
Tallinna populaarsematest paikadest on 
eestlased harjunud pigem eemale hoid-
ma. On ju munakivitänavad õhukese plä-

tuga läbimiseks ebamugavad ja kitsad tänavad 
alati võõrkeelset lärmi täis. Moodsa aja arves-
tuses on Tallinn tõesti populaarsem kui kuna-
gi varem: pelgalt eelmise aasta jooksul külas-
tati meie pealinna võõrsilt 4,5 miljonit korda. 
Nüüd, kui suur osa välisturiste jääb tulemata, 
kutsuvad linnaväravad ka kohalikke Tallinna 
avastama. Ruumi on ja siinsed väikeärid vaja-
vad hädasti tuge. Kuid mitte ainult selle pärast 
ei tasu linnamatkale minna. 10 000-sammuse 
linnatuuriga saab ka säärelihased tööle, pulsi 
üles ja aju käima. Head avastamist!

Viktoriini õiged vastused leiad lk 35.

10 000 
sammu 
Tallinnas
Hapudest viljadest tuleb 
keeta moosi: kui reisile ei 
saa, võib elamusi pakkuda 
hoopis Eesti suurim 
linn Tallinn, kus jätkub 
avastamist kõigile.

Eleen Änilane
eleen.anilane@lehed.ee

AVASTA EESTIMAAD

Eesti 
arhitektide 
uhkused

Maalilised majad!So"o"gipaus!

3. Kalma saun
Avalikud saunad polnud 
aastakümneidki tagasi 
haruldane viis hügieeniharjumuste 
eest hoolitseda. Veel tänapäevalgi tegutsev 
Kalma saun on üks Tallinna vanemaid, 
mis on pakkunud enese nühkimise kõrvale 
sotsialiseerumisvõimalust 1928. aastast. 
Mille järgi sai Kalma saun oma nime?

6. Meistrite hoov 
Vene tänavalt avaneva sissepääsuga vanalinna 
hoov pakub piisavalt vaikust ja rahu, et 
linnakädinast hinge tõmmata. 13. sajandisse 
ulatuva ajalooga õuel tegutsesid juba sadu 
aastaid tagasi käsitöömeistrid. Tänu vanade 
kunstide entusiastidele, kes puhusid sööti 
jäänud õuele elu uuesti sisse, saab siin taas 
osta Eesti käsitöökunsti ja maitsta värskelt 
valminud šokolaadi.
Kuidas nimetati 
käsitöölisi, kes 
ei kuulunud 
tsunfti ja kellel 
oli keelatud 
Tallinna turul 
kaubelda?

7. Raeapteek
Tallinnas Raekoja platsil asuva Raeapteegi 
ajalugu ulatub vähemalt 15. sajandisse. 
Esimene kirjalik teave apteegist pärineb 
1422. aastast, kui rendilepingut pikendati. See 
tähendab, et asutus oli olemas juba varem. 
Raeapteek on üks Euroopa vanemaid püsivalt 
tegutsenud apteeke ja Tallinna vanim ettevõte.
Aastatel 1582–1911 oli Raeapteek kümme 
sugupõlve Burchardide perekonna 
omanduses. Millist eesnime kandsid peaaegu 
kõik Burchardidest apteekrid?

5

3

9. Puhki maja
Estonia puiestee 15 krundile 
1912. aastal ehitatud suurejoonelise 
juugendlike ja uusklassitsistlike 
elementidega elumaja kavandas 
arhitekt Aleksandr Jaron ärimees Joakim 
Puhkile. Joakim Puhk elas siinses villas 
1940. aastani, kui pere oma kodust minema aeti. 
Hiljem on hoones tegutsenud pangad ning riigi- ja 
eraettevõtted.
Milline nüüdne teraviljatoodete kaubamärk on 
Puhkide perega seotud?

Roni
 ma"es

t 

u"les
 ilu

sat
eks

 

vaa
det

eks

4. Kolme Käe Jumalaema kirik
Ukraina kreekakatoliku Kolme Käe Jumalaema 
kirik asub mööda linnamüüri äärt jooksval 
Laboratooriumi tänaval. 14. sajandil aidaks ehitatud 
majas on pesitsenud palju eri asutusi, nende hulgas 
KGB ladu ja leerikabel, enne kui see 1990-ndail 
ukraina koguduse kätte jõudis. Kiriku teeb 
unikaalseks müüri ehitatud postkast: siia võib igaüks 
tuua paberil oma mured, mille lahenemist preester 
jumalalt palub.
Milliseid oskuseid õpitakse kirikuga samas hoones 
peituvas kloostrikunstide koolis?

