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* Uutiskooste sisältää julkisista lähteistä kerättyä aineistoa. Kooste ei edusta konsulaatin virallista
mielipidettä. Kooste on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ellei toisin ole sovittu.
Lisätietoa: info.pie@formin.fi
Tässä uutiskoosteessa mm:




Jalkapallon MM-kisat 14.6.-15.7.2018
Mielenosoituksia mm. Telegramin puolesta ja presidentti Putinin uutta vaalikautta
vastaan
Pietarin kansainvälinen talousfoorumi 24.-26.5.2018

1.JALKAPALLON MM-KISAT
Tax Free otetaan kokeilukäyttöön Pietarissa ja muissa Venäjän MM2018 -kaupungeissa 10.4.
alkaen. Kokeilu tulee kestämään vuoden 2018 loppuun. Tax Freen voi saada 10 000 ruplan (n. 135
euroa) minimiostoksesta. Pietarissa Tax free otetaan käyttöön Pulkovon lentokentällä ja DLTkauppakeskuksessa Suurella tallikadulla. https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/10/test-free/
https://www.rbc.ru/business/10/04/2018/5ac60e9a9a7947a06c56bdd6?from=main [10.4.2018]
Pietarin liikennettä ja yritystoimintaa rajoitetaan jalkapallon MM-kisojen aikana
turvallisuussyistä. Liikennettä Nevskin valtakadulta Moikalle rajoitetaan turvallisuussyistä 12.6.-17.7,
kirjoittaa The Village. Delovoj Peterburgin mukaan turvallisuussyistä kaikkien laivaliikenteen
vaarallisten lastien lastaaminen voidaan keskeyttää niillä alueilla, joilla käydään jalkapallo-otteluita.
Kielto voi koskea kaikkia kemiantuotteita kuljettavia laivoja, mikä puolestaan voi johtaa mm. tehtaiden
seisahtumiseen Leningradin ja Kaliningradin alueiden autotehtailla. Kielto voi lisäksi vaikuttaa auton
osien markkinoihin. Satamapäälliköiden kerrotaan aikovan varoittaa asiakkaitaan siitä, että
kaikenlaisten vaarallisten aineiden jälleenlaivaus tullaan keskeyttämään aikaväliksi 25.5.-25.7. Kielto
vaikuttaa suureen määrään tavaroita akuista ja maaleista turvatyynyihin. Jalkapallon MM-kisat
järjestetään Venäjällä 14.6.-15.7. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/309383-chempionat
https://www.dp.ru/a/2018/04/17/SMI_meri_bezopasnosti_k?hash=689086 [18.4.2018]
Pietari jäädyttää kuorma-autojen liikennelupien myöntämisen kesän jalkapallon MM-kisojen
ajaksi. Pietarin kaupunginhallinto on päättänyt jäädyttää lupien antamisen suurten kuorma-autojen
liikkumiselle MM-kisojen asiakasryhmien liikkumisreiteillä kuukaudeksi aikavälillä 14.6.-15.7. Kielto
tulee koskemaan yli 8 tonnia painavia kuljetuksia. Kielto tulee vaikeuttamaan vähittäiskauppaketjujen,
tavarantoimittajien ja kehittäjien työtä. Tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ja vähentää liikennettä
teillä
MM-kisojen
aikaan.
https://www.dp.ru/a/2018/04/22/CHempionat_bez_gruzovikov?utm_source=facebook&utm_medium=s
ocial&utm_campaign=dprunews&utm_content=instant#0_5___1058_185637129 [23.4.2018]
Pietarissa ja Moskovassa hotellit tulevat jalkapallon MM-kisojen aikana myymään kaupunkien
yhdistettyä julkisen liikenteen korttia. Julkisen liikenteen kortti Troika/Podorožnik tulee MM-kisojen
aikaan toimimaan niin Pietarissa kuin Moskovassakin ja sitä tullaan myymään hotellien vastaanotoissa.
Kortit on suunnattu jalkapallofaneille, jotka aikovat seurata otteluita molemmissa kaupungeissa.
Moskovan kaupunginjohtajan mukaan sopimuksen kortin myynnistä on allekirjoittanut jo yli 30 hotellia
molemmissa kaupungeissa. Luvun uskotaan vielä kasvavan. https://rustelegraph.ru/news/2018-0424/v-gostinitsakh-peterburga-nachnut-prodavat-podorozhniki-79935
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https://www.dp.ru/a/2018/04/24/Karti_TrojkaPodorozhnik?hash=689680 [23.4.2018]
Pietarin kaupunginhallinto odottaa kesän jalkapallon MM-kisoihin saapuvan vähintään 400 000
jalkapallofania perheineen. Asiasta kertoi Pietarin matkailukomitean varapuheenjohtaja Nana Gvitšija
viraston lehdistötilaisuudessa. Gvitšija muistutti kaupungissa MM-kisojen aikana vaikuttavista erityisistä
määräyksistä, joihin kuuluvat mm. maahantulomääräysten kiristys: 25.5.-25.7. ulkomaalaisten on
rekisteröidyttävä yhden vuorokauden sisällä, muista venäjän kaupungeista tulevien 3 vuorokauden
sisällä. Tämän lisäksi 1.6.-17.7. on voimassa kielto, jonka mukaan tilaus- ja alueidenvälisen bussit
eivät saa saapua kaupunkiin, ellei niillä ole valtiollista ERA-GLONASS-navigaatiojärjestelmää. Myös
kaupungin liikennettä rajoitetaan, esimerkiksi Krestovskin saaren alue suljetaan liikenteeltä asukkaiden
henkilöautoja
lukuunottamatta.
https://www.dp.ru/a/2018/04/26/V_Peterburge_ozhidajut_400?hash=689898
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310663-spb-bolelshiki [27.4.2018]
Alkoholin myyntiä rajoitetaan Pietarissa jalkapallon MM-kisojen aikaan. Koko MM-kisojen ajan
vahvojen alkoholien myyntiä tullaan rajoittamaan Talliaukiolla, jolla tulee sijaitsemaan kisojen fanialue.
Lisäksi alkoholin, ml. oluen myyntiä lasisista laseista Pietarin stadionin lähettyvillä aiotaan rajoittaa
ottelupäivinä ja niitä edeltävinä päivinä. Päätöksen on tehnyt kaupungin parlamentti ja päätöstä
käsitellään vielä 7.5. https://www.dp.ru/a/2018/05/03/V_Peterburge_ogranichat_pr?hash=690325
[4.5.2018]
Kesän jalkapallon MM-kisojen aikana Pietarin alueella tullaan kieltämään kameralennokkien
lennättäminen. Kielto on voimassa 1.6.-17.7.2018 110 kilometrin laajuisella alueella.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/311199-drones-spb [8.5.2018]
Pietarin metrolinjoilla puhutaan pian englantia. Metrolinjoilla 1,2,3 ja 4 otetaan viikosta 20 alkaen
koekäyttöön englanninkieliset kuulutukset. Linjalla 5 vastaava vastaava testi on jo tehty. Testit
päättyvät 6. kesäkuuta. ”Odotamme, että testien tulokset helpottavat huomattavasti ulkomaalaisten
turistien ja jalkapallon vuoden 2018 MM-kisojen kannattajien liikkumista Pietarin metrossa”, metron
lehdistöpalvelusta tiedotetaan. Artikkelissa muistutetaan, että kisaturistit pääsevät kaikille MMkisastadioneille ilmaisilla busseilla ja ratikoilla. https://rustelegraph.ru/news/2018-05-08/sosleduyushchey-nedeli-chetyre-vetki-metro-peterburga-zagovoryat-po-angliyski-80147
https://rustelegraph.ru/news/2018-05-07/v-gorodakh-provedeniya-chm-2018-dlya-bolelshchikovzapustyat-besplatnye-avtobusy-i-tramvai-80141 [9.5.2018]
Pietarin jalkapallon MM-stadionin rakentaminen vei kaupungin budjetista yli 45 miljardia ruplaa.
Asiasta kertoo uutistoimisto TASS. Poltavtšenko kertoi stadionin suunnitellun vievän 33 miljardia.
Tarkaa summaa on Poltavtšenkon mukaan vielä mahdotonta sanoa, mutta 45 miljardia on
”mahdollisimman
lähellä
todellisuutta”.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/21/stad-14/
[21.5.2018]
MM-kisojen aikaan uusi Novokrestovskajan metroasema tulee olemaan ainoastaan ZenitArenan kävijöiden käytössä. Asiasta ilmoitti Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko. Poltavtsenko
vetoaa asiassa FIFAn turvallisuusmääräyksiin. Begovaja-aseman avaamisesta ilmoitetaan
Poltavtšenkon mukaan sitten, kun tarvittavat dokumentit ovat valmiita. Valmista tulee kuitenkin
olemaan
jo
Pietarin
kaupungin
päivän
juhlintaan
27.5.
mennessä.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/21/1704391.html [21.5.2018]
Venäjän puolustusministeriö lähettää jalkapallon MM-kisojen ajaksi Pietariin liikuteltavia
erikoisjoukkoja varmistamaan ilmaturvallisuuden. Liikuteltavien joukkojen on tarkoitus turvata
kisastadionit sekä valvoa ja estää kameralennokkien käyttö. Pietariin lähetetään mm. elektronisen
sodankäynnin REB-joukkoja. Liikuteltavia erikoisjoukkoja lähetetään kaikkiin yhteentoista
kisakaupunkiin.
Asiasta
ilmoitti
RBK.
https://www.rbc.ru/politics/21/05/2018/5afc3f8c9a79471627e55322?from=main
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https://www.fontanka.ru/2018/05/21/020/ [22.5.2018]
Tiukentunut rekisteröinti, kokoontumiskielto ja liikennerajoituksia – Bumaga kertoo, mitä
Pietarissa kielletään ja rajoitetaan jalkapallon MM-kisojen aikana. Ulkomaalaisten on
kisakaupungeissa rekisteröidyttävä kolmen päivän sisällä, eikä rekisteröinti postitse ei ole mahdollista.
Bumagan mukaan rekisteröitymisvelvollisuuttaan rikkonut matkailija voi saada sakkoja
kolmeentuhanteen ruplaan saakka, asunnon omistaja viiteentuhanteen.
Presidentin ukaasilla kisakaupungeissa on 25.5.-25.7. kielletty sellaisten joukkotapahtumien
järjestäminen, jotka eivät liity urheiluun. Tapahtumia saa järjestää vain paikallisviranomaisten
määrittelemissä paikoissa FSB:n ja sisäministeriön suostumuksella. Viranomaisten tulee myös
hyväksyä tapahtuman osallistujamäärä ja kesto. Vastaavaa presidentin ukaasia sovellettiin Venäjällä
ensi kertaa viime kesän Confederations Cupin aikaan. Tällöin poliisi pidätti koko Venäjällä suuria
määriä aktivisteja ja jopa yhden ihmisen mielenosoitusten osallistujia, jotka eivät vaadi lupaa. Ukaasia
on jo viime vuonna vaadittu kumottavaksi perustuslain vastaisena, mutta turhaan. Helmikuussa 2018
Nizhni Novgorodissa Boris Nemtsovin muistoksi järjestetyn marssin järjestäjät kirjoittivat Fifan
puheenjohtajalle Gianni Infantinolle avoimen kirjeen, jossa he pyysivät tätä suojelemaan
kokoontumisvapautta Venäjällä jalkapallon MM-kisojen aikana. Infantino ei ole reagoinut kirjeeseen.
28.5.
kävi
ilmi,
että
Pietarin
nuorten
ihmisoikeusliikkeen
jäseniä
oli
kääntynyt
perustuslakituomioistuimen
ja
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen
puoleen
valittaen
kokoontumiskiellosta.
Lisäksi Pietarissa rajoitetaan väliaikaisesti alkoholin myyntiä lasiastioista mm. Talliaukiolla ja sen
lähettyvillä sekä Krestovski-saaren stadionin vieressä. Kaikkiaan kielto koskee 20 alkoholia lisenssillä
myyvää kauppaa, mutta ei ylety baareihin.
Myös liikennettä rajoitetaan ja Krestovski-saarelle päästetään vain paikallisia asukkaita. Pietarin
liikennettä alettiin rajoittaa 25.5. ja Talliaukio on liikenteeltä kokonaan suljettu 26.7. asti. Pietarissa on
rajoitettu myös rekka-autojen liikennettä. Tämän lisäksi kaupunkiin tulee ilmesytmään ilmestyy erityisiä
jalankulkijoiden turva-alueita, jotka ovat stadionia 1-2 kilometrin etäisyydeltä ympäröivää aluetta.
Kaupungissa kielletään lennokit, metsästystä rajoitetaan ja kisojen aikana voimassa on kielto myydä
aseita.
1.6.-17.7. kisakaupungeissa kielletään matkailuun ja kiertoajaluihin käytettävien bussien tulo, mikäli
niiden matkustajat eivät ole menossa seuraamaan otteluita.
