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Viro
Lähde Viroon, on sen aika!

Hurmaava

Runsas tapahtumakesä: 
festivaaleja, 
ruokakatuja, urheilua

Mooskan savusauna 
on ainut laatuinen 
elämys

Parhaat  
merenranta ravintolat 
rannikko kierroksella
Kuva: Reimo Ruubel



Kuva: Rasmus Jurkatam
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MATKAILU VOI TUNTUA sopimattomalta aiheelta 
vaikeina aikoina, mutta sitä se ei ole. Suomen 
ja Viron väliset hyvät naapuruussuhteet eivät 
pohjaudu vain diplomatiaan ja bisnekseen. Hyviä 
suhteita ylläpidetään päivittäisillä kontakteilla ja 
vierailuilla, joita vain matkailu voi tarjota.

KORONAPANDEMIA LOI muureja ihmisten välille 
– myös meidän virolaisten ja suomalaisten. 
Matkailu maidemme välillä väheni merkittävästi. 
Se on tuntunut samalta kuin olisi erossa osasta 
perhettään. Nyt on aika yhdistää suuri perhe 
molemmin puolin Suomenlahtea.

ON VIRON AIKA. Kutsumme sinut tutustumaan 
uudelleen Viron rentouttavaan luontoon, 
paikallisiin herkkuihin ja laadukkaaseen palveluun. 
Virossa matkustaminen on helppoa lyhyiden 
välimatkojen ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. 

VOIT LÖYTÄÄ VIROSTA myös ihan uusia elämyksiä. 
Remontoidut ja virusturvallisuudesta huolehtivat 
hotellit, hyvät ravintolat, tasokkaat kylpylät sekä 
nähtävyydet odottavat sinua. 

Toivotan sinut tervetulleeksi Viroon.  
Meillä on paljon nähtävää.

Tervetuloa 
naapuriin!

Andres Sutt
Viron ulkomaankauppa- ja 
tietotekniikkaministeri

4 Viro on lapsille seikkailu
 Lottemaa, Ylösalainen talo ja uimarannat ovat 

lapsiperheiden suosikkikohteita.

5 Elämysloma lähellä
 Viro tarjoaa elämyksiä sille, joka kaipaa matkaltaan 

jotakin erilaista.

6 Virosta kasvoi kiinnostava muotimaa
 Poimi parhaat ostosvinkit Tallinnaan,  

Tarttoon ja Pärnuun.

7 Vieraile viinitiloilla ja panimoissa
 Viro hemmottelee käsityöoluiden, viinin ja  

siiderin ystäviä.

8–9 Virossa liikkuminen on helppoa
 Julkisilla matkustaminen on edullista ja  

välimatkat lyhyitä. 

10–11 Luonto- ja aktiivilomailijan Viro
 Virossa on mainiot puitteet patikointiin, pyöräilyyn  

ja golfaamiseen.

12–13 Vanhat tehtaat kukoistavat kulttuurikeskuksina  
+ tapahtumakalenteri 2022

 Teollisuusrakennukset kuhisevat taas elämää.

14 Tartto panostaa kulttuuriin
 Tartto valmistautuu Euroopan 

kulttuuripääkaupunkivuoteen 2024. 

15 Unohtumattomia makuelämyksiä meren äärellä
 Viro on oivallinen matkakohde kulinaristille.

Sisällys

Viro on täynnä  
uusia elämyksiä
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Kuva: Kaupo Kalda
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Kuva: Priidu Saart
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Lapsiperheet löytävät ympäri Viroa jännittävää 
tekemistä, teemapuistoja ja rentouttavia hiekka-
rantoja, joiden lämpimät vedet kutsuvat uimaan.

Viro on lapsille seikkailu
alueelle. Metsään on rakennettu taloja, 
pikkumökkejä ja erilaisia leikkipaikkoja, 
joissa Keksijäkylän asukkaat viihdyttä-
vät vieraita. Lotte ystävineen kiertelee 
kylässä. Lottemaa avautuu tänä vuonna 
11. kesäkuuta. 

TALLINNASTA LÖYTYY MONENMOISTA 
tekemistä perheille. Eläinten ystävien 
kannattaa suunnata Tallinnan eläintar-
haan. Pienimmät lapset viihtyvät lasten 
eläintarhassa, jossa koti- ja lemmikkieläi-
met on tuotu käden ulottuville. 

Tallinnassa voi vierailla myös keksintö-
tehdas Protossa tutkimassa keksintöjen 
prototyyppejä, jotka heräävät henkiin 
uusimman teknologian avulla. Lentosa-
tamassa lähellä Protoa sijaitsee Viron 
merimuseo, jossa voi seikkailla aidossa 
sukellusveneessä ja testata taitojaan 
merenkulkuun liittyvissä peleissä.

TARTOSSAKIN RIITTÄÄ LAPSILLE ihmeteltä-
vää. Ylösalainen talo on jännittävä koke-
mus vierailijoille, joiden päätä ei huimaa. 
Kaikki huonekalut ovat nurinniskoin ja 
kallellaan. 

Tiedekeskus Ahhaassa voi tutustua 
teknologian ihmeisiin, ja lapset saavat 
testata monia erilaisia laitteita. Huimia 
kokemuksia on luvassa esimerkiksi tek-
nologiasalissa, jossa voi ajaa polkupyö-
rällä katon rajassa ja tutkia kodinkoneita 
sisältäpäin. Hiidenmaan Tuuletornissa toimii museo, 

tiedekeskus ja satumaailma. Kuva: Priidu Saart
Lähellä Pärnua sijaitseva Lottemaa on virolaisille kuin Muumimaailma suomalaisille. 
Kuva: Lottemaa Theme Park

Kuva: Virgo Haan

Heiki Ernits ja Janno Põldma. Iloinen ja 
utelias koiratyttö asuu Keksijäkylässä 
vanhempiensa, pikkusisarensa Roosin ja 
eläinystäviensä kanssa. 

Lottemaa avattiin vuonna 2014. Se 
on Baltian suurin teemapuisto: Keksijä-
kylä levittäytyy kahdentoista hehtaarin 

L
apsiperheiden ykköskohteisiin 
kuuluu lähellä Pärnua sijaitse-
va Lottemaa, joka on virolaisille 
sama kuin Naantalin Muumi-
maailma suomalaisille. Lotte on 
Viron suosituin piirroselokuvi-

en ja kirjojen sankari, jonka ovat luoneet 

Tiedekeskus Ahhaa. Kuva: Anna Svetlichnaia
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Lammasmäen lomakeskus on saanut aivan uuden saunan, joka on 
tiettävästi ainutlaatuinen maailmassa – turvesauna. Kuvat: Kätriin Huttunen
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Mooskan tilan savusauna Etelä-Virossa Võrumaalla 
tarjoaa mieleenpainuvan saunakokemuksen. Löy-
lyttely lauteilla hoitaa sekä kehoa että mieltä. Sau-
naa emännöi Eda Veeroja, joka lämmittää saunan 

ja osallistuu saunarituaaleihin vieraiden kanssa. 

Elämysloma lähellä

Wagenküllissa Valgamaalla voi yöpyä upeassa jugend-
rakennuksessa. Linnassa on ravintola, 1930-luvun 
tyylinen hotelli ja kylpylä. 

Luonnonläheisiä yöpymispaikkoja löytyy maatiloilta, 
metsän keskeltä ja mökkikylistä. Maidlan villa Raplassa 
on tyylikäs lomatalo keskellä luontoa. Ainutlaatuisia 
majoituspaikkoja ovat myös Ööd Hotels -ketjun lasi-
mökit keskellä kauneinta Viroa. 

Virolaiset saunat, kartanot ja majoitukset keskellä luontoa tarjoavat 
elämyksiä sille, joka kaipaa matkaltaan jotakin erilaista.

