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SUOMEN PÄÄKONSULAATTI PIETARI
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Luoteis-Venäjän uutiskirje (12.12.2017–03.01.2018)
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue,
Komi
* Uutiskirje sisältää julkisista lähteistä kerättyä aineistoa, lisätietoa
info.pie@formin.fi
• Pietarissa sijaitsevassa supermarketissa räjähti.
• Saimaan huoltotien bussiliikennettä rajoitettiin kumpaankin
suuntaan.
• Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli Tikkakoksken
viestikoekeskuksesta nousi yhdeksi pääuutisaiheista myös Pietarissa.
• Smolna suuntaa 4,7 miljardia ruplaa Pietarin ”omaan Skolkovoon” eli
Haypark-keskukseen.
• Fontanka.ru julkaisi vuosittaisen listauksensa vaikutusvaltaisimmista
suomalaisyrityksistä Venäjällä.

1. Politiikka ja yhteiskunta
Pietarissa sijaitsevassa supermarketissa räjähti. Pietarin koillisosassa, lähellä Suomen asemaa,
sijaitsevan Gigant Hall -ostoskeskuksen pohjakerroksen Perekrestok-supermarketissa räjähti pommi
keskiviikkona 27.12. Räjähdys sattui noin kello 18.30 aikoihin illalla. Tuntemattoman mieshenkilön
kerrotaan jättäneen noin puolta tuntia ennen räjähdystä kotitekoinen pommi supermarketissa
sijainneisiin säilytyslokeroihin. Räjähdyksen seurauksena kolmetoista henkilöä loukkaantui, joista kuusi
on edelleen sairaalahoidossa. Loukkaantuneiden nimet on kerrottu julkisuuteen ja niihin ei kuulu
ulkomaalaisia. Tapahtuneeseen viitattiin aluksi murhayrityksenä, mutta torstaina sekä Venäjän
presidentti Vladimir Putin että Pietarin kaupunki ovat vahvistaneet sen olleen terroriteko. Viranomaisten
mukaan pommin räjähdysvoima vastasi noin 200:aa grammaa TNT-räjähdysainetta. Pommiin oli myös
pantu erilaisia sirpaleita lisäämään tuhovaikutusta. http://www.fontanka.ru/2017/12/28/028/,
http://mr7.ru/articles/173897/, http://www.fontanka.ru/2017/12/28/032/,
http://www.fontanka.ru/2017/12/27/155/?ref=t, https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005504625.html,
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005504234.html
Pietarin pommi-iskussa loukkaantuneille tarjotaan korvauksia. Kaupan alan toimija X5 Retail
Group, jonka omistuksessa on myös Perekrestok-ketju, on ilmoittanut maksavansa jokaiselle Pietarin
supermarket-iskussa loukkaantuneelle näiden sairaalahoitoon ja kuntoutukseen tarvittavat
kustannukset. Samalla yhtiön liikkeissä aiotaan tiukentaa turvatoimia. Liikkeissä aiotaan muun muassa
sulkea väliaikaisesti varastotiloja, minkä lisäksi vartijoille annetaan metallinpaljastimet ja kaupoissa
aiotaan jatkossa hyödyntää kuulutuksia, joilla pyydetään asiakkaita olemaan valppaina mahdollisten
epäilyttäviltä näyttävien esineiden ja pakettien suhteen. Lisäksi Pietarin kaupunki on ilmoittanut
maksavansa 300 000 ruplaa (n. 4 364 euroa) jokaiselle iskun uhrille. Asiasta ilmoitti torstaina 28.12.
Twitter-tilillään Pietarin kuvernöörin tiedottaja Andrey Kibitov.
https://paperpaper.ru/papernews/2017/12/29/x5-heal/, http://www.fontanka.ru/2017/12/28/037/
Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli Tikkakoksken viestikoekeskuksesta nousi yhdeksi
pääuutisaiheista myös Pietarissa. Helsingin Sanomien lauantaina 16.12. julkaisema artikkeli
Tikkakoskella sijaitsevan viestikoekeskuksen tiedustelutoiminnasta on noteerattu laajasti
venäläismediassa. Pietarissa aiheesta ovat uutisoineet muun muassa Fontanka.ru sekä Telekanal
Sankt-Peterburg, jonka sunnuntain 17.12. iltalähetyksessä aihe nousi pääuutisaiheeksi. Uutismedia
Fontanka.fi uutisoi myös maanantaina 18.12. viestikoekeskuksesta kirjoittaneen toimittaja Laura
Halmisen kotiin tehdystä kotietsinnästä. Telekanal Sankt-Peterburgin lähetyksessä Suomi-osio alkaa
kohdasta 2:00: https://topspb.tv/programs/releases/88256/. http://fontanka.fi/articles/37271/,
http://m.fontanka.fi/articles/37288/
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Pietarissa estettiin terrori-isku. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on viikonloppuna kertonut
estäneensä terrori-iskun Pietarissa. Ensimmäinen tieto asiasta tuli julkisuuteen perjantai-iltapäivästä
15.12. Iskujen suunnitellusta ajankohdasta on kantautunut eri tietoa, mutta vaikuttaa siltä, että
terroristien tarkoituksena oli toteuttaa pommi-isku, joka olisi kohdistunut Kazanin katedraaliin
sunnuntaina 17.12. Lisäksi oli tarkoitus räjäyttää itsetehtyjä pommeja vilkkailla paikoilla kaupungissa.
