
 

 

 
 
 
 
Viron kartanoiden kesäkausi – kuusi vinkkiä 
 

 
 
Viroon on 1200-luvulta alkaen rakennettu yli tuhat kartanoa, joista satakunta on vielä 
aktiivisessa käytössä. Historiallisen ympäristön ja upean arkkitehtuurin lisäksi monet 
kartanoista tarjoavat herkullista ruokaa, erilaisia aktiviteetteja ja upeat puitteet majoittumiselle. 
Kartanolomalle on myös helppo lähteä, sillä Viron lyhyiden välimatkojen ansiosta kaikki 
matkailupalveluja tarjoavat kartanot sijaitsevat enimmillään parin–kolmen tunnin ajomatkan 
päässä Tallinnasta. Listasimme kuusi Viron kartanoiden erikoisuutta: 
 

1. Herkullisia makunautintoja 

Kartanomiljöö luo upean ympäristön ruokailulle, ja monien Viron kartanoiden yhteydessä 
toimiikin herkullisia makuelämyksiä tarjoileva ravintola. Vuonna 2014 kolme näistä 
kartanoravintoloista valittiin Viron 50 parhaan ruokapaikan listalle: Pädasten kartanon 
Alexander, Põhjakan kartanon ravintola ja Kõuen kartanon Kaheksa Jalga. 
 
Muhun saarella Pädasten kartanossa sijaitseva Alexander oli vuosina 2010–2013 Viron paras 
ravintola. Viime vuonna tämä pohjoismaisia saaristomakuja tarjoileva ravintola sijoittui 
listauksessa toiseksi. Keski-Virossa sijaitseva Põhjakan kartanon ravintola puolestaan sijoittui 
viime vuoden listauksessa viidenneksi. Põhjakassa tarjoillaan paikallisista raaka-aineista 
valmistettuja kansalliskeittiön perinteen mukaisia yksinkertaisia, maukkaita ja edullisia ruokia. 
Lisäksi vuoden 2014 listalle ylsi Tallinnan eteläpuolella, Harjun maakunnassa Kõuen 
kartanossa sijaitseva Kaheksa Jalga -ravintola, joka tarjoilee innovatiivista paikallista ruokaa 
käyttäen paikallisilta maanviljelijöiltä saatuja tuoreita raaka-aineita ja kartanon puutarhasta 
peräisin olevia vihanneksia. 

 
2. Hemmottelua ja kauneushoitoja 

Muutamat Viron kartanot tarjoavat myös mahdollisuuden hemmotteluun ja rentoutumiseen. 
Kylpylähoidoista pääsee nauttimaan Muhun saarella Pädasten kartanossa, Lahemaan  

http://www.flavoursofestonia.com/eng/restaurants/year-2014#2014
http://www.visitestonia.com/fi/padasten-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/pohjakan-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/kouen-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/kouen-kartano
http://www.padaste.ee/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
kansallispuistossa Vihulan kartanossa sekä Itä-Virumaalla Sakan ja Mäetagusen kartanoissa. 
 
Kartanoiden spat ovat pieniä ja tunnelmallisia, ja ne tarjoavat laajan valikoiman 
hemmotteluhoitoja romanttisessa ilmapiirissä. Ihanien hemmotteluhoitojen lisäksi kartanoiden 
spat tarjoavat historialliset puitteet, ylellistä kartanotunnelmaa ja rauhallisen ympäristön 
luonnon helmassa. 

 
3. Kansallispuistojen katveessa 

Kartanoiden lisäksi Viro tunnetaan kansallispuistoistaan, ja monet kartanoista sijaitsevatkin 
kansallispuiston kupeessa. Luonnon helmassa sijaitsevissa kartanoissa pääsee nauttimaan 
Viron upeimmista maisemista rauhallisessa tunnelmassa. 
 
Kolmen kartanon yhteyteen on sijoitettu myös kansallispuistojen infopisteet. Lahemaan 
kansallispuiston infopiste sijaitsee Palmsen kartanon yhteydessä Pohjois-Viron rannikolla. 
Infopisteestä saa tietoja ja julkaisuja kansallispuistosta ja Pohjois-Viron loma-alueesta sekä 
voi tutustua näyttelyyn ja diakuviin. Saarenmaalla sijaitseva Loonan kartano puolestaan toimii 
Vilsandin kansallispuiston infopisteen tukikohtana, ja Länsi-Viron Penijõen kartanossa on 
Matsalun kansallispuiston info. 
 

