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Tallinna
Tallinnassa tapahtuu. Elokuvalle omistettu 

Filmimuuseum, yleisölle avattu KGB:n 
tutkintavankila ja Rotermannin herkuttelu- ja 

shoppauskortteli ovat tuoreimmat houkutukset.

Teksti ja kuvat Mika Remes

ensimmäinen päivä  
Modernilta torilta  
tutkintavankilaan
Aamupäivä. Tallinna sai syyskuun alussa 
uuden ratikkalinjan numero 4, joka kuljet-
taa vartissa lentokentältä keskustaan. Ei 
silti hötkyillä, kävellään kentältä Ülemiste 
Cityyn lounaalle keväällä aloittaneeseen 
Juuriin (Valukoja 10), joka keittiömestari 
Kaido Metsan johdolla levittää lähi- ja 
villiruoan ilosanomaa. Vanhasta teolli-
suushallista on taiottu puulla, teräksellä 
ja viherkasveilla kiehtova miljöö. Juur on 
uuden pohjoismaisen keittiön suunnan-
näyttäjä Virossa ja Metsa sukupolvensa 
lahjakkaimpia kokkeja, kuten nokkela 
kaaliravioli, pikasavustettu siianmätilau-
tanen sekä hirvenfilee metsäsienillä osoit-
tavat. Hintataso on maltillinen. Kolme 
ruokalajia irtoaa kevyesti alle 40 euron. 

Suoraan uunista. Sander Allmere rikastuttaa Viron leipäkulttuuria Røstissa.

Yllä: Kiehtova 
lähikohde. Kaukana 
ovat ajat, jolloin 
Tallinnaan mentiin 
vain halvan viinan 
perässä. Nykyään 
kaupunki yllättää 
monipuolisuudel-
laan.

Vasemmalla: 
Museouutuus. 
Viron tuore 
elokuvamuseo 
Filmimuuseum on 
Tallinnan uusia 
vierailukohteita. 
Kuvassa tiedottaja 
Helena Tedre.

Iltapäivä. Rotermannin teollisuuskortteli 
keskellä Tallinnaa on nähnyt yhtä ja toista, 
muun muassa mestariohjaaja Tarkovskin, 
joka kuvasi kulttielokuva Stalkeria hämä-
rillä Rotermannin kujilla. Alue on raken-
nettu uusiksi, ja nyt alkaa tulla valmista. 
Kaupat ja ravintolat on valittu laadun ja 
omaperäisyyden perusteella, kansainvä-
liset ketjut loistavat poissaolollaan. 

Virolaisen muotoilun ja muodin suunta 
selviää Tallinn Design Housessa (Roter-
manni 14). Tarkista valikoimista DeMoo-
gin aikaa ja trendejä uhmaava herrain 
vaatemallisto. Tallinnalaissuunnittelija 
Katrin Kuldman brändi Amanjeda puo-
lestaan tarjoaa väriloistoa naisille Muhun 
saaren hengessä. Rotermannin tasokkaan 
ruoka kadun huiput ovat flammenküchelle 
omistautunut persoonallinen Flamm, 
superhyvien korvapuustien kahvila Røst 
ja komea viiniravintola R14.

Ilta. Tiina Treumann avasi viisi vuotta 
sitten Kadriorgaan ranskalaisen kortte-
libistron tunnelmaa tavoittelevan Saltin 
(Vase 14). Salt valittiin Tallinnan par-
haaksi tulokkaaksi, ja siitä lähtien ryy-
sistä on riittänyt. Saltia on hehkuttanut 
myös ruokaopas White Guide. Treumann 
johtaa salia, ja avokeittiössä menosta 
vastaa Vladimir Proskurnin. Ideana on 
kokata hyvistä raaka-aineista mitä huvit-
taa. Eteen kannetaan strutsitartaria viet-
namilaisilla yrteillä, kukkakaalitempuraa 
tikun nokassa ja cevichea vohvelituutissa. 
Eihän siitä voi tulla kuin hyvälle tuulelle. 

Saltista jalat vievät mukulakivikadulle 
vanhaan kaupunkiin, jonka uusin houku-
tus on cocktailien ja jaettavien pikkuan-
nosten nimeen vannova Parrot MiniBar 
(Vana-Posti 7). Baarissa on trooppinen 
tunnelma, ja tila on sisustettu mystisillä 
lintuhäkeillä.

“Käänny 
      vasemmalle,

seuraa polkua 
        läpi metsän

      ...siellä se on.”

Paratiisi.

Myös henkilökohtaisia  
matkavinkkejä.

americanexpress.fi/ 
platinumcard ›
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Tasokas tulokas. Parrot MiniBar naittaa 
tasokkaat cocktailit pikkupurtavaan.

Makuja Rotermannilta. Ravintola Flammin 
omistaja Ingrid Talgre ja flammenküche.