Pädasten kartano Muhun saarella on yksi upeimmista 
kartanoista Virossa. Kartanon historia alkaa 1500-luvulta. 
Nykyään kartanossa sijaitsee ylellinen kylpylähotelli  
ja palkittu ravintola Alexander. 

Erikoisesta saunahetkestä voi nauttia Koillis-Virossa 
Lammas mäellä, jonka saunamaailmassa voi kylpeä Kunda- 
joella kelluvassa turvesaunassa ja nauttia turvehoidosta. 
Hoidossa vartalo peitetään turpeella ja annetaan lämmön 
hoitaa kipeitä lihaksia. 

Virolaisilla kartanoilla on pitkä historia. Kartanot elivät 
kulta-aikaansa runsaat sata vuotta sitten, jolloin erityyp-
pisiä kartanoita oli Virossa lähes kaksituhatta. Lahemaan 
kansallispuistossa sijaitseva Palmsen kartano ja ulkomuseo 
on kartanokokonaisuus, jossa on puistoja, puutarhoja ja 
historiallisia rakennuksia. 

TEKEMISTÄ LAPSIPERHEILLE LÖYTYY myös 
suurimpien kaupunkien ulkopuolelta. 
Koillis-Virossa Kiviõlissa on talviurheilu-
keskus, jonka vieressä toimii kesäisin koko 
perheen seikkailukeskus. Siellä voi kokeil-
la ilmalentoa vaijeriradalla ja Tarzan-hyp-
pyä. 

Luonnonkauniilla Hiidenmaan saarella 
Käinassa on upea koko perheen käynti-
kohde Tuuletorn, jossa toimii museo, 
tiede keskus ja satumaailma. Naapuri-
saarella Saarenmaalla on koko perheelle 
tarkoitettu elämyskeskus Wow.

VIROSSA ON MYÖS hyviä rantakohtei-
ta lapsiperheille. Lapsille sopivat muun 
muassa raikkaan mäntymetsän reunus-
tama Narva-Jõesuun ranta, Piritan ranta 
Tallinnassa, Paralepan ranta Haapsalussa 
ja Viron kuuluisin ranta Pärnussa, jossa 
vesi syvenee hitaasti ja sopii myös pikku-
lapsille. 

Hyviä rantakohteita ovat myös Etelä- 
Virossa Võrun kaupungissa sijaitseva 
Tamulan ranta, Verevin järven rannalla 
sijaitseva Elva, Kuressaaren uimaranta 
Saarenmaalla ja maalauksellinen Viljandi-
järven ranta Viljandissa.

Tallinnan Noblessnerissa sijaitsevassa 
Iglukylässä voi saunoa iglusaunassa ja 
vilvoitella raikkaassa meri-ilmassa. 
Kuva: Iglupuiston iglusaunat

Vanhalla tuhkavuorella sijaitsevassa Kiviõlin 
seikkailu keskuksessa pääsee kesäisin ajamaan 
maastoautoradalla. Kuva: Joosep Martinson

Narva-Jõesuun ja Pärnun rannat sopivat mainiosti 
lapsiperheiden päivänviettoon.  
Kuvat: Meresuu SPA Hotel / Valdis Skudre

Lue lisää  
perhekohteista

Lue lisää 
majoituspaikoista
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”Teemme yhteistyötä useiden tehtai-
den kanssa Puolassa, Bangladeshissa, 
Keniassa, Intiassa ja Virossa. Menem-
me paikan päälle niihin tehtaisiin, joissa 
on ylijäämämateriaalia”, tänä keväänä 
Keniassa työskennellyt Aus kertoo.

HUKKAMATERIAALIN OHELLA AUS tuottaa 
vaatteita kierrätysmateriaaleista. 

”Kierrätys on nousussa. Meidän on 
alettava panostaa kestävästi tuotettuihin 
vaatteisiin pikamuodin sijaan. Vaateteol-
lisuus tuottaa valtavasti jätettä. Vaatteet 
ovat samanlainen ympäristöhaitta kuin 
muovi.”

Ausin mallistossa on helppokäyttöisiä 
arkivaatteita, t-paitoja, neuleita, housu-
ja, hameita, bleisereitä, jakkuja, college-
asuja ja laukkuja. Tänä keväänä on alkanut 
myös alusasujen tuotanto. Ausin tuotteet 
tunnistaa nuolesta, joka löytyy kaikista 
hänen brändinsä vaatteista.

”Nuoli symbolisoi sitä, että jätemate-
riaali on noussut korkeammalle tasolle. 
Sillä on uusi arvo.”

ALOITTAESSAAN VAATESUUNNITTELUN Aus 
ajatteli, että hänen asiakkaitaan olisivat 
nuoret ihmiset. Suurin osa asiakaskun-
nasta on kuitenkin yli 30-vuotiaita.

”Suunnittelemieni tuotteiden ostami-
nen on yhteydessä elämäntyyliin ja kes-
tävään kulutukseen. Ostoksilla voi tehdä 
eettisiä valintoja”, Aus sanoo.

Hänen mielestään Viro on nykyään 
kiinnostava muotimaa, jonka suunnitteli-
jat ovat runsaassa kymmenessä vuodessa 
nousseet kansainväliselle tasolle.

Reet Ausin suunnittelemia vaatteita 
myydään monissa virolaisissa vaateliik-
keissä. Hänellä on oma studiokauppa  
Telliskivessä Tallinnassa. 

Vinkit Viron shoppailuun
Virolaisista designliikkeistä voi 
hankkia kohtuuhintaisia tuotteita 
kodin sisustamiseen ja pukeutu-
miseen sekä tehdä vintage-löytö-
jä. Poimi parhaat vinkit Tallinnaan, 

Tarttoon ja Pärnuun.

Tallinna
Telliskivi. Vanhalla teollisuusalu-
eella toimiva luova keskus, jossa 
on runsaasti gallerioita ja pikku-

kauppoja. Telliskivessä sijaitsee 
esimerkiksi Mokokon myymälä, joka 

myy oman studionsa nahkatuotteita.
Teele. Virolaissuunnittelijoiden kera-

miikkaa, posliinia, lasia, puuta, nahkaa, 
tekstiilejä, neuleita ja koruja.

Tallinn Design House. Rotermannin 
korttelissa sijaitsevan myymälän valikoi-
massa on muotia, koruja, nahkataidetta 
ja kodin sisustustuotteita.

Tali. Kalamajassa sijaitseva keskus tar-
joaa designia, nahkatuotteita, vaatteita ja 
kodin sisustustuotteita.

Krunnipea. Designmyymälässä on 
tarjolla yli 70 virolaisen ja baltialaisen 

suunnittelijan töitä.
Katarina käik. Runsas valikoi-

ma käsityötuotteita käsityökadulla 
Vanhas sakaupungissa.

”Oma Asi”. Tallinnan Vanhassa-
kaupungissa. Virolaisen designin lisäksi 
tarjolla omaperäisiä tuotteita, jotka tuo-
vat hymyn huulille.

Mestarien Piha. Käsityömestareiden 
töitä Vanhassakaupungissa.

A-galerii. Virolaisten korusuunnitteli-
joiden edustuskauppa.

Designputiikki Les Petites. Koruja, 
vaatteita, leluja, sisustustuotteita.

Tartto
Luova kaupunki Aparaaditehas. Van-
haan tehdasrakennukseen perustettu 
kulttuuri keskus, jossa on trendikkäitä 
design- ja taidekauppoja.

LEVI-designmyymälä. Virolaisten 
koru- ja vaatesuunnittelijoiden tuottei-
ta. Suunnittelijoina muun muassa Tanel 
Veenre, New Vintage by Kriss, Agnes 
Veski, KIRSS, SECO, Kristi Liiva, MARAT, 
Woolish, Eve Hanson, MuHoov ja Mithio.

Kingiabi. Design- ja matkamuistomyy-
mälä myy virolaista käsityötä ja designia.

Pärnu
SONNE. Kodin sisutusta ja taidetta.

