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Teksti Marko Jokela Kuvat Roman Razinkov

Tuoreen leivän tuoksu houkuttelee Telliskiven alueella sijaitsevan
Muhu Pagarid -leipomon tiskille.
Sauna-kadulla Tallinnan vanhassa historiallisessa keskustassa
on monia kodikkaita
baareja kuten Frank
Underground.

Telliskiven se jokin ovat rujon
kauniit vanhat tehdasrakennukset,
jotka elävät uutta kukoistustaan ravintoloina ja taideateljeina.

TALLINNA
X3
Matkailija voi valita sukeltaako
Tallinnassa nykymenon vietäväksi,
sotaisaan historiaan vain ankeaan
neuvostoaikaan – vai kaikkea tätä.
Näkökulmaa vaihtamalla tutusta
kaupungista löytää paljon uutta,
elämyksellistä ja kiinnostavaa.

että viikonloppuisin on tarjolla elävää musiikkia –
laidasta laitaan, rockista jazziin.
Jatketaan naapuriin. Kivi Paber Käärid on
kivi-paperi-sakset -leikin mukaan nimetty baari.
Tila on avaran askeettinen, mutta tunnelma on
kodikas jo ovelta.
Pöydissä istuskelee nuorta porukkaa, sillä listalla on 39 olutta ja kalleimmatkin mallasherkuista
maksavat vain viisi euroa pullolta.

F-hoonessa alkuruokana on vuohenjuustosalaatti (5,40 e),
jossa balsamico-kastike maustaa salaatin,
soseutetun punajuuren
ja mansikkaviipaleet.
Raikas tapaus.

Kalamajan makuelämyksiä
Kalamaja on trendikäs hipsterikaupunginosa.
Sen ytimen muodostava Telliskivi on vanhojen
tehdasrakennusten alue, jossa katutaide kukoistaa niin asvaltissa kuin seinilläkin, eikä kaikille
teoksille liene haettu tai vaadittu lupia. Telliskiven
alueella on nykyisin ainakin 33 kahvilaa, baaria tai
ruokaravintolaa.
– Elinvoimasta kertoo, että vain yksi alueelle
syntyneistä ravintoloista on sitten vuoden 2010
lopettanut toimintansa, ja uusia on tulossa, Visit
Tallinnan markkinointipäällikkö Mall Oja arvioi.
Ohittamaton on esimerkiksi F-hoone-ravintola
(www.fhoone.ee), jonka tiiliseinien suojissa
tehtiin tsaarin vallan aikana vetureita. Nyt siellä
viettävät aikaa ja työskentelevät digityöläiset läppäreineen. F-Hoonen lounaslista on erinomaisen
kattava ja edullinen.
Baarikärpästen alue
Tuorein tulokas on Kärbes (kärpänen), joka
avautui huhtikuussa. Korkea avoin tila imee hälyn
ja luo tunnelmaa. Pyöreä baaritiski-saareke ja sen
keskeltä kasvava mystinen kultainen puu vangitsevat katseen. Baarimikko Sven Reinu kertoo,
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Käsitse tehtud
Monissa ikkunoissa ja kylteissä on lupaava
sanapari käsitse tehtud, käsin tehtyä – olipa kyse
vaatteista, koriste-esineistä, jäätelöstä, artesaanioluista ja -siidereistä tai leivonnaisista.
Tuoksu herauttaa veden kielelle jo ovelta. Muhu
Pagaridin ovi käy tiuhaan, kun paikalliset hakevat
tuoretta leipää ja muita leivonnaisia. Myynnissä
on myös käsintehtyä voita.
Paikka on auki maanantaista lauantaihin.
Kalamajan alueella on myös pieniä taidegallerioita, korupajoja ja käsityöläisliikkeitä. Osa luovien
ihmisten alueeseen mieltyneistä taiteilijoista on
muuttanut jo läheiselle Koplin alueelle, Kalamajan
alueella asuva oppaamme Kadi Pilt kertoo.
– Koplissa on edullisemmat vuokrat ja vielä
villiä, Telliskivi on pikkuporvarillistumassa, Pilt
taustoittaa.

