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T allinnassa on paljon tarjot-
tavaa miesturistille. Eikä 
tämä tarkoita nyt viinaa ja 

sekoilua vaan laadukasta ruokaa 
ja hyviä juomia, mielenkiintoi-
sia näyttelykohteita ja hierontaa. 
Erilaista tekemistä löytyy vaikka 
mitä, mutta nostetaan muutama 
kohde tässä esiin.

KGP-museo:

Viru-hotellissa pääsee opaste-
tuille kierroksille hotellissa si-
jaitsevaan Neuvostoliiton tiedus-
telupalvelun KGB:n museoon. 
Kierroksia selostetaan myös suo-
meksi.

Kun Viru-hotelli rakennettiin 
vuonna 1972, sinne asennettiin 
vakoilutekniikka, ja muun muas-
sa huoneita kuunneltiin. Ns. stra-
tegisesti olennaiset vieraat majoi-
tettiin tiettyihin huoneisiin, jotka 
oli mikitetty.

Samoin ravintolassa saatettiin 
tuoda pöytään leipää pienellä lau-
tasella varsinaista ateriaa odotel-
lessa. Lautasessa saattoi olla kak-
soispohja ja sen sisällä mikrofoni.

Legendaarinen tarina kertoo 
turisteista, joista toinen meni 
huoneessaan vessaan, jossa ei 
kuitenkaan ollut vessapaperia. 
Hän huusi huonetoverilleen, että 
”hieno on hotelli mutta paperi 
puuttuu”. Parin minuutin päästä 
huoneen oveen koputettiin ja tuo-
tiin uusi rulla.

Museossa pääsee tutustumaan 
vakoilulaitteisiin ja hotellin his-
toriaan. Vanhoja valokuvia on 
paljon, ja esimerkiksi myös lista 
tallinnalaisista epätoivoituista 
nuorista neideistä, joita ei saanut 
päästää hotellin aulatiloihin.

Automuseo:

Automuseossa on varsin kattava 
kokoelma neuvostoautoja, mut-
ta myös muualta Itä-Euroopasta 
sosialismin kulta-ajoilta. Myös 
vanhoja amerikkalaisia autoja 
1920-60-luvuilta löytyy.

Autot kerännyt Peeter Kalli 
kelpuuttaa museoon vain alku-
peräiskunnossa olevia autoja. 
Siksi moni auto, varsinkin neu-
vostovalmisteisista Mosseista ja 
Ladoista, on päätynyt sinne Suo-
mesta, sillä aikanaan autot ovat 
täällä jääneet latoihin seisomaan 
omistajan vaurastuttua ja ostet-
tua länsiauton. Neuvosto-Virossa 
näin ei yleensä käynyt vaan autot 
käytettiin ns. loppuun ja niihin 
asennettiin varaosia, mistä saa-
tiin, myös muista automerkeistä. 
Museon autot ovat siis alkuperäis-
kuosissaan.

Museossa voi myös ihastella 
Volgia ja Tsaikoja, joista varsinkin 
jälkimmäinen on neuvostoval-
misteinen luksusauto. Volga on 
monin paikoin yhä taksikäytössä 
Venäjällä ja Ukrainassa; ja sopii 
siihen erinomaisesti suuren sisä-
tilansa vuoksi.

Museo on avoinna keväästä 
syksyyn. Se avattiin tänä vuonna. 
Museo sijaitsee Tallinnan eläin-
tarhan vieressä, kaupungin ulko-
puolella osoitteessa Paldiski mnt 
135a.

Kidutusvälineiden 
museo:

Mestauspölkky ja kirves nököttä-
vät pienen salin nurkassa. Ne ovat 
kuulemma aidot ja tummuneet 
kohdat verta. Niin tai näin, vaikut-
tava on tämä keskiaikaisten kuu-
lustelu- ja rangaistusmetodien ja 
laitteiden kokoelma.

Otetaanpa pari esimerkkiä. 
Nürnbergin neitsyeeksi sanotaan 

Nähtävää 
löytyy  
jokaiseeN 
makuuN

Miesten Tallinna vie uusiin kohteisiin
Teksti ja kuvat: Kari Kauppinen

Neuvostoliitossa osattiin kierrättää uutisia. Kun kommunistisen 
puolueen pääsihteeri eli valtionpäämies kuoli, vaihdettiin kuva 
ja nimi tähän Nuorten Ääni -julkaisuun; kaikki muu teksti pysyi 
kutakuinkin paikallaan. Tässä Leonid Breznevin ja Juri Andropo-
vin sankariteoista kertovat etusivut.

Automuseossa voi nähdä muun muassa neuvostosodissa vam-
mautuneille veteraaneille rakennettuja autoja, joissa ei ollut pol-
kimia lainkaan vaan kaikkea kaasua ja jarrua myöten käytettiin 
käsillä.

