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Vaasan Retkeilijät ry         
Matkakertomus / Niilo Hamari 
Jäsensihteeri 
 

 Pietarin matka 24.–27.5.2012 
Lähtötilanteena matkalle oli alla oleva ilmoitus jäsenkirjeessä nro 1 / 3.2.2012. 

•  Lähde mahdollisuuksien Pietariin 24–27.5.2012.  Matka linja-autolla Helsinkiin josta 
Princess Maria laivalla Pietariin. Paluumatka tapahtuu linja-autolla. Laivalla nautimme 
päivällisen ja aamiaisen ja asumme 2 yötä hotelli MOSKOVA kahden hengen huoneissa, 2 x 
buffet aamiainen + 2 kertaa buffet päivällinen kaupunkikiertoajelu ja ostoskierros (5-6 tuntia), 
ryhmäviisumi + passin-rekisteröintimaksu. Matkan hintaan ei sisälly: matkavakuutusta joka on 
pakollinen Lisämaksusta (väh. 10 osallistujaa) käynti Pietari Paavalin linnoituksessa, 
Eremitaasissa, Pietarhovissa, joki-laivaristeily, sirkus, baletti, ooppera ym. Hinta ainoastaan 
390€ (Edellyttää vähintään 30 lähtijää). Vastuullinen matkanjärjestäjä on Tilausmatkat Oy. 
Ilmoittautumiset 10.3.2012 mennessä, Tuomo Perkiö perkiotuomo@gmail.com puh. 0400 
510698 

Torstai 24.5.2011 

Lähtö 10.00 tapahtui Vaasan kaupungintalolta. Matkalle osallistui 53 henkilöä sekä lisäksi 
matkanjohtajana yhdistyksen hallituksen jäsen Tuomo Perkiö, tuottaja oli Tilausmatkat 
Oy / Matka Moilanen ja kuljettajana sekä oppaana oli Eero Moilanen. Lähtö tapahtui 
aikataulun mukaisesti. Matkustajia tuli Korkeamäeltä, Suvilahdesta, Tuovilasta ja Jalas-
järveltä. 
Ensimmäinen noin 45 minuutin pysähdys oli Ylöjärven Shell-huoltoasemalla, minne 
saavuimme klo 13.30. Matka jatkui kohti Helsingin Länsisatamaa, minne saavuimme noin 
klo 17.10. Princess Maria laivaan pääsimme klo 17.40. Ruokailu (arvo 30 €) sisältyi 
matkan hintaan ja tarjottiin klo 18.30 Seven Seas -buffet ravintolassa kannella 8. 
Istumapaikkoja ravintolassa 434:lle henkilölle. Laiva lähti kohti Pietaria klo 19.00.  

Laivan historiaa: 
M/S Princess Maria on venäläisen St. Peter Line -varustamon autolautta. Princess Maria 
aloitti liikennöinnin reitillä Pietari–Helsinki 21. huhtikuuta 2010. Alus purjehtii Maltan lipun 
alla, ja pitää kotisatamanaan Vallettaa. Alus on rakennettu Wärtsilän Turun telakalla 
Suomen Höyrylaiva Oy:lle vuonna 1981. Alkujaan laivan nimi oli M/S Finlandia ja se 
aloitti liikennöinnin Silja Linen Helsinki-Tukholma-reitillä. Laiva myytiin Tanskaan vuonna 
1989 ja sen liikennöinti loppui vuonna syksyllä 2008. Alus toimi asuntolaivana muun 
muassa Kööpenhaminassa. Keväällä 2009 aluksessa syttyi tulipalo Ruotsissa Oskars-
hamnissa, jossa se oli asuntolaivana. Tulipalon seurauksena alukselta evakuoitiin noin 
240 ihmistä. Laiva on peruskorjattu 2009–2010. Matkustajapaikkoja on yhteensä 1638, 
autopaikkoja 395 ja matkustajahyttejä 606. Laivan pituus on 169 metriä. Aluksen 
uudeksi nimeksi tuli Princess Maria, keisarinna Maria Fjodorovna:n mukaan. 
Lähteet:http://www.ferrycenter.fi/index.php?2322 ; http://fi.wikipedia.org/wiki/M/S_Princess_Maria 
 
 

  
M/S Princess Maria M/S Princess Maria, St Peter Line varaustamo 
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Ilta laivalla 
Laivalla on  tunnelmallinen A'la Carte –ravintola. Columbus-yökerho, jossa voi siemailla 
cocktaileja upeiden musiikkiesitysten lomassa sekä tanssilattia ja tanssimahdollisuus or-
kesterin tahdittaman. Nämä sijaitsevat kannella 8. Ostoksia laivalla voi tehdä normaaliin 
tapaan, kannella 7. 