Trendikkään Telliskiven tuorein baaritulokas on Kärbes, jonka korkea avoin tila ja pyöreä baaritiski luovat tunnelmaa.

Katuruokaa Suomi-teemalla!
Elämää Telliskiven pääaukiolle tuovat kesäfestarit
ja lauantainen kirpputori.
Kesäkuun 10.–11. päivien TaDaa! Festival eli
kansainvälinen katutaiteilijafestivaali tarjoaa
ohjelmaa koko perheelle (www.tallinnstreetfoodfest.ee). Samojen päivien katuruokafestivaalin teemana on itsenäisyyden juhlavuotemme
kunniaksi Suomi!
moottori.fi
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Baaritiskin takana hääräilevä
Henri Jürgenstein kertoo, että
Frank Underground on nuorten aikuisten ja viskinystävien suosiossa.
Sauna-kadun Sigmund Freud on
sisustettu pelkistetyn tyylikkäästi.
Henkilökunta on rentoa, kielitaitoista ja antautuu mielellään juttusille
asiakkaiden kanssa.

Piritalla sijaitsevan Tuljakin sisustuksessa päävärienä on musta ja pronssi.
Kattolamput ovat kolmea lukuun ottamatta alkuperäiset vuodelta 1965.
Pääruokana on haukea. Lautasta reunustaa minimalistinen satumetsä sienineen kaikkineen.
Katkarapuleipä taas on pyöreän kurkkuviipalein reunustetun leivän päälle
koottu vihertävä keko. Maku on raikas,
itämaisella twistillä.

Troikassa ateriointi tarkoittaa ruuan
näyttävää esillepanoa ja tarjoilua. Oksana
Petšilina näyttää mallia. Herkulliset pelmenit löytyvät taikinakuoren alta.
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Suunnaksi Sauna
Tallinnassa on tolkuttomasti baareja, joissa saa illan
kulumaan – aamuun asti. Moni suomalainen vaeltaa
Raatihuoneentorille johtavaa Viru-katua ja valitsee
paikkansa sen varrelta. Hyviä vaihtoetoja nekin, mutta sivukaduille poikkeaminen ei ole huono idea.
Etenkin Sauna-kadulla on monta kodikasta ja tyylikästä paikkaa. Jos haluaa aloittaa illan seurustelulla
ja kevyellä ruokailulla on Frank siihen erinomainen
valinta. Paikka tuntuu olevan paikallisten nuorten
aikuisten suosiossa.
Kolme vuotta toiminut Frank sai vuosi sitten pikkuveljen. Frank Underground on sokkeloinen ja kodikas
kellaribaari, jonka se jokin ovat viskit (6,5–10 euroa).
– Olemme cocktail-baari, jonka valikoimista löytyy
yli 30 viskimerkkiä, myös harvinaisempia laatuja,
baarimikko Henri Jürgenstein kertoo.
– Myös ginejä löytyy kattavasti.
Saunan varrelta löytyy myös tätäkin tuoreempi tulokas Tallinnan ravintolaelämään eli Sigmund Freud.
Kuuluisan psykiatrin mukaan nimetyn pikkubaarin
cocktailvalikoima on kattava, henkilökunta rentoa ja
kielitaitoista. Suosittu paukku on elokuvan mukaan
nimetty Lebowski (8 e).

Venäläisiä tuhteja makuja
Raatihuoneentorin Troika (www.troika.ee)
on ollut jo 17 vuoden ajan venäläisen keittiön
ystävien valinta.
– Valtaosa asiakkaistamme tulee Suomesta,
kertoo Oksana Petšilina englanniksi ja vaihtaa
sitten sujuvaksi suomeksi.
Holvikaarinen sali on sisustettu näyttävästi.
Seinillä on värikkäitä ornamentteja ja värikkäitä
ovat myös tarjoilijoiden asut.
Zakuskaa ja tirisevä pihvi
Moni valitsee menun, joka kattaa alku-, pää- ja
jälkiruuat. Menu on hinnoiteltu siten, että se
maksaa vain viitisen euroa enemmän kuin esimerkiksi pihviannos pääruokana (27,80 e).
Pöytään kannetaan runsaasti alkupaloja eli
zakuskaa. Syötävää riittää, sillä tarjolla on
suolakurkkua, hunajaa, smetanaa, paahtopaistiviipaleita, savustettua vasikankieltä, mätiä, silliä,
suolattua läskiä, marinoituja kasviksia….
Sitten on vuorossa odotettu näytös. Hyytävän kylmät votkapaukut kaadetaan näyttävästi
ja korkealta. Petšilina valuttaa ohuena norona
juoman. Kaadon rivakkaliikkeinen lopetus on
taitolaji, eikä juomaa läiky lainkaan pöydälle.
Pihvi tirisee tulikuumalla valurautalautasella
vielä pöytään tuotuna. Kehno valinta ei ole
pelmeni-annoskaan.
Lopuksi pöytään saapuu punainen, kauniisti
koristeltu samovaari teen ystäville, kahvit ja
liekitettyjä hedelmiä ja vaniljajäätelöä.