Koko kisojen ajan rajoitetaan vesiliikennettä Gribojedovin kanaalia pitkin sekä Krestovski-saaren
stadionille johtavia reittejä pitkin. https://paperpaper.ru/wc-ban/ [29.5.2018]
Allegrojen vaunumäärä tuplataan jalkapallon MM-kisojen aikaan. Asiasta ilmoitti 5.6. RŽD. RŽD:n
mukaan yhdistetyt junavaunut lähtevät Helsingistä 21., 22. ja 26.6., ja takaisin Pietarista Helsinkiin 22.,
25. Ja 27.6. Lisäksi 4., 11. Ja 15.6. Pietarista Helsinkiin kulkee ylimääräinen yövuoro. Aiemmin on
myös ilmoitettu, että 22., 23. Ja 24.6. sekä 7.-8.7. Pietarista Helsinkiin matkaavien Allegrojen
suomenpuoleinen matka taittuu bussilla. https://www.fontanka.ru/2018/06/05/014/
https://78.ru/news/2018-0605/chislo_allegro_mezhdu_peterburgom_i_helsinki_uvelichitsya_vo_vremya_chm2018 [5.6.2018]
Jalkapallon MM-kisoihin on ostettu jo yli 2,4 miljoonaa lippua. Asiasta ilmoitti uutistoimisto
Interfax, joka viittasi FIFAn tietoihin. Kaikista eniten lippuja ovat ostaneet venäläiset. Muita maita,
joissa lippuja on ostettu paljon, ovat USA, Brasilia, Kolumbia, Saksa, Meksiko, Argentiina, Peru, Kiina,
Australia ja Iso-Britannia. https://www.dp.ru/a/2018/06/07/Bolelshhiki_kupili_bolee_2?hash=692672
[8.6.2018]
Nevskin valtakadulle ilmestyi uudistettuja wifi-verkollisia bussipysäkkejä, mutta erityisesti
Pietarissa verkkojen turvattomuus on ongelma. Pysäkeillä toimii wifi ja niissä on sähköinen näyttö,
josta bussien saapumisajat näkyvät. Samaan aikaan ”Kasperski-laboratorio” testasi MM-kaupunkien
julkiset wifi-verkot ja varoitti turvattomista wifi-verkoista kisakaupungeissa. Kävi ilmi, että joka viides
wifi-piste ei käytä salausalgorytmejä. Kaikista epäluotettavimpia verkot olivat Pietarissa (37%),
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Kaliningradissa (35%) ja Donin Rostovissa (32%). https://www.the-village.ru/village/city/newscity/314519-ostanovki-nevskiy
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/314557-wi-fi [8.6.2018]
Pietarin lentokenttäbussi 39E kulkee kisojen ajan Pulkovosta Vosstania-aukiolle. Tällöin
lentokenttäbussille pääsee Moskovskaja-metroasemalta. https://rustelegraph.ru/news/2018-06-07/vovremya-chm-avtobus-iz-pulkovo-dovezet-do-ploshchadi-vosstaniya-80643
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/314959-avtobusy-pulkovo-chempionat [8.6.2018]
Pietarilaiset aktivistit protestoivat jalkapallon MM-kisoja uudella projektillaan ”Cup for People”.
Useiden eri yhteiskunnallisten järjestöjen ja aloitteiden edustajat suunnittelevat omaa ”inhimillisempää”
turnaustaan, jota on tarkoitus käyttää paikallisten asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan hyödyksi,
kertoo The Village. Turnauksen puitteissa tullaan toteuttamaan useita pienempiä, mm. ympäristöön ja
naisten oikeuksiin liittyviä projekteja sekä ilmaisia, epävirallisia kävelykierroksia. Osa projektia on mm.
kävelykierros, jota on valmistelemassa Amnesty International. Lisäksi aktivistit avaavat 50 metrin
päähän virallisesta fanialueesta oman kansalaisten turistikeskuksen, jossa on näyttelyitä mm.
monimuotoisuudesta, maahanmuuttajista, pakolaisista ja LGBT-väestä. Tilassa aiotaan järjestää
esitelmiä,
keskusteluita,
konferensseja
ja
muita
tapahtumia.
https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/314897-cup-for-people
http://cupforpeople.spb.ru/ [14.6.2018]
Pietarissa useat ulkomaalaiset kisafanit ovat joutuneet varkauksien kohteiksi jo ennen kisojen
alkua. Varkaudet ovat tapahtuneet mm. bussissa, kadulla ja kisojen fanialueella, ja menetettyjen
tavaroiden joukossa on ollut pankkikortteja, suuria summia rahaa ja jopa kokonainen matkalaukku
passeineen. Ryöstettyjen joukossa on jo ainakin USA:n, Marokon, Kiinan, Venezuelan ja Egyptin
kansalaisia. 11.6. Pietarin keskusta-alueen poliisi sai tiedon siitä, että kaksi koditonta miestä oli
ryöstänyt kisaturistin Gribojedovin kanaalilla. Fontanka huomauttaa, ettei poliisien työ yrittää ymmärtää
rikosilmoituksen
tekemään
tulleita
kisaturisteja
ole
aina
aivan
yksinkertainen.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/06/12/wc-5/
https://www.fontanka.ru/2018/06/13/007/ [14.6.2018]
MM-kisojen otteluihin saa sittenkin tuoda selfie-tikkuja. Asiasta ilmoitettiin 13.6.
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-13/bolelshchikam-razreshili-pronosit-na-matchi-chm-2018-selfipalki-80732 [14.6.2018]

2. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA
1.1 Aktivismi
Aktivistit osoittivat Pietarissa mieltään historiallisen keskustan viheralueiden tuhoamista
vastaan. Aktivistit järjestivät yhden hengen mielenosoituksia sekä Pietarin kaupunginhallinnon luona
että Dostojevski-museon vieressä, jonka uusi suunnitteilla oleva rakennus on tarkoitus rakentaa
viheralueen paikalle. Yhden hengen mielenosoitukset jatkuvat myös tänään mm. lakiasäätävän
kokouksen luona. https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/10/skver-4/ [11.4.2018]
FSB:n pidättämän anarkistin Viktor Filinkovin vaimo on hakenut poliittista turvapaikkaa
Suomesta. Filinkov on Venäjällä pidätettynä vallankaappauksesta syytettynä, ja on kertonut FSB:n
kiduttaneen häntä. Filinkovin vaimo Aleksandra Filinkova lensi Suomeen 9.4. ja haki turvapaikkaa heti
seuraavana päivänä. Filinkova kertoi lähteneensä Suomeen turvallisuussyistä peläten venäläisten ja
ukrainalaisten turvallisuusjoukkojen seurantaa. Filinkova aikoo kertoa Suomen viranomaisille miehensä
kidutuksesta, ja siitä, ettei FSB pidä siitä, että asia on ollut mediassa esillä. ”En tahdo ottaa selvää
siitä, aikovatko FSB:n virkailijat toteuttaa uhkauksensa osoitteessani vai eivät. Vapaana ja turvassa
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voin joka tapauksessa auttaa miestäni enemmän, kuin jos häntä voitaisiin painostaa turvallisuudellani”,
Filinkova kertoo. Todisteina hän aikoo esittää asianajajan lausunnon ja muita kirjoituksia, joissa Viktor
Filinkov kertoo uhkauksista. Filinkova ei kuitenkaan ole itse joutunut uhkausten kohteeksi. Filinkova
aikoo järjestää mediakampanjan miehensä tueksi.
Bumaga uutisoi eilen, ettei FSB löytänyt todisteita antifasistien Viktor Filinkovin ja Igor Šiškinin
pahoinpitelyistä.
Bumaga uutisoi eilisiltana myös, että samaan tapaukseen on löytynyt vielä uusi syytetty, pietarilainen
rakennuskiipeilija Juli Bojaršinov. Bojaršinov pidätettiin 21. tammikuuta 30 päiväksi syytettynä
räjähteiden laittomasta hallussapidosta. 11.4. esitettiin syytteet osallistumisesta terroristiseen
yhteisöön. http://www.fontanka.ru/2018/04/11/108/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/11/no-tortures/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/11/boyar-2/ [12.4.2018]
Nevskin valtakadulla halutaan 1.5. pitää ”Marssi Pietarin suojelemiseksi”. Lakiasäätävän
kokouksen kansanedustajat ovat antaneet kuvernööri Georgi Poltavtšenkolle kirjeen, jossa pyydetään
lupaa tapahtumalle. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Boris Višnevski, Mihail Amosov, Oksana Dmitrieva,
Aleksei Kovalev, Maksim Reznik ja Nedežda Tihonova. Tapahtuman jälkeen on tarkoitus kokoontua
yhdelle kaupungin keskusaukioista. Tapahtuman VKontakte -sivuilla marssin kerrotaan viime vuonna
keränneen noin 10 000 osanottajaa, ja että sillä pyritään suojelemaan kaupungin kulttuurista ja
tieteellistä
pääomaa.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/309375-marsh-zashitaspb?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=ocherednoy-marsh-v-zaschitupeterburga-pla&utm_content=18729773
https://vk.com/spbmarsh [17.4.2018]
Ihmisoikeusvaltuutettu Tatjana Moskalkova on ilmoittanut tarpeesta kehittää laki, jolla voitaisiin
kieltää alaikäisiä osallistumasta mielenosoituksiin. Aiemmin samankaltaista aloitetta on esittänyt
federaationeuvoston puheenjohtaja Valentina Matvijenko. Moskalkovan mukaan on välttämätöntä
saada aikaan mekanismi, jolla voidaan estää alaikäisiä osallistumasta erityisesti spontaaneihin
mielenosoituksiin. Moskalkovan mukaan ”jotkut poliittiset voimat ovat osanneet käyttää
lainsäädännössä olevia aukkoja, riskeeraten kansalaisyhteiskunnan ajattelematta lainkaan, kuinka
epäinhimillistä on manipuloida nuoria.” http://www.the-village.ru/village/city/news-city/309397-schoolprotest [18.4.2018]
Pietarilaiset liittyvät viikonloppuna lennokkiprotesteihin Telegramin ja vapaan internetin
puolesta. Lauantaina 14.4. Telegramin käyttäjät saivat viestin, jossa kehotettiin protestoimaan
Telegramin blokkaamista heittämällä paperilennokki ulos ikkunasta sunnuntaina 22.4. klo 19.00.
Roskomnadzor määräsi Telegram-palvelun estämisestä 16.4., mutta palvelu on toiminnassa edelleen.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/22/fly-teleg/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/04/22/1698351.html [18.4.2018]
Pietarissa järjestettiin viikonloppuna yhden hengen mielenosoituksia Pohjois-Samarkan
kaatopaikan laajentamista vastaan. Sunnuntaina 22.4. Pohjois-Samarkan kaatopaikan lähialueiden
asukkaat osoittivat mieltään Leningradin oblastin hallituksen luona kaatopaikan laajentumista vastaan.
Mielenosoittajat kertoivat protestoivansa laajentumissuunnitelmia vastaan ja sitä vastaan, etteivät
valtaapitäviä kiinnosta lähikylien asukkaiden ongelmat. Esimerkiksi asutuksista 600 sijaitsee alle 500
metrin päässä kaatopaikasta. ”Meidän on jo nyt pakko elää kamalissa ympäristöolosuhteissa, joihin
kuuluvat epämiellyttävä haju, maaperän vaarallisen korkea saastumisaste sekä haitallisten aineiden
enimmäispitoisuuksien ylittyminen vedessä”, kertoo Mjaglovossa asuva Mihail Plotnikov. Neuvostoliiton
aikana kaatopaikka oli tarkoitettu rakennusjätteelle, eikä kotitalousjätettä otettu, sillä kaatopaikka
sijaitsee kosteikkoalueella. Kaatopaikka on ollut olemassa vuodesta 1974, mutta virallisesti maa-alue
on annettu sen käyttöön vasta vuonna 1998. http://47news.ru/articles/137837/ [25.4.2018]
Pietarin vappumarssilla 1.5. pidätettiin mm. LGBT-aktivisteja. Pietarin vappumarssilla pidätettyjen
joukossa oli Putinin kuvaa pidellyt pietarilainen aktivisti, kuolleiden puolueeseen kuuluva Varvara
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Mihailova, jonka pitelemässä kehyksessä esitettiin Putinin muotokuvan mätäneminen yhdeksässä
vaiheessa. Ammattiliittojen kulkueessa marssineet LGBT-aktivistit Aleksei Nazarov, Igor Kotšetkov ja
Kirill Fedorov pidätettiin, sillä aktivistien kantamat sateenkaariliput eivät poliisin mukaan vastanneet
ammattiliittojen marssin ilmoitettuja tavoitteita. Lisäksi pidätettiin muiden maiden valtioiden, mm.
Ukrainan lipun kanssa kulkeneita marssijoita. Bumaga kertoo pidätettyjä olleen yhteensä 15 ja
nuorimman heistä olleen 14-vuotias. Telegrafin mukaan pidätettyjä oli 14. Vappumarssi sujui pääosin
rauhallisesti. Vappumarssille kokonaisuudessaan osallistui Fontankan mukaan yli 50 tuhatta ihmistä ja
Smolnan mukaan 57 tuhatta. Rosbalt kertoo sisäministeriön arvion osallistujamäärästä olevan 60
tuhatta. Vappumarsseille Pietarin kaupunginhallinnon edustajien kulkueessa osallistuivat myös mm.
Pietarin
kuvernööri
Georgi
Poltavtšenko
ja
varakuvernööri
Igor
Albin.
https://www.fontanka.ru/2018/05/01/062/
https://www.fontanka.ru/2018/05/01/018/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/01/firstmay/
https://rustelegraph.ru/news/2018-05-01/v-peterburge-zaderzhali-14-uchastnikov-soglasovannogomarsha-protesta-80041
https://www.dp.ru/a/2018/05/01/V_Peterburge_na_Pervomae?hash=690216 [2.5.2018]
Pietarissa marssittiin vappuna sateessa Telegramin ja vapaan internetin puolesta.
