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“Tutvusta Eestit” turismi alamstrateegia





Linnapuhkuse võimaluste tutvustamisel on strateegiliselt olulisimaks linnaks Tallinn. Tallinn on 

turismi mõttes terminaliks kogu Eestile. Ükskõik kes Eestisse tuleb, ei pääse ta Tallinnast üle ega 

ümber – olgu külastus kui põgus tahes.

Tallinn on turistile esmajärjekorras linn oma hoonete, vaatamisväärsuste ja elukorraldusega. 

Tallinna puhul rõhutamisväärseim aspekt tema suurlinlik mitmepalgelisus väga kompaktsel pindalal. 

Maailmas ainulaadne keskaegne vanalinn kõrvuti hüpermoodsate büroohoonetega paistab juba 

merelt maabudes äärmiselt huvitav ja elamusi lubav. Kui aga uurida Tallinnat seestpoolt, on 

avastamisväärset veelgi rohkem.

Tihtipeale piirdutakse Tallinna puhul vaid vanalinna tutvustamisega, mis on kahtlemata õige, kuid 

ei anna Tallinnast tervikpilti. Soovitame võimalusel avada maailmale ka niiöelda Suur-Tallinna 

sümboleid ja argumente. See rikastab pilti ja annab Tallinnale lisaks muuseumi hõngule ka 

modernset ning innovaatilist sära.

Tallinna kõige tähtsamaks sümboliks on Raekoja tipus linna valvav Vana Toomas, kellega on seotud 

hulk legende, mida Tallinna tutvustamisel muhedalt ära kasutada saab.



Üldised argumendid:

 SõLMPUNKT – veidi alla poole Eesti elanikkonnast elab Tallinnas, mis teeb temast olulise äri-, 

elu- ja transpordikeskuse. Rahvusvahelised lennu- ja laevaliinid toovad valdava osa turistidest 

esmalt Tallinnasse, mis teeb meie pealinnast igas mõttes kõige olulisema sõlmpunkti ja Eesti 

visiitkaardi. Tallinn on heaks baasiks ka inimestele, kes soovivad ühe reisi jooksul külastada 

Soomet, Rootsit, Lätit ja Venemaad. Korralik lennu-, laeva- ja bussitransport naaberriikidesse 

ning võrdselt pikk distants annab Tallinnale unikaalse staatuse keskpunktina, kust „hüppeid” 

sooritada.

 UUS SIHTPUNKT – Tallinn on Helsingi, Peterburi ja Stockholmi kõrval kõige vähem tuntud 

suurlinn Soome lahe ümbruses. Samas on Tallinn nimetatud neljast linnast kõige pikema 

ajalooga ning viimastel aastatel kõige kiirema arengu läbi teinud. Inimesed, kes on külastanud 

Tallinnat kümme aastat tagasi, on täna uuesti tulles positiivselt üllatunud, kuna linn on täielikult 

uuenenud.

 SooDNE SIHTPUNKT – Tallinn on väga hea külastuskoht ka rahakoti mõttes. Toit, teenused, 

ööbimine ja meelelahutus on Tallinnas soodsamad kui Põhjamaades. Samas ei erine Tallinn 

teenuste kvaliteedilt kuigivõrd Helsingist või Stockholmist. Ka kaubandus on Tallinnas Euroopa 

tasemel.

 KAASAEgNE KESKKoND – Tallinn ja Eesti laiemalt on progressiivne keskkond. Kiire ja laialt 

levinud ühendus maailmaga läbi ükskõik millise telekommunkatsiooni vormi teeb Tallinnast 

mugava sihtkoha nii noortele kui ärituristidele. Pole hotelli, kus ei leviks tasuta WiFi ja pole 

metsatukka, kus ei saaks kasutada mobiili.

 LooDUSLäHEDUS – Tallinn on väike pealinn, mis on ühelt poolt piiratud mere, teisalt metsade 

ning rabadega. Tallinna kesklinnast 15-minutilise autosõidu kaugusel võib leida rahulikke 

parkmetsi, kus jalutada või omaette olla.