Tuljakin hienostunut elämys…
Tuljakilla on historiaa vuodesta 1965, mutta
hienostuneiden makuelämysten ravintolan nykyaika alkaa toissavuoden heinäkuusta. Suojellun
ravintolarakennuksen kunnostus vei aikaa.
Piritalla sijaitseva ravintola (www.tuljak.ee)
on hieman syrjässä, joten suomalaiset makumatkailijat eivät ole ainakaan vielä löytäneet paikkaa.
Esimies Raimo Huberg kertoo, että lista
vaihtuu neljästi vuodessa.
– Emme kysy koskaan, mitä asiakas ei voi
syödä, vaan mitä hän haluaisi syödä, siinä on se
ero, Huberg kiteyttää Tuljakin idean.
Henkilökunnan käytös on tavattoman hienostunutta – mutkattomaan makuun vähän
liiaksikin.
Tarjoilija Rauno Loorberg tuo ruohkahalun
herättäjäksi savustettua possunkylkeä. Annosten
maussa tai kokkien kekseliäisyydessä ei ole valittamista. Fine dining -tyyliin annoskoko on pieni,
mutta asettelu hauska.
Tuljakin omistajataholle kuuluu Tallinnassa
kaksi muutakin herkuttelijoiden vaelluskohdetta
eli ravintolat NOA ja OKO. Tuljakissa pikkusyötävät maksoivat 6 euroa, alkuruuat 12 euroa ja
pääruuat 18 euroa.

Gruusialaisittain valmistetyt lihasaslikit ovat Pirosmanin valtti:
runsaat ja maituvat annokset vieävät taatusti isommankin nälän.

…ja saslikia kansankuppilassa
Pirosmani on tyystin toista äärtä – kansankuppila isolla koolla. Pirosmani (www.pirosmani.
ee) sijaitsee juuri kaupungin rajan ulkopuolella,
lentokentältä hieman eteenpäin.
Alakerrassa on tilaa 24 ruokailijalle. Yläkertaan
on katettu viitisentoista paikkaa lisää, ja sinne
vievät jyrkät kierreportaat.
Ravintola sijaitsee aivan liki vilkasta tietä, joten
liikenteen humina kantaa sisälle asti. Palvelu on
kuitenkin mutkattoman ystävällistä, annokset
maistuvia ja erittäin edullisia.
Pirosmanin ylpeys ovat gruusialaisittain
valmistetut saslikit. Lihaisa annos on viher- ja
perunalisukkeineen niin tuhti, että nälkä kaikkoaa
ennen lautasen tyhjentymistä.
Konstailematon ja kaloreita kaihtamaton kokemus maksaa vain 7,90 euroa, joten ei ole ihme,
että paikka on suosittu.
moottori.fi
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Valtiojohtoiset tuotantosuunnitelmat määrittivät mitä valmistettiin ja millä hinnalla se
oli kaupan. Ihmisten arkitarpeet ja ylätason
suunnitelmat eivät välttämättä kohdanneet.
Jonot kauppojen eteen muodostuivat jo tunteja
ennen niiden aukeamista, joten hyllyt olivat
usein tyhjät jo puoliltapäivin.
Kärt Radik kertoo, että hänen nuoruudessaan
ja muissakin virolaiskodeissa katsottiin ahkerasti Suomen televisiota. Suosiossa olivat Speden hupailut, Ritari Ässä ja K-Kaupan Väiskin
eli Väinö Purjeen makuhermoja kutkuttavat
lihankäyttövinkit.
Karu-pipo ei kelvannut
Ajalle leimallista oli länsitavaroiden ihailu. Siitä
on näyttelyssä myös surullinen tapaus, jossa
isoäiti kutoi mallin mukaan lapsenlapselleen
sinipunavalkoisen Karhu-pipon. Isoäiti käänsi
epäonnekseen Karhu-sanan viroksi. Karu-pipo
ei lapsenlapselle kelvannut, vaikka muutoin
olikin taidokasta työtä.
Länsituristi eli noina aikoina lomilla herroiksi,
jos myi levikset jalasta. Ylimääräiset sukkahousut, länsikauppojen muovikassit ja purkkapaketit kävivät nekin kaupaksi. Saaduilla ruplilla
suomalaismatkailija saattoi ostaa Kaubamajasta tuliaisiksi esimerkiksi Raketa-kellon – joka
muuten lakkasi käymästä jo paluumatkalla!