Mielenosoittajilla oli mukanaan mm. ikoni, jolla oli Telgramin perustajan Pavel Durovin kasvot ja
käsissään Telegramin tunnuksena toimiva paperilennokki. Marssi alkoi klo 11 Ligovsky prospektilta ja
kulki Nevskin valtakadun kautta Marskentälle. Delovoj Peterburg kertoo suurimman osan osanottajista
olleen nuoria, jotka olivat lähteneet kaduille Telegramin perustaja Pavel Durovin kehotuksesta. DP:n
mukaan huomionarvoista on se, että mielenosoituksessa oli paljon uusia kasvoja, eikä vain
”ammattimielenosoittajia”, joita sen mukaan vastaavissa mielenosoituksissa useimmiten näkee.
Mukana oli myös muutamia Pietarin Yandexin, Googlen ja muiden IT-jättiläisten työntekijöitä. DP:n
mukaan kulkue sai myös poliisin erityishuomion: sillä oli saattajia kulkueen edessä ja takana.
Moskovassa järjestettiin samaan aikaan 12 tuhatta osanottajaa kerännyt mielenosoitus Telegramin
tukemiseksi. DP kertoo Pietarin marssin keränneen sateen vuoksi huomattavasti vähemmän
osallistujia, noin 500-600 osallistujaa, mutta muihin Pietarin vappukulkueisiin verrattuna tämäkin määrä
oli kuitenkin suuri. Kulkueeseen liittyi marssin aikana väkeä ja Marskentälle kokoontui jo noin tuhat
henkeä. DP kertoo eri mielenosoitusten sukupolvieron näkyneen erityisen hyvin, kun seurasi samaan
aikaan käynnissä ollutta marssia Pietarin suojelemiseksi. Tähän marssiin osallistui vanhempia
henkilöitä,
jotka
vastustivat
uudisrakentamista
Pietarin
keskustassa.
https://www.dp.ru/a/2018/05/01/Kak_prohodil_miting_v_pod
https://www.fontanka.ru/2018/05/01/029/
https://www.fontanka.ru/2018/05/01/025/
https://paperpaper.ru/pervomai/
https://www.dp.ru/a/2018/05/01/V_Peterburge_prohodit_per?hash=690206
https://www.dp.ru/a/2018/05/01/V_Peterburge_prohodit_mit?hash=690212 [2.5.2018]
Pietarin vappukulkueessa pidätetyille sakkoja 12 000 ruplaa, yksi sairaalaan. Toukokuun
ensimmäisen päivän kulkueessa Ison-Britannian lippua kantanut pietarilainen määrättiin maksamaan
11 000 ruplan sakot. Ukrainan lippua kantaneelle aktivistille määrättiin 12 000 ruplaa sakkoja (noin 160
euroa). Lisäksi aktivisti joutui viettämään yönsä voimakkaasti maalilta haisevassa sellissä, josta hän
sai niin vahvoja oireita, että hänelle vaadittiin Petrogradskin oikeudessa sairaalahoitoa. Ulkomaisten
valtioiden symboleiden kantamisesta pidätettiin Pietarissa vappuna kaikkiaan kymmenen henkeä.
Lisäksi pidätettyjen joukossa oli kolme sateenkarilippua kantavaa ja yksi, joka kantoi Putinin
muotokuvaa. http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/02/1700480.html
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/03/flagi/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/03/1700511.html
https://www.fontanka.ru/2018/05/02/038/
https://www.fontanka.ru/2018/05/03/009/ [3.5.2018]
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Vesnan aktivisti ja Navalnyin kannattaja Ilja Gantvarg pidätettiin osallistumisesta Kemerovon
uhrien muistotilaisuuteen. Gantvarg pidätettiin myöhään illalla 3.5. syytettynä mielenosoituksen
järjestyksen rikkomisesta. Gantvargia uhkaa 15 vuorokauden vankeusrangaistus. Aluksi luultiin, että
Gantvarg olisi pidätetty vappumarsseille 1.5. osallistumisensa vuoksi, jolloin hän marssi internetin
puolustamista vaativassa ja Telegramin blokkaamista vastaustavassa kulkueessa pidellen Pavel
Duroviksi maalattua ikonia. Tämän lisäksi epäiltiin, että Gantvarg olisi voitu pidätettää myös
perjantaiksi 5.5. suunnitellun Navlanyin mielenosoituksen vuoksi. Myöhemmin kuitenkin ilmoitettiin, että
Gantvarg pidätettiin osallistumisesta runomuistotilaisuuteen Kemerovon ostoskeskuspalon uhrien
muistoksi. Hiljaisessa mielenosoituksessa Gantvarg oli seisonut kyltin kanssa, jossa luki ”Pietari
suree”. Aiemmin Gantvarg pidätettiin tämän vuoden tammikuussa. Tällöin hän sai 10 vuorokauden
vankeusrangaistuksen osallistumisestaan Navalnyin mielenosoitukseen 28.1. Itse mielenosoituksessa
ei tällöin pidätetty ketään, mutta helmikuun puolivälistä maaliskuun alkuun yli 15 Navalnyin
vapaaehtoiselle annettiin vankeusrangaistus, ja he kaikki olivat eristyksissä presidentinvaalien aikaan
18. maaliskuuta, Bumaga kertoo. https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/04/nav-13/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/04/1700809.html [4.5.2018]
Pietarissa osoitettiin lauantaina 5.5. mieltä Putinin alkavaa presidenttikautta vastaan. Bumaga
kertoo, että Aleksei Navalnyin lauantaina 5.5. koolle kutsumat ”Hän ei ole meidän tsaarimme!” mielenosoitukset Putinin neljännen presidenttikauden alkamista vastaan keräsivät Pietarissa Nevskin
valtakadulle yli 2000 mielenosoittajaa, joista noin 200 pidätettiin. ”Pietarin vaalitarkkailijat” -liikkeen
koordinaattori Aleksei Belozerov kertoi Bumagalle saaneensa 170 tuhannen ruplan sakot ja 15 päivää
vankeutta. Belozerov pidätettiin hänen yrittäessään jakaa pidätettyjen tukiryhmän numeroita
poliisiautoissa pidätettyinä olleille mielenosoittajille. Monissa kaupungeissa, kuten Pietarissa ja
Moskovassa, mielenosoitukselle ei saatu lupaa. https://paperpaper.ru/ne-tsar-meeting/
https://www.fontanka.ru/2018/05/05/077/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/06/huge-3/
http://www.the-village.ru/village/city/gallery-city/311291-on-nam-ne-tsar
The Village kertoo Jabloko-puolueen alkaneen antaa juridista apua Navalnyin mielenosoitusten aikana
pidätetyille. Jabloko on julkaissut puhelinnumeroita, joihin pidätetyt tai heidän omaisensa voivat ottaa
yhteyttä. Yhteydenottoihin vastaa mm. puolueen asianajaja Boris Mamatov.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/311287-tsar-zaderzhanie
VTsIOM -tutkimuskeskuksen vastajulkaistun tutkimuksen mukaan 82% Venäjän kansalaisista on
kuitenkin tyytyväisiä presidentti Vladimir Putinin työhön.
https://www.fontanka.ru/2018/05/07/021/ [7.5.2018]
Kolme Vesna-liikeen aktivistia pidätettiin Putinin vastaisesta performanssista. Aktivistit
protestoivat Putinin neljättä virkakautta vastaan ripustamalla ihmisnukkeja kauloistaan roikkumaan
puuhun Marskentällä. Nukeilla oli kaulassaan tekstikylttejä, joissa luki mm: ”Vielä 6 vuotta? Ei kiitos!”
Vesna-aktivisti
Anton
Gorbatšovin
mukaan
pidättämisen
syytä
ei
kerrottu.
https://www.fontanka.ru/2018/05/07/113/ [8.5.2018]
Tutkintakomissio on kieltäytynyt nostamasta rikossyytettä Pietarin FSB:n väitetyn kidutuksen
vuoksi. Asiasta kertoi asianajaja Viktor Tšerkasov. Antifasisti Viktor Filinkovin mukaan FSB on
kiduttanut häntä, mutta tutkintakomissio ilmoitti eilen illalla, ettei se aio nostaa syytettä FSB:tä vastaan,
kertoo Bumaga. Filinkovin mukaan FSB pahoinpiteli häntä minipakettiautossa Pietarissa nyrkein ja
sähköshokein. Filinkov pidätettiin vuoden alussa syytettynä osallistumisesta terroristiseen yhteisöön.
Tapauksesta on Pietarissa syytettyinä kaksi henkilöä ja Keski-Venäjällä sijaitsevassa Penzassa kuusi.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/19/reject/ [20.4.2018]
Pietarin vaalitarkkailijoiden koordinaattori pääsi vapauteen. Aleksei Belozerov vapautettiin 20.5.
pidätyskeskuksesta, jossa hän vietti 15 vuorokoutta osallistuttuaan Putinin uutta presidenttikautta
vastustavaan ”Hän ei ole meidän tsaarimme” -mielenosoitukseen 5.5. Belozerov sai osallistumisestaan
ennätykselliset 170 tuhannen ruplan sakot. https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/20/beloz-free/
https://paperpaper.ru/belozerov/ [21.5.2018]
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Aleksei Navalnyin Pietarin toimiston koordinaattori Denis Mihailov joutuu viettämään yön
poliisilaitoksella. Mihailovin asiaa käsiteltiin oikeudessa tänään klo 9.00. Mihailov pidätettiin 5.
toukokuuta ”Hän ei ole meidän tsaarimme” -mielenosoituksessa. Lisäksi huomenna 6.6. oikeudessa
käsitellään valitusta Mihail Tsakunovin pidätyksestä. Hänet pidätettiin samaisessa mielenosoituksessa,
jossa hänellä oli mukanaan keltainen puhallettava kumiankka, josta on tullut korruption symboli.
Viranomaisten mukaan Tsakunov löi pidätyksen yhteydessä poliisilta hampaan.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/06/04/1708164.html [5.6.2018]
Ukrainalaisen ohjaajan Oleg Sentsovin tueksi pidetyssä mielenosoituksessa pidätetty
aktivisteja. Poliisit pidättivät kolme Ukrainan lippua pidellyttä mielenosoittajaa, Olga Smirnovan, Marija
Koževatovan ja Asan Mumdžin, syömälakossa olevan Sentsovin tueksi järjestetyssä
mielenosoituksessa 2. kesäkuuta.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/06/02/sentsov-action/
[5.6.2018]
YK:n
ihmisoikeuskomitean
mukaan
pietarilaisen
sakottaminen
mielenosoitukseen
osallistumisesta vuonna 2011 rikkoo kansainvälisiä sopimuksia. Pietarilaisen Jelena Popovajan
sakottaminen vuonna 2011 duumanvaaleja seuranneeseen mielenosoitukseen osallistumisesta rikkoo
kansainvälistä sopimusta kansalaisten poliittisista vapauksista, sanoo YK:n ihmisoikeuskomitea.
Luvaton mielenosoitus järjestettiin 5.12.2011 vastustamaan duumanvaaleissa havaittua vaalivilppiä.
Popovaja sai tällöin tuhannen ruplan sakot. YK:n ihmisoikeuskomitea tuki Popovajaa siinä, että
sakottaminen rikkoi tämän oikeuksia, ja kehotti Venäjää korvaamaan aktivistille sakkojen suuruisen
summan sekä oikeudenkäyntikulut. Komitea totesi myös päätöksessään, että Venäjän tulee noudattaa
sopimuksia rauhanomaisista mielenilmauksista ”mukaanlukien spontaanit mielenosoitukset”. YK
täydensi, ettei valtio saa liiallisesti rajoittaa kansalaistensa kokoontumisvapautta.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/06/13/popova/
https://www.kommersant.ru/doc/3656856 [14.6.2018]
Vappumarssille osallistuneelle tuomittiin 160 000 ruplan sakko Putinin kuvasta. Aktivisti Varvara
Mihailova sai vappumarssiin osallistumisesta 160 000 ruplan (noin 2200 euron) sakot pideltyään
kehystettyä valokuvasarjaa, jossa esitettiin Putinin muotokuvan hajoaminen yhdeksässä vaiheessa.
Sakkotuomion saamisen jälkeen kuvasarjan luojat ovat myyneet erilaisia tuotteita, joihin kyseinen
kuvasarja on painettu. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/315193-week-summary-spb
[14.6.2018]

1.2 Ympäristö
Putin allekirjoitti ukaasin Solovetskin saariston suojelemista ja kehittämistä hoitavan säätiön
luomiseksi. Säätiön puheenjohtajiksi nimitettiin pääministeri Dmitri Medvedev ja patriarkka Kirill.
Organisaation varallisuus tulee koostumaan liittovaltion budjetista sekä vapaaehtoisista maksuista ja
lahjoituksista. http://tass.ru/kultura/5101924 [9.4.2018]
Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos Krasnyi bor tahdotaan liittää osaksi valtiollista ”Puhdas
maa” -ohjelmaa. Asiasta ilmoitti 9.4. ympäristökomitean puheenjohtaja Ivan Grigorjev. Ohjelmaan
liittämisen myötä Krasnyi bor voisi kattaa suuren osan kuluistaan valtion budjetista, Grigorjev kertoi.
Pietarin hallinto on jo aiemmin pyytänyt valtionrahoitusta jätelaitoksen kunnostamiseen. Myös duuman
kansanedustajat ovat puhuneet asian välttämättömyydestä. Pietarin kaupunginhallinto esitti viime
keväänä suunnitelman Krasnyi borin kunnostamiseksi. Kunnostus jakautuu neljään osaan ja työ tulee
kestämään viidestä seitsemään vuotta. Mukana on myös ulkomaalaisia asiantuntijoita. Viime
syyskuussa jätelaitos sai myös viralliset verkkosivut (http://www.poligonkb.spb.ru/ ).
