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Pidän itseäni aitona talsinkilaisena 
tai hellinnalaisena enkä Tallinnaan 
matkustaessani koe matkustavani 
ulkomaille, vaan kotiin. Joku on jos-
kus epäillyt talsinkilaistumiseni (tai 
virolaistumiseni?) taustalla piilevän 
viron kielen opinnot yliopistolla tai 
jo 35 vuotta jatkuneen toimintani 
Tuglas-seurassa. Itse olen kuitenkin 
vakuuttunut, että parempi vastaus 
on Valuuttabaari, Narva Kohvik ja 
KuKu Klubi.

T E R V E T U LO A 
     minun Tallinnaani!

Tapio M
äkeläinen

Useiden vuosien ajan 1980-luvulla matkustin jatkuvasti turistiryhmien 
kanssa yli Suomenlahden ja ”asuin” enemmän Viru Hotellin 5. ja 6. 
kerroksen huoneissa (niissä missä oli KGB:n kuuntelulaitteet) kuin sen 
ajan vaihtuvissa asunnoissani Helsingissä ja Vantaalla. Hotellin toisessa 
kerroksessa oli Valuuttabaari, mistä sai kahvia, teetä, virvokkeita ja alko-
holia hyvin halvalla Suomen markoilla, muttei ruplilla. Viron taiteili-
jaliiton suljettuun KuKu Klubiin sain oman avainkorttini 1980-luvun 
puolivälissä. Narva Kohvik tai Kohvik Narva oli tullut minulle tutuksi 
jo toisella Tallinnan matkallani kesällä 1982.

Valuuttabaarissa suomalaiset vodkaturistit, Narva Kohvikissa tavalli-
nen kansa, erityisesti vanhat virolaiset rouvat ja herrat sekä KuKu 
Klubissa virolaiset taiteilijat, kirjailijat, säveltäjät ja muu kulttuuri-    
väki – kaikkien näiden eri ihmisten kanssa olin viikoittain tekemisissä 
koko 80-luvun ajan. Ja noihin ihmisiin minä tutustuin, sain heistä 
ystäviä, kavereita ja tuttavia. Ja uskaltaisin väittää, että nuo ihmiset 
tekivät minusta sen, mikä nyt olen. 

Ei tullut minusta juoppoa, ei runoilijaa enkä mennyt naimisiin virolai-
sen naisen kanssa, vaan sain jotain mielestäni paljon enemmän: uuden 
kotikaupungin ja sadoittain tuttuja, kavereita, ystäviä. Sekä Tallinna 
että Tallinnasta saamani virolaiset ja myös suomalaiset ystävät ovat 
rikastuttaneet elämääni, tehneet minut iloiseksi, onnelliseksi, fiksum-
maksi ja ehkä jopa paremmaksi ihmiseksi.

Ymmärrän hyvin, että minulle on annettu paljon enemmän kuin ansait-
sen ja siksi velvollisuuteni – lähes kutsumukseni – on jakaa nuo 
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kokemukseni, tuntemukseni ja varsinkin tietoni satojen ja tuhansien 
suomalaisten kanssa. Eli hyvä matkailija, turisti, estofiili, ystävä, tuttu 
tai tuntematon: tervetuloa minun Tallinnaani! 

Matkaopas-sarjan tässä 12. osassa esittelen mm. Estonia-teatterin, Tal-
linnan Taidehallin, Rotermannin korttelin, sataman seudun, Vapauden-
aukion, useita kirkkoja ja muistomerkkejä sekä paljon muuta, mutta 
myös Viru Hotellin KGB-museoineen ja Valuuttabaareineen, Kohvik 
Narvan herkkuineen ja lähes iättömine asiakkaineen sekä KuKu Klubin 
nykymuodossaan. 

See kõik ongi minu Tallinn – tere tulemast!

Tallinnassa, Viru-hotellin omassa nimikkohuoneessa 23.2.2018

Tapio Mäkeläinen 
talsinkilainen
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  1. Viru-hotelli
Viru väljak 4
Myyntipalvelu, puh. (+372) 6809 300                      
viru.reservation@sok.fi 
viru.ee
www.sokoshotels.fi/fi/
tallinna/sokos-hotel-viru

Viralliselta nimeltään Original Sokos Hotel Viru valmistui 1972, ja se on 
siitä lähtien ollut ainakin meille suomalaisille kiistattomia Tallinnan 
maamerkkejä ja symboleita.

Hotellin suunnittelivat virolaiset Eesti Projekt -yhtiön arkkitehdit Henno 
Sepmann ja Mart Port vuosina 1964–68. Sisätilojen pääsuunnittelijat 
1969–71 olivat Väino Tamm, Vello Asi ja Loomet Raudsepp. Sen raken-
sivat pääosin suomalaiset rakennusmiehet 1969–72, ensin Repo Oy ja 
sitten rakennusliike Haka.

23-kerroksisen hotellin korkeus on virallisesti 68,5 m. Virussa on nykyi-
sin 423 savutonta hotellihuonetta. Viru oli valmistuessaan Viron suurin 
hotelli. Sen koko ja arkkitehtuuri aivan Vanhankaupungin vieressä 
aiheuttivat aikoinaan paljon polemiikkia. Vanhan vitsin mukaan hotellin 
runko on teräsbetonia, mutta seinät mikrobetonia. Rakennuksessa oli 
KGB:n vaatimuksesta runsaasti mikrofoneja hotellivieraiden salakuun-
telua varten, minkä kirjan kirjoittajakin voi omista 1980-luvun koke-
muksistaan todistaa oikeaksi.

AS Harmaron osti 1994 hotellin 145 miljoonalla kruunulla. Hotelli yksi-
tyistettiin ja omistajaksi tuli suomalainen SRV Viitoset. Myöhemmin 
kiinteistön omistajaksi tuli Pontos Oy -konserniin kuuluva AS Uus Viru. 
Hotellin viereen rakennettiin Viru Keskus -kauppakeskus ja sen alle bussi-
terminaali. Hotellia operoi nykyisin SOK-yhtymä vuokrasopimuksella.

Hotellia on moneen kertaan korjattu, uudistettu ja modernisoitu, vii-
meksi 2015. Vuonna 2014 Viru  sai ”pikkuveljen” Estorian (vrt. 3.). Vuo-
desta 2003 lähtien se on kuulunut Sokos-hotellien ketjuun. 

Vuonna 2017 hotellin 18. kerroksessa avattiin Suomi 100-, ja Viru Hotel    
45 -juhlavuosien merkeissä 11 teemahuonetta, joista yksi, numero 1802, 
on omistettu tämän oppaan kirjoittajalle.

Hotellissa on kolme saunaa, kaksi kauneushoitolaa, kuntokeskus, kokous-
keskus, kaksi ravintolaa Mereneitsi ja Amarillo, yökerho Café Amigo, 
lobbybaari ja karaokea tarjoava Valuuttabaari ja pubi. 
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Virun KGB-museo.

3. Estoria-hotelli                                                                                                                        
Viru väljak 4                                                                                                                                     
(+372) 6809 300                                                                                         
www.estoria.ee/fi

Estoria-hotelli on Viru-hotellin ”nuorempi veli”, joka avattiin yleisölle 
2014. Estoriassa on 93 huonetta ja lounge jokaisessa kolmessa kerrok-
sessa. Solo Sokos Hotel Estoria rakennettiin Viru-hotellin entisen lisäsiiven 
tilalle. Rakennus kunnostettiin, sisustettiin ja varusteltiin uudelleen. Hotel-
lin erikoisuus on jatkuvasti päivittyvä tarina-arkisto eli joka huone kertoo 
erilaisen tarinan. Esillä ovat lähes sadan virolaisen järjestön ja yrityksen 
ihmeelliset tarinat, ja tunnettujen virolaisten muotoilijoiden design-ihmeet, 
jotka hämmästyttävät muodoillaan, mukavuudellaan ja nokkelilla rat-
kaisuillaan. 

2. Virun KGB-museo
Viru väljak 4                                                                                                                              
Myyntipalvelu, puh. (+372) 6809 300                     
viru.reservation@sok.fi

Viru-hotellin 23. kerrokseen – jota 
alun perin ”ei ollut olemassa-
kaan” – avattiin 2011 hotellin 
oma KGB-museo. Pieni, vain 
parin huoneen kokoinen museo 
esittelee kaksi eri maailmaa: neu-
vostopropagandan luoman näen-
näismaailman ja moniulotteisen 
reaalimaailman. Museossa on esi-
neistöä ajoilta, jolloin KGB:n väki 
vakoili vieraita ja henkilökuntaa 
Virun ylimmästä kerroksesta.

Museoon voi tutustua vain oppaan 
johdolla. Kierroksia tehdään 3–4 
kertaa päivässä suomeksi ja saman 
verran englanniksi. 

http://www.estoria.ee/fi
mailto:viru.reservation@sok.fi
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4. Mereneid-veistos
Viru-hotellin etukulmassa puiston reunalla

Viru-hotellin edustalla on tunnetun virolaisen kuvanveistäjän Edgar Viiesin 
veistos, joka muistuttaa Tallinnan vuoden 1980 olympiapurjehdus-
kisoista. Vuonna 1981 paljastetun veistoksen nimi oli alun perin hotellin 
nimeen viittaava Viru-piiga, mutta nykyisin sen virallinen nimi on Mere-
neid eli ”Merenneito”.

Kaksi metriä korkealla punaisella graniittijalustalla seisova pronssinen 
merenneito on kuin aallonharjalla. Suoraan edestä katsottuna merennei-
don hiukset muodostavat aivan kuin purjeen. Tammsaaren puiston kun-
nostuksen (2017–18) yhteydessä veistosta todennäköisesti siirretään hie-
man, kun puiston virkistyskäyttöä pyritään lisäämään. 
 

Viru väljak eli Virun aukio

Mereneid eli  ”Merenneito”.

