
Rikas historia ja mielenkiintoinen kulttuuri 
koskemattoman luonnon helmassa

Haapsalu & 
Läänemaa



• Haapsalu sai kaupunkioikeudet vuonna 1279.

• Haapsalu on Viron vanhin lomanviettopaikka, joka on kuuluisa parantavasta 
merimudastaan, kesällä 2010 rantakadulla otti mutakylvyn samanaikaisesti 51 ihmistä 

pystyttäen näin maailmanennätyksen.  

• Haapsalun tuomiokirkossa ääni jatkuu 11 sekuntia, joka luo akustisesti ainutlaatuisen 
konserttipaikan.  

• Haapsalun historiallisen rautatieaseman 216 metriä pitkä laituri on katettu koko 
pituudelta. 

• Käsityöihme Haapsalun huivi on niin ohut, että mahtuu sormuksen läpi.

• Ilon Wiklandin piirtämä Ronjan linna Astrid Lindgrenin kirjassa on inspiroitu 
Haapsalun piispanlinnasta.  

• Haapsalun raatihuoneessa näkee maailman vanhimman säilyneen kunniapatsaan 
Friedrich Schillerille.

• Maailman suurin rengasristien kokoelma – yli 300 rengasristiä – on Vormsin Olavin 
kirkon hautausmaalla.

• Nõvan kirkko on mitoiltaan (13,6 x 7,1 m) yksi Viron pienimpiä.

• Nõvan rantahiekka laulaa, koska sille astuessa hiekanterät synnyttävät 
hankautuessaan viulunsoiton kaltaista ääntä. 

• Lääne-Nigulan kirkon alttaritaulut „Pyhä ehtoollinen“ ja „Ylösnousu“ ovat 
Leonardo da Vincin samannimisten maalausten kopioita.

• Neugrundin meteoriittikraatteri Osmussaaren lähellä Itämeren pohjassa on 7 km:n 
halkaisijallaan Viron suurin.  

• Matsalun kansallispuisto on Viron vanhin kansainvälisesti merkittävä Ramsar-alue. 

i Romanttinen Haapsalu
Lomakaupunki Haapsalun arvokas tyyli on 
aivan kuin pala toista aikakautta. Puupitsinen 
arkkitehtuuri vanhassakaupungissa, kaunis 
rantakatu, mukavat kahvilat, lämmin 
merivesi, kuuluisa parantava muta ja 
piispanlinnassa asustava Viron kuuluisin 
kummitus, Valkoinen daami, odottavat 
terveys- ja kulttuurilomalaisia.

Olev MihkelmaaMart Vares
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Aktiivinen kulttuurielämä

Mielenkiintoinen historia Parantava merimuta
Haapsalu sai kaupunkioikeudet jo 
vuonna 1279 ja se kuului Viron yhdeksän 
keskiaikaisen kaupungin joukkoon. 
Ensimmäinen Haapsalun mutahoitola 
avasi ovensa jo vuonna 1825 ja siitä 
lähtien kaupunki on houkutellut 
lomanviettäjiä ympäri maailmaa. 
Legendaarisimpien vierailijoiden jou-
kkoon kuuluvat Venäjän tsaari Pietari I 
(v.1715), Aleksanteri I (v.1804), Aleksanteri 

Haapsalun kuuluisan parantavan mudan 
keksijänä pidetään sotilaslääkäri Carl 
Abraham Hunniusta, jonka aloitteesta 
täällä avattiin kansainvälistä kiinnostusta 
herättänyt mutahoitola jo vuonna 
1825. Reumaa ja muita nivelsairauksia 
ovat Haapsalussa lääkinneet Venäjän 
tsaariperheen jäsenet sekä Länsi-
Euroopan rikkaammat kaupunkilaiset. 
Nykyisin parantavista mutatoimenpiteistä 
voi nauttia Haapsalussa sijaitsevissa 
kylpylöissä. 

Haapsalun kulttuuritapahtumista löytää 
jotain jokaiselle maulle. Kiinnostaako 
sinua kauhu- ja fantasiaelokuvafestivaali, 
bluesfestivaali, italialainen viinijuhla, 
joogafestivaali tai säveltäjä P. 
Tšaikovskin tuotannolle omistettu 
musiikkifestivaali? Talvella voi nauttia 
venäläisistä markkinoista tai koetella 
itseään Noarootsissa järjestettävässä 
saunarallissa. Nämä ovat vain 
osa tapahtumista, joita kannattaa 
ehdottomasti pitää silmällä! 

