
Pietariinko? 
 

 

 

Leningradin piiritys on ollut jo hetken aikaa ohi, ja nykyaikaisessa Pietarissa on paljon 

nähtävää ja koettavaa. Koekaniinimme Kari Mannermaa ei suostunut ennen vuotta 2016 

kertaakaan käymään Pietarissa, edes paikkakunnalla pitkään asuneita lapsenlapsiaan 

moikkaamassa. Kymmenen vuoden painostuksen jälkeen hänelle iskettiin viisumi ja 

matkaliput kouraan, ja sanottiin, että Suomessa ei 

joululahjoja tipu. 

Karin ensimmäinen päivä Pietarissa meni muiden mukana 

kulkiessa ja ihmetellessä. Toisena aamuna lapsenlapsille 

maistui uni vähän liiankin hyvin, ja Kari kyllästyi odottamaan. 

Ovi kolahti, ja sinne meni. Iltapäivästä alettiin ihmettelemään, 

illalla jo melkein huolestuttiin. Kahdeksan maissa Kari pölähti 

kuitenkin ovesta takaisin sisään hämmentynyt ilme 

kasvoillaan. ”Taivaallisia kahviloita, eikä mikään maksa 

mitään!” 

Nyt edes kipeä jalka ei saa Karia pysymään poissa Pietarista. 

 

 

 

 

Miten pääsen Pietariin? 

 

Pietariin voi matkustaa omalla autolla, mutta kätevimmin matka joutuu joko junalla tai 

bussilla. 

Helpoin matkustusvaihtoehto on Allegro-juna. Helsingistä junamatka Pietariin kestää noin 

3,5 tuntia, eli yhtä pitkään kuin Jyväskylään. Kaikki rajamuodollisuudet hoituvat helposti 

liikkuvassa junassa.  

 

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/venaja-aikataulut-ja-liikenne 

 

 

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/venaja-aikataulut-ja-liikenne?fbclid=IwAR3X6gsnZolKq_xjLI7wERNX9u2Upr8-0x1tLrp3YyorTaHdDo9QKlrE9Sw


 

 

 

Bussilla matka taittuu seitsemässä tunnissa, ja tullissa pääsee suoraan autojonon ohi. Bussit 

ovat hyvin varusteltuja: WC, wifi ja latauspistokkeet löytyvät, kahvia ja teetäkin on ilmaiseksi 

tarjolla. Bussin kuulutukset tulevat venäjäksi, mutta muita ihmisiä seuraamalla pysyy hyvin 

kartalla matkan kulusta. Kokeneemmat kanssamatkustajat sekä bussiemäntä/-isäntä 

auttavat tarvittaessa. 

 

https://www.luxexpress.eu/fi/ 

 

https://ecolines.net/fi/fi 

 

 

Esillä on ollut myös päivän laivaristeily Pietariin, jolloin viisumia ei tarvita. Laivaristeily on 

kuitenkin lyhyt, joten kesäistä Pietaria ei ehdi nähdä juuri ollenkaan. 

 

https://www.visitpietari.fi/paiva-pietarissa-risteily/ 

 

https://www.stpeterline.fi/ 

 

Pietarin päässä asemalle voi tilata kiinteähintaisen taksin etukäteen. Tilauksen ja maksun 

saa hoidettua helposti mobiilisovelluksella, vaihtoehtoisesti voi pyytää Pietarin 

Mannermaita tekemään tilauksen. Matkan hinnaksi asemilta keskustaan tulee noin 5-10 

euroa. 

Pietarissa voi lähes kaikkialla maksaa kortilla, mutta kannattaa kuitenkin nostaa euroja 

mukaan. Rahanvaihto onnistuu parhaiten perillä, Suomen Forexilla sekä Allegrossa ruplan 

kurssi on selkeästi huonompi. 

Erilaisia ja eri hintaisia majoitusvaihtoehtoja Pietarissa on lukemattomia, niitä löytyy 

helpoiten googlettamalla tai esimerkiksi booking.comin kautta. Myös ilmaismajoitus 

onnistuu tarvittaessa. 

Tässä esimerkkinä kohtuuhintainen ja laadukkaaksi todettu hotellimajoitusvaihtoehto: 

http://byhermitage-hotel.ru/en 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.luxexpress.eu%2Ffi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GxyJBBB1qnPVlvvtlJetT29NvTH4BRRFBHQsQVbT37MorbiEm8ab5_5I&h=AT0yvZ2mrL22GOjpTZRXde0sywutOME2XCGi5zGY3vwVmMhX28nKYduHXRuQPb0wEtJVKpLJ1mIerFW9Z0iPZJg2FjvKKpLJJThPE4Fgmkpp7D5tI8Z73cyOMQaPoBvxCQ4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fecolines.net%2Ffi%2Ffi%3Ffbclid%3DIwAR3e7tl4AAh2wvuPIuSDOUHebkjVk3Hd9s8PKBs_IEh_adt8JFrA2O2YXpg&h=AT0yvZ2mrL22GOjpTZRXde0sywutOME2XCGi5zGY3vwVmMhX28nKYduHXRuQPb0wEtJVKpLJ1mIerFW9Z0iPZJg2FjvKKpLJJThPE4Fgmkpp7D5tI8Z73cyOMQaPoBvxCQ4
https://www.visitpietari.fi/paiva-pietarissa-risteily/?fbclid=IwAR0txzNKzUqOrzACtkfCdmzbDnwMLl3_u1_Yi6O4qEV2kiQ1oCByqC8dIes
https://www.stpeterline.fi/?fbclid=IwAR00hDBh38RDOonpoX6pKyXGl4gLg21JFoHA-z9SlINt1rkZDuOtYNup3Co
http://byhermitage-hotel.ru/en


 

 

 

 

Miten kuljen Pietarissa? 