Perjantai 25.5.2011 
Aamupala oli klo 7.00–9.00 (RUS) kannella 8, buffet ravintolassa. Aamupala oli arvoltaan 
yhdeksän euroa ja se sisältyi matkan hintaan. Laiva saapui satamaan klo 9.30. 
Saavuimme Morskoi vokzal satamaan, suomeksi "Merenkulkusatama"), se on matkusta-
jalaivasatama Nevanlahden rannalla Pietarissa Vasilinsaarella. Se sijaitsee noin 4,7 km:n 
päässä keskustasta. Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Morskoi_vokzal_(Pietari) 
Vasilinsaari eli Hirvisaari  on Nevan suiston suurin saari Pietarissa. Saari rajoittuu 
Suureen ja Pieneen Nevaan, lännessä Suomenlahteen, pohjoisessa Smolen-kajoki erottaa 
sen Alaissaaresta. Saaren pituus on 6,6 kilometriä ja pinta-ala 10,9 km2. Lähde: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vasilinsaari  
Laivasta poistuminen ei tapahtunut samoin kuin Helsingissä ja Tallinnassa. Se tapahtui 
kuin lentokoneesta tikkaita pitkin ja niille laskettiin aina noin 10 henkilön ryhmiä. Laivasta 
poistuimme noin klo 9.55 kohti passintarkastus ja viimeisten passit tuli tarkastettuna noin 
klo 10.30. Rahaa vaihdettiin Morskoi vokzal terminaali-hotellin alakerran pankissa.   

  
Laivasta ulos 10-henkilön ryhmissä Morskoi Vokzal terminaali ja hotellin 
 
Lähtö satamasta noin klo 11.10 (RUS) 
Satamasta ajoimme kohti Pietarin keskustaa ja oli lyhyt pysähtyminen Azimut-hotellin 
edustalla noin klo 12.00. Lähdimme Pietarhoviin Azimut hotellin edestä noin klo 12.20 ja 
saapuminen Pietarhoviin klo 13.15. Tutustuimme Pietarhovin laajaan puistoalueeseen 
kävelemällä klo 15.30 saakka. Pietarhovista matka kohti hotellia alkoi klo 15.50. 
Pietarhovi. Kuuluisin Pietarin ympäristön useista palatsikomplekseista on Pietari Suuren 
rakennuttama Pietarhovi jonne on matkaa Pietarista noin 29 kilometriä Pietarin 
keskustasta lounaaseen. Sinne pääsee kesäisin myös kantosiipialuksella. Se on Pietar-
hovin piirin hallinnollinen keskus. Kaupungin läpi kulkevalla Veimarin radalla sijaitsevat 
Uuden Pietarhovin ja Vanhan Pietarhovin rautatieasemat. Asukkaita on 64 800 (2003). 
Seudun inkerinsuomalaiset ovat kutsuneet Pietarhovia nimellä Kuusioja paikalla 
virranneen samannimisen joen mukaan. Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietarhovi  
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Pitarhovin puiston näkymä, ylätasanne Pietarhovin yksi palatseista 