SALAISEN POLIISIN
VALVONNASSA

Kaikesta oli pulaa Neuvosto-Viron
vuosina ja rahat olivat tiukassa. Arki
vaati kekseliäisyyttä. Ostajia oli esimerkiksi palaneille hehkulampuille. Ne
vaihdettiin vaivihkaa toimivien tilalle
esimerkiksi omalla työpaikalla.

Lyhyt Pagari-katu Tallinnan vanhankaupungin
ytimessä näyttää viattomalta, mutta omaa
kehnon maineen. Pagarinilla sijaitseva kookas
kivitalo oli aikoinaan Neuvostoliiton valtiollisen
turvallisuuspoliisin eli KGB:n Tallinnan päämaja
ja kellarityrmät kammoksuttuja. Niistä ei välttämättä palattu.
KGB:llä oli lonkeronsa monissa maissa, Virossakin yli tuhat palkollista. KGB oli olemassa
vuodet 1954–1991. Sen toimintaa Venäjällä
jatkaa FSB.

Televisiotornin kaikki näkymät eivät sovi korkeanpaikan kammoisille.

NEUVOSTOIKEEN ALLA
Koneen valmistama hissi kipuaa ylös niin rivakasti –
3,5 metrin sekuntivauhdilla –, että korvat menevät
lukkoon. Matkan aikana johtaja Riina Roosipuu ehtii kertoa perusfaktat 314-metrisen tv-tornin (www.
teletorn.ee) rakennusvaiheista, myöhemmästä
alennustilasta ja nykykuntoon kunnostamisesta.
Ylhäällä on kosketusnäytöllisiä infotauluja, jotka
kertovat lisää: muun muassa alueen asuttamisesta,
Tallinnan historiasta ja merkittävistä rakennuksista.

Kärt Radik kertoo.
Ystävä Suomessa saattoi tarkoittaa esimerkiksi himoittua kasettisoitinta – ja länsimaista
hapatusta eli uusinta nuorisomusiikkia.
Spede ja K-Kaupan Väiski
Näyttely keskittyy ajanjaksoon 1970–1980.
Näyttely ei irvaile aiemmille sukupolville, vaan
on kunnianosoitus heille, jotka niukista oloista
ja määräyksistä huolimatta pärjäsivät.

Rakentelijoilla riitti mielikuvitusta, sillä esimerkiksi moottorisahan
moottorista ja polkupyörän osista
saattoi syntyä ruohonleikkuri.

