Luoteis-Venäjän uutiskooste 28.02.–29.03.2018 Suomen Pietarin-pääkonsulaatti

1(16)
SUOMEN PIETARIN-PÄÄKONSULAATTI

29.03.2018

Luoteis-Venäjän uutiskooste 28.02.–29.03.2018
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue, Komi
* 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:
•Venäjän presidentinvaaliäänestys ja äänestysprosentin kasvattaminen Pietarissa
•Aktivistien pidätykset ja pahoinpitelyt
•Pietari Venäjän arktisen elämän keskuksena
•Jalkapallon MM-kisat katukuvassa

1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA
1.1 Vaalit
Leningradin alueen kuvernööri Drozenko ylisti presidentti Putinin linjapuhetta. Aleksandr
Drozenko kutsui puhetta ”mitä voimakkaimmaksi strategiseksi viestiksi” ja upeimmaksi presidentin
pitämäksi puheeksi omana kuvernööriaikanaan. Drozenkon mukaan kyseessä oli puheen sijaan strategia
maan kehittämiseksi seuraaville 6-10 vuodelle. Kuvernööri muistutti myös Leningradin oblastin alueella
sijaitsevasta Hatsinan ydintutkimuskeskuksesta (ven. центр ядерных исследований ПИЯФ), jossa
hänen mukaansa tehdään juuri sitä nykyaikaista ydintekniikan kehitystyötä, josta Putin puhui edellisenä
päivänä (1.3.) pitämässään linjapuheessaan. [2.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/01/Gubernator_Lenoblasti_Dro?hash=685433
Matvijenko lupasi pietarilaisten tulevan äänestämään Venäjän presidentinvaaleissa ”mitä
vilkkaimmin”. ”Olen varma siitä, että kaikista vilkkaimmin osaa niin vaaleihin kuin
vaalitarkkailuunkin tulevat ottamaan pietarilaiset”, vakuutti Venäjän liittokokouksen puheenjohtaja
Valentina Matvijenko haastattelussaan Sankt-Peterburgskie Vedomostille, ja kertoi aikovansa äänestää
Pietarissa itsekin. Matvijenkon mukaan kyselyt osoittavat, että aktiivisuus tulee näissä vaaleissa
olemaan edellisiä suurempaa. Matvienkon mukaan tulevat vaalit tulevat olemaan myös modernin
Venäjän avoimimmat presidentinvaalit, sillä sekä äänestys että äänten laskeminen tulevat tapahtumaan
videokameroiden edessä. Matvijenkon mukaan myös keskusvaalilautakunta on myös kiinnostunut
yhteistyöstä mm. vaalitarkkailijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Näihin vaaleihin odotetaan
Matvijenkon mukaan suurta määrää ulkomaalaisia vaalitarkkailijoita. Matvijenko tyrmää puheet
presidentinvaalien itsestäänselvästä lopputuloksesta. ”Äänestäjillä on ehdokkaita, joista valita.”
[12.3.2018] https://spbvedomosti.ru/news/politika/sobirayus_golosovat_v_nbsp_sankt_peterburge/
https://www.dp.ru/a/2018/03/12/Matvienko_poobeshhala_samo?hash=686094
Pietarissa rakennettiin Putin-mosaiikilla ”vahvempaa Venäjää”. Vaaleja edeltävänä sunnuntaina
pietarilaisia kehotettiin osallistumaan Taurian puistossa presidentti Vladimir Putinin
kasvokuvamosaiikin rakentamiseen tapahtumassa ”Anna palanen itsestäsi vahvemman Venäjän
puolesta”. Tapahtuman olivat järjestäneet ryhmä Pietarin taide- ja teollisuusakatemian opiskelijoita
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(ven. Академия имени Штиглица). Akatemian verkkosivuilla kerrotaan, että tapahtuman tavoite oli
kiinnittää nuorten huomiota tuleviin presidentinvaaleihin. [13.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/305033-putin-mozaika
http://www.ghpa.ru/academy/anonses/item/kulturno-massovoe-meropriyatie-otdaj-chastichku-sebya-zasilnuyu-rossiyu
Pietarin vaalikomission jäsen kommentoi Putinin vastaista kirjoitusta Fontankan jäällä. Pietarin
kaupungin vaalikomission (ven. Избирком) jäsen Oleg Zatsepa kommentoi Fontankan jäälle
aikaisemmin maaliskuussa maalattua kirjoitusta, jossa luki ”Putinia vastaan”. Zetsepan mukaan kirjoitus
on agitaatiota. Kirjoituksen kerrotaan olleen presidenttiehdokas Ksenia Sobtšakin kampanjatoimiston
aktivistin tekemä, ja se saatiin nopeasti poistettua paloauton avustuksella. Liittovaltion viestintä-,
tietotekniikan ja tiedotusvälineiden valvontayksikkö Roskomnadzor vaati aiemmin myös muutamia
tiedotusvälineitä poistamaan kuvan sivuiltaan. [13.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/305049-izbirkom-fontanka
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/304379-fontanka-putin
Pietarin kuvernööri Poltavtšenko kehottaa kaikkia pietarilaisia lähtemään sunnuntaina
äänestämään. Poltavtšenkon mukaan äänestäminen ei ole vain oikeus vaan myös moraalinen ja
kansalaisvelvollisuus, ja vetoaa patriotismiin ja velvollisuudentunteeseen. Lisäksi Poltavtšenko kehottaa
jokaista pohtimaan, kuinka paljon Pietari on kehittynyt 90-luvun lopulta, ja kuinka paljon sen halutaan
kehittyvän myös jatkossa. [13.3.2018] http://gov.spb.ru/press/governor/131164/
Pietarin kaupunginhallinto on yrittänyt sopia Pietarin rakennusliittojen kanssa korkeasta
äänestysaktiivisuudesta presidentinvaaleissa.
Tavoitteena oli
saada lupaus
täydestä
äänestysprosentista rakennusalalla, kertoo Pietarin liikenteen infrastruktuurin kehittämiskomitea
KRTI:n johtajan sijainen Aleksei Gontšarov. Tapaaminen Pietarin rakentamiskomiteassa oli
lehtitietojen mukaan noin 10 päivää sitten. [14.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/305185-yavkasmolny?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=nachalas-kampaneyschina.smolnyy-poprosil&utm_content=17460921
https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/13/stroi-2/
http://www.fontanka.ru/2018/03/13/042/
Pietarin lakiasäätävän kokouksen kansanedustajat äänestivät julkilausuman puolesta, jolla
kehotetaan kansalaisia vaaliuurnille. Pietarin lakiasäätävän kokouksen jäsenet ovat kääntyneet
kansalaisten puoleen kutsuen näitä äänestämään. Edustajien mukaan äänestäminen on jokaisen
kansalaisvelvollisuus. Jablakon edustaja Boris Višnevski muistutti, että ainoa tapa rauhanomaiseen
vallanvaihtoon kulkee vaalien kautta; toinen tie johtaisi väkivaltaan. Kansanedustajista vain Maksim
Reznik äänesti julkilausumaa vastaan todeten, ettei nähnyt vaaliboikottia vastauksena, muttei myöskään
kokenut voivansa allekirjoittaa julkilausumaa nyt, kun vaalien alla on pidätetty ihmisiä. [14.3.2018]
http://www.fontanka.ru/2018/03/14/030/
Sobtšak ja Gudkov perustavat yhdessä Putinin vastaisen puolueen. Pietarilainen presidenttiehdokas
Ksenia Sobtšak on ilmoittanut perustavansa Duuman entisen kansanedustajan, poliitikko Dmitri
Gudkovin kanssa uuden poliittisen puolueen. Puolueen pohjana tulee toimimaan entisen
talousministerin Andrei Netšajevin ”Kansalaisaloite”-puolue, jonka presidenttiehdokkaana myös
Sobtšak on. ”Me emme aio olla ’rakentava oppositio’: mikäli sellaisen aika on joskus ollut, on se
mennyt jo kauan sitten. Me olemme Putinin vastainen puolue. Puolueena odotamme kaikkia niitä, jotka
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jakavat demokraattiset näkemykset”, kertoo Gudkov Telegramissa. Puolueelle on annettu väliaikainen
nimi ”Muutoksen puolue” (ven. «Партия перемен»). [16.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/305633-partia-peremen
https://www.dp.ru/a/2018/03/15/Ksenija_Sobchak_i_Dmitrij_G?hash=686455
Aleksei Navalnyin Pietarin kampanjatiimin toimiston aktivistit raportoivat provokaatiosta
toimistossa. Tuntemattomat henkilöt olivat 15.3. heittäneet toimistoon väärennettyjä äänestyslippuja,
Putin-paitoja sekä ohjeita vaalivilpin järjestämiseen. Aktivistit kertoivat tuhonneensa materiaalin ja
kutsuivat tekoa ”halvaksi provokaatioksi”. [16.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/15/154/
Putinille 76 prosenttia äänistä Pietarissa. Tuoreeltaan vaali-iltana Pietarin kuvernööri Poltavtšenko
