
Akvaariumimajat ombi kolutud 
 

Aikaisena lauantaiaamuna 24.5.2003 muutama yhdistyksemme jäsen kokoontui silmät 
puoliummessa klo 06.00 Tampereen linja-autoasemalle odottamaan bussia. Päämääränä oli 

Tallinna ja erityisesti tarkoituksena oli vierailla muutamissa paikallisissa akvaarioliikkeissä. Vaikka 
aamulla satoi kaatamalla, lähdimme matkaan iloisin mielin. Tarkoitus oli käydä paikallisten 

akvaarioliikkeiden lisäksi myös Tallinnan eläintarhassa ihmettelemässä fisuja ja muita eläimiä, 
mutta ajanpuutteen vuoksi eläintarhassa käynti jäi väliin. Reissu onnistui hienosti ja saimme 

mahdollisuuden tavata erään paikallisen akvaarioharrastajan ja vaihtaa hänen kanssaan 
kokemuksia. 

 
 Teksti ja kuvat: Sanna Kare-Mäkiaho, Tomi Mäkiaho ja Ville Kivisalmi  

 
Tampereen Akvaarioseura ry. oli edustettuna Tallinnan ekskursiolla kuuden jäsenen voimin.  
Mukaan lähtivät Seppo Rantala, Joonas Mykkänen, Juha Mykkänen, Sanna Kare, Tomi Mäkiaho 
sekä Ville Kivisalmi. Tampereelta seurueeseemme kuuluivat myös ulkomaalaisvahvistuksemme 
Atlantin takaa. Maiju Ruismäki HAS:sta lähti myös mukaan opastamaan seuruettamme. Maisun 
laiva lähti aikaisemmin aamulla Helsingistä joten tapaisimme hänet Tallinnassa puolen päivän 
maissa. Laiva saapui satamaan hiukan aikataulustaan myöhässä noin klo 12. Onneksi etukäteen 
tilattu tilataksi oli meitä odottamassa, sillä vettä satoi edelleen ihan reippaasti. 
 

 
 
Vedenalaista elämää  
 
Vierailimme retkellämme kaiken kaikkiaan neljässä eri akvaarioliikkeessä. Yleisesti ottaen liikkeet 
olivat erittäin siistejä. Kalavalikoima oli melko yksipuolinen, mutta laitteita ja tarvikkeita oli 

Matkaseurue vasemmalta oikealle: Seppo Rantala, Juha Mykkänen, Joonas Mykkänen, Ville 
Kivisalmi, Maiju Ruismäki, Sanna Kare-Mäkiaho. Kuvasta puuttuu Tomi Mäkiaho, joka seisoo 
kameran takana.  



runsaasti kaupan. Saatavilla oli mm. eläviä torvimatoja (Tubifex sp.) ja eläviä surviaisentoukkia, 
jotka olivat varsin komean kokoisia. Sääli ettei oikeaa elävää ruokaa ole saatavilla suomalaisista 
akvaarioliikkeistä.  
 
Kävimme ensin vanhassa tutussa Akvaristissa osoitteessa Tartu mnt 51-8a. Helsingin 
Akvaarioseuran Maisu oli tullut sinne jo etukäteen meitä vastaan. Liike oli siistiytynyt sitten viime 
näkemän, mutta myös hinnat olivat nousseet. Kasvien hinnat olivat samat kuin Suomessa, ja 
tekniikka kalliimpaa kuin Saksassa (silti ehkä vähän Suomen tasoa halvempaa). Kalavalikoimaan 
kuului tavallisimpien kalojen lisäksi myös jokunen kiekkokala ja värjättyjä "papukaija-ahvenia" (Red 
Parrot). Ostimme tiskillä ryömiviä punaisia, paksuja matoja (surviaisia) kokeeksi Minigrip-
pussillisen. Vähän jännitti, pysyisivätkö surviaiset hengissä sunnuntai-iltaan asti, mutta ne olivat 
niin halpoja että päätettiin kokeilla kuitenkin. 
 
