
Boheemin Kalamajan rosoinen romanttisuus ja 
“bluesahtava” elämänrytmi ovat omalla tavallaan 
valloittavia. 

Tämän päivän trendikaupunginosa on yksi Tallinnan 
vanhimpia asuinalueita. Keskiajalla Kalamajassa asui 
ennen kaikkea kalastajia, satamalaivureita ja luotseja  
eli niitä, joilta Kalamaja on saanut nimensä. 
Linnoitettuna se oli suorastaan strategisen tärkeä 
koko kaupungille 1600–1800-luvuilla. 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alussa Kalamajasta muodostui 
vauhdikkaasti kehittyvä teollisuusalue, ja toiseen 
maailmansotaan asti täällä toimi Viron tärkein 
kalastajasatama. Alueen kukoistuskausi ajoittuu 
1920–30-luvuille, jolloin rakennettiin paljon uusia, vielä 
nyky-Kalamajallekin tyypillisiä kaksi- ja kolmekerroksisia 
asuintaloja, niin sanottuja tallinnalaistaloja. Korkeiden 
lauta-aitojen suojaamat sisäpihat kuhisivat lasten 
leikkejä, ja suurin osa hyvin hoidetuista tonteista  
oli puutarhoina. Sittemmin, 1940-luvulta 2000-luvun 
alulle saakka, kaupunginosa pääsi rapistumaan,  
mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
lopulta lähtien Kalamaja on taas alkanut kehittyä 
nopeaan tahtiin. Uudet asukkaat vauhdittavat  
liike-elämää ja rakennusten kunnostamista tässä 
vahvasti yhteisöllisessä kaupunginosassa. 

ARKKITEHTUURI

Kalamajan käyntikortti ovat  
“tallinnalaistalot”, 1920-luvun 
lopulla ja 1930-luvulla rakennetut 
kaksi- ja kolmikerroksiset puutalot, 
joissa on kivirakenteinen porras-
käytävä. Tyylisuunnan kauniita 
edustajia löytyy Salme-, Kungla-, 
Valgevase-, Kalevi- ja Uus-Kalama-
jan-kaduilta. Lentosatama puoles-
taan on merikeskus, joka sijaitsee  
harvinaisessa satavuotiaassa 
vesitasolentokoneiden hangaarissa. 
Kalamajan entiset teollisuusra-
kennukset on valjastettu uusiin 
käyttötarkoituksiin: nyt niissä toimii 
hotelleja, museoita, gallerioita, 
vapaa-ajankeskuksia, ravintoloita ja 
kahviloita.

HYVÄ OLO

Pikkukaupunkimaisen 
rauhallinen Kalamaja on kuin 
luotu kävelyretkiin ja pyöräilyyn. 
Kirkkopuistosta on nopeasti tullut 
paikallisten perheiden suosikki, 
ja Lentosataman ulkoalueella 
on mukava viettää vapaapäivää 
merenrannalla kävellen. Pikku 
hiljaa koko Kalamajan ranta on 
avautumassa.

DESIGN 

Virolaisen muotoilun parhaimmisto 
on rantautunut Viron designkes-
kukseen, Kalamajan laidan  
kauniiseen kalkkiliuskerakennuk-
seen. Tunnetut ja tunnustetut mut-
ta myös nousevat kyvyt esittelevät 
siellä tuotantoaan sisustuksesta 
aina muotiin saakka – tarjonnasta 
löytyy kauniita ja käytännöllisiä 
tavaroita matkamuistoiksikin.  
Kauppakadun varrella Telliskivi 
Loomelinnakissa on design-,  
sisustus- ja ekoliikkeitä, sekä uustu-
otantoa että kierrätyspohjaista.   

RUOKARAVINTOLAT  

Kalamajasta on lyhyessä ajassa 
kehittynyt Tallinnan uusien 
ravintoloiden kasvualusta ja 
trendien suunnannäyttäjä: ei 
kulu kuukauttakaan, ettei täällä 
avaisi jokin uusi ravintola. Alueen 
pioneerina voi pitää kahvila 
Moonia, joka uskoi vakaasti 
Kalamajan tulevaisuuteen jo 
vuonna 2009. Kaikkia seudun 
ruokaravintoloita luonnehtii 
kotoisa miljöö, yksinkertainen 
ja terveellinen, edullinen menu, 
paikallinen asiakaskunta ja 
ystävällinen palvelu.