Kremlin mukaan presidentti Vladimir Putin on kiittänyt presidentti Donald Trumpia puhelimitse
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n antamista tiedoista, jotka auttoivat estämään iskun. FSB
pidätti keskiviikkona ja torstaina seitsemän henkilöä, joita epäillään terroristijärjestö Isisin jäseniksi.
Epäiltyjä syytetään terrori-iskun suunnittelusta sekä aseiden ja räjähteiden laittomasta hallussapidosta.
Tapaus on kuitenkin edelleen tutkinnan alla ja epäillyt aiotaan pitää vangittuna 14.1.2018 asti, mikäli
tarpeeksi todisteita teon suunnittelusta ei löydy. http://www.fontanka.ru/2017/12/17/040/?ref=t,
http://www.fontanka.ru/2017/12/16/081/, http://www.fontanka.ru/2017/12/17/011/,
http://www.fontanka.ru/2017/12/18/001/, http://www.fontanka.ru/2017/12/15/117/,
http://www.fontanka.ru/2017/12/17/070/, https://topspb.tv/programs/releases/88256/
Aleksei Navalnyin kannattajien seuraavaa mielenilmausta puuhataan myös Pietarissa.
Oppositioedustaja Aleksei Navalnyi on rohkaissut Youtube-tililleen postaamallaan videolla ihmisiä
lähtemään osoittamaan mieltään kaduille ympäri Venäjän sunnuntaina 28.1. Sosiaalisessa mediassa
on liikkunut huhuja, että Pietarin mielenilmaus oltaisiin järjestämässä Smolnan edustalla, mutta asiaan
ei ole saatu varmuutta. Navalnyin video blokattiin torstaina 28.12. hänen tililtään perusteluna
”vääränlaiset hashtagit”, mutta se palautettiin näkyville noin puolitoista tuntia myöhemmin. Youtube on
esittänyt Navalnyin tiimille anteeksipyynnön videon blokaamisesta, mutta tiimi joutui myös
muokkaamaan videon alla esiintyvää tekstiä ja hashtageja.
https://twitter.com/ars_ves/status/946008535200161793, https://www.youtube.com/watch?v=PYjehPH3Y78,
https://www.facebook.com/events/274032506459050/
Syyttäjänvirasto esti pääsyn Avoin Venäjä –säätiön verkkosivustolle. Avoin Venäjä (eng. Open
Russia Foundation) –säätiön verkkosivustolle on estetty pääsy Venäjällä. Avoin Venäjä on venäläisen
liikemiehen Mihail Hodorkovskin vuonna 2001 perustama säätiö, joka pyrkii tukemaan koulutusta ja
kulttuuria tarjoamalla rahoitusta akateemisille instituutioille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille.
Estosta tiedotettiin tiistaina 12.12. säätiön omasta toimesta ja siihen liittyy Venäjän duuman
marraskuussa hyväksymä laki, joka antaa valvontaviranomaisena toimivalle Roskomnadzorille
valtuudet sulkea syyttäjänviraston epäilyttäväksi luokittelemia tiedonlähteitä. Verkkosivuston estämistä
edelsi myös Roskomnadzorin päätös lisätä Avoin Venäjä –säätiö vallankumoukselliseen ja
ääriajatteluun rohkaisevien organisaatioiden listalle sunnuntaina 10.12. Avoin Venäjä -säätiöllä on
merkittäviä tukijoita, joihin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Henry Kissinger,
lordi Jacob Rothschild ja Yhdysvaltojen entinen Venäjän-suurlähettiläs Arthur Hartman. Säätiö on
kuitenkin vuosien varrella kohdannut useita haasteita. Esimerkiksi keväällä 2006 Venäjän
oikeusviranomaiset jäädyttivät säätiön pankkitilejä perusteena epäilykset rahoituksen laittomasta
alkuperästä ja talvella 2007 uusi kohu syntyi, kun Venäjän viranomaiset syyttivät Hodorkovskia ja
hänen liikekumppaniaan Platon Lebedeviä rahanpesusta säätiön kautta.
https://www.fontanka.ru/2017/12/12/003/
Saimaan huoltotien bussiliikennettä rajoitettiin kumpaankin suuntaan. Venäjän liikenneministeriö
on tiistaina 12.12. päättänyt, että bussiliikennettä Saimaan kanavan huoltotiellä rajoitetaan välillä
11.12.2017-31.3.2018 nyt sekä Suomen että Venäjän suuntaan. Aiemmin päätös koski vain Venäjältä
Suomeen suuntautuvaa liikennettä. Bussiliikenne ohjataan nyt kulkemaan Svetogorskin (ven.