kommentoi tulosta kertoen, että Putinia äänesti noin 70 prosenttia pietarilaisista. ”Tärkeintä on, että
vaalit sujuivat rauhallisesti, asianmukaisesti ja ilman skandaaleita.” Poltavtšenko nosti esiin Putinin
saavutuksia viimeisten 18 vuoden ajalta: elinajanodote on noussut 15 vuodella ja köyhien määrä on
vähentynyt. Keskusvaalilautakunnan mukaan vaaleissa ei nähty vakavia rikkomuksia. Artikkelissa
seurataan vaalipäivän tapahtumia päivän mittaan. [19.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/18/Kak_golosujut_v_Peterburge
Delovoj
Peterburgin
mukaan
Pietarin
ääntenlaskussa
ei
kiinnitetty
huomiota
”kummallisuuksiin”, joilla pyrittiin kaupungin äänestysprosentin kasvattamiseen. DP kertoo, että
taistelussa äänestysprosenteista Pietarissa äänestävien määrä vähentyi yhtäkkiä 300 tuhannella
äänioikeutetulla vuoden alusta. Virallinen selitys on äänestäjälistojen päivittäminen, mutta DP esittää
todennäköisempänä vaihtoehtona, että tämä tehtiin tarkoitushakuisesti äänestysprosentin
kasvattamiseksi: mitä vähemmän kaupungissa on ihmisiä yhteensä, sitä korkeammaksi
äänestysprosentti nousee. Lisäksi lähes 400 tuhatta henkilöä päätti äänestää jollain toisella alueella ja
noin tuhat pietarilaista oli yhtäkkiä hävinnyt äänestyslistoilta. Osa heistä oli tietämättään ilmestynyt
äänestyslistoille muille Venäjän alueille kuten Dagestaniin, Tšetšeniaan tai jopa ulkomaille Egyptiin,
Viroon tai Latviaan. Kuitenkin moni näistä kuolleiksi tai muualle kirjatuista ihmisistä olivat ilmeisen
hengissä, Pietarissa, ja saapuivat äänestämään. Keskusvaalilautakunnan toimettomuudesta asian suhteen
valitti Ksenia Sobtšakin edustaja Aleksei Oding. [21.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/20/Nehoroshie_uchastki_itogi?hash=686868
Keskusvaalilautakunta aikoo tutkia Pietarin vaalirikkeet, ilmoitti sen puheenjohtaja Ella
Pamfilova. Lautakunnan sihteeri Maija Grišinan mukaan pietarilaiset ovat valittaneet rikkomuksista
presidentinvaaleissa kaikista eniten. ”Meillä on Pietarissa kaikista suurin valitusmäärä: 216 valitusta
aikavälillä 18.-22.3.”, Grišina kertoo. Pamfilova kertoo saaneensa ”vakavia valituksia” kaupungin koko
äänestysjärjestelmästä. ”Tutkimme kaiken alusta loppuun. Aion tavata tarkkailijoita sekä puolueiden ja
vaalitiimien edustajia”, hän sanoo. Aiemmin Pietarin vaalitarkkailijat -liike on ilmoittanut lähes
kolmestasadasta rikkeestä presidentinvaaliäänestyksessä Pietarissa. Kaupungin vaalilautakunnan
edustaja Viktor Pankevitš on puolestaan ilmoittanut, että vaalit sujuivat Pietarissa ”ennennäkemättömän
avoimesti”. [23.3.2018] http://www.the-village.ru/village/city/news-city/306535-vybory-spb-proverka
1.2 Aktivismi
Otkrytaja Rossija -liikkeen koordinaattori Andrei Pivovarov pidätettiin Pietarissa. Aktivisti kertoi
itse pidätyksestään sosiaalisessa mediassa 27. helmikuuta. Sunnuntaina 25. helmikuuta Pivovarov
osallistui murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistoksi järjestettyyn mielenosoitukseen
Pietarissa. Aktivisti kirjoitti mielenosoituksen jälkeen sosiaalisessa mediassa mahdollisesta
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pidätyksestään. Hän kertoi epäilyistään siitä, että häntä varjostettiin, ja että joku kaupunginhallinnossa
voisi tahtoa eristää hänet presidentinvaalien ajaksi. Aiemmin samalla viikolla pidätettiin myös Vesna liikkeen aktivisti Artem Gontšarenko. [28.2.2018] http://www.fontanka.ru/2018/02/27/087/
Pietarissa osoitettiin sunnuntaina 11.3. mieltä poliittisten vankien puolesta. Vangeiksi pukeutuneet
mielenosoittajat protestoivat Venäjän sisäministeriön ekstremismin vastaisen osaston niinkutsuttua
”lista 20:tä” (ven. списка 20) vastaan. Listalta löytyvät mm. tällä hetkellä pidätettyinä olevat aktivistit
Artjom Gontšarenko, Denis Mihailov ja Andrei Pivovarov. Aktivistiryhmä Vesna kertoi tästä
Vkontakte-sivuillaan. Aktivistien mukaan se, että nimilista ilmestyi juuri nyt, ja että osa listalla
mainituista aktivisteista on nyt pidätettyinä, kertoo Venäjän valtaapitävien poliittisesta motivaatiosta ja
halusta eristää ja pelotella aktivisteja ennen presidentinvaaleja. Vesnan aktivisti Artjom Gontšarenko,
Otkrytaja Rossijan koordinaattori Andrei Pivovarov sekä Aleksei Navalnyin Pietarin kampanjatoimiston
koordinaattori Denis Mihailov pidätettiin aiemmin tänä vuonna kokoontumisia koskevien määräysten
rikkomisesta heidän osallistuttuaan 28.1. vaaliboikotti -mielenosoitukseen. Oikeus määräsi heille
vankeutta 25-30 päivää. Pidätetyt vapautuvat vasta Venäjän presidentinvaalien jälkeen, jotka pidetään
sunnuntaina 18.3. Mielenosoituksen järjestelyihin ottivat Vesnan lisäksi osaa Otkrytaja Rossija sekä
Navalnyin kampanjatoimiston vapaaehtoiset. [12.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/11/V_Peterburge_aktivisti_or?hash=686078
https://vk.com/spb_vesna?w=wall-23219128_14818
Pietarilainen aktivisti hakee Suomesta turvapaikkaa. FSB:n 25.1.2018 kiinniottama Ilja Kapustin
pakeni Venäjältä Suomeen, missä hän on nyt hakenut poliittista turvapaikkaa. Delovoj Peterburg kertoo,
kuinka FSB teki Pietarissa etsintöjä 25.1.2018 epäilynään anarkistisen liikkeen suunnittelema aseellinen
kapina ja vallankaappaus. Kapustin otettiin kiinni etsintöjen yhteydessä ja häneltä yritettiin
kuulusteluilla saada tietoja muista pidätetyistä, jotka lehden mukaan olivat hänen tuttujaan.
Kuulustelujen jälkeen Kapustin päästettiin vapaaksi silminnäkijän statuksella. Kapustin teki
tutkintakomitealle valituksen FSB:n toiminnasta ja haki valtionsuojaa. Kapustin valitti kuulusteluissa
sähköshokeista saamistaan vammoista. Valitus hylättiin, jolloin Kapustin päätti hakea Suomen viisumia.
[14.3.2018] https://www.dp.ru/a/2018/03/14/Peterburgskij_svidetel_p?hash=686280
https://yle.fi/uutiset/3-10110352
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201803102200802138_ul.shtml
Sunnuntaina 18.3. pidätetty pietarilainen aktivisti kertoo tulleensa pahoinpidellyksi poliisin
kuulusteluissa. Pietarissa Iisakin kirkon luona vaalipäivänä mieltään Putinia vastaan bannerin kanssa
osoittanut aktivisti Anton Belitšenko pidätettiin kymmeneksi päiväksi. Asiasta kertoi Mediazonan
mukaan ihmisoikeuksien toteutumista seuraavan Yhteiskunnallisen tarkkailukomission (ven.
Общественная наблюдательная комиссия, ОНК) edustaja Jana Teplitskaja. Teplitskaja kertoo
siviilivaatteissa olleiden henkilöiden pahoinpidelleen Belitšenkoa kuulusteluissa poliisin tiloissa, kun
Belitšenko ei suostunut antamaan matkapuhelimensa salasanaa eikä suostunut tunnustamaan.
Teplitskajalla ei ole tiedossa, mitä Belitšenkon olisi pitänyt tunnustaa. Belitšenkon mukaan kaikki neljä
pidätettyä joutuivat nukkumaan videokameroilla varustetun käytävän lattialla ilman lakanoita ja ruokaa.
[20.3.2018] https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/20/bunt-2/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/19/bunt/
https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/19/zaderzhannyy-v-sankt-peterburge-aktivist-nra-arestovanna-10-suok
Pietarin FSB:n työntekijät tunnustivat antaneensa sähköshokkeja pidätetyille anarkisteille.
Fontanka kertoo, ettei sähköshokkeja saisi käyttää kuin pakon edessä. Seurantakomitean haastattelemat
FSB:n työntekijät kuitenkin myöntävät osittain niiden käytön Vikton Filinkoviin, joka pidätettiin
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24.1.2018 osallisuudesta vallankaappaukseen ja osallistumisesta salaisen anarkistiverkoston toimintaan.
