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TALLINN. Telliskivi-området i centrala Tallinn är den estniska 
huvudstadens hetaste just nu. I det gamla industriområdet från Sovjettiden, 
där bland annat lok och transformatorer tillverkades, frodas nu handel, 
restauranger, kaféer och – Fotografiska museets estniska lillasyster.

Dessutom har Telliskivi Creative City, som är det kompletta namnet, 
utrymmen för popup-butiker.

Följ med på en tur bland hipster-barer, eko-butiker och designkläder för de 
minsta.
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Här är det  
skandinavisk 
design som gäller 
med fokus på 
barnkammaren. 
Möbler, tavlor, 
mattor och 
andra textilier. 
Leksaker, 
presenter och 
serviser för de 
små. Roligt och 
gulligt på en  
gång.

Tio butiker du måste 
besöka på Telliskivi

3 Fika
Telliskivi 60A

1 Designnut
Telliskivi 60A

Grundad av två lästokiga 
(deras egen beskrivning!) 
tjejer som hämtade inspiration 
till boklådan i Paris. Halva 
butiken har litteratur på 
engelska, resten på estniska. 
Här hålls även bokkvällar, 
konserter och konstutställnin-
gar. Ryktet säger att ägarna 
har läst varenda bok som säljs 
här!

Bland det stora utbudet av 
barer, restauranger och kaféer 
i det ruffiga men hippa området 
finns två som förtjänar extra 
omnämnande: La Muu med sin 
hemmagjorda glass och så kaféet 
Fika. Gott kaffe i alla tänkbara 
varianter, bullar, croissanter 
och så hemgjorda rawbarer. Och 
ja: Namnet har man snott från 
Sverige! ”We like the Swedish 
Fika culture” säger amerikanske 
Tom bakom disken.

2 Puänt Bookshop
Telliskivi 60A

Pip-butiken, hippy-butiken, 
rökelse- butiken eller 
sten-butiken. Kärt barn har 
många namn. Företaget 
startade som en importfirma 
redan 1997 och fungerar 
fortfarande som en parti handel 
vid sidan av denna roliga och 
överfyllda lilla butik som 
erbjuder allt från drömfångare 
till afrikanska trummor.

4 Universaal Universum
Telliskivi 60A

Ägarna till denna nischbutik vill få kvinnor 
att använda klänningar – och stövlar – i högre 
utsträckning. Stövlarna har ett alldeles unikt 
formspråk med stora inslag av folklore. De 
designas i Estland men tillverkas i Turkiet. 
Stövlarna tillverkas för varje enskild kund 
och levereras  inom några veckor. Ett urval 
färdigtillverkade finns dock i denna extremt 
färgglada butik.

5 Dharma fashion
Telliskivi 60A
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Te, kaffe, choklad och andra klassiska 
kolonialvaror i ekologisk gourmettappning finns i 
den lilla butiken som fungerar som ett showroom 
för en känd grossist, representerad på bland annat 
stora Stockmanns varuhus i Tallinn. Här finns även 
frysvaror som glass, pizza och bär – och självklart 
kan kunden slå sig ner med en kopp eko-kaffe.

7 Organic day
Telliskivi 60A

Ljust, romantiskt och med 
Estlands kanske största utbud av 
beslag till köksskåp är detta en 
inredningsbutik att antingen hämta 
inspiration från eller så vänder man i 
dörren av all blomster. Ägaren Annie 
Sloan började som livsstilsbloggare 
innan hon gav sig in i detaljhandeln. 
En hel  serie med skåp är återvunna 
möbler som fått nytt liv med 
blomstermålningar av en lokal 
konstnär. Säljer även kläder. 

6 Vintage chick 
Telliskivi 60A

8 Minu Väike Maailm
Telliskivi 60A

Tre kvinnor driver butiken som har 
tre olika inriktningar. Handsydda 
barnkläder, utrustning för barn och 
bebisar med en annorlunda twist 
samt ekologiska, hantverksmässigt 
tillverkade skönhetsprodukter och 
kosmetika. Butiken är känd för sina 
annorlunda bärselar och i butiken 
jobbar en av Estlands två certifierade 
bärselekonsulter (!).

9 Home art
Telliskivi 60A

Kombinerad heminred-
ningsbutik med  kafé mitt 
i smeten. Ägaren Kairit 
jobbade tidigare på den 
estniska ambassaden i 
Stockholm och förälskade 
sig i skandinavisk inredning. 
Inga kända varumärken 
finns här utan Kairit hittar 
små  leverantörer med 
”personlig stil”. Atmosfären 
andas utan tvekan  värme.

10  Mia & Leela 
Studio

Telliskivi 57

En damklädesbutik 
med fokus på 
kappor. Här kan 
kunden själv 
designa sin 
kappa: modell, 
färg, tjocklek på 
foder och längd, 
allt individuellt 
skräddat av 
ägarparet själva. I 
övrigt bjuds kläder 
med udda snitt, 
färger och framför 
allt mönster. 
Allt sparsmakat 
exponerat i en av 
Telliskivis  större 
butiker.
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Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.
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