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/308543-krasnyi-bor
https://www.dp.ru/a/2018/04/09/Smolnij_rasschitivaet_pol?hash=688513 [10.4.2018]
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Pietarin ja Leningradin oblastin asukkaat tukevat ydinvoimaa, Pietari jopa muuta maata
enemmän. Levada-keskuksen tekemän kyselyn mukaan Pietarissa, jonka vieressä sijaitsee
Leningradin oblastin ydinvoimala, on koko maan korkeimmat ydinvoiman kannatusluvut, kertoo
47News. Kyselyn mukaan lähes kolme neljäsosaa venäläisistä suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti.
Pietarissa ydinvoimaa kannatti 82,4 prosenttia väestöstä (vrt. Moskova 77,2%). Kokonaisuudessaan
Luoteis-Venäjän alueella, jolla toimii kaksi ydinvoimalaa, kannatus oli 76,3 prosenttia.
http://47news.ru/articles/137213/ [12.4.2018]
Leningradin oblasti on valinnut alueellisen jätehuolto-operaattorin. Valituksi tuli AO ”Leningradin
oblastin jätehuoltoyritys” (ven. АО "Управляющая компания по обращению с отходами
Ленинградской области"). Yhtiö on 25-prosenttisesti valtion ja Sankt-Peterburg -pankille läheisten
rakenteiden omistama. Sopimuksen mukaan alueellinen toimija kerää, kuljettaa, jalostaa ja hävittää
kiinteän yhdyskuntajätteen Leningradin alueella yksin tai kolmansien osapuolten kanssa seuraavien 10
vuoden ajan. Leningradin alueen hallituksen mukaan alueella tuotetaan vuosittain jätettä noin 690 000
tonnia, josta vain 4 prosenttia kierrätetään. Lisäksi yli miljoona tonnia jätettä tuodaan Pietarista.
https://www.dp.ru/a/2018/04/19/Lenoblast_vibrala_musorn?hash=689362
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/309861-musor-operator-lenoblast [20.4.2018]
Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on keskustellut Venäjän presidentin erityisedustaja
Sergei Ivanovin kanssa Leningradin oblastin ekologisesta tilanteesta. Ivanov toimii Venäjän
presidentin erityisedustajana luonnonsuojelua, ympäristön tilaa ja liikennettä koskevissa asioissa.
Keskustelussa kerrotaan käsitellyn useita niin energia- kuin ekologisiakin projekteja, joissa Fortum on
mukana. Näitä ovat esimerkiksi helmikuussa tehty näytteiden otto Krasnyi Borin jätealtaasta. Altaista
otettiin noin 1300 litraa näytteitä, jotka käsitellään laboratoriossa Suomessa. Analyysin valmistumiseen
tarvitaan kolme kuukautta ja tuloksia odotetaan kesään mennessä. Analyysin tuloksena Venäjä saa
konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka jätealtaiden sisältö voidaan hävittää. Fortumilla kerrotaan olevan
yli 40 vuoden kokemus jätteiden käsittelystä, mukaanlukien Syyrian kemiallisten aseiden käsittely.
https://regnum.ru/news/2406993.html
https://topspb.tv/news/2018/04/20/finskie-ekologi-predlozhat-sposob-utilizacii-othodov-s-poligonakrasnyj-bor/ [24.4.2018]
Vuonna 2019 Leningradin oblastissa aloitetaan uusi jätteenkierrätyshanke. Leningradin
oblastissa käynnistetään pilottihanke, jossa kokeillaan jätteen keräämistä kahdella erillisellä säiliöllä.
Yhteen säiliöön on tarkoitus laittaa biojäte ja toiseen kaikki muu jäte. Paikallisviranomaisten mukaan
hankkeella saadaan jäte kierrätettyä aiempaa tehokkaammin. Hanke käynnistetään aluksi muutamalla
oblastin alueella ja laajennetaan myöhemmin koko alueelle. Asiasta kertoi jätehuollon alueellisen
osaston päällikkö Nikolai Borisov.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310517-lenoblast-razdelnyi-sbor [26.4.2018]
Fontanka kirjoittaa Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan altaiden suojavallien ongelmista ja
niiden ongelmallisesta rakennusprosessista. Fontankan mukaan suojavallien tilanne on akuutti, ja
myrkkyaltaiden reunoille kasataan nyt hiekkavalleja, vaikka ne ovat jo kertaalleen pettäneet. Padot
rakennettiin vuonna 2009, ja ne alkoivat murentua jo vuoden kuluttua. Fontankan mukaan Pietarin
kuvernööri Georgi Poltavtšenko on ilmoittanut kaupungin varmistavan kaatopaikan turvallisuuden.
Suojavalleista keskusteltiin lakiasäätävän kokouksen ympäristö- ja luonnonsuojelukomission
kokouksessa eilen 26.4. Krasnyi Borin johtaja Aleksei Trutnev ilmoitti, että korjaustyöt tullaan
tekemään vuoden loppuun mennessä. https://www.fontanka.ru/2018/04/26/128/ [27.4.2018]
Pietarin kaupunki pääsi Venäjän kymmenen ekologisesti turvallisimman alueen listalle. Pietari
sijoittui seitsemänneksi kun Leningradin alue sai tyytyä sijaan 72. Pietaria paremmin sijoittui mm.
Murmanskin alue. Moskova on listauksessa sijalla 23, Moskovan alue sijalla 83. Listauksen laati
kansalaisjärjestö
”Vihreä
partio”.
https://www.dp.ru/a/2018/06/05/Peterburg_voshel_v_desjatku?hash=692448

Luoteis-Venäjän uutiskooste 03.04.–14.06.2018 Suomen Pietarin-pääkonsulaatti

10(22)
https://www.fontanka.ru/2018/06/05/011/ [5.6.2018]
Venäjälle halutaan rakentaa 200 jätteenkäsittelytehdasta vuoteen 2024 mennessä. Asiasta ilmoitti
presidentti Vladimir Putin eilen jokavuotisessa suorassa linjassaan. Putin huomautti, ettei kyse ole
tehtaista, jotka jätteitä polttaessaan vain pahentavat ekologista tilannetta ja aiheuttavat haittaa alueen
asukkaille, vaan nykyaikaisista tehtaista, joissa käytetään uusinta teknologiaa.
https://www.dp.ru/a/2018/06/07/Do_2024_goda_v_Rossii_dol?hash=692658 [8.6.2018]
Pietarin syyttäjänvirasto odottaa kaupunginhallinnolta uutta suunnitelmaa 1,7 miljoonan
jätetonnin hävittämiseksi. Syyttäjänvirasto odottaa Pietarin kaupunginhallinnon päivittävän
jätteidenkäsittelyn alueellista järjestelmää. Markkinaosapuolet kuitenkin epäilevät, että uudella
järjestelmällä voitaisiin ratkaista, mistä voitaisiin saada uusia kaatopaikkoja täysien tilalle. Ensi
maanantaina 18. kesäkuuta tulee vastaan määräaika, jonka Pietarin syyttäjänvirasto on antanut
komitealle, joka vastaa alueellisen jätesuunnitelman rikkomusten ehkäisystä. Vuoden 2016 lopulla
hyväksytty järjestelmä on syyttäjänviraston mukaan vanhentunut.
https://www.dp.ru/a/2018/06/13/Musornaja_shema_ustarela?from=subscribe_email [14.6.2018]
Pietarin Internatsionalistov-puiston statuksesta saadaan pitää kansanäänestys. Äänestyksessä
kysytään, kuuluvatko äänestäjän mielestä osaksi puistoa ne tontit, joihin on suunniteltu rakennettavan
uusi meriakvaario ja kauppakeskus.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/315185-park-referendum [14.6.2018]

1.3 Muut aiheet
Pietarin metroiskusta on kulunut vuosi. Kuluneen vuoden aikana Pietarin metron turvallisuuteen on
panostettu miljardilla ruplalla mm. videokameroin, mutta suunnitelma kaikkien asemien tekemiseksi
turvallisiksi ei ole vielä valmis. Tutkintakomitean mukaan iskun tilaaja, organisoija ja toteuttajat eivät
tunteneet toisiaan, vaan pitivät yhteyttä sähköisesti, kertoo Delovoj Peterburg. Tutkintakomitea on
ilmoittanut tunnistaneensa kaikki tekoon osallistuneet, ja 11 ihmistä on vangittu iskusta syytettyinä.
Toteuttajat olivat islamistiradikaaleja. Leningradin alueen kuvernööri Drozdenko matkusti tänään
metrolla vuosipäivän muiston kunniaksi. https://www.dp.ru/a/2018/04/02/Metro2018
https://www.dp.ru/a/2018/04/03/SKR_rasskazal_o_zakazchike?hash=687957
http://www.fontanka.ru/2018/04/03/014/
http://47news.ru/articles/136815/
[3.4.2018]
Pietarin norjalainen yliopistokeskus sulkee ovensa. Norjalainen yliopistokeskus ja Oslon yliopisto
ovat päättäneet sulkemisesta yksimielisesti. Sulkemisen syynä on viime vuoden puolella keskukseen
tehty poliisiratsia, jonka seurauksena yhteensä 18 norjalaista ja ruotsalaista opiskelijaa joutui
lähtemään maasta viisumirikkomusten vuoksi, kerrotaan Oslon yliopiston Uniforum-julkaisussa.
Yliopiston rehtorin Svein Stølenin mukaan keskus lopettaa toimintansa Venäjän lainsäädännön ja
byrokratian vuoksi. ”Norjan yliopistokeskuksen tilanne Pietarissa on viime kuukaudet ollut hyvin
epävarmaa, ja eri tekijöiden yhdistelmä johti ehdotukseen toiminnan lopettamisesta. Suhteet Venäjän
sääntöihin ja byrokratiaan käyvät yhä monimutkaisemmiksi, mikä tekee työstä entistä vaikeampaa”,
Stølen kertoo. Keskuksen lopullinen sulkemisajankohta ei ole vielä tiedossa. Norjan yliopistokeskus
perustettiin Pietariin norjalais-venäläisiä opintovaihtoja varten vuonna 1998 ja sitä hallinnoi Oslon
yliopiston humanistinen tiedekunta. Keskus on palvellut myös muista Skandinavian maista Pietariin
opiskelemaan tulleita. https://www.dp.ru/a/2018/04/02/SMI_v_Peterburge_zakriva?hash=687928
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/02/norway-2/
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/307755-zakrytie-tsentra
[3.4.2018]
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Pietarin tiedotusvälineet vaativat selvennyksiä työskentelyyn mielenosoituksissa. Sen jälkeen
kun Pietarissa 26.3. ja 29.3. järjestetyissä mielenosoituksissa pidätettiin toimittajia, on Pietarin
mediayhteisö vaatinut tapaamista Sergei Umnovin kanssa, joka vastaa sisäministeriön päähallinnosta
Pietarissa ja Leningradin oblastissa. Tarkoituksena on selventää, kuinka lehdistö voi uutisoida
joukkotapahtumia joutumatta pidätetyksi. Tapaamisten aloitteentekijöinä ovat toimineet kuvareportterit,
joista useita pidätettiin vuoden 2017 mielenosoituksissa, sekä Pietarin ja Leningradin oblastin
toimittajien liitto. Kahden tapaamisen sopiminen päiville 12.5. ja 23.5. on jo onnistunut. Toimittajat
selvittävät ensinnäkin mahdollisuutta saada liivit tai käsivarsimerkinnät, joissa lukisi ”lehdistö”. Toiseksi
he vaativat, että lehdistökortin tulisi riittää osoittamaan toimittajan kuuluminen median edustajaksi.
Kolmanneksi sisäministeriön tulisi yhteistyössä median kanssa kehittää joukkotapahtumien
akkreditointi, jonka avulla poliisi voisi välittömästi tunnistaa toimittajat ja erottaa heidät
mielenosoituksen osallistujista. https://lenizdat.ru/articles/1151687/ [9.4.2018]
Leningradin oblasti on yksi kymmenestä Venäjän alueesta, joilla on eniten HIV-tartunnan
saaneita, kertoo Bumaga. Uutinen perustuu lääkäri Anna Popovan Rossijskaja Gazetalle antamaan
haastatteluun. Popova kertoo viruksen kantajien olevan pääasiassa 30-45 -vuotiaita ja tulevan
suurkaupunkien ulkopuolelta. HIV-tartuntojen määrissä johtavat Sverdlovskin, Irkutskin, Kemerovon,
Samaran ja Orenburgin oblastit, Hantien ja Mansien autonominen piirikunta sekä Leningradin,
Tšeljabinskin, Tjumenin ja Novosibirskin oblastit. ”Siksi, että 90-luvulla juuri nämä alueet olivat
huumereittien varrella. Suurin osa infektioista saatiin likaisten huumeneulojen välityksellä.” Popovan
mukaan 35-39 -vuotiaista [venäläis-]miehistä yli kolmella prosentilla on diagnosoitu HIV.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/13/lenobl-4/
https://rg.ru/2018/04/12/glavnyj-sanitarnyj-vrach-rasskazala-o-borbe-s-infekciiami-v-rossii.html
[16.4.2018]
Pietarilainen liikemies Vladimir Kehman hävisi Lontoon oikeudessa talousrikoksiaan koskevan
jutun. Lontoon korkein oikeus hyväksyi Moskovan pankin vaateen 140 miljoonan dollarin
takaisinperinnästä. Kehman on JFC-yrityksen entinen johtaja ja Pietarin Mihailovski-teatterin entinen
taiteellinen johtaja. Syytteen mukaan Moskovan keskuspankki väitti JFC:n työntekijöiden mm.
väärentäneen tilinpäätöksiä saadakseen lainoja sekä pimittäneen tiedon siitä, että puolet JFC:n
osuudesta oli pantattu Sberbankille.
https://www.rbc.ru/spb_sz/13/04/2018/5ad0c3f49a794762be5fa041 [16.4.2018]
Delovoj Peterburg käsittelee artikkelissaan Telegramin blokkausta ja pohtii, onko viestipalvelu
todellakin korvaamaton. DP näkee Telegramille kolme vaihtoehtoista tulevaisuusskenaariota: 1)
käyttäjät kiertävät eston VPN-palvelulla 2) Telegramille löydetään korvaaja 3) Telegram menettää
paljon käyttäjiä, joita se voi kuitenkin yrittää saada takaisin. Hyviä vaihtoehtoja sillä ei DP:n mukaan
ole. Eilen Roskomnadzor vaati operaattoreita sulkemaan pääsyn sovellukseen, ja sen osastopäällikkö
Aleksandr Žarov ilmoitti aikovansa pyytää Googlea ja Applea poistamaan Telegramin
sovelluskaupoistaan.