Üldised sümbolid:

1  VANALINN – Tallinna südameks olev vanalinn on kuulutatud osaks UNESCo 

maailmapärandist tänu oma keskaegsele miljööle ja autentsele struktuurile. Tallinna vanalinn on 

kõige paremini säilinud Hansalinn. Praegugi on säilinud 11–15. sajandil välja kujunenud tänavate 

võrgustik ja kruntide piirid.

2  LAULULAVA – Monumentaalse laulukaarega kaunistatud Lauluväljakult sai alguse laulev 

revolutsioon – oluline tegur Nõukogude Liidu lagunemise protsessis. Laululava tegelik funktsioon on 

olla võimenduseks iga viie aasta tagant kogunevatele ühendkooridele laulupeo raames. Tegemist on 

maailma suurima koorimuusikaüritusega.

3  VAbAõHUMUUSEUM – Rocca al Mare rohelises vaikuses laiub Eesti suurim 

rahvamuuseum, mis koosneb paljudest eri ajastute ja piirkondade talutüüpidest. Lisaks 

värskendavale jalutuskäigule saab ka hea ülevaate Eestimaa taluarhitektuurist ja traditsioonidest läbi 

aegade.

4  KUMU – Kadrioru lõunaservas, presidendi lossi vahetus läheduses ning paeklinti 

sulandunult asub Põhjamaade kõige moodsam kunstimuuseum, mis on Eesti kunstielu südameks. 

Rääkimata pidevalt uuenevast sisust on KUMU ka arhitektuurse maamärgina asi iseeneses.  

KUMU valiti 2008 Euroopa aasta muuseumiks.



Avastamisväärsed linnaosad

1  KADRIoRg – Kadrioru pargi ja barokklossi (1725) rajas Vene tsaar Peeter I ning kinkis 

selle oma abikaasale Katariina I-le, kelle järgi sai kompleks oma nime (Katharinenthal). 1938 

täiendati lossikompleksi neobarokkstiilis presidendilossiga, mis on Eesti nö „Valgeks Majaks” tänase 

päevani. 

Kadriorg pole aga üksnes ühe roosa maja asukoht, vaid kogu Eesti uhkeim park koos rahva poolt 

armastatud Luigetiigi, hiidvanade põlispuude ja baroksete lilleaedadega. Kadriorgu jäävad ka 

Russalka monument ning modernne KUMU.

2  PIRITA – Pirita sümboliks olev 1436. a. valminud brigitiinide klooster oli suurim 

nunnaklooster Vana-Liivimaal ning sinna juurde kuuluv kirik suurim kultushoone Põhja-Eestis.  

olgugi et vanast kloostrist on säilinud vaid varemed, elab ta edasi – tegevus taastati uues hoones 

aastal 2001. 

Pirita on koduks ka 1980ndal aastal toimunud olümpia purjeregati kompleksile, mille juures asub 

Tallinna suurim jahisadam. Ja muidugi mõista on just Pirital ka pealinna populaarseim rand.







3  SAJANDITAgUSED TööLISLINNAoSAD – Vanalinna ja city kõrval kannavad 

erilist tallinlikku vaimu sellised linnaosad nagu Kalamaja, Kopli, Kassisaba ja Lilleküla. Need 

esindavad oma 19.–20. saj. ühe- ja kahekorruseliste puumajadega autentset ja Euroopas tänaseks 

kadunud aguliatmosfääri.

4  NõMME – Nõmme on roheluses kümblev aedlinn, mis oli 1920.–30. aastate jõukama 

rahva elukeskkond ning on suures osas seda tänagi. Nõmme üheks vaatamisväärsuseks on 

ekstsentrilise mõisniku Nikolai von glehni poolt rajatud eriskummalise arhitektuuriga „glehni loss“ 

ja lossi parkmetsa püstitatud skulptuurid. Nõmme teiseks oluliseks vaatamisväärsuseks on Nõmme 

turg – ainuke omalaadne Tallinnas.