FSB tunnusti sähköshokkien aiheuttamat vammat Filinkovin vartalossa, mutta väitti niiden tulleen
virkatehtävissä aiheutuneesta tarpeesta. Heidän mukaansa pidätetty oli kieltäytynyt yhteistyöstä ja
yrittänyt pakoon, eikä häntä saanut pysäytettyä kuin sähköshokeilla. Vastaavan tapauksen
sähköshokkien käytöstä on kertonut Ilja Kapustin, joka on paennut Venäjältä ja hakenut turvapaikkaa
Suomesta. Tutkintakomitea on nostanut anarkistien FSB:tä vastaan nostaman valituksen tasoa ja
välittänyt materiaalin edelleen tutkittavaksi. [21.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/21/004/
https://www.dp.ru/a/2018/03/21/FSB_Peterburga_objasnila?hash=686899
Otkrytaja Rossijan puheenjohtajaksi nousi liikkeen Pietarin jaoston koordinaattori,
oppositioaktivisti Andrei Pivovarov. Puheenjohtajan valinta tapahtui Vilnassa. Toinen
puheenjohtajakandadaatti oli Otkrytaja Rossijan Tšuvassian koordinaattori Dmitri Semenov, jonka
Pivovarov voitti yhdellä äänellä. Pivovarov on liikkeen kolmas puheenjohtaja. Liikkeen ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi sen perustaja Mihail Hodorkovski, jonka paikan otti huhtikuussa 2017 Dmitri
Gudkovin entinen avustaja Aleksandr Solovjev. Pivovarov pääsi vapauteen 24.3. 25 päivää kestäneestä
arestistaan, johon hänet tuomittiin ”kokoontumisjärjestyksen rikkomisesta”. [26.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/26/Predsedatelem_Otkritoj_R?hash=687262
https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/26/pivovarov-9/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/03/26/1691382.html
1.3 Arktisuus ja ympäristö
2. maaliskuuta alkaa Pietarin ensimmäinen arktinen kongressi, jonka puheenjohtajaksi nousee
Pietarin kuvernöörin neuvonantaja. Arktinen varakuvernööri Mihail Kutšerjavyi puhui 27.2. Pietarin
ensimmäistä arktista kongressia koskevassa lehdistötilaisuudessa. Kongressi alkaa perjantaina 2.3.
Krylovskin tiedekeskuksessa (ven. Крыловский государственный научный центр). Pietarin
ensimmäinen arktisen kongressin on tarkoitus perustaa federaation yhteinen keskus Venäjän pohjoisten
ja Arktisten alueiden kehittämiseksi. Kutšerjavyin mukaan Venäjältä on tähän asti puuttunut valtiollinen
taho, joka huolehtisi Venäjän pohjoisten ja arktisten alueiden kehityksestä. Pietarin kongressiin
osallistuu yli 300 henkeä, joihin lukeutuu mm. teollisuus- ja tiedealan osaajia Pietarista, Murmanskista,
Arkhangelin oblastista ja Karjalan tasavallasta. Paikalle on kutsuttu myös asiantuntijoita Uralin,
Siperian ja Kaukoidän piireistä. Pietarin arktisen kongressin puheenjohtajana aloittaa German Širokov,
joka aloitti tämän vuoden tammikuussa myös Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon
neuvonantajana. Arktisesta nimityksestä ilmoitti Kutšerjavyi 27. helmikuuta. Arktisten rakenteiden
perustamisesta
ilmoitti
vuoden
2017
lopulla
kuvernööri
Poltavtšenko.
[28.2.2018]
http://www.fontanka.ru/2018/02/27/084/
https://topspb.tv/news/2018/02/27/pervyj-arkticheskij-kongress-startuet-v-peterburge-2-marta/
http://www.fontanka.ru/2018/02/27/052/
https://www.kommersant.ru/doc/3559561
https://www.dp.ru/a/2018/02/27/Uvolennomu_Putinim_genera
Venäjän Greenpeace vastustaa Kurkolanniemen rauhoitusalueen halkaisevaa Nord Stream 2 kaasuputkea. Venäjän Greenpeacen edustajat ovat lähettäneet presidentinhallinnolle noin 60 tuhatta
allekirjoitusta vastustaakseen Nord Stream2 -kaasuputkea, joka tulisi kulkemaan Leningradin alueella
sijaitsevan Kurkolanniemen rauhoitusalueen(ven. Кургальский заказник) kautta. Asiantuntijoiden
mukaan suunnitelma tuhoaisi toteutuessaan rauhoitusalueen metsää ja johtaisi harvinaisten eläinten ja
kasvien elinympäristöjen tuhoutumiseen. Aktivistien mukaan kaasuputken rakentaminen on myös
ristiriidassa kolmen liittovaltion lainsäädännön ja kahden kansainvälisen yleissopimuksen kanssa.
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Leningradin alueen oikeus päätti viime vuoden lokakuun lopulla sallia Nord Stream 2 -putken
rakentamisen rauhoitusalueen läpi. [8.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/304673-zakaznikgazoprovod?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=vladimiru-putinu-peredali-60tysyach-podpi&utm_content=17249495
Miksi juuri Pietarista tehtiin Venäjän arktisen elämän keskus? Venäjä panostaa arktiseen alueeseen
- tämä näkyy Pietarin kaupunginhallitukseen nousseena uutena Aktiksesta vastaavana
varakuvernöörinä, jonka alaisuudessa toimii Arktinen komitea. Maaliskuun alussa Pietarissa järjestettiin
myös ensimmäinen Arktista käsittelevä konferenssi. Gorod812 haastatteli Arktisen tutkimuskeskuksen
johtajan sijaista Igor Ašikia, jonka mukaan kasvava kiinnostus Arktista aluetta kohtaan johtuu
ilmastonmuutoksen antamasta mahdollisuudesta harjoittaa alueella taloudellista toimintaa.
Taloudellinen toiminta arktisella alueella ei hänen mukaansa ole vielä niin vahvaa, että se uhkaisi
ekosysteemejä. Pietari puolestaan valittiin arktisen hallinnon keskukseksi jonkin pohjoisemman alueen
vuoksi siksi, että alueilla on Ašikin mukaan omatkin ongelmansa eikä niiden infrastruktuuri riitä
vastaavan hallinnon ylläpitämiseen. Ašikin mukaan Venäjän haasteena Arktisella alueella on se, etteivät
tekniset valmiudet vielä pärjää koville luonnonoloille. Ašikin mielestä suurin ongelma Venäjän arktisen
alueen kehittämisessä onkin nyt se, kuinka paljon valtiolla on varaa panostaa siihen. [19.3.2018]
http://gorod-812.ru/zachem-peterburg-sdelali-tsentrom-arkticheskoy-zhizni/
Krasnyi Borissa on luovuttu kokonaan vaarallisten jätteiden polttamisesta. Pietarin lähettyvillä
sijaitsevan Krasnyi Borin vaarallisten jätteiden kaatopaikan apulaisjohtaja Andrei Gorki kertoi
Pietarissa järjestetyssä kansainvälisessä Itämeren päivä -foorumissa, että kaatopaikalla tehdään nyt
suoria luonnonsuojelutoimenpiteitä. Sieltä on nyt esimerkiksi hävitetty kokonaan uunit, joissa vuosien
ajan poltettiin myrkyllisiä jätteitä, mikä synnytti korkeita päästöjä ilmaan. Gorki myös kertoi, että 40
vuotta olemassa ollut Krasnyi Borin kaatopaikka ei enää ota vastaan jätteitä, vaan asiantuntijoiden on
nyt ratkaistava, miten alue saadaan ennallistettua. Gorki kertoo työtä tehtävän yhteistyössä ”Baltian
maiden kanssa”. Helmikuussa suomalaisasiantuntijat keräsivät jätealtaista näytteitä tavoitteenaan löytää
paras mahdollinen tapa veden poistamiseksi ja kaatopaikkamaan ennallistamiseksi. Tätä työtä tehdään
Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön ja Fortumin yhteistyön pohjalta. [Uutisen suomennos
mukailee Suomi Venäjän mediassa -uutiskatsausta.] [26.3.2018.]
http://tass.ru/obschestvo/5056536
Fontanka käsittelee Pietarin Samarkan kaatopaikkaongelmaa. Ekologien mukaan on mahdollista,
että Pietari saa pian kaatopaikan, joka muistuttaa Moskovan Jadrovoa, joka on saasteillaan vaarantanut
lähikaupungin asukkaiden terveyden. Uutisessa kerrotaan kaatopaikkojen eroina olevan vielä
toistaiseksi se, että Samarkassa olisi vielä vältettävissä Moskovassa käytävä taistelu myrkyllisiä höyryjä
vastaan. Ekologi Aleksandr Karpov kertoo Fontankan mukaan sosiaalisessa mediassa, että vaikka
Samarkan kaatopaikan laajentaminen tuplaisi roskavuorten määrän, on siitä vastaava Promothody-yritys
(ЗАО «Промотходы») kieltäytynyt asiantuntija-avusta. Samarkan kaatopaikalla kerrotaan olevan
takanaan mm. useita rikosjuttuja. [22.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/22/009/
Pietarissa muhii konflikti Pohjois-Samarkan asukkaiden ja alueella sijaitsevan kaatopaikan
omistajien välillä. Vsevoložkin piirissä Pohjois-Samarkassa kaatopaikkaa hallinnoiva ZAO
”Promothody” tahtoo modernisoida kaatopaikkaa 300-400 miljoonalla ruplalla. Alueen asukkaat
puolestaan vaativat kaatopaikan sulkemista, sillä asukkaiden pelkona on, että Samarkan kaatopaikasta
muodostuisi yhtä suuri ongelma kuin Moskovan Volokolamskissa. Nyt Samarkan jätevuorten korkeus
on ylittänyt jo 30 metriä. Hanketta seuraavat valtion ympäristöasiantuntijat, mutta riippumattomat
ekologit uskovat, että kaatopaikan toiminnan jatkaminen voi johtaa jopa vakavampaan ekologiseen
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katastrofiin, kuin mitä Volokolamskissa on nähty. Pietarin ja Leningradin alueen viranomaiset ovat
kuitenkin passiivisia ja viittaavat Venäjän federaation uuteen jätehuoltolakiin väittäen, että asia kuuluu
liittovaltion viranomaisten toimivaltaan. Kaikilla alueilla jäteongelman ratkaisijan tulisi olla yksi
jätehuolto-operaattori, joksi Pietarissa valittiin vuoden alussa ”MPBO-2”. Tällä hetkellä on kuitenkin
epäselvää, oliko kilpailutus laillinen. Jätereformi on Delovoj Peterburgin mukaan johtanut siihen, että
kiinteän yhdyskuntajätteen käsittely on vain huonontunut, ja että jätettä syntyy enemmän kuin sitä on
tilaa haudata. Pohjois-Samarkan tilanne herättää huolta myös ympäristöviranomaisten keskuudessa.