Siluett. Virolaista muotia ja huone-
kaluja, joita ovat suunnitellet muiden 
muassa Tiina Talumees ja Reet Aus.

Virosta kasvoi  
kiinnostava 
muotimaa
Reet Aus suunnittelee vaatteita ylijäämä- ja 
kierrätysmateriaaleista. Virolaiset suunnittelijat 
ovat runsaassa kymmenessä vuodessa nousseet 
kansainväliselle tasolle, hän sanoo.

Virosta on tullut kansainvälisestikin kiinnostava 
muotimaa. Kuvat: Tallinn Design House

V
aatesuunnittelija Reet Aus on 
tunnettu nimi Virossa. Hän 
on 2000-luvun alusta lähtien 
käyttänyt suurten tehtaiden 
ja brändien ylijäämämateri-
aaleja. Hänen suunnittele-

mansa vaatteet säästävät ympäristöä, 
sillä tuotannossa käytetään vain vähän 
luonnonvaroja.

Aus suunnittelee mallistonsa 
upcyc ling-periaatteella vaateteol-
lisuuden ylijäämämateriaaleista. 
Upcycling tarkoittaa materiaalin 
muuntamista uuteen muotoon. 
Silloin materiaalista tulee entistä 
laadukkaampi tai arvokkaampi sen 
sijaan, että se päätyisi jätteeksi.
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Lue lisää design- ja 
klassikkokaupoista
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Vieraile 
viinitiloilla ja 
panimoissa
Viro hemmottelee käsityöoluiden,  
viinin ja siiderin ystäviä. Tuotantoon  
pääsee tutustumaan paikan päällä.

Murimäen viinitilalla 
valmistetaan laadukasta 
virolaista käsityöviiniä.  

Kuva: Anna Svetlichnaia

Telliskiven luova keskus on yksi Tallinnan 
trendikkäimmistä seuduista. Alueen ravintoloissa 
voi maistella virolaisia juomia. Kuva: Rasmus Jurkatam

Panimoita
Virolainen pienpanimokulttuuri elää 
nousu kautta. Paikalliset panimot ovat saa-
vuttaneet kansainvälistä huomiota korkea-
laatuisilla tuotteillaan sekä hyödyntämällä 
nykyaikaisilla tavoilla virolaista tuhatvuo-
tista olutperinnettä ja uusia makuja. 

Põhjala-panimo on valittu Rate-
Beer-sivustolla maailman sadan parhaim-
man pienpanimon joukkoon, ja panimon 
Rukkivein on nimetty maailman parhaaksi 
ruisolueksi. Põhjalan pienpanimopionee-
rien erikoisuuksia ovat vahvat portterit 
ja stoutit. Põhjalan oluisiin voi tutustua 
Tallinnan Noblessnerissa sijaitsevassa 
Põhjala Tap Roomissa, jossa järjestetään 
panimokierroksia. 

Tanker Brewing on Jürissä lähellä 
Tallinnaa sijaitseva kokeilunhaluinen pien-
panimo. 

Pühaste-panimo perustettiin vuonna 
2011 samannimisessä kylässä. Panimo 
sai omat tilansa Tarttoon vuonna 2016. 
Maistiaisia tarjolla.

Õllenaut sijaitsee Tänassilmassa lähel-
lä Tallinnaa. Panimo tunnetaan etiketissä 
seikkailevasta silmälasipäisestä hahmos-
ta, jonka ulkomuoto mukailee aina kun-
kin oluen tyyliä. Panimossa järjestetään 
tutustumiskierroksia. 

Sori on kahden suomalaisten perus-
tama panimo Virossa. Vanhassa tehdas-
hallissa Tallinnassa toimiva pienpanimo 
on maan tunnetuimpia. Opastettuja vie-
railuja. 

Pernauer Pärnussa tuottaa laadukkaita 
käsityöoluita.

Viinitiloja
Hedelmä- ja marjaviinejä on valmistet-
tu Virossa keskiajalta lähtien. Viini tilojen 
tuotteita kannattaa ostaa suoraan tuot-
tajilta, jolloin voi samalla tutustua viro-
laiseen viinintuotantoon. Viineissä 
käytetään raaka-aineina herukoita, pihla-
janmarjoja, raparperia ja voikukkaa. Lisäk-
si on viinitiloja, jotka kasvattavat rypäleitä. 
Tunnetuin on Muhun viinitila.

Põltsamaan kaupungissa Keski-Viros-
sa on valmistettu suosittuja hedelmävii-
nejä jo vuodesta 1921 lähtien. Põltsamaa 
onkin Viron viinipääkaupunki. Paikallisiin 
viineihin voit tutustua Põltsamaan linnan 
pihalla, jossa on vuonna 1998 avattu viini-
kellari. 

Allikukivin tilalla Pärnumaalla on eri-
koistuttu raparperiviineihin, mutta tilalla 
valmistetaan viiniä myös tyrnistä, musta-
herukasta, omenoista ja pihlajasta. Viini-
tarhassa voit tutustua viinin valmistus-
prosessiin. 

Uue-Saalusen viinitila sijaitsee Võru-
maalla Peipsijärven eteläpuolella.

Luscher & Matiesen viinitilalla Muhun 
saarella on tuotettu viiniä 1900-luvun 
alusta saakka.

Saarenmaan viinitehdas valmistaa  
viinejä kotimaisista raaka-aineista.

Murimäen viinitila Valgan maakunnas-
sa tuottaa laadukasta käsityöviiniä. Viini-
tarhaan järjestetään vierailuja.

Mamm&Frukt on pieni viinitila Pärnus-
sa. Täällä viiniä valmistetaan paikallisista 
marjoista ja hedelmistä.

Siideritiloja
Virossa valmistetaan myös maukkaita 
siidereitä muun muassa omenoista ja 
marjoista.

Jaanihanson siideripanimolla Pärnu-
maalla valmistetaan siideriä virolaisista 
omenoista. Panimokierroksia ja maisti-
aisia.

Torin siideritilalla Pärnumaalla viljel-
lään Viron ilmastoon sopivia rypälelajeja, 
joista valmistetaan juomia. Tilalla järjes-
tetään tutustumiskierroksia.

Kodasin tila Etelä-Virossa Valgjärvel-
lä tuottaa maistuvia siidereitä ja juomia 
omenoista ja paikallisista marjoista.

Kuvat: laimipress

Lue lisää ostoksista  
ja juomista
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Edullisesti laivalla
Laiva on helpoin ja edullisin tapa mat-
kustaa Viroon. Matka kestää vain pari 
tuntia, ja lähtöjä on molempiin suuntiin 
monta kertaa päivässä, aamusta iltaan. 
Suomesta Viroon liikennöivät Eckerö 
Line, Tallink Silja ja Viking Line.

Saarille lautoilla
Viron suurimmille saarille Saarenmaalle 
ja Hiidenmaalle voi matkustaa Manner- 
Virosta ympäri vuoden kulkevilla auto-
lautoilla. Liput kannattaa ostaa etu-
käteen viikonloppuna ja loma-aikoina 
matkustettaessa. 

Virossa on myös runsaasti pienempiä 
ja tuntemattomampia – mutta tutustu-
misen arvoisia – saaria, kuten Vormsi, 
Kihnu, Ruhnu, Abruka, Prangli, Naissaar, 
Aegna, Manilaid ja Peipsijärven Piirissaar.

Mukavasti bussilla
Virossa on laaja linja-autoverkosto, ja 
busseilla pääsee kulkemaan moniin 
suuriin ja pienempiinkin kaupunkei-
hin. Lipun voi ostaa suurimmilta linja- 
autoasemilta, kuljettajalta tai etukäteen 
netistä osoitteesta tpilet.ee. Vilkkaim-
milla reiteillä lippu kannattaa ostaa 
etukäteen.

Virossa liikkuminen 
on helppoa
Julkiset kulkuneuvot ovat Virossa edullisia ja 
välimatkat lyhyitä. Hyväkuntoisia teitä pitkin on 
helppo matkustaa myös omalla autolla.