5  MAgALAD – Mõjuva kontrasti muu Tallinnaga loovad linna „magalad“ –  

1960.–80. aastatel rajatud nõukogude tüüpelamurajoonid Mustamäe, õismäe ja Lasnamäe. 

Viimast nimetatakse naljatamisi Eesti suuruselt teiseks linnaks (112 tuhat elanikku 2008. a. alguses). 



FooKUSSÜMboL

TALLINNA VANALINN 
Tallinna vanalinn on Tallinna linna süda ja turismi seisukohalt kõige olulisem linna osa. Vastavalt 

„Tutvusta Eestit“ turunduskontseptsioonile on vanalinn kõige ehedam näide sellest, kuidas paiksuse 

ja ida mõju nurgakivide väärtuskogumid ristuvad. Vanalinn on ühelt poolt täis ajalugu, kuid teisalt 

on ta koduks moodsatele söögikohtadele, klubidele, baaridele ja muule tüüpilisele lennukat linnaelu 

otsivale linnakülalisele. See on üllatavalt positiivne, kuidas vana kultuur ja tänapäevane külalislahke 

teenidussfäär on põimunud omapäraseks tervikuks.

Tinglikult võib öelda, et tegemist on heas mõttes kahepalgelise vaatamisväärsusega. Seega on 

vanalinnast võimalik rääkida kahele põhimõttelisele sihtrühmale:

1  neile, kes otsivad tormakat ööelu ja kiiret elamust või siis nädalavahetust linnaspaas koos 

mõnusa shoppamisega: kokkuvõtvalt City break turistile,
2  pisut süvendatuma kultuuri- ja ajaloohuviga pikemalt kohalviibivale turistile. 

Need kaks liini on põhimõtteliselt erinevad. Esimene liin on pinnapealsem ja ei püüa müüa 

konkreetseid sümboleid. Siin pigem tuleb rõhuda Tallinna vanalinna olemuslikule kontrastsusele  

(ida mõju vs paiksus). Seda nii pildis kui sõnumis.

Teine teema eeldab sümbolipõhist lähenemist, mille puhul rõhutatakse vanalinna tähtsamaid 

objekte. Seda on soovitav teha läbi mahlakate ja huvitavalt serveeritud faktide (oleviste kui 

omaaegne maailma kõrgeim ehitis; Raekoja plats – maailma vanima jõulukuuse kodu jne).







Vanalinn City break turistile 
Vana Tallinna puhul on olulisim, et tegemist ei ole lihtsalt igava muuseum-linnaosaga, milliseid võib 

kohata kõikjal maailmas. Vanalinn on loomulik osa linnast, mis on koduks nii kohalikele kui meie 

külalistele. Siin on vilgas ööelu ja palju avastamisväärset päevavalges uurimiseks.

Argumendid:
 VANALINNAS oN PARIMAD JA MooDSAIMAD KLUbID, bAARID NINg RESToRANID. 

Paljud neist tegutsevad sajanditevanustes hoonetes, mis on autentselt säilinud.

 VANALINNAS oN KõRgETASEMELINE KAUbANDUS JA MõISTLIKUD HINNAD. Tegemist 

ei ole vaid turistimeeneid müüvate ülikalliste butiikidega, vaid siin saab osta endale väga 

konkurentsivõimelise hinnaga ükskõik mida – käekellast diivanini.

 VANALINNAS oN VägA PALJU VAATAMISVääRSET JA VANAAEgSET, kuid vanalinn on 

ühtlasi ka väga hästi internetiseeritud. Tasuta või tasulisi WiFi levilaid on kümneid – see 

võimaldab kogetut kohe teistega jagada.

