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Tässä uutiskoosteessa mm:





Putin vaihtoi Pietarin kuvernöörin: kuvernöörin sijaiseksi syksyn 2019 vaaleihin asti
Aleksandr Beglov, Grigori Poltavtšenko siirrettiin meriteollisuuskonserni OSK:n
hallituksen puheenjohtajaksi
LGBT-elokuvafestivaali ”Bok o bok” Pietarissa laajan häirinnän kohteena.
Suomen ja Venäjän hallitusten välinen talouskomissio kokoontui Pietarissa 30.10.
Stockmann myy Nevski-keskuksen tšekkiläiselle PPF Real Estate holding-yhtiölle

1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA
1.1.

Pietarin kuvernöörin vaihdos

Presidentti Putin pyysi Pietarin kuvernööriä Georgi Poltavtšenkoa väistymään tehtävästään
3.10. Presidentin täysvaltainen edustaja Luoteis-Venäjällä Aleksandr Beglov on väliaikaisesti
nimitetty Pietarin kuvernööriksi. Asiasta ilmoitti Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov. Fontanka
uutisoi Poltavtšenkon ottavan Denis Manturovin paikan OSK-laivanrakennusyrityksen (ven. ОСК,
Объединенная судостроительная корпорация) johtajien neuvoston puheenjohtajana. Poltavtšenko
kommentoi Fontankalle pyrkivänsä edelleen ”tekemään työtä isänmaan puolesta”. Perjantaina 5.10.
suoritettiin virallinen vallanvaihtoseremonia. Meduza kertoo, että syksyllä 2018 Putin vaihtoi useiden
alueiden johtajia Yhtenäiseen Venäjään kuuluvien kuvernöörien huonon syyskuisen vaalimenestyksen
vuoksi. Poltavtšenko ehti johtaa Pietaria seitsemän vuotta ja yhden kuukauden, vuodesta 2011 alkaen.
Mr7:n mukaan Poltavtšenko johti huomaamattomasti, ilman skandaaleja. Hänen kuvernöörikautensa
aikana ortodoksisuus kasvoi Pietarissa. Poltavtšenkon nimitti aikoinaan tehtäväänsä Dmitri Medvedev,
ja
Poltavtšenko
korvasi
kuvernöörinä
Valentina
Matvijenkon.
(Viikko
40)
https://m.fontanka.ru/2018/10/03/096/
https://meduza.io/news/2018/10/03/putin-uvolil-gubernatorapeterburga-georgiya-poltavchenko?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://paperpaper.ru/v-peterburge-smenili-gubernatora-poch/
https://tvrain.ru/news/putin_uvolil_gubernatora_peterburga_poltavchenko-472633/
https://www.dp.ru/a/2018/10/03/Putin_predlozhil_Poltavchen?from=subscribe_email
https://www.fontanka.ru/2018/10/04/102/ Kremlin ilmoitus: http://www.kremlin.ru/acts/news/58710
Eho Moskvyn ohjelma Pietarin kuvernöörin vaihdosta: https://www.youtube.com/watch?v=Bm0Tjt3lrA&app=desktop Mistä Poltavtšenko muistetaan: http://mr7.ru/articles/190868/

1.2.