         
Portti puistoon Pietarhovin puistoalue on yli 1000 hehtaaria 

Pietarhovista saavuimme Azimut–Sovetskaya Hotelliin noin klo 17.30, Kerättyjen passien 
kanssa Eero Moilanen ja Tuomo Perkiö ilmoittautuvat. Alkoi huoneitten jako, mitään 
kaavakkeita ei tarvinnut Suomen tapaan käyttää, mutta passit ja maahantulo kaavake   
olivat säilössä hotellilla. Huoneitten jako kesti noin 15 minuuttia. Ryhmälle majoitus oli 
matalassa (5-kerrosta) siivessä ja sen jälkeen oli ruokailu klo 18.45–20-00.    
Azimut–hotelli. Hotelli sijaitsee eteläisellä laidalla Pietarin historiallista keskustaa, lähellä 
Lermontovsky Prospektin ja Fontankajoen risteystä. Osoite: Lermontovskij prospekt 43/1. 
Aikaisemmalta hotelli oli nimeltään Sovetskaya Hotel. se on rakennettu vuonna 1967 ja 
remontoitu vuosina 2001 ja 2004. Hotelissa on kolme rakennusta, korkea 18 kerrosta, 
sivusiipi 5 kerrosta sekä takana vielä vanha 3- kerroksinen siipi. Hotelli Neuvostovallan 
aikana puoluevirkailija käytössä, eikä sinne muilla kuin puolueen jäsenillä ollut mitään 
asiaa. Ryhmämme huoneet ja majoituksemme sijaitsivat 5-kerroksissa siivessä. 
Pääovesta on eteisaulan kautta ainoastaan kulku siipiraken-nukseen. Tämä Fontankajoen 
varrella sijaitseva hotelli on Pietarin historiallisen alueen korkein rakennus. AZIMUT Hotel 
St. Petersburg sijaitsee lähellä kohteita Pyhän kolminaisuuden katedraali (Troitskyn 
catheadral tai Trinty catheadral), Mariinnsk–teatteri ja Iisakinkirkko. Huoneita hotellissa 
on 897 ja niissä avattavat ikkunat. Huoneista on näköalat piha–alueelle tai kaupunkiin. 
Kylpyhuoneissa on suihku/amme-yhdistelmä. Langaton Internet-yhteys sisältyy 
huonehintaan. 

Hotelli tarjoaa päivittäisen buffetaamiaisen, saksa-laista ruokaa BeerStadt–ravintolassa ja 
Italian erikoisuuksia Vinopiazzassa. Asiakkaat voivat nauttia kaupunkinäköalasta 18. 
kerroksen baarista.  
Ryhmämme huoneet olivat näköalaltaan piha–alueelle ja Pyhän kolminaisuuden kate-
draalin siniset kupolit näkyivät puolen kilometrin päästä. 
Ruokailun jälkeen oli mahdollista osallistua kanavaristeilylle, hinta oli 15 euroa. Auto-
kuljetus oli lähelle Isakin kirkkoa ja edelleen paluu hotellille noin klo 22.20. 
Pietarin kanavaristeilyt. Risteily on aikamatka Pietarin historiallisessa keskustaan. Laivan 
lipuessa arvokkaasti palatsien ja uskomattaman kauniiden siltojen ohi kuunnellaan 
tunnelmaan sopivaa klassista musiikkia ja nautitaan virvokkeita. Listahinta 25 €/hlö. 
Kesto 1,5 tuntia. 
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Lyhyet tiedot Pietarista: Pietari, Sankt-Peterburg, on noin 4,7 miljoonan asukkaan 
suurkaupunki. Kaupungissa on lisäksi työn perässä muualta muuttaneita Pietarin-passia 
omistamattomia kansalaisia noin 1,5 miljoonaa. Pietari on Venäjän toiseksi suurin ja 
Euroopan neljänneksi suurin kaupunki ja se on tärkein Venäjän Itämeren satama 
kaupunki. Pietari on myös maailman pohjoisin yli miljoonan asukkaan kaupunki. Se 
sijaitsee Suomenlahden pohjukassa Nevan suistossa, osittain Karjalankannaksen kaak-
koisosassa ja suiston saarissa. Pietari on Venäjän suurimpia kulttuurin ja koulutuksen 
keskuksia. 
Suuren Pohjan sodan alussa venäläiset joukot valloittivat alueen Ruotsilta ja Pietari Suuri 
perusti vuonna 1703 Pietarin Nevanlinnan paikalle. Kaupungin nimeksi tuli hollannin-
kielinen Sankt Pieterburg, "Pyhän Pietarin linna" apostoli Pietarin mukaan. Alkujaan 
kaupunki oli tarkoitettu ainoastaan linnoitukseksi ruotsalaisten uusia hyökkäyksiä vastaan 
ja sen ensimmäinen rakennus olikin Pietari-Paavalin linnoitus. 
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki) 

  
Azimut-hotelli, edessä portti sisäpihalle Azimut-hotelli, Fontankajoen sillalta kuvattuna 
 

  
Azimut-hotelli, näkymä sisäsiivestä Azimut-hotelli, kuva sisäsiivestä pihapuistoon          
 

   
Azimut-hotelli, näkymä sisäsiivestä Azimut-hotelli, näkymää 18. kerroksen baarista 