Светогорск) kautta. Venäjän liikenneministeri Sergei Aristov ja liikenne- ja viestintäministeriön
kansliapäällikkö Harri Pursiainen tulevat keskustelemaan aiheesta Helsingissä torstaina 14.12.
Rajoitukset eivät vaikuta tiellä liikkuvaan henkilöauto- ja tavaraliikenteeseen.
http://fontanka.fi/articles/37209/, https://www.lvm.fi/-/lisatietoa-saimaan-kanavan-huoltotien-liikenteenrajoittamisesta-959372?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Saimaan kanavan huoltotien uusista liikennerajoituksista keskusteltiin Helsingissä. Suomen ja
Venäjän hallitusten välisen talouskomission alainen liikennetyöryhmä kokoontui torstaina 14.12.
Helsingissä. Suomen valtuuskuntaa johti kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän valtuuskuntaa
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varaliikenneministeri Sergei Aristov. Fontanka.fi:n sivuilla eilen julkaistussa jutussa kuvataan lisäksi eri
toimijoiden reaktioita liikennerajoituksiin. Tällä hetkellä monet ovat huolissaan liikenteen mahdollisesta
ruuhkautumisesta Torfjanovkan ja Svetogorskin alueilla. Jutussa on mukana myös uutta
liikennejärjestelyä havainnollistava kartta. http://fontanka.fi/articles/37229/, https://www.lvm.fi/-/suomen-javenajan-liikennetyoryhma-kokoontuu-helsingissa-959393
Presidentti Vladimir Putinin vuosittaisen suurpressitilaisuuden mielenkiintoisimmat hetket
listattuna. Uutismedia Fontanka.ru:n sivuilla on julkaistu koonti presidentti Vladimir Putinin
vuosittaisen suurpressitilaisuuden mielenkiintoisimmista hetkistä. Torstaina 14.12. Moskovassa pidetty
pressitilaisuus kesti tänä vuonna yhteensä noin 3 tuntia ja 40 minuuttia. Tilaisuuteen on kerrottu
ilmoittautautuneen yli 1 600 toimittajaa, mikä on ennätysmäärä. Fontanka.ru on nostanut listauksensa
kärkeen tv-esiintyjä ja presidenttiehdokas Ksenia Sobšakin väittelyn Putinin kanssa. Sobšak kysyi
presidentiltä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin osallistumisen estämisestä presidentinvaaleihin ja siitä
pelkääkö Venäjän johto rehellistä kilpailua vaaleissa. Lisäksi Fontanka.ru:n koonnissa on noteerattu
muun muassa keskustelu aborttien kieltämisestä sekä eläkeiän nostamisesta Venäjällä. Putinin
suurpressitilaisuuksia on järjestetty vuodesta 2001 lähtien ja pisin niistä pidettiin vuonna 2008, jolloin
pressitilaisuus jatkui kaikenkaikkiaan 4 tuntia ja 40 minuuttia. Koko lähetys on katsottavissa englanniksi
tulkattuna RT:n Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=OY5VoFafW_c.
http://www.fontanka.ru/2017/12/14/160/, https://yle.fi/uutiset/3-9976514
Delovoj Peterburg listasi vuoden 2017 suurimmat skandaalit! Paljastuksena, että ensimmäiseksi
listalla sijoittui kansainvälisen olympiakomitean päätös sulkea Venäjä pois Etelä-Korean helmikuun
2018 talviolympialaisista. https://www.dp.ru/a/2017/12/21/Rossijane_nazvali_glavnie?hash=680445
Uutismedia RBC laati katsauksen siitä, millainen tyypillinen venäläinen on ollut vuonna 2017!
Jutusta selviää muun muassa, miten paljon venäläinen keskimäärin tienasi, miten tyytyväinen hän oli
elämäänsä ja missä poliittisessa asemassa hän oli vuonna 2017.