Aktivismi

LGBT-elokuvafestivaali ”Bok o bok” Pietarissa laajan häirinnän kohteena. Valtion duuman
kansanedustaja Vitali Milonov keskeytti 24.10. LGBT-elokuvafestivaali Bok o bokin avajaiset. Milonov
esti festivaalin vieraita ja järjestäjiä pääsemästä elokuvateatteriin, soitti elokuvateatterin johdolle
vaatien festivaalin perumista, ja kutsui poliisin. Milonovin kerrotaan syyttäneen paikalle saapuneita
luvattomasta kokoontumisesta ja huudelleen solvauksia. Milonov myös syytti festivaalin rikkovan lakia
homopropagandan esittämisestä alle 18-vuotiaille, vaikka festivaalin ikäraja oli 18 vuotta ja lippujen
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myynnissä asiakkaiden ikä tarkastettiin passeista. Kun festivaalia ei suostuttu perumaan, Milonov tukki
elokuvateatterin sisäänpääsyn yhdessä muutaman miehen kanssa, solvasi vartijoita ja uhkaili
väkijoukkoa. Lisäksi Milonov teki poliisille ilmoituksen panttivankitilanteesta festivaalilla, minkä vuoksi
paikalle saapui poliisin tutkintaryhmä ja avajaisia elokuvateatteri Moskovassa oli lykättävä. Tämän
jälkeen elokuvateatteri Moskova kieltäytyi työskentelemästä festivaalin kanssa peläten maineensa
vahingoittumista. Moskova-elokuvateatteriin oli avajaisten lisäksi suunniteltu myös muita näytöksiä, ja
tapaus aiheutti festivaalille suuria tappioita.
29.10. taas festivaali jouduttiin näytöksen aikana evakuoimaan pommiuhasta ilmoittavan soiton vuoksi.
Festivaalijärjestäjien mukaan poliisi ei antanut festivaalin jatkua, vaan kehotti heitä evakuoinnin jälkeen
perumaan festivaalin. Kaksi näytöstä peruttiin ja elokuvateatteri Palma suljettiin 23 tunniksi. Festivaalin
YouTube-kanavalla on nähtävissä video, jolla poliisi kertoo, että päätöksen festivaalin pysäyttämisestä
olivat poliisin sijaan tehneet ”Venäjän lainsäätäjät”. Festivaalijärjestäjät ovat olleet asiasta yhteydessä
Pietarin ihmisoikeusvaltuutettuun. Bumaga-julkaisun mukaan Milonov on yrittänyt perua festivaalin
myös vuosina 2013, 2015 ja 2016. (Viikot 43 ja 44) https://paperpaper.ru/lgbt-kinofestival-bok-o-bok-vpeter/ https://www.the-village.ru/village/city/news-city/330093-bok-o-bok-sryv
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329639-milonov-fest
https://www.fontanka.ru/2018/10/24/140/?fbclid=IwAR3WHxtLer7CkKS8zML4xjfWNEqbgKwbE685ylPrzoOU5Pf_Nlklx-WgqU
Vesna-järjestö on osoittanut mieltään niiden ulkomaalaisten järjestöjen kontrollin tiukentamista
vastaan, joilla on HIV-ohjelmia Venäjällä. ”Järjestöjen käsien sitomisen sijaan tulisi käyttää hyväksi
länsimaiden kokemusta taistelusta HIV:ta vastaan.” Mielenosoitus järjestettiin 29.9. Malaja Sadovajalla.
(Viikko 40) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326919-vich-aktsiya
Malaja Sadovaja -kadulla järjestettiin 28.10. mielenosoitus kahden oikeusjutun pidätettyjen
tukemiseksi, noin 40 pidätettiin. Mielenosoitus järjestettiin Novogo velitšija -järjestön ja Set-järjestöä
koskevan nk. ”antifasisti” -tapauksen pidätettyjen tukemiseksi. Poliisit pidättivät noin 40
mielenosoittajaa, joiden joukossa on myös alaikäisiä, joista nuorin oli 12-vuotias. Venäjän federaation
ihmisoikeusneuvosto ilmoitti olevansa huolestunut perusteettomista pidätyksistä mielenosoituksen
aikana. Neuvosto ilmoitti yhtyvänsä Pietarin ihmisoikeusvaltuutettu Aleksandr Šišlovin ja lapsiasiamies
Svetlana Agapitovan käsitykseen siitä, että pidätetyt eivät häirinneet yleistä järjestystä tai rikkoneet
mielenosoituksia
koskevia
säännöksiä.
(Viikot
43
ja
44)
https://paperpaper.ru/papernews/2018/10/30/v-peterburge-dvuh-uchastnic-akcij-v-pod/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329929-za-nashiv-i-vashih-detey