Merelle
Haapsalun rantakadulta voi vuokrata 
soutuveneitä tai mennä merelle 
kajakkiretkelle. Mukavan matkan Väike 
viik -järvellä tekee koko perheen suosikki, 
höyryvene Kallis Mari. Veneellä saapujille 
turvallisia rantautumismahdollisuuksia 
tarjoavat Haapsalussa Veskiviigin, 
Grand Holm Marinan ja Westmerin 
satamat. Läänemaalla vierasveneitä 
vastaanottavat lisäksi Dirhamin 
(Noarootsi), Svibyn (Vormsin saari) ja 
Rohukülan satamat. 

II (v.1852, 1856, 1857, 1859), Aleksanteri 
III (v.1871 ja 1880), Nikolai II (v.1880). 
Vuonna 1867 Haapsalussa vietti kesän 
27-vuotias Pjotr Tšaikovski, tuleva 
maailmankuulu säveltäjä. Pienestä 
merenrantakaupungista sai inspiraatiota 
myös taiteilija Nikolai Roerich (v.1880 
ja 1910). Lomanviettokaupunki 
Haapsalun historiaa esittelee Haapsalun 
raatihuoneen museo.

Gunnar Laak Dirhami sadama pildikogu
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Luoteis-Viron rannikon upeat 
rannat 

Lintubongaus

Pohjois-Läänemaalla, Nõvan ja Noa-
rootsin alueella on kilometrien pituisia 
hiekkarantoja, jossa voi rauhassa nauttia 
kesästä. Nõvan rannat tunnetaan niiden 
laulavasta hiekasta. Roosta on monien 
surffaajien lempipaikka, koska se tarjoaa 
erinomaiset olosuhteet surffaamiseen tai 
sen opetteluun.

Monipuolinen luonto

Viron länsirannikkoa pitkin kulkee 
arktisella alueella pesivien lintujen 
muuttoreitti. Läänemaan eteläosassa 
sijaitsee kansainvälisesti tunnetuin ja 
yksi Euroopan suurimpia lintujensu-
ojelualueita, Matsalun kansallispuisto. 
Joka kevät ja syksy sitä kautta muuttaa 
satojatuhansia vesilintuja, joista 
monet ovat valinneet Matsalun myös 
pesintäpaikakseen. Yhtenä Pohjois-
Euroopan parhaana vesilintu jen 
muuton seuraamispaikkana pidetään 
myös Pohjois-Läänemaalla sijaitsevaa 
Põõsaspean niemeä.

Pohjois-Läänemaan rannikko lumoaa 
vieraat laulavilla hiekkarannoilla sekä sieniä 
ja marjoja täynnä olevilla mäntymetsillä. 
Etelä-Läänemaalla sijaitsee Matsalun 
kansallispuisto, joka on kansainvälisesti 
tunnetuin ja yksi Euroopan suurimpia 
lintujensuojelualueita. Retkeilijöitä ja 
luontoystäviä kutsuu rannikosta hieman 
kauempana sijaitseva Marimetsan suo. 
Läänemaan luontoon tutustumista 
varten on luotu monia retkeilyreittejä, 
näkötorneja ja levähdyspaikkoja.

Sven Zacek

Olev  Mihkelmaa

Olev  Mihkelmaa
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Haapsalun huivi Ilonin Ihmeidenmaa

Taide
Läänemaa on ollut monien luovien 
ihmisten lempipaikka. Haapsalussa 
voi ihailla taidenäyttelyitä Haapsalun 
kaupungingalleriassa, Epp Marian 
galleriassa sekä Haapsalun taidekoulun 
galleriassa. Ilonin Ihmeidenmaan 
galleri assa on näytteillä Haapsalussa 
lapsuutensa viettäneen taiteilijan 
Ilon Wiklandin töitä. Evald Okaksen 
museossa voi nähdä sekä Evald Okaksen 
että myös hänen perheenjäsentensä töitä, 
lisäksi kesäisessä näyttelyohjelmassa 
on näyttelyitä myös muilta taiteilijoilta. 
Viron taidehistorian yhden värikkäimmän 
persoonan, Ants Laikmaan, museo 
on avoinna Lääne-Nigulan kunnassa 
Kadarpikin kylässä, jossa voi erilaisten 
näyttelyiden lisäksi nähdä hänen 
ateljeensa sekä työ- ja asuintilat.  