 VANALINNA HoTELLID oN VägA KVALITEETSED JA EKSKLUSIIVSED ning arvestades väärikat 

keskkonda ka mõistliku hinnaga.

 VANALINN oN „KASUTATAV“ AASTARINgSELT. Tegemist pole vaid suvepuhkuse veetmise 

kohaga, vaid täiesti orgaaniliselt funktsioneeriva linnakeskkonnaga, kus elu käib aastaringselt.

 VANALINN oN TALLINNA KõIgE RAHVUSVAHELISEM REgIooN – tänu kõrgele 

teenindusstandardile saab siin hakkama iga turist, kes mõistab natukenegi inglise, vene või saksa 

keelt kasutada.

 Hoolimata pidevast tursitide voolust ja vilkast ööelust on Tallinna vanalinn küllaltki TURVALINE 

JA HäSTI VALVATUD PAIK.



Vanalinn kultuuri- ja  
ajaloohuvilisele turistile

Tallinna vanalinna tõmbenumbriks on hästi säilinud, eheda ning loomulikuna mõjuvad 

arhitektuurimälestised ja autentselt säilinud tänavavõrgustik. Tallinna vanalinn on alates aastast 

1966 riiklik muinsuskaitseala, 1997. aastal kanti see UNESCo maailmapärandi nimekirja.

Tallinna vanalinna sümbolid:
Et Tallinna vanalinn on kogu Eesti linnapuhkuse kõige olulisem sihtpunkt ja lausa pakatab 

vaatamisväärsustest ja nendega seotud legendidest, on välja toodud ka eraldi vanalinna olulisemad 

sümbolid.

1  VANALINNA TäNAVAD – IgAÜHELE MIDAgI. Suvel on Viru, Harju ja Vene 

tänav ning Raekoja plats kahtlemata turistide lemmikud, kuid samas saab meie linna külastaja 

nautida vanalinna ka üsnagi privaatselt. Erilist romantilist omaetteolemist saab kogeda jalutades 

Pühavaimu või Laboratooriumi tänaval, kus ka tipphooajal liigub suhteliselt vähe inimesi. See teeb 

Tallinna tänavad paeluvaks ning emotsionaalselt vaheldusrikkaks.







2  RAEKoDA JA RAEKoJA PLATS – TALLINNA NAbA. Iga Vanalinna tänavatel 

uitaja jõuab lõpuks Raekoja platsile – linnaelu keskpunkti. Raekoja platsi sillutisekivide hulgas on 

üks eriline, mida peetakse Tallinna nabaks. Sellest punktist võib ühekorraga näha kõiki vanemaid 

kirikutorne. Möödunud sajandeil on Raekoja plats olnud Tallinna elu keskpunktiks ka selles mõttes, 

et siin kaubitseti ja arutati linna-asju, peeti pidu ja karistati kurjategijaid. Tallinna raekoda on ainus 

Põhja-Euroopas säilinud gooti stiilis raehoone. Raekoda kasutati linnavalitsuse hoonena juba alates 

aastast 1248, kui Taani kuningas Erik IV Plovpenning (Adraraha) andis Tallinna linnakodanikele „kõik 

õigused, mis on Lübecki kodanikel”.

3  TooMPEA – TALLINNA PEA. Toompea on legendi järgi Eesti rahvuseepose 

kangelase Kalevipoja isa Kalevi haud, mille kandis kokku Kalevi naine Linda. Sellest ka Toompea 

ajalooline algnimi: Lindanisa. Alates 9. sajandist on selle mäe otsas paiknenud puitlinnus, 

mille vallutas 13. sajandil Mõõgavendade ordu ja rajas sinna oma kivilinnuse – kohaliku 

administratiivkeskuse. Alates sellest ajast on Toompea olnud Eestimaa võimukeskuseks. Toompea 

sümboliks on lossi nurgatorn – 50 m kõrgune Pikk Hermann – mille tipus lehvib Eesti tähtsaim 

riigilipp.