https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/329327-soglasovanie
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/330027-ombudsmeny-zaderzhaniya
https://www.fontanka.ru/2018/10/29/103/ https://www.fontanka.ru/2018/10/29/037/
Pietarin kaupunginhallinto on valmis palauttamaan kaupungin keskustaan paikan, jossa saa
kokoontua ilman ennakkoilmoitusta. ”Keskustelin Beglovin kanssa siitä, kuinka kaupungin
keskustaan on saatava takaisin paikka, jossa mielenosoituksia voidaan pitää ilman lupaa, ja hän
suostui tähän”, Pietarin lakiasäätävän kokouksen kansanedustaja Boris Višnevski kertoo. Višnevski
ehdotti Begloville myös, että Leninin aukio voisi olla tällainen paikka, mutta kuvernöörin mukaan asia
päätetään yhteisissä keskusteluissa. (Viikot 43 ja 44) https://www.the-village.ru/village/city/newscity/330403-gaid-park
https://www.fontanka.ru/2018/10/31/124/
Pietarin kuvernöörin sijainen Aleksandr Beglov tahtoo rikkeiden vähentämiseksi muuttaa lakia
yhden hengen mielenosoituksista. ”Mielestäni meidän on järjestyksen tuomiseksi tehtävä muutoksia
Pietarin lakiin mielenosoituksista, jottei rikkeitä syntyisi”, kertoi Beglov TASSille Delovoj Peterburgin
mukaan. Beglov huomautti, että jokaisella on oikeus toisaalta olla rauhassa loukkaavilta kylteiltä, ja
toisaalta osoittaa mieltään. Belglovin mukaan lakien tulee päteä yhtenäisesti niin oppositioon kuin
vallanpitäjiinkin. Pyöreän pöydän tapaamisessa Venäjän ihmisoikeusneuvoston johtaja Mihail Fedotov
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puolestaan kertoi Rosbaltin mukaan, että mielenosoituksia koskevaa lainsäädäntöä on muutettava,
sillä Pietarilla on vaikeuksia kokoontumisvapauden toteuttamisessa. (Viikko 42)
https://www.dp.ru/a/2018/10/17/JA_tozhe_imeju_pravo_vstat?hash=701631
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/10/18/1740075.html
Lakimuutos antaa oikeuden sakottaa järjestämättä jäävistä mielenosoituksista. Hallinnollisia
rikkomuksia koskevaan koodeksiin lisätään lakimuutoksen myötä uusi pykälä, jonka mukaan
kokoontumisoikeuden väärinkäytöstä voidaan määrätä sakot. Väärinkäytöllä tarkoitetaan sitä, että
mielenosoituksesta ilmoitetaan, mutta sitä ei toteuteta. Duuman ilmoituksen mukaan lakimuutoksella
pyritään säästämään poliisin resursseja. Fontankan mukaan lakimuutoksen taustalla ovat
provokaatiomielessä tehdyt ilmoitukset ja ilmeisesti erityisesti Aleksei Navalnyin edustajana Pietarissa
toimivan Denis Mihailovin ilmoitukset kokoontumisista vuonna 2017. Mihailov ilmoitti kaupungille yli
600 samana päivänä järjestettävää mielenosoitusta. Fontankan mukaan yhtään niistä ei kuitenkaan
hyväksytty, joten poliisin resurssejakaan ei tapahtumien valvomiseen olisi käytetty. Fontanka
huomauttaa myös, että Pietarin kaupunki on myös itse ilmoittanut oppositiomielenosoitusten
estämiseksi tapahtumista mielenosoitukseen aiotuilla paikoilla ja jättänyt tapahtumat järjestämättä.
Lakimuutosta ajoivat Yhtenäisen Venäjän ja Oikeudenmukaisen Venäjän edustajat. (Viikko 42)
https://www.fontanka.ru/2018/10/18/092/
Pietarissa lääkärit auttavat kodittomia, suunnitelmissa ”sosiaalipartion” perustaminen.
Pietarissa yli 30 vapaaehtoista lääkäriä ja opiskelijaa auttaa kodittomia ihmisiä kaduilla ja
turvakodeissa. Asiasta sai ajatuksen lääkäri Sergei Iekov, joka valtiollisessa sairaalassa
työskennellessään törmäsi jatkuvasti paperien perusteella tapahtuvaan syrjintään maahanmuuttajia ja
kodittomia kohtaan ja päätti perustaa lääkintäpalvelun, joka olisi avoin myös asunnottomille. Lääkärit
tekevät tiivistä yhteistyötä asunnottomia auttavan hyväntekeväisyysjärjestö Notšležkan kanssa.
Hankkeeseen osallistuu myös mm. kääntäjiä, psykologeja, toimittajia ja valokuvaajia. Syyskuussa