Seuraavaksi oli vuorossa Zookauplus Akvaarium, ainoa tallinnalainen liike, jolla on oikein omat 
webbisivutkin. Odotimme kovasti tässä liikkeessä käymistä, sillä sitä on kehuttu paljon. Ajoimme 
taksilla osoitteeseen Mulla 4, mutta suureksi pettymykseksemme liikkeen ovessa oli suljettu-lappu. 
Liekö ollut lounastauko vai mikä, sillä tallinnalainen akvaristi Ailar kertoi meille myöhemmin 
käyneensä liikkeessä juuri edellisenä päivänä ja se oli ollut auki ihan normaaliin tapaan. 
Harmillinen takaisku, pitää yrittää uudestaan seuraavalla Tallinnan visiitillä.  
 
Mullalta ajoimme Rocca al Maren kauppakeskukseen katsomaan Ailarin mainostamaa Kalake-
liikettä. Liike olikin hyvin siisti ja tavaraa ja kaloja löytyi suhteellisen paljon. Hassua oli vaan se, 
että mitään erikoisempaa ei ollut tarjolla ihan peruskalojen lisäksi. Paitsi tietenkin taas niitä 
järkyttävän näköisiä pallopäisiä papukaija-ahvenia ja kultakaloja mitä ihmeellisimpiä 
jalostusmuotoja. Samaisessa liikkeessä myytiin myös kultakalamaljoja, joissa oli jo kaupassa 
jokaisessa iso kultakala valmiina. Kauankohan pysyvät hengissä niissä purkeissa. Ailar kertoi 
hauskan jutun juuri noista Kalake-kaupan kultakaloista. Sinne oli kuulemma joskus hänen 
liikkeessä asioidessaan tullut joku asiakas kultakalamaljan kanssa ja pyytänyt henkilökuntaa 
puhdistamaan maljan ja pesemään kalan. Tottahan se tietysti on, että iso kultakala tuottaa aika 
kovasti jätettä pikkuiseen purkkiin, jossa ei ole suodatinta laisinkaan... hyvä, jos edes ilmastin! 
Kaikkea sitä kuuleekin kun vanhaksi elää!  
 
Jäimme kauppakeskukseen shoppailemaan joksikin aikaa. Taksi tuli meitä noutamaan ennalta 
sovittuun aikaan, ja kävimme vielä ennen hotellille menoa tsekkaamassa Reti Zookauplus -kaupan 
osoitteessa Tatari 3. Akvaarioliike sijaitsi vanhassa puutalossa. Eteisessä oli ovet oikealle ja 
vasemmalle. Molemmat olivat kiinni, ja meinasimme ensin kääntyä takaisin kunnes sitten joku 
rohkea päätti kokeilla olisiko ovi sittenkään lukossa. Ei ollut, ja menimme joukolla sisälle ensin 
vasemman puoleisesta ovesta. Alakerrassa oli pieni huone täynnä tyhjiä akvaarioita ja kaikenlaista 
tekniikkaa. Jatkoimme saman tien eteisen kautta toisesta ovesta yläkertaan, missä odotti yllätys: 
tuon pienen, ränsistyneen puutalon yläkerrassa oli ainakin kymmenen kohtuullisen kokoista allasta, 
joissa oli paljon kaloja ja kasveja. Mitenkähän mahtaa välikatto kestää? Myytävissä kasveissa oli 
tanskalaisen Tropican laput. Hinnat näyttivät olevan suunnilleen samaa luokkaa kuin Suomessa, 
mutta kasvivalikoimaa oli yllättävän paljon, mikä tietysti oli myönteinen asia. Tämä taisi olla kasvi- 
ja kalavalikoimaltaan paras vierailemistamme liikkeistä. Zookauplus Akvaariumilta odotimme 
paljon, mutta sinne ei nyt sitten tällä reissulla päästy. 
 