https://www.rbc.ru/special/society/27/12/2017/5a40ddbd9a7947294faf0abe?from=center_1
2. Talous
Delovoj Peterburgille uusi omistaja. Liikemies ja miljardööri Grigory Berezkin on ostanut uutismedia
Delovoj Peterburgin. Samalla Berezkin osti Fort Groupin ja Bonnierin osakkeet uutismediasta. Lehden
päätoimittaja Maksim Vasjukov on kertonut, että kauppa on nyt suljettu. Tieto asiasta tuli keskiviikkona
27.12. eikä kaupan tarkkaa summaa ei ole annettu julkisuuteen. Delovoj Peterburg on kertonut, ettei se
uudesta omistajasta huolimatta aio kuitenkaan muuttaa toimituspolitiikkaansa. Uutismedia Delovoj
Peterburgin mahdollisesta myymisestä uutisoitiin ensimmäisen kerran lokakuussa, kun Novaja Gazeta
raportoi Concordin omistaja Evgeni Prigozhinin olleen kiinnostunut julkaisun ostamisesta. Venäjän
kuuluisimman trollitehtaan takana olevan, ja myös presidentti Putinin kokkina tunnetun, Evgeni
Prigozhinin kerrottiin tuolloin neuvottelleen sekä Delovoj Peterburgin että Fontankan ostosta. Kyseisiin
julkaisuihin vaikuttaviin henkilöihin on kerrottu kohdistuneen tänä vuonna paineita myydä ne
Prigozhinille. Samoihin aikoihin kerrottiin, että myös Venäjän kansallinen mediayhtymä olisi ollut
kiinnostunut ostamaan Delovoj Peterburgin, mutta sen edustus kielsi asian.
https://www.fontanka.ru/2017/12/27/065/
Fontanka.ru julkaisi vuosittaisen listauksensa vaikutusvaltaisimmista suomalaisyrityksistä
Venäjällä. Uutismedia Fontanka.ru julkaisi perjantaina 15.12. vuosittaisen listauksen
vaikutusvaltaisimmista suomalaisyrityksistä Venäjällä. Fontanka.ru:n arvion mukaan Venäjällä toimii
tänä päivänä noin 600 suomalaisyritystä, jotka edustavat useita eri toimi-aloja. Näistä suurimmat ovat
kuitenkin tuotanto-, vähittäiskauppa-, kiinteistömarkkina-, sekä logistiikkatoimijoita.
Vaikutusvaltaisimpien suomalaisyhiöiden joukkoon Fontanka.ru listaa Fortumin, Nokian Renkaat,
Nesteen, K-ryhmän sekä YIT:n. http://www.fontanka.ru/longreads/business_fi/
Fontanka.ru uutisoi suomalaisyritysten vähentyneestä sijoitushalusta Venäjälle. Uutismedia
Fontanka.ru:n mukaan suomalaisyritykset eivät tällä hetkellä ole valmiita laajentamaan Venäjän
markkinoille. Suomalais-venäläisen kauppakamarin tuottaman kyselyn tulosten mukaan
suomalaisyritykset eivät tällä hetkellä pidä Venäjää houkuttelevana sijoitusympäristönä. Viimeisen
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vuoden aikana 30 suurinta Venäjällä toimivaa suomalaisyritystä on kuitenkin sijoittanut maahan
yhteensä noin 788 miljoonaa euroa, tosin näistä viisi on sijoittanut huomattavasti enemmän kuin muut:
Fortum, Nokian Renkaat, Kesko, Neste sekä YIT. http://www.fontanka.ru/2017/12/16/038/
Suomalaisvodkat mukana venäläisasiantuntijoiden vodka-rankingissa. Joukko venäläisiä vodkaasiantuntijoita on rankannut 49 eri vodkaa maun ja hinnan mukaan. Vertailussa oli mukana venäläisiä,
valkovenäläisiä, ranskalaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia vodkia. Niiden hinnat vaihtelivat 0,5 litran
pullosta 205–1553 ruplan välillä (n. 2,97 - 22,47 euroa). Parhaiten arvostelussa menestyivät venäläiset
vodkat, joiden hinnat vaihtelivat 230 ja 775 ruplan välillä (n. 2,97 - 11,20 euroa). Parhaimpiin
venäläismerkkeihin kuuluivat Belebeevskaja (ven. Белебеевская), Gosudaev zakaz (ven. Государев
заказ), Zelenaja marka (ven. Зеленая марка), Pjat ozer (Пять озер), Zimnjaja doroga (ven. Зимняя
дорога), Ruskij Standart (ven. Русский Стандарт) sekä Beluga. Suomalaisvodkat eivät saaneet
vertailussa korkeimpia arvioita, vaikka toisaalta niiden laatua kehuttiin. Suomalaisen vodkan on
kuitenkin todettu olevan hintavaa. Korkeimmalle suomalaisvodkista vertailussa ylsi Finlandia. Se ja
ranskalainen Grey Goose olivat ainoat, jotka pärjäsivät arvioissa venäläisvodkien rinnalla.