4  TALLINN – KAUNILT KAITSTUD. Visby eeskujul XIII sajandil ehitama hakatud 

Tallinna linnamüür kujunes terviklikult välja kolme sajandi jooksul. See oli üks omaaegseid 

tugevamaid linnakaitsesüsteeme Põhja-Euroopas. Ringmüüri lõplikuks pikkuseks kujunes ligi 3 km 

ning kaitsetornide arvuks 46. Kunagisest kaitsesüsteemist on tänaseni säilinud ja vaadeldav 1,85 km 

müürifronti ja 26 kaitsetorni; paljud maapealsed müüriosad elavad oma elu edasi majaseintena.

5  RAEAPTEEK – MITTE LIHTSALT APTEEK. Juba ligemale kuus sajandit tagasi 

avatud Tallinna raeapteek on Euroopa vanim järjepidevalt tegutsev rohupood, kust võite endiselt 

osta ka klaasikese klaretti – keskaegse retsepti järgi valmistatud vürtsiveini. Keskaja apteek oli 

tänapäeva mallide järgi ka baar, klubi ja kauplus – seal aeti tervistava veini kõrvale juttu, osta sai ka 

paberit ja tinti, tubakat ja püssirohtu ning Raeapteegist ka mardileiba ehk martsipani.



6  oLEVISTE – KõRgEIM ToRN MAAILMAS. Tallinna silueti teevad eriliseks 

mitmed kaunid ja kõrge kultuuriväärtusega kirikud. Neist esimeseks võib seada kõige kõrgema, 

oleviste kiriku, mis ajavahemikus 1470 kuni 1625 oli oma 159 meetriga maailma kõrgeim ehitis.

7  NIgULISTE – NoTKE SURMATANTSU KoDU. Kuulsa 15. sajandi Lübecki 

maalija ja puunikerdaja, põhjapoolse Euroopa hilisgootika ühe silmapaistvaima esindaja bernt 

Notke loomingust on tänaseks säilinud väga vähe. Neist olulisim on Niguliste kirikus eksponeeritav 

surmatantsumaali üliharuldane seitsme ja poole meetri pikkune lõuendfragment.

8  DoMINIIKLASTE KLooSTER – TARKUSE ALLIKAS. 1246. aastal rajatud 

kloostrist on tänaseni säilinud aed ja seda ümbritsevad ristikäigud, hingepalvekabel, dormitoorium, 

kapiitlisaal ja ait – ning osaliselt ka 14. sajandi lõpul valminud Katariina kirik, mis oli keskaegse 

Põhja-Euroopa suurim kirikuhoone.

9  TALLINN – MEISTRITE LINN. Linnakodanikke ühendavatest organisatsioonidest olid 

mõjukaimad juba 14. sajandil asutatud gildid. Märgilise tähendusega on Tallinna vanalinnas ka täna 

kunagiste gildide hooned – Suurgildi (praegune Eesti Ajaloomuuseum) ja Mustpeade vennaskonna 

majad. Kanuti gildi saal on saanud  moderntantsu ja muude moodsate etenduskunstide keskuseks.

10  ERILISED TAVALISED MAJAD. Lisaks erilistele hoonetele ja sümbolitele ei saa 

unustada klassikalist vanalinna maja. Seda tüüpi ehitisi oli parimatel aegadel Tallinnas üle 500. oma 

põhiolemuselt on tänava poole pööratud viiluseinaga Tallinna kaupmehemaja hansalinnadele omane 

alamsaksa elamutüüp.







Põnevaid fakte vanalinna kohta

olenemata konkreetsest Tallinna vanalinna tutvustamise suunitlusest, on allpooltoodud faktid 

heaks inspiratsiooniallikaks kasvõi presentatsiooni ilmsestamiseks või miks ka mitte terve 

reklaamikampaania loomiseks.