5. Entinen Vene turg ja nykyinen Viru väljak              

Nykyisen Viru väljakin eli Virun aukion ja osittain myös Viru-hotellin 
paikalla oli aikoinaan ns. Vene turg. Rakkaalla lapsellahan on tunnetusti 
monta nimeä, niinpä tätäkin aukiota on kutsuttu eri aikoina, eri kielillä 
useilla eri nimillä: Russischer Markt, Läusemarkt, Русскій рынокъ, Вшивый 
рынок ja viroksi siis Vene turg tai myös Täiturg eli ”Kirpputori”. Entistä 
pienemmän ja liikenteen täyttämän aukion nimi on nykyisin Viru väljak eli 
Virun aukio.

Vielä 1200-luvulla Suomenlahti lainehti täällä saakka, mutta nykyisin 
merenranta on jo varsin kaukana. Meren taannuttua alueesta tuli tunnettu 
savenottopaikka, mikä selittää myös aukiolta alkavan Viru-kadun vanhat 
saksankieliset nimet Lemstrate, Leystrate eli ”Savikatu”.

1700–10 rakennettiin Strömbergin reduutti ja Uus puolibastioni. Niiden 
väliin eli nykyisen Viru-hotellin lounaispuolelle jäi suuri tasainen alue. 
Alueen koilliskulma oli heinämaana, lounaiskulmassa taasen oli vossikoi-
den kokoontumispaikka ja puuhoov eli polttopuiden ja muun puuma-
teriaalin kauppapaikka. Alueella myytiin myös vihanneksia ja juureksia, ja 
koska kauppiaista suurin osa oli venäjänkielisiä, alettiin paikkaa kutsua  
”Venäläiseksi toriksi”.

1800-luvun puolivälissä entiset bastionit ja muut maavallitukset tasoitet-
tiin ja rakennettiin kolme suurta bulevardia, joiden nykyiset nimet ovat 
Estonia puiestee, Kaarli puiestee ja Mere puiestee. Alueen meren puoleiselle 
sivustalle alkoi samalla vähitellen rakentua suuri teollisuusalue, nykyinen 
Rotermannin kortteli.

Vuonna 1873 Tallinnan kaupunki rakensi torille, nykyisen Viru-hotellin 
paikalle, puisia torikojuja. Ne purettiin 45 vuotta myöhemmin, sillä 
kauppatoiminta oli vähitellen siirtynyt tälle sivustalle, ja kasvava liikenne 
täytti torin toisen reunan. 1888 aloitti toimintansa Tallinnan ensimmäi- 
nen hevosratikka Viru-kadulta Kadriorgiin, ja pian Vene turg oli useiden 
ratikkalinjojen risteyspaikka.

1902 siirrettiin Kirpputori pois Vene turg -torilta, mutta sen tilalle tuli     
1909 Heinaturg. Aikaisemmin heinä-, vilja- ja polttopuukauppiaat olivat 
kaupustelleet Harjuportin luona.

1920-luvulla oli aukion laidalla Tallinnan linja-autoasema, joka siirrettiin 
nykyiselle paikalleen vasta 60-luvulla. Itsenäinen Viron rakensi samoihin 
aikoihin taidemuseonsa torille, paikalle, jossa aiemmin oli seissyt puisia 
myyntikojuja.

1939 Vene turg sai uuden nimen: Viru väljak. 1940 nimeksi tuli Stalini 
väljak ja saksalaismiehityksen aikana paikkaa kutsuttiin virallisesti nimellä 
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Aleksanteri Nevskin kappeli.

Nykyinen Viru väljak. Vanhaakaupunkia ja Kadriorgia 
yhdistävä hevosratikkalinja.

Wierländischer Platz. Sodan jälkeen palattiin Stalini väljak -nimeen. 
Vuosina 1960–70 oli aukion virallinen nimi Keskväljak ja syyskuusta 1970 
alkaen Viru väljak.                                                                

6. Entinen Aleksanteri Nevskin kappeli                
Viru väljak

Vuosina 1887–88 Vene turg -aukiolle 
pystytettiin arkkitehti Konstantin 
Nymanin suunnittelema Aleksanteri 
Nevskin kappeli. 

Kappeli siunattiin käyttöön syksyllä 
1888 noin neljä viikkoa sen jälkeen, 
kun tsaari Aleksanteri III ja hänen per-
heensä olivat pelastuneet rautatie-  
onnettomuudesta. Kappeli puret-
tiin Viron itsenäistyttyä 1920-luvun 
alussa. 

 
7. Hevosratikka

 
Maailman ensimmäinen raitiotie rakennettiin 1807 Walesiin Swanseasta 
Mumblesiin. Hevosvetoisilla raitiovaunuilla kuljetettiin rautamalmia, kivi-
hiiltä ja kalkkikiveä. 1850-luvulla alettiin eri puolilla maailmaa rakentaa 
hevosratikkalinjoja. Aluksi ratikat olivat kaikkialla hevosvetoisia, mutta 
1800–1900-luvun vaihteessa sähkökäyttöiset raitiovaunut syrjäyttivät vähi-
tellen hevosraitiovaunut. 

Tallinnassa yritettiin конка- eli ratikkaliikennettä aloittaa 1886 ja 1887, 
mutta vasta baltiansaksalaisten aatelisherrojen Nikolai Fersenin, Arved 
Rosenin ja John Girard de Soucantonin hanke vuonna 1888 onnistui. 
Juhlalliset avajaiset Vanhaakaupunkia ja Kadriorgia yhdistävällä ratikka-
linjalla järjestettiin 10.8.1888. Toinen linja Vanhastakaupungista pitkin 
Tartu maantee -katua avattiin jo kuukautta myöhemmin. Yhden tai ylä-
mäessä kahden hevosen vetämiä ratikkavaunuja hankittiin aluksi yhdeksän 
kappaletta, mutta ns. talvivaunuja hankittiin nopeasti 10. Raideleveys oli 
1067 mm. 

Tallinnassa liikenne hevosvetoisilla raitiovaunuilla loppui 14.9.1918. Kop-
lissa alkoi raitiotieliikenne höyrykäyttöisillä ratikoilla jo 1914, keskikau-
pungilla sähköratikoilla 1921. Aina vuoteen 1915 saakka maksoi ratikka-
lippu Tallinnassa viisi kopeekkaa.                                                                 
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Torialue Neuer Markt eli Uus turg.

8. Entinen kahvila-ravintola Linden
Narva mnt 4

Linden oli aikoinaan Tallinnan kuuluisimpia kahviloita. Aikaisemmin 
samalla paikalla toimi Narva-niminen ravintola (vrt. kadun nykyinen 
nimi), sitten 1916 kohvik Empir, joka jo seuraavana vuonna muutti 
nimensä Lindeniksi. Narva maantee 4:ssä vuosina 1917–29 toiminut 
Linden oli erityisesti kulttuuriväen suosiossa. Linden oli mm. runoilija 
Hendrik Visnapuun kantapaikkoja. Linden tunnettiin myös kabareestaan   
ja toimikautensa yhdessä vaiheessa rakennuksesta löytyi tiloja ns. intiimi-
palveluita varten, kuten asia Virossa kauniisti ilmaistiin.

Vuonna 1929 Viron taidemuseo tai oikeastaan Viron kansallismuseon 
Tallinnan osasto muutti Kadriorgin palatsista entisiin Lindenin tiloihin. 
Talo tuhoutui tulipalossa toisen maailmansodan aikana puna-armeijan 
lennoston maaliskuun 1944 pommitusten aikana. 

 
9. Entinen Uus turg

Vuonna 1896 siirrettiin Tallinnan päätori silloiselta Raatihuoneentorilta 
Vanhastakaupungista paikalle, johon oli ruotsinvallan aikana rakennettu 
Strömbergin reduutti ja tsaari-Venäjän aikana Uusi puolibastioni. Torialue 
Neuer Markt eli Uus turg ulottui nykyisen Estonian puiesteen, Draama-
teatterin ja Estonia-teatterin luota suunnilleen nykyiselle Tammsaaren 
monumentille saakka. 

”Uusi tori” ja sen rakennukset kärsivät pahoja tuhoja II maailmansodan 
aikana ja sodan jälkeen. 1948 rakennettiin uusi Tallinnan Keskustori 
Keldrimäen kaupunginosaan eli torin nykyiselle paikalle. Entisen Uuden 
torin paikalle rakennettiin puisto, joka nimettiin 16.10. puistoksi. Myö-
hemmin siitä tuli Tammsaaren puisto.

Tärkeimmät entisen torin rakennukset olivat nykyisen Pärnu maanteen 
vieressä sijainnut Vaakahuone ja torin itäosaan pystytetty kauppahalli, jonka 
perustukset on kaivettu esiin ja konservoitu. Jatkossa ne on tarkoitus avata 
yleisölle ja tiloihin tullee (kesä)kahvila. 

Tammsaaren puiston kunnostus tai ainakin sen ensivaihe (entinen Uus 
turg) valmistuu syksyyn 2018 mennessä. Puistosta on tarkoitus tehdä 
viihtyisä olohuone sekä tallinnalaisille että matkailijoille. 

10. Tammsaaren puisto

Alun perin tällä alueella oli siis tori Uus turg (vrt. edellinen). Kun tori 
siirrettiin vuonna 1948 muualle, niin aluetta alettiin kunnostaa puistoksi, 
joka valmistui 1950. Puiston nimenä 1955–89 oli 16. oktoobri park eli 
nimi viittasi vuoden 1905 verilöylyyn alueella (vrt. 12.).

Pseudoklassistisen tyylin mukainen 2,5 hehtaarin puisto uudistettiin perus-
teellisesti 1970-luvun alussa. 1978 sinne pystytettiin Tammsaaren muisto-
merkki (vrt. seuraava) ja seuraavana vuonna puisto nimettiin Tammsaaren 
puistoksi. Puistoa on uudistettu vielä myöhemminkin, viimeksi 2017–18.