TORIT 

Kaupungin värikkäimmät torit 
löytyvät Kalamajasta. Lauantaisin 
juuri Kalamajan kalatorilta saa 
kaupungin tuoreinta kalaa. Paras 
käytetyn tavaran ostospaikka 
on joka lauantainen Telliskivin 
kirpputori. Kirjavalta Aseman 
torilta voi ostaa paikallisia 
elintarvikkeita ja puutarhojen satoa 
mutta myös hyvin erilaista ja eri-
ikäistä tavaraa. Matkalla satamaan 
kannattaa ostaa tuliaisiksi tuoretta 
virolaista ruokaa ja kauniita 
käsitöitä.

BAARIT

Kalamajassa on oma retrohenkinen 
kulmabaari Tops. Telliskivistä 
löytyvät rinnakkain pienpanimoihin 
erikoistunut Pudel Baar sekä 
hauska viinibaari Pokaal. 
Kalasadama-kadulle, entiseen 
vesitorniin on asettautunut 
viinikauppa Veinisõbra pood, 
hyvien viinien tyyssija ja kaikkien 
viinin ystävien kohtauspaikka. 
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1  Energian  
 oivalluskeskus

Põhja pst 29 •  
www.energiakeskus.ee
Interaktiivinen ja leikillinen 
energian historiaan ja  
käyttöön erikoistunut museo, 
jossa on toimintaa lapsille ja 
nuorille naperoista koululaisiin. 
Avataan kesäkuussa 2014.

2  Kulttuurikattila &  
 Kulttuurikattilan  
 puutarha 

Põhja pst 27A •  
www.kultuurikatel.ee
Vanhaan sähkölaitokseen 
avautuva luovan talouden 
keskus mielii kaupunkitilan 
uudistumisen moottoriksi:  
se haluaa yhdistää kulttuurin 
eri osa-alueita, toimia 
työpaja- ja näyttelytilana sekä 
kokous- ja festivaalipaikkana. 
Puutarha on boheemia kesäistä 
kaupunkitilaa Kulttuurikattilan 
ja Kalasataman väliin jäävällä 
alueella. Kulttuurikattila 
valmistuu v. 2015, puutarha 
avoinna kesällä. 

3  Virolaisen nykytaiteen  
 museo

Põhja pst 35 • www.ekkm.ee
Vaihtoehtoinen taidetila – 
nuorten virolaistaiteilijoiden 
piristävää ja innostavaa tuotan-
toa. Näyttelyitä ja oma kokoel-
ma. Avoinna vain kesällä.  

4  Lugemik  

Põhja pst 35 • www.lugemik.ee   
Virolaisen nykytaiteen museon 
pihalla, neuvostoaikaisessa 
autotallissa toimii Viron 
ensimmäinen vain kulttuuri-
julkaisuihin erikoistunut 
kirjakauppa ja kustantamo. 
Avoinna vain kesällä. 

5  Viron taideakatemian  
 rakennus

Põhja puiestee 7 •  
www.artun.ee  
Arkkitehti Eugen Habermannin 
vuonna 1926 suunnittelema 
tehdasrakennus oli 
ensimmäisiä funktionalismin 
edustajia Virossa. Siinä on 
valmistettu muun muassa 
sukkia, ja nyt siitä kuoriutuu 
uusi päärakennus Viron 
taideakatemialle. 

6  Kestävän  
 kunnostamisen keskus

Väike-Patarei 5 • www.renoveeri.
net  
Perinteisten ja luonnollisten 
rakennusmateriaalien puolesta 
liputtava infokeskus kerää ja 
välittää tietoa sekä kouluttaa.

7  Patarein merilinnoitus 

Kalaranna 2 • www.patarei.org
Patarein merilinnoitus perus-
tettiin Tallinnaan tsaari  
Nikolai II:n käskystä ja osaksi 
Pietari Suuren merilinnoitusta. 
Patareita on käytetty kasarmi-
na ja myöhemmin vankilana. 
Sitä ovat hyödyntäneet kaikki 
Viron vieraat miehittäjät.  
Patareihin pääsee kesällä,  
mutta käynti vaatii ennakkoilmoit-
tautumisen.