 5(10) 
Lauantai 26.5.2012 

Hotelli–aamiainen (klo7.00–11.00) saksalaiseen tapaa, joten poikkesi suomalaisesta 
aamiaisesta. Hotellilta lähdimme kaupungille klo 10.00. Kohteita olivat jakautuneina 
ryhminä: Verikirkon edustan myyntikojutori, Kauppakeskus Costinyi Dvor, Isakin kirkko, 
Eremetaasi ja Pietari Paavalin linnoitus piha-alue ja Pietari-Paavalin katedraali. 
Verikirkon tori. Kirkon edustalla kadun toisella puolella sijaitsi ”rihkama tori” ja noin 20 
myyntikojua. Saavuimme sinne noin klo 11.30 ja olimme pysähdyksissä noin puoli tuntia. 
Osa kävi tutustumassa verikirkkoon ja osa vaelsi kojulta  toiselle turisteille  myyntiin 
tarkoitettuja tavaroita silmäillen.   
Verikirkko. Kirkko on Pietarin suosituimpia nähtävyyksiä. Verikirkko tai Kristuksen 
ylösnousemuksen katedraali rakennettiin tsaari Aleksanteri II:n muistoksi paikalle, jolla 
hänet salamurhattiin vuonna 1881. Rakennustyöt aloitettiin Griboedov – kanavan varteen 
vuonna 1883, mutta kirkko valmistui vasta vuonna 1907. Tsaarin veritahrat ovat yhä 
nähtävissä katukivetyksellä kirkon sisällä. Maailman kauneimpiin kuuluva rakennus on 
säilynyt jälkipolville kuin ihmeen kaupalla, se ryöstettiin ja turmeltiin pahoin vallan-
kumouksen melskeessä. Verikirkko oli tuhottavien kirkkojen listalla Stalinin aikana ja oli 
lopullisesti tuhoutua saksalaisten palopommista toisessa maailmansodassa. Kaksi 
vuosikymmentä kestäneet restaurointityöt saatiin päätökseen vasta vuonna 1997. Kirkon 
osoite on: Naberezhnaya Kanala Griboedova 2. Lähteitä mm. Google–hakuna: Verikirkko 

Kauppakeskus Castinyi Dvor.  Saavuimme tavaratalon kulmalle noin klo 13.00. 
Gostinyi Dvor on Pietarin suurin tavaratalo ja ostoskeskus, jonka pinta-ala on 
1,5 hehtaaria. Rakennus valmistui vuosina 1757–1785 ja sitä pidetään yhtenä maailman 
vanhimmista ostoskeskuksista. Rakennus on kokonaisen korttelin kokoinen ja sijaitsee 
Nevski prospekt 35 osoiteesa. Gostinyj Dvor, Nevski prospekt 35. Pietarin vanhin ja 
suurin tavaratalo. Myynnissä oli lähinnä matkamuistoja ja monenlaista luksustavaraa. 
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Gostinyi_Dvor  
Matkaryhmästä noin lähes 30 jäi kaupan aukiolla ja tutustui tavarataloon ja runsaat 20 
ryhmästä kuljetettiin tutustumaan Iisakin Kirkkoon. 