Eräänlainen grilli, johon ihminen sidottiin, jos oikeudelle annet-
tava ”tunnustus” viipyi.

Vallibaar aukeaa klo 12, mutta kantikset saapuvat paikalle alkuillaksi.

Valuuttabaarista löytyy lista länsimaisesta musiikista, joka oli 
pannassa Neuvostoliitossa.

Mättöruokaa on tarjolla mies-
ten matkoille monessa paikas-
sa. Tässä Hell Huntin lihapulla-
annos vaikkapa alkupaloiksi.

Virolaiset valkosipulileivät on 
hyvä huikopala.

Jana Haas on omistajana hierontastudiossa, joka vie palvelunsa myös asiakkaiden koteihin ja ma-
joitustiloihin.

Aito thaihieronta on turistien suosiossa.

T allinnan kaupungin matkai-
lutoimisto kysyi suomen-
kielisillä nettisivuillamme 

suomalaisperheiltä heidän lomai-
lumieltymyksiään ja mielikuviaan 
Tallinnasta. Kaikkein tärkeim-
mäksi kohteeksi Tallinnan vie-
railulla nousi vanhakaupunki ja 
siellä käynti.

Puolet vastaajista mainitsi 
suosikikseen Tallinnan vanhan-
kaupungin tai kohteita vanhas-
takaupungista. Suurin osa suo-
malaisperheiden vastauksista 
sisälsi sanan ”vanhakaupunki”, 
mutta myös Raatihuoneentori, 
kirkot ja mukulakivikadut, van-
han kaupungin ravintolat ja kah-
vilat, keskiaikainen ja historial-
linen miljöö sekä Vanha Toomas 
mainittiin.

Lapsiperheiden mielestä hou-
kuttelevimpia paikkoja yhdes-
säoloon ja vapaa-ajanviettoon 
Tallinnassa ovat vesipuistot ja 
eläintarha. Yli neljännes vastaa-
jista mainitsi kivaksi käyntikoh-
teeksi seikkailupuiston tai uuden 
merimuseon Lentosataman.

Kyselyn perusteella suomalais-
ten perheiden mielikuva kaupun-

gista on myönteinen. Vastauksista 
nousevat esiin sanat vanha, var-
sinkin vanhankaupungin yhtey-
dessä, sekä hyvä ja ihmeellinen. 
Kutakuinkin yhtä paljon puhut-
tiin ostoksista (15 %) ja ruokara-
vintoloista (14 %).

Tallinnan ulkomaalaiset mat-
kailijat -kyselyn mukaan vuonna 
2011 Suomesta saapuneista mat-
kailijoista 7 % oli lapsiperheitä, 
joilla oli alle 15-vuotiaita lapsia 
matkassa. Tallinnan kaupungin 
matkailutoimisto pitää tulevien 
kolmen vuoden aikana yhtenä 
Suomen markkinan merkittävä-
nä ja kasvavana kohderyhmänä 
juuri lapsiperheitä. Haluamme, 
että perheet tuntisivat Tallinnan 
paremmin perhekohteena ja  sai-
sivat myönteisiä yhteisiä elämyk-
siä Tallinnasta. Tavoitteemme on 
nostaa lapsiperheiden osuus kai-
kista suomalaismatkailijoista 10 
%:iin vuoteen 2017 mennessä. n

lapsiperheisiiN paNostetaaN lähivuosiNa merkittävästi

Tallinnan vanhakaupunki on suomalaisten suosikki

Tallinna ja erityi-
sesti sen vanhakau-

punki on suoma-
laisten suosikki 
ympäri vuoden.

M erihistoriasta ja seikkai-
luista kiinnostuneilla 
on viiden kuukauden 

ajan mahdollisuus päästä tutus-
tumaan Tallinnassa sata vuotta 
sitten traagisesti uponneen luk-
suslaivan tapahtumiin. Jokaiselle 
näyttelyyn saapuvalle annetaan 
oikean Titanicilla matkustaneen 
henkilön nimellä varustettu mai-
hinnousukortti, ja he voivat näin 
kuvitella itsensä Titanicin mat-
kustajiksi. Vieraat kulkevat pitkin 
ensimmäisen luokan käytävää, 
katsovat hytteihin, ihailevat kuu-
luisaa porraskäytävää ja tun- 
tevat todellisen jäävuoren hyytä-

vän läheisyyden.
Näyttelytiloissa esitellään 

aluksen rakennusprosessia, mat-
kustajien arkea aluksella, heidän 
ajatuksiaan ja unelmiaan sekä lo-
pulta traagista onnettomuutta ja 
sen järkyttäviä seurauksia. Näytte-
lyn loppuosa on omistettu laivan 
kohtalolle hukkumisen jälkeen.