autettiin 313 koditonta. Suunnitelmissa on luoda Moskovassa toimivaa ”sosiaalipartiota” vastaava
järjestelmä. Nyt hyväntekeväisyyssairaalan vapaaehtoiset etsivät rahoitusta perustaakseen keskuksen,
josta koditon voi hakea lääketieteellistä apua. (Viikot 43 ja 44) https://www.fontanka.ru/2018/10/29/126/
Pietarin julkinen valvontakomissio ONK julkaisi dokumentin Pietarin FSB:n käyttämästä
väkivallasta ja kidutuksista. Raportin mukaan väkivalta on erikoispalveluiden yleinen käytäntö.
Valvontakomission työntekijät jatkavat tiedon keräämistä erikoispalveluiden käyttämästä väkivallasta.
Ihmisoikeusaktivistien mukaan turvallisuusjoukkoja suojaa ”ehdoton rankaisemattomuus” – uhrit
pelkäävät puhua kidutuksesta eivätkä tuomioistuimet ja valvontaviranomaiset täytä tehtäviään.
Raportin laatijat ehdottavat FSB:n hajottamista Pietarissa ja kaikkien kidutuksista vastuussa olevien
tuomista oikeuden eteen. (Viikot 43 ja 44) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329727-pytkifsb
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329833-week-summary-spb
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329797-chernyi-yashik
Pietarin
kaupunginhallinto
päätti
jälleen
häätää
Memorial-järjestön
tiloistaan.
Ihmisoikeusjärjestön on jätettävä tilansa Razjezžeja-kadulla 9.1.2019 mennessä. Asiasta ilmoitti
Interfax 17.10. Kiinteistökomitean alaisen instituution lehdistöpalvelu СПб ГКУ "Имущество СанктПетербурга" kertoi, ettei tällä hetkellä ole perusteita arvioida uudelleen järjestölle annettua
päivämäärää
tilojen
jättämiseen.
(Viikko
42)
https://www.dp.ru/a/2018/10/17/Smolnij_vnov_reshil_vise?hash=701623
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/328921-memorial-vyselenie
Aleksei Navalnyin koordinaattorina Pietarissa toimiva Denis Mihailov vapautettiin. Mihailovin
viimeisin hallinnollinen aresti päättyi 4.10. 25 päivän jälkeen. Pidätyksen syynä oli mielenosoituslakien
toistuva rikkominen. Mihailov on vuoden 2018 aikana ollut pidätettynä yhteensä 105 päivää. (Viikko 40)
https://www.fontanka.ru/2018/10/04/064/
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30.10. Pietarissa vietettiin vainon uhrien muistopäivää. Kulttuurikomitean ilmoituksen mukaan
vainon uhrien nimiä luettiin ääneen useassa eri paikassa järjestetyssä muistotilaisuudessa Pietarissa.
Vainon uhrien muistopäivänä Pietarissa Kirochnaja-kadulla oli käynnissä myös ”Kuolematon GULAG”
–niminen mielenosoitus, jonka organisoi Vesna-liike. Mielenosoittajat pitelivät kylttejä, joihin oli
kirjoitettu Neuvostoliiton turvallisuuspalveluiden teoista kärsineiden nimiä. ”Vainoista eivät kärsineet
mystiset ”tuholaiset” tai ”englantilaiset vakoojat”, vaan aivan tavalliset ihmiset. Samanlaiset ihmiset,
jotka nyt elävät tässä maassa”, kertovat järjestävät. Poliisi pidätti kaksi osallistujaa, jotka yhden hengen
mielenosoituksen
aikana
seisoivat
liian
lähellä
toisiaan.
(Viikot
43
ja
44)
https://www.fontanka.ru/2018/10/30/096/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/330245-bessmertnyi-gulag
https://paperpaper.ru/papernews/2018/10/30/v-peterburge-prohodyat-akcii-pamyati-zhe/
https://www.fontanka.ru/2018/10/30/113/
Medvežjegorskin eli Karhumäen kaupunginmuseon johtaja on pidätetty pedofiliasyytteiden
nojalla. Museon johtaja Sergei Koltyrin on yksi Sandarmohin hautoja tutkineista henkilöistä, joka on
kritisoinut sotahistoriallisen seuran tekemiä kaivauksia. Pidätyksestä kertoivat useat mediat 2.10.2018.
(Viikko 40) https://www.colta.ru/news/19302 https://zona.media/news/2018/10/02/koltyrev
http://rk.karelia.ru/accident/crime/istochnik-direktoru-karelskogo-muzeya-inkriminiruyut-razvratnyedejstviya/