Venäläinen
TamTam
-viestipalvelu
ilmoitti
uusien
rekisteröintien
kymmenkertaistuneen, kun taas Apple Storen ja Google Playn ladatuinta antia olivat erilaiset VPNpalvelut. Telegramin perustaja Pavel Durov pitää estoa perustuslain vastaisena.
Viime perjantaina 13.4. oikeus päätti Telegramin sulkemisesta. Saman päivän aikana myös Pietarin
kaupungin elimet ja virkamiehet kertoivat siirtymisestä toisiin viestipalveluihin ja medioihin, esimerkiksi
Pietarin varakuvernööri Igor Albin lupasi vastedes kirjoittaa useammin Facebookiin, kertoo MR7.ru.
https://www.dp.ru/a/2018/04/16/Telegramma_bez_prava_pere
https://www.dp.ru/a/2018/04/16/Pavel_Durov_prokommentiro?hash=689026
http://mr7.ru/articles/180772/ [17.4.2018]
Tavaran salakuljetusyritysten määrä Suomesta Venäjälle on alkuvuodesta ollut nousussa.
Viipurin tulli on vuoden alusta estänyt lukuisia yrityksiä viedä tavaraa laittomasti Suomen ja Venäjän
rajan yli, kertoo Luoteis-Venäjän tulli lehdistötilaisuudessaan 47newsin mukaan. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä Svetogorskin raja-asemalla oli tiedossaan 22 rikkomusta, joissa tavaroita yritettiin
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kuljettaa rajan yli muuta kuin henkilökohtaista käyttöä varten. Viime vuonna samaan aikaan vastaava
määrä oli 10, eli kasvua edellisvuoteen verrattuna on 120 prosenttia.
http://47news.ru/articles/137596/ [18.4.2018]
Eurooppalaisen yliopiston kanne Rosobrnadzorin päätöstä vastaan hylättiin oikeudessa.
Yliopisto halusi kyseenalaistaa koulutuslisenssin saamiseksi tehtävän tarkastusprosessin.
Haasteessaan Eurooppalainen yliopisto osoitti useita lainkohtia, joita Rosobrnadzor oli rikkonut.
Esimerkiksi lain mukaan vastaanotettuaan tiedon lisenssin hakemisesta, olisi Rosobrnadzorin
vahvistettava dokumentaatio viiden päivän sisällä. Eurooppalaisen yliopiston hakemuksen jättämisen
ja päätösten antamisen välissä kului kuitenkin kokonainen kuukausi viime syksynä. Yliopisto toteaa
myös, ettei se saanut itse tarkastusdokumenttia, vaan dokumentti julkaistiin suoraan viraston
verkkosivuilla, mikä vei yliopistolta oikeuden valittaa päätöksestä. Eurooppalaisen yliopiston
tarkastukset alkoivat vuonna 2016 Vitali Milonovin laoitteesta, joka toimi tällöin lakiasäätävän
kokouksen edustajana. Milonov kertoi saaneensa oppilailta valituksia siitä, että heitä oli määrätty
kirjoittamaan LGBT-henkilöitä puolustavia töitä. Tarkastusten tuloksena yliopiston opetuslupa
peruutettiin. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310295-eu-sud
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/24/euspb-4/
https://www.dp.ru/a/2018/04/23/Sud_otkazal_Evropejskomu?hash=689642 [24.4.2018]
Suomen Pietarin pääkonsulaatin pääkonsuli Anne Lammila tapasi Murmanskin kuvernöörin
Marina Kovtunin. Suomalaisdelegaation tapaaminen tapahtui Murmanskin Suomi-päivien puitteissa,
joissa erityistä huomiota kiinnitettiin ympäristön suojeluun ja liike-elämän yhteistyöhön. Tapahtuman
kerrotaan herättäneen odotettua kiinnostusta alan asiantuntijoiden keskuudessa niin Murmanskin
alueella kuin Suomessakin. Kovtunin mukaan tapaaminen todisti syvästä kiinnostuksesta
kahdenvälisten suhteiden kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kovtun kiitti pääkonsulia vielä Suomen ja
muiden pohjoismaiden panoksesta jokavuotisen Murmanskissa järjestettävän kulttuurifestivaali Barents
Birdin järjestämisessä.
https://cod51.ru/regionalnye-novosti/gubernator-marina-kovtun-provela-rabochuyu-vstrechu-s-finskojdelegaciej-vozglavlyaemoj-generalnym-konsulom-finlyandii-v-sankt-peterburge-anne-lammila.html
http://murman.tv/news/62420-gubernator-marina-kovtun-provela-rabochuyu-vstrechu-s-finskoydelegaciey-vozglavlyaemoy-generalnym-konsulom-finlyandii-v-sankt-peterburge-anne-lammila.html
[26.4.2018]
Poltavtšenko ylisti vuosikatsauksessaan Putinia ja kiisti Pietarin valtaapitävien rajoittavan
kansalaisten kokoontumisvapautta. Rosbaltin mukaan Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon
vuosittainen puhe käy tylsemmäksi vuosi vuodelta. Tänä vuonna kuvernööri keskittyi esittelemään
kaupungin saavutuksia, joista ei käynyt kiittäminen paikallisviranomaisia vaan henkilökohtaisesti
presidenttiä. The Village puolestaan käsitteli Pietarin kaupunginhallinnon suhdetta kansalaisten
kokoontumisenvapauteen ja protestien sallimiseen tai kieltämiseen. Poltavtšenkon mukaan kaupunki ei
rajoita asukkaidensa kokoontumisvapautta. The Village huomauttaa kuitenkin, että lähiaikoina
pidettävistä mielenosoituksista luvan sai kaupungin rakennusten suojelua puolustava mielenosoitus,
mutta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannattajien kokoontuminen jäi lupaa vaille.
https://www.fontanka.ru/2018/04/25/030/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/04/26/1699296.html
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310501-poltavchenko-protest
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/24/netsar/
[26.4.2018]
Presidentti Vladimir Putin vieraili Pietarissa ja nimesi yhden tulevan hallituksen tehtävistä.
Tapaamisessaan Pietarin yliopistojen rehtoreiden kanssa 26.4. Putin otti kantaa mm. maan opiskelijaasuntojen tilanteeseen ja esitti, että niitä olisi rakennettava Venäjälle lisää. Putin ei kertonut, mistä
summasta olisi kyse, mutta rahojen löytäminen tätä varten on presidentin mukaan uuden hallituksen
tehtävä. Putinin virkaanastujaisia vietetään maanantaina 7.5.
https://www.dp.ru/a/2018/04/26/Vladimir_Putin_nazval_v_P?hash=689910 [27.4.2018]
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Telegram-uutisia: Pietarin ITMO-yliopiston rehtori Vladimir Vasiljev kritisoi Roskomnadzorin
yrityksiä estää Telegramin toiminta ja pyysi valtiovaltaa puuttumaan viraston toimintaan.
Vasiljev kirjoitti asiasta avoimen kirjeen presidentin neuvonantajalle German Klimenkolle. Vasiljevin
mukaan Amazonin, Microsoftin ja Googlen IP-osoitteiden esto aiheuttaa ongelmia venäläisten
oppilaitosten opettajille ja vahingoittaa kotimaista tiedettä, koulutusta ja taloutta. Vasiljevin mukaan
ITMO ja monet muut Venäjän johtavat yliopistot tulevat menettämään korkeat sijoittumisensa mm.
kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen kentällä, mikäli Roskomnadzor jatkaa politiikkaansa.
Telegramin omistaja Pavel Durov puolestaan kertoi, ettei Telegram olisi voinut auttaa FSB:tä saamaan
kiinni Pietarissa aiemmin metroiskun toteuttaneita terroristeja, sillä näillä ei ollut Telegram-tilejä. The
Village kertoo, että Leningradin oblastissa pystytettiin Telegramille patsas paikallisten koululaisten
aloitteesta. https://www.dp.ru/a/2018/04/26/Rektor_ITMO_Vladimir_Vasi?hash=689912
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310651-itmo-roskomnadzor
https://www.fontanka.ru/2018/04/26/146/
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/26/1699587.html
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310725-pamyatnik-telegram
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/26/terror-tlg/ [27.4.2018]
Toimittajien ja median ammattijärjestö esitti raportin joukkotiedotusvälineiden työntekijöiden
oikeuksien rikkomisesta venäjällä. Raportissa tarkastellaan vuoden 2017 tilannetta ja se on
valmisteltu Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvostolle. Järjestön mukaan poliisi pidätti toistuvasti
julkisissa tapahtumissa toimittajia, vaikka näillä olisi ollut lehdistökortit. Pidätettyjen joukossa on ollut
mm. Mediazonan, Eho Moskvyn, Meduzan, RBK:n, Novaja Gazetan, Vedomostin, Doždin ja The
Guardianin toimittajia. Suurin osa vangeista vapautettiin laatimatta pöytäkirjaa, minkä vuoksi Venäjän
sisäasiainministerin johto on ehdottanut alkavansa kouluttaa työntekijöitään toimittajien oikeuksista.
Järjestö huomautti myös mm. toimittajien saamista, järjestön mukaan poliittisesti motivoituneista
rikossyytöksistä sekä toimittajien painostamisista.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/311595-prava-rabotnikov-smi [9.5.2018]
Delovoj Peterburg ja Transparency International haastettiin oikeuteen korruptiokirjoituksista.
Pietarin kaivosyliopiston rehtori Vladimir Litvinenko on haastanut Delovoj Peterburg -lehden ja
Transparency Internationalin oikeuteen 10 miljoonan ruplan kunnianloukkaussyytteellä niiden
kirjoituksista, joissa kerrottiin Litvinenkon mahdollisesta korruptiosta.
https://lenizdat.ru/articles/1154328/ [22.5.2018]
Pietari Venäjän viiden tehottomimman alueen joukossa taistelussa huumeita vastaan. Selvä
Venäjä -projektin listauksessa sijalle 81. sijoittunutta Pietaria huonommin pärjäsivät vain Primorjen
aluepiiri, Juutalaisten autonominen alue, Sahalinin alue ja Kemerovon alue. Leningradin alue pärjäsi
Pietaria paremmin sijoittuen sijalle 70. Huumeidenvastaisen työn tehostamiseksi listauksen tekijät
ehdottavat alueellisten vieroitusohjelmien luomista, systemaattisen rahoituksen tarjoamista järjestöille,
jotka edistävät terveellistä elämäntapaa sekä valtakunnanlaajuisen standardin kehittämistä
huumeriippuvaisten vieroittamiseksi ja kuntouttamiseksi.
https://www.dp.ru/a/2018/05/28/Peterburg_voshel_v_pjaterku?hash=691907
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/29/drugs-3/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/313735-narco-ranking
https://rustelegraph.ru/news/2018-05-28/trezvaya-rossiya-nazvala-samye-narkoticheskie-regionypeterburg-okazalsya-v-pervoy-desyatke-80485 [29.5.2018]
Presidentti Putin puolusti itävaltalaisen ORF-tv:n haastattelussa pietarilaista miljonääriä, jonka
epäillään vaikuttaneen USA:n vaaleihin. USA syyttää Jevgeni Prigožinia USA:n presidentinvaaleihin
vaikuttamisesta. Pietarilainen Prigožin on miljonääri ja ravintoloitsija. Delovoj Peterburgin mukaan
Putin antoi haastattelussa ymmärtää pitävänsä syytöksiä Prigožinin osallisuudesta huvittavina ja
korosti tämän työtä ravintoloitsijana. Haastattelija puolestaan muistutti Putinia siitä, ettei Prigožin ole
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ainoastaan ravintoloitsija, vaan että hänen yrityksillään on sopimuksia Venäjän puolustusministeriön
kanssa ja ne saavat valtion tilauksia.
https://www.dp.ru/a/2018/06/05/Vladimir_Putin_vstupilsja?hash=692447 [5.6.2018]
Ison-Britannian pääkonsulaatti Pietarissa lopetti toimintansa 7.6. Pääkonsulaatin 26-vuotisen työn
Pietarissa vei loppuun Britannian suurlähettiläs Venäjällä Laurie Bristow. ”Valitettavasti tämä luku
kirjastamme tulee nyt päätökseen, se ei ollut meidän valintamme”, suurlähettiläs kertoi uutistoimisto
TASSille. ”Muutaman päivän kuluttua tervehdimme Englannin maajoukkuetta ja tuhansia kannattajia
jalkapallon MM-kisoissa. Jatkamme yhteystyötä kisajärjestäjien ja Venäjän poliisin kanssa turvallisen ja
mukavan ottelun luomiseksi”.