Puistossa kasvaa 34 eri puu- ja pensaslajia, joista ulkomaisia on 28. Puistoa 
reunustavat metsälehmusten rivit, Viru-keskuksen puoleisella sivustalla 
puistolehmukset. Puiston harvinaisemmista puista ja pensaista kannattaa 
mainita sateenvarjojalava eli riippajalava, saarnen surumuodot (Pendula), 
pylvästammi, metsävaahteran punalehtiset ja liuskelehtiset muodot, hevos-
kastanjan kellertävätäpläinen muoto, punatammi, mantšurian-jalopähkinä-
pensas, amerikanjalopähkinäpensas ja unkarinsyreeni. 
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Tammsaaren muistomerkki.

11. Tammsaaren muistomerkki 
Tammsaaren puisto

Arvotetun ja rakastetun kirjailijan Anton Hansen Tammsaaren (1878–
1940) syntymän satavuotispäivänä 1978 hänelle pystytettiin muistomerkki 
kaupungin keskustaan. Paikka on kaikin puolin sopiva, sillä kirjailija itse 
suoritti perheen ruokaostokset, ja hän käveli aina kotoa Kadriorgista 
juuri Uudelle torille. Sodan jälkeen tori muutettiin puistoksi ja sille annet-
tiin muistomerkin pystyttämisen yhteydessä Tammsaaren puiston nimi.

Muistomerkissä on matala tummahko graniittijalusta, jolle on sijoitettu 
kookas pronssiveistos, kirjailijan näköispatsas. Sen tekijät, kuvanveistäjä 
Jaak Soans ja arkkitehti Rein Luup, saivat työstään Neuvostoliiton 
valtionpalkinnon.

Talvesta (24.2.) 1988 alkaen Tammsaaren patsaan ympärillä olevasta 
aukiosta tuli yksi tärkeimpiä Laulavan vallankumouksen aikaisten 
joukkokokousten ja mielenosoitusten järjestämispaikkoja.

Nykyisin patsaan lähiympäristössä on runsaasti penkkejä ja se on suosittu 
levähdyspaikka. Usein sen lähellä esiintyy myös katumuusikoita ja muita 
artisteja. 
 

12. Vuoden 1905 
      vallankumouksen uhrien 
     muistomerkit

Tammsaaren puisto

Venäjän vallankumousvuosi 1905 oli levoton myös Virossa. 16. lokakuuta 
(uuden kalenterin mukaan 29. lokakuuta) Uudelle torille kerääntyi suuri 
joukko ihmisiä vaatimaan kansalaisvapauksia ja osoittamaan mieltään 
tsaarin itsevaltiutta vastaan. 

Mielenosoittajia oli useita tuhansia. Aluksi mielenilmaus sujui rauhalli-
sesti, mutta lopulta tsaarin armeijan sotilaat hermostuivat ja avasivat tulen 
kohti rauhallista ja aseetonta väkijoukkoa. Kaikkiaan 94 ihmistä kuoli ja 
yli 200 haavoittui.

Suurin osa kuolleista haudattiin kaksi viikkoa myöhemmin, 2. marras-
kuuta Rahumäen hautausmaalle. Hautajaisista muodostui todellinen 
joukkotapahtuma: surujuhlaan osallistui aikalaisten arvioiden mukaan 
jopa noin 40 000 ihmistä. 

Heti verilöylyn jälkeen alettiin kerätä rahaa uhrien muistomerkin pys-
tyttämistä varten, mutta poliittisista syistä hanketta ei voitu toteuttaa. 
Vasta itsenäisessä Viron tasavallassa Uudelle torille pystytettiin 1934 Tal-
linnan kaupungin ja monien eri yhdistysten tuella muistomerkki verilöy-
lyn uhreille. Graniittisen muistomerkin suunnitteli kuvanveistäjä Juhan 
Raudsepp. 

Sodan jälkeen entisen torialueen rakennukset olivat tuhoutuneet, ja 1948 
entinen Uus turg nimettiin em. tapahtumien muistoksi 16.10. toriksi.

Neuvostoviranomaiset siirsivät vuonna 1959 Raudseppin muistomerkin 
uhrien hautapaikalle Rahumäen hautausmaalle, ja verilöylyn tapahtuma-
paikalle sijoitettiin samana vuonna uusi, ilmeisesti ”sopivampi” muisto-
merkki. Sen tekivät kuvanveistäjä Lembit Paluteder ja arkkitehti Mart 
Port, joka toimi Neuvosto-Viron arkkitehtiliiton puheenjohtajana vuo-
sina 1955–79.

Tammsaaren puiston 2017–18 kunnostustöiden yhteydessä muistomerk-
kiä on tarkoitus hieman siirtää ja sen ympäristöä kunnostaa. 



24 25

Etualalla Estonia-teatteri,
taaempana Estonian konserttisali. 13. Estonia-teatteri

Estonia pst 4
(+372) 683 1201; (+372) 683 1215 lippukassa ja (+372) 683 1210 lipputilaukset
info@opera.ee
www.opera.ee

Estonia-lauluseura järjesti 1908 teatterirakennuksen saamiseksi kansain-
välisen arkkitehtuurikilpailun, jonka voittivat suomalaiset arkkitehdit 
Armas Lindgren ja Wivi Lönn. Estonia-teatterin rakentaminen oli yksi 
1900-luvun alkuvuosien virolaiskansallisista suurhankkeista. Arkkiteh-
tuuriltaan uusklassismia ja jugendia yhdistävä edustava teatteri- ja kon-
serttitalo rakennettiin 1911–13. Valmistuessaan se oli kaupungin suurin 
rakennus. Rakennustyön rahoittamiseksi järjestetty kansalaiskeräys sai suu-
ren suosion. Tarinan mukaan virolainen runoilija Juhan Liiv halusi myös 
osallistua keräykseen, vaikka oli rahaton. Mutta hän antoi kaiken mitä 
omisti eli takin päältään.

Jo vuosi valmistumisen jälkeen teatteritalossa toimi sotilassairaala. Kon-
serttisalin puoleiseen päähän tehtiin ortodoksikirkko. 1920-luvun alusta 
talo palasi alkuperäiseen käyttöönsä. NB! ennen toista maailmansotaa 
Estonia-teatterissa esitettiin myös draamaa, toisin kuin neuvostokaudesta 
alkavalla ajalla.

Talo kärsi pahoja tuhoja pommituksessa 9.3.1944. Teatteritalo korjattiin 
virolaisen arkkitehdin Alar Kotlin johdolla 1945–47 pääosin rakennuksen 
alkuperäiseen asuun, mm. kaksi suurta pääsalia ja Estonia puiesteen 
puoleinen julkisivu säilytettiin. Lopullisesti kunnostus- ja uudistustyöt 
valmistuivat vasta 1951. Rakennuksen keskiosaan, jota on eniten muu-
tettu Lindgrenin ja Lönnin suunnitelmista, tehtiin uusi esiintymis- ja tapah-
tumatila eli talvipuutarha 1991. 

Kun Estonia-teatteri vuonna 2013 vietti 100-vuotisjuhliaan, niin suuren 
teatterisalin ja yleisön taukotilojen kunnostus valmistui. Sisätilat pyrit-
tiin palauttamaan mahdollisimman lähelle Armas Lindgrenin alku-
peräisiä suunnitelmia.

Estonian teatterirakennuksessa on kolme eri toimijaa, jotka jakavat talon 
kahtia: toista puolta käyttää Viron kansallisooppera Estonia ja toista Eesti 
Kontsert ja Viron valtion sinfoniaorkesteri. Eri tilaisuuksissa käy vuosit-
tain yli 200 000 katsojaa.

Estonia-teatterin ohjelmisto on poikkeuksellisen laaja: oopperat, operetit, 
musikaalit, baletit ja myös lastennäytelmät sekä matineat kuuluvat tar-
jontaan. Näytäntöjä on normaalisti kuutena iltana viikossa. Viron Kan-
sallisoopperan sinfoniaorkesteri ja oopperan kuoro pitävät omia konsertte-
jaan säännöllisesti. 

mailto:info@opera.ee
http://www.opera.ee


26 27

Theodor Altermann perusti yhdessä Paul Pinnan kanssa 
Estonia-teatterin ammattiteatterina 1906.

14. Eesti Konsertin Estonian konserttisali
Estonia pst 4
(+372) 614 7705; (+372) 614 7765 lippukassa
info@concert.ee; pilet@concert.ee lippukassa
concert.ee
lippukassa avoinna ma-pe klo 12–19

Estonian teatteritaloon rakennettiin alusta alkaen 1911–13 kaksi suurta 
salia, joista toinen konserttisaliksi. Edelleenkin talo jakautuu kahteen 
osaan, joista Tammsaaren puiston puoleinen sali kuuluu Eesti Kontsertille. 

Suuri sodan jälkeinen kunnostustyö tehtiin Alar Kotlin ja Edgar Johan Kuu-
sikin suunnitelmien mukaan 1945–51. Konserttisali otettiin uudelleen 
käyttöön jo 1946. Konserttisalin suuri remontti oli vuonna 1997 ja 2003 
valmistui kompleksiin uusi kamarimusiikkisali.

Konserttisali on liki 500 m²:n suuruinen. Saliin mahtuu normaalisti 
889 henkeä, lisätuolien kanssa maksimissaan 993 musiikin ystävää. 
Permannolla on 534/638 paikkaa sekä parvella 355 paikkaa.

Viron tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään 
nykyisin usein juuri Estonia-teatterin konserttisalissa.

Eesti Kontsertilla on Tallinnan ohella konserttisalit myös Jõhvissa, Pärnussa 
ja Tartossa sekä Jaani kirik (Johanneksen kirkko) Pietarissa Venäjällä.

15. Tunnettujen näyttelijöiden jne. ”jalanjäljet”
      Estonian ja Draamateatterin välisellä   

  jalkakäytävällä
Pärnu mnt:n jalkakäytävällä, 
teattereiden edessä jne.