1.3.

Ympäristö

Pietarin kaupunki on ilmoittanut ottavansa uuteen harkintaan Pietarin pohjoispuolella
sijaitsevalle Kamenkan teollisuusalueelle suunnitellun jätteenpolttolaitoksen rakentamisen.
Kreikkalaisten investoijien kanssa tehdään sopimus mahdollisesti jo vuoden loppuun mennessä.
Projekti hyllytettiin neljä vuotta sitten johtuen puutteista muun muassa lakisääteisten vaatimusten
täyttämisessä, mutta pahentunut jäteongelma on saanut päättäjät lämpenemään idealle uudestaan.
Alueen asukkaat vastustavat hanketta. (Viikko 40) https://www.the-village.ru/village/city/newscity/326971-kamenka-musor-zavod
Leningradin alueen jäteoperaattori rakentaa uusia jätteidenkäsittelylaitoksia ja modernisoi
alueen kaatopaikkoja. Operaattorin kolmen miljardin ruplan investoinnit liittyvät jätehuoltojärjestelmän
uudistukseen, jonka myötä jätteiden lajittelu nostetaan etusijalle. (Viikko 42) https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/327759-lenoblast-musor
Tuomioistuin: Pietarin kaupungin päätös kieltää Suomenlahdelle suunnitellut tekosaaret
lainvastainen. Tuomioistuimen päätöksen mukaan Pietarin kaupungin on hyväksyttävä
rakennussuunnitelmat. Lahtan kaupunginosan edustalla sijaitsevan alueen, jolle saaria suunnitellaan,
omistaa federaatio. Zinger Development –yrityksen suunnittelemat tekosaaret olisivat kooltaan
yhteensä 5 neliökilometriä ja niille rakennettaisiin muun muassa asuntoja 60 000 ihmiselle. Pietarin
kaupungin lisäksi hanketta ovat vastustaneet myös ympäristönsuojelijat. Kaupunki pyysi tuomioistuinta
selvittämään hankkeen ympäristövaikutuksia, mutta pyyntöön ei suostuttu. Kaupunki tulee
todennäköisesti
valittamaan
päätöksestä.
(Viikot
43
ja
44)
https://paperpaper.ru/papernews/2018/10/30/sud-obyazal-smolnyj-soglasovat-proe/
https://www.fontanka.ru/2018/10/30/099/
Pietarin kaupungin ympäristökomitea nosti kanteen Pulkovon lentokenttää hoitavaa yritystä
vastaan koskien Novaja-joen saastumista. Duderhofin kanaalin sivujoessa on havaittu haitallisia
aineita, joiden epäillään olevan peräisin lentokentän jätevesistä. Kesällä joesta löytyi kuolleita kaloja ja
lintuja. (Viikot 43 ja 44) https://www.dp.ru/a/2018/10/30/Smolnij_podal_isk_k_Pulk
Pietarin joet ja kanaalit puhdistetaan yli 220 miljoonalla ruplalla. Pietarin kaupunginhallinto on
valmis puhdistamaan joet, kanaalit ja järvet jätevirroista 224 miljoonalla ruplalla, kertoo Fontanka.
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Urakoitsijat valitaan lähitulevaisuudessa. Kilpailutuksen voittajien on puhdistettava 18 kaupunginosan
vesien ja rantojen jätteet, sekä kesäaikana hävitettävä vesikasvillisuus. Vuonna 2017 Pietarin vesien
puhdistukseen laitettiin 140 miljoonaa ruplaa. (Viikot 43 ja 44) https://www.fontanka.ru/2018/10/30/097/

