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1 JOHDANTO

Opinnot alkoivat virallisesti elokuun viimeisellä viikolla. Itse olin vielä elokuun töissä
joten pääsin paikalle vasta syyskuun alussa. Syyslukukausi kestää Tallinnassa elokuun
lopusta tammikuun loppuun. Opetus loppuu virallisesti jouluun ja tammikuu on lähinnä
tenttikuukausi. Yleensä tentit kuitenkin järjestetään ennen tammikuuta, joko sovittuna
päivänä tai tekniikan puolella, pääosin välikokeilla.
Vaihtoa valmistelevia toimenpiteitä en juurikaan tarvinnut, käytännössä vain asunnon
hankinta vaati hieman vaivannäköä. Koulun KV-vastaava hoiti suurelta osin valmistavat
toimenpiteet vaihtoyliopistoon. Lukukauden alussa vaihto-tutor otti sähköpostilla yhteyttä
ja ilmoitti alustavat orientaatio päivät. Tarvittaessa tutor tulee vastaan lentokentälle tai
satamaan, ihan miten asiasta sovitaan.

Henkilökohtaisesti jouduin jättämään orientaatiopäivät väliin töitten takia mutta opintoihin
pääsee kyllä helposti käsiksi ilmankin orientaatiota, tosin paikalle kannattaa mennä ajoissa,
lähinnä tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin. Kursseille ilmoittautumisen kanssa ei
ole mikään hätä, joten panikoida ei tarvitse vaikka lähtö hieman viivästyisi. Eri yksiköiden
kursseille on eri ns. red-lineday, eli viimeisin mahdollinen päivä ilmoittautua / saapua
paikalle, ja muistaakseni deadline on noin puolessa välissä syyskuuta. Nämä kyseiset
deadlinet sekä kurssit ja niiden sisällöt, sekä rekisteröinnit tapahtuvat TUT:n paikallisessa
Oodissa. Hieman aikaa tosin kannattaa varata kyseiseen hommaan sillä koulun järjestelmä
on vähintäänkin hieman epäselvä. Huomion arvoinen seikka on myös se että, jos kurssin
sisältö ja nimi on kuvailtu englanniksi, ei se välttämättä tarkoita että kurssi pidettäisiin
englanniksi.

2 TALLINNA
Kuten moni saattaa tietää, Tallinna on Viron pääkaupunki ja samalla maan suurin kaupunki
noin 417000 asukkaalla. Pääasiassa Tallinna on varmaan tuttu suomalaisille helppona ja
nopeana viikonloppukohteena sekä, tottakai, viinaturismistaan. Tallinna on kuitenkin
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paljon muutakin kuin näitä, perus suomalaisten stereotypioita. Tallinnasta löytyy sekä
vanhaa että uutta. Keskusta ja vanhakaupunki ovat erittäin siistejä ja hienoja alueita, kun
puolestaan todennäköisesti määrällisesti suurimmat asuinalueet Mustamäki (jossa myös
koulu sijaitsee), Lasnamäki ja Põhja-Tallinn näyttävät paikoitellen kunnon neuvosto
blokilta. Keskustasta löytyy tarvittavat vaateliikkeet, elektroniikkakaupat jne. kun taas
vanha kaupunki on enemmän kulttuuria ruokaravintoloineen, baareineen ja kahviloineen.
Vanhassa kaupungissa kaikki ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan eikä liikkumiseen
sisälly mitään ongelmia, ellet koita saada autoa parkkiin. Keskusta on huomattavasti
laajempi alue ja liikkuminen kävellen voi tuntua puuduttavalta. Tallinna tarjoaa hyvät
julkisen liikenteen yhteydet, keskustan alueella on kätevä liikkua ratikoilla. Kertamaksu oli
muistaakseni n. 2e ja opiskelija saa kuukausikortin melko edullisesti. Vaihtoehtona on
myös mennä rehellisesti pummilla. Tarkastajia on harvoin mutta varoituksen sana, jos jäät
kiinni pummilla matkustamisesta on tarkastusmaksu useamman kymmenen euroa.
Kävellenkin matka taittuu ja Tallinna on monessa tapaa suomea parempi kaupunki
jalankulkijoille. Tilannenopeudet saattavat olla nopeampia mutta autoilijat antavat oikeasti
tietä jalankulkijoille ja pysähtyvät ilman punaisia valojakin. Tallinnassa autolla liikkuen
tämä asia kannattaa huomioida, sillä ei ole harvinaista, että edessä ajava auto iskee jarrut
pohjaan päästääkseen jalankulkijan tien yli ja etenkin pakkaskeleillä kolareita on useasti.