Estonia-teatteri ja Draamateatteri ovat lähinaapureita. Teattereiden väli-
seen kävelykatuun ja molempien teattereiden lähijalkakäytäville on ikuis-
tettu (ja tämä kaunis tapa jatkuu myös tulevaisuudessa) useiden legen-
daaristen virolaisten teatteri-musiikkiteatteri-baletti-ammattilaisten  
”jalanjäljet”. Tämän matkaoppaan kirjoittamisaikaan nämä henkilöt oli-
vat näyttelijä-ohjaaja Theodor Altermann, oopperalaulaja Aleksander 
Arder, näyttelijä Ants Eskola, ballerina-tanssinopettaja Anna Ekston, 
lavastaja-teatteritaitelija-pedagogi Voldemar Haas, oopperalaulaja 
Benno Hansen, ooppera-laulaja  Meta Kodanipork, balettitanssija-baletti-
mestari-koreografi Artur Koit, arkkitehti-taidekriitikko-teatterijohtaja 
Hanno Kompus, oopperalaulaja Hendrik Krumm, säveltäjä-kapelli-
mestari Raimond Kull, näyttelijä-filmitähti Betty Kuuskemaa, operetti-
primadonna Milvi Laid, näyttelijä-ohjaaja Agu Lüüdik, oopperalaulaja-
tar Elsa Maasik, baletti-tanssija Klaudia Maldutis, graafikko-teatteri-
taiteilija Natalie Mei, operetti-primadonna Gerda Murre, kapelli-
mestari Paul Mägi, tanssija-balettimestari Rahel Olbrei, rakastettu 
(ooppera)laulaja ja näyttelijä Georg Ots, oopperalaulaja Karl Ots, 
Estonia-teatterin päätaiteilija Eldor Renter, oopperalaulaja Martin 
Taras, oopperalaulaja-ohjaaja Eino Uuli ja näyttelijä-teatteriohjaaja 
Erna Villmer. 

mailto:info@concert.ee
mailto:pilet@concert.ee
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Draamateatteri.

Oikeustalo.

 

16. Draamateatteri
Pärnu mnt 5
(+372) 680 5555 lippukassa
info@draamateater.ee
www.draamateater.ee
lippukassa avoinna joka päivä klo 11–19

Viron Draamateatterin talo on Tallinnan upeimpia jugendrakennuksia ja 
Viron vanhin nykypäivään saakka säilynyt teatteritalo. Alun perin se 
rakennettiin Tallinnan saksalaiselle teatterille. Kansainvälisen arkkitehti-
kilpailun voittivat venäläiset arkkitehdit Nikolai Vasiljev ja Aleksei Bubyr. 
Vuosina 1909–10 rakennettu teatteri näyttää meille suomalaisille hyvin 
kotoiselta, niin lähellä suomalaista kansallisromanttista tyyliä sen arkki-
tehtuuri – venäläisittäin ”pohjoista modernismia” – on, tosin kivenä on 
käytetty graniitin sijaan virolaista kalkkikiveä. Julkisivun korkokuvat 
suunnitteli saksalaissyntyinen, Riiassa toiminut kuvanveistäjä August 
Volz.

Vironkielinen draamateatteri muutti rakennukseen vuokralle 1937 ja osti 
sen 1939, kun Saksalainen teatteri oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin.

Viron Draamateatterin juuret juontuvat vuonna 1920 perustettuun ensim-
mäiseen yksityiseen teatterioppilaitokseen, Paul Seppin teatterikouluun. 

Siitä valmistuneet nuoret näyttelijät perustivat 1924 Draamastudion 
Teatterin. Vuonna 1937 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön nimi Eesti 
Draamateater eli Viron Draamateatteri, joka neuvostokauden eri nimien 
jälkeen otettiin uudelleen teatterin viralliseksi nimeksi 1989.

Ulkomuodoltaan lähes veistoksellinen rakennus yhdistelee rapattua pin-
taa ja kalkkikiveä. Se kärsi viereisen Estonia-teatterin tavoin tuhoja toisen 
maailmansodan aikana, mutta kunnostettiin sodan jälkeen alkuperäi-
seen asuunsa. Nykyistä teatteritaloa on useita kertoja kunnostettu, vii-
meksi pari kertaa 2000-luvullakin. Siinä on kolme salia: Suuri sali 433 
paikkaa, Pieni sali 170 paikkaa, Maalausten sali 70 paikkaa.

Viron Draamateatteri on Viron suurin sanateatteri, jolla on 37 vakinaista 
näyttelijää ja neljä ohjaajaa. Joka vuosi teatterissa on noin 10 ensi-iltaa ja 
ohjelmistossa yli 20 eri esitystä. Näytäntöjä on vuosittain lähes 500 ja 
yleisöä yli 500 000. 

17. Oikeustalo
Pärnu mnt 7
www.kohus.ee/et/halduskohtud/
tallinna-halduskohus

Komea, keltainen ja tornin koristama kulma-
talo Pärnu mnt 7 valmistui vuonna 1894. 
Arkkitehti Erwin Bernhardin suunnitte-
lema rakennus edustaa tyyliltään uus-
renessanssia, mutta sen julkisivu on tehty 
kyllin hillityn asialliseksi valtion laitok-
selle. Alun perinkin oikeustaloksi raken-
nettu talo on yhä edelleen samassa käy-
tössä, nykyisin sitä käyttää kaksikin eri 
oikeusistuinta: Tallinna ringkonnakohus   
ja Tallinna halduskohus. Oikeustalo oli 
alkuaan 3-kerroksinen, mutta toisen maa-
ilmansodan tulipalon jälkeen rakennus kor-
jattiin niin, että samalla rakennettiin myös 
yksi lisäkerros.

1500-luvulta aina vuoteen 1767 samalla 
paikalla seisoi komea Lurenburg-niminen 
tykkitorni. 

mailto:info@draamateater.ee
http://www.draamateater.ee
http://www.kohus.ee/et/halduskohtud/tallinna-halduskohus
http://www.kohus.ee/et/halduskohtud/tallinna-halduskohus
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18. Tallinnan Reaalikoulu
Estonia pst 6
real@real.edu.ee
www.real.edu.ee

1872 päätettiin perustaa Tallinnaan reaaliaineisiin painottuva koulu, joka 
yhdeksän vuotta myöhemmin aloitti toimintansa. Koulutaloa varten 
järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, jonka raadissa olivat 
käytännössä kaikki johtavat paikalliset arkkitehdit, joten voitto meni 
ulkomaille. Kilpailun voitti Moskovassa toiminut saksalainen arkkitehti 
Maximillian Höppener. Kertaustyylejä edustavan H-kirjaimen muotoisen 
rakennuksen julkisivu on varsin pelkistetty, mutta rakennuksen kyljet, 
upea paraatimainen portaikko sekä juhlasalin ja urheilusalin sijoittaminen 
toistensa päälle antavat rakennukselle näyttävyyttä.  Samoin juhlasalin 
ikkunoiden välissä olevat koulun oppiaineisiin viittaavat koriste-elementit 
(kirja, veistos, pinselli ja taidemaalarin paletti) tuovat Tallinnan ensim-
mäiseen moderniin koulutaloon komeutta. Vaikka koulua on useita ker-
toja kunnostettu ja modernisoitu, viimeksi 2000, se on säilyttänyt hyvin 
sekä ulkoa että sisältä alkuperäisen arkkitehtuurinsa. Vain ullakko-
kerroksen käyttöönotto on merkittävä muutos alkuperäiseen.

Nykyisin ekaluokkalaiset opiskelevat ns. pienessä koulutalossa (kahden 
suuremman koulutalon välissä tontin sisällä), toisen-neljännen luokan 
oppilaat Pärnu maanteen varren koulutalossa (Tallinna Kesklinna Põhi-
kool; Pärnu mnt 11) ja ylimmät eli V–XII luokat vanhassa suuressa koulu-
talossa.

Tallinnan Reaalikoulu on koko historiansa ollut yksi Viron parhaita ja 
kuuluisimpia kouluja ja se on sitä yhä. 

 
19. Reaalilyseon oppilaille ja opettajille 
       pystytetty Viron Vapaussodan muistomerkki

Reaalikoulun edessä 

Viron Vapaussotaan osallistuneille Tallinnan koululaisille ja opettajille 
pystytettiin 1927 Reaalikoulun eteen muistomerkki, jonka tekivät kuvan-
veistäjä Ferdi Sannamees ja arkkitehti Anton Soans. Alkuperäinen suun-
nitelma oli selvästi laajempi ja vain suunnitelman keskimmäinen veistos 
toteutettiin.

Neuvostovalta siirsi muistomerkin pois 1940, mutta jo seuraavana 
vuonna se oli takaisin omalla paikallaan. Vuonna 1948 neuvostovirano-
maiset sitten tuhosivat alkuperäisen muistomerkin.

Vuonna 1993 paljastettiin alkuperäisellä paikalla muistomerkin kopio, 
jonka tekivät kuvanveistäjät Vambola Mets ja Arseni Mölder sekä arkki-
tehti Rein Heiduk. Tälle muistomerkille laskettiin valtiovierailujen yhtey-
dessä viralliset seppeleet ennen kuin Vapauden aukion uusi Vapaudenristi 
valmistui. 

20. Georg Lurichin muistoreliefi
Reaalikoulun urheilukentän 
ympärysaidan luona

Legendaarinen virolainen voimamies ja painija Georg Lurich (1876–1920) 
opiskeli Reaalikoulussa vuosina 1887–94. Reaalikoulun urheilukentän 
ympärysaidan reunassa on komea iso pronssinen reliefimäinen muisto-
merkki. Sen tekivät kuvanveistäjä Arseni Mölder ja arkkitehti Peeter 
Tarvas. Se pystytettiin 1971, kun Lurichin syntymästä tuli kuluneeksi     
95 vuotta. (Katso: Merkittäviä tallinnalaisia.) 

mailto:real@real.edu.ee
http://www.real.edu.ee
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21. Tallinnan kaupunginkirjasto
      Tallinna Keskraamatukogu

Estonia pst 8
keskraamatukogu@tln.lib.ee
keskraamatukogu.ee

Tallinna Vene Seltskondliku Kogu hoone eli Tallinnan venäläisen seura-
huoneen rakentaminen liittyy kahteen 1800-luvun jälkipuolen ilmiöön 
Virossa. Kun Aleksanteri III oli 1881 noussut Venäjän hallitsijaksi ja 
Sergei Šahhovskoi oli 1885 nimitetty Vironmaan kuvernööriksi, alkoi 
Virossa voimakas venäläistämiskausi. Toisaalta 1800-luvun jälkipuolis-
kolla erityisesti porvaristolla oli Tallinnassakin enemmän aikaa ja rahaa 
vapaa-ajanviettoon, ja tuolloin syntyivät mm. baltiansaksalaisten (vrt. 16 
ja 43) ja paikallisten venäläisten omat seurat, klubit ja vapaa-ajanvietto-
paikat. 