Ilon Wikland on tullut tunnetuksi Astrid 
Lindgrenin kirjojen kuvittajana. Ilon 
Wiklandin galleria avattiin Haapsalussa 
vuonna 2006, Iloni Imedemaa -nimeä 
kantava teemakeskus valmistui kolme 
vuotta myöhemmin. Galleriassa on esillä 
taiteilijan alkuperäistuotanto. Lisäksi 
kolmikerroksisessa teemakeskuksessa 
on elokuva- ja näyttelysali, Katto-Kassisen 
huone, Ilonin keittiö ja leikkihuone, 
jossa järjestetään erilaisia kädentaitojen 
teemapäiviä. Kesällä avoinna on myös 
Imedemaan pihan Mattiaksen talo sekä 
käsityövaja, jossa voi myös askarrella 
kaikenlaista mielenkiintoista. 

Haapsalun pitsihuivien neulomisperinne 
sai alkunsa 1800-luvun loppupuolella. 
Erityisen ylellisen esineen maineen 
Haapsalun huivi saavutti rikkaiden 
lomailijoiden ansiosta. Hieno seurue 
tarvitsi hienoja huiveja, jonka vuoksi 
yksinkertainen villainen huivilanka 
vaihdettiin ohueen villalankaan. 
Sormuksesta läpi mahtuvan huivin 
neulontataitoa on opetettu sukupolvelta 
toiselle. Haapsalun huiveja voi ihailla ja 
ostaa Haapsalun pitsikeskuksesta.

Tiit Jugapuu

Merle Saulep



Satama

Matkailuneuvontakeskus

Uimaranta

Nähtävyys

Näköalatorni

Kartano, linna

Kirkko

Matkailuneuvontapiste

Merkit

Läänemaa & 
Haapsalu
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Uljas rautatieasema Haapsalun piispanlinna
1900-luvun alussa rakennettu 
Haapsalun rautatieasema tuli kuuluisaksi 
siitä, että valmistumisen aikaan sen 
216 metriä pitkä laituri oli Pohjois-
Euroopan pisin katoksellinen laituri. 
Siitä, että rautatieasema rakennettiin 
Venäjän keisarisukua varten, kertoo 
erillinen keisarin paviljonki ja laiturikin 
on saanut pituutensa tsaarin junan 
pituuden mukaan. Nykyisin Haapsaluun 

ei kylläkään pääse junalla, mutta 
rautatieasemalla sijaitsee rautatie- ja 
viestintämuseo ja asemarakennus on 
monien elokuvantekijöiden keskuudessa 
suosittu kuvauspaikka. Junaliikenne 
ei ole kuitenkaan katkennut kokonaan 
Haapsalussa – kesäisin aseman luota 
starttaavat vanhakaupunkikierrokset 
katujunalla Peetrike.    

Danel Rinaldo

Danel Rinaldo

Piispanlinna on Haapsalun vanhan-
kaupungin sydän. Pienen keskiaikaisen 
valtion, joka tunnettiin Saarenmaan-
Läänemaan hiippakuntana, keskukseksi 
perustettu Haapsalun piispanlinna on yksi 
parhaiten säilyneitä linnoituksia Virossa. 
Linnoitus rakennettiin 1200-luvulla, ja se 
oli käytössä 1600-luvun loppuun saakka. 
Päälinnoituksessa sijaitsivat asuin- ja 
hallinnointitilat sekä pienen keski- 
aikaisen valtion pääkirkko eli mahtava 

tuomiokirkko. Nykyisin päälinnoituksessa 
sijaitsee museo, jossa esitellään 
Haapsalun vanhaa historiaa ja keski-
aikaisen linnoituksen elinympäristöä sekä 
perinteiseen tapaan että myös hieman 
leikillisemmillä tavoilla. Esilinnoituksista 
on muodostettu puisto ja suureen 
vallihautaan on rakennettu lapsille 
tarkoitettu mielenkiintoinen teemaan 
liittyvä leikkipuisto.

Vendo Jugapuu

Vendo Jugapuu Vendo Jugapuu
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Valkoinen Daami – 
Viron kuuluisin legenda
Haapsalun tuomiokirkon pyöreän 
kastekappelin ikkunaan ilmestyy joka 
elokuu täydenkuun aikaan valkoinen 
naishahmo. Legendan mukaan yksi 
kaniikeista toi pojaksi pukeutuneen naisen 
luokseen linnaan. Petos huomattiin 
ja luostarin sääntöjä (joiden mukaan 
naisilla ei ollut luostariin mitään asiaa) 
rikkonut neito muurattiin kastekappelin 
seinään. Juuri tuon saman tytön 