2.1 Turvallisuus
Oman kokemukseni perusteella Viro on maana ihan yhtä turvallinen kuin Suomikin, en
tosin lähtenyt tarkoituksella selvittämään kaikista pahimman maineen omaavia alueita,
mutta kertaakaan en joutunut minkäänlaisiin ongelmiin paikallisten kanssa. Ainoa
mainitsemisen arvoinen tapaus oli kun koulureppuni varastettiin kaverin autosta. Tästä
viisastuneena - älä jätä minkään näköistä, potentiaalisesti varastettavan arvoista tavaraa,
mihinkään näkyvälle paikalle.

2.2 Hintataso
Kuten arvata saattaa, on Tallinnan hintataso halvempi kuin Suomessa keskimäärin. .
Yleinen hintataso on myös noussut huomattavasti. Hinnat ovat vielä alempia kuin
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Suomessa, mutta kyllä muutaman kuukauden oleskelu lompakon päälle käy. Vanhasta
kaupungista saa keiton 3 eurolla ja kiinteän aterian 5- 6€, ravintolasta siis, ja oluen hinta
vaihtelee paikasta riippuen. mutta normihinnaksi sanoisin 2-4€.Janoisen kaverin kannattaa
muistaa happy hourit jotka ovat yleisia Tallinnassa. Ruokakaupoissa puolestaan
elintarvikkeet ovat edullisia, joten matalalla budjetilla kyllä pärjää halutessaan.
Paikallisesta Rimi-marketista saa paikanpäällä tehtyä ruokaa rasioihin pakattuna n. 2-3€
aterialta.

Yökerhot puolestaan ovat melko hintavia. Suurimpana erona Suomeen ovat suuret
sisäänpääsymaksut. Juomien hinnat yökerhoissa voivat myös yllättää olemalla Suomen
tasoa. Janoiselle suosittelisinkin välttämään turistien eniten käyttämiä paikkoja, niissä
hintataso tuppaa olemaan korkeammalla.

3 ASUMINEN
Helpoin tapa asunnon hankkimiseen on yliopiston kautta hankittu AcademicHostel, joka
sijaitsee aivan koulun vieressä Mustamäellä. Tämä on myöskin paras tapa tutustua muitten
vaihto-opiskelijoitten kanssa, joten jos haluat päästä halvalla ja et halua asua vanhan
kaupungin välittömässä läheisyydessä kannattaa tämä vaihtoehto pitää mielessä.

Itse asuin kaverini kanssa kolmiossa Tallinnan pohjoisosassa, josta kouluun kertyi matkaa
noin 11km. Kerrostalo oli suhteellisen uusi ja matkaa vanhaan kaupunkiin kertyi
lyhyimmillään noin 500m. Asunnon uudesta ilmeestä huolimatta, oli moni asia remontin
tarpeessa. Alkuun asunto vaikutti hyvin siistiltä ja huolellisesti tehdyltä mutta jälkeenpäin
saimme huomata, että moni asia oli tehty kiireellä ja laadusta tinkien. Esimerkkinä uudessa
talossa olivat vinot lattiat, kaikki ovet eivät sulkeutuneet, huonosti rakennettu pesuhuone
josta johtuen välikäytävän lattia oli osittain uusimisen tarpeessa, puhumattakaan
ikkunoiden tiiveydestä.

Asunnoltamme oli hyvät kulkuyhteydet varsinaiseen keskustaan sekä sitäkautta koululle.
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Asunnon hommaaminen muodostui vaikeammaksi kuin olin alun perin kuvitellut.
Ongelmaksi muodostui vuokrasuhteen pituus. Jos asut alle 6kk, on yksityisiltä
markkinoilta hankalampaa saada asuntoa noin lyhyeksi aikaa, tästä syystä jouduimme
vuokraamaan asunnon erään vuokranvälityspalvelun kautta jonka vuokrahinnat olivat
normaalia korkeammat. Vaikka vuokrahinnat vaikuttavat useasti halvalta pitää muistaa että
hintaan tulevat lisäksi ns. kommunaalikulut, eli sähkö, vesi, internet jne. joista muodustuu
olennainen lisä vuokraan.

4 YLIOPISTO
Teknillinen yliopisto sijaitsee Mustamäen kaupunginosassa noin 10km päässä keskustasta.
Nykyinen Tallinnan teknillinen yliopisto pitää sisällään tekniikan koulutuksen lisäksi, lakija kauppatieteiden koulutuksen. Yliopistoa on uusittu osittain rankallakin kädellä ja
uusimmat osat, lähinnä laki- ja businesspuoli ovat täysin uusia, kun puolestaan varsinaiset
tekniikan rakennukset ovat vanhahkoja. Yliopisto on melko kookas "putkimainen"
rakennus joka vasta uusittuja osia lukuunottamatta on hieman vanhanaikainen.
Pääpiirteittäin Tallinnan teknillinen yliopisto oli kuitenkin verrattain moderni laitos.
Opiskelu maisterivaiheen kursseilla sijoittui pääasiassa iltaan, eikä ollut harvinaista että
koulu alkoi vasta viiden jälkeen illalla.