https://www.dp.ru/a/2018/06/07/V_Peterburge_zavershilo_ra?hash=692677 [8.6.2018]

2. TALOUS
Tikkurila sai Leningradin alueelta vuokratontin maalitehtaan rakentamiseen. Asiasta ilmoitti
Leningradin alueen hallitus, uutisoi uutistoimisto TASS. Tontti on pinta-alaltaan 6,5 ha, ja se on
luovutettu teollisuuspuisto Greenstatelle, jolta Tikkurila myöhemmin sen lunastaa. Rakentaminen
aloitetaan vuonna 2019, ja vuonna 2020 yritys arvelee saavansa käyntiin 30 miljoonan tonnin
vuosittaisen maalintuotannon. Yritys tarjoaa 300 työpaikkaa. http://tass.ru/ekonomika/5075105
[Uutinen mukailee Suomi Venäjän mediassa -uutiskatsauksen tekstiä] [3.4.2018]
Valion kasvu ylsi Venäjän pakotteita edeltäneelle ajalle. Tuotannon laajentaminen Venäjällä auttoi
Valiota palaamaan siihen kasvuvauhtiin, joka sillä oli ennen kuin Venäjä kielsi maitotuotteiden
maahantuonnin EU-maista vuonna 2014. Yhtiön raportista ilmenee, että Valion tytäryhtiön liikevaihto
Venäjällä vuonna 2017 oli 91 miljoonaa euroa. Kasvua oli 14 prosenttia. Sama kasvuvauhti on viimeksi
nähty Valiolla vuonna 2013. Tuotantomäärä Valion omalla tehtaalla Moskovan alueella kasvoi 18
prosenttia, ja tuotteiden kokonaismyynti Venäjällä lisääntyi 12 prosenttia.
http://www.fontanka.ru/2018/04/10/079/
https://www.dp.ru/a/2018/04/10/Valio_otchitalas_o_rost?hash=688598 [11.4.2018]
Ruplan arvon lasku näkyy Pietarissa. Delovoj Peterburg uutisoi, kuinka toiset pietarilaiset yrittäjät
valmistautuvat lopettamaan liiketoimintansa ruplan arvon laskiessa toisten pyrkiessä liiketoimintansa
laajentamiseen. DP kertoi myös, että keskustan valuutanvaihtopisteillä oli 11.4. nähty epätavallisen
pitkiä jonoja. Esimerkiksi Moskovan aseman lähettyvillä sijaitsevaan pisteeseen jonotti DP:n mukaan
30-40 ihmistä. https://www.dp.ru/a/2018/04/11/Nakazanie_rublem
https://www.dp.ru/a/2018/04/11/V_centre_Peterburga_vistr?hash=688689 [12.4.2018]
Gazprom suunnittelee rakentavansa Pietariin kaasunprosessointikompleksin. Kompleksia
suunnitellaan Ust-Lugan eli Laukaansuun alueelle, ja se tulisi toimittamaan kaasua Eurooppaan.
Kompleksin arvioidaan tulevan kustantamaan noin 20 miljardia dollaria, mikä tekee siitä Gazpromin
suurimman projektin heti 55 miljardia dollaria kustantaneen Sila Sibirin jälkeen. Rakennusprojekti on
nyt kehitysvaiheessa. https://www.dp.ru/a/2018/04/23/Gazprom_postroit_pod_Pe?hash=689554
https://www.rbc.ru/business/23/04/2018/5add64979a79474a5b4d660d?from=main
https://news.yandex.ru/story/Gazprom_potratitsya_na_proekt_urovnya_Sila_Sibiri-fe27728a7768059b7da26c76494683bb?lr=2&lang=ru&stid=ojGR3KJ9bcqotXKa4sOE&rubric=Saint_P
etersburg&from=region [23.4.2018]
Elinkustannukset kasvoivat Pietarissa 70 ruplaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden
2018 ensimmäisellä neljänneksellä elämiseen riittävä minimisumma oli 10 862 ruplaa, kun se samaan
aikaan vuosi sitten oli 10 792 ruplaa. Vuonna 2017 presidentti Vladimir Putin allekirjoitti ukaasin
minimipalkan nostamisesta elämiseen riittävän minimisumman tasolle 1.1.2019 alkaen. 7.3.2018 tämä
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määräaika kuitenkin siirrettiin alkamaan jo 1.5.2018. Pietarissa minimipalkka on 1.1.2018 alkaen ollut
virallisesti 17 000 ruplaa (n. 230 euroa). https://www.fontanka.ru/2018/04/24/084/ [25.4.2018]
1.7. alkaen lihan, kalan ja maidon toimitukset kauppojen hyllyille ja ravintoloihin saattavat
vähentyä Pietarissa kolmanneksella. Delovoj Peterburg kertoo tämän johtuvan siitä, etteivät
markkinat ole valmiita ottamaan käyttöön pakollista sähköistä Merkurius-sertifikaattia.
Rosselhoznadzorin mukaan 50% Venäjän ja 30% Pietarin tavarantoimittajista ei ole valmiita
sähköiseen muutokseen. ”Yhteistyöstä tullan kieltäytymään niiden kanssa, jotka eivät ole vielä
systeemissä, ettei siitä koidu ongelmia”, kertoo Rosselhoznadzorin edustaja. Tavarantoimittajat voivat
tämän johdosta menettää 50 miljardia ruplaa. https://www.dp.ru/a/2018/05/02/Dieta_ot_veterinarov
[3.5.2018]
Prisma sulkee jo neljännen liikkeensä Pietarissa tänä vuonna. Delovoj Peterburg kirjoittaa,
etteivät suomalaiset löydä yhteistä säveltä ŽK Adamantin kanssa, joka on Pietarin suurimpiin kuuluva
liiketilojen omistaja. Viime viikolla ilmoitettiin uuden Prisman sulkemisesta Novoje Devjatkinossa 30.
kesäkuuta mennessä. Prisma-ketju ilmoitti, ettei sulkeminen liittynyt liikeen tuottoon, vaan
vuokrasopimuksen päättymiseen ja siihen, ettei tilojen omistajan kanssa ollut mahdollista löytää
molempia osapuolia hyödyttäviä edellytyksiä sopimuksen pidentämiselle. Prisma kuitenkin vahvistaa,
että suunnitelma Prisma-verkoston kasvattamisesta puolella vuoteen 2022 mennessä on edelleen
voimassa. https://www.dp.ru/a/2018/05/07/Finskaja_Prisma_zakroet_che [8.5.2018]
Pietarissa avattiin ensimminen kryptovaluuttakauppa. TRK Piterlend avasi 30.4. Pietarin
ensimmäisen kryptovaluuttakaupan ”CryptoUniverse”. Kaupasta saa Bitcoinin ja Litecoinin louhintaan
käytettäviä tuotteita. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/311457-kryptoboutique [8.5.2018]
DP pohtii, kuinka presidentti Putinin uudet asetukset tulevat vaikuttamaan Pietariin. Delovoj
Peterburgin mukaan uudet asetukset eivät ole yhtä tarkkoja kuin edelliset kuuden vuoden takaiset, ja
kaupungin viranomaiset voivatkin hengittää vapaasti. Elinkeinoelämälle on kuitenkin vielä epäselvää,
kuinka uudet asetukset tulevat toteutumaan käytännössä, sillä konkreettisia mekanismeja asetusten
soveltamiseen ei ole. DP:n mukaan Pietarin viranomaisten on kenties ensin keskityttävä liikenne- ja
infrastruktuuria käsitteleviin osioihin. Asetus voi myös houkutella rahoitusta tieteelle Pietarissa, sillä
siinä määrätään vähintään 15 maailmanluokan tiede- ja koulutuskeskusten perustamisesta, ja DP:n
mukaan Pietarin yliopistot voisivat varmasti kilpailla rahoituksen saamisesta tätä varten.
https://www.dp.ru/a/2018/05/09/MAJning_ukazov?hash=690626 [14.5.2018]
K-Rauta -verkosto on jättänyt yli 40 kannetta maksamattomista sopimuksista. Suomen K-Rauta kauppojen verkosto on kevään alusta lähtien lähettänyt kumppaneilleen yli 40 kannetta, joissa se vaati
velkojaan takaisin useilta velallisilta. Saadessaan tietää jälleenmyyjän poistumisesta Venäjältä, alkoivat
kumppanit sankoin joukoin lykkäämään sopimusten maksuja, Delovoj Peterburg kertoo. K-Rauta sulki
helmikuussa sopimuksen 12 Pietarin K-Rauta -liikeen myymisestä ranskalaiselle Leroy Merlinille. KRaudan vaateiden yhteissumma on yli 40 miljoonaa ruplaa.
https://www.dp.ru/a/2018/05/13/Nahodchivie_dolzhniki [14.5.2018]
Arkkitehtitoimisto Tikkanen osti 100% venäläis-suomalaisesta "Fikote Engineering" yrityksestä. Yrityksellä on toimistot Pietarissa ja Moskovassa. Hankinnan ansiosta Tikkanen voi
laajentaa toimintaansa Venäjällä ja kolmen vuoden aikajänteellä yhtiö aikoo nostaa tulojaan 800
miljoonaan ruplaan. https://www.dp.ru/a/2018/05/13/Finni_usilili_svoi_pozicii [14.5.2018]
Putin lähetti terveisensä Pietarin talousfoorumin osallistujille. Putinin mukaan johtavat venäläiset
ja ulkomaalaiset poliitikot, tutkijat, asiantuntijat, yritysten johtajat sekä lehdistön edustajat tulevat
talousfoorumilla keskustelemaan globaalilla asialistalla olevista avainkysymyksistä. Presidentin
mukaan foorumin osanottajat tulevat yhdessä tarkastelemaan, kuinka tieteellistä ja teknistä potentiaalia
voidaan käyttää talouden elvyttämiseksi kestävän kasvun tielle, elämänlaadun parantamiseksi sekä
valtioiden ja koko maailman harmonisen kehityksen hyväksi. Putin ilmaisi luottamuksensa siihen, että
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foorumin aikana tullaan kehittämään hyödyllisiä ideoita ja aloitteita maailmantalouden elpymisen
edistämiseksi sekä kaikkia osapuolia hyödyttäviksi sopimuksiksi, ja korosti, että Venäjä on aina avoin
kumppanuudelle laaja-alaisten ja lupaavien hankkeiden toteuttamisessa. Putinin viesti on julkaistu
Kremlin sivuilla. https://www.dp.ru/a/2018/05/14/Putin_napravil_privetstvi?hash=690907 [15.5.2018]
Leningradin oblastin hallinto suunnittelee solmivansa 50 miljardin ruplan arvosta sopimuksia
Pietarin kansainvälisen talousfoorumin puitteissa. Sopimuksia se suunnittelee solmivansa 15
kappaletta. Viime vuonna Leningradin oblastin hallinto solmi 20 sopimusta, joiden arvo oli 55 miljardia
ruplaa. Vuonna 2016 sopimusten arvo oli 45 miljardia. Aiemmin on ilmoitettu, että talousfoorumille
osallistuvat Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Japanin pääministeri Shinzo Abe ja
Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde. Lisäksi delegaatioita saapuu mm.
Saksasta, Sveitsistä, Ruotsista, Kreikasta, Italiasta, Intiasta, Saudi-Arabiasta, Qatarista, Israelista,
Vietnamista, USA:sta ja Kanadasta. Foorumin osanottajat keskustelevat siitä, kuinka luottamusta
saadaan pidettyä yllä markkinatoimijoiden, valtion ja kansalaisten välillä. Talousfoorumi järjestetään
24.-26.5. ja siihen osallistuu noin 15 000 vierasta.
https://www.dp.ru/a/2018/05/14/Lenoblast_podpishet_na_PM?hash=690928 [15.5.2018]
Euraasian talousliiton seuraava kokous järjestetään Pietarissa. Asiasta ilmoitti presidentti Vladimir
Putin, joka kertoi kokouksen olevan avoin kaikille. Kokous järjestetään tämän vuoden marrasjoulukuussa. https://www.dp.ru/a/2018/05/15/Peterburg_primet_sledujushhi?hash=690954 [15.5.2018]
Peikko Groupin Pietarin tehtaan toiminta käynnistyi tällä viikolla. Tehtaalla valmistetaan
betonirakentamisen liitososia, Deltabeam-liittopalkkeja ja tuulivoimalaperustuskomponentteja, kertoo
Rakennuslehti. Peikon mukaan uusi tehdas mahdollistaa Venäjän tuotevalikoiman merkittävän
laajentamisen sekä Deltabeam-liittopalkkien ja tuulivoimalaperustuskomponenttien valmistuksen
aloittamisen. Virallinen avajaistilaisuus pidettiin 18.4. ja tehtaan avasivat Suomen Pietarin pääkonsuli
Anne Lammila ja Pietarin kaupungin innovaatio- ja teollisuuspolitiikan valiokunnan varapuheenjohtaja
Elena
Fedorova.
https://www.rakennuslehti.fi/2018/04/peikon-pietarin-tehtaan-toiminta-kaynnistyi/
[20.4.2018]
Prisma sulkee Pietarissa kaksi supermarkettia kannattavuuden laskun vuoksi, mutta pyrkii yhä
kasvamaan Venäjällä. Prismat sijaitsevat Buharestskaja ulitsalla ja Balkanskaja ulitsalla ja ne
suljetaan 30.6. mennessä. Myös HS kirjoittaa Prismojen sulkemisesta. S-ryhmä aikoo kasvaa
Venäjällä Prismojen sulkemisesta huolimatta. Huhtikuussa Pietarin keskusta-alueella avattiin
minimarketti, joka on Venäjällä ensimmäinen laatuaan. Kyseessä on kokeilu. ”Meidän on tarkoitus
avata Pietarissa tulevaisuudessa lisää pisteitä. Painopiste pienemmässä kokoluokassa, ei
hypermarketien kokoluokassa. Paljon riippuu siitä, miten minimarket lähtee käyntiin”, S-ryhmän
Venäjän marketkaupasta vastaava toimitusjohtaja Jarmo Paavilainen kertoo HS:n mukaan.