http://fontanka.fi/articles/37217/, https://roskachestvo.gov.ru/press/articles/vodka-vodke-rozn-reytingi-po-tsene-ivkusu/
Fazer avaaamassa noin 20 leipomoa ennen vuoden loppua. Leipomo- ja ruokapalvelualalla toimiva
perheyhtiö Fazer on avaamassa noin 20 uutta Fazer Baker’s Market leipomoa Venäjälle ennen vuoden
loppua. Tämä tarkoittaa, että yhtiön leipomoiden määrä tulee nousemaan yli viiteenkymmeneen
Pietarin ja Moskovan alueilla. https://m.dp.ru/a/2017/11/30/Facer_otkroet_eshhe_okolo
Pulkovon lentokentän lentoliikenne vilkastumassa. Pietarissa sijaitseva Pulkovon kansainvälinen
lentoasema on kasvattamassa lentoliikennettään. Tammi-joulukuun 2017 välillä lentokenttä on palvellut
yhteensä yli 15 miljoonaa matkailijaa. Pulkovon lentokentän lentoliikenne lähti vähenemään vuoden
2014 loppupuolella, jolloin ruplan kurssi romahti, ja vasta viime vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä on kääntynyt takaisin nousuun. Asiaan on vaikuttanut erityisesti lentoyhtiöiden
houkutteleminen avaamaan yhteyksiä uusiin kohteisiin tarjoamalla vastineeksi alennuksia lentokentän
palveluista. Jokaista uutta kotimaan lentoa kohden lentoyhtiöille on luvattu 60 % alennukset ja jokaista
uutta ulkomaan lentoa kohden 80% alennukset. Seitsemän uutta lentoyhtiötä on vastikään aloittanut
liikennöinnin Pulkovon lentokentältä. Näihin kuuluvat Nordica Regional Jet, Cyprus Airways, Tunisair,
Wizz Air, Buta AW, Azimuth sekä Qatar Airways. Lisäksi syyskuun ja vuoden lopun välillä on ollut
suunnitteilla avata vielä 12 uutta lentoyhteyttä Pulkovon kentältä. Samalla useiden lentoyhtiöiden on
kerrottu suunnittelevan jo käytössä olevien yhteyksien lentämistä useammin. Eniten sisämaan lentoja
ollaan lisäämässä Pietarin ja Moskovan välillä, ja ulkomaan yhteyksistä Pietarin ja Helsingin välillä.
Lentokenttä on myös vahvistanut, että Pulkovo-2:een ollaan ensi vuonna avaamassa väliaikainen
terminaali jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen ajaksi. Samalla on ollut puhetta Pulkovon
remontoimisesta vuonna 2018. Remontointi oli alunperin tarkoitus aloittaa jo muutama vuosi sitten,
mutta suunnitelmat peruuntuivat vuoden 2014 taloudellisissa jälkimainingeissa. Lisäksi lentokentän
päällikkö on vastikään kertonut suunnittelevansa Pulkovo-2 terminaalin vuokraamista
halpalentoyhtiöiden käyttöön. https://www.dp.ru/a/2017/12/18/Ajerovokzal_s_diskontom
Sergei Matvienkon jätehuoltoyhtiö siirtyi uuteen omistukseen. Liikemies Sergei Matvienkon
kerrotaan siirtäneen yhtiönsä Avtopark nro 7 Spetštransiksen (ven. Автопарк № 7 Спецтранс)
omistuksen Sankt-Peterburgin pankissa työskentelevälle 29-vuotiaalle Vladimir Shuvaloville
lokakuussa 2017. Yhtiön arvon arvellaan olevan noin 0,7-1 miljardia ruplaa (noin 10 097 360 14 424 800 euroa) ja sen toiminta keskittyy paitsi jätehuoltoon niin myös lastiliikenteeseen sekä
kiinteistömarkkinoihin. Tällä hetkellä epäillään myös, että kyseinen yhtiö saatetaan valita ensi
kevääänä Pietarin jätehuolto-operaattoriksi. Siirron taustalla epäillään olevan halu turvata yhtiön
taloudellinen asema. Sankt-Peterburg pankki on investoinut jätehuoltoon suuria summia viime vuosina.
Pankilla on kerrottu olevan yhteyksiä myös Leningradin alueella jätehuoltoa johtavan operoijan
UKOOLOn toimintaan. https://www.dp.ru/a/2017/12/19/Drug_po_perepiske?from=subscribe_email
Smolna suuntaa 4,7 miljardia ruplaa Pietarin ”omaan Skolkovoon” eli Haypark-keskukseen.