Huomion arvoista oli koulun kirjasto joka oli juuri uusittu / rakennettu. Kirjasto siis näytti
täysin uudelta ja modernilta, sekä sisälsi skannaus ja tietokoneen käyttömahdollisuudet.
Vinkkinä voisin sanoa että ota/otata Tallinnassa passikuvia, useita. Jostai syystä niitä
tuntuu tarvitsevan melkoisen läjän esim. kuntosalikorttiin, kirjastokorttiin sekä vaihtoopiskelijakorttiin jne.

4.1 Kouluruokailu
Virossa yliopistoruokailua ei tueta paikallisen KELA:n varoilla kuten suomessa, joten
ruokailu

on

ainakin

Tallinnan

teknillisessä

yliopistossa,

suhteessa

paikalliseen

tulotasoon,verrattaen kallista. Koululla on useampi ruokaravintola josta saa monen erilajin
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ruoka-annoksia. Hinnat vaihtelevat 1,80-4,20€ hintahaarukassa. Etenkin kalliimmat ateriat
ovat suomen hinnoissa. Ruokien laatu oli positiivinen yllätys, verrattuna suomalaiseen
kouluruokaan ero oli huomattava, positiivisella tavalla.

5 OPISKELU
Opiskelun osalta ennakkoon suomessa tehty opintosuunnitelma meni suurimmalta osin
kokonaan uusiksi. Syy tähän oli pääasiallisesti ennakkotietojen puute. Edellisen vuoden
opinto-oppaasta valitut kurssit eivät pitäneet välttämättä paikkaansa tai niitä ei järjestetty
englanniksi. Kurssien laatu myös vaihteli paljon. Ehkä parhaimpina kursseina laadullisesti
olivatlakipuolen kurssit. Muissa kursseissa materiaali sekä luennot olivat mitä olivat,
tentissä saattoi saada puhua toisten kanssa, sekä osalla oli omat kannettavat tietokoneet
mukana tentin aikana. Tältä osin koulu erosi valtavasti siitä mihin suomessa tottunut.
Kurssien laatu vaihteli suuresti riippuen koulutusohjelmasta, ja tietenkin kurssin pitäjästä,
mutta verrattuna suomessa käytyihin kursseihin, oli vaatimustaso alhaisempi. Positiivisena
asiana mainitsisin kuitenkin paikalliset opettajat jotka olivat suurimmaksi osaksi leppoisia
ja kiinnostuneita opettamastaan asiasta, sekä tuntuivat jostai kumman syystä tykkäävän
suomalaisista opiskelijoista. Loppupeleissä suoritettuja kursseja tuli ennakoitua vähemmin,
johtuen suurelta osin paikanpäällä vaadituista kurssimuutoksista. Osa valituista kursseista
oli opinto-oppaassa englanniksi, mutta paikanpäällä englanniksi oli vain kurssin nimi ja
opetuskielenä viro. Siitä huolimatta tavoitteet täyttyivät ja vaihdosta saatujen kurssien
avulla sain halutut kurssit käytyä ja hyväksytettyä tutkintooni.

Kurssit:

Cleaner/Sustainable Production - 6 credits
Ympäristötekniikan kurssi joka keskittyi teollisuusprosessien ja energiantuotannon
puhtaampaan tuotantoon. Aiheet vaihtelivat maan ja taivaan välillä ja kurssin aihealue oli
todella laaja.
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SustainableWater Management - 3 credits
Ympäristötekniikan kurssi jossa käsiteltiin veden puhdistusta ja kulutusta sekä yleisiä,
lähinnä Viron vesivarantoja ja niiden hyödyntämistä.

International Taxation - 4 credits
Lakitieteen kurssi jossa käsiteltiin yritys sekä henkilökohtaisia verotuskäytäntöjä lähinnä
Viron ja Suomen välillä. Hyvä luennoitsija ja käytännön esimerkit.

Estonian Language and Culture - 4 credits
Perus viron kielikurssi, kyseinen kurssi oli tarkoitettu lähinnä suomalaisille opiskelijoille ja
etenemistahti oli paikoitellen melko nopeaa. Suosittelen kuitenkin ottamaan jonkun viron
kielen kurssin, se helpottaa päivittäistä asiointia kahviloissa ja ruokaloissa.

YHTEENVETO
Yhteenvetona voisin sanoa matkan olleen onnistunut. Opinnolliset tavoitteet täyttyivät,
sekä pääsin tutustumaan virolaiseen kulttuuriin muutenkin, kuin ihan perus turistina. Eihän
Tallinna mikään Thaimaan aurinkoranta ole, mutta meininki on kuitenkin sopivan
erillaista, ja plussana tarpeen tullessa pääsee käymään Suomessa. Vaikkakin kohde oli
niinkinlähellä kuin naapurimaa Viro, tekee silti ihan hyvää päästä näkemään toisen maan
koulutusta ja kultturia. Ainakin takaisin palatessaan osaa arvostaa suomalaista yliopisto
opetusta.
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