https://www.dp.ru/a/2018/04/18/Finskaja_set_Prisma_zakro?hash=689264
https://www.hs.fi/talous/art-2000005647978.html [20.4.2018]
Pietarin lakiasäätävän kokouksen kansanedustajat julkistivat tulonsa eilen illalla. Suurimmat
tulot oli Kommunistisen puolueen Aleksandr Rassudovilla, jonka tienestit olivat 843 miljoonaa ruplaa
vuodessa. Rassudovin tulot olivat korkeimmat myös edellisvuotena. Pietarin parlamentin
puheenjohtaja Vjatšeslav Makarov tienasi 3,8 miljoonaa ruplaa. Kaikista ”vähävaraisin” lakiasäätävän
kokouksen edustajista oli 23-vuotias jalkapalloilija Viktor Sysojev, jonka vuositulot olivat 1,8 miljoonaa
ruplaa. https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/20/money-8/ [20.4.2018]
Suomi Pietarin talousfoorumissa. 47news kertoo, että Pietarin talousfoorumiin osallistuu Suomelta
10-15 hengen delegaatio, jota johtaa talousministeri Mika Lintilä. Tiedon oli julkaisulle antanut Suomen
suurlähetystö Moskovassa. Julkaisu kertoo myös suurlähettiläs Mikko Hautalan ja pääkonsuli Anne
Lammilan osallistuvan talousfoorumiin. Muita suomalaisia osallistujia mm. liike-elämän alalta kerrotaan
osallistuvan tapahtumaan noin 50. ”Meidän tavoitteemme Pietarin talousfoorumissa on syventää
Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita ja yhteistyötä erityisesti biotalouden ja kiertotalouden
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saralla”, kertoi suurlähettiläs Hautala. Hautalan mukaan Suomella on taloudellisesta ja
kansainvälisestä tilanteesta huolimatta varovaisen optimistiset odotukset talouden kasvun suhteen
tänä vuonna. Suomalaisten kerrotaan näkevän suurta potentiaalia jätteidenkäsittelyn ja siihen liittyvän
teknologian saralla, ja olevan valmiita jakamaan osaamistaan yhteisissä projekteissa. Venäjän
federaation verotietojen mukaan Venäjällä toimii noin 900 yritystä, joissa on suomalaista pääomaa.
http://47news.ru/articles/139203/ [21.5.2018]
Pietari on ehdottanut talousfoorumissa käsiteltäviksi start upien tukemista, teollisuus- ja
kongressimatkailua, luovaa teollisuutta, ilmastoa ja digitaalista taloutta. Aiemmin alueen
viranomaiset ilmoittivat käynnistävänsä ohjelman, jolla nopeutetaan nuorten sosiaalisen yrittäjyyden
hankkeita, joilla pyritään ratkaisemaan vammaisten ongelmia. Kaupungin ohjelma julkaistiin
perjantaina
talouspoliittisen
ja
strategisen
suunnittelun
valiokunnassa.http://tass.ru/pmef2018/articles/5213774 [21.5.2018]
Venäjän puutoimitukset Suomeen ovat laskussa samaan aikaan kun Suomessa rakennetaan
jättitehtaita ja lisätään hakkuita, Fontanka kirjoittaa. Puutavaran tuonnin kokonaismäärä Venäjältä
Suomeen väheni vuonna 2017. Asiantuntijat ovat varmoja siitä, että Suomessa puuresurssit riittävät,
mutta Venäjän metsäteollisuus voi muuttua alijäämäiseksi. Tärkein syy tuonnin merkittävään
vähenemiseen on omien hakkuiden lisääminen, mikä on Suomen kansallisen metsästrategian
mukainen. Venäjän federaation tullin mukaan Suomeen viedään Venäjältä toiseksi eniten puutavaraa
heti Kiinan jälkeen. Vuonna 2017 vienti Suomeen laski kolmella prosenttiyksiköllä 26 prosenttiin.
Suomen edustajan mukaan asiassa ei kuitenkaan ole mitään dramaattista, ja että luvut vaihtelevat
vuosittain. Lesprom Networkin tutkimusosaston johtaja Filipp Tšebyševin mukaan Venäjältä Suomeen
suuntautuvan puuviennin vähentyminen ei johdu pelkästään Suomen puuteollisuuden menestyksestä,
vaan politiikasta, jonka ansiosta omat hakkuut tulevat Suomelle kannattavammiksi kuin venäläisen
puun tuonti. https://m.fontanka.ru/2018/05/14/048/ [21.5.2018]
Poltavtšenko ilmoitti suunnitelmista siirtää Pietarin satama kaupungin ulkopuolelle.
Ensimmäinen vaihe rahtiterminaalin porrastetussa siirtämisestä Bronkaan voi tapahtua vuonna 2025.
Poltavtšenko totesi, että käytettävissä olevan maa-alan loppuessa ei terminaalia Suomenlahden
rannalla voida aktiivisesti kehittää ja laajentaa, ja että tavaroiden kuljettaminen Pietarin kautta luo
lisätaakkaa kaupungin infrastruktuurille. Poltavtšenkon mukaan paras vaihtoehto on Lomonosovin
alueella Leningradin oblastissa sijaitseva Bronkan satama. https://www.fontanka.ru/2018/05/21/012/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/21/1704383.html [21.5.2018]
Kuinka talouskriisi on vaikuttanut Leningradin oblastin kaupunkeihin vuosina 2014-2016?
Pietarin valtionyliopiston tutkijoiden mukaan kaikista parhaiten kriisistä selvisivät Vsevoložsk,
Nikolskoje, Kommunar ja Sosnovy Bor. Negatiivisin vaikutus kriisillä on ollut Ivangorodiin, Hatsinaan,
Volosovoon, Kirišiin, Priozerskiin, Svetogorskiin, Viipuriin ja Tosnoon.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/312501-lenoblast-krizis
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/312633-week-summary-spb [21.5.2018]
Kuinka Pietari aikoo toteuttaa loikan digitalouteen? Seuraavien viiden vuoden aikana Pietari aikoo
tehdä läpimurron digitaalisessa taloudessa ja nousta Venäjän digitalisoinnin lippulaivaksi. Siitä, mitä
tämän eteen täytyy tehdä, kertoo Gorod812:n talousfoorumin alla tehdyssä haastattelussa Pietarin
talouspoliittisen ja strategisen suunnittelun komitean johtaja Ivan Filippov.
http://gorod-812.ru/kak-peterburg-budet-sovershat-ryivok-v-tsifrovuyu-ekonomiku/ [22.5.2018]
Suomen ja Venäjän pyöreän pöydän keskustelussa Pietarin talousfoorumilla tultiin siihen
tulokseen, että ympäristön pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa. Asiasta kirjoittavat
EurAsia Daily ja uutistoimisto TASS. EurAsia Daily kertoo, että Suomen ja Venäjän edustajat
kokoontuivat saman pöydän ääreen keskustellakseen biotaloudesta. Sergei Ivanovin mukaan, joka on
Venäjän presidentin erityislähettiläs ympäristönsuojeluun ja liikenteeseen liittyvissä asioissa, taloutta ja
ekologiaa on tarkasteltava yhtenäisenä vuorovaikutteisena kokonaisuutena. Esko Ahon mukaan
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maailman pelastamisesta on tehtävä kannattavaa. Aho myös kertoi suomalaisten yritysten
investoineen Venäjän markkinoille noin 14 miljardia euroa. Kokouksen osanottajat korostivat, että
Venäjän ja Suomen välinen yhteistyö kehittyy tänä päivänä molempia osapuolia hyödyttävänä.
Suomalaiset asiantuntijat kehuivat, että heidän maansa on kuuluisa ympäri maailmaa siitä, että se on
osoittanut ymmärtävänsä, kuinka biotaloudesta voidaan käytännössä tehdä olennainen osa
yhteiskuntaa.
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/24/rossiya-i-finlyandiya-prishli-k-vyvodu-chtospasat-ekologiyu-vygodno
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5229732
Lue Mika Lintilän haastattelu talousfoorumilla Helsingin Sanomista: https://www.hs.fi/talous/art2000005693091.html ja Ilta-Sanomista: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005694156.html
[25.5.2018]
Pääkonsuli Anne Lammila keskusteli Pietarin talousfoorumilla kiertotaloudesta Telekanal
Sankt-Peterburgin haastattelussa. Toimittaja Anastasia Izmailovaa kiinnosti mm. kuinka suomalaiset
ovat onnistuneet nostamaan jätteiden kierrätysprosentin lähes sataan prosenttiin, ovatko suomalaiset
valmiita investoimaat jätteiden kierrätyksen kehittämiseen Venäjällä, ja minkälaisilla liikeideoilla
Suomesta voi saada start up -oleskeluluvan.
https://topspb.tv/news/2018/05/24/genkonsul-finlyandii-anna-lammila-rasskazala-o-tehnologiyahpererabotki-musora/ [25.5.2018]
Suomi ja Venäjä sopivat Pietarin talousfoorumilla yhteistyöstä älykkäiden autojen
kehitystyössä. Yhteistyöstä kuskittomien kulkuneuvojen testaamisessa sopivat suomalaiset Trafi ja
VTT yhdessä venäläisten Avtodorin ja GLONASSin kanssa. https://www.fontanka.ru/2018/05/25/037/
[25.5.2018]
Pietari on Venäjän kaupungeista neljänneksi houkuttelevin investointien kannalta. Strategisten
aloitteiden viraston jokavuotinen listaus julkistettiin Pietarin talousfoorumilla. Pietaria houkuttelevampia
investointikohteita
olivat
Tjumenskin
oblasti,
Moskova
ja
Tatarstan.
https://www.fontanka.ru/2018/05/25/025/ [25.5.2018]
Leningradin oblastilla aletaan rakentaa maatalousrakennuksia suomalaisella teknologialla.
Suomalaisen KeraGroup Oy:n hanke esiteltiin Leningradin oblastin kuvernöörille Aleksandr
Drozdenkolle vuosittaisen maatalousjuhlan aikana. Yrityksen valmisrakennukset on suunniteltu
maatalous- ja kasvihuonetiloiksi. Nykyaikaisen suomalaisen tekniikan käyttö sisätiloihin luodun
mikroilmaston tuottamiseksi voi lisätä merkittävästi sekä pienien että suurten maatalousyritysten
tuottavuutta. KeraGroup toimii Venäjän lisäksi viidessä maassa - Virossa, Latviassa, Liettuassa,
Ruotsissa ja Suomessa. Nyt se saapuu Venäjän markkinoille ensimmäistä kertaa aloittaen Leningradin
alueelta. Tätä varten yritys avasi tytäryhtiön Venäjälle.
http://www.kvadrat.ru/news/20180606_v_lenoblasti_nachnut_stroit_fermyi_po_finskim_tehnologiyam
[8.6.2018]

3. KAUPUNKI JA KULTTUURI
Pietariin odotetaan tänä vuonna 8 miljoonaa turistia. Määrä on 0,5 miljoonaa enemmän kuin
edellisvuonna. Pietarin matkailunkehittämiskomitean johtajan Nana Gvitšian mukaan turistimäärien
vuosittainen kasvu Pietarissa johtuu kaupungissa järjestettävistä suurista kansainvälisistä
tapahtumista. https://www.dp.ru/a/2018/04/02/V_Peterburge_ozhidaetsja_ok?hash=687925 [3.4.2018]
Dostojevski-museota laajennetaan. Kuznetšnyi pereulokille aiotaan rakentaa viisikerroksinen
Dostojevski-museon laajennus. Tilat ovat yli 2000 neliömetriä, ja niihin halutaan rakentaa mm.
teatterisali, interaktiivinen kirjasto, luentosaleja sekä kirjakauppa. Pietarin kaupunginhallinto hyväksyi
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rakennussuunnitelman 2.4. Uusi rakennus tulee jo olemassaolevan Dostojevski-museon viereen.