K uva: Tallinna Sadam

Kuva: M
eelika Lehola

Kuva
: L

ux
 E

xp
re

ss

Kuva: Ja
anus R

ee

Kuva: K
adi-L

iis
 K

op
pe

l

Kätevästi omalla autolla
Omalla autolla matkustaminen on Viros-
sa helppoa. Suomalaismatkailija tarvit-
see mukaansa passin tai henkilökortin, 
ajokortin, paperisen rekisteriotteen 
I-osan sekä liikennevakuutuksen. Suo-
malainen liikennevakuutus on voimassa 
myös Virossa. Sähköautoilijalle on tar-
jolla runsaasti latauspisteitä.

Tallinnan lähialueille voi matkus-
taa maakunta- ja minibusseilla. Viron 
maakuntaliikenteen reitit ja aikataulut 
löytyvät osoitteesta peatus.ee.

Nopeusrajoitus on taajamissa 
50 km/h ja maanteillä 90 km/h, jos 
liikennemerkit eivät osoita muuta. Pää-
väylien nopeusrajoitus on kesällä yleen-
sä 110 km/h. Rattijuopumuksen raja on 
Virossa pyöreä nolla.

Virtsu–Kuivastu 4,30 €/hlö
Liput: praamid.ee

Tallinna–Pärnu 7–11 €/hlö
Liput: tpilet.ee

HELSINKI

TALLINNA

Tapa
Jüri

Saue Rakvere

Haljala
Võru

Kohtla-Järve

Jõhvi

Mustvee

Paide

Vändra

Tartto

Põlva

Jõgeva

Kiviõli

Tõrva

Kilingi-
Nõmme

Pärnu

Kuressaare

Sindi

Põltsamaa

Võru

Räpina
Otepää

Elva

Valga

Ikla

Türi

Imavere

Riisipere

Rapla
Haapsalu

Saarenmaa

Muhu

Vormsi

Abruka

Manilaid

Naissaar

Piirissaar

Aegna

Sõru 

Triigi 

Prangli

Haven Kakumäe Marina

Dirhami

Heltermaa

Kuivastu
Virtsu

Kõiguste

Varbla

Rohuküla

Orjaku

Port Noblessner
PiritaSeaplane Harbor Marina

Kihnu

Ruhnu

Hiidenmaa

Peipsi-
järvi

Vörts-
järvi

LATVIA

VENÄJÄVENÄJÄ

SUOMI

Liivinlahti

Itämeri

Suomenlahti

Paldiski

Märjamaa

Kärdla

Käina

Lihula

Viljandi

Suure-Jaani

Narva
Sillamäe

Lammasmäe

Wagenküll

Kodas

Murimäe

Jaanihanso

Tori

Tänassilma

Pühaste

Lahemaan 
kansallispuisto

Alutagusen
kansallispuisto

Karulan
kansallispuisto

Matsalun 
kansallispuisto
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Ympäristöystävällisesti junalla
Junamatkustaminen Virossa tarjoaa 
mahdollisuuden nähdä hienoja maise-
mia ja kokea mielenkiintoisia virolaisia 
kaupunkeja. Tallinnan päärautatieasema 
Balti Jaam sijaitsee Vanhankaupungin 
ja Kalamajan rajalla. Sieltä voi matkata 
muun muassa Tarttoon, Viljandiin, Nar-
vaan, Paldskiin ja Valgaan. 

Junalipun voi ostaa junasta, rautatie-
asemalta tai etukäteen netistä, jolloin 

Nopeasti lentäen
Lentomatka Helsingistä Tallinnaan kes-
tää puolisen tuntia, Tarttoon noin 45 
ja Pärnuun noin 40 minuuttia. Tallin-
nasta voi ottaa edullisen jatkolennon 
esimerkiksi Viron suurimmille saarille. 
Päivittäinen lentoyhteys on Hiidenmaan 
Kärdlaan ja Saarenmaan Kuressaareen.

Kuva: Sven Zacek

Kuva: Rasm
us Jurkatam (Visit Tallinn)

Kuva: Renee Altrov

Julkinen liikenne kaupungeissa
Virossa on käytössä julkisen liikenteen 
kortti Ühiskaart, johon voi ladata rahaa 
tai matkalippuja. Kortin voi ostaa muun 
muassa matkailuneuvonnasta, R-kios-
keista ja linja-autoasemilta. Kortista 
maksetaan kahden euron pantti, ja sen 
voi ladata osoitteessa tallinn.pilet.ee, 
pileet.ee-sovelluksessa tai matkakortti-
en myyntipisteessä.

Viron julkiseen liikenteeseen voi 
ostaa tunnin sekä yhden, kolmen, viiden 
ja 30 päivän lippuja. Liikenteessä lipun 
voi maksaa Ühiskaartin lisäksi kaikilla 
Mastercard-, Maestro-, Visa- ja Visa 
Electron -korteilla, joissa on mahdolli-
suus kontaktittomaan maksuun.

Helsingin seudun liikenteen 
HSL- kortin omistaja voi nyt ostaa 
Pilet.ee 2020 -sovelluksella kortilleen 
Tallinnan tai Tarton julkisen liikenteen 
päivälipun.

European Union
European Regional 
Development Fund

Investing
in your future

sen saa edullisimmin. Moderneissa  
ja siisteissä junissa on wc:t ja internet-
yhteys. Junareitit, aikataulut ja lipun-
ostomahdollisuus löytyvät osoitteesta 
elron.ee.

Tallinna–Tartto 9,95–11,56 €/hlö 
Liput: elron.ee

Tallinna–Saarenmaa 26 €/hlö 
Liput: flynyx.com

1 päivän lippu (24 h) 4,50 €/hlö

Välimatkat Tallinnasta  
Viron suurimpiin 
kaupunkeihin
Tallinna–Pärnu  . . . . . . . . . .  128 km
Tallinna–Tartto  . . . . . . . . . .  186 km
Tallinna–Narva  . . . . . . . . . .  211 km
Tallinna–Kuressaare  . .  218 km
Tallinna–Kärdla  . . . . . . . . . .  155 km
Tallinna–Haapsalu  . . . . . .  99 km
Tallinna–Viljandi  . . . . . . . .  159 km
Tallinna–Valga  . . . . . . . . . .  267 km
Tallinna–Võru  . . . . . . . . . . . .  253 km

Helposti taksilla
Bolt ja Uber ovat Viron suosituimpia 
taksisovelluksia. Niiden kautta taksin 
tilaaminen on helppoa. Hinnat vaihte-
levat yhtiön mukaan, ja ne voi tarkistaa 
taksin oikeanpuoleisessa takaikkunassa 
olevasta keltaisesta tarrasta. Virossa 
taksin käyttäjällä on aina oikeus saada 
kuitti käyttämästään palvelusta.

Seikkaillen sähköpotkulaudalla
Sähköpotkulaudalla on helppo tutustua 
Tallinnaan ja muihin Viron suurimpiin 
kaupunkeihin. Potkulaudalla pääsee kul-
kemaan kätevästi esimerkiksi syrjäisiin 
kaupunginosiin, rannikkolle, puistoihin 
ja luonnonsuojelualueille. Sähköpotku-
laudan voi vuokrata täysi-ikäinen muun 
muassa Bolt- ja Tuul-sovellusten kautta. 
Potkulaudat ovat vuokrattavissa kevääs-
tä syksyyn säästä riippuen. Varmista, 
että jätät potkulaudan palveluntarjoajan 
palvelualueelle – muussa tapauksessa 
saatat saada sakot. 

lentoliikenne
laivaliikenne
tiet
raideliikenne

Tutustu tarkemmin 
reitteihin Virossa
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Majakoita, patikkapolkuja ja 
saaristoluontoa
Viron kuudesta kansallispuistosta on hyvä 
aloittaa tutustuminen maan monipuoli-
seen luontoon. Kansallispuistojen hyvin 
merkityt luontoreitit ja toimivat retkeily-
palvelut tekevät luonnossa liikkumisesta 
helppoa. 