 

Hotellisuosituksemme ja kokouspaikkana toimiva Marian kirkko sijaitsevat aivan 

ydinkeskustassa muutaman minuutin kävelymatkan päässä toisistaan. Välittömässä 

läheisyydessä on myös kahden eri linjan yhdistetty metroasema, ja bussilinjoja kulkee 

kaikkialla ympärillä. 

Suosittelemme julkisessa liikenteessä maksuvälineeksi elektronista matkakorttia, jolla 

kulkee helposti molemmissa kulkuvälineissä. Kolmen vuorokauden kortin hinnaksi tulee noin 

400 ruplaa, eli vajaa kuusi euroa. Näitä kortteja voidaan käydä hankkimassa yhdessä periltä, 

tai pietarilaiset voivat hankkia niitä sovittaessa etukäteen. 

Taksilla kulkeminen on edelleen hyvin helppoa ja edullista Pietarissa. Kanavissa uimista ei 

suositella. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mitä teen Pietarissa? 

 

Alustavasti on suunniteltu perjantaille tervetuloillallista, 

riippuen tietenkin osallistujien matkustusaikatauluista. 

Muun muassa gruusialaiset ravintolat ovat Pietarissa varsin 

mainioita.  

Pietari on kuuluisa oopperataloistaan (mm. Mariinsky) sekä 

Fontankan sirkuksestaan. Toiveissa olisi saada halukkaille 

lauantai- tai sunnuntai-illalle lippuja näihin elämyksiin. 

Elokuun ohjelmistoja ei ole kuitenkaan kummassakaan vielä 

julkaistu, ja Venäjän loma-ajat saattavat vaikuttaa 

aikatauluihin. Tähän palataan ohjelmistojen ilmestyttyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sitten asiaan. 

 

Sunnuntain vapaapäivälle on tarjolla kolme vaihtoehtoa opastetuksi ajanvietteeksi: 

 

 

 

 

1. Eremitaasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä ei esittelyjä kaipaa. 

https://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g298507-d300071-Reviews-

The_State_Hermitage_Museum-St_Petersburg_Northwestern_District.html 

 

 

 

https://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g298507-d300071-Reviews-The_State_Hermitage_Museum-St_Petersburg_Northwestern_District.html
https://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g298507-d300071-Reviews-The_State_Hermitage_Museum-St_Petersburg_Northwestern_District.html


 

2. Retki Pietarhoviin 

 

Pietari Suuren kesäpalatsi on 

kuuluisa muun muassa 

suihkulähteistään ja 

pronssipatsaistaan. Palatsi sijaitsee 

n. 30 kilometrin päässä Pietarin 

keskustasta, ja sinne voidaan sopia 

retki esimerkiksi junalla tai laivalla 

matkustaen. 

https://en.peterhofmuseum.ru/ 

 

 

3. Kummallisuuksien museo Kunstkamera & Pietarin eläintieteellinen museo 

 

Tällaista et koe missään muualla. Mikhail Lomonosovin 

kokoelma anatomisia ihmeellisyyksiä ja erikoisuuksia on 

liitetty etnografisen museon yhteyteen. Huomattakoon, 

että edes koekaniinimme Kari ei ollut tarpeeksi erikoinen 

kelvatakseen museon vitriineihin säilöttyjen kaksipäisten 

sikiöiden ja ihmiskyklooppien seuraksi.  

http://www.kunstkamera.ru/en/ 

 

Eläintieteellinen museo sijaitsee sopivasti Kunstkameran 

kupeessa. Erikoisuutena siellä muun muassa katosta 

riippuva täysikokoinen sinivalaan ruho. 

http://www.saint-petersburg.com/museums/zoological-

museum/ 

 

 

 

 

 

https://en.peterhofmuseum.ru/
http://www.kunstkamera.ru/en/
http://www.saint-petersburg.com/museums/zoological-museum/
http://www.saint-petersburg.com/museums/zoological-museum/


 

 

 

Aiemmat vaihtoehdot ovat vain pieni otos Pietarin ajanvietetarjonnasta. Ohessa listattuna 

muita mielenkiintoisia kohteita vierailtavaksi: 

 

- kanavaristeilyt 

- erinäiset mielenkiintoiset museot, 

kuten Fabergé-museo, venäläisen 

taiteen museo, rautatiemuseo ja 

vodkamuseo 

- lukuisat historialliset kohteet, kuten 

kirkot ja palatsit 

- jokailtaiset konsertit lukuisissa 

hulppeissa konserttisaleissa 

 

 

 

Voimme suositella myös jäämistä ainakin yhdeksi ekstrashoppailupäiväksi, sillä Pietarin 

ostosmahdollisuudet ovat rajattomat. Tavaraa löytyy laidasta laitaan, ja esimerkiksi 

laadukkaat nahkatuotteet, kuten kengät ja laukut, ovat selkeästi Suomen hintatasoa 

huokeampia. Shoppailueksperttimme Kanervan uusin löytö ovat luksustuotteiden second 

hand -putiikit, joista on löytynyt muun muassa Louis Vuittonin ja Louboutinin 

harvinaisuuksia pilkkahintaan. 