 TALLINN – PõHJA-EURooPA VANIM PEALINN. Tallinna märkis esmakordselt maailmakaardile 

araabia geograaf al-Idrisi 1154. aastal. Tallinna nimi oli tema kaardil Kaleweny.

 TALLINN – HARULDASELT HäSTI SäILINUD HANSALINN. Ajaloolaste ja ekspertide hinnangul 

peitub vana Tallinna tõeline väärtus tema terviklikkuses – haruldaselt autentselt säilinud 

keskaegne hansalinn, mille tänavate võrgustik on jõudnud meieni keskajast pea muutumatuna. 

 TALLINNA RAEKoDA – EKSooTILINE KAUNITAR. Tallinna raekoda on ainus säilinud gooti 

stiilis raehoone Põhja-Euroopas. Ajaloolased peavad Tallinna raekoda arhitektuurselt erandlikuks, 

kuna paljuski sarnaneb see hoopis Itaalia raehoonetega – näiteks Palazzo Vecchio Firenzes või 

Palazzo Pubblico Sienas.

 TALLINN – SõbRALIK KINDLUSLINN. Kiek in de Kök – üks tallinna linnamüüri 46-st 

kaitsetornist – oli ehitamise ajal baltikumi võimsaim kahuritorn. Aga oma lustliku nime sai 

seetõttu, et kõrgest tornist olevat saanud hõlpsasti piiluda alllinna majade köökidesse.

 TALLINN – TAANI LINN. Legendi kohaselt said taanlased siin endale rahvuslipu (Dannebrog), 

mis 15. juunil 1219 eestlastega peetud lahingu otsustaval hetkel neile taevast heideti. Tallinna 

linna väike vapp – valge rist punasel taustal – meenutab tänapäeval toda kauget aega.



 TALLINN – JõULUKUUSE KoDU. Kõige varasemad teated jõulukuusest Tallinna Raekoja platsil 

pärinevad aastast 1441. Tollal oli kombeks kuuse ümber tantsida ja pidutseda ning see siis 

põlema panna. Seni on end jõulupuu hälliks pidanud Selestati väikelinn Prantsusmaal, kuid nende 

dokumendid on pea sajand nooremad (1521).

 TALLINN – MAIASMoKKADE LINN. Martsipani esmakordse tööstusliku valmistamise au 

osas võistleb Tallinn Lübeckiga – nii Eesti maiustustetootja Kalevi kui Lübecki Niedereggeri 

asutamisajaks loetakse aastat 1806. Keskajast pärit ürikutest on aga teada, et mõlemas linnas 

müüdi martsipani apteekides.

 TALLINN – oSA MAAILMA KIRJANDUSPäRANDIST. 1741. aastal sai Tallinna kindluse 

suurtükiväe ülemaks ja tegutses siin hiljem ülemkomandandina „Peeter Suure moorlasena“ 

tuntud Abram Petrovitš Hannibal, imperaatori kammerteener ja sekretär – ning Puškini vaarisa. 

Vene varalahkunud kirjaniku Sergei Dovlatovi tippteose, romaani „Kompromiss“ tegevus toimub 

Tallinnas ja käsitleb tema siinveedetud aastaid.

 TALLINN – ELAV KINoSTUUDIo. Kui 20nda sajandi teisel poolel soovis mõni Nõukogude 

filmistuudio vändata linateost, mille tegevus toimus läänes, siis tavaliselt tuldi seda tegema 

Tallinna, kuna siinse vanalinna tänavad olid kõige „läänelikumad“ kogu Nõukogude Liidus.







äriturism Tallinnas

Tallinn on ideaalne koht keskmistele ja väikesematele firmadele incentive- või konverentsiturismi 

harrastamiseks. Lisaks eelpool loetletud voorustele pakub Tallinn ja tema vanalinn sellele 

spetsiifilisele sihtrühmale järgmisi argumente:

MooDNE INFRASTRUKTUUR

Pole hotelli, konverentsikeskust või restorani, kus puuduks internet ja eeskujulik mobiililevi. Lisaks 

toimivad Eestis sisuliselt kõikjal rahvusvahelised maksesüsteemid (kaardid, tshekid jms). Tasemel on 

nii telekommunikatsiooni kui esitlusvõimalused.