Saarenmaalla sijaitseva Vilsandin 
kansallispuisto tarjoaa saaristoluontoa 
ja merellisiä maisemia. Pärnun ja Haap-
salun välissä oleva Matsalu sen sijaan on 
lintuharrastajan paratiisi ja upea kohde 
etenkin keväällä ja syksyllä. 

Pitkospuureittejä ja hienoja suomaise-
mia kaipaavalle oikea kohde on Soomaan 
kansallispuisto Pärnun lähellä. Puiston 
joilla pääsee myös melontaretkelle. Soo-
maan haapio eli yhdestä puusta veistetty 
vene on suomalais-ugrilaisen kulttuurin 
vanhin venemalli. Soomaan ainutlaatui-
nen haapioperinne pääsi Unescon maail-
manperintölistalle vuonna 2021. 

Viron uusin kansallispuisto on Itä- 
Virossa sijaitseva Alutaguse, vanhin poh-
joisrannikon Lahemaa. Pienin ja mäkisin 
kansallispuisto on Etelä-Virossa sijaitseva 
Karula. 

Puitteet retkeilyyn ovat Virossa mai-
niot. RMK:n eli Viron metsähallituksen 
ylläpitämiä luontoreittejä ja retkeilyaluei-
ta on joka puolella maata. Niiden käyttö 
on maksutonta kaikille.

Viron erikoisuus ovat koko maan hal-
ki kulkevat Matkatee-vaellusreitit. Mer-
kittyä reittiä pitkin pääsee patikoimaan 
muun muassa Matsalun kansallispuistosta 
Peipsi järven rannalle. Viime vuonna avat-
tiin Hiidenmaan kiertävä patikointireitti. 

Suosittu Rannikon vaellusreitti alkaa 
Tallinnasta ja kulkee rannikkoa pitkin 
Latvian rajalle Iklaan ja sieltä eteenpäin 
Latviaan ja Liettuaan saakka. Satojen kilo-
metrin pituisia taipaleita ei tarvitse kävel-
lä samalla reissulla, vaan reitistä voi valita 
lyhyempiä pätkiä kuljettavaksi. 

Pyöräile, golfaa, patikoi
Viro on mainio kohde luontomatkailijalle ja aktiivilomailijalle.

Viro on myös majakkabongarin unelma-
kohde. Maassa on peräti 11 yleisölle 
avointa majakkaa, joista kolme sijaitsee 
Hiidenmaan saarella. Näkemisen arvoisia 
majakoita on myös Kihnulla, Vormsilla ja 
Saarenmaalla.

Upeat maisemat odottavat 
Virossa patikoijaa. Kuvassa on 
Pärnun rantaniityn luontoreitti. 
Kuva: Eiliki Pukk

Kihnun majakka rakennettiin Kihnun saareen vuonna 1864 Englannissa 
valmistetuista osista. Majakka on kunnostettu vuonna 2018. Kuva: Priidu Saart

Viron kansallispuistoissa on toimivat retkeily-
palvelut. Kuva: Renee Altrov

Melontaretki tulvivan Soomaan metsissä on 
eksoottinen kokemus. Kuva: Jarek Jepera

Lue lisää  
Viron luonnosta
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Pyöräillen näkee enemmän 
Viro on hyvä pyöräilykohde. Pienessä maassa 
välimatkat ovat lyhyitä ja pinnanmuodot var-
sinkin Länsi-Virossa tasaisia. Mäkisemmistä 
maisemista tykkäävän kannattaa lähteä Etelä- 
Viroon, jossa kumpuilevia maisemia on varsinkin 
Otepään, Haanjan ja Karulan seuduilla. 

Pyöräteitä on maan kaupungeissa paljon. 
Hyviä pyöräilykohteita ovat Tallinnan lisäksi 
muun muassa Tartto, Pärnu, Haapsalu ja Kures-
saare. Pyörän voi vuokrata paikan päältä vuok-
raamosta ja usein myös hotellista. Tartossa on 
tarjolla sähköisiä kaupunkipyöriä. Oman pyö-
ränkin voi ottaa mukaan Viroon, kunhan ostaa 
menopelille oman lipun laivan autokannelle. 

Pyörän kuljettaminen onnistuu Viron julkisis-
sa kulkuvälineissä. Junassa pyörälle pitää ostaa 
oma lippu 1.4.–31.10. välisenä aikana. Muina 
aikoina pyörän saa mukaan ilmaiseksi. Myös 
useissa kauko liikenteen busseissa pyörän voi 
ottaa ilmaiseksi mukaan. 

Visit Estonian verkkosivujen kartta palvelun 
avulla tulevia pyöräretkiä on helppo suunnitella. 
Kartalle on merkitty pyöräilyreittejä sekä niiden 
varrelle jääviä palveluita ja nähtävyyksiä. Pyö-
räilykarttoja voi ostaa virolaisista kirjakaupoista.

Kansainvälinen EuroVelo 10 -pyöräilyreit-
ti kulkee Virossa rannikkoa myötäillen Latvian 
rajalta Narvaan. Reitin varrelle jää muun muassa 
Pärnu, Saarenmaa, Hiidenmaa ja Tallinna. Kesällä 
hyviä pyöräilykohteita ovat myös länsirannikon 
pikkusaaret Muhu, Kihnu ja Vormsi. 

Golfarin unelmakohde 
Virossa puitteet golfin pelaamiseen ovat 
huipputasoa. Pienessä maassa on yhdek-
sän golfkenttää, joista seitsemän on täy-
simittaisia 18-reikäisiä. Upeita kenttiä 
on muun muassa Tallinnassa ja Pärnussa, 
mutta myös muualla maassa. 

Viron Golfliiton presidentti Erki 
Mölder rohkaisee suomalaisia lähtemään 
golf matkalle Viroon. 

”Viro on turvallinen, edullinen ja helppo 
kohde golfarille. Tallinna, Pärnu ja Kures-
saare ovat monipuolisia lomakohteita, 
joten golfmatkaan voi yhdistää kätevästi 
kylpylä- ja rantaloman”, hän kertoo. 

Virossa golfkausi on pidempi kuin Suo-
messa. Monille viheriöille pääsee pelaa-
maan jo maalis-huhtikuussa. 

”Perinteisesti pääkausi alkaa touko-
kuun alussa”, Mölder kertoo. 

Hän muistuttaa, että Viron golfkentät 
uudistuvat jatkuvasti. Jos viimeisimmäs-
tä Viron golfmatkasta on vierähtänyt jo 
muutama vuosi, voi tutulla kentällä yllät-
tyä positiivisesti. 

”Esimerkiksi Rae Golf on uudistanut 
kenttäänsä viime vuosina. Lisäksi monil-
la on suunnitelmissa laajentaa toimin-
taansa.” 

Mölder suosittelee lähtemään uusiin 
paikkoihin, kuten Otepäälle, jossa voi 
samalla reissulla tutustua Tarton kau-
punkiin. Viron golfkenttiin voi tutustua 
myös kiertämällä Golf Around Estonia 

-verkoston 13 rataa. 
Virossa voi nauttia myös golfin  

katselusta, sillä maassa pelataan kansain-
välisiä golfturnauksia, joita ovat terve-
tulleita seuraamaan myös suomalais- 
matkailijat.

Viro sopii hyvin pyöräilyyn, sillä välimatkat ovat lyhyitä ja pinnanmuodot erityisesti Länsi-Virossa tasaisia. Kuvat: Peeter Järvelaid

Kuva: Tarmo Haud

EuroVelo 10 -pyöräilyreitti 
kulkee muun muassa 
Tallinnan, Saarenmaan  
ja Pärnun halki.