DP:n mukaan mahdollinen ratkaisu jäteongelmaan olisi rakentaa jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen
erikoistuneita tehtaita. Tällaisia projekteja onkin Pietarissa ilmoitettu aloitettavan jo muutamia. Yhden
niistä toteuttaa Levassovassa kreikkalainen Ellactorin, joka kertoo vastaavanlaisen projektinsa
Kyproksella onnistuneesti johtaneen kaikkien kaatopaikkojen sulkemiseen 200 kilometrin säteeltä.
Yritys suunnittelee aloittavansa rakennustyöt vuoden loppuun mennessä. [28.3.2018.]
https://www.dp.ru/a/2018/03/27/Musornij_tupik
1.4 Laki, rikollisuus ja turvallisuus
Venäjän Transparency International syyttää 11 Pietarin aluejohtajaa korruptionvastaisen lain
rikkomisesta. Järjestö ilmoitti tästä sivuillaan. Sen listalla ovat mm. Repinon kylän johtaja Irina
Lebedeva, kaupunkipiirin nro 54 (ven. МО № 54) johtaja Julia Gusakova sekä Knjaževon
kaupunkipiirin valitsijakomission puheenjohtaja Dmitri Krylov. Järjestön mukaan kaikki syytetyt
sekoittavat työhönsä toimintaa myös kaupallisissa ja ei-kaupallisissa järjestöissä, mikä yksiselitteisesti
kielletään laissa. Mikäli aluehallinnon tehtävissä pysyvästi työskentelevä henkilö saa rahaa
osallistumisestaan kaupallista toimintaa harjoittavan toimijan johtoon, menettää hän lain mukaan
luottamuksensa ja on poistettava virastaan. Venäjän Transparency Internationalin johtaja Dmitri
Suharevin mukaan laajat korruptiorikkeet kertovat siitä, etteivät paikallishallinnot ole tehneet tarpeeksi
korruption ennaltaehkäisyn eteen ja ettei syyttäjänvirasto huomioi asiaa riittävästi. [2.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/01/V_Peterburge_11_municipal?hash=685455
https://transparency.org.ru/projects/konflikt-interesov/transperensi-poymala-na-narusheniyakh-11peterburgskikh-munitsipalnykh-rukovoditeley.html
FSB paljasti Pietarin metroiskun tilaajan. Fontankan mukaan FSB paljasti viime vuoden huhtikuussa
16 matkustajaa surmanneen ja yli sataa haavoittaneen metroiskun tilaajaksi 27-vuotiaan Kirgisian
kansalaisen Sirožiddin Muhtarovin, joka tunnetaan myös nimellä Abu Salah. Muhtarov on
terrorijärjestö Džamaatin («Джамаат Таухид валь-Джихад») johtaja. Hänestä on myös tehty
kansainvälinen pidätysmääräys. Džamaat ei kuitenkaan tähän päivään asti ole ottanut vastuuta
terroriteosta. [7.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/06/146/
Keksityn valtion ”diplomaatit” myivät laittomille maahanmuuttajille väärennettyjä
henkilöllisyystodistuksia Pietarissa. Pietarissa on jo parin vuoden ajan toiminut ”diplomaattinen
missio”, joka on toiminut keksityn, muka Karibialla sijaitsevan ASPI-saarikuningaskunnan (ven.
«Королевство ASPI») nimissä. Valediplomaatit ovat tammikuusta 2015 alkaen myyneet
maahanmuuttajille väärennettyjä passeja sekä ajotodistuksia, joissa on leima rekisteröinnistä ValkoVenäjälle. Väärennettyjen dokumenttien hinta vaihteli 15-100 tuhannen ruplan välillä (n. 220-1 450
euroa). Maahanmuuttajat olivat kotoisin mm. Uzbekistanista, Tadžikistanista, Pakistanista ja
Afganistanista. Mukana oli myös muita paperittomia työperäisiä maahanmuuttajia. Pidätettyjen
joukossa on mm. 64-vuotias rikollisryhmittymän organisaattori, joka esiintyi kuningaskunnan kosulina.
[8.3.2018] http://mr7.ru/articles/178216/
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https://meduza.io/shapito/2018/03/07/v-peterburge-likvidirovano-konsulstvo-nesuschestvuyuschegokorolevstva-aspi-tam-prodavali-pasporta-migrantam
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/03/07/140033-mvd-sankt-peterburga-zaderzhalo-konsulanesuschestvuyuschego-gosudarstva-na-karibah
Pommiuhkaus viivästytti lentoja Pulkovon lentokentällä. Aamulla 8.3. pelastusviranomaiset
tarkistivat Pulkovon lentokentän anonyymin pommiuhkauksen vuoksi. Puhelimitse tehdyn uhkauksen
mukaan kello 10.15 Pietarista Syktyvkariin matkaavassa koneessa olisi ollut pommi. Lehden mukaan
kentän turvallisuustoimenpiteitä on vahvistettu, mutta kenttä toimii normaalisti. [9.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/08/V_Pulkovo_zaderzhivajut_s
1.5 Muut aiheet
Presidentti Vladimir Putinin väitöskirja on Pietarin vuoriyliopiston rehtorin Vladimir
Litvinenkon kirjoittama. Näin väittää Litvinenkon tytär Olga Litvinenko Radio Svobodan
haastattelussa. Olga Litvinenko kertoi, että Vladimir Litvinenkon noustua vuonna 1994 Putinin
tukemana vuoriyliopiston rehtoriksi, alettiin yliopistossa tehtailla valheellisia tutkintoja. Tyttären
mukaan kandidaatin tutkielma maksoi 30 tuhatta euroa ja tohtorin tutkinto 500-100 tuhatta euroa.
Tämän lisäksi Olga Litvinenko kertoi uskovansa, että hänen isänsä kirjoitti venäjän tulevan presidentin
väitöskirjan ilmaiseksi, sillä ”kyseessä oli heidän yhteinen bisneksensä”. Yhdysvaltalaisen Brookings
instituutin tutkijat ilmoittivat jo vuonna 2006, että Putinin väitöskirja on plagiaatti. [5.3.2018]
https://meduza.io/news/2018/03/05/doch-rektora-gornogo-universiteta-nazvala-svoego-ottsa-avtoromdissertatsii-putina?utm_source=facebook&utm_medium=main
Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajat tahtovat sakottaa metromatkustajia asemille
unohtuvista tavaroista. Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajat Maria Shcherbakova ja Denis
Tšetyrbok tahtovat alkaa sakottaa matkustajia metroon ja asemille unohtuvista tavaroista.
Aloitteentekijöiden mukaan suurin osa asemille unohtuvista tavaroista ei aiheuta matkustajille
minkäänlaista vaaraa, mutta sakolla toivotaan vähennettävän tavaroiden unohtelua. Millä tavalla
unohtuneiden tavaroiden haltijoiden henkilöllisyys selvitettäisiin, siihen ei otettu tarkemmin kantaa.
[8.3.2018] http://mr7.ru/articles/178177/
VTsIOM on julkaissut uuden tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta venäläisissä perheissä.
Venäläinen julkisen mielipiteen tutkimuskeskus VTsIOM (ven. Всероссийский центр изучения
общественного мнения ВЦИОМ) julkaisi naistenpäivän alla tutkimuksen ”Tasa-arvo perheissä:
julistuksesta todellisuuteen?” (ven. Равенство в семье: от деклараций - к реальности?).