8  Lentosatama  

Vesilennuki 6 •  
www.lennusadam.eu
Vanhassa vesitasohallissa 
riittää tutkimista sekä arkki-
tehtuurista että merenkulusta 
kiinnostuneille. Lentosatama 
on ainutlaatuinen sisä- ja  
ulkotiloissa toimiva merikes-
kus, jossa pääsee kokemaan 
vedenalaisen maailman  
ja vedenpinnan tason sekä  
tutustumaan merenkulun  
ja rannikoiden suojelun  
historiaan.   

9  Kalman sauna 

Vana-Kalamaja 9A •  
www.kalmasaun.ee   
Vuonna 1928 avatun näyttävän  
ja jugendilla höystetyn 
uusklassistisen sauna-
rakennuksen on suunnitellut 
Aleksander Vladovski. 
Kaupunginsaunassa on 
puukiukaat, miesten- ja 
naistensaunat sekä 
vuokrattava tuntisauna.

10  Lastenmuseo 

Kotzebue 16 •  
www.linnamuuseum.ee
Pienen lelumuseon asukkaita 
ovat nuket, pehmot ja muut 
leikkikalut mollamaijoista tele-
tappeihin. Museon vanhin  
esine on 200-vuotias hollanti-
lainen rokokoonukke. 

11  Pianotehdas Estonia 

Kungla 41 • www.estoniapiano.com
Estonia-pianoja soitetaan 
kodeissa, konserttisaleissa, 
kouluissa ja kirkoissa. 
Pianotehdas valmistaa 
flyygeleitä käsityönä. 
Suurimmat markkinat ovat 
Yhdysvalloissa.

12  Salmen kulttuurikeskus  

Salme 12 • www.salme.ee   
Tämä kulttuuritalo valmistui 
Stalinin ajan arkkitehtuurin 
jälkimainingeissa vuonna 1965. 
Siinä toimii kuoroja, tanssiryh-
miä ja teatteri.  

13  Kaljun kirkko 

Kalju 1 • www.kalju.ee 
Kaljun kirkko on ainut 
Kalamajassa säilynyt kirkko.  
Uusgoottilainen kalkkiliuske-
rakennus on valmistunut 
vuonna 1902, arkkitehti on 
Konstantin Wilken. Kaljun 
seurakunnalla on ollut 
merkittävä asema baptismin 
leviämisessä Viroon. 

14  Noblessnerin alue &   
 huvisatama

Tööstuse 48 • www.noblessner.com   
Tulevaisuudelta odotettiin 
paljon 1900-luvun alussa, kun  
Alfredin serkku Immanuel 
Nobel ja Gustav Lessner 
perustivat jättimäisen sukel-
lusvenetehtaan. Noblessne-
rin valimossa järjestetään 
nyt suurkonsertteja, koska 
rakennuksen akustiikka on 
Euroopan parhaita. Toimin-
nassa ovat myös huvisatama ja 
vapaa-ajankeskus.

15  Kalamajan kirkkopuisto 

Tööstuse, Kungla
Luonnonsuojelualueeksi 
julistettu puisto toimi satojen 
vuosien ajan sekä Pyhän 
Hengen että Ruotsalaisen 
Mikaelin kirkon hautausmaana. 
Vanha porttitorni vuodelta  
1780 on säilynyt. Hautaus-
toiminta päättyi vuonna 1950 
ja alueesta alettiin muovata 
puistoa. Se on kunnostettu 
vuonna 2009 ja siitä on 
muodostunut Kalamajassa 
asuvien perheiden lempipaikka.  

16  Telliskivi Loomelinnak  

Telliskivi 60A •  
www.telliskivi.eu 
Rautatieaseman välittömässä 
läheisyydessä, vanhassa  
teollisuuskompleksissa sijaitse-
va luovuuskeskus Telliskivi  
Loomelinnak on luova ja  
aktiivinen paikka. Siellä on  
ateljeetiloja, studioita, luovan 
alan yrityksiä, kulttuuritahojen 
ja vapaiden yhteenliittymien 
toimistoja. Keskuksesta  
löytyy myös paljon erilaisia 
design-, kaluste-, muoti-  
ja ekokauppoja sekä ravintoloita.  
Telliskivin saleissa ja ulko- 
alueella järjestetään yli  
300 tapahtumaa vuodessa.  
Joka lauantai on kirpputori.  
Esittävän taiteen Vapaa lava  
-keskus on valmisteilla. 

17  Rautatieasema 

Toompuiestee 37
Rautatieasema (Balti jaam)  
on sekä lähi- että kauko- 
junaliikenteen pääteasema 
mutta myös seutuliikenteen  
bussiasema sekä kaupungin  
julkisten kulkuneuvojen  
pysäkki.