Tämän aikakauden ilmiöitä ja henkeä kuvaa erinomaisesti myös se, että 
kun Tallinnan venäläisen seurahuoneen rakentamisen alkua vuonna 1894 
juhlistettiin peruskiven pystyttämisellä, oli tilaisuudessa läsnä myös suur-
ruhtinas Vladimir Aleksandrovitš.

Ns. kertaustyylejä edustavan, näyttävän vaaleanpunaisen palatsimaisen 
rakennuksen luonnosteli Šahhovskoin suosikkiarkkitehti Mihail Preobra-
zenski, mutta lopulliset piirustukset laati baltiansaksalainen arkkitehti 
Rudolf Otto von Knüpffer.

Alun perin alakerroksessa oli biljardisali ja lukusali, toisessa kerroksessa 
juhlasali ja tilat vastaanottoja varten. Pihasiivessä sijaitsivat bankettisali, 
puhvetti, kortinpeluusalit, kabinetit ja keittiö, kellarikerroksessa keilarata 
ja varastotilat.

Ensimmäisestä maailmansodasta aina vuoteen 1920 rakennuksessa toimi 
kaupungin virastoja. Vuodesta 1920 lähtien on rakennus ollut Tallinnan 
kaupunginkirjaston käytössä, vaikka kirjaston nimi onkin useita kertoja 
vaihtunut:

Tallinna Maksuta Avalik Raamatukogu ja Lugemistuba
Tallinna Linna Raamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
M. Gorki nimeline Tallinna Keskraamatukogu
A. H. Tammsaare nimeline Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu

Rakennus on ulkoa lähes alkuperäisessä asussaan, mutta käyttötarkoi-
tuksen muutokset ja useat remontit (1925, 1938 ja 2000–02) ovat tuhon-
neet sisätilojen aiemman arkkitehtuurin. Erityisesti 1920-luvulla raken-
nuksessa oli tiloja muillekin organisaatioille, mm. Tallinnan kaupungin-
arkistolle ja Pedagogiselle museolle. Talon kokoustiloissa toimivat monet 
nais-, nuoriso- ja työväenjärjestöt, 1921–24 myös Työläisten kellari, 
bolševikkien piilo-organisaatio, jolla neuvostokaudella oli talossa oma 
museokin.

Kirjastossa on nykyisin alhaalla vasemmalla myös pieni näyttelytila ja 
rakennuksen kellarikerroksessa (sivulta sisään) toimii ainakin nimeltään 
kirjallinen ravintola Hr. Mauruse Pubi, vrt. Tammsaaren Totuus ja 
oikeus -pentalogian toinen osa. 

22. Vuoden 1790 meritaistelun muistomerkki: 
      ankkuri ja tykki

kaupunginkirjaston vieressä viheralueen reunalla

Tallinnan venäläisen seurahuoneen (vrt. edellinen) rakentaminen oli 
kuvernööri Sergei Šahhovskoin kauden ja suuren venäläistämiskauden 
tyypillisiä hankkeita. Samaan henkeen sopi hyvin seurahuoneen viereen 
sen rakentamisaikana 1897 pystytetty muistomerkki.

2.5.1790 käytiin Tallinnanlahdella suuri meritaistelu. Vaikka Ruotsin 
laivastolla oli määrällinen ylivoima, Venäjän laivaston onnistui torjua 
hyökkäys ja pakottaa Ruotsin laivasto vetäytymään. Venäläiset valtasivat 
yhden ruotsalaisen laivan ja toinen, Riksens Ständer, upposi Aegnan 
saaren edustalla. Tämän laivan ankkuri ja yksi sen tykeistä ovat osa muisto-
merkkiä, joka pystytettiin 1897 todistamaan Venäjän voittoa Ruotsista. 
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Englantilaisen lyseo.

Englantilaisen lyseon urheiluhalli.

23. Englantilainen lyseo
Estonia pst 10
tik.edu.ee

Vuonna 1912 järjestetyn arkkitehtikilpailun toisen palkinnon voitti pie-
tarilaisen arkkitehdin Aleksander Rosenbergin suunnitelma, ensimmäistä 
palkintoa ei lainkaan jaettu. Vuonna 1916 valmistuneen Tallinnan kau-
pungin kaupallisen tyttölyseon koulutalon ulkoasusta tosin vastasi Rosen-
bergin suunnitelman pohjalta paikallinen baltiansaksalainen arkkitehti 
Erich Jacoby. 

Tyyliltään rakennus yhdistelee kertaustyylejä ja jugendia, mutta sen jul-
kisivu on lähinnä uusklassistinen. Julkisivun keskellä on naishahmo, 
jonka toisessa kädessä on pöllö (vrt. Pallas Athene) ja toisessa sauva (vrt. 
Hermes).

Neuvostokaudella vuosina 1945–94 talossa oli Tallinnan merikoulu. 
Rakennus kunnostettiin Englantilaisen lyseon tarpeisiin 1995–96 (Irina 
Raud, Tarmo Õkva, Maia Laul ja Indrek Pottisepp). 3-kerroksisen 
koulutalon ullakkokerros on nykyisin myös opetuskäytössä.

Tallinnan Englantilaisen lyseon historia on monipolvinen: koulu perus-
tettiin virallisesti 1940, mutta vuosikymmenten kuluessa koulun nimi on 
muuttunut useita kertoja, ja useita eri oppilaitoksia on yhdistetty toi-
siinsa. Nykyisin koulu on yksi Viron arvostetuimmista. 

24. Englantilaisen lyseon urheilusalit
Pärnu mnt13
sport@tik.edu.ee
avoinna muille kuin koulun oppilaille:
uimahalli: ma-pe klo 7–9 ja klo 18–23, la-su klo 9–21
suuri ja pieni urheiluhalli: ma-pe klo 18–23, 
la-su klo 9–21

Englantilaisen lyseon modernit ja visuaalisesti hämmästyttävät urheilu-
tilat varsinaisen koulutalon taakse, Pärnu maanteen varteen, valmistui-
vat 2007. Margus Maisten ja Lembit-Kaur Stöörin suunnitteleman 
urheilukompleksin pääosa on kuin puiden oksille rakennettu suorakaide, 
mutta itse asiassa ”puun juurien” alla eli maan alla on kompleksin uima-
allas. Päiväsaikaan urheilutilat ovat koulun käytössä. Viikonloppuisin 
ja iltaisin, uimahallin osalta myös aikaisin aamulla, tilat ovat myös 
muille avoinna.

Uimahallissa on neljä 25 metrin rataa. Suuren urheiluhallin mitat ovat   
30 m x 17 m x 7 m ja pienemmän salin 12 m x 6 m x 3 m. Pieni sali sopii 
hyvin myös muiden kuin urheilutilaisuuksien järjestämiseen. 
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Vapauden aukio Harjumäeltä nähtynä. Vapauden aukiolla on sekä ennen että 
viime vuosina järjestetty suuria 

kansanjuhlia ja myös paraateja.

25. Vapauden aukio

Tällä aukiolla on ollut monta eri nimeä eri aikoina, mm. Heinätori, Puu- ja 
heinätori, Pietarin aukio, Vapauden aukio, Voiton aukio ja nyt uudel-
leen Vapauden aukio. Vanhin, suunnilleen nykyisen aukion paikasta 
tiedossa oleva nimi on Новая площадь eli ”Uusi aukio” vuoden 1767 tie-
noilta. Aukio nykymuodossaan alkoi muodostua pikku hiljaa 1860-luvulla,  
kun Tallinna 1857 oli poistettu Venäjän linnoituskaupunkien luettelosta 
ja kaupunginmuurin edessä olevia bastioneja, ravelliineja ja muita 
maavallituksia alettiin tasoittaa ja vallihautoja täyttää. Harjun portti 
purettiin 1875 ja samalla aukio nimettiin Pietarin Suuren mukaan Pie-
tarin aukioksi.

Aikoinaan aukiolla seisoi tsaari Pietari Suuren patsas, joten Pietarin aukio 
-nimitys oli looginen. Neuvostokaudella täällä otettiin kommunistisen 
puolueen pomojen ja puna-armeijan kenraalien johdolla vastaan paraatit, 
joten Voiton aukiokin oli tuolloin looginen nimitys. Ja entisaikaan täällä 
todellakin oli tori, jossa myytiin mm. polttopuita, heinää ja muuta rehua 
kaupunkilaisten hevosille ja muille kotieläimille.

Nykyisen aukion pinta-ala on 1,3 hehtaaria ja täällä järjestetään usein 
mm. suuria ilmaiskonsertteja. 
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26. Pietari Suuren patsas
Vabaduse väljak

Vuonna 1910 oli kulunut 200 vuotta siitä, kun Tallinna Pietari Suuren 
johdolla liitettiin Venäjän valtakuntaan. Tuolloin pystytettiin Vironmaan 
ritarikunnan aloitteesta kaupungin keskustan silloiselle Heinätorille, nykyi-
selle Vapauden aukiolle, Pietarin Suuren muistomerkki. Muistomerkki 
tsaarille oli haluttu pystyttää jo 100 vuotta aikaisemmin, mutta silloinen 
hanke ei toteutunut mm. ajanpuutteen takia.