Heitimme vielä Maisun Lagooniin Engla 66:een jatkamaan akvaariokauppakierrosta, ja ajoimme 
sitten Hotelli Grandiin. Huhhuh, olimme siinä vaiheessa jo aivan poikki. Aamulla oli niin aikainen 
herätys. 
 
 



Aistikas ravintolaelämys  
 
Pienten päivänokosten jälkeen lähdimme kiertelemään vanhaan kaupunkiin. Kävimme 
akvaarioseuran porukan kanssa syömässä Dunkri-kadulla olevassa "perinteistä virolaista ruokaa" 
valmistavassa ravintolassa – tässä vaiheessa alkoi jo nälkä kurnia kaiken kiertämisen jälkeen. 
Ravintola oli siis erikoistunut Viron ruokaperinteisiin, joten paikka tuntui kiinnostavalta.  
 
Ravintolan nimi oli Kuldse Notsu Kõrts ja se sijaitsi vanhassa kaupungissa aivan Raekoja platsin 
tuntumassa. Saatuamme ruokalistat eteemme havaitsimme suureksi iloksemme, että ruokien nimet 
oli käännetty myös suomeksi. Siis suomeksi…hmm. Suomen sukulaiskielenä viron kieli on usein 
varsin ymmärrettävää, vaikka joskus tutuilta kuulostavat sanat saattavat tarkoittaa aivan jotakin 
muuta kuin saattaisi ensin luulla. Suomalaiseen kielikorvaan (silmään) kyseisen ravintolan 
ruokalajikkeiden nimet näyttivät vähintäänkin mielenkiintoisilta. Ruokalista oli suomalaisittain 
hauskasti kirjoitettu ja menusta löytyi paljon eksistenssejä vaihtoehtoja. Selvittyämme pahimman 
hysteerisen räkänaurun ylitse saatoimme vihdoin tehdä tilauksen.  
 
Kukaan seurueestamme ei syystä tai toisesta tullut valinneeksi seuraavia ruokalajikkeita:  
- hyytelössä naudankieli munan ja porkkanan kera  
- pussikana omassa mehussa  
- perunalaatikko paistetun maksan ja kööneillä  
- hernesoppa läskikuutioilla  
- valkosipulivoissa paistetut kanankuput  
 
 
Ailar kertoi Tallinnan akvaariokulttuurista  
 
www.aqua-web.org tarjoaa Internetissä akvaarioita harrastaville massiivisen keskustelufoorumin, 

jossa vaihtaa mielipiteitä ja tietoa muiden 
harrastajien kanssa. Tapasimme Tallinnan 
reissun viimeisenä päivänä Aqua-Webin 
foorumista tutun Ailarin. Lähdimme kaupungille 
sunnuntaiaamuna syötyämme hotellin tukevan 
aamiaisen. Ehdimme nyt käydä hiukan 
kaupoillakin, kun eilen kaikki aika meni 
akvaariokaupoissa juostessa. Olimme sopineet 
Aqua-Webissä tallinnalaisen Aix:n (Ailar) kanssa, 
että näkisimme hänet kaupungilla. Hän tulikin 
meitä tapaamaan terassille, jossa istuimme 
rupattelemassa aina siihen saakka, kun piti 
lähteä satamaan. Oikein mukava ja ystävällinen 
tyyppi. 
 
Kutsuimme Ailarin käymään meidän 
akvaarioseuralla syksyllä sikäli jos järjestämme 
syyshuutokaupan suuremmassa mittakaavassa. 
Sellaisen järjestämisestä on ollut tässä kevään 
aikana puhetta, koska Helsingin 
suurhuutokauppa on paisunut niin älyttömän 
suureksi tapahtumaksi ja siten tilaa olisi 
toisellekin suurelle huutokaupalle vuodessa.   
 

Ailar, Sanna Kare-Mäkiaho ja Tomi Mäkiaho.   