18  Viron designkeskus  
 (Eesti Disaini Maja)

Kalasadama 8 •  
www.estoniandesignhouse.ee
Viron designkeskus on virolai-
sen nykymuotoilun esittely- ja 
kauppakeskus, jossa on tarjolla 
mukava valikoima paikallista 
huippudesignia. Talossa toimii 
myös designtoimistoja sekä 
kahvila Klaus.  

19  Sukkatehdas Suvan  
 tehtaanmyymälä 

Vana-Kalamaja 16 • www.suva.ee  
Suuri valikoima erilaisia sukkia, 
myös outlet-tuotteita.

20  Kamahouse 

Kopli 25 •  
www.kamahouse.net 
Taiteilijantarvikkeiden liike ja 
studio.

21  Sidruniga tee 

Telliskivi 57 •  
www.sidrunigatee.ee 
Pieni romanttinen sisustusliike 
on sielukas kokonaisuus.

22  Tamara 1965 

Telliskivi 57 • FB: Tamara1965  
Vintage-kalusteiden ja  
-sisustuselementtien myynti ja 
kunnostus.

23  Telliskivi Loomelinnakin  
 kauppakatu 

Telliskivi 60A • www.telliskivi.eu
Entisessä teollisuuskomplek-
sissa sijaitseva ja nopeasti 
kehittyvät luovuuskylä koostuu 
11 rakennuksesta, joihin mahtuu 
ateljeita, studioita, näyttely-
tiloja, designliikkeitä, ravinto-
loita, baareja ja kirpputori. 

24  Sataman tori 

Sadama 25-4 •  
www.sadamaturg.ee
Päivittäin palveleva ruoka- ja 
käsityötori Tallinnan sataman 
A- ja B- terminaalien lähellä. 

25  Kalatori 

Kalaranna 1 •  
www.tallinnaturud.ee/kalaturg 
Linnahallin takana, myynnissä 
tuoretta kalaa ja muita  
merenantimia joka lauantai.

26  Telliskivin kirpputori 

Telliskivi 60A •  
www.kirbuturg24.ee 
Käytettyä tavaraa: koruja, 
kirjoja, äänilevyjä, vaatteita ja 
pikku esineitä. Kesällä ulkona, 
talvella sisätiloissa. 

27  Aseman tori 

Kopli 1
Yksi Tallinnan värikkäimpiä ja 
monipuolisimpia toreja. Vaikka 
kauppa käy vilkkaana, tuntuu 
kuin aika olisi pysähtynyt. 

28  Wiegand 

Põhja pst 21B • www.wiegand.ee  
Entisessä konetehtaassa 
sijaitsevan hotellin ravintola 
Wiegand tarjoilee sata vuotta 
vanhoihin resepteihin perus-
tuvia ruokia tämän päivän 
otteella.

29  Elutuba 

Vabriku 6 • www.ohtusook.ee 
Illallisen kotiintilauspalvelusta 
virinnyt ravintola ja sen miellyt-
tävä terassi. 

30  F-Hoone  

Telliskivi 60A • FB: F-hoone 
Entisen veturitehtaan miljöössä 
sijaitseva retrotyylinen,  
perheystävällinen ravintola.

31  Café Noble 

Tööstuse 48 •  
FB: cafe.noble.noblessner 
Suurella kesäterassilla 
varustettu Café Noble toimii 
historiallisen Noblessnerin 
pursiseuran tiloissa.

32  Kolm Sibulat 

Telliskivi 2 • www.kolmsibulat.eu   
Moonin pikkuveli, Kaukasiasta 
ja Aasiasta vaikutteensa saanut 
perheravintola, jota luotsaavat 
Viron ravintolamaailman kolme 
muskettisoturia. 

33  Kahvila Moon 

Võrgu 3 • www.kohvikmoon.ee 
Venäläisestä keittiöstä 
innoituksensa saanut 
perheravintola. Menu perustuu 
paikallisiin kauden raaka-
aineisiin ja pikkuruinen terassi 
hurmaa. 

34  Kahvila Klaus 

Kalasadama 8 •  
www.klauskohvik.ee  
Kahvila toimii Viron design- 
keskuksen katutasossa,  
kesäterassilla talon edessä 
viehättävällä kesätarassilla.  
Kukapa täällä ei haluaisi  
nautiskella elämästä?