Rantaruotsalaisten historia
Ruotsalaiset ovat asuneet Luoteis-
Viron rannikkoalueilla ja eri saarilla jo 
yli 1000 vuotta. Vironruotsalaiset eli 
rantaruotsalaiset jäivät eristettyjen 
asuinalueidensa, erilaisten etuoikeu-
ksiensa ja kielimuurin vuoksi melko 
suljetuksi yhteisöksi, jossa muodostui 
omannäköinen kieli ja kulttuuri. II 
maailmansodan aikana suurin osa 
vironruotsalaisista joutui jättämään 
kotinsa ja pakenemaan Ruotsiin. 
Noarootsin ympäristössä kulkiessa 
näkee edelleen kaksikielisiä paikannimiä. 
Rantaruotsalaisten kulttuuriin ja historiaan 
voi tutustua lähemmin Haapsalussa 
sijaitsevassa Rannarootsin museossa. 

kerrotaankin käyvän valkoisena daamina 
näyttäytymässä kappelin ikkunassa. 
Tuhannet ihmiset kaukaa ja läheltä tulevat 
elokuisina täydenkuun öinä Haapsaluun 
nähdäkseen daamin ikkunassa edes 
hetkeksi. Daamin näyttäytymisen aikana 
Haapsalu juhlii – vietetään Valkoisen 
daamin aikaa, jossa koko kaupungin ovat 
vallanneet konsertit, legendalle omistetut 
esitykset, näyttelyt ja juhlat.

Silver Raidla
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Vormsi

Osmussaar Jäätiet

Viron neljänneksi suurin saari on saanut 
nimensä ruotsalaisesta nimestä Ormsö 
– „Käärmesaari“. Vormsilla asuivat 
rantaruotsalaiset, neuvostoaikana 
saari oli suljettu alue ja kiinnostuneet 
eivät päässeet sinne. Saaren tärkein 
historia- ja kulttuurimuistomerkki on 
Pyhän Olavin kirkko, jonka vieressä 
sijaitsevalla hautausmaalla on yksi 
maailman suurimpia säilyneitä kalkki- ja 
hiekkakivisten rengasristien kokoelmia. 
Vormsin saaren maastonsuojelualue 

kätkee lajirikkaan luonnon, luonnollisia 
ja puoliluonnollisia maastoja ja 
kombinaatioita sekä monipuolisen 
kulttuuriperinnön. Vormsin rannikon 
kansainvälisesti tärkeät lintualueet 
Hullon ja Svibyn lahdet sekä Harin 
kurkku rantaniittyineen ja niemineen 
on valittu Englannin kuninkaallisen 
lintujensuojeluseuran tutkimusalueeksi. 
Mantereelta Vormsille pääsee ympäri 
vuoden lautalla Rohukülan satamasta.

Osmussaar (Odensholm) on saari, joka 
kiinnostaa sekä lintubongareita, historian 
ja luonnon ystäviä että lomailijoita. 
Saari kiinnostaa myös sukeltajia, sillä 
Osmussaaresta koilliseen sijaitsee Viron 
suurin ja vanhin meteoriittikraatteri 
Neugrund ja lisäksi saaren rantavedessä 
on paljon laivojen hylkyjä. Pienellä saarella 
on rikas rantaruotsi- sekä sotahistoria. 
Saaren geologisten kohteiden, linnuston ja 
historian arvostamiseksi on muodostettu 
Osmussaaren maastonsuojelualue.

Kunnon talvella jää peittää matalan 
rannikkomeren ja silloin Haapsalun 
ympäristössä saa ainutlaatuisen 
kokemuksen ajaessa autolla merenjäällä. 
Jäätiet Haapsalusta Noarootsiin 
ja Rohukülasta Vormsille eivät ole 
vain äärimmäisyyksiä harrastavalle 
seikkailijalle, vaan ne ovat paikallisille 
asukkaille elintärkeitä. Niin Haapsalun 

takalahden yli kulkeva Noarootsin 
jäätie lyhentää noarootsilaisten 
matkaa maakuntakeskukseen monella 
kymmenellä kilometrillä ja Vormsin 
jäätie antaa vormsilaisille vapauden 
liikkua mantereelle lautta-aikataulusta 
riippumatta.

Anett Ruven

VisitEstonia
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Maukas paikallinen ruoka
Merenranta-alueelle ominaiseen tapaan 
Läänemaan ihmiset ovat aina syöneet 
paljon kalaa, mutta myös vihanneksia ja 
eläimiä on kasvatettu. Paikallisten raaka-
aineiden käyttö on yhä suositumpaa 
kahviloissa sekä ravintoloissa ja Läänemaan 
paikallisista raaka-aineista valmistettua 
ruokaa voi nauttia niin Haapsalussa kuin 
myös muualla Läänemaalla sijaitsevissa 
laadukkaissa ruokapaikoissa.