Äänityksiä 24/7/365
KGB valvoi paikallisten lisäksi matkailijoita ja
tarkasti valvoikin. Viru-hotellin 23. kerroksen
salaiset huoneet on kunnostettu museoksi –
tai pikemminkin jätetty ennalleen. Ankeat ja
yllättävän ahtaat tilat eivät kerro tarinaansa
ilman tietäväistä, sanavalmista ja huumorilla

tarinaa ryydittävää opasta.
Vakoilujärjestelyt olivat aukottomat. Kun
Virun hissin ovi aukesi, oli vastassa kerrosemäntä eli vanhempi naisihminen pöytänsä
takana. Hän piti KGB:n tarpeisiin tarkkaa kirjaa
hotellivieraiden menemisistä.
Virun kaikkien huoneiden seinät eivät toki
olleet mikrofonein varustettuja. Mikitettyjä
huoneita oli oppaamme mukaan noin 60.
Niihin sijoitettiin epäilyttävät vieraat eli tietyt
ulkomaalaiset ja ulkovirolaiset.
Voi sitä nauhoitettujen puhelujen määrää ja
nauhoille tallentuneita tyhjänpäiväisiä keskusteluja!
Työvoima oli noina vuosikymmeninä edullista,
joten turhan työn määrä ei ollut ongelma.
KGB-museon suomeksi opastettu museokierros vie noin tunnin. Pääsymaksu on 11
euroa, Viru-hotellissa majoittuvilta 9 euroa.

Viru-hotellin 23. kerroksessa sijaitsivat Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi
KGB:n salaiset huoneet, joissa salakuunneltiin hotellivieraiden huoneita ja
puhelimia. Tilat ovat nyt museona.
Narva-kahvilan (Narva mnt 10) sisustus on sekoitus ruskeita värisävyjä.
Palvelu on hymyileväistä, leivonnaiset
maistuvia, mutta muutoin kahvila on
kuin aikamatka Neuvosto-Viroon.
Viru-hotellin kakkoskerroksen Valuuttabaari on remontoitu samanlaiseksi kuin se oli hotellin valmistumisen
aikaan vuonna 1972.

Näe kauas ja taaksepäin
22. kerroksesta avautuvat huikaisevat näkymät yli
Tallinnan kattojen. Kirkkaalla säällä voi nähdä – tai
kuvitella näkevänsä – Suomeen asti.
Kävijä voi kuvitella myös, millaista oli elo neuvostoaikoina rautaesiripun takana. Sen paljastaa
televisiotornilla syyskuun loppuun asti auki oleva
”Banaaneja ei ole – aikamatka neuvostoajan arkipäivään” -näyttely.
Kokemus on nostalginen, hauska, absurdi tai
puistattava – kävijän iästä ja kokemuksista riippuen.
Esineistö ja kertomukset arjesta neuvostoaikana
tarjoavat kurkistuksen niihin vuosikymmeniin, jolloin
kaikki ei todellakaan ollut paremmin kuin nykyisin.
Rikas ei ollut se, oli sata ruplaa, vaan se, jolla oli
sata ystävää, sanottiin noina vuosikymmeninä.
Vaihdantatalous ja kekseliäisyys kukoistivat.
– Jos perheessä joku oli töissä ravintolassa,
saattoi hän hankkia hyvää lihaa, joka kävi vaihtovaluutaksi esimerkiksi lastenpyörää ostettaessa, opas
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Maan alla avautuvat
Tallinnan syntyhistoria,
kehitys ja merkittävimmät
sotatapahtumat
1200–1700-luvuilta.

Edessä vilkas kesä
Matkailuinto Tallinnaan ja Viroon ei osoita
hiipumisen merkkejä.