Iisakin Kirkko. Se on Pietarin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Se on maailman neljänneksi 
korkein kupolirakennus (korkeus 101,5 metriä).  Iisakin kirkon kupolista on upeat 
näkymät kaupungin yli. Kirkkoon mahtuu kaikkiaan 14 000 ihmistä ja sen rakentamiseen 
osallistui neljän vuosikymmenen ajan yli 400 000 ihmistä. Pyhä Iisakki Dalmatialainen oli 
Romanovin suvun oma suojelupyhimys. Alkuperäinen Iisakin kirkko oli pieni puukirkko, 
jossa Pietari I ja Katariina I vihittiin vuonna 1712. Nykyinen Iisakin kirkko, jo neljäs 
versio, rakennettiin 1818-1858.  
Lokakuun vallankumous tiesi lopun alkua kirkolliselle toiminnalle. Neuvostovalta sulki 
kirkon 1928, ja se jäi rappiolle. Paljon esineistöä siirrettiin muualle. Vuonna 1948 
katedraalista tehtiin Iisakin kirkon museo. 1950- ja 1960-luvuilla suoritettiin mittavat 
kunnostustyöt.  
Kirkon vieressä Nevan rannalla kohoaa Pietari Suuren patsas, Vaskiratsastaja, kaupungin 
symboli. Myytin mukaan Pietarin kaupunki on turvassa niin kauan kuin patsas seisoo 
paikoillaan. Lähteitä mm: http://fi.wikipedia.org/wiki/Iisakinkirkko  
Kirkkoon tutustuneet pääsivät aukiolta linja-autoon, mutta toisin oli tavaratalon nurkalta 
autolle pyrkijöille, minne auton piti saapua noin  klo 14.30. Auto ei kuitenkaan päässyt 
Pietarin  pääkadulle Nevski prospekt, siellä oli suuret paraatit moottoripyörillä, marssien 
ja kulkueita. Kadun molempien puolten jalkakäytävät olivat täynnä pietarilaisia. 
Joudumme kävelemään parijonossa tosi tungoksessa katua pitkin noin 800 metriä ja 
siellä sivukadulla Moilasen bussi odotti meitä. Hyvin onnistui, kun johto oli edessä ja 
valvojat takana ja yhteys bussiin toimi kännykällä. Pääsimme Pietarin Paavalin 
linnoitukseen noin klo 15.00.  
Nevski prospekt: Nevan valtakatu on Pietarin pääkatu, sen varrella on mm. viisi 
metroasemaa. Nevski on reilun viiden kilometrin pituinen katu. Kadun varrella sijaitsevat 
monet Pietarin keskeisistä rakennuksista ja nähtävyyksistä.  
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Verikirkko         Verikirkon kadunpuolen rihkamat 

 

          
Gostinyi Dvor tavaratalon yksi siipi   Gostinyi Dvor kulma 1800-luvun alussa 
 
 

         
Gostinyi Dvor, kuvassa ulkokäytävä  Isakin kirkko ilmakuvassa 

          
Iisakin kirkko ja Pietari Suuren patsas  Iisakin kirkko 1850-luvun puolivälistä  

 
Pietari Paavalin linnoitus. Saavuimme  noin klo 15.45  Jänissaarelle, missä linnoitus 
sijaitsi. Linnoituksen  ja muurien sisäpihalle oli kävellen vapaa pääsy. Saarelle oli sillan yli 
mahdollista ajaa myös linja-autolla. 
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Pietari Paavalin linnoitus. Linnoitusta alettiin rakentaa  keväällä 1703  Nevajoen 
Jänis-saarelle. Nevan rannalle ja sen suojaamana kaupunki alkoi kasvaa. Kuusikulmainen 
linnoitus suunniteltiin vasta valloitettujen maiden puolustamiseksi, mutta se menetti 
sotilaallisen merkityksensä jo ennen valmistumistaan. Sen tykit eivät ole koskaan olleet 
mukana sotatoimissa ja niitä käytettiin tulvahälytyksissä.  Linnoitus ei ole koskaan 
joutunut taisteluihin, sen sijaan sinne on lukittu korkea-arvoisia vankeja, joista 
ensimmäinen oli Pietari Suuren oma poika. Linnoituksen tuomiokirkkoon on haudattu 
Romanovien hallitsijasuku. 
Venäläinen aatelissuku Romanovit olivat Venäjän hallitsijoita yhtäjaksoisesti vuosina 
1613–1917 eli yli 300 vuoden ajan.  
Pietari Suuresta alkaen ja keisarikuntaan liittyen Katariina II Suuri sekä Suomen 
suurruhtinaskuntaan liittyen Aleksanterit ja Nikolait tunnetaan yleisemmin Suomessa. 

Iivana V toimi vuosina 1682–1696 Venäjän keisari yhdessä Pietari I Suuren kanssa. 
Iivanan kuoltua vuona 1696 tuli Pietarista tuli Venäjän yksinvaltias. Hänen aikanaan 
Venäjästä tuli eurooppalainen suurvalta. Pietari Suuren johdolla Venäjällä aloitettiin 1700-
luvun ensimmäisellä neljänneksellä tieteellinen opetus, valtion hallintoa uudistettiin 
kovalla kädellä ja Venäjä rakensi Euroopan valtioiden esimerkkiä seuraten vahvan 
laivaston. Vuonna 1703 perusti Pietarin kaupungin. Pietari Suuri kuoli vuonna 1725. 