4. Aktiviteettien pyörteissä 

Viron kartanot tarjoavat elämyksiä myös tekemistä kaipaaville ja tylsyyttä karttaville. 
Kartanoissa on laaja kattaus aktiviteetteja moneen eri makuun ratsastuksesta käsityöpajoihin.  
 
Virolainen käsityö on maailmallakin tunnettua, ja käsityöpajoja tarjoavat useat eri kartanot. 
Ülenurmen kartanossa Tarton maakunnassa voi kokeilla kaikkea puutöistä kutomiseen ja 
metallintakomiseen. Tallinnasta hieman etelään sijaitseva Atlan kartano tarjoaa eritasoisia 
keramiikkakursseja. Erilaisten käsityöpajojen, kuten keramiikka-, villa- ja sepäntyöpajojen 
lisäksi Olustveren kartano lähellä Tarttoa tarjoaa ratsastusta kaiken ikäisille. Kauniin Mooste-
järven rannalla sijaitsevassa Moosten kartanossa voi taas harjoittaa taiteellista silmää 
valokuvauskurssin merkeissä. Metsästystä tarjoavat Eiveren kartano Järvamaalla sekä 
Taageperan kartano Valgamaalla. Erityisesti lapsiperheiden kannattaa suunnata Tartosta 
hieman etelään Cantervillan kartanoon, jonka jättimäisessä leikkipuistossa on muun muassa 
vesipuisto, sähköautorata, minigolf ja pomppulinna. 
 

5. Historiaa ja kulttuuria 

Kaikki kartanot ovat omalla tavallaan museoita, jotka esittelevät aikakautensa arkkitehtuuria 
ja historiaa. Lisäksi osassa Viron kartanoista on erillinen museo, ja näissä kartanomuseoissa 
voi tutustua esimerkiksi Viron sotilashistoriaan, vanhaan taiteeseen sekä yhden Viron 
arvostetuimpien säveltäjien elämään. 
 
Eduard Tubin oli yksi Viron kuuluisimmista ja arvostetuimmista säveltäjistä, ja hänen 
elämäänsä pääsee tutustumaan Alatskivin kartanon museossa. Samassa kartanossa 
sijaitsee myös vahanukkemuseo, joka esittelee aikakauden palvelusväkeä. Vastikään 
uudistetussa Kukrusen kartanossa saa tietoja baltiansaksalaisuuden roolista Viron 
yhteiskunnassa ja yleiskatsauksen Tollien sukuun. Venäjän tsaari Pietari I:n kesäasunnoksi 
rakennetussa Kadriorgin palatsissa pääsee puolestaan ihailemaan vanhempaa 
länsieurooppalaista sekä venäläistä taidetta aina maalauksista taide-esineisiin ja grafiikkaan.  
 
 
 

http://www.vihulamanor.com/fi
http://www.saka.ee/index.php?page=543
http://www.visitestonia.com/fi/maetagusen-kartanohotelli-ja-kylpyla
http://www.palmse.ee/
https://www.visitestonia.com/fi/loonan-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/matsalun-luontokeskus-ja-penijoen-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/ulenurmen-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/atlan-kartano-ja-kartanokeramiikka
http://www.olustveremois.ee/fi.html
http://www.visitestonia.com/fi/moosten-kartano
http://eivere.com/fi/
http://www.visitestonia.com/fi/taageperan-kartanolinnan-metsastyspaketti?site_preference=normal
http://cantervilla.ee/fi/
http://www.visitestonia.com/fi/alatskivi-loss-alatskivin-linna
http://www.visitpeipsi.com/fi/node/3763
http://www.visitestonia.com/fi/kukrusen-polaarikartano
http://www.visitestonia.com/fi/kadriorgin-palatsi


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Viron sotahistoriaan pääsee tutustumaan vain 15 minuutin ajomatkan päässä Tallinnasta: 
Viimsin kartanon Kenraali Laidonerin Museo esittelee Viron vapaussodan sekä kylmän sodan 
aikaa.  
 