35  Kalamajan leipomo 

Jahu 11 • www.pagarikoda.ee  
Lämpimän leivän tuoksuinen 
paikallisleipomo on avoinna 
aamuvarhaisesta. Myös pieni 
kahvila, jossa lastennurkkaus.

36  Maru 

Vesilennuki 6 •  
www.lennusadam.eu  
Meriaiheinen menu, sijainti 
Lentosataman mahtavien 
betonikupolien alla sekä 
aurinkoinen kesäterassi ovat 
Marun valtteja. Kahvilaan 
pääsee ilman museon 
pääsylippua. 

37  Cha Dao 

Suur-Patarei 2 • www.chadao.ee 
Kiinalainen teehuone ja  
ravintola on oiva tilaisuus  
nauttia sekä teetä että  
erilaisia dim sum -ruokia ja 
osallistua myös gong fu -teese-
remoniaan.

 

38  Reval Café 

Telliskivi 60A • www.revalcafe.ee 
Telliskivi loomelinnak on tämän 
kodikkaan kahvilan kotipaikka. 
Reval Café noudattaa perintei-
tään: laajasti kahveja, paikan 
päällä valmistettuja leivon-
naisia, salaatteja ja lämmintä 
ruokaa. Lasten leikkinurkkaus.

39  Pokaal 

Telliskivi 60A • FB: PokaalVeinibaar 
Viihtyisä viinibaari, jossa mu-
kavalla tunnelmalla, hyvillä ja 
edullisilla viineillä sekä sopivilla 
naposteltavilla on keskeinen 
rooli – hyvää seuraa unohta-
matta. Kaupungin ainut viini-
buffet joka lauantai. 

40  Pudel Baar 

Telliskivi 60A • FB: pudelibaar 
Sisustukseltaan simppeli Pudel 
Baar myy maailman harvinai-
simpia ja mielenkiintoisimpia 
oluita sekä esittelee pienpani-
moiden ja virolaisten käsityö-
oluiden tarjontaa.  

41  Baar Bistroo Kukeke 

Telliskivi 57 •  www.kukeke.ee  
Vanhassa veturitallissa sijaitse-
vassa bistrossa on säilytetty pai-
kalle ominainen viimeistelemät-
tömyys. Myös menu on yksin-
kertainen – tuore ja vuodenajan 
mukainen, raaka-aineet tulevat 
torilta. Suuri valikoima kakkuja ja 
omia juomasekoituksia. 

42  Kahvila Sesoon 

Niine 11 • FB: KohvikSesoon
Vanhassa painotalossa toimii 
selkeälinjainen, perheystävälli-
nen kahvila, josta saa laadukas-
ta ja edullista kauden ruokaa. 

43  Diip 

Soo 1 • FB: diipresto 
Moderni ruoanlaittotaito koh-
taa laadukkaat raaka-aineet 
– perinteiset maut esiintyvät 
yllättävinä yhdistelminä. Kotoi-
sa tunnelma, sopii sekä kasvis-
syöjille että lapsiperheille.

44  Kamahouse Köök 

Kopli 25 •  
www.kamahouse.net 
Vanhassa huonekalutehtaassa 
toimiva, sisustuksen punaisilla 
yksityiskohdilla maustettu 
monitoimikeskus sisältää 
kaiken muun ohella mukavan 
ravintolan, jossa suositaan 
perusmakuja. Tervetulleita ovat 
myös lapset ja koirat. 

45  Boheem  

Kopli 18 •  
FB: Boheem.Kohvik.Kalamajas
Aitoa Kalamajan tunnelmaa 
niin kahvilassa kuin kesäteras-
silla. Paikallisten rakastama 
kohtauspaikka. Konstailema-
ton menu ja suuri valikoima 
ohukaisia. 

46  Tops 

Soo 15 • www.kohviktops.ee    
Hienostuneella tavalla va-
paamielinen, retrosisustettu 
kulmabaari tarjoilee erilaisia 
vanhan ajan voileipiä ja henke-
viä drinkkejä. Musiikki valitaan 
talon suuresta vinyylilevykoko-
elmasta.

  Kohteet & arkkitehtuuri
  Galleriat & kaupat
  Torit 

 
  Kahvilat & ravintolat

Miltä sinun 
Kalamajasi 
näyttää?

Jaa kuvia:

#MyTallinn
@VisitTallinn
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