MENNYT AIKA MAAN ALTA
– JA YLHÄÄLTÄ
Tallinnan vanhakaupunki on säilynyt hyvin. Raatihuoneentori on yhä sijoillaan, ja keskeiset kadut
kulkevat yhä samoin kuin ne kulkivat keskiajallakin, jolloin kaupungin pääväylä oli Pikk-katu.
Tallinna kehityksen yksi merkkipaaluista
oli vuosi 1248, jonka jälkeen Kaupunki pääsi
mukaan eurooppalaisten kaupunkien Hansaliittoon ja se tiesi taloudellista vakautta. Vaurautta
vahvisti noin sata vuotta myöhemmin saadut
tullioikeudet.
Ensimmäinen maininta torista on peräisin
vuodelta 1313. Torin kulmatalon seinän vuosiluku
1422 puolestaan kertoo, että tässä sijaitsee Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti toiminut apteekki.
Keskiaikainen Tallinnaa suojaava muuri on
nähtävillä monin paikoin: Munga- ja Müürivahekatujen kulmassa hyvin, mutta kenties komeimmin Laboratooriumi-kadulla.
Rutto vihollisia kovempi
Kaupungin puolustusjärjestelmään kuuluvilta
bastioneilta eli linnaketorneilta toisille vievät
maanalaiset käytävät avautuivat yleisölle vuonna
2007.
Käytävät olivat veden vallassa, joten niiden
kunnostus on ollut mittava ponnistus. Viimeisin
osa käytävistä avautui noin vuosi sitten.
Maan alla avautuvat Tallinnan syntyhistoria,
kehitys ja merkittävimmät sotatapahtumat
1200–1700-luvuilta. Ne ovat kunniakkaat,
sillä puolustusmuurit kestivät sotatoimet läpi
historian.
Ruotsin valta kuitenkin murtui Suuren Pohjan
sodan (1700–1721) melskeissä, ja Tallinna siirtyi
Venäjän keisarikunnalle. Taustalla oli kesällä 1710
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Tunnelin seinustoilla on
esillä virolaisten kivenveistäjien taidonnäytteitä eli kalkkikivisiä koristeita, joilla aikanaan
aateliset saksalaissuvut ja
vauraimmat kauppiaat koristelivat talojensa julkisivut.

Tallinnaan levinnyt musta surma eli paiserutto.
Se oli heikentänyt rajusti kaupungin väestöä ja
sotavoimia, joten kaupunki antautui taisteluitta.
Pakoon helteitä – ja miliisiä
Syvälle katuvilinän alle, noin viiden asteen viileyteen voi paeta kesähelteitä.
Maan alla järjestettiin 1950–1970-luvuilla
pakollisia väestönsuojeluharjoituksia, joihin olivat
velvoitettuja myös koululaiset. Kaasunaamarin
käyttö ja Kalasnikov-rynnäkkökiväärin kokoaminen ja purkaminen tulivat nekin lapsille tutuiksi.
Myöhemmin 1980-luvulla kosteissa tunneleissa
miliiseiltä piilottelivat punkkarit ja muu vaihtoehtonuoriso. Ennen museointia tunnelit olivat vielä
kodittomien ankea suoja.
Kattojen yllä
Nousemme tunneleista ylös jykevää keskiaikaiseen puolustustorniin (Kiek in de Kök).
Jyrkkä ja kapea kiviportaikko on kova paikka
kehnojalkaisille. Jos kuitenkin kapuaa tornin
huipulle asti, voi hengitystä tasailla ihailemalla
näkymiä Toompean mäelle, alakaupunkiin ja
satamaan.
Näkymiä on tarjolla, sillä tykeille täytyi olla
ampuma-alaa jokaiseen suuntaan, josta vihollinen voisi lähestyä.

TOUKOKUUSSA Suomen ja Viron välisestä
viisumivapaudesta tuli kuluneeksi 20 vuotta.
Vapautta oli edeltänyt Neuvostoliiton hajoaminen
ja se, että Viro sai elokuussa vuonna 1991 takaisin
itsenäisyytensä.
Tästä on tultu pitkä matka. Nykyisin Tallinna on
monelle Helsingin tärkein nähtävyys. Moni puhuu
kaksoiskaupungista Hellinna–Talsinki, ja merenalaista tunneliakin pohditaan vakavin aikein.
Helsingin Sataman mukaan Helsingin ja Tallinnan välillä seilasi viime vuoden heinäkuussa liki
1,2 miljoonaa matkailijaa. Matkustajamäärät ovat
olleet koko 2010-luvun ajan tasaisessa kasvussa.
Nyt ollaan 8,7 miljoonassa vuotuisessa matkustajassa. Kesäkuulta alkava vilkkain matkailusesonki tarkoittaa tiheää vuoroväliä: tarjolla on jopa
24 päivittäistä laivavuoroa Helsingistä Tallinnaan.
Heinäkuu tuo hulinan
Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna BoijerSvahnström kertoo, että punaisilla laivoilla
vilkkain aika alkaa heinäkuussa. Seuraavaksi
suosituimman elokuun vilkkautta selittää sekin,
että Virossa koulujen lomat päättyvät elo–syyskuun vaihteessa.
– Näyttää siltä, että suomalaisten perheiden
matkailu on siirtymässä heinä–elokuulle. On yhä
yleisempää, että perhe ottaa auton mukaan myös
päiväreissuille ja etenkin pidemmille matkoille,
Boijer-Svahnström arvioi.
Viime vuoden kesä–elokuussa lähes 750 000
ihmistä matkusti Viking Linen laivoilla – joista
rivakinta kyytiä tarjoaa FSTR-katamaraani. Se vie
perille ihmiset ja autot alta kahden tunnin.
Viro kiinnostaa
Suomalaiset matkailijat ovat löytäneet Tallinnan
lisäksi myös muun Viron. Vuonna 2016 Viroon
matkusti enemmän turisteja kuin koskaan
aiemmin, kertovat maan matkailutoimiston
tiedot. Suomalaisille kertyi Virossa vuonna 2016
lähes miljoona hotelliyöpymistä – 46 prosenttia
kaikista ulkomaalaisten matkailijoiden hotelliyöpymisistä Virossa.