Esillä on yli 150 Titanicin hylys-
tä nostettua alkuperäistä esinettä. 
Laivan asuin- ja oleskelutilojen 
rekonstruktiot vievät vieraat ta-
kaisin vuoteen 1912, jolloin usko 
tekniseen kehitykseen oli luja ja 
Titanic maailman suurin ja ylelli-
sin risteilijä.

TITANIC-näyttelyyn liittyy 
opastettuja kierroksia ja muuta 
kiinnostavaa ohjelmaa. Sekä ryh-
mät että yksittäiset kävijät voivat 
varata paikan viiden ruokalajin 
Titanic-illalliselle, jonka menu on 
sama kuin aluksella sen viimeise-
nä iltana 14.4.1912.  

Savot tekee lukijamatkan Tita-
nic -näytteluun joulujen välissä. n

Titanicin tarinan voi elää  
Tallinnan Lentosatamassa

kaappia, jonka sisään ihminen 
laitettiin seisomaan. Sen jälkeen 
ovet suljettiin. Jippo on tässä se, 
että ovien sisäpinnoilla on teriä, 
jotka upposivat kehoon. Niiden 
paikka on lääketieteellisesti suun-
niteltu niin, että ne vaurioittivat 
sisäelimiä, mutta eivät tappaneet 
heti vaan vasta parin kolmen päi-
vän päästä.

Toinen esimerkki: laite näyttää 
hetekan rungolta, ja ihminen sii-
hen sidottiinkin. Kyse on kuiten-
kin eräänlaisesta grillistä; rauta-
kehikkoa alettiin kuumentaa, kun 
kuulusteltava makasi siinä. ”Tun-
nustus” olikin pikaisesti tulossa ja 
oikeusprosessi eteni.

Museo löytyy Viru-kadun puo-
limatkasta.

Vallibaar:

Tämä on legenda. Baarin ovessa 
on hannunvaakuna osoittamassa, 
että tämä pystybaari on nähtä-
vyys. Rakennus on suojeltu sisäti-
loiltaan mallina neuvostoaikojen 
kapakasta.

Käytännössä baari muodostuu 
kolmella sivustalla olevasta baa-
ritiskistä ja kapeasta käytävästä, 
jossa kuitenkin mahtuu tans-

simaan. Vähintään useamman 
kerran viikossa baarissa kuullaan 
elävää musiikkia, muun muassa 
Saarenmaan valssia ja saksalais-
marssi Erikaa, jota natsit käyttivät 
marssilaulunaan.

Välillä kanta-asiakkaat nuok-
kuvat tiskillä ja ystävällinen hen-
kilökunta herättelee heitä. Iltaisin 
ja viikonloppuisin ei aina mahdu 
istumaan. Juttukaverin löytää 
yleensä aina.

Ravintolan tunnetuin tuote-
merkki on Millimallikas, drinkki 
johon tulee sambucaa, tequilaa ja 
tabascoa. Kun tämän nykäisee ns. 
Pohjanmaan kautta, iho alkanee 
punehtia.

Vallibaar löytyy vanhankau-
pungin muurin vierestä, osoit-
teesta Müürivahe 14.

Valuuttabaari:

Viru-hotellissa toimi neuvostoai-
kana Valuuttabaari, jonka ideana 
oli tarjota ulkomaalaisille heidän 
omaa valuuttaansa eli esimerkiksi 
Suomen ja Saksan markkoja sekä 
dollareita vastaan aitoja länsimai-
sia juomia ja koktaileja. Virallisesti 
baarin nimi olikin Koktailbaari, 
Valuuttabaari oli sen kutsumanimi.

Aikanaan Valuuttabaari oli pie-
ni ikkunaton ”koppi”; nykyversio 
on suuri ikkunallinen tila Viru-
hotellin toisessa kerroksessa.

Baarissa myydään matkamuis-
toja liittyen neuvostoaikaan ja 
se on aika normi hotellin baari, 
hajuton paikka. Mutta löytyy siel-
tä kiintoisia esineitäkin, muun 
muassa lista musiikista, jota ei 
suositeltu soitettavan Neuvos-
toliitossa. Listassa kerrotaan se, 
mihin ”syntiin” artisti tai yhtye oli 
syyllistynyt. Esimerkiksi Pink Flo-
yd puuttui Neuvostoliiton asioihin 
laulamalla Afganistanin sodasta 
(1979-89). Tina Turner puoles-
taan oli liian seksikäs ja Van Halen 
pilkkasi puolueen viranomaisten 
mielestä muuten vain Neuvosto-
liittoa.