1.4.

Muut aiheet

Yksi kuoli räjähdyksessä FSB:n rakennuksessa Arkangelissa. Kuollut oli 17-vuotias paikallinen
mies, joka kantoi mukanaan kotitekoista räjähdettä. Räjähde laukesi miehen käsissä aamulla 31.
lokakuuta Arkangelin keskustassa sijaitsevan Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB:n
hallintorakennuksen pääsisäänkäynnillä. Räjähdyksessä haavoittui lisäksi kolme FSB:n työntekijää.
Venäjän federaation tutkintakomitea tutkii tapausta terroritekona. Arkangelin kuvernööri Igor Orlov
syytti tapauksen jälkeisessä radiohaastattelussa oppositiota huonojen vaikutteiden antamisesta
nuorisolle. (Viikot 43 ja 44) http://47news.ru/articles/147566/ https://www.fontanka.ru/2018/10/31/038/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/10/31/u-zdaniya-fsb-v-arhangelske-proizoshel/
https://www.dp.ru/a/2018/11/01/Arhangelskij_gubernator
Muutamissa Pietarin ja Karjalan alueen medioissa uutisoitiin karjalalaisen YK:n
vähemmistökansojen edustaja Aleksei Tsykarevin Suomelta saamasta kielteisestä
viisumipäätöksestä. Fontankan mukaan kielteisen päätöksen syyksi olisi ilmoitettu uhka
turvallisuudelle. Fontankan mukaan Tsykarev epäilee joutuneensa Suomessa SUPOn mustalle listalle.
Tsykarev arvelee, että SUPOa olisivat kiinnostaneet hänen edustamiensa järjestöjen mahdolliset
yhteydet
Venäjän hallintoon ja mahdollinen uhka Suomelle. (Viikot
43 ja 44)
https://www.fontanka.ru/2018/11/02/008/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Ylen uutinen
aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-10487783
Pietarilaiseen tuomioistuimeen jätettiin haastehakemus koskien VKontakten yhteistyötä FSB:n
ja Venäjän federaation sisäministeriön kanssa. Jutun kantaja Lilija Chanyševa vaatii korvauksia
henkilökohtaisten tietojen välittämisestä viranomaisille ja pyytää julistamaan sosiaalisen median
sivuston VKontakten tekemän yhteistyön lainvastaiseksi. VKontakten edustajat kommentoivat asiaa
toteamalla, että he toimivat täysin nykyisen lainsäädännön mukaisesti, mutta pitävät lainsäädännön
muuttamista tarpeellisena. (Viikot 43 ja 44) https://www.dp.ru/a/2018/10/31/Protiv_VKontakte_podali
https://www.dp.ru/a/2018/10/31/VKontakte_prokommentiro
Pietarilainen tuomioistuin muutti alemman oikeusasteen tuomiota Pietarin vuoriyliopiston
rehtori Vladimir Litvinenkon Delovoi Peterburgia vastaan nostamassa kunnianloukkausjutussa.
Delovoi Peterburg ja sen kolme toimittajaa tuomittiin toukokuussa 2018 maksamaan yhteensä 5
miljoonaa ruplaa korvauksia Litvinenkoa koskevan virheellisen tiedon levittämisestä. Pietarin
kaupunkituomioistuin antoi eriävän päätöksensä 18.10. ja kumosi lehden ja sen toimittajien