UNIKAALNE KESKKoND

Tallinn pakub laia valikut kohtadest, kus pidada väikesemat seminari või koolitust. olgu selleks 

keskaegse gildihoone saal, mõne moodsa restorani tagatuba või kõrgetasemeline konverentsikeskus.

KoMPETENTNE TEENINDUS

Pea kõigi Tallinna avalike asutuste standardiks on inglise ja vene keele sujuv oskus ning kõrge 

kompetents tehnoloogia vallas. Pole olemas tehnikaprobleemi, millele ei saaks lahendust minutitega.

KõIK VAJALIK KäEULATUSES

Tallinn on väga kompaktne linn ja keeruka linnasisese transpordi organiseerimise vajadus langeb ära. 

Enamik hotelle, restorane, ürituste toimumiskohti, vaatamisväärsusi, ostukeskusi jne. on jalutuskäigu 

kaugusel. Lennujaamast linnasüdamesse saab vaid 10–15 minutiga.



Perepuhkus Tallinnas

Tallinn on üldiselt jalakäijasõbralik linn, mis sobib hästi lastega reisijatele. Huvitavad vanalinna 

tänavad pakuvad avastamist kogu perele. Peamised atraktsioonid perepuhkusel viibijatele on 

üritused, söögikohad ja arvukad muuseumid ning galeriid.

Kord aastas, suve alguses peetavate vanalinnapäevade aegu elustub kogu vanalinn oma keskaegsel 

kujul, pakkudes nii täiesti unikaalset meelelahutust. See on põnev ja hariv vaatepilt nii noortele kui 

vanadele Tallinna külastajatele. Nädala jooksul toimub sadu üritusi – hommikust õhtuni.

Põnevust ja osturõõmu pakub käsitöömeistrite pidu Jõululaat, mis algab juba enne jõule.

Tallinnas toimub suviti palju kontserte. Kindlasti on Raekoja plats üks põnev paik, kus juhtub 

pidevalt midagi. Aga ka Lauluväljak, Saku Suurhall, Pirita klooster ning mitmed muud kohad 

pakuvad suvel mitmekülgseid, kogu perega nauditavaid muusikaelamusi.

Kokkuvõttes on Tallinn oma tänavate ja haruldaste majadega justkui väike muinasjutumaa või 

teemapark, kus jätkub fantaasiat ergutavat vaatamist nii lastele kui nende vanematele. Tallinna 

tänavad on turvalised ning siinsed hotellid ja söögikohad arvestavad perede vajadustega igal 

sammul.







VõTMESÜMboL

VANA TooMAS
Vana Toomas on tõenäoliselt kõige kuulsam persoon Eestis – olles Tallinna sümboliks, on tema 

figuur läbi aegade kaunistanud Tallinna suveniire lampidest külmkapimagnetiteni. Temast on isegi 

vändatud film ja tema nimi on pandud restoranile, liköörile ja suitsumargile. Ta on Tallinnas elanud 

juba pea 500 aastat – ta on Tallinna Raekoja tuulelipp.

Vana Toomasest sai Tallinna sümboolne valvur aastal 1530. Vana Toomas on 1 m 82 cm pikk, 

riietatud keskaegse sõduri kombel, varustatud tugeva mõõga, laia kaabu ja vuntsidega. Ta hoiab 

käes suurt lippu, mis näitab linnakodanikele, kust poolt tuul puhub. Aga ta oli ka truuks kaaslaseks 

linnavalvuritele, kelle ülesandeks oli Raekoja tornis kella helistada, kui vaenlane lähenes või linnas 

puhkes tulekahju.