Pietariin suunnitteilla olevan, Skolkovo-keskuksen tyyppisen teknologia- ja innovaatiokeskittymän, eli
Haypark-keskuksen hanketta koordinoivan ITMO Hayparkin (ven. ИТМО Хайпарк) hallitus kokoontui
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ensimmäisen kerran keskiviikkona 20.12. Sen puheenjohtajaksi valittiin Pietarin kuvernööri Georgi
Poltavtšenko. Hankkeeseen on tarkoitus suunnata yhteensä 41 miljardia ruplaa (noin 589 567 700.00
euroa), joista 4,7 miljardia (noin 67 584 590 euroa) tulee kaupungin budjetista. Smolna toivoo, että sen
hankkeeseen suuntaamat varat käytetään alueen suunnitteluun sekä alueelle johtavan tien
infrastruktuuriin. Kuvernöörin mukaan Venäjän federaatio on siirtänyt Hayparkin rahastoon jo 320
miljardia ruplaa (noin 4 601 504 000 euroa). Kaikkiaan 3 miljardia ruplaa (noin 43 139 100 euroa) on
tarkoitus kohdentaa hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutukseen ja siitä 53% tulee federaation
budjetista, 12% Pietarin budjetista ja loput yksityisiltä sijoittajilta. Kaupungin eteläpuolelle suunnitellun
teknologiakeskuksen on tarkoitus kattaa noin 100 hehtaarin alue, jonne tulee muun muassa erilaisia
laboratorioita ja muunlaisia tutkimuksessa hyödynnettäviä tiloja. Ensi vuonna Haypark-keskukseen
liittyen aiotaan järjestää myös kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu ja koko projektin on tarkoitus
valmistua vuonna 2028. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev kertoi hankkeesta lokakuussa
antamassaan haastattelussa. https://www.dp.ru/a/2017/12/20/Smolnij_potratit_na_anal2
Pietariin tulossa tekosaari? Toistaiseksi tuntemattoman sijoittajan on kerrottu tuoneen Pietarin
kaupungin päättäjille ehdotus Lakhtan ja 300-juhlavuotispuiston rannikon läheiselle alueelle
rakennettavasta tekosaaresta. Useat lähteet Pietarin kaupungin hallinnon sisältä ovat vahvistaneet
kuulleensa projektista, vaikka siitä ei ole tehty vielä konkreettisia päätöksiä. Lisäksi on liikkunut huhuja,
että tuntematon sijoittaja saattaisi olla muun muassa Putinin kokkina tunnettu Evgeni Prigozhin.
Ympäristöedustajat ovat huolissaan, jos projekti etenee, sillä nämä pelkäävät, että se voisi aiheuttaa
muutoksia veden korkeudessa ja virtauksissa, ja täten mahdollisesti edesauttaa myös tulvatilanteiden
syntymistä. https://www.fontanka.ru/2017/12/22/102/
Uutismedia Fontanka.ru:n uusin long read artikkeli kertoo ”Karjalan Bitcoinista”. Venäläinen
alumiinikonserni RUSAL on ilmoittanut, että haluaa avata Luoteis-Venäjän suurimman kryptovaluutan
kehittämiseen keskittyvän datakeskuksen sen alumiinitehtaan tiloihin Vojatšun (ven. Надво́ицы)
alueella. Vojatšu on pieni kaupunki, joka sijaitsee Segežan piirissä. Se on yhden teollisuusalan
kaupunki, jonka väkimäärä on laskenut dramaattisesti viime vuosina alumiinin kysynnän vähennyttyä.
Vojatšun nykyisestä koosta kertoo, että siellä toimii esimerkiksi vain yksi kahvila ja sen ainoa hotelli
sijaitsee sen hallinnon kanssa samassa rakennuksessa. http://www.fontanka.ru/longreads/mainer/
3. Kaupunki ja kulttuuri
Fontanka.ru ja Gorod 812 listasivat Pietarin vaikutusvaltaisimmat henkilöt. Gorod 812:n
vuosittainen listaus Pietarin vaikutusvaltaisimmista henkilöistä on julkaistu! Tänä vuonna listaus
toteutettiin yhteistyössä Fontanka.ru:n kanssa. Listaukseen sisältyy paitsi Pietarin top 30
vaikutusvaltaisimman henkilön nimeäminen niin myös eri alojen vaikutusvaltaisten henkilöiden
listaaminen. Suurin osa tänä vuonna top 30 vaikuttajan listalla olevista henkilöistä edustaa yksityisen
sektorin toimijoita. Vaikka kaupungin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on listan vaikutusvaltaisin
henkilö, on muuten listalla todettu olevan tällä kertaa poikkeuksellisen vähän toimeenpanovallan
edustajia. Kulttuurialan vaikuttajista korkeimmalle listauksessa ylsi Eremitaasin johtaja
Mihail Piotrovski, joka sijoittui neljänneksi. Lista on perinteiseen tapaan myös erittäin miespainotteinen,
sillä sen ainoat naisedustajat ovat sijalla kuusi oleva luoteisen federaatiopiirin edustaja Ljubov
Sovertšaeva sekä sijalla kymmenen oleva Venäjän liittoneuvoston puhemies Valentina Matvienko.
Listaukset on laadittu 122 asiantuntijan paneelin äänestyksien pohjalta. Alla muutamia esimerkkejä
toimialakohtaisista listauksista. https://www.fontanka.ru/2017/12/11/121/,
https://www.fontanka.ru/ratings2017/








Liikealan vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/115/
Poliittisen päätöksenteon vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/107/
Toimeenpanovallan vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/119/
Media-alan vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/104/
Rakennusalan vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/116/
Kulttuurialan vaikuttajien lista: https://www.fontanka.ru/2017/12/11/121/
Energia-alan, talouden ja lääketieteen vaikuttajien lista:
https://www.fontanka.ru/2017/12/11/145/
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Iisakin kirkon omistuksen siirtoon liittyvä prosessi ei toistaiseksi ole kaupungin agendalla.