Danel Rinaldo



Aktiivilomailijalle – terveyttä 
ja hyvää mieltä liikunnasta!

HAAPSALUN URHEILU- JA 
VESIKESKUS
• Vesikeskus ja saunat, suihku
• Kuntosali, fitness- ja ryhmätreenit
• Tennis, sulkapallo, pöytätennis
• Koripallo, jalkapallo, lentopallo
• Kahvila, ilmainen wifi 

Lihula mnt 10, Haapsalu, www.spordibaasid.ee
Puh. +372 472 5060, spordikeskus@spordibaasid.ee 

WWW.SPORDIBAASID.EE

EDULLINEN MAJOITUS –  
huoneissa wc, suihku, tv, wifi

URHEILUKESKUKSEN HOSTELLI –  
majoitus Haapsalun keskustassa
Lihula mnt 10, Haapsalu, www.booking.com
Puh. +372 472 5060, spordikeskus@spordibaasid.ee 

HOSTEL SPORT –  
majoitus Haapsalun Vanhassakaupungissa
Wiedemanni 15a / Lühike tn, Haapsalu   
www.booking.com 
Puh. +372 473 5140, wiedemanni@spordibaasid.ee 

Fra Mare Thalasso SPA
Ranna tie 2, Haapsalu, Viro
www.framare.ee

PARAS SPA
PARAS LOMA



吀䔀刀嘀䔀吀唀䰀伀䄀 
䰀伀䴀䄀䤀䰀䔀䴀䄀䄀一 
夀䴀倀쐀刀䤀 嘀唀伀䐀䔀一

䴀䄀䨀伀䤀吀唀匀 簀 刀唀伀䬀䄀䤀䰀唀
䄀䬀吀䤀嘀䤀吀䔀䔀吀䤀吀 簀 匀䄀唀一䄀吀

刀漀漀猀琀愀 倀甀栀欀攀欀جئ氀愀

匀䤀䨀䄀䤀一吀䤀
一 㔀㤀뀀　㤀✀㌀　⸀∀Ⰰ 䔀 ㈀㌀뀀㌀✀⸀　∀

爀漀漀猀琀愀䀀爀漀漀猀琀愀⸀攀攀

眀眀眀⸀爀漀漀猀琀愀⸀攀攀

⬀㌀㜀㈀ 㔀㈀㔀 㘀㘀㤀㤀

匀唀伀䴀䤀

䰀䄀吀嘀䤀䄀

伀氀攀洀洀攀 琀氀氀
嘀䤀刀伀

Aikaralin majoitus
Mukava loma 
Haapsalun 
keskustassa!

Palvelut: majoitus, löylysauna, kylpytynnyri, hieronta
Aikarali OÜ    Uus tn. 10, Haapsalu 90505    + 372 5649 2027    aikarali@aikarali.ee    www.aikarali.ee

Café Tallinn on keväällä 2010 avattu viihtyisä 
kahvila kaikille niille, jotka arvostavat hyvää 

kahvielämystä sekä herkullisia ruokia ja juomia. 
Se on paikka, josta saa tuoreita itsetehtyjä 
kakkuja, ja jossa voi maistella erinomaisia 

kahvijuomia, makuteetä ja maukkaita ruokia. 
Arkisin päivän tarjoukset niille, 

jotka haluavat syödä nopeasti ja hyvin. 
Kahvilassa on erinomaiset 

pysäköintimahdollisuudet sekä ilmainen WiFi. 

Tervetuloa! 

Rannarootsi keskus     Rannarootsi tee 1, Uuemõisa, Läänemaa, Viro     www.cafetallinn.ee     Café Tallinn

Hapsal Dietrich vierasasunnot
www.hapsaldietrich.ee

+372 504 515  apartments@dietrich.ee

AIKA PYSÄHTYY  
HAAPSALUN 

VANHANKAUPUNGIN 
KESKELLÄ!

+ 372 502 4387
meeli.kastepold@gmail.com

Väike-Viigi 6, Haapsalu
  Viigi Villa

     viigivilla.vaikemerevilla

Väike-Mere 4, Haapsalu
   Väike-Mere Villa

   viigivilla.vaikemerevilla
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www.visithaapsalu.com
#visithaapsalu

European Union
European Regional 
Development Fund

Investing
in your future

Haapsalun matkailuneuvonta
Karja 15, Haapsalu, tel +372 473 3248
haapsalu@visitestonia.com; info@visithaapsalu.com
www.visithaapsalu.com; www.visitestonia.com
Avoinna:
15.05-15.09 Ma-Pe 9-17, La-Su 10-16
16.09-14.05 Ma-Pe 11-17
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