maksettaviksi määrätyt korvaukset. Kaupungintuomioistuin ei hyväksynyt myöskään vaatimuksia
poistaa kirjoitetut artikkelit ja julistaa ne totuudenvastaisiksi. Myös korruptionvastainen Transparency
International –järjestö tuomittiin alemmassa oikeusasteessa 5 miljoonan ruplan korvauksiin, mutta ne
jäivät voimaan vielä 1 miljoonan ruplan osalta järjestön julkaiseman Litvinenkon kuvan vuoksi, joka oli
tuomioistuimen mukaan sijoitettu loukkaavasti. Julkaisemissaan artikkeleissa Delovoi Peterburg ja
Transparency International –järjestö epäilivät Litvinenkoa korruptiosta. Artikkeleissa väitettiin, että
yliopisto olisi käyttänyt kampuksen rakentamiseen tarkoitetut rahat eliittiasuntojen rakentamiseen
Vasilin saarella. (Viikko 42)
https://www.fontanka.ru/2018/10/18/113/
https://www.dp.ru/a/2018/10/18/Gorsud_Peterburga_otmenil?hash=701727
https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/328989-sud-litvinenko
Suunnitteilla uusi tie Viipurista Suomen rajalle. Suomen liikenneministeriö hyväksyi suunnitelman
Viipurista Nuijamaan raja-asemalle kulkevasta tiestä, kertoi ministeriön edustaja Jyrki Karhula
uutistoimisto
RIA
Novostille.
(Viikot
43
ja
44)
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https://ria.ru/world/20181029/1531712228.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/budet-li-novaya-doroga-vyborg-brusnichnoe-luchshe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
FSB on vuoden alusta lähtien estänyt 800 laittoman maahantulijan pääsyn Suomeen. Rajan on
laittomasti ylittänyt kahdeksan henkilöä, kertoo Fontanka viitaten Ylen uutiseen 17.10. Kiinniotettujen
joukossa on ollut venäjän, Marokon ja Ukrainan kansalaisia. Aiempina vuosia laittomia
rajanylitysyrityksiä
on
ollut
noin
200
vuodessa.
(Viikko
42)
https://www.fontanka.ru/2018/10/17/029/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Kansalaisaloitteiden komitea uskoo, että venäläisten usko vahvaan valtaan on hiipumassa, ja
että venäläiset ovat valmiita muutokseen. Näin kerrotaan komitean sivuilla julkaistussa sosiologien
raportissa. Asiantuntijoiden mukaan venäläiset luottavat yhä enemmän omiin vahvuuksiinsa erilaisten
ongelmien ratkaisemisessa. (Viikko 42) http://mr7.ru/articles/191290/
Kaksi kolmasosaa venäläisistä uskoo, ettei voi millään lailla vaikuttaa siihen, mitä maassa
tapahtuu. Levada-keskuksen kyselytutkimuksen mukaan 62 prosenttia venäläisistä on vakuuttunut
vaikutusmahdollisuuksien täydellisestä puuttumisesta ja 35 prosenttia uskoo jonkinlaisiin
vaikutusmahdollisuuksiin. Vastanneista 41 prosenttia koki, ettei ole lainkaan vastuussa siitä, mitä
maassa tapahtuu. (Viikot 43 ja 44) https://www.dp.ru/a/2018/10/31/Dve_treti_zhitelej_Rossii

2.