EuroVelo 10 -pyöräilyreitti
RMK:n Matkatee-vaellusreitit
Metsä-vaellusreitti

Otepää

Haanja

Karula

Oandu

Tallinna

TarttoPärnu

Penijõe

Ähijärve

Haapsalu

Ikla

Kauksi

Kuressaare

Aegviidu
Peraküla

Tutustu Visit Estonian 
karttapalveluun

Viron golfkentät 
• Estonian Golf & Country Club, 

Jõelähtme
• Rae Golf, Rae
• Niitvälja Golf, Keila
• Ojassaare Golf, Vinni 
• Otepää Golfkeskus, Otepää
• Pärnu Bay Golf Links, 

Häädemeeste
• Rõuge Golf, Rõuge
• Saaremaa Golf & Country Club, 

Kuressaare
• White Beach Golf, Valgeranna 

Tietoa Viron golfkentistä: 
golf.ee
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vanhin ja tunnetuin on F-hoone. Kesäi-
sin sisäpihoilla järjestetään konsertteja, 
tapahtumia ja kirpputoreja. Telliskives-
sä on avattu myös ensimmäinen hotelli, 
ainutlaatuinen konttihotelli Hektor.

Telliskiven museoista tunnetuin on 
vuonna 2019 avattu Fotografiska. Valo-
kuvataidetta esittelevän museon näyt-
telyt ovat harkittuja ja korkeatasoisia. 
Tellis kiven kyljessä sijaitsee Balti Jaaman 
asematori, jossa on myynnissä monen-
laisia tuotteita vihanneksista vaatteisiin 
ja antiikkihuonekaluihin. 

Muutaman kilometrin päässä Tellis-
kivestä länteen kohoaa Noblessnerin alue, 
jota on remontoitu vanhaa kunnioittaen. 
Noblessnerin historia juontaa vuoteen 
1912, jolloin liikemiehet Emanuel Nobel 
ja Arthur Lessner perustivat sukellusve-
netehtaan. Siellä rakennettiin kaksitoista 
sukellusvenettä.

Noblessnerin historiallisessa teolli-
suusrakennuksessa sijaitsevat taidekes-
kus Kai ja keksintötehdas Proto. Siellä 
on myös satama pienveneille sekä useita 
ravintoloita ja gallerioita.

Uusin suosittu luovien alojen keskus 

Tallinnassa on Koplin alueella sijaitse-
va Põhjala, jonka tehtaissa valmistettiin 
aikoinaan kumisaappaita. Nyt siellä on 
muun muassa puutarha, näyttelytiloja, 
Design house ja hyvä leipomo-kahvila 
Karjase Sai. 

Aparaattitehtaan  
sisäpihalla tapahtuu
Tarton Aparaattitehdas lähellä rautatie-
asemaa on vastaavanlainen luovan työn ja 
toiminnan keskus kuin Telliskivi. Molem-
missa tehdasyhteisöissä suositaan kierrä-
tystä ja vanhan kunnostamista. 

Aparaattitehdas oli alun perin kone-
tehdas. Siellä on valmistettu erilaisia 
koneita ja koneen osia. Tuotannossa oli 

jäähdytyslaitteita, sukellusveneen osia, 
sateenvarjoja ja vetoketjuja. Viron itse-
näistymisen jälkeen tehdas jäi tyhjilleen. 

Aparaattitehtaan remontointi aloi-
tettiin vuonna 2014. Nykyään siellä on 
ravintoloita, kahviloita, gallerioita, pikku 
putiikkeja, työhuoneita ja konserttitiloja. 
Alueen sydän on sisäpiha, jota reunus-
taa neljä tehdasrakennusta. Kesällä sinne 
kannetaan ravintoloiden pöydät, ja lap-
set leikkivät hiekkalaatikolla. Sisäpihalla 
järjestetään kirpputoreja, konsertteja ja 
elokuvaesityksiä.

Aparaattitehtaassa sijaitsee muun 
muassa kiinnostava antikvariaatti Fahren-
heit 451. Toinen näkemisen arvoinen 
paikka on paino- ja paperimuseo, jossa 

Vanhat tehtaat kukoistavat 
kulttuurikeskuksina
Ravintolat, galleriat, tapahtumat, museot ja 
kirpputorit tuovat eloa 1800-luvulla rakennettuihin 
teollisuusrakennuksiin ympäri Viroa.

Telliskivi on tallinnalaisten 
olohuone
Telliskiven tehdasalueella toimi kone- ja 
elektroniikkatehtaita yli sata vuotta. Tiili-
seinien suojissa kunnostettiin vetureita 
ja junanvaunuja sekä tuotettiin kalasäi-
lykkeitä, silitysrautoja, moottoreita, tuli-
tikkuja, sukellusveneitä, sukkia ja pianoja.

Aluetta alettiin kehittää kymmenisen 
vuotta sitten luovaksi kulttuurikeskuksek-
si. Nyt Telliskiven vanhoissa tehdasraken-
nuksissa on nyt lukuisia ravintoloita, joista 

Vuonna 2019 avattu Fotografiska on Telliskiven 
tunnetuin museo. Kuva: Kaupo Kalda

Merellinen Noblessnerin alue on kunnostettu vanhaa kunnioittaen. Kuva: Kauko Kalda

Aparaattitehtaan sisäpihalla Tartossa järjestetään 
tapahtumia ja viihdytään terasseilla. Kuva: Riina Varol

Tallinnan musiikkiviikot 
järjestetään toukokuun alussa. 
Kuva: Diana Pashkovich

13

VISIT ESTONIAN TUOTTAMA MAINOSLIITE

22.4.–1.5. Jazzkaar-musiikkifestivaali Tallinnassa. 
Baltian suurin jazztapahtuma järjestetään 16. kerran.

4.–8.5. Tallinnan musiikkiviikot. Esiintyjät eri puolilta 
Eurooppaa saapuvat konsertoimaan Tallinnaan. 

20.–22.5. Türin kukkamarkkinat, Türi. Virossa kevät 
alkaa Türin kukkamarkkinoista Kalevi-kadun kentiltä.

3.–5.6. Tallinnan Vanhankaupungin päivät. Suurin 
Vanhan kaupungin kulttuuriperinnölle omistettu festivaali.

1.–2.7. Seto Folk -musiikkifestivaali Setumaalla Peipsi-
järven eteläpuolella. Festivaalilla voi kuunnella setukais-
ten kansanmusiikkia, katsella heidän pukeutumistaan ja 
maistella perinneruokia. Kuva: Priidu Saart

7.–9.7. Pärnun oopperapäivät. Festivaalin päävieras 
saapuu Puolasta. 

9.–10.7. Emajogi-festivaali Tartossa. Festivaali tuo  
Emajoen täyteen tapahtumia.

13.–22.7. Pärnun musiikkifestivaali. Festivaaliorkeste-
rissa on soittajia eri puolilta maailmaa. Taiteellisena 
neuvonantajana toimii Paavo Järvi. Kuva: Kaupo Kikkas

14.–17.7. Rally MM. Kuva: Jaanus Ree

20.–24.7. Saarenmaan oopperapäivät Kuresaaressa. 
Ohjelmassa mm. La Traviata. Kuva: Gunnar Laak

28.–31.7. Viljandin kansanmusiikkifestivaali. Musiikki 
soi Viljandin linnamäellä ja keskustassa perinteitä kunni-
oittaen.

20.–21.8. Peipsin ruokakatu kiemurtelee 175 kilometrin 
matkan ja tarjoaa ruokaelämyksiä ympäri rannikkoa. 

26.8.–3.9. Narvan oopperapäivät.
10.–11.9. Tallinnan juoksumaraton. 

22.–24.9. Pärnun valofestivaali ÖÖvalgel. Valoesityksiä 
ympäri kaupunkia. Kuva: Eiliki Pukk Photography

voi tutustua paperin valmistukseen, pape-
rista tehtyihin veistoksiin, vanhoihin 
paino koneisiin ja kirjainmuotteihin.