Viru-hotelli sai
Suomi-huoneet
Suomi100 on kesällä esillä juhlavasti ja
näyttävästi myös kaupungilla.
VUONNA 1972 avautunut Original Sokos Hotel
Viru elää 45-vuotisjuhlavuottaan. Tallinnan
tunnetuin maamerkki on uudistunut edukseen:
hotellin kaikki 423 huonetta on remontoitu. Suomi on näyttävästi esillä 18. kerroksen Suomi100huoneissa, joiden teemat kertovat mm. urheilusta, matkailusta, diplomatiasta, musiikista ja
sarjakuvista.
Suomi100-juhlavuosi näkyy monin tavoin kaupungilla. Kesän avaa 10.6. Suomi100-konsertti
Vapauden aukiolla. Järjestelyistä vastaavat Suomen suurlähetystö ja Suomen Viron-instituutti.
Älä unohda näitä!
Historian ja arkkitehtuurin ystävien Vanhankaupungin päivät jatkuu 4.6. asti. Tapahtuma muun
muassa avaa lukuisat yleensä suljetut historiallisten rakennusten sisäpihat. Kiinnostava kohde on
myös Pietari Suuren rakennuttama Kadriorgin
barokkilinna ja taidemuseo Kumu. Viikinkiaika
Virossa avautuu Paksu Margareetta -tornin näyttelyssä, jossa on uusia esinelöytöjä.
www.visittallinn.ee
www.visitestonia.com
www.kumu.ekm.ee/fi/
www.meremuuseum.ee/paks-margareeta
www.sokoshotels.fi
www.vikingline.fi, www.tallinksilja.fi,
www.eckeroline.fi, www.lindaline.fi

AL-edut
HERTZ
Jopa 10 % alennus autonvuokrauksista, kun
varaus tehdään etukäteen.
www.autoliitto.fi/hertz
Lisätiedot: www.showyourcard.eu
TOURING CARS
100 euron alennus matkailuauton vuokrauksesta TAI grilli- ja retkeilykalustesetti
veloituksetta vuokrauksen yhteydessä (arvo
vähintään 57 euroa).
Lisätiedot: www.autoliitto.fi/touringcars
  
HOTEL SUSI
Jopa 20 % alennus majoituksista. Matkaa
keskustaan 4 km, satamaan 5 km.
Hotel Susi, Peterburi tee 48.
Lisätiedot: www.autoliitto.fi/jasenedut
SIGHTSEEING
Tallinnan keskustassa kulkevien
Citysightseeing Tallinn -bussien päivälippu
maksaa normaalisti aikuiselta 20 euroa.
Autoliiton jäsenet saavat päivälipun puoleen
hintaan eli 10 eurolla, kun näyttää lippua ostaessa Autoliiton voimassa olevan jäsenkortin.
Alennus on voimassa elokuun loppuun asti.
Valittavina on kolme reittiä. Päivän aikana
voi nousta pois ja takaisin niin monta kertaa
kuin haluaa. Yksi lippu kelpaa kaikilla kolmella
reitillä.
Lisätiedot: www.autoliitto.fi/tallinnasightseeing, www.citysightseeing.ee
moottori.fi
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