Viro

TALLINNA

Edullisesti 
Viru
Massiivinen hotelli Viru on ollut 
suomalaisten suosima Tallinnan- 
tukikohta vuodesta 1972 lähtien. 
Hotellilegenda tekee kunniaa 
100-vuotiaalle Suomella sisusta-
malla 11 Suomi-aiheista huonetta. 
Rohkeasti myös Tom of Finland on 
saanut oman soppensa.

VIRU VÄLJAK 4,  
WWW.SOKOSHOTELS.FI

Kohtuudella 
Hilton Tallinn Park
Hilton-ketju rantautui kesällä 
2016 Tallinnaan Politsein puiston 
laidalle. Ydinkeskustan riemut 
ovat kävellen saavutettavissa. 
Hiltonin tapaan huoneet ovat 
tilavia, yksityiskohdat kunnossa, 
aamupala ruhtinaallinen ja palvelu 
sujuvaa. 

FR. R. KREUTZWALDI 23,  
WWW.HILTONHOTELS.COM

Leveästi  
Royal Residence Boutique  
Hotel & Spa
19 viiden tähden huonetta  
vanhan kaupungin laidalla 
 romantikoille – tai muuten vain 
menneen maailman tunnelmaan 
ihastuneille. Jugendtalon  
kätköistä löytyy pieni mutta  
ylellinen spa sekä fine dining 
-ravintola AU79.

RANNAMÄE TEE 3,  
WWW.ROYALRESIDENCETALLINN.COM

Toinen päivä  
Modernilta torilta  
tutkintavankilaan
Aamupäivä. Tallinnan päärautatiease-
man kupeeseen vanhoihin vaunuvaras-
toihin keväällä 2017 avattu ”hybriditori” 
Balti Jaama Turg (Kopli 1) on kuin nälkäi-
sen Disney World: perinteistä torikauppaa, 
moderneja ruokahalleja, luomukojuja, 
herkkukauppoja, katuruokaa, virolaista 
käsityötä, kahviloita ja ravintoloita. Viro-
lainen arkkitehtitoimisto Koko saa täy-
det tyylipisteet vanhaa ja uutta yhdistä-
vän herkkukompleksin toteutuksesta. 
Tuliaiskassiin makkarakimara Butcher 
& Chefistä, Biomarketin vihannestiskistä 
herkkukurkut ja kalahallista savusampea. 

Ruokataivaasta on vartin kävelymatka 
maanpäälliseen helvettiin. Vanhasta kau-
pungista löytyvä KGB:n tutkintavankila 
(Pagari 1) avattiin syksyllä yleisölle. Kel-
larikäytävän synkät sellit karmeine tari-
noineen kertovat karusti, miten systeemi 
rusentaa ihmisen. 

Iltapäivä. Virolla on ansiokas historia 
elokuvamaana. Neuvostoliitossa parhaat 
mainosfilmit syntyivät virolaisstudioissa 
virolaisella osaamisella. Nyt nuo tarinat 
on koottu syyskuussa avatussa arkkiteh-
tuuriltaan rohkeassa Filmimuuseumissa 

(Pirita tee 56) Maarjamäen linnan naapu-
rissa. Museoon marssitaan puiston läpi 
punaista tartania pitkin kuin Cannesissa. 
Museo kertoo paljon elokuvan tekemi-
sestä. Luurit siis päähän ja leikkimään 
äänittäjää. Tähtirooliin pääsee vihreän 
kankaan edessä. Roolisuorituksen voi 
liittää kuuteen eri filmivaihtoehtoon. 
Videoklippi toimitetaan sähköpostiin. 
Verraton tuliainen, joka mykistää koti-
joukot.

Ilta. Vladislav Djatšuk on kokannut luk-
sushotelli Telegraafissa ravintola Tchai-
kovskyn useasti Viron ykköseksi. Se ei 
venäläisen keittiön mestarikokille ole 
riittänyt. Viime vuoden lopussa Djat-
suk pääsi toteuttamaan omaa kokki-
unelmaansa Kadriorgan puiston laidalla 
somaan puuhuvilaan remontoidussa Mon 
Reposissa (Narva maantee 92). Huvilan 
salissa meno on rentoa, ruoka huolella lai-
tettua. Djatšuk ei kahlitse itseään ismeillä 
köökin nurkkaan vaan kokkaa avoimin 
mielin. Osa ohjeista perustuu 1700-luvun 
venäläisiin keittokirjoihin. Omenageelillä 
päällystetty hanhenmaksapallo on kuin 
pienoisveistos. Paistettu viiriäinen per-
siljajuuripyreellä saa granaattiomenan 
siemenistä ripauksen Lähi-itää lautaselle. 
Yläkerrassa syödään loppuviikosta Djat-
sukin kunnianhimoisia maistelumenuja.

MAJOITUS