Oopperaa ja teatteria 
Kreenholmin tehdassaarella 
Viron itäosissa jännittävä kohde on 
Kreenholmin tehdassaari Narvassa. Sinne 
avattiin puuvillatehdas 1850-luvulla. Teh-
dasmiljöö oli kuin pieni kaupunki Narvan 
kaupungin sisällä. Tehtaiden lisäksi siel-
lä oli työntekijöiden asuntoja, kauppoja, 
kouluja, kulttuurilaitoksia ja sairaala. 

Viron itsenäistyttyä Kreenholmin puu-
villatehtaan tuotanto romahti, ja se ajau-
tui konkurssiin vuonna 2010. Talot jäivät 
seisomaan tyhjillään ja rapistuivat. Viime 
vuosina kulttuuriväki on ottanut alueen 
käyttöönsä. Kesäisin siellä on teatteri-
esityksiä ja elo-syyskuun vaihteessa jär-
jestetään Narvan oopperapäivät. Kreen-
holmin opastuksia voi varata Narvan 
museosta Narvan historiallisesta linnasta.

Urbaaneja kohteita  
muualla Virossa 
Haapsaluun rakennettiin rautatien pääte-
asema 1900-luvun alussa. Asemalla pää-
see nyt tutustumaan Viron rautateiden 
historiaan ja eläkkeellä oleviin juniin. Pui-
nen asemarakennus on komea. Sen sisällä 
on historiallinen odotushuone ja museo.

Viljandin historiallisella alueella, 
Viljandi järven korkealla rannalla, kohoaa 
vanha vesitorni. Se on 30 metriä korkea 
punatiilinen rakennelma. Tornin päällä 
on kahdeksansivuista taloa muistuttava 
puinen laajennus. Torni otettiin käyttöön 
vuonna 1911. Vesitorni oli aktiivisessa 
käytössä lähes viisikymmentä vuotta. 
Näkötorniksi rakennus peruskorjattiin 
vuonna 2001.

Myös Lasvan kunnassa Võrumaalla on 
vanha vesitorni kulttuurikäytössä. Siellä 
on erikoiset pianoportaat, jotka toimivat 
koskettimina. Torniin noustessa voi kuun-
nella erilaisia ääniä. Entisessä vesisäiliössä 
on esillä vaihtuvia näyttelyjä. 

Räpinan paperitehdas Kaakkois- 
Virossa valmistui vuonna 1734 ja aloitti 
toimintansa paperimyllynä. Se on Viron 
vanhin toiminnassa oleva teollisuusyritys. 
Vuonna 1873 Räpinaan saatiin Saksasta 
ensimmäinen paperikone ja paperimyllys-
tä tuli paperitehdas. Yksi paperikone on 
edelleen toiminnassa.

Runsas tapahtumakesä
N autitko kulttuurielämyksistä, konserteista,  

festivaaleista, hyvästä ruuasta, historian 
elävöittämisestä tai urheilutapahtumista? 
Viron kesä tarjoaa kiinnostavia tapahtumia 

joka makuun. Musiikkia on tarjolla koko kesän eri 
puolilla Viroa. Konserteissa soivat musiikin eri lajit 
jazzista oopperaan ja kansanmusiikkiin.

Kreenholmin tehdassaari Narvassa. Kuva: Kairi Tähe

Lue lisää Viron teolliseen 
perintöön liittyvistä 

käyntikohteista
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Y
liopistokaupunki Tarton 
Euroopan kulttuuripääkau-
punkivuoden pääteemaksi on 
nimetty Selviytymisen taiteet. 
Valmistelut ovat olleet käyn-
nissä jo runsaat kaksi vuot-

ta, mutta matkailukoordinaattori Dana 
Noormetsin mukaan työtä on vielä pal-
jon jäljellä. 

”Pääteema jakautuu kolmeen alatee-
maan, joista yksi on Tartto ja maa. Siinä 
korostetaan luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä. Toinen alateema on Tartto ja 
ihmisyys, jossa keskitytään yhteisöllisyy-
teen ja hyvinvointiin. Kolmas teema on 
Tartto ja Eurooppa, jossa kuunnellaan 
paikallisen ihmisen tarinoita”, Noormets 
sanoo.

Hän kertoo, että Tartto painottaa yhtei-
söllisyyttä ja eettisiä arvoja tapahtumien jär-
jestämisessä – samoin kuin koko Etelä-Viro. 

TARTOSSA RIITTÄÄ KULTTUURINYSTÄVÄLLE 
paljon nähtävää ja koettavaa jo ennen 
kulttuurivuotta 2024. Dana Noormets 
suosittelee Emajoen ympärille rakentu-
via tapahtumia, kuten Emajogi-festivaalia 
9.–10. heinäkuuta. Silloin joella voi osal-
listua risteilylle vaikkapa vanhalla purje-
laivalla eli lotja Jõmmulla. Risteilyllä tarjo-
taan paikallaista ruokaa. Jõmmun kaltaisilla 
purjelaivoilla seilattiin vesillä hansa-ajoista 
1900-luvun puoliväliin saakka.

Jos taas haluaa nähdä, miten historialli-
nen, 24-metrinen ja kaksimastoinen lotja 
rakennetaan, kannattaa vierailla Lodjako-
dan teemapuistossa. 

TARTON KAUPUNKIPÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN 
29. kesäkuuta. Ohjelmassa on tänä vuon-
na oopperaa ja konsertteja. Tartossa on 
lisäksi paljon kaupunkifestivaaleja, joiden 
aikana voi tutustua kaupunginosiin, kuten 
Karlovaan ja sen hauskoihin kotikahviloi-
hin. Kaupunkikierroksella näkee katutai-
detta – onhan Tartto Viron katutaiteen 
pääkaupunki. Myös ruoka- ja viinifesti-
vaali elokuussa on suosittu tapahtuma. 

Kesällä Tartossa voi piipahtaa Vanamui-
ne-sinfoniaorkesterin konsertteihin. Rak-
kauselokuvien festivaali Tartuff elokuussa 
taas houkuttelee filmihullut ulkoelokuva-
festivaalille.

TARTOSSA SIJAITSEE VIRON kansallis museo. 
Siellä on mittavien perusnäyttelyiden 
lisäksi avattu uusi näyttely, joka esittelee 
käsilaukkuja, kasseja, lompakoita ja irto-
taskuja museon kokoelmista. Näyttelyn 
vanhimpia esineitä ovat kansallispuvun 
yhteydessä käytetyt irtotaskut ja tupak-
kapussit. Näytteillä on myös neuvosto-
aikaisia muovipusseja.

Tartossa on kansallismuseon lisäksi pal-
jon muitakin kiinnostavia museoita, kuten 
kaupunginmuseo, urheilumuseo, lelu-
museo ja olutmuseo, Noormets vinkkaa.

Tarton vierailun yhteydessä kannat-
taa piipahtaa myös kalastaja- ja sipuli-
kylissä Peipsijärven rannalla. Sipulikylien 

Tartto panostaa kulttuuriin
Tartto valmistautuu 
Euroopan kulttuuripää-
kaupunkivuoteen 2024. 
Jo ennen sitä kaupunki 
tarjoaa kulttuurinnäl-
käiselle muun muassa 
kaupunkifestivaaleja, 
katutaidetta, museoita 
ja kesäkonsertteja.

tunnelma on ainutlaatuinen. Setukaisten 
omaperäiseen kulttuuriperinteeseen taas 
pääsee tutustumaan Setumaalla.

Pieniä leipomoita ja kahviloita on 
ympäri kaupunkia. Noormets kehottaa-
kin myös istahtamaan kaikessa rauhassa 
kahvilaan nautiskelemaan. 

”Tartossa ajattelemme, että aika kuluu 
täällä hitaammin kuin muualla. Täällä voi 
nauttia lomasta ja vapaa-ajasta.”