Katariina I  oli Venäjän keisarikunnan hallitsija yhdessä miehensä Pietari Suuren kanssa 
vuosina 1724–1725 ja tämän kuoltua nimellisesti yksinvaltias kahden vuoden ajan. Hän 
kuoli vuonna 1727. Vaatimatonta sukujuurta ollut Katariina oli Pietari Suuren toinen 
puoliso, virallisesti vuodesta 1712, ja tulevan keisarinna Elisabet Petrovnan äiti. 

Venäjän keisariksi tuli vuonna 1727 Pietari Suuren pojan poika Pietari II, hän tuli 
keisariksi 12-vuotiaana. Valtaan tultuaan hän vapautti isoäitinsä, Pietari Suuren 
ensimmäisen vaimon Jevdokian Pähkinälinnan vankeudesta. Pietarin suuri (Venäjän 
korkein oikeus) tuomitsi poikansa kruununperillisen Aleksei Petrovitsin kuolemaan vuonna 
1718. Pietari II oli Venäjän kruunaamaton hallitsija vajaat kolme vuotta  ja kuoli 
isorokkoon 14-vuotiaana. Hänen hautansa on Arkkienkelin katedraalissa Moskovassa. 

Anna Ivanovna. Venäjän keisarinna vuosina 1730–1740. Häntä edelsi valtaistuimella 
kaksi lyhytaikaista hallitsijaa, Pietari Suuren leski Katariina I ja Pietari II. 

Iivana VI Venäjän keisari vuosina 1740–1741. Hän nousi valtaan sijaishallitsijanaan 
äitinsä Anna Leopoldovna vuonna 1740 vain neljän kuukauden ikäisenä isotätinsä 
keisarinna Annan kuoltua ja menetti kruununsa seuraavana vuonna, kun Pietari Suuren 
tytär Elisabet kaappasi vallan. Iivana teljettiin perheensä kanssa pelättyyn Pähkinälinnan 
vankilaan, missä vartijat surmasivat hänet vuonna 1764. 

Elisabet tai Elisabet Petrovna. Venäjän keisarinna vuosina 1741–1762. Elisabet oli 
sisarensa, herttuatar Annan lisäksi ainoa Pietari Suuren ja Katariina I:n yhdestätoista 
lapsesta, joka eli aikuisikään asti. Nuoruudessaan Elisabet tuli toistuvasti ohitetuksi 
hallitsijaa valittaessa. Elisabetin matka kohti valtaistuinta alkoi, kun Anna sai 
sairauskohtauksen ja kuoli marraskuussa 1740. Valta siirtyi nyt Elisabetin ohi vain neljän 
kuukauden ikäiselle Iivana VI:lle. Elisabetista tuli keisarinna vallankaappauksen kautta. 
Pietari III Venäjän keisari vuonna 1762. Syntyään hän oli Suuren tyttären, herttuatar 
Annan poika. Pietari nousi valtaistuimelle hallitsijanimellä Pietari III tätinsä Elisabetin 
kuoleman jälkeen. Pietari III kuitenkin kuoli epäselvissä oloissa jo valtaannousuaan 
seuraavana vuonna – mitä ilmeisimmin  puolisonsa Katariinan tukijoiden murhaamana. 
Katariina II, myöhemmin Katariina II Suuri. Venäjän keisarinna 1762–1796, Romanov 
– sukua avioliiton kautta. Katariina tunnettiin lukuisista miehistään, sekä 
seksisuhteistaan. Hovimies Saltykov oli mahdollisesti Katariinan pojan Paavali I:n isä. 
Keisarinna Katariina II kuoli 1796 ja hänen poikansa Paavali I seurasi häntä valtais-
tuimella. Paavali salamurhattiin todennäköisesti poikansa Aleksanterin käskystä 
maaliskuussa 1801. 
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Aleksanteri  I. Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas 1801–1925. Aleksanteri I 
kuoli 47-vuotiaana vuonna 1825, Etelä-Venäjällä lapsettomana. Venäjällä jäi sitkeästi 
elämään legenda jonka mukaan Aleksanteri I ei kuollutkaan tuolloin vaan vetäytyi 
uskonnolliseen mietiskelyyn. Vuonna 1864 kuollutta siperialaista erakkoa Fedor Kusmitšia 
väitettiin keisari Aleksanteriksi. Selvittämättä on jäänyt myös Aleksanterin ruumiin 
kohtalo.  Neuvostoliiton keskuskomitea yli sata vuotta myöhemmin avasi Aleksanteri I:n 
haudan Pietari-Paavalin linnoituksen kirkossa Pietarissa, hauta oli tyhjä. Marmoriarkussa 
ei ollut minkäänlaisia jälkiä siitä, että siellä olisi joskus ollut ruumis. 
Nikolai I.  Romanov - hallitsijasukuun kuulunut Venäjän keisari, Puolanmaan tsaari ja 
Suomen suuriruhtinas vuosina 1825–1855. Hän nousi valtaistuimelle veljensä Aleksanteri 
I:n jälkeen. Nikolai I kuoli vuonna 1855 ollessaan 48-vuotias. 