Muistomerkin suljetun suunnittelukilpailun voitti Robert Bach, mutta 
tsaari Nikolai II päätti henkilökohtaisesti, että muistomerkki tilataankin 
Leopold Adolf Bernstammilta. Riiassa syntynyt, mutta silloin Pariisissa 
elänyt Bernstamm (1859–1939) oli jo aikaisemmin tehnyt kokonaisen 
sarjan Pietari Suuren muistomerkkejä. Raha muistomerkin pystyttämi-
seen kerättiin yleisvaltakunnallisella keräyksellä. Tallinnan kaupungin 
ja Vironmaan ritarikunnan lahjoitukset olivat suurimmat, mutta suurin 
osa rahasta tuli eri puolilta Venäjää pieninä lahjoituksina.

Muistomerkissä viisi metriä korkea Pietari seisoo Preobraženskin ryk-
mentin univormussa matalahkolla, vain kolme metriä korkealla jalus-
talla. Patsas pystytettiin pitkän pohdinnan jälkeen Heinätorille. Samana 
vuonna tori päällystettiin munakivillä, tosin vasta patsaan paljastamisen 
jälkeen. Muistomerkki paljastettiin 11.10. (29.9.) 1910 osana Viron Venä-
jään yhdistämisen 200-vuotisjuhlia, ja paikalla oli myös suuriruhtinas 
Konstantin Konstantinovitš. Muistomerkin jalusta (50 tonnia) oli suoma-
laista graniittia, 5 000 kiloa painava pronssipatsas valettiin Pariisissa.

Itsenäisessä Virossa Pietarin Suuren muistomerkin siirtämistä/poistamista 
pohdittiin jo 1920 ja uudelleen 1922, mutta Tallinnan kaupunginhallitus 
ei tehnyt siirtopäätöstä. Kun sitten yöllä Viron itsenäisyyspäivän aat-
tona 23.2.1922 muistomerkki yritettiin ilman lupaa kuljettaa pois, Viron 
hallitus päätti siirtää muistomerkin. Huhtikuussa muistomerkki puoli-
salaa siirrettiin Kadriorgiin Pietarin talomuseon pihalle. Myöhemmin 
patsas pilkottiin, ja lopulta 1942 se ilmeisesti sulatettiin.

Tallinnan kaupunginhallitus päätti kompromissina jo 22.2.1922 nimit-
tää Pietarin aukion Vapauden aukioksi, millä nimellä aukio tunnetaan 
nykyisin.

Kun vuonna 1986 Tallinnassa kuvattiin elokuvaa Saja aasta pärast mais, 
elokuvan lavastajat rakensivat aukiolle filmauksen ajaksi Pietari Suu-
ren ”patsaan”. 
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 Tallinna Jaani kirik eli 
 Tallinnan Johanneksen kirkko.

27. Tallinna Jaani kirik eli 
      Tallinnan Johanneksen kirkko

Vabaduse väljak 1
(+372) 644 6206, (+372) 5663 4624 seurakunta
tallinna.jaani@eelk
www.tallinnajaani.ee/kontakt.html
jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10

1800-luvun jälkipuoliskolla Tallinnan vironkielinen väestö kasvoi nope-
asti, ja siksi tuli ajankohtaiseksi rakentaa uusi suuri luterilainen kirkko 
heitä varten. Virolaisten keskinäisestä riitelystä johtuen päädyttiin lopulta 
perustamaan kaksi seurakuntaa ja rakentamaan hyvin lähelle toisiaan 
kaksi suurta luterilaista kirkkoa, Jaani kirik (”Johanneksen kirkko”) ja 
Kaarli kirik (”Kaarlen kirkko”), jotka valmistuivat lähes samaan aikaan.
Johanneksen kirkon suunnitteli kuvernementin arkkitehti, Tallinnassa 
syntynyt baltiansaksalainen Christoph August Gabler. Rakennustöitä 
1862–67 johti rakennusmestari Carl Sesenberg. Kirkko, 3-laivainen basi-
lika, on Viron varhaisimpia uusgoottilaisia kirkkoja. Mielenkiintoisella 
tavalla tallinnalaissyntyinen arkkitehti on liittänyt kirkon arkkitehtuu-
riin viitteitä Tallinnan keskiaikaisesta (kirkko)arkkitehtuurista. 

Alttaritaulun, Kristus ristillä, on tehnyt Pietarin Taideakatemian akatee-
mikko Karl Gottlien Wenig. Saarnastuolin teki  G. J. Moikow. Gustav 
Normannin uusgoottilaiset urut (1869) uudisti August Terkmann 1913. 
Urut on viime vuosina kunnostettu keräysvaroin eli seurakuntalaiset ja 
muut kirkon ystävät ovat voineet saada urkuihin oman nimikkourku-
pillinsä. Vuonna 1872 valettu kirkonkello oli Tallinnan ensimmäinen 
vironkielisin tekstein varustettu kello. Vuonna 2017 seurakunta täytti 
150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kirkolle hankittiin seurakuntalaisten 
lahjoitusvaroin Hollannista 25 uutta kelloa. Kellot soivat puolen tunnin 
välein klo 7–21 ja elektronisesti ohjattu kellopeli soittaa kirkollisia melo-
dioita klo 12, 15 ja 17.30.

1930-luvulla aukion reunalle rakennettiin monia uusia rakennuksia ja 
Johanneksen kirkon arkkitehtuuria pidettiin kovin vanhentuneena ja kirk-
koa vaadittiin purettavaksi. Ja sama vaatimus uusiutui neuvostokauden 
alussa.

Tallinnan Johanneksen seurakunnan kirkkoherra Jaan Tammsalu on 
Viron tunnetuimpia luterilaisia pappeja. 
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Oikealta vasemmalle: Viron Taiteilijaliiton talo, 
Tallinnan Taidehalli ja 
entinen talonomistajien pankki.

28. Puolan Solidaarisuus-liikkeen muistomerkki
Viheralue Johanneksen kirkon ja 
Palace-hotellin välissä

Viron uudelleenitsenäistymispäivänä 20. elokuuta vuonna 2010 paljas-
tettiin Vapauden aukion reunalla Puolan Solidaarisuusliikkeen muisto-
merkki. Muistomerkin teki kuvanveistäjä Aime Kuulbusch. Virolaisille 
Puolan Solidaarisuusliike oli suuri innoittaja heidän oman Laulavan 
vallankumouksen vuosina. 

29. Viron Taiteilijaliiton talo
Vabaduse väljak 6

Viron Taiteilijaliiton talo rakennettiin Tallinnan Taidehallin viereen sodan 
jälkeen, arkkitehti Alar Kotlin suunnitelma valmistui 1949, itse rakennus 
1953. 

Taiteilijaliiton omien tilojen ohella talossa on taidevälinekauppa ja useita 
gallerioita:

Galerii G 
(www.galeriig.ee) – sisään Vapauden aukiolta
Vabaduse GalerI I  (www.eaa.ee/vabaduse/index.html) – sisään sivulta 
Viron taideakatemian EKA Galerii (www.artun.ee/eka-galerii) – sisään talon takaa
Viron taiteilijaliitto – Eesti Kunstnike Liit
Vabaduse väljak 
(+372) 6273 630
ekl@eaa.ee
www.eaa.ee/76.html  

30. Tallinna Kunstihoone / Tallinnan Taidehalli
Vabaduse väljak 8
(+372) 644 2818 toimisto, (+372) 58544 109 kassa
info@kunstihoone.ee
www.kunstihoone.ee
avoinna ma–pe klo 10–17

Kunnollisten näyttelytilojen puute ja Helsingin Taidehallin avaaminen 
vuonna 1928 saivat virolaiset vakavasti pohtimaan oman taidehallin 
rakentamista. Vuoden 1928 kilpailu ei johtanut toivottuun tulokseen, 
mutta toisen, vuonna 1933 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun jälkeen 
ryhdyttiin jo tositoimiin. Kilpailun voittajan ja ensimmäisen kilpailun 
voittajan Edgar Johan Kuusikin yhteistyönä suunnittelema Tallinnan 
Taidehalli valmistui 1934.
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Tallinnan Taidehalli.

Valmistuessaan Tallinnan Taidehalli oli ensimmäisiä funkkisrakennuksia 
Virossa. Rakennuksen julkisivun keskiosan muodostaa koneromantiik-
kaan viittaava, kuvaruutua muistuttava lasiseinämä, jota ympäröivät pie-
net neliönmuotoiset ikkunat. Rakennuksen ensimmäinen kerros oli varattu 
liiketiloille, nykyisin niissä toimii toisella puolella Kohvik Tuum ja toisella 
Nu Nordik -taidekauppa. Toisessa kerroksessa on näyttelysali ja ylä-
kerroksissa taiteilijoiden ateljeetiloja. Takasiivessä on suuri valokattoinen 
sali ja sen alapuolella grafiikka-ateljee. Rakennuksen kellaritiloissa toimii 
legendaarinen KuKu Klubi -ravintola (vrt. seuraava).

Rakennuksen julkisivua koristaa kaksi Juhan Raudseppin patsasta vuo-
delta 1937: Kauneus ja Työ. Huom. veistoksen työmies ei ole duunari, 
vaan henkisen työn tekijä salkku kainalossaan. Heti valmistumisen jäl-
keen todettiin, että aukion arkkitehtuuria ajatellen ja ateljeetilojen tar-
peen vuoksi, rakennukselle pitäisi saada kuudes kerros. Vasta 1960-luvulla 
rakennettiin Kuusikin suunnittelema kuudes kerros ateljeetiloiksi.

Taidehallin kokoelmiin kuuluu noin 4000 taideteosta 1970-luvun alusta 
alkaen.

Tallinnan Taidehallin talo kunnostettiin 1995 sveitsiläisen taiteilijan Georg 
Steimannin prosessitaideteoksena. 

