
Korona ja Venäjälle matkustaminen 

Venäjä tullee availemaan rajojaan hallitusti elokuun aikana. 15.7. Business Finlandin päivittämä 

tilannekuvakatsaus Venäjästä (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-elpyminen/venajan-tilannekuva/) kertoo, että 

Venäjän koronavirustilanteesta vastaava viranomainen on jo laatinut listan maista, joissa koronatilanne on 

rauhallinen ja joista maista matkustaville Venäjä tulee avaamaan maarajojaan hallitusti 15.7. alkaen. Venäjä 

sallii matkustamisen maahan jonkin verran korkeammalla riskitasolla kuin Suomi. Kriteeri rajojen 

avaamisessa 40 tapausta uusia korovirustartuntoja 100 000 asukasta kohti viimeisen 14 vuorokauden 

aikana. Suomessa uusien tapausten määrä 100 000 asukasta kohti on THL:n rekisterin mukaan 0,5 tapausta, 

joten alamme olla ainakin tilapäisesti miltei koronavapaa maa. Riski uusiin epidemiaryppäisiin on silti 

olemassa, kun matkustus rajojen yli lisääntyy eri syistä ja viimeisten tietojen mukaan globaalissa 

koronaseurannassa tilastoitiin vuorokauden sisällä lähes neljännesmiljoonaa uutta tapausta. Suomi on siis 

niiden maiden joukossa, joista venäläisviranomaiset tulevat sallimaan matkustamisen ensimmäisten 

maiden joukossa. 

Uskaltaako Venäjälle sitten matkustaa? Venäjää pidetään suurena tuntemattomana maana, jonka 

tiedottamiseen ja viranomaistoimintoja kohtaan tunnetaan yleistä epäluottamusta ja pelkoja. Yleisesti 

ottaen koronatilanne Venäjällä tällä hetkellä on jonkin verran vaikeampi kuin Suomessa, mutta ei niin 

vaikea kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa myös koronaepidemia on jo selvästi hellittämässä. 

Korona levisi Venäjälle jonkin verran Suomea myöhemmin. Pinta-alaltaan maailman suurimassa valtiossa on 

vielä tilaa korona leviämiseen ja tilanne eri puolilla Venäjää vaihtelee, joten käytännön kannalta on järkevää 

tarkastella tilannetta alueittain ja paikkakuntakohtaisesti. Venäjän suurin metropoli Moskova oli 

paikkakunta, jonne epidemia levisi ensimmäisten joukossa ja voimalla – vastaavalla tavalla kuin USA:n 

suurkaupungeissa. Moskovassa epidemiatilanne on siksi myös paranemassa ensimmäisten joukossa. 

Epidemiahuippu oli Moskovassa 7. toukokuuta, jolloin päivän aikana diagnostisoitiin lähes 6000 uutta 

tartuntaa. Viime päivinä uusien tapausten määrä on liikkunut 500 - 600 tasolla, vaikka koronarajoituksia on 

purettu. Merkkejä uudesta korona-aallosta ei ainakaan toistaiseksi Moskovassa ole. Epidemiahuippu 

Pietarissa oli 16.5. eli 9 päivää Moskovaa myöhemmin, mutta se oli paljon maltillisempi eli 525 uutta 

tapausta. 16.7. Pietarissa tilastoitiin 256 uutta tartuntaa eli noin puolet Moskovan luvuista, joten 

asukasmäärään suhteutettuna Moskova ja Pietari liikkuvat uusien tartuntojen suhteen tällä hetkellä samalla 

tasolla, joskin kokonaisuudessaan epidemia-aalto oli Moskovassa paljon voimakkaampi. Viimeisen 14 

vuorokauden aikana Pietarissa on ollut n 75 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Riskitaso on siis 

hieman korkeampi kuin 40 tapausta 100 000 asukasta kohti. 