Tutkimuksessa kerrotaan haasteena olevan tasa-arvon tuominen sanojen tasolta käytäntöön. Vaikka
muutosta on tapahtunut, ovat roolit useissa perheissä vielä varsin perinteiset. Esimerkiksi kotityöt
jakautuvat selvästi miesten ja naisten töihin: miehille kuuluvat pienet remontit, naisille siivous,
vaatteiden pesu ja ruuanlaitto. Viime vuosina on kuitenkin ollut huomattavissa positiivista kehitystä,
jonka kantavana ajatuksena on ollut näidenkin kotitöiden tekeminen yhdessä. Talouskysymyksissä
puolestaan miehet ovat keskimäärin sitä mieltä, että naisten olisi tuotava yhteiseen pottiin noin
kolmannes kokonaissummasta. [9.3.2018]
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116735;
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/genderproblems/article/ravenstvo-v-seme-ot-deklaracii-k-realnosti.html
Pietarin valtiollisen yliopiston (СПбГУ) naisopiskelija otti näkyvästi kantaa naisten asemaan ja
opettajien seksismiin yliopistolla. Ensimmäisen vuoden kansainvälisten suhteiden opiskelija kiinnitti
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ympäri tiedekuntaa A4-julisteita, joihin oli printattu opettajien seksistisiä lausahduksia. Näitä olivat
mm. ”politiikassa ei ole paikkaa naisille”. Julisteet ilmestyivät jo 6.3. illalla, mutta ne oli seuraavana
aamuna poistettu. Valokuvia tapahtumasta jaettiin kuitenkin sosiaalisessa mediassa. Instagramissa ne
löytää tunnisteella #сексизм_на_фмо. [9.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/08/ZHenshhinam_ne_mesto_v_poli?hash=685936
https://meduza.io/feature/2018/03/07/mozg-aspirantki-zatochen-na-zamuzhestvo-studentka-spbgupovesila-u-sebya-na-fakultete-plakaty-s-tsitatami-prepodavateley-o-zhenschinah
Pietarissa juhlittiin sunnuntaina Krimin liittämistä osaksi Venäjää. Reilu 500, joidenkin tietojen
mukaan alle tuhat ihmistä, osallistui Pietarissa järjestettyyn tapahtumaan, jossa juhlittiin Krimin
Venäjään liittämistä, jonka vuosipäivää vietettiin vaalien kanssa samaan aikaan sunnuntaina 18.3.
Osallistujille jaettiin Yhtenäisen Venäjän lippuja. Tapahtumaan osallistui myös Pietarin kuvernööri
Poltavtšenko, joka onnitteli osallistujia vuosipäivän johdosta. Poltavtšenkon mukaan Krimin Venäjään
liittäminen tapahtui ”Krimin asukkaiden toivomuksesta ja Vladimir Putinin tahdosta”. [19.3.2018]
http://www.fontanka.ru/2018/03/18/079/
https://www.dp.ru/a/2018/03/18/Kak_golosujut_v_Peterburge
Venäläisdiplomaattien karkotukset haiskahtavat Venäjän eristämiseltä muusta maailmasta,
kirjoittaa Aleksandr Pirožkov Delovoj Peterburgissa. Pörssit ovat reagoineet EU-maiden
ilmoittamiin karkotuksiin voimakkaammin kuin Britannian aiemmin ilmoittamiin. Satojen kielitaitoisten
diplomaattien (perheet mukaan luettuna) palaaminen Venäjälle jalkapallon MM-kisojen alla ei
Pirožkovin mukaan kuitenkaan itsessään ole tragedia, sillä se helpottaa venäläisten yritysten tarvetta
löytää kielitaitoista henkilökuntaa kisoihin. Varakkaille ihmisille uhkaavampia ovat kuitenkin
Britannian uhkaukset takavarikoida venäläisten epäilyttävää omaisuutta Britanniassa. Pirožkovin
mukaan ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Britannian, USA:n tai EU:n virkamiehet
lähipäivinä muistaisivatkin, että mailla on käytössään vielä aiemmin hylättyjä Venäjän vastaisia keinoja,
joita ne eivät vielä ole ottaneet käyttöön. Näitä voisivat olla venäläisten pankkitilien sulkeminen ulos
SWIFT-järjestelmästä tai sen kieltäminen, etteivät eurooppalaiset investoijat saisi ostaa venäläisiä
obligaatioita. Joka tapauksessa Venäjän talous kärsii, Pirožkov summaa. [27.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/26/Situacija_pahnet_izoljaciej?hash=687350
Venäjän ulkoministeriö ehdottaa presidentti Putinille USA:n Pietarin pääkonsulaatin sulkemista,
kertovat medialähteet. Toimi on vastaus Venäjän Seattlen lähetystön sulkemiseen. Fontankan mukaan
ulkoministeriön lähde on antanut sulkemistiedon Izvestijalle ja Dožd-kanavalle. ”Kaikista oikeellisinta
olisi sulkea konsulaatti Pietarissa. Tietysti harkitaan myös vaihtoehtoja kuten Jekaterinburgia ja
Vladivostokia, mutta amerikkalaisten näkökulmasta Pietarin konsulaatti on tärkeämpi. Ehdotamme
asiaa, mutta presidentti sanoo viimeisen sanan”, on lähde kertonut. [29.3.2018]
https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/29/usa-8/
http://www.fontanka.ru/2018/03/29/015/
2. TALOUS
Gazprom rekrytoi suurtaa määrää työntekijöitä toimintoihinsa Pietarissa. Gazprom on viimeisessä
vaiheessaan tytäryhtiöidensä siirtymisessä Pietariin ja etsii nyt yli 400 työntekijää, joille on luvattu jopa
100 tuhannen ruplan (n. 1450 euroa) kuukausipalkka. Yritys siirtyy Pietarin Lahta-keskuksen tiloihin
(ven. Лахта центр). Kun Lahta-keskus valmistuu syksyllä 2018, saadaan päätökseen jo vuonna 2006
alkanut Gazpromin tytäryhtiöiden siirtyminen Pietariin. Siirtymän nähdään helpottavan sellaisten
toimihenkilöiden työllistymistä, jotka ovat jääneet Pietarissa työttömiksi pankkien sulkemisten ja
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leikkausten
seurauksena.
[28.2.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/02/26/Mesta_sbivajutsja;
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/303419-lahta-tsentr-dorogi;
https://newsrussia.today/rossiya/13257-gazprom-ischet-sotrudnikov-v-peterburge.html
Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Pietaria kohtaan on kasvussa, kertoo Delovoj Peterburg
artikkelissaan ”viikinkien paluu”. Artikkelissa kerrotaan, kuinka kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva
suomalainen SRV-konserni astuu Pietarin asuntorakentamisen kentälle 10 miljardin ruplan (n. 145
miljoonan euron) projektilla. DP kertoo SRV:n rakentavan aktiivisesti Pietariin kauppakeskuksia, ja että
tällä hetkellä se osallistuu mm. ”Jugtaunin” (ven. "Югтаун") rakentamiseen Pulkovskaja šossella.
Lisäksi suomalainen konserni astuu mukaan kauppa- ja vapaa-ajankeskus tai Pearl Plazan (ven. ТРК
"Жемчужная Плаза") laajennustöihin. SRV on jo yksi Pearl Plazan sijoittajista. [1.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/02/27/Vozvrashhenie_varjagov
Pietarin Sokos-hotelli määrättiin oikeudessa maksamaan korvauksia ruokamyrkytyksen
aiheuttamisesta. Moskovalainen lakimies Nina Eremenko sai Pietarin Vasilinsaarella sijaitsevassa Solo
Sokos Hotel Palace -hotellissa ruokamyrkytyksen. Sokos tuomittiin oikeudessa maksamaan
Eremenkolle korvauksia 20 tuhatta ruplaa (n. 300 euroa), minkä lisäksi oikeus määräsi 10 tuhatta ruplaa
sakkoja. [1.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/02/28/116/
Pietarissa julistettiin neljän miljardin ruplan arvoinen kilpailutus teiden kunnostamiseksi.
Kilpailutuksen tuloksen tulisi olla tiedossa maaliskuun lopussa. Sopimusten yhteenlaskettu arvo on 3
miljardia 848 miljoonaa ruplaa (noin 55,8 miljoonaa euroa). Nevskin valtakadun kunnostus aiotaan
tehdä kahdessa vaiheessa: Vosstania-aukiolta Aleksanteri Nevskin aukiolle sekä Amiraliteetin
valtakadulta Vosstania-aukiolle. [2.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/01/Objavleni_konkursi_na_rem?hash=685446
Suomalainen SRV etsii ostajaa Pearl Plaza -kauppakeskukselle. SRV:n strategiana on myydä
omistuksensa kauppakeskuksissa, kun niiden vuokratuotto on saavuttanut vakiintuneen tason. SRV:n
Venäjän maajohtaja Anders Liljenstolpe kertoo Fontankalle, ettei tarkkaa tietoa tulevasta ostajasta vielä
ole, mutta kiinnostus on suurta. Hän lisäsi myös, ettei lopullista päätöstä Pearl Plazan (ven.
«Жемчужная Плаза») toisen vaiheen rakennustöistä ole vielä tehty. SRV omistaa puolet kauppa- ja
viihdekeskus Pearl Plazasta. Loput 50% omistaa kiinalainen SIIC (Shangai Industrial Investment
Holdings). [2.3.2018] http://fontankafi.ru/articles/38217/
https://www.srv.fi/srv-yhtiona/media/tiedotteet/srv-selvitta-a-pietarissa-sijaitsevan-pearl-plazakauppakeskuksen-mahdollista-myyntia
Delovoj Peterburg selvitti, mitkä pietarilaisyritykset ovat mukana Venäjän asevarustelussa. DP
kertoo, että Presidentti Putin uhkailee länttä ydinvarustelulla, joka on osittain Pietarin ja LuoteisVenäjän sotateollisuuden harteilla. Julkaisun mukaan vedenalaisten aseiden suunnittelusta vastaavat
mm. pietarilaiset rakennuttajat ”Rubin” ja ”Malahta” (ven. ЦКБМТ "Рубин" и "Малахита"). Muita
sotateollisuuteen osallistuvia pietarilaisyrityksiä ovat severodvinskiläinen ”Sevmaš” , joka rakennuttaa
ydinsukellusveneitä, sekä pietarilainen ”Admiralteiskie verfi”, joka valmistaa automaattiohjattuja
sukellusveneitä. Tähän asti Pietarin sotateollisuus on saanut vuosittain yli 300 miljardin ruplan (n. 4,4,
miljardin euron) arvosta tilauksia. [5.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/02/Kakie_peterburgskie_predp
Pietarin ZimaLeton (ven. ЖК «ЗимаЛето») asuinalueen asukkaat vaativat Tikkurilan tehtaan
siirtämistä muualle. Asukkaat pelkäävät terveytensä puolesta, sillä tehdas sijaitsee 50 metrin päässä
asuinalueesta. Venäjän lainsäädännön mukaan etäisyyttä tulisi olla vähintään 300 metriä. Asukkaiden
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ilmoitus julkistettiin 6.3. Asukkaiden mukaan asuinalueen rakennuttaja Setl City ei reagoi asiaan.