31. KuKu Klubi ja Kohvik Tuum
Vabaduse väljak 8

Tallinnan Taidehalli valmistui 1934, ja jo seuraavana vuonna avattiin 
Taidehallin talossa ravintola, jolla on periaatteessa ikää jo komeat yli 80 
vuotta. Järjestelmät, valtiot ja ravintolan omistajat ja pyörittäjät ovat 
tänä aikana muuttuneet. 1980-luvun alkuvuosista lähtien tämän matka-
oppaan kirjoittaja alkoi käydä Tallinnan Taidehallin kellarissa sijaitse-
vassa suljetussa ravintolassa. Silloin siellä kävivät ”kaikki” – kirjailijat, 
taiteilijat, arkkitehdit, säveltäjät, lehtimiehet, muusikot, ja kun Lau-
lava vallankumous alkoi, he toimivat sen käynnistäjinä.

Nykyinen KuKu ei ole enää suljettu paikka, vaan huokea ja mukava 
lounaspaikka (buffet-lounas arkisin klo 12–17) Vapauden aukion reu-
nalla. Siellä järjestetään konsertteja ja erilaisia tilaisuuksia, ja käy siellä 
vielä vanhoja kanta-asiakkaitakin.

Katutason kahvila on nykynimeltään Tuum, ei siis KuKu Kohvik, sillä 
kahvila-baari sai yleisöäänestyksessä keväällä 2017 uuden nimen Kohvik 
Tuum. Täällä saattaa jopa useammin kuin kellarikerroksessa nähdä 
virolaisia kirjailijoita ja taiteilijoita, yleensä niitä vähän varttuneempia.

K U K U  K LU B I
(+372) 644 5864
info@kukuklubi.ee

KO H V I K  T U U M
(+372) 644 5926
avoinna: ma-to klo 7.30–23

32. Entinen talonomistajien pankki
 Vabaduse väljak 10

Elmar Lohk suunnitteli 1930-luvun keskivaiheilla Vapauden aukiolle 
kaksi suurta rakennusta (vrt. 38). Talonomistajien pankkitalon arkki-
tehtuurissa on nähty vaikutteita suomalaisesta neoklassismista, erityisesti 
Blomstedtin Liittopankin ja Sirénin Fazerin talon vaikutteita, sillä arkki-
tehti lähetettiin ennen suunnitelmiensa valmistumista opintomatkalle 
Helsinkiin. Rakennuksen julkisivun materiaalit ovat Saarenmaan dolo-
miitti ja kiillotettu graniitti. Maaomanike Pank -pankin ohella 1936–37 
valmistuneessa talossa oli myös kahvila-ravintola, liiketiloja ja ylem-
missä kerroksissa asuntoja. Alakerrassa on edelleenkin kahvilatiloja, 
mutta muissa kerroksissa on nykyisin toimistoja.

Ennen sotaa rakennuksessa toimi legendaarinen Kultas-kahvila ja neu-
vostokaudella lähes yhtä legendaarinen Moskva. Talon nykyinen ravin-
tola Wabadus ei ole maineeltaan edeltäjiensä veroinen. Nikolai Kultasin 
omistamassa kahvilassa tarjoilijoiden väitetään puhuneen 12 eri kieltä, 
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Viron Vapaussodan muistomerkki. Vapauden kello ja 
Vapauden aukio vuonna 2006.

tuoreet päivälehdet eurooppalaisista suurkaupungeista kuuluivat palve-
luun, ja jos asiakkaan housut olivat matkalla rypistyneet, henkilökunta 
silitti ne jne. 

33.  Viron Vapaussodan muistomerkki
Vabaduse väljak

Viron Vapaussodan muistomerkkiä on suunniteltu Vapauden aukiolle 
aina 1920-luvun alusta alkaen, vakavimmin vuosina 1922 ja 1937, jol-
loin järjestetyn muistomerkkikilpailun voittivat Alar Kotli ja Ernst Kesa.

Lopulta Tallinnan kaupunki järjesti vuonna 2001 kansainvälisen kilpai-
lun, jonka voitti Libertas-nimisellä työllä nuorten virolaisten tekijöiden 
ryhmä eli Rainer Sternfeld, Andri Laidre, Kadri Kiho ja Anto Savi. Muisto-
merkki koostuu valkoisesta kivijalustasta tai alaosasta sekä lasista 
valmistetusta ristiosasta. Se kuvaa virolaisissakin kunniamerkeissä esiin-
tyvää Vapauden ristiä korkealla jalalla. Suurella jalustalla seisova muisto-
merkki on rakennettu 143 lasisesta osasta 23,5 m korkeaksi. Muistomerkin 
alaosassa on teksti Eesti Vabadussõda 1918–1920. Muistomerkin paikka, 
voittotyön taiteellinen taso, tšekkiläisen lasifirman hankaluudet, tekniset 

ongelmat, budjetin ylittyminen ja muut vaikeudet johtivat siihen, että 
muistomerkki paljastettiin vasta Vapaudenpäivänä 23.6.2009. Ongelmat 
ovat jatkuneet vielä tämänkin jälkeen, sillä lasilevyt ovat värjäytyneet, 
rikkoutuneet ja päästäneet vettä sisään, ja niitä on jouduttu vaihtamaan. 

34. Vapauden kello / kellot
Kaarli puistee 2 / Vabaduse väljak

Hyvin monipuolisena taiteilijana ja myös kirjailijana kunnostautuneen 
Leonhard Lapinin (s. 1947) suunnittelema Vapauden kello paljastettiin 
2003. Oikeastaan pitäisi puhua monikossa Vapauden kelloista, sillä 
Lapinin taideteoksessa on kaksi yhtä kookasta, mutta eri materiaaleista 
tehtyä 12 metriä korkeaa pylvästä. Toinen on sinistä metallia ja toinen 
valkoista dolomiittia eli Saarenmaan kalkkikiveä. Ja kun ne seisovat 
mustalla marmorijalustalla, on jokaisen helppo bongata taideteoksesta 
kaikki kolme Viron lipun väriä. 

Valkoisen kalkkikivipylvään tavallinen kello viisareineen näyttää nor-
maalia aikaa, mutta metallipylvään kello kertoo, kuinka kauan Viro on 
ollut vapaa.  
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Rakennukset vasemmalta oikealle: 
Palace-hotelli, Venäläinen draamateatteri ja Tallinnan kaupungintalo.

35. Tallinnan kaupunginhallituksen talo
Vabaduse väljak 7

Nykyinen Tallinnan kaupungin(hallituksen)talo rakennettiin alun perin 
EKA-vakuutusyhtiön toimistotaloksi. 7-kerroksisen rakennuksen suun-
nitteli paikallinen arkkitehti Robert Natus vuonna 1929. Taloon tuli 
EKA-vakuutusyhtiön tilojen lisäksi asuntoja ja ravintola. Natus oli sel-
västi innostunut saksalaisesta tiiliekspressionismista, sillä tyyliin kuulu-
vaa Oldenburgin klinkkeritiiltä hän käytti tämän talon ja läheisen Pärnu 
maanteen varteen samoihin aikoihin rakennetun liiketalon julkisivu-
materiaalina. EKAn talo oli Tallinnan ensimmäinen teräsbetonista raken-
nettu toimisto- ja asuinrakennus.

Julkisivun ihmishahmoiset kansallispukuiset lyhtypylväät (1933) suun-
nitteli kuvanveistäjä Jaan Koort. 

1990-luvun alusta alkaen rakennus on ollut Tallinnan kaupungin – 
kaupunginjohtajat, kaupunginhallitus jne. – käytössä. Neuvostokaudella 
rakennuksessa oli mm. Viron kommunistisen puolueen keskuskomitean, 
puolueen nuorisokomitean ja kaupunkikomitean tilat. 

36. Venäläinen draamateatteri
Vabaduse väljak 5

Jo 1920-luvun alussa alettiin Vapauden aukion reunalle suunnitella elo-
kuvateatteria. Suomalaisen G.W. Nybergin suunnitelmia ei kelpuutettu, 
vaan Royal-Film tilasi piirustukset latvialaiselta Frīdrihs Kārlis Skujiņ-
šilta, jonka suunnittelema upea Splendid Place oli juuri avattu Riiassa. 
Syksyllä 1926 avattu 900-paikkainen luksuselokuvateatteri Gloria Palace 
aiheutti vielä valmistuttuaankin vastustusta: rakennusta pidettiin liian 
matalana, arkkitehtuuriltaan (kertaustyylejä) sopimattomana (kuin syna-
goga). Aukion laidalle haluttiin ”arvokkaampia” rakennuksia.

Vuonna 1930 rakennuksen kellarikerroksessa avattiin pian hyvin suosi-
tuksi noussut tanssiravintola Dancing Palace Gloria. Sen sisustuksen 
suunnitteli Aleksander Wladovsky.

Vuonna 1940 elokuvateatteri kansallistettiin. Sodan jälkeen 1944–48 
Estonia-teatteri toimi täällä oman talonsa remontin aikana. Vuodesta 
1948 rakennus on toiminut Tallinnan Venäläisen Teatterin kotina. Enti-
sissä Dancing Palace Glorian ravintolatiloissa on nykyisin Teater-niminen 
yökerho. Vuonna 2018 Tallinnan venäläinen teatteri viettää 80-vuotis-
juhliaan. 

V E N E  T E AT E R
Vabaduse väljak 5
(+372) 611 4911 lippukassa
info@veneteater.ee
veneteater.ee

Ö Ö K LU B I  T E AT E R    
Vabaduse väljak 5
(+372) 5688 4444
info@klubiteater.ee
www.klubiteater.ee
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Hotel Palace Talinn.

R AV I N TO L A  KO N R A D                                                         
 Vabaduse väljak 3
(+372) 680 6650 info@konrad.ee

G A L L E R I I - B A A R I                                                                
Vabaduse väljak 3

Frédéric Chopinin 
muistopenkki.