Aleksanteri II. Venäjän keisari, Puolanmaan tsaari ja Suomen suuriruhtinas vuosina 
1855–1881. Aleksanteri II oli Suomelle myötämielinen hallitsija. Hänen aikanaan 
toteutettiin Venäjällä maaorjien vapauttaminen vuonna 1861. Aleksanteri II:n vaunuja 
kohti heitettiin pommi  ja keisari kuoli saamiinsa vammoihin Talvipalatsissa. Tätä ennen 
oli tehty seitsemän epäonnistunutta murhayritystä keisaria vastaan. Aleksanteri II:n 
muistoksi attentaatti-paikalle pystytettiin myöhemmin Verikirkkona tunnettu Kristuksen 
ylösnousemisen katedraali. Aleksanteri II oli Nikolai I:n vanhin poika. 

Aleksanteri III. Venäjänmaan keisari, Puolanmaan tsaari ja Suomen suuriruhtinas 
vuosina 1881–1894. Hän oli Aleksanteri I:n  oli toinen poika ja  hänellä oli vanhempia veli 
Nikolai, joka kuoli vuonna 1865.   

Nikolai II. Venäjän keisari, Puolanmaan kuningas ja Suomen suuriruhtinas vuosina 
1894–1917. Valtaa hän nousi isänsä Aleksanteri III:n jälkeen. Hän oli viimeinen hallitsija, 
tsaari, Romanovien yli kolmesataa vuotta hallinneessa dynastiassa, joka kaatui helmikuun 
vallankumouksessa 1917, hänet murhattiin 17. heinäkuuta 1918 Jekaterinburgissa. 
Pietari Paavali linnoituksessa tuomiokirkossa on erillinen huone, missä sijaitsee nykyisin 
Nikolai II:n marmoriarkku sekä marmorilauluissa hänen perheensä nimet.   
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Romanov-hallitsijasuku 

Pietari-Paavalin katedraaliin oli mahdollista tutustua erillistä pääsymaksua (10€/hlö). 
Tutustuimme kirkkoon noin klo 16.00 tunnin ajan. Kirkkoon on haudattu kaikki Venäjän 
keisarit Pietari I:stä lähtien. Kirkkoon kuului myös suurehko kissa, joka lepäili arvokkaalla 
tuolilla vieraista mitään välittämättä. 
Lähdimme kohti hotellia noin 17.30, lähtö viivästytti hiukan se, että joitakin henkilöitä oli 
lähtenyt hotelliin omin avuin taksilla. Varmistelu hiukan viivästytti lähtöä. Lauantaina  
ruuhka oli melkoinen ja noin kolmen kilometrin matka kesti yli tunnin. Hotellille 
saavuimme noin klo 18.40. Iltaruokailu oli klo 19.00. Ruokailun jälkeen  monet kävivät 
tutustumassa hotellin ”päärakennuksen” 18. kerroksen baariin, mistä oli upeat näköalat 
Pietarin vanhaan keskustaan.   
 