Mättöruokaa:

Mikäli Tallinnan varsinkin viro-
laista ruokaa tarjoavien ravin-
toloiden ns. kotiruokaa nauttisi 
joka päivä, pitäisi siitä selvitäk-
seen laatia ihan henkilökohtainen 
Pohjois-Karjala-projekti, jotta sy-
dän- ja verisuonitautien riskit sai-
si hallintaan; sen verran maukasta 
mättöruokaa ja ehkäpä juuri ns. 

miehiseen makuun löytyy.
Paikkoja on useita ihan keskus-

tassa.
Esimerkiksi Hell Hunt (osoit-

teessa Pikk 39) tarjoilee lauta-
sellisen meksikolaisen isoäidin 
lihapullia. Tällä aterialla chili tuo 
oivan vivahteen pullitteluun.

Hr. Mauruse Pubi (Estonia pst. 
8) on opiskelijoiden suosiossa, 
sillä viidellä eurolla mättää suu-
ren lautasellisen, todellisen keon 
liharuokaa.

Kloostri Ait (Vene 14) ja Odessa 
(Narva mnt 36) puolestaan tarjo-
avat varsin maukkaasti voita pur-
suavan Kiovan kanan.

Raatihuoneen torilla sijaitsee 
kellarikerroksessa Liisu juures, 

jossa on varsinkin arkisin usein 
hyvin rauhallinen tunnelma. Tar-
jolla on muun muassa peruna-
muusia ja pihvejä.

Valkosipulileivät:

Oma lukunsa virolaisessa ruoka-
kulttuurissa ovat tietty valkosi-
pulileivät. Tätä perinteistä ruis-
leivästä tehtyä virolaista oluen 
kyytipoikaruokaa löytyy erilaisia 
variaatioita. Yleensä ja aidoim-
millaan leivät ovat lämpimiksi 
rapeiksi tikuiksi öljyssä paahdet-
tuja tai käristettyjä. Päälle on pu-
ristettu enemmän tai vähemmän 
valkosipulimurskaa.

Toisinaan leivät tarjoillaan 

ilman dippejä, mutta useimmi-
ten myös erilaisten kastikkeiden 
kanssa.

Joissakin paikoissa leivistä ei 
ole tehty tikkuja vaan tavallisia 
siivuja, mutta ne on käsitelty sa-
malla tavalla, mutta täytettä on 
runsaammin ja muutakin kuin 
valkosipulia.

Vaikka kyse on perinteisestä 
ruoasta, kaikista ravintoloista val-
kosipulitikkuja ei saa.

Hierontaa  
hotelliin:

Kun sade vihmoo, tuulee kylmäs-
ti, pakkanen paukkuu ja lunta 
tuiskuaa, niin ulos ei enää kehtaisi 

lähteä varsinkaan sen jälkeen, kun 
on ottanut rentouttavan kokovar-
talohieronnan, tai vaikkapa ren-
touttanut hartiansa tai jalkansa 
lyhyemmällä hieronnalla. No, eipä 
tarvitse, kun tilaa Jana Haasin ho-
telliin. Haasin firma (www.eliisa.
ee) tekee sovittaessa kotikäyntejä, 
eli käy myös hotellissa tekemässä 
hierontahoidot.

Puolentoista tunnin koko-
vartalohieronta maksaa kolmi-
senkymppiä. Käsittelyn saa ns. 
kevyenä versiona eli ei minään 
urheiluhierontana, jolloin hie-
rontaan herkästi myös nukahtaa. 
Varsinkin huonosta unesta kärsi-
välle hieno vaihtoehto tavoittaa 
nukkumatti, jos hieronnan ottaa 

illalla, sillä firma tarjoaa myös 
ilta-aikoja.

Varsinainen hierontastudio si-
jaitsee Kristiinen kaupunginosas-
sa, jonne pääsee kätevästi bussil-
la. Studion osoite on Tondi 27.

Aitoa  
thaihierontaa:

Tähän paikkaan (Thai Rose 
Spa, osoitteessa Aia 4) tullessa 
ei tarvitse vilkuilla ympärilleen 
ja häpeillä. Kyseessä on ns. aito 
thaihieronta, ei seksipalveluita 
piilossa myyvä taho. Kun sisään 
astuu, vilske aulassa voi olla hurja, 
sillä aikaa varaavat turistit pyöri-
vät suorastaan jaloissa.

Aulan toisella puolen on pieni 
sali, jossa levollisuus laskeutuu. Ei 
kehtaa puhua edes ääneen vaan 
kuiskaamalla. Salissa odotellaan 
hetki omaa vuoroa, mutta var-
sinaisesti siinä voi viipyä pitem-
pään hieronnan jälkeen ja nauttia 
palvelun hintaan kuuluvaa yrtti-
juomaa.

Itse hieronnassa ei kannata 
hämmentyä, vaikka hieroja käs-
kee pukeutumaan lähinnä papu-
auusiguinealaista peniskoteloa 
muistuttavaan alusasuun. Kan-
nattaa laittaa päälle, sillä hieron-
tarasvaa käytetään sen verran 
reippaasti, että oma alusasu aut-
tamatta menisi pesuun. n