Tikkurila puolestaan on ilmoittanut, ettei yrityksellä ole asian kanssa mitään tekemistä, ja vaikka se
muuttaisikin, voisi se tehdä sen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Tikkurilan tehdas on sijainnut
Pietarin Krasnogvardeiskin piirissä ennen ZimaLeton asuinalueen rakentamista. [7.3.2018]
http://www.kvadrat.ru/news/20180306_jiltsyi_jk_zimaleto_v_peterburge_potrebovali_perenesti_himza
vod_Tikkurila
Pietarin talousfoorumin (ven. ПМЭФ-2018) avainteemana tulee tänä vuonna olemaan
luottamuksen rakentaminen talouteen. Näin kertoo Roskongress-säätiön lehdistöpalvelu, joka myös
järjestää tapahtumaa. Ohjelma tullaan rakentamaan neljään temaattiseen osioon, joita ovat mm.
”Maailmantalous muutoksen aikakaudella” sekä ”Venäjä: kasvupotentiaalin käyttäminen”. Foorumi
järjestetään 24.-26.5. [12.3.2018]
http://tass.ru/ekonomika/5021474?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_so
cial_share
Pietari on maailman kolmanneksi nopeiten kallistuva kaupunki asua. Näin kertoo The Economist
Intelligence Unit (EIU) tuoreessa listauksessaan. Moskova on listalla kahdeksantena. Listan
ensimmäisenä on Meksikon pääkaupunki Mexico ja toisena Chilen Santiago. Listauksessa on 133
kaupunkia, ja pohjalla käytettiin New Yorkin elintasoa. Maailman kalleimpien kaupunkien listalla
Pietari on sijalla 98. ja Moskova 86. [16.3.2018] http://www.the-village.ru/village/city/newscity/305643-reiting-gorodov; https://www.dp.ru/a/2018/03/15/Peterburg_voshel_v_trojku?hash=686444
Suomalainen Wärtsilä ostaa pietarilaisen Transasin 210 miljoonalla eurolla. Transas on
merenkulun navigointiyhtiö. Wärtsilän mukaan kauppa nopeuttaa Smart Marine Ecosystemin kehitystä,
jonka kerrotaan olevan Suomessa kehitettävä miehittämätön navigointijärjestelmä. Wärtsilän kerrotaan
olevan yksi maailmanlaajuisista johtajista moottoreiden ja muiden merenkulun järjestelmien
suunnittelussa ja valmistuksessa. [20.3.2018] https://www.dp.ru/a/2018/03/19/Transas_otoshel_finnam
https://www.aamulehti.fi/uutiset/wartsila-osti-transasin-meriliikenteesta-ehka-alykkaampaaymparistoystavallisempaa-ja-turvallisempaa-200822255/
https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/wartsila-ostaa-merenkulun-navigointiyhtio-transasin-6707129
Pietarissa peruutettiin ensimmäistä kertaa rakennuslupia UNESCOn hyväksynnän puutteen
vuoksi. Pietarin kaupungin oikeus mitätöi asuinalue ”Planetogradin” suunnitelmat, sillä UNESCO ei
ollut hyväksynyt niitä. Markkinat pitävät tätä ennakkotapausta uhkana kaupungin kehitykselle, sillä
niiden mukaan kaupungin suojelijat saavat tästä uuden keinon painostaa rakentajia. Pietarin keskustaalue ja sen historialliset esikaupunkialueet ovat jo 28 vuotta olleet UNESCOn maailmanperintökohteita,
eikä vastaavia oikeuden päätöksiä ole ennen nähty Pietarissa. [22.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/21/Strojki_poslali_v_Parizh
Pietarilaiset liikemiehet kertovat, mitä liike-elämä voi odottaa seuraavien kuuden vuoden aikana.
Osa haastatelluista liikemiehistä uskoi, ettei valtiosta riippumaton keskisuuri bisnes odota uudelta
ajanjaksolta enää mitään, ja että 20 vuotta on liian pitkä aika yhden ihmisen olla vallassa, sillä se estää
nuoria kehittymästä. Venäjällä yrittäjälle minkä tahansalainen vakaus on kuitenkin muutoksia parempi,
ja puolen vuoden kuluessa tullaan näkemään, onko presidentti valmis muutoksiin. Toiveina on, ettei
investointi-ilmapiiri ainakaan huonontuisi. Osa liikemiehistä kuitenkin uskoo, että kaikki muutos olisi
vain positiivista ja että tulevana kuusivuotiskautena tullaan näkemään työn kannattavuuden ja
tehokkuuden kasvua. [22.3.2018] https://www.dp.ru/a/2018/03/18/DP_uznal_u_peterburgski
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Leningradin alueen Volhovskin alueelle tahdotaan rakentaa tuulipuisto. Onego Shipping -yrityksen
omistaja Aleksandr Rosljakov ja Venäjän tuulivoimalayhdistyksen puheenjohtaja Igor Bryzgunov
suunnittelevat Vetropark1 -projektia toteutettavaksi vuosina 2022-2023. Osakkeenomistajat ovat jo
ehdottaneet yhteistyötä investoijille, alueen hallinnolle sekä tuuliturbiinien ulkomaisille valmistajille
Siemens Gamesalle ja Vestasille. Asiantuntijoiden mukaan hankkeen vetovoima tulee riippumaan siitä,
annetaanko projektille vihreän sähkön myyntihinta (ven. «зеленый» тариф) vai ei. Lausuntojen
mukaan tärkeintä pilottihankkeessa ei tässä vaiheessa ole nopea takaisinmaksuaika vaan tarvittavan
teknologian ja kokemuksen kerääminen. Aiemmin suunnitelmista rakentaa tuulivoimala Pietariin ja
Leningradin oblastiin on ilmoittanut Gazpromin tytäryhtiö TGK-1. Projektien ei kuitenkaan nähdä
kilpailevan keskenään, sillä molempien hankkeiden osuuden arvioidaan olevan enintään 0,8% LuoteisVenäjän kokonaistuotannosta. [23.3.2018] http://www.the-village.ru/village/city/news-city/306543vetropark-lenoblast
Pietarin kaupunki on käynnistänyt yli 325 miljardin ruplan arvoisia liikenneprojekteja, joille ei
löydy investoijia. Useiden viime vuosien aikana Pietarin kaupunginhallinto on säännöllisesti
ilmoittanut milloin mistäkin liikenneprojektista, jota suunnitellaan tehtävän kaupungin ja yksityisen
sektorin yhteistyönä. Kaupungilla on kuitenkin ollut hankaluuksia löytää projekteilleen kumppaneita
yksityiseltä sektorilta. Delovoj Peterburgin mukaan liikemiehiä pelottavat projektien maakysymysten
ratkaisun vaikeus sekä pitkät ajat siihen, että investoitu tuotto saadaan takaisin. Julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksien todennäköisin kumppani Pietarissa ovatkin edelleen pankit, joissa valtio on
osallisena. Artikkelissa esitellään meneillään olevia liikenneprojekteja, joita ovat mm. express-kyyti
Pulkovon lentokentälle, raitiovaunulinjan rakentaminen Krasnogvardeiskin piiriin sekä useita
tieprojekteja. [27.3.2018] https://www.dp.ru/a/2018/03/26/S_investorami_ne_po_puti?hash=687357
3. KAUPUNKI JA KULTTUURI
1.1 Jalkapallon MM-kisat
Pietarin kaupunginhallinto on laajentanut alueita, joissa jalkapallon MM-kisojen aikana
kielletään alkoholin myynti lasisista pulloista. Kieltoalueelle kuuluvat Krestovskin stadionia
ympäröivä alue Ristisaarella sekä kaupungin keskustan fanialue Talliaukiolla ja sitä ympäröivät alueet.
Keskustan lasikielto tulee ulottumaan Moika-joelta Palatsirantakadulle, Sadovaja-kadulle ja Nevskin
valtakadulle. [28.2.2018] https://www.dp.ru/a/2018/02/26/Fanzona_bez_gradusov
Jalkapallon MM-kisoihin kesäksi 2018 tulevat Pietari-Nižni Novgorod -väliä kulkevat nopeat
Sapsan-junat tulevat jatkamaan liikennöintiään myös kisojen jälkeen. Näin ilmoitti valtion
rautateiden matkustajaliikenteen johtaja Dmitri Pegov. Sapsanit otettiin käyttöön vuonna 2009. Ne
liikennöivät tällä hetkellä vain Pietari-Moskova -väliä, mutta aiemmin käytössä on ollut myös
Moskova-Nižni Novgorod -väli. [2.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/01/Sapsani_mezhdu_Peterburg?hash=685454
Pietariin rakennetaan kodittomien eläinten suojia kesän jalkapallon MM-kisoja silmällä pitäen.