Leningradin alue, jossa on 1,7 miljoonaan asukasta (mm Viipuri ja Inkerinmaa kuuluvat alueeseen) on 

säilynyt melko alhaisen koronaesiintyvyyden alueena, sillä tapausten kokonaismäärä runsaat 5000 

tartuntaa ja viimeisen 14 vuorokauden uusien tapausten määrä on jo alle 40 tapausta 100 000 asukasta 

kohti. Silti myös Leningradin alueella on jatkuvasti Suomea selvästi enemmän uusia koronatartuntoja. 16.7. 

tapauksia oli 47. 

Karjalan Tasavallan alue on pysynyt koko koronapandemian ajan varsin rauhallisena alueena. Tartuntojen 

kokonaismäärä alueella on tällä hetkellä runsaat 1800, uusia tapauksia oli eilen 13 ja viimeisen 2 viikon 

uusien tapausten ilmaantuvuus asukasmäärään suhteutettuna oli 50/100 000 asukasta.  Vaikka Karjalan 

Tasavallan koronatilanne on pysynyt yleisesti ottaen rauhallisena, näyttää kesälomakausi vaikuttaneen 

selvästi siten, että koronaa matkustaa lomalaisten mukana alueelle, mistä johtuen uusia tapauksia 

putkahtelee siellä täällä. 
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Synkin alue Venäjän lähialueilla on Murmanskin alue, jossa tartuntojen kokonaismäärä oli eilen 

7780, eli asukasmäärään suhteutettuna 972 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Uusien tapausten 

määrä on pysynyt edelleen korkeana. Tartuntojen huippu siellä oli 4. toukokuuta, jonka jälkeen oli 

nopea lasku. Uusi aalto puhkesi kuitenkin kesä-heinäkuun vaihteessa ja näyttäisi olevan juuri nyt 

huipussaan eli runsaan 180 uuden tapauksen tasolla viime päivinä. 

Näyttää siltä, että rajojen avauduttua Venäjälle mahdollisesti 11.8. alkaen lähialueille alkaa olla 

melko turvallista matkustaa. Näin arvioisin olevan tilanteen erityisesti Karjalan Tasavallan alueella, 

jossa erityisesti Vienan Karjala on pysynyt miltei koronavapaana alueena yksittäisiä 

”kesälomalaistuliaistapauksia” lukuun ottamatta. Usko, että myös Petroskoihin on jo turvallista 

matkustaa elokuun jälkipuoliskolla, mikäli uuttaa korona-aaltoa ei ilmaannu. 

Olemme muuttaneet elokuun Petroskoin matkaohjelmaa siten, että emme vielä uskaltaudu 

kasvaneen koronariskin vuoksi junamatkalle alueella. Matkustamme ”koronavapaassa” Suomessa 

junalla Kiteelle, josta ohjeidemme mukaan koronahygieniasta hyvin huolehtiva bussi noutaa 

meidät rajan yli ollen kulkuneuvomme koko matkan ajan. Näin voimme huolehtia koronavapaasta 

lähiympäristöstämme. Pidämme sitten majapaikoissa ja ravintoloissa sekä ostoskeskuksissa itse 

huolen siitä, että noudatamme suojautumisohjeita niiden pelisääntöjen mukaan, kuin me 

Suomessa olemme koronakevään aikana opetelleet. 

Siksi uskallan ottaa vastuun elo-syyskuuksi suunniteltujen kulttuuriteemamatkojen 

toteuttamisesta siten, että harjoittelemme vapautumista koronapelosta samalla kuitenkin omasta 

turvallisuudesta huolehtien ja viranomaisohjeita noudattaen matkallamme rajan molemmin 

puolin. Julkaisemme Elma-matkustajan koronaohjeet nettisivuillamme. Ennen matkalle lähtöä 

tapaamme matkalle lähtijät ja käymme vielä omat ja viranomaisten viimeisimmät koronaohjeet 

läpi, että kaikkien on turvallista matkustaa. 