Iisakin kirkon omistuksen siirtäminen Pietarin kaupungilta Venäjän ortodoksiselle kirkolle on poistettu
kaupungin käsittelyssä olevien aiheiden agendalta. Vielä ei ole tiedossa, miksi omistuksen siirtämiseen
liittyvä prosessi hidastuu. Huhu kuitenkin kertoo, että kirkko ja museo olisivat tässä vaiheessa
päässeet asiasta sopimukseen. Prosessin jäädyttämisen epäillään liittyvän ensi kevään
presidentinvaaleihin ja haluun pitää kaupunkilaiset tyytyväisinä. http://www.thevillage.ru/village/city/news-city/295132-isaakiy,
Pietarissa otettiin käyttöön Venäjän ensimmäinen lapsille suunnattu ensiapukeskus. Smolnan
pressitoimistosta on tiedotettu, että Pietarissa sijaitsevan Krasnoselskajan (ven. Красносе́льская)
alueelle on avattu Venäjän ensimmäinen yksistään lapsille suunnattu ensiapukeskus. Uusi keskus on
jaettu neljään osaan, joihin kuuluvat elvytys- ja hoitohuoneet, tehohoitokammiot, hätäensiapu sekä
sisäänkäynti- ja odotustila. https://www.dp.ru/a/2017/12/14/V_Peterburge_otkrilos_pe
Pietarin kuvernööri kielsi kajakit keskusta-alueelta. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko aikoo
kieltää kajakkeja kulkemasta keskusta-alueella Fontankaa ja Moikaa pitkin. Samalla kielletään myös
muut pienemmät veneet, vesiskootterit ja SUP-laudat. Kieltoa perustellaan sillä, että kanavissa
liikkuvien pienkulkuneuuvojen on koettu ruuhkauttavan muuta jokilaivaliikennettä. Kieltoa rikkovia
aiotaan sakottaa 3 000 – 5 000 ruplaa. http://www.fontanka.ru/2017/12/18/124/
Pietarin kaupungin busseihin tulossa Wi-Fi vuonna 2018. Pietarin kaupungin omistama bussiyhtiö
Passazhiravtotrans (ven. Пассажиравтотранс) on ilmoittanut, että aikoo ensi vuonna ottaa käyttöön
maksuttoman Wi-Fin busseissaan. Wi-Fi on tarkoitus ottaa kokeiluun ensin noin 200 bussissa 1.3.2018
lähtien ja laajentaa kaikkiin noin 700 bussiin viimeistään 1.5.2018 mennessä. Yhtiö kertoo sen
verkkosivuilla tiistaina 19.12. julkaistussa tiedotteessa, että projekti tulee maksamaan yhteensä noin 65
miljoonaa ruplaa (noin 934 680 euroa). Wi-Fin tarjoaja on tarkoitus valita tammikuussa 2018. Myös
Pietarin metrossa toimii ilmainen Wi-Fi-verkko ja kaupungin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on
vastikään kommentoinut, että tulevaisuudessa kaikissa kaupungin julkisissa kulkuvälineissä halutaan
ottaa käyttöön sama Wi-Fi-verkko. http://www.fontanka.ru/2017/12/20/123/
Myös Tretij Parkin bussit saavat Wi-Fin! Pietarissa toimiva yksityinen bussiyhtiö Tretij Park (ven.
Третий парк) on ilmoittanut, että aikoo vuodesta 2018 lähtien tarjota matkustajilleen maksuttoman WiFi yhteyden. Maksuton Wi-FI tulee yli 1200 yhtiön kulkuvälineeseen maaliskuuhun 2018 mennessä.
Pietarin kaupungin bussiyhtiö Passazhiravtotrans (ven. Пассажиравтотранс) ilmoitti aiemmin viikolla,
että aikoo ottaa ensi vuonna käyttöön maksuttoman Wi-Fin yli 700 bussissaan, viimeistään toukokuun
alkuun mennessä. Tretij Park ja Passazhiravtotrans kuuluvat kaupungin suurimpiin julkisen liikenteen
tarjoajiin. Passazhiravtotransilla on Pietarin keskusta- ja taajama-alueilla käytössään noin 1900 bussia.
Tretij Parkilla taas on käytössään 1358 bussia. http://www.fontanka.ru/2017/12/21/151/
TV-kanava Sankt-Peterburgin lähetyksessä raportti kierrätystottumuksista Pietarissa ja
Suomessa. TV-kanava Sankt-Peterburgin lähetyksessä pohditaan Pietarissa syntyvän jätteen määrää
ja kerrotaan siitä, miten jätehuolto toimii Lahdessa. Juttu sisältää kommentit usealta suomalaiselta.
https://topspb.tv/news/2017/12/8/musornyj-resurs-kak-poluchit-polzu-ot-pererabotki-othodov/
TV-kanava Sankt-Peterburgin lauantaisessa lähetyksessä yhtenä aiheista Suomi 100. TV-kanava
Sankt-Peterburgin lauantain 9.12. lähetyksessä on kohdasta 22:20 alkaen juttua Suomi 100 -vuoden
merkityksestä ja siitä, miten se on näkynyt niin Suomessa, Venäjällä kuin muuallakin maailmalla.
