
 

 

 

Viro lapsen silmin: 6 vinkkiä koko perheen syksyiselle seikkailulomalle 
 

 
 
Viro on täynnä seikkailuja kaikenikäisille, ja välimatkat ovat etelänaapurissamme lyhyitä. 
Seikkailu voi kuljettaa sinut muutaman päivän aikana luonnon helmaan ja kaupungin vilinään. 
Voit oppia tieteestä pulikoidessasi vesipuistossa, ajaa kilpaa perheesi kanssa, kiivetä korkean 
tornin huipulle tai laskeutua maanalaisiin tunneleihin sekä tehdä aikamatkan jännittävissä 
museoissa. Visit Estonia listasi kuusi vinkkiä koko perheen seikkailulomaan Virossa. 
 
Viro on suosittu matkakohde suomalaisten perheiden keskuudessa – eikä syyttä, sillä maassa 
on paljon nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. ”Monet Viron perhekohteista ovat auki ympäri 
vuoden, joten perheen kanssa voi lähteä vaikkapa viikonloppureissuun syksylläkin”, kertoo Visit 
Estonian Suomen aluejohtaja Toomas Tärk. ”Monille suomalaisille jo tuttujen Tallinnan 
perhekohteiden lisäksi suosittelen käymään rohkeasti muuallakin Virossa, esimerkiksi Tartossa 
tai Itä-Virumaalla.” 
 
 
1. Kapua kaupungin ylle Tallinnan televisiotorniin 
 
Piritan kaupunginosassa sijaitseva televisiotorni on 314 metriä korkea ja samalla Tallinnan ja 
koko Viron korkein rakennus – se ulottuu melkein taivaaseen asti. Tornissa on 170 metrin 
korkeudella näköalatasanne, jolta avautuu upea maisema niin merelle kuin Viron päälaupungin 
ylle. Ympäröivään kaupunkiin ja maahan voi tutustua myös tornin interaktiivisten 
multimediaratkaisujen avulla. Jos nälkä yllättää, tornin ravintolasta saa mahantäytettä moneen 
makuun. Kaikkein rohkeimmat voivat ihastella alapuolella avautuvaa maisemaa lasilattian läpi. 

https://www.visitestonia.com/fi/tallinnan-televisiotorni-matka-avaruuteen


 

 

 

 
2. Sukella tieteen saloihin Atlantis H2O Aquapark -vesipuistossa 
 

 
 
Viimsissä, puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta, sijaitsee Viron ainutlaatuisin veden ja 
luonnon yhdistävä elämyskeskus, Atlantis H2O Aquapark. Vesipuistossa pääsee altaissa 
pulikoimisen ohella oppimaan tieteestä, energiasta ja merenelävistä vuorovaikutteisten 
näyttelyiden avulla. Puistossa on myös aaltoallas, ympyrää kulkeva joki ja kahdeksan erilaista 
liukumäkeä, joista pisimmät ovat yli 120 metriä. Perheen pienimmille on erillinen leikkialue, 
jossa on kaksi pienempää liukumäkeä, kiipeilyalue ja 20 senttimetriä syvä uima-allas. 
 
3. Hurjastele kuin tietokonepelissä Kiviõlin seikkailukeskuksessa 
 
Kiviõlin seikkailukeskus sijaitsee Koillis-Virossa Kiviõlin kaupungin pohjoisosassa vanhalla 
tuhkavuorella. Vuoren toisella puolella on suuri moottoripyöräilykeskus. Toinen puoli on talvisin 
laskettelukeskus rinteineen ja lumilautailupuistoineen, kun taas kesäisin rinteessä sijaitsee 
kuntopolku downhill- ja maastoautoradat ja 700-metrinen zipline-köysirata. 
Seikkailukeskuksessa pääsee ajamaan erilaisilla autoilla pitkin mäkeä aivan kuin 
tietokonepelissä. Hurjapäisimmät voivat ajaa myös kilpaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.visitestonia.com/fi/atlantis-h2o-aquapark-iloisten-vesielainten-puisto
https://www.visitestonia.com/fi/kiviolin-seikkailukeskus-hurjastele-kuin-tietokonepelissa


 

 

 

4. Laskeudu tonttujen kultakaivokseen Viron kaivosmuseossa 
 

 
 
Hieman Kiviõlista itään, Kohtla-Nõmmen kylässä on mahdollista päästä kokeilemaan todellista 
kaivosmiehen elämää. Kohtlan kaivosmuseon maanalaiset tunnelit ovat puiston jännittävin 
nähtävyys. Vierailijat pääsevät laskeutumaan kahdeksan metrin syvyyteen maanalaisiin 
kaivoskäytäviin, jotka ovat kokonaispituudeltaan yhteensä kilometrin pituiset. Kaivoskäytävien 
lisäksi kaivoskeskuksessa pääsee vierailemaan rikastusmuseossa, joka esittelee palavan 
kiven matkan maan päälle sekä kertoo energian synnystä ja energia-alan tulevaisuudesta. 
 
 
5. Matkaa keskiajalle Kuressaaren piispanlinnassa 
 
Saarenmaan suurimmassa kaupungissa Kuressaaressa sjaitsee vanha piispanlinna, jota 
kutsutaan myös Kuressaaren linnaksi. Se on rakennettu 1300-luvulla, ja linnan 
konventtirakennus on ainoa keskiaikainen linnoitus Baltiassa, joka on säilynyt ilman oleellista 
uudelleenrakentamista. Linnassa on mahdollista matkata ajassa taaksepäin ritareiden ja 
prinsessojen aikakaudelle keskiaikaisen arkkitehtuurin innoittamana ja saada monipuolista 
tietoa historiasta. Nykyään linnassa toimii Saarenmaan museo, yksi Viron vanhimmista 
museoista. Museossa voi tutustua Saarenmaan luontoon, alueen varhaisempaan ja 
lähihistoriaan sekä erilaisiin vaihtuviin näyttelyihin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.visitestonia.com/fi/viron-kaivosmuseo-tonttujen-kultakaivos
https://www.visitestonia.com/fi/kuressaaren-piispanlinna-prinssien-ja-prinsessojen-aartei-den-piilopaikka


 

 

 

6. Tutustu keksintöihin tiedekeskus AHHAAssa 
 

 
 
Tarton keskustassa sijaitseva tiedekeskus AHHAA on kuin viisaan keksijän koti, joka on täynnä 
keksintöjä ja koneita. Tiedekeskuksessa on mahdollista oppia tieteestä itse kokeilemalla – 
kaikkea saa koskettaa. Voit siis vapaasti tutkia esimerkiksi planetaarion ihmeitä ja 
koululaboratorion vempaimia. Tiedekeskuksen yhteydessä toimii myös 4D-elokuvateatteri, 
jossa tunuu kuin sukeltaisi elokuvan sisään. 
 
 
Yhteystiedot medialle: 
Toomas Tärk 
Aluejohtaja, Suomi 
Visit Estonia / Enterprise Estonia 
Sörnäisten rantatie 22 c, Suvilahti, Helsinki 
Gsm: +358 400 262417 
E-mail: toomas.tark@eas.ee 
 
Valokuvia medialle Visit Estonian kuvapankista: http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
Videoita Virosta: 
http://www.youtube.com/user/visitestonia 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 
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