Tarkoituksena on saada kodittomien eläinten kannat kuriin niillä paikkakunnilla, joissa kisoja
järjestetään. MM-kisoja järjestämään perustetun komitean ”Rossija 2018”:n (ven. Организационный
комитет «Россия-2018») puheenjohtaja Aleksei Sorokin toivoo aluiden käyttävän ainoastaan
humaaneja keinoja kodittomien eläinten kantojen saamiseksi kuriin. Sorokinin mukaan tämä työ on jo
alkanut. [5.2.2018] https://www.dp.ru/a/2018/03/05/V_Peterburge_postrojat_pri?hash=685673
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Pietarissa 700 bussipysäkille tulee ilmainen wifi kesän jalkapallon maailmanmestaruuskisojen
ajaksi. Wifi tulee käyttöön jalkapallofaneille tarkoitetuissa shuttle-busseissa sekä keskusta- ja
lentokenttäliikenteen reiteillä. Projektin toteuttaa yksityinen Free City -yritys (ven. ООО «ФриСити»).
[21.3.2018] https://paperpaper.ru/papernews/2018/03/20/wifi700/
1.2 Kaupunki
Pietarilainen Moi raion -lehti lopettaa paperiversionsa julkaisun 2.3. alkaen. Asiasta kertoi
Fontanka-lehdelle Moi raionin pääjohtaja Gulnara Šarazykova. Šarazykova kertoi päätöksen johtuvan
siitä, että hänen mukaansa ilmaiseksi ilmestyvien uutislehtien kentältä puuttuu normaali kilpailu toisten
lehtien saadessa valtion tukea ja toisten ei. Verkkojulkaisu http://mr7.ru/ jatkaa kuitenkin yhä
journalistisen materiaalin julkaisua. Alueellinen lehti Moi raion on ilmestynyt paperiversiona
helmikuusta 2002 asti 320 tuhannen kappaleen painoksina. Sitä on jaettu ilmaiseksi 800 eri pisteessä
Pietarissa. [28.2.2018] http://www.fontanka.ru/2018/02/27/114/
Delovoj Peterburg jakoi 8.3. vuosittaisen tunnustuksensa useille Pietarissa eri aloilla vaikuttaville
naisille («Влиятельные женщины Петербурга»). Suomen Pietarin pääkonsulaatin pääkonsuli Anne
Lammila oli yksi tunnustuksen saaneista. Fontanka kertoo artikkelissaan, että tunnustuksen saivat mm.
Setl Groupin hallituksen puheenjohtaja Natalia Lugovskaja sekä konsultointikeskus ”Petrburgskaja
Nedvižimostin” (ven. «Петербургская Недвижимость») johtaja Olga Troševa. Delovoj Peterburg
julkaisi laajemman, kaikki tunnustuksen saaneet naiset esittelevän paperijulkaisun, jossa Anne
Lammilan ja Suomen Pietarin pääkonsulaatin osalta keskityttiin viisumeihin. Lyhyessä kuvauksessa
kerrotaan, että Anne aloitti pääkonsulina Pietarissa toukokuussa 2017 kun viisumihakemusten määrä oli
noussut jyrkästi ja viisumin myöntämiseen kului 30 päivää. Annen kerrotaan kuitenkin normalisoineen
tilanteen. Seremonia järjestettiin Suurella tallikadulla sijaitsevassa DLT-kauppakeskuksessa. [5.3.2018]
http://www.fontanka.ru/2018/03/02/100/
http://www.dlt.ru/news/v-dlt-sostoyalos-vruchenie-ezhegodnoy-premii-vliyatelnye-zhenshchiny/
Fontanka.fi-sivusto on nyt siirtynyt kokonaan Fontanka.ru:n alle. Sivusto kuitenkin vakuuttaa, ettei
Suomi-uutisten osalta mikään muutu ja että niitä tullaan kirjoittamaan normaaliin tapaan. Fontanka.fi:n
sosiaalisen median ryhmät pysyvät ennallaan. Ainoastaan niiden linkit johtavat tulevaisuudessa
Fontanka.ru-sivustolle. [7.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/05/119/
Nevskin valtakatu sulkeutuu huhtikuussa kunnostustöiden vuoksi. Kunnostus on tarkoitus tehdä
toukokuussa ja sen tulisi valmistua ennen jalkapallon MM-kisojen alkua. Valtakatu suljetaan
kokonaisuudessaan
kuitenkin
vain
viikonloppuisin
ja
öisin.
[15.3.2018]
https://www.dp.ru/a/2018/03/14/Nevskij_prospekt_v_aprele?hash=686352
Pietarin
lakiasäätävän
kokouksen
edustaja
uhkasi
kuvernööri
Poltavtšenkoa
epäluottamuslauseella, mikäli lumia ei saada korjattua kaupungin teiltä ja katoilta. Pietarin
lakiasäätävän kokouksen Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja Andrei Vasiljev ilmoitti, että lumi
korjataan Pietarissa huonosti niin katoilta, jalkakäytäviltä kuin niiden viereisiltäkin alueilta. Vasiljevin
mukaan lumen siivoamiseen on saatava tiukat määräykset. ”Ehkä meidän todellakin täytyy esittää
kuvernöörille epäluottamuslausetta, jotta jotain alkaisi tapahtua?”, Vasiliev pohti kaupunginjohdon
parlamentaarisessa valiokunnassa pidetyssä kuulemistilaisuudessa. Jablokon edustaja Boris Višnevski
kutsui Vasiljevin esiintymistä historialliseksi tapahtumaksi ja oli samaa mieltä siitä, että Pietarin
kaduilla on ”kamalaa kävellä”. [23.3.2018] http://www.the-village.ru/village/city/news-city/306549deputat-vs-gubernator
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Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko paljasti, että Pietari harkitsee hakemista
kesäolympialaisten järjestäjäksi. Pietarin kaupunginhallinto saattaa nimittää kaupungin Pietarin 2032
tai 2036 kesäolympialaisten järjestäjäehdokkaaksi. Tämä ilmenee kuvernööri Georgi Poltavtšenkon
vastauksesta lakiasäätävän kokouksen edustajan Oksana Dmitrievan ehdotukseen siirtää meriakvaario
”Okeanarium”. Poltavtšenko vastasi, ettei pitänyt siirtoa mahdollisena, sillä ”ottaen huomioon Pietarin
mahdolliset suunnitelmat kesäolympialaisten hakemisesta”, piti hän välttämättömänä säilyttää sellaisia
alueellisia voimavaroja, joita tämän mittaluokan kilpailut vaativat. [26.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/306813-olimpiady-spb
Kuvernööri Poltavtšenko ilmoitti, että ensi talvena virkamiehet tulevat saamaan potkuja, mikäli
lumi ja jää siivotaan kaduilta huonosti. ”Ensi vuodesta alkaen tulemme arvioimaan
kaupunginhallinnon työn tehokkuutta asukkaiden arvioiden, työn laadun ja kielteisten faktojen määrän
perusteella. Jääpuikkojen putoaminen asuinalueilla tulee tietämään isännöintipalvelun johtajan
erottamista”, Poltavtšenko ilmoitti kaupunginhallinnon kokouksessa. [29.3.2018]
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/307069-uborka-uvolneniya
1.3 Kulttuuri
Venäjän lupaavimmat nuoret suunnittelijat esittelevät luomuksiaan Mercedes-Benz muotipäivillä Pietarissa 17.3. Muotipäiville päässeet suunnittelijat ovat ”Muodin uudet nimet 2018” projektin finalisteja. Osaanottajia valinneessa asiantuntijaraadissa on mukana mm. Sobaka.ru:n
päätoimittaja Jana Miloradovskaja. Päätökseen on vaikuttanut myös online-äänestys. Muotipäivät
pidetään Pietarin Maneesissa Iisakin kirkon vieressä. Näytöksen ohjaa Lukovsky Model Agency mallitoimiston perustaja Sergei Lukovski. [15.3.2018] http://www.sobaka.ru/fashion/heroes/69811
Suomen Pietarin instituutin uudeksi johtajaksi on valittu Sani Kontula-Webb. Instituutti kertoo
verkkosivuillaan, että Suomi-Venäjä -Seuran hallitus on valinnut filosofian maisterin Sani KontulaWebbin Suomen Pietarin instituutin johtajaksi. Hänet on nimitetty tehtävään vuoden alussa ja hän on
aloittanut tehtävänsä Pietarissa maaliskuussa. Kontula-Webb on aiemmin työskennellyt myös
kulttuuriasiantuntijana Suomen Pietarin-pääkonsulaatissa vastaten maakuvatyöstä ja hanketuotannosta.
[16.3.2018] http://instfin.ru/fi/events/sani-kontula-vebb-novyiy-direktor-instituta-finlyandii/
1.4 Muut aiheet
Delovoj Peterburg kertoo, keitä ovat Pietarin rikkaimmat ihmiset. Esimerkiksi veljekset Arkadi ja
Boris Rotenberg pitävät sijoja kaksi ja kaksitoista. Pietarin rikkain on Gennadi Timtšenko 801,5
miljardilla ruplalla (n. 11,6 miljardia euroa). [15.3.2018] https://br.dp.ru/
Kesällä Pietarin ja Suomen välillä tulee kulkemaan miehittämättömiä autoja. Skandinavia-tiellä
alkavat testiajot tämän vuoden kevät-kesällä, ilmoittaa RNS lainaten Venäjän federaation tieviraston
Rosavtodorin johtajaa Roman Starovoitia. Starovoitin mukaan nyt luodaan miehittämättömän liikenteen
vaatimaa infrastruktuuria Pietarista Suomen rajalle. Vastaavasti suomalaiset työskentelevät asian parissa
Suomen puolella. Kyseessä on suomalaisen Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja venäläisen ITS
Rossijan elokuussa 2017 solmima yhteystyö, jolla pyritään kehittämään älykästä liikennettä.