Tartossa sijaitseva Viron kansallismuseo on näyttävä rakennus. Vastikään avattu uusi näyttely 
esittelee muun muassa käsilaukkuja ja lompakoita museon kokoelmista. Kuva: Berta Vosman

Lue lisää kulttuuri-
kaupunki Tartosta

Karlova on kiehtova 
puutalojen ja 

seinämaalausten 
kaupunginosa Tartossa.  

Kuva: Peter Paxx

Raatihuoneen 
tori on mukava 

tapaamispaikka.  
Kuva: Peeter Järvelaid

Viron kansallis-
museossa on nähtävää 
kaiken ikäisille.  
Kuva: Virgo Haan
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Unohtumattomia maku
elämyksiä meren äärellä
Viro on oivallinen mat-
kakohde kulinaristille. 
Ruokamatkailija voi 
valita erilaisia reittejä, 
joiden varrella voi 
pistäytyä nauttimaan 
paitsi paikallisesta 
ruokakulttuurista myös 
merellisistä maisemista.

Bistro Lore sijaitsee Tallinnan trendikkäällä 
Noblessnerin alueella. Kuva: @n2ljane4k

Pieni ja valoisa 
satamaravintola 
Hafen tarjoaa 
maukasta ruokaa 
ja raikkaita 
juomia.
Kuvat: Ragne Värk

◀ Dirhamissa 
voi ihailla 
auringonlaskua. 
Kuva: Rivo Veber

▾ Ungru yhdistää 
Hiidenmaan 
perinteisiä makuja 
nykyajan keittiöön. 
Kuva: @n2ljane4k

Ravintola Noan ruoat 
valmistetaan sesongin-
mukaisista ja tuoreista 

raaka-aineista. 
Kuva: Mariann Liimal

Pizzoistaan tunnettu ravintola Oko  
tarjoaa myös herkullisia jälkiruokia.  
Kuvat: Kaspar Orasmäe / Mariann Liimal

V
irolainen keittiö tarjoaa elä-
myksiä eri aisteille. Sen yti-
messä ovat puhdas luonto ja 
paikallinen perinne. Ruoka-
kulttuuri on saanut vaikuttei-
ta monista eri maista, mutta 

virolaiset tunnetaan erityisesti rakkau-
destaan puhtaaseen lähiruokaan. 

Virossa on niin viihtyisiä kalaravinto-
loita, perinteistä maalaisruokaa tarjoavia 
kodikkaita ravintoloita kuin fine dining 

-paikkojakin, joissa kokit esittelevät huip-
puunsa kehitettyä kokkaustaidetta.

Viro on oivallinen matkakohde kala-
ruokien ystäville. Ruokamatkailija voi 
valita erilaisia reittejä, joiden varrella voi 
pistäytyä nauttimaan esimerkiksi meren 
antimia rannikkokierroksella. 

Harjun maakunta ja Tallinna ympäris-
töineen tarjoavat monia vaihtoehtoja 
merellisiin ruokaelämyksiin. 

Puolen tunnin ajomatkan päässä Tal-
linnasta löytyy upea kalaravintola Ruhe.

Tallinnan Noblessnerissä sijaitseva tyy-
likäs Bistro Lore tarjoaa klassikkoruokia 
mukavan modernilla tavalla. 

Ravintola Noan ruoat Tallinnassa val-
mistetaan sesonginmukaisista ja tuoreista 
raaka-aineista. Ravintolassa on akvaario 
mereneläville. 

Kauniilla Haabneemen rannalla sijait-
seva ravintola Oko tunnetaan erityisesti 

puulämmitteisessä uunissa valmistetuista 
italialaisista pizzoistaan. 

Makuelämyksiä tarjoaa myös ravintola 
Mere38 Võsussa Pohjois-Virossa.

Lähellä Haapsalua voit nauttia hyvästä 
ruuasta esimerkiksi Dirhamin kalakahvi-
lassa. Ylellinen ravintola Haapsalussa on 
Villa Friedheimin ravintola Von Gernet. 

Myös saarilla voi kokea hienoja ravin-
tolaelämyksiä. Pistäydy Saarenmaalla esi-
merkiksi Kuresaaren satamassa sijaitse-
vaan Hafeniin ja Hiidenmaalla Ungruun. 

Muhun saaren upeassa Pädasten kar-
tanossa sijaitsee ravintola Alexander, joka 
hyödyntää saariston ruokaperinnettä ja 
pohjoismaista keittiötä. 

Pärnussa kannattaa tutustua ravintola 
Raimondin keittiöön, jonka raaka-aineis-
ta suurin osa on kasvatettu lähiseuduilla. 

Ravintolaopas White Guide listaa vuo-
sittain Viron parhaat ravintolat. Opas arvi-
oi muun muassa ruoan, juoman ja palvelun 
tasoa ja laatua sekä tunnelmaa. Arviointi-
asteikko on 100 pistettä ja ravintolat luo-
kitellaan ruokapisteiden mukaan. Vuonna 
2022 listalla on 72 ravintolaa, joista viisi 
on Kansainvälisellä mestaritasolla.

Lue lisää Viron White 
Guide -listatuista 

ravintoloista



Tere  .........................................  Hei 
Nägemist  ................................  Näkemiin 
Jah  ..........................................  Kyllä 
Ei  .............................................  Ei 
Aitäh  .......................................  Kiitos 
Palun  ......................................  Olkaa hyvä 
Palun?  .....................................  Olkaa hyvä, mitä haluaisitte? 
Palun (kaks kohvi) ...................  Saisinko (kaksi kahvia)? 
Kui palju see maksab?  ............  Paljonko se maksaa? 
Vabandust  ..............................  Anteeksi 
(Ma) ei saa aru  ........................  (En) ymmärrä 
Ma ei oska hästi eesti keelt  .....  En osaa hyvin viroa 
Kas oskate inglise keelt?  ........  Osaatteko englantia?

Wi-Fi
Ilmainen langaton 
nettiyhteys on laajasti 
tarjolla kaupunkien 
kahviloissa, joukko
liikenneasemilla ja 
matkailuneuvonta
pisteissä.

Matkapuhelimet
Telian ja Elisan 4Gverkot 
kattavat maan hyvin. Tarkis
ta datayhteyksien roaming 
hinta ennen matkaa. 
Prepaidpuhelukortteja on 
tarjolla laajalti muun muas
sa kaupoissa ja kioskeissa.

Maksutavat
Suurin osa kaupoista, ravintolois
ta, hotelleista ja muista palvelun
tarjoajista ottaa vastaan luotto
korttimaksuja. Kaupungeissa on 
reilusti pankkien käteisautomaat
teja, mutta maaseudulle kannattaa 
ottaa mukaan käteistä.

Hyödyllistä tietoa Viroon matkustavalle

Tiedätkö, miltä 
Viro kuulostaa?

Matkailuneuvonta
Viron 17 kaupungissa ja kuntakeskuk
sessa on palvelupiste matkailijoita var
ten. Astu sisään ja kysy neuvoa, kartto
ja tai vihjeitä hyvistä ruokapaikoista ja 
lähiseudun nähtävyyksistä. Suurimmat 
toimipisteet ovat avoinna päivittäin, 
pienemmät arkisin toimistoaikaan.

Palun kaks 
kohvi?
Mitä jos kokeilisit seuraavalla matkallasi 
muutamia perusfraaseja ihan “sikäläisittäin”? 
Aloita vaikka tilaamalla kahvi viroksi.  
Hymy, jonka vaivastasi saat, on varmasti vilpitön.

Käytä tätä QRkoodia siirtyäksesi äänivisaan, 
jossa pääset testaamaan kuuloasi. Siinä 
kuuluvat äänet ovat luonteenomaisia Virolle. 
Testaa korvasi, arvaa mistä ääni kuuluu ja  
opi lisää jännittäviä asioita Virosta.

visitestonia.com
European Union

European Regional 
Development Fund

Investing
in your future