Vana Toomas on justkui Tallinna oma Wilhelm Tell. Legend räägib, et Toomas oli vaene tänavapoiss, 

kes pälvis pooljuhuslikult tähelepanu ühel kevadisel vibuturniiril, kui suutis ainsana posti otsast maha 

lasta puust papagoi. Kaotuse osaliseks saanud ülikute meelehärmiks otsustanud Tallinna linnapea 

poisile korraliku hariduse ja austusväärse linnavahi ameti anda. Hiljem tõestas Toomas oma ustavust 

ja osavust Liivi sõja lahingutes. Vanast peast kasvatanud Toomas endale võimsad vuntsid – täpselt 

samasugused, nagu raekoja tuulelipu mehel. Sellest ajast kutsub rahvas raekoja tuulelippu Vanaks 

Toomaseks.



Täna on Tallinna raekoja tornis juba kolmas Vana Toomas. Esimene Toomas pidas vastu 414 aastat, 

mil ta lõpuks Nõukogude sõjalennukite poolt alla tulistati (märstipommitamise käigus). Teine 

Toomas kaotas 90ndatel aastatel suure tuulega oma mõõga. Alates 1996. aastast seisab tornis 

viimane versioon, kes tänaseni hästi vastu pidanud on. Kõige esimest Vana Toomast saab vaatama 

minna Tallinna Linnamuuseumisse.

Sama unikaalne kui 1402.–1404. aastal rajatud ning tänase Euroopa üks vanemaid raehooneid on 

ka Tallinna raekoja tornis vahti pidav Vana Toomas ise. Teadaolevalt pole maailmas mitte ühtegi 

raekoda, mille tuulelipuks oleks linnavaht.





Linnapuhkus pildis
Linnapuhkusega seotud fotomaterjalidele konkreetseid ja üldkehtivaid ettekirjutusi teha on üpris 

keeruline, kuna nii teemad kui ka sihtgrupide huvid varieeruvad suuresti. 

Kui kampaania sõnum on seotud mõne konkreetse hoonega, on soovitav leida pigem 

hoonete karakteerseid detaile (raekoja lohepeaga veesülitid, Mustpeade maja moorlase peaga 

fassaadikaunistus, Dominiiklaste kloostri tõrvikuga koer) kui pildistada üldvaateid. See ei laiene 

aga kõigile ehitistele. Näiteks Pikka Hermanni peaks tema ehituslike iseärasuste tõttu näitama siiski 

täies mahus. Tänavate võrgustiku kuvamisel oleks mõistlik leida mõni privaatsem väiketänav, kus 

keskaegne hõng on tugevam. Eraldi juhtum on City break turism. Sellele sihtgrupile peaks kindlasti 

näitama Tallinnat kui elusat ja toimivat, särtsakat ja naudinguterohket linna.

Ideid City break piltsümboliteks: WiFi märk vanalinnas; kaunid naised vanade majade taustal; 

shoppav naine vanalinnas; vaade Raekoja platsile moodsa restorani aknast jne.







Suveniiriideid Tallinnast

 ordurüütlid, kirikumehed, Dominikaani mungad, mõõgad ja kilbid ning orduvappidega vimplid

 Autentselt vermitud mündid / märgid erinevate gildide sümbolitega.

 Martsipanist majad, inimfiguurid jms

 Miniatuurses vormis raekoda, Vana Toomas, Pikk Hermann

 Tallinna väike vapp



Valdkonna eksperdid, organisatsioonid, 
infoallikad

Tallinna linn www.tallinn.ee

Tallinna Linnamuuseum

Tallinna Linnaarhiiv

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Arhitektuurimuuseum www.arhitektuurimuuseum.ee

Eesti Muinsuskaitseinspektsioon www.muinas.ee

UNESCo Eesti Rahvuslik Komitee www.unesco.ee

Maailmapärandi Linnade Liit www.ovpm.org

Rahvusvaheline Mälestiste Kaitse Nõukogu www.icomos.org





www.visitestonia.com