Harjumaan maakunnalle omistetussa museossa Keilan kartanossa voi tutustua alueen 
luonnon- ja kulttuurihistoriaan, talouselämään sekä sotilashistoriaan. Itä-Virumaalla 
Mäetagusen kartanon entisessä aittakellarissa sijaitsee Metsästysmuseo, jossa voi tutustua 
karhujen elämään. Viron maatalouteen kautta aikojen voi puolestaan tutustua Ülenurmen 
kartanon yhteydessä sijaitsevassa maatalousmuseossa, ja Sagadin historiallisen kauniin 
kartanon metsämuseo antaa monipuolisen katsauksen Viron metsiin. 

 
6. Kesäkauden tapahtumat kartanoissa 

 
 
Varsinkin kesäkaudella Viron kartanot toimivat myös monien tapahtumien areenana. 
Poimimme alle kesän 2015 mielenkiintoisimmat kartanotapahtumat: 
 

 17.5. Häämessut, Sagadin kartano 

 31.5. Keramiikkamarkkinat ja kartanopäivä, Tohisoon kartano 

 14.6. Atlan kartanon markkinapäivä, Atlan kartano 

 25.–28.6. Orkideafestivaali, Loonan kartano, Vilsandin kansallispuisto 

 28.6. Oustveren kartanon päivä, Oustveren kartano 

 2.7.–13.8. Vihulan kartanon kesäkonserttisarja, Vihulan kartano 

 23.–26.7. ”Viron kartanot 2015” -konserttisarja, Kõuen, Moen, Esnan ja Rogosin 
kartanot 

 1.–2.8. Puupäivät, Sagadin kartano 

 1.8. Viini ja hattu -päivä, Palmsen kartano 

 16.–20.9. Matsalun luontoelokuvafestivaali, Lihulan kartano 

http://www.visitviimsi.com/fi/asutus/kenraali-laidonerin-museo/
http://www.visitestonia.com/fi/keila-joan-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/maetagusen-metsastysmuseo
http://www.visitestonia.com/fi/ulenurmen-kartano
http://www.visitestonia.com/fi/ulenurmen-kartano
http://sagadi.ee/fi
http://sagadi.ee/fi


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi Viron unohdetut kartanot esittäytyvät kesän aikana viitenä viikonloppuna: 13. 
kesäkuuta, 27. kesäkuuta, 11.–12. heinäkuuta, 1. elokuuta ja 15. elokuuta. Näinä 
viikonloppuina pääsee vierailulle yli 20 kartanoon, jotka eivät normaalisti ole avoinna yleisölle. 
Projektissa mukana ovat seuraavat kartanot: 
 

 Suuremõisa 

 Tõstamaa 

 Vigala 

 Ruila 

 Aruküla 

 Pikavere 

 Jäneda 

 Lasila 

 Vasta 

 Maidla 

 Illuka 

 Muuga 

 Laupa 

 Võidula 

 Kuremaa 

 Puurmanni 

 Õisu 

 Palupera 

 Vana-Kuuste 

 Mooste 

 Räpina 

 Rogosi 

 Heimtali 

 Suure-Kõpu 

 Pärsti 

 
 
Lisätietoa Viron kartanoista voit katsoa Visit Estonian sivuilta ja Viron kartanosivustolta. 
 
Lisäksi Viron kartanoista on tehty myös mielenkiintoinen kirja, joka esittelee 17 kartanoa. Kirja 
on saatavilla viron- tai englanninkielisenä Suomen Viro-yhdistysten liiton verkkokaupassa. 
 
Yhteystiedot medialle: 
Malle Kolnes 
Aluejohtaja, kohdemaa Suomi 
Enterprise Estonia / Viron matkailun edistämiskeskus 
Sörnäisten rantatie 22, Suvilahti, Helsinki 
Gsm: +358 400 262417 
E-mail: malle.kolnes@eas.ee 
 
Valokuvia medialle Viron matkailun edistämiskeskuksen 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 

http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/kulttuuriloma/kartanot-ja-linnat
http://www.mois.ee/suomi/
http://svyl.net/verkkopuoti/kirjat/moisad.html
mailto:malle.kolnes@eas.ee
http://photos.visitestonia.com/eng/
http://www.youtube.com/user/visitestonia
http://www.visitestonia.com/
http://www.facebook.com/visitestonia.fi
http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland

