
 
 

Pietarin alue Venäjällä: turvallisuustiedot ammatillisen koulutuksen näkökulmasta 
 (opiskelijat ja asiantuntijat) 

 
Ennen opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaille lähettämistä tulisi aina tarkistaa matkakohteen 

matkustustiedote ulkoministeriön kotisivuilta http://finformin.finland.fi . Lisäksi lähtijä täyttää 

matkustusilmoituksen. Matkustusilmoitukseen kannattaa myös lisätä oppilaitoksen yhteystiedot 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

Matkan suunnittelussa tulee pitää mielessä alla olevat seikat. Lisäksi täytyy aina 

myös tarkistaa ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Kaikkialla Venäjällä on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta liikenteessä, 
metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä. Vältä mielenosoituksia. Pidä 
huolta passista ja arvoesineistä. 11.9. Venäjällä alkanut pommiuhkausten 
aalto jatkuu edelleen. Evakuointeja ostoskeskuksissa, museoissa, hotelleissa 
ja hallintorakennuksissa on tehty ainakin Moskovassa, Pietarissa, 
Murmanskissa, Volgogradissa ja Jekaterinburgissa. Kaikki uhkaussoitot tähän 
asti ovat osoittautuneet perättömiksi. Kaupungilla liikkuessa kannattaa 
kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta ja uhkatilanteessa toimia 
paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. 
Isommilla metroasemilla matkalaukut turvatarkastetaan.  
Reppuja saatetaan tarkistaa julkisissa kulkuvälineissä.  
Kouluilla on sisääntullessa turvatarkastukset ja metallinpaljastimet, tämän 
vuoksi liikumme ryhmissä, yksin et pääse rakennukseen sisään. 
Ole tietoinen että kieltosääntöjä noudatetaan tarkasti, ja rikkomisesta voi 
tulla seuraamuksia. Ylipäänsä erilaisia tarkastuksia voi tulla vastaan 
yllättävissä tilanteissa. 
 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

Kaikkialla Venäjällä on terrorismin vaara, erityisesti suurissa 

kaupungeissa. Mahdollisia kohteita ovat ennen kaikkea julkinen 

liikenne, rautatie-, metro- ja lentoasemat, ostos- ja viihdekeskukset 

sekä joukkotapahtumat. Uhkatilanteessa viranomaiset saattavat 

evakuoida rakennuksia. Jos joudut evakuointitilanteeseen, toimi 

rauhallisesti viranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Terroriuhan 

vuoksi Venäjä on tiukentanut turvatoimiaan, mikä saattaa pidentää 

turvatarkastusaikoja. 

Moskovan ja Pietarin keskustassa järjestetään ajoittain 

mielenosoituksia. Mielenosoitusten lähistöltä on syytä poistua, jotta 

ei väentungoksessa joudu osalliseksi niihin tai niiden seurauksiin. 

 
Rikollisuus 
 
 
 

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa 
turvallisessa paikassa. Kaupungilla tulee tällöin pitää mukanaan kopiota 
passin tietosivusta, Venäjän viisumista ja maahantulokortista. On myös hyvä 
ilmoittaa jollekin tutulle olinpaikastaan. 
Yksin kaupungille ei tule lähteä. 

Taskuvarkaat metrossa. 

http://finformin.finland.fi/
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI


 
 

Liikenne 
 
 
 

Suurkaupungin liikenne, tarkkaavaisuus tärkeää myös suojatiellä, ajo-
nopeudet ovat suuria ja liikennettä on paljon. 

 
Luonnonolot 
 
 

Talvisaikaan on paikoittain liukasta varsinkin jos et ole pääkaduilla. 
Varo liukastumista etenkin aamuisin. 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

yleinen hätänumero Venäjällä 112 (myös matkapuhelimesta). 
Pietarin vesijohtovettä ei suositella juotavaksi. Lähdevettä voi ostaa 
kaupoista. 
Venäjällä tarttuvista taudeista esiintyy HIViä ja tuberkuloosia, ja tartuntariski 
on suurempi kuin Suomessa. 
Huolellinen hygienia, erityisesti käsien pesu, on matkailijalle tärkeää. 
Venäjän tulli edellyttää myös, että reseptien paperiversiot kyseessä olevista 
lääkkeistä on mukana, voit tulostaa sen omakanta.fi -sivuilta. 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Venäjällä on voimassa tupakointia julkisilla paikoilla rajoittava laki, jonka 
mukaan tupakointi on kielletty mm. julkisissa liikennevälineissä, kouluissa, 
hallintorakennuksissa, asuintalojen rappukäytävissä, asemien edustalla, 
uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakkatuotteita ei saa pitää näkyvillä 
kaupoissa. 
Venäjän alkoholilain mukaan alkoholin, myös oluen juomisesta julkisella 
paikalla kuten puistoissa tai koulujen ja lastentarhojen lähellä rangaistaan 
sakolla 
Homoseksuaalisuus ei ole Venäjällä rikos, mutta lain mukaan on kiellettyä 
rinnastaa eri ja samaa sukupuolta olevien suhteet sekä jakaa tietoa ”ei-
perinteisistä” seksuaalisuhteista alaikäisille. 
 

Maahantulosäännökset -  passi oltava voimassa 6kk maasta poistumisen jälkeen 
- Viisumi anotaan etukäteen 

 
 
 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

 Lähin suurlähetystä on Moskovan-suurlähetystö 
Kropotkinskij pereulok 15-17  
119034 MOSKOVA  
RUSSIAN FEDERATION  
+7 495 787 4174  
Pietarissa Suomen konsulaatti, osoite:  

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Suurlähetystö Helsingissä 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 

 
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU 

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU


 
 

 
 
 

Kuvatkaa tähän lyhyesti verokostossanne tapahtuneita kriisitilanteita ja miten silloin toimittiin ja ratkaistiin 

tilanne. 

- Mitä tapahtui? Pommi-isku  

- Missä? Pietarin metrossa 

- Koska? keväällä 2016 

- Keitä kriisi koski? Pietarissa oli parhaillaan palvelualojen polkuviikko 

- Miten kriisi ratkaistiin? Verkoston koordinaattori otti yhteyttä polkuviikolla oleviin opettajiin 

saadakseen tilannetietoa. Ryhmä ei ollut metrossa, eikä kukaan loukkaantunut. Mukana ollut 

henkilökunta kävi tapahtuneen läpi opiskelijoiden kanssa, ja tiedotti perheitä. Varmistettiin, että 

kaikilla oli turvallinen olo jatkaa polkuviikko loppuun.  

- Millaisia ehdotuksia teillä on tulevien kriisitilanteiden välttämiseksi tai miten kriisin tapahduttua 

tulisi toimia? Ryhmällä tulee olla whatsapp-ryhmä tai vastaava, jotta kaikki saadaan kiinni tarpeen 

vaatiessa. Yhteiset pelisäännöt turvallisuusasioissa, ja esim. Siinä miten opettajilta tulleisiin 

viesteihin vastataan (ei saa jättää vastaamatta tai reagoimatta).  