Lähetyksessä haastateltiin Venäjällä vaikuttavia suomalaisia. https://topspb.tv/programs/releases/88153/
Pietariin tulossa uutena vuonna odotettua vähemmän matkailijoita. Paikalliset matkanjärjestäjät
ovat yllättyneet Pietariin uutena vuonna odotettavan matkailijoiden määrän vähäisyydestä. Kysyntä on
joidenkin matkailuoperaattorien tapauksessa tippunut jopa 20% viime vuodesta. Erityisesti kaupungin
kalliimmat hotellit kärsivät matkailijoiden vähäisyydestä. Samalla uuden vuoden jälkeen kaupunkiin
saapuvien matkailijoiden määrä on kuitenkin kasvussa. Tällä hetkellä kaupunkiin odotetaan saapuvan
uudeksi vuodeksi noin 0,5 miljoonaa matkailijaa. https://www.fontanka.ru/2017/12/19/123/
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Pietarin kaupunki haluaa sijoittaa noin miljardi ruplaa uuteen kylpylähankkeeseen. Smolnan
päättäjien marraskuun alussa esitellystä vuoden 2018 budjettiluonnoksesta ilmenee, että se olisi
suuntaamassa noin miljardi ruplaa (noin 14 405 600 euroa) Siestarjoen (ven. Сестроре́цк)
kylpyläkeskittymän rakentamiseen. Siestarjoki on Pietarin alueeseen kuuluva kaupunki, joka sijaitsee
noin 35 kilometriä Pietarin keskustasta luoteeseen Suomenlahden ja Raja- eli Siestarjoen
muodostaman Roslivajärven välisellä kannaksella. Osa paikallisista päättäjistä on kuitenkin
kummeksunut päätöstä sijoittaa näin huomattava rahamäärä kyseiseen
projektiin. http://www.fontanka.ru/2017/11/01/028/
Osalle Pietarin kaduista halutaan palauttaa niiden vallankumousta edeltäneet nimet. Pietarin
topografinen komissio kertoi marraskuussa päättäneensä palauttaa tietyille Pietarin kaduille niiden
tsaarinaikaiset nimet. Pietarin lakiasäätävä kokous kuitenkin vastusti ideaa. Nyt Pietarin kuvernööri
Georgi Poltavtšenko on kommentoinut katujen nimien olevan yhteydessä historialliseen kuvaan
Pietarista sekä osa kansalaisten elävää muistoa. https://nevnov.ru/520606-georgii-poltavchenko-vystupaetza-pereimenovanie-ulic-s-sovetskimi-nazvaniyami, http://www.fontanka.ru/2017/12/06/111/
4. Pietarin hallinto, nimitykset ja erot
Poltavtšenko haluaa nimittää Mikhail Kutšerjavyin kaupungin ”arktisten asioiden
varakuvernööriksi”. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on ehdottanut Pietarin lakiastäävälle
kokoukselle, että Leningradin alueella varakuvernöörin virassa toimiva Mikhail Kutšerjavyi valittaisiin
kaupungin ”arktisten asioiden varakuvernöörin” tehtävään. Kutšerjavyin on tarkoitus aloittaa uudessa
tehtävässään 13.12. Myös lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Vjatšeslav Makarov on korostanut,
kuinka ammattitaitoinen ja johtamiskykyinen Kutšerjavyi on. Kutšerjavyi on aiemmin työskennellyt eri
tehtävissä puolustusministeriössä. Kaupungin ”arktisten asioiden varakuvernööri” tulee
työskentelemään ympäristöturvallisuuteen ja arktisen alueen kysymyksiin liittyvien tehtävien parissa.
https://www.dp.ru/a/2017/12/11/Poltavchenko_predlozhil_naz?utm_source=facebook.com&utm_medium=social
&utm_campaign=dprunews&utm_content=instant
Kaupungin arktinen varakuvernööri esiteltiin. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko esitteli
tiistaina 19.12. Pietarin lakiasäätävän kokouksen kokouksessa kaupungin uuden arktisen
varakuvernöörin. Tehtävään valittu Mikhail Kutšerjavyi tulee työskentelemään ympäristöturvallisuuteen
ja arktisen alueen kysymyksiin liittyvien tehtävien parissa. Aiemmin Kutšerjavyi on työskennellyt eri
tehtävissä puolustusministeriössä.
https://www.dp.ru/a/2017/12/19/Georgij_Poltavchenko_preds?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm
_campaign=targetings-dp&utm_content=rss