Laajennus liittyy Dostojevskin syntymän 200-vuotisjuhlaan, jota vietetään vuonna 2021.
https://www.dp.ru/a/2018/04/02/Muzej_Dostoevskogo_poluchi?hash=687919
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/02/dost/ [3.4.2018]
Life78-kanavan entinen päätoimittaja Alisa Tšekuškina on siirtynyt Delovoj Peterburg -lehden
verkkolehden päätoimittajaksi. Tšekuškina kertoi Fontankalle, että sivustolle suunnitellaan suuria
muutoksia. Uuden päätoimittajan suunnitelmiin kuuluvat uutisportaalin kehittäminen ja sen
integroiminen paperilehteen. Sivusto on Tšekuškinan mukaan toiminut ikään kuin lehtiversion liitteenä,
mutta nyt tarkoitus on nyt laajentaa sen omaa sisältöä. Myös toimituksellisen henkilöstön määrä
saattaa kasvaa. Maksumuuria, jonka takana osa uutisista on, ei kuitenkaan aiota poistaa.
http://www.fontanka.ru/2018/04/10/124/ [11.4.2018]
Pietarilaiset pyrkivät nyt ulkomaille, Fontanka kertoo. ”Krimin kevään” jälkeinen muodissa ollut
kotimaan matkailu alkaa Fontankan mukaan hiipua. Ulkomaanpassien kysyntä on Pietarissa noussut
puolitoistakertaiseksi ja joka neljäs Schengen-viisumi myönnetään venäläiselle. Matkaoperaattorit ovat
huomanneet ulkomaanmatkojen kysynnässä kasvua erityisesti rantalomien ja Euroopan matkailun
osalta. Ruplan kurssimuutokset voivat kuitenkin kaataa matkailijoiden optimismin. Artikkeli perustuu
Venäjän matkailuoperaattorien yhdistyksen (ATOR) julkaisemaan statistiikkaan.
https://www.fontanka.ru/2018/04/16/113/ [17.4.2018]
26,5 tuhatta pietarilaista ei saa toukokuun juhlien aikana matkustaa velkojensa vuoksi
ulkomaille. Kielto koskee alle yhtä prosenttia pietarilaisista. Koko Venäjällä näitä henkilöitä on 2,5
miljoonaa. Maksaakseen velkansa ja päästäkseen lomailemaan ulkomaille on matkustuskiellon
saaneella kaksi viikkoa aikaa maksaa velkansa. Matkustuskiellon poisto velan maksun jälkeen voi
kestää muutamia päiviä. https://m.fontanka.ru/2018/04/18/085/ [20.4.2018]
Viipurin Sanomat selvittää Viipurin linnan ja kaupungin rakennusten tulevia ja käynnissä olevia
restaurointitöitä. Suurin osa Pyhän Olavin tornin rakennustöistä valmistui viime vuonna, ja lämpimän
kauden alkaessa työt jatkuvat taas. Työt talon sisällä tulevat jatkumaan pidempään ja näköalatorni
tullaan sulkemaan vierailijoilta. Kellotornia tuskin avataan lähiaikoina, mutta vuoden loppuun mennessä
valmistuu kellotaulun ja kellon restaurointityö. Kellon vuodelta 1848 peräisin oleva mekanismi oli täysin
säilynyt ja se tullaan pitämään mahdollisimman alkuperäisenä. Tänä vuonna alkavat lisäksi
kuvernöörin talon sekä Viipurin linnan katottomien piharakennusten entisöinti. Työn on määrä kestää
kaksi vuotta ja rakennuksiin tullaan avaamaan museo, pysyviä ja väliaikaisia näyttelyitä sekä kahvila.
Kaupunkilaiset itse toivoisivat Viipuriin mm. lisää museoita ja näyttelyitä sekä kaupungin siistimistä
roskista. http://www.vybgbo.ru/statyi/interes/8139-kogda-otrestavriruyut-bashni-vyborga.html?_utl_t=vk
[20.4.2018]
Metroasema Akademitšeskaja sulkeutuu heinäkuun lopulla 11 kuukaudeksi. Tuona aikana
asemalla tehdään peruskorjaustöitä ja uudistuksia. https://rustelegraph.ru/news/2018-04-21/vpeterburge-s-iyulya-na-11-mesyatsev-zakroyut-akademicheskuyu-79864 [23.4.2018]
Pietarin kaupunginhallinto päätti tiukentaa uusien asuinalueiden viheralueita koskevia
säädöksiä. Nyt uusille asuinalueille vaaditaan siis sekä sosiaalista infrastruktuuria, kuten kouluja ja
päiväkoteja, myös viheralueita, joille viranomaisten on lisättävä paikka tontilla jo alueen
suunnitteluvaiheessa. Viheralueiden koko on laskettava asuinalueen asukasmäärän mukaan.
https://m.fontanka.ru/2018/04/21/034/?ref=f [24.4.2018]
Yandex on luonut verkkopalvelun, josta näkyy ilman puhtaus eri puolilla Pietaria. Verkkosivu
Yandex.Nedvižimosti (ven. Яндекс.Недвижимости) näyttää kartalla Pietarin ja Moskovan ilmanlaadun,
julkisen
liikenteen
ja
sosiaalisen
infrastruktuurin
kehityksen.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/04/24/maps-2/
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/310373-yandex [25.4.2018]
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Viipuri top10-listalla niiden Venäjän kaupunkien joukossa, joissa on eniten turisteja asukasta
kohti. Venäläinen analytiikkatoimisto TurStat luokitteli Venäjän kaupungit sen mukaan, paljonko niiden
turistimäärä on asukasta kohti. Viipuriin saapuu vuosittain 12 turistia yhtä asukasta kohden, ja
keskimäärin Viipurissa vierailee 900 000 turistia 78 500 asukasta kohden.
https://www.dp.ru/a/2018/05/03/Viborg_popal_top-10_gorod?hash=690330 [4.5.2018]
Pietarin ensimmäinen Suomi-päivä 19.5. ylitti kävijäodotukset. Fontanka kertoo, että järjestäjien
mukaan tapahtuma keräsi noin 8500 osallistujaa, ja että siitä suunnitellaan jokavuotista. ”Festivaalin
kävijämäärä ylitti odotuksemme. Keskustelemme ensi vuoden tapahtumasta jo nyt, ja tulemme
varmasti varaamaan tapahtumalle isomman alueen”, kertoi Visit Finlandin markkinointivastaava Sergei
Škurov. Fontanka järjesti tapahtumassa Suomi-tietoutta vaatineen kilpailun. Voittajista yksi pääsee
nauttimaan hotellilomasta Joensuussa, yksi Kotkassa ja kolmas saa ilmaiset suomen kielen tunnit
kuukaudeksi. https://www.fontanka.ru/2018/05/19/065/ [21.5.2018]
Puolet Pietarissa myytävästä maidosta ei vastaa vaatimuksia. Viisi kymmenestä näytteestä ei
vastannut vaatimuksia ja kolme oli väärennöksiä, joissa oli käytetty palmuöljyä. Asiasta kertoo
Yhteiskunnan kontrolli -järjestö, joka suoritti maidon tutkimuksen.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/21/1704536.html [22.5.2018]
Viipurin Sanomat -lehti ilmoitti julkaisun lopettamisesta. Asiasta ilmoitti päätoimittaja Lidia
Smirnova. Maaliskuussa lehti oli ilmoittanut jäädyttävänsä paperilehden julkaisun kuukaudeksi
taloudellisten vaikeuksien vuoksi. https://lenizdat.ru/articles/1154333/ [22.5.2018]
24.5. järjestetään mielenosoitus Internatsionalistov-puiston suojelemiseksi rakennustöiltä.
Järjestäjä Pavel Švetsin mukaan mielenosoitukseen on ottamassa osaa noin 2000 henkeä. 14.5.
Pietarin Frunzenskin piirin hallinto ilmoitti, että uuden meriakvaarion ja kauppakeskuksen
rakentamiseen annettu maa-alue ei ole osa Internatsionalistov-puistoa.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/312889-park-miting [22.5.2018]
Vuoteen 2022 Pulkovalle valmistuu aeroexpress-lentokenttäjuna. Asiasta sopi Pietarin kuvernööri
Georgi Poltavtšenko ”Aeroekspress”-yrityksen johtajan Valeri Fedorovin kanssa Pietarin
talousfoorumilla. Lentokenttäjunan hinnaksi arvioidaan 18,8 miljardia ruplaa.
https://rustelegraph.ru/news/2018-05-24/k-2022-godu-v-pulkovo-zapustyat-aeroekspress-80416
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/24/1705574.html [25.5.2018]
Pietari maailman kalleimpien kaupunkien listalle. UBS-pankin tuoreen listauksen mukaan Pietari ja
Moskova ovat maailman kalleimpia kaupunkeja elämiseen. 77 kaupungin listauksessa Pietari löytyy
sijalta 51 ja Moskova sijalta 54. Tulojen osalta Moskova ja Pietari sijaitsevat sijoilla 63. ja 66 ja
ostovoiman suhteen sijoilla 59. ja 68. Listauksessa kalleimpia kaupunkeja olivat Zurich, Geneve, Oslo,
Kööpenhamina
ja
New
York.
https://www.dp.ru/a/2018/05/29/Peterburg_zanjal_51e_mest?hash=691993
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/313907-samyedorogiegoroda2018 [30.5.2018]
Pietarin Internatsionalistov-puiston suojelijat jättivät taas hakemuksen kansanäänestyksestä.
Gorizbirkomiin on jälleen jätetty Kuptšinossa sijaitsevan Internatsionalistov-puiston suunniteltuja
kauppakeskuksen ja meriakvaarion rakennustöitä vastustava hakemus. Rosbaltille annettujen tietojen
mukaan hakijat ovat tällä kertaa Kasvun puolueesta. Se, että puolue jättää hakemuksen,
yksinkertaistaa kansanäänestyksen aloittamisprosessia, Rosbalt kertoo.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/28/1706437.html [30.5.2018]
Pietarin keskustaan tulossa 170-metrinen maailmanpyörä. Pietarin kaupunginhallinto on sopinut
vielä nimeltämainitsemattoman investoijan kanssa katsovansa kolmea mahdollista paikkaa, jonne uusi
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maailmanpyörä voitaisiin rakentaa. Paikat ovat Petrovskajan, Anglijskajan ja Universitetskajan
rantakadut. Asiasta ilmoitti Kommersant-lehdelle investointikomitea.
https://www.dp.ru/a/2018/05/30/V_centre_Peterburga_mozhet?hash=692056 [30.5.2018]
Leningradin oblastille ilmestyy interaktiivinen kartta alueen nähtävyyksistä. Tarkoituksena on
yhdistää alueen asukkaiden ja matkailijoiden kertomuksia historiallisiin ja kulttuurisiin kohteisiin sekä
luonnon maamerkkeihin. Leningradin oblastin kuvernöörin ja hallinnon lehdistöpalvelun mukaan
projektin ensimmäisessä vaiheessa tullaan internetistä keräämään tarinoita alueen kiinnostavista
paikoista. Kaikki halukkaat voivat julkaista tarinansa sivustolle lo.metronews.ru.
http://47news.ru/articles/139747/ [30.5.2018]
Pietarin Internatsionalistov-puiston statuksesta saadaan pitää kansanäänestys. Äänestyksessä
kysytään, kuuluvatko äänestäjän mielestä osaksi puistoa ne tontit, joihin on suunniteltu rakennettavan
uusi meriakvaario ja kauppakeskus. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/315185-parkreferendum [14.6.2018]
Pietarissa ilmestyy uusi kortti, jolla matkailijat saavat kulttuurikohteista alennuksia. Kortin avulla
matkailijat voivat saada alennuslippuja erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja nähtävyyksiin. Projektin
investointien arvellaan olevan noin 100 miljoonaa ruplaa. ”Visit SPb” -kortin saa ostettua Kassir.ru sivustolta tai Visit Petersburgin toimistoista.
https://www.dp.ru/a/2018/04/22/V_Peterburge_dlja_turistov?hash=689515 [25.4.2018]
Pietari Suuren kesäasunto avattiin nelivuotisen remontin jälkeen. Kesäpuistossa sijaitseva
kesäasunto aukeaa kävijöille 26.5. ja siellä tullaan tarjoamaan opastettuja kierroksia noin puolen tunnin
välein. Kesäasunto rakennettiin vuosina 1711-1712 ja tsaariperhe asui siellä toukokuusta lokakuuhun.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/05/24/letniy/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/05/24/1705587.html [25.5.2018]

4. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on nimittänyt arktisen komitean johtajaksi German
Širokovin. Nimityksestä ilmoitti 3.4. Twitterissä Poltavtšenkon lehdistösihteeri Andrei Kibitov. Širokov
on aiemmin työskennellyt mm. Poltavtšenkon neuvonantajana, Venäjän huumevalvontavirasto
FSKN:ssä sekä KGB:n arktisessa osastossa Neuvostoliiton aikaan.
https://www.dp.ru/a/2018/04/03/Poltavchenko_naznachil_glav [9.4.2018]
Leningradin oblasti jäädyttää uusien työntekijöiden palkkaamisen ja mahdollisesti sulkee viisi
komiteaa. Asiasta on päättänyt Leningradin oblastin kuvernööri Aleksandr Drozdenko. Kyseessä on
Drozdenkon viime kesänä aloittama hallintouudistus. Uusien työntekijöiden palkkauskielto astuu
voimaan 1.5.2018. Lähitulevaisuudessa Leningradin oblastin hallinto tulee hylkäämään Suvorovski
prospektin rakennuksen Pietarissa ja muuttaa Hatsinaan. 47newsin mukaan vielä ei ole selvää, kuinka
hallintouudistus tulee näkymään työntekijöiden keskuudessa. http://47news.ru/articles/137882/
[25.4.2018]
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ei sulje pois mahdollisuutta osallistua vuoden 2019
kuvernöörin vaaleihin. Pietarin kuvernööri ilmoitti asiasta tänään. Poltavtšenko kertoi pitävänsä
tehtäväänsä kiinnostavana ja näkevänsä Pietarissa suuren määrän tehtäviä, jotka on toteutettava
lähitulevaisuudessa. Poltavtšenkon nykyinen kuvernöörikausi alkoi vuonna 2014 ja sitä edeltävä kausi
vuonna 2011. https://www.fontanka.ru/2018/05/21/006/
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5217125 [21.5.2018]
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Pietarin matkailukomitean johtaja Andrei Muškarev on erotettu. Pietarin kaupungin johto erotti
28.5. matkailukomiteaa lähes kaksi vuotta johtaneen Muškarevin. Asiasta kertoi Fontankalle Muškarev,
jonka mukaan erottaminen tuli hänelle täytenä yllätyksenä. Muškarevin paikalle nimitettiin tämän
sijaisena tähän asti toiminut Nana Gvitšija. https://rustelegraph.ru/news/2018-05-28/v-peterburgeuvolili-glavu-komiteta-po-turizmu-andreya-mushkareva-80475
https://www.dp.ru/a/2018/05/28/V_Smolnom_otpravili_v_ot?from=subscribe_email [29.5.2018]