                       
Pietari-Paavalin linnoitus  Nikolai II ja perheen hautahuone 
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Pietari-Paavalin katedraaliin edusta Pietari-Paavalin linnoituksen piha  

Sunnuntai 27.5.2012 

Aamupala oli normaaliin tapaan. Lähtö hotellista klo 8.50 (RUS) kohti Viipuria. Ennen kuin 
päästiin Pietarin esikaupunkialueelle, oli ehditty ajaa ruuhkassa runsas tunti. Saavuimme 
Terijoelle noin klo 10.45 ja vuorossa oli lyhyt kiertoajelu keskustassa. Matkalla näimme 
muun muassa Otto Ville Kuusisen Terijoen hallituksen ministeriön ränsistyneen 
rakennuksen, mutta sen oli nyt joku ostanut ja alkanut sitä jo entisöidä. 
Terijoki: Venäjänkielinen nimi on Zelenogorsk ja se oli Suomen entinen kunta Kar-
jalankannaksella luovutetussa Karjalassa ja on nykyisin Pietarin Kurortin piirin toiseksi 
suurin kaupunki. Suurin on Siestarjoki. Terijoella oli ennen luovutusta noin 8000 
asukasta. 
Ensimmäinen pysähdys oli Muolaan kylässä, missä oli lyhyt pysähdys noin klo 12.40 oli 
entisellä Mannerheimin linjalla. Tien molemmin puolin erittäin rakastekoiset bunkkerit.  
Venäläiset olivat nämä sisältä käsin sodan jälkeen räjäyttäneet. Levähdyspaikalla oli 
myös liikkuva alkoholimyymälä, myytävät tuotteet olivat henkilöauton tavarasäiliössä.  
Muolaa: (aiemmin Äyräpää ja Pyhä Risti). Luovutettiin Neuvostoliitolle vuonna 1944, 
asukkaita oli  11 900 vuonna 1939. Muolaan naapurikunnat olivat Heinjoki, Äyräpää, ja 
Vuoksela pohjoisessa, Valkjärvi idässä, Kivennapa, Kanneljärvi ja Uusikirkko etelässä 
sekä Kuolemajärvi lännessä. Lisäksi Muolaan kunnan sisällä oli Kyyrölän kunta vuoteen 
1934 asti, jolloin se liitettiin Muolaan kuntaan. 
 

          
Terijoen hallituspalatsi vuonna 1939 Terijoen hallituspalatsi 2000-luvulla 

           
Pysäköintipaikan myymälä  Muolaan kylän bunkkeri edestä 
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Matka jatkui ja Viipuriin saavuimme kauppahallin ja torin viereiselle 
pysäköintialueelle klo 13.55. Viipurissa pysähdysaika oli kaksi tuntia. 
Kauppahallilta lähdettiin Viipurin linnaa sivuten kohti Vaalimaan raja-asemaa klo 16.00.  
Viipuri: (ruot. Viborg, ven.Vyborg) on kaupunki Suomenlahden pohjoisrannikolla Viipurin-
lahden perukassa. Viipurissa oli asukkaita 80 000 vuonna 1939 ja nykyisin noin 78 000 
asukasta. Neuvostoliitto valtasi Viipurin kesällä 1944. 

  
Viipuri kauppahalli Viipurin linna 17.4.2011 

Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Terijoki  ;  http://fi.wikipedia.org/wiki/Muolaa ; 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viipuri ; http://www.luovutettukarjala.fi/  

     
Vaalimaan raja-asema ilmakuvassa  Ruokaravintola Leikari 

Vielä ennen rajaa kävimme Sorvalin valinnassa ostamassa vientituotteita. Saavuttiin 
Vaalimaalle ja Venäjän raja-asemalle noin klo 17.00. Passintarkastus sujui melko 
joustavasti, olimme jonossa aakkosjärjestyksessä. Tarkastus kesti noin 25 minuuttia. 
Ennen Suomen tullia poikettiin vielä tax-free kaupassa. Vaalimaan tulliin saavuimme noin 
klo 17.40. Ajattelimme, että pitkään ei tullissa mene ja laukkuja ei tarvitse autosta ottaa 
pois. Toisin kuitenkin kävi laukkuineen menimme tullin tarkistukseen ja pistokokein 
tarkistettiin. Linja-auto joutui myös eri rakennuksessa sijaitsevaan läpivalaisuun. Näin 
tullin tullimuodollisuudet kestivät noin puolitoista tuntia. Pääsimme jatkamaan matkaa 
noin klo 19.10  (FIN) kohti ruokailupaikkaa. Leikarin ruokaravintolaan saavuimme noin 
klo 20.00 (entinen Kymi-Motelli). Siellä ruokailimme ja lähdimme noin klo 21.05 kohti 
Kouvolaa ja Vaasaa. Ylöjärven Shellillä oli pysähdys noin klo 1.15, siitä jatkoimme kohti 
Vaasa, minne saavuttiin noin klo 5.00.  
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