[21.3.2018] http://www.sobaka.ru/city/city/70193
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Pietarin uusien metroasemien valmistuminen viivästyy. Heti Venäjän presidentinvaalien jälkeen
julkaistiin Pietarin metroasemien uudet valmistumispäivät. Viiden metroaseman avautumisaikataulut
eivät muutu: kesällä 2018 avautuvat ”Novokrestovskajan” ja ”Begovajan” asemat sekä kolme asemaa
Frunzenskajan sädelinjalle. Reitin ”Spasskajalta” ”Bloshoi prospektille” suunnitellaan avautuvan
vuoden 2019 aikana. ”Teatralnajan” asema-aula rakennetaan vuosina 2020-2024 (tiedossa ei vielä ole,
minne), mihin asti juna kulkee aseman ohi pysähtymättä. Pietarin tulevan ympyrälinjan rakennustyöt
puolestaan lipuvat yhä kauemmas: ensimmäisen ”Bolshoi prospektilta” ”Lesnajalle” kulkevan reitin on
määrä valmistua vuoteen 2028 mennessä, mutta linjan loppuosa tullaan rakentamaan vielä myöhemmin.
Aiemmin on ilmoitettu, että ympyrälinja valmistuisi vuoteen 2030 mennessä. Myös muiden
suunnitteilla olevien asemien valmistuminen viivästyy vähintään vuoteen 2028. [27.3.2018]
https://m.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/stroitelstvo-novyh-stanciy-metro-peterburgaotlozhili-1386902/?utm_source=smm&utm_medium=editor1
http://www.fontanka.ru/2018/03/21/112/
Pietarissa surtiin 27.3. Kemerovon kauppakeskuspalon uhreja kahdessa erillisessä tapahtumassa.
Toinen tapahtuma oli kansalaisten järjestämä, ja se järjestettiin klo 19 Mars-kentillä. Siihen saapui
Delovoj Peterburgin arvioiden mukaan noin 3000 osanottajaa, kun taas The Village kertoi, että
tapahtumaan saapui osanottajien mukaan noin. 900-1000 ihmistä. Runojen, kukkien, kynttilöiden ja
pehmolelujen lisäksi ihmiset tulivat paikalle erilaisin iskulausein varustetuin plakaatein, joissa luki mm.
”Kuka vastaa Kemerovosta?”, ”Korruptio tappaa” ja ”Vaadimme totuutta”. Toisesta, kaupungin
Palatsiaukiolla klo 18 järjestämästä tapahtumasta, ilmoitettiin vasta klo 16. Tapahtuma alkoi rukouksilla
ja siihen osallistui papiston väkeä. Moi raion -lehden mukaan virkamiehet päättivät järjestää
vaihtoehtoisen tapahtuman välttääkseen joutumasta rinnatusten oppositio-mielisten kanssa.
Palatsiaukion tapahtumaan osallistui mm. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ja lakiasäätävän
kokouksen puheenjohtaja Vjatšeslav Makarov. Tapahtumaan osallistui DP:n mukaan noin 1000
osanottajaa. Pietarissa paloturvallisuusauditointien kysyntä kasvoi maanantaista 20 prosentilla, kertoo
Delovoj Peterburg. [28.3.2018] http://www.the-village.ru/village/city/news-city/307097-aktsiya-smolny
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/307103-marsovo-kemerovo
https://www.dp.ru/a/2018/03/27/V_Peterburge_proshli_akcii?hash=687444
https://paperpaper.ru/photos/marsovo-dvortsovaya/
https://rustelegraph.ru/news/2018-03-27/Na-Marsovom-pole-proidet-traurnaya-aktciya-v-pamyatpogibshikh-v-kemerovskom-pozhare-79423/
https://www.dp.ru/a/2018/03/27/Na_vsjakij_pozharnij
Pietarin eurooppalainen yliopisto lähetti Pietarin kaupunginhallinnolle pyynnön uusista tiloista.
Kirjeen Pietarin varakuvernööri Mihail Mokretsoville allekirjoitti eurooppalaisen yliopiston rehtori
Nikolai Vahtin ja se julkaistiin yliopiston verkkosivuilla. Vahtin muistutti kirjeessään, että
kaupunginhallinto oli aiemmin ilmoittanut sille mahdollisuudesta käyttää Krasnogvardeiskin piirin
alueella sijaitsevaa, lähes 10 000 neliökilometrin tonttia, mutta yliopisto ei ole saanut asiasta
konkreettista tietoa. Rehtorin mukaan kaupunginhallinnon tulisi etsiä yliopistolle vaihtoehtoisia tiloja tai
tontteja presidentiltä saadun vahvistuksen mukaisesti. Vahtin pyytää kaupunkia selventämään
yksityiskohtaisemmin menettelyä ehdotetun tontin myöntämiseksi ja mahdollisuuksien mukaan
tarjoamaan myös muita vaihtoehtoisia tiloja ja/tai tontteja. Pietarin kiinteistöomistuksia käsittelevä
komitea on aiemmin tarjonnut eurooppalaiselle yliopistolle tonttia uuden yliopistorakennuksen
rakentamiseksi. Yliopisto totesi, että tontin jakaminen on yksi vaihtoehdoista, joilla voidaan ratkaista
kysymys yliopiston uusista tiloista sen jälkeen, kun sen piti luopua Marmoripalatsista. Yliopisto muutti
marraskuussa uuteen rakennukseen lähelle aiempaa. Tällä hetkellä yliopistolla ei ole opetuslisenssiä,
mutta se aikoo jättää hakemuksen uudesta. Yliopistossa ei avoimien luentojen lisäksi ole tällä hetkellä
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opetusta,
mutta
sen
henkilökunta
http://www.interfax.ru/russia/605561

jatkaa

tieteellistä

tutkimusta.

[28.3.2018.]

Ensi kesään mennessä kaikki Allegro-junat on uudistettu. Asiasta kertoo The Village. Junissa
uusitaan mm. lasten leikkitilat ja lattiapäällysteet, ja istuinten mukavuutta parannetaan. Myös sähköiset
infotaulut uusitaan. Ensimmäisen uusitun Allegron on tarkoitus kulkea jo tämän vuoden heinäkuussa.
[28.3.2018.] http://www.the-village.ru/village/city/news-city/307081-allegro-modernizatsiya
Monrepos’n kunnostuksesta huolestuneet kansalaiset lähestyvät Suomen presidenttiä.
Kansainvälisen historiallisten kohteiden suojelujärjestön Icomosin Pietarin-osasto on lähettänyt
presidentti Sauli Niinistölle kirjeen ilmaisten syvän huolensa Monrepos’n puiston kunnostuksen
nykytilasta. Kirje löytyy kokonaisuudessaan järjestön sivuilta. [29.3.2018] http://icomos-spb.ru/
Kemerovon ostoskeskuspalon jälkeen Pietarissa tarkastetaan kauppakeskusten paloturvallisuutta
ja pietarilaiset jakavat sosiaalisessa mediassa kutsuja boikotoida kauppakeskuksia. Kemerovon
ostoskeskuspalo on hermostuttaut pietarilaisia, ja erilaisista tulipaloista – sekä oikeista että luulluista –
onkin Fontankan mukaan raportoitu ahkerasti. Fontanka sanoo, että savua nähdään paitsi siellä, missä
palaa, myös siellä, missä paloa ei ole. [29.3.2018] http://www.fontanka.ru/2018/03/28/134/
4. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT
Leningradin oblastin hallinto muuttaa Pietarista Hatsinaan. Uudelleenrekisteröintiin tarvittavien
asiakirjojen valmisteluun on annettu kaksi kuukautta. Hatsina valittiin sijaintinsa sekä nykyisen ja
suunnitellun liikenne- ja logistiikkaverkon sekä sosioekonomisen kehityksensä perusteella. Leningradin
oblastin kuvernööri Aleksandr Drozenkon mukaan kyseessä ovat julkistetun hallinnollisen muutoksen
ensimmäiset askeleet. Drozenkon mukaan mahdollisimman suuren veromaksujen määrän on pysyttävä
Leningradin alueella. [7.3.2018] http://www.gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/administratsiyalenoblasti-pereezzhaet-iz-sankt-pe/
Pietarin
liikenneinfrastruktuurin
kehittämiskomitean
(ven.
КРТИ)
ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi on 20.3. alkaen nimitetty Andrei Semtšakov. Tästä ilmoittaa komitean
lehdistöpalvelu. Tämän lisäksi varapuheenjohtajaksi on 19.3. alkaen nimitetty Sergei Rumjantsev, joka
tulee vastaamaan mm. teiden kunnostuksiin sekä liikennejärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä.
Semtšakovin edeltäjä Vadim Vlasov siirtyi joulukuussa 2017 Nižnegorodskajan oblastin
liikenneministeriksi. [20.3.2018.]
https://www.dp.ru/a/2018/03/20/Smolnij_naznachil_pervim?hash=686815

