro

Puh. +372 645 7777, Faksi +372 645 7778 • tourism.marketing@tallinnlv.ee • www.tourism.tallinn.ee 
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