5. Kelchi pärn
Niguliste kiriku taga kasvavat läänepärna peetakse 
Tallinna vanimaks puuks. Arvatakse, et puu on 
istutatud 1680. aasta paiku. Nime on see saanud 
kirikuõpetaja ja krooniku Christian Kelchi järgi, kes 
on legendi järgi puu alla maetud. 
Mitu looduskaitsealust puud kasvab Tallinnas?
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1. Rotermanni kvartal 
Tallinna vanalinna, sadama ja Viru väljaku 
vahelisele alale jääva tööstuskvartali ajalugu 
ulatub 19. sajandi algusse. Tööstur Christian 
Abraham Rotermann asutas siia 1829. aastal 
kaubamaja ja tema järeltulijate käe all kerkis 
piirkonda vägev tehaste kompleks, mis on 
inspireerinud filmitegijaid, fotograafe ja 
arhitekte. Tänapäeval on Rotermanni trendikas 
vaba aja veetmise paik ja heal järjel ettevõtete 
kontorite väljanäitus, mis on jõudnud ka 
mitme välismaa reisiajakirja soovituste sekka.
Millised tehased tegutsesid vanas 
Rotermanni kvartalis?

2. Linnahall
Pärast seda, kui Christopher Nolani „Teneti” tiim siit tuulispasa 
kombel üle tuhises, on linnahallist saanud rahvusvahelise 
tähtsusega vaatamisväärsus. Enne kui Hollywoodi suurkujudel 
lubati Tallinnas filmida, oli 1980. aasta olümpiamängudeks 
valminud linnahalli nimi V. I. Lenini nimeline Tallinna 
kultuuri- ja spordipalee, mille suursugusust kõrvutati Babüloni 
tsikuraatide ja Mehhiko päikesepüramiididega.
Mis on linnahalli aadress?
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10. Jaani seek
Üks keskaja olulisemaid väljaspool linnamüüri paiknevaid 
asutusi oli Püha Ristija Johannese hospidal ehk Jaani seek, 
mida mainiti esimest korda 1237. aastal. Härjapea jõe 
suudmesse rajatud Jaani seek oli võimas kompleks, kuhu 
kuulusid hospidal, kabel, vesiveski ja teenindava personali 
eluhoone. Keskaegne seegikompleks hävis Liivi sõja ajal ja 
selle varemed jõudsid uuesti päevavalgele paarkümmend 
aastat tagasi, kui rajati Tartu maanteed. Osa väljakaevatud 
müüre on jäetud alles linnarahvale tutvumiseks.
Miks ei olnud pärast Liivi sõda samale kohale ehitatud 
uus seek enam nii edukas kui vana Jaani seek?
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11. Härjapea jõgi
Ligi sada aastat tagasi maa alla suletud Härjapea 
jõest on tänapäeval alles ainult vanad fotod ja 
mälestused. Ülemiste järvest nüüdse Narva maantee 
lähistel asunud vana sadamani voolanud jõgi pakkus 
jõudu keskajal rajatud vesiveskitele, millest kasvasid 
välja linna vanemad tööstused. Jõe mälestus elab 
tänapäeval edasi Kivisilla ja Tartu mnt ristmikul, 
kuhu on paigutatud purskkaev ja Härjapea jõge 
meenutav infotahvel.
Milline Tallinna tänav märgib kanalit, kuhu 
Härjapea jõgi veel paarsada aastat tagasi vahetult 
enne merre jõudmist suubus?

8 8. Hellemanni 
torn ja linnamüür
Müürivahe tänava lõpus asuv Hellemanni 
torn on nüüdseks turismiatraktsioon. 
Peale torni külastamise on pileti eest 
avatud ligi 200-meetrine kaitsekäik, mis 
ühendab Hellemanni torni Munkadetaguse 
torniga ja kus kõndides on võimalik 
nautida omapärast vaadet pea tervele 
vanalinnale. Kuni põhjasõjani oli torn 
kasutuses kaitserajatisena ja aja jooksul 
on ehitist kasutatud nii vangla, 
laskemoonalao kui ka 
kohvikuna.
Hellemanni torn on 
müüripealse kaitse-
käiguga ühendatud 
Munkadetaguse 
torniga, kus oli 
18. sajandi lõpuni 
sõjamoonaladu. Kuidas 
seda torni rahvasuus 
nimetati?
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