37.  Hotel Palace Tallinn
Vabaduse väljak 3
(+372) 680 6655    palace@tallinnhotels.ee
www.tallinnhotels.ee/fi/hotelli-palace  

Tällä paikalla silloisen Heinätorin laidalla oli koulu, jonka tiloissa toimi 
vuosina 1913–36 vaatimaton hotelli-matkustajakoti Hotel Peetri. Arkki-
tehti Elmar Lohk suunnitteli Tallinnan uuden keskusaukion laidalle 
1930-luvulla kaksi näyttävää rakennusta, joista toinen on tämä raken-
nus, johon tuli hotelli, liiketiloja ja asuntoja. Vuonna 1935 suunniteltu 
Hotel Palace avattiin 16.1.1937. Rakennus oli moderni: talossa oli hissi, 
liiketiloihin pääsi suoraan kadulta, ja ylhäällä rakennuksen kulmaa 
koristi (ja yhä koristaa) art déco -tyylinen mainosvalotorni. Vuonna 1957 
valmistui Pärnu mnt:n puoleinen siipirakennus, jonka Lohkin tyyliin 
suunnitteli 1954 Ilmar Laasi. Hotelli uudistettiin ja kunnostettiin perus-
teellisesti 1988–89. Se olikin paikka, jossa monet ulkomaiset toimittajat, 
liikemiehet ja diplomaatit asuivat, ”kun Virossa alkoi tapahtua”. Hotelli 
avattiin uudelleen peruskorjauksen jälkeen vuonna 2014. Neljän tähden 
hotellissa on 79 businessluokan huonetta ja hyvä Konrad-niminen ravin-
tola sekä baari. 

38. Frédéric Chopinin muistopenkki
Viheralue Johanneksen kirkon ja 
Taiteilijatalon välissä

Puolan suurlähetystö lahjoitti Tallinnan kaupungille pianon koskettimia 
esittävän soivan Frédéric Chopinin (1810–1849) muistomerkin 2010. 
Tuolloin oli kulunut 200 vuotta säveltäjän syntymästä. Muistopenkissä 
lukee: Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem swiata obywatel 
eli suunnilleen: ”Syntyjään varsovalainen, sydämeltään puolalainen, lahjak-
kuudeltaan maailmankansalainen.” Näin on todennut puolalainen runoi-
lija C.K. Norwid. Tallinnan kaupunki istutti viereiselle viheralueelle eli 
Heino Ellerin patsaan luokse Chopinin muistoksi 200 tämän nimikko-
ruusua. Tästä kertoo infotaulu Taiteilijatalon sivu-ulkoseinässä. Tällä 
hetkellä Chopinin muistopenkki on rikki eikä enää soita upeaa Chopinin 
pianomusiikkia. Toivottavasti se korjataan pian! 

39. Heino Ellerin muistomerkki viheralueella 
      Tallinnan musiikkikoulun edessä

Pienelle viheralueelle Tallinnan musiikkikoulun eteen pystytettiin 1987 
legendaarisen virolaisen musiikkipedagogin ja säveltäjän Heino Ellerin 
(1887–1970) muistomerkki. Jalustalla seisovan rintakuvan teki kuvan-
veistäjä Aime Kuulbusch. Häntä avusti arkkitehti Allan Murdmaa. 
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Edustalla Chopinin ruusut ja Heino Ellerin muistomerkki, 
taustalla Tallinnan musiikkikoulu.

Suur-Karjan liiketalon julkisivun 
komeaa koristelua.

T H E  D U B L I N E R  -pubi
www.villemipubid.ee/dubliner

B AY E R N  & B Ö H M E N  K E L L E R  -pubi
www.villemipubid.ee/bayern

40. Georg Otsin mukaan nimetty    
      Tallinnan musiikkikoulu

Vabaduse väljak 4 
otsakool.edu.ee/koduleht

Tallinnan korkeampi musiikkikoulu perustettiin 1919. Vuonna 1920 kau-
punki antoi tontin musiikkikoulua varten. Koulun suunnitteli entinen 
kaupunginarkkitehti Georg Hellat. Koulu rakennettiin pikkuhiljaa vai-
heittain 1922–31. Vuonna 1949 koulu jaettiin kolmeen osaan: korkea-
koulutasoinen Tallinnan konservatorio ja Lasten musiikkikoulu toimivat 
yhteisissä tiloissa aina vuoteen 1959 saakka. Keskitason oppilaitos, Tallin-
nan musiikkikoulu, jäi vanhoihin tiloihin.

Koululla on useita omia musiikkikokoonpanoja, kuten sinfoniaorkesteri, 
puhallinorkesteri, jousiorkesteri, bigband ja kamarikuoro.

Koulu on nimetty (vuodesta 1975) rakastetun laulajan ja vuoden koulun 
rehtorina toimineen Georg Otsin mukaan. Koulussa on myös Otsin muisto-
luokkahuone. 

41. Liiketalo
          Suur-Karja 18

1886 valmistui baltiansaksalaisen Rudolf von Knüpfferin suunnittelema 
3-kerroksinen talo Suur-Karja 18. Vuosina 1917–18 rakennuksessa toi-
mivat useat bolševikkien järjestöt ja Kiir-sanomalehtden toimitus.

1920-luvun alussa virolainen arkkitehti Artus Perna suunnitteli Eesti 
Laenupank -pankin omistukseen siirtyneen rakennuksen korotuksen ja 
laajennuksen: 1923 valmistuneella uudella 6-kerroksisella ja muutenkin 
merkittävästi suuremmalla liiketalolla voisi olla nykyisin kolmekin osoi-
tetta Suur-Karja 18, Müürivahe 14/16 ja Vabaduse väljak 2. Rakennuk-
sen alimmassa kerroksessa oli ja on yhä liiketiloja, muihin kerroksiin 
rakennettiin tilavia ja kaikin mukavuuksin varustettuja luksusasuntoja.
Rakennus paloi pahoin 1944 ja kunnostustöiden yhteydessä huonejakoa 
muutettiin. Nykyisin tässä suojellussa talossa on tyylikkäitä asuntoja ja 
siellä toimii mm. kaksi pubia, The Dubliner ja Bayern & Böhmen Keller. 
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Entinen Tallinnan Saksalainen Klubi.

42. Entinen Tallinnan Saksalainen Klubi
Pärnu mnt 12 / Suur-Karja 20

1900-luvun alussa Tallinnaan ja muihinkin Viron suurimpiin kaupunkei-
hin rakennettiin useita erilaisia klubi- ja seurataloja. Eräs keskeisiä baltian-
saksalaisten herrojen kokoontumispaikkoja Tallinnassa oli Revaler Club. 
Arkkitehdit Rudolf von Engelhardtin ja Nikolai Thamm juniorin suun-
nittelema uusrenessanssityylinen klubitalo rakennettiin 1899–1900. 
Kellarikerroksessa oli keilarata, muissa kerroksissa pelattiin korttia tai 
biljardia. Toisinaan talossa järjestettiin konsertteja, joihin naisetkin olivat 
tervetulleita.

Rakennuksen käyttö on vuosikymmenten kuluessa muuttunut – sitä on 
käytetty postina, pankkina ja parturiliikkeenä – ja sitä on myös remon-
toitu useita kertoja, mm. 1922, 1928 ja 1938 (arkkitehtinä Edgar Johan 
Kuusik). Viimeisin suuri kunnostus tehtiin 1990-luvulla.

Viime vuosina talossa on toiminut pankki ja muotiliikkeitä sekä ”salai-
nen” drinkkibaari Whisper Sister. 

43. Eliel Saarisen Tallinnan yleiskaava

Vuonna 1912 järjestettiin avoin arkkitehtuurikilpailu uudesta raatihuo-
neesta Tallinnaan. Suomessa jo mainetta saanut Eliel Saarinen osallistui 
myös kilpailuun, muttei voittanut sitä, koska palkintoraati oli mielipiteil-
tään kovin konservatiivinen, kuten myöhemmät virolaiset rakennustai-
teen tutkijat ovat todenneet. Seuraavana vuonna järjestetyn Tallinnan 
yleiskaavakilpailun Saarinen (vrt. seuraava aukeama) sen sijaan voitti. 
Tästä syystä myös Tallinnan uusi raatihuone päätettiin sittenkin raken-
taa Saarisen suunnitelmien mukaan. Pian puhjennut ensimmäinen maa-
ilmansota kuitenkin esti sekä raatihuoneen rakentamisen että Saarisen 
Suur-Tallinnan yleiskaavan toteuttamisen. Ainoa Saarisen yleiskaava-
suunnitelman mukaan rakennettu kohde oli Krediitpankin talo (vrt. 
seuraava).

Kaikesta huolimatta monet myöhemmätkin arkkitehdit ja kaupunki-
suunnittelijat ovat tavallaan seuranneet Saarisen ideoita Tallinnan kes-
kustan kaavoituksessa.

Vuonna 2005 Viron Arkkitehtuurimuseo julkaisi Saarisen yleiskaava-
suunnitelman näyttävänä kirjana. 

44.  ”Saarisen talo”
 Pärnu mnt 10

Pitkään tämä rakennus oli pankkitalo, aluksi siellä oli Krediidipank, myö-
hemmin Tallinna Pank. Nykyisin rakennuksen omistaa Baltek Arendus 
OÜ. Tällä hetkellä rakennuksessa on 37 eri vuokralaista, joista suurin ja 
merkittävin on Viron kulttuuriministeriö. Talon alakerroksessa on hyvä 
kirjakauppa.

Pankkitalo on ainoa Saarisen Suur-Tallinnan yleiskaavasuunnitelmasta 
rakennettu talo. 1912 valmistunut talo on huomattavimpia myöhäis-
jugendrakennuksia koko Virossa. Ihastuttavia yksityiskohtia rakennuk-
sessa ovat komea ja korkea portaikko sekä rakennuksen osia ylhäällä 
yhdistävä sisäpiha, julkisivun suuri puolikaari, porraskäytävän kasetti-
katto ja ornamenttifriisi.

Rakennus kunnostettiin 1994–96 ja samalla sisäpiha ja monet muut 
rakennuksen yksityiskohdat palautettiin alkuperäiseen, Saarisen suunnit-
telemaan asuun. Vuonna 2009 rakennuksen nimeksi tuli virallisesti 
Saarineni maja eli ”Saarisen talo”. 
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