TALOUS

Suomen ja Venäjän hallitusten välinen talouskomissio kokoontui Pietarissa 30.10. Fontanka
kertoo, kuinka ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen kiitti varapääministeri Dmitri Kozakia
suomalaisten yritysten nimissä niiden ongelmien ratkomisesta, joita yritykset ovat kohdanneet
työssään Venäjällä. Ministeri Virolainen kiitteli Venäjän ja Suomen suhteita, jotka ovat avoimia Venäjän
ja lännen välisistä jännitteistä huolimatta. Ministeri ehdotti myös tulevaisuudessa yhteistyötä uusilla
aloilla, kuten ilmastokysymyksissä, jätekysymyksissä sekä mustan hiilen vähentämisessä. Kozak
puolestaan ilmoitti Venäjän halusta perustaa maiden yhteinen investointirahasto, jota suomalainen
osapuoli puolestaan lupasi harkita. (Viikot 43 ja 44)
https://www.fontanka.ru/2018/10/30/078/?fbclid=IwAR3tyv4PqiqQ1LOB4YSNVF1kqtrBN33pzVRvy6yK
hD-zEHYdO_BpmJ7F29w
https://www.fontanka.ru/2018/10/30/078/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/world/20181030/1531812170.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Stockmann myy Pietarin Nevski-keskuksen 171 miljoonalla eurolla tšekkiläiselle PPF Real
Estate holding-yhtiölle. Kauppa ei vaikuta Stockmann-tavaratalon toimintaan, vaan se jatkaa
toimimistaan kuten ennenkin, vaikka itse Stockmann-ryhmä jättääkin Venäjän. Stockmannin
tiedotusjohtaja Lauri Veijalainen kertoo, että omistajat voivat nyt keskittyä Suomessa ja Baltian maissa
olevien
myymälöiden
kehittämiseen.
(Viikko
42)
https://www.thevillage.ru/village/business/news/328805-nevskiy-tsentr
https://www.thevillage.ru/village/business/news/328621-nevskiy-tsentr-prodazha
https://paperpaper.ru/zakroetsya-li-nevskij-centr-posle-uh/
Meriteollisuuskonserni OSK saattaa vuoden loppuun mennessä tehdä kaupat Arctech Helsinki
Shipyardin ostosta. Kommersant oli saanut tietoonsa, että Actechin uusiksi omistajiksi saattavat tulla
venäläiset ”Vodohod” ja ”Pola Grupp”, kertoo PortNews. Siitä, että kauppa on jo viime metreillä, ilmoitti
30.10. Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission tapaamisessa OSK:in johtaja Aleksei
Rahmanov. Talouskomission tapaamisessa Kommersantille kerrottiin, että OSK on elokuusta asti
käynyt neuvotteluja venäläisten investoijien kanssa. Kommersantin mukaan kauppasummaa ei ole
vielä kerrottu julkisuuteen. (Viikot 43 ja 44) http://portnews.ru/news/266917/
https://www.kommersant.ru/doc/3786232
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Pietarin lakiasäätävä kokous vahvisti kaupungin budjetin vuodelle 2019 – kuvernöörin sijainen
Aleksandr Beglov huolissaan Pietarin velasta. ”Varojen mukaan eläminen” on tärkeä osa
kaupungin uutta talouspolitiikkaa. Budjetti jäi alijäämäiseksi jo Matvijenkon aikana, mutta Matvijenko ja
Poltavtšenko eivät olleet huolissaan asiasta, kertoo Delovoj Peterburg. Tällä hetkellä Pietarin velka on
33 miljardia ruplaa, tai 6,25% tuloista, ja seuraavana vuonna velka kasvaa maksimissaan 135 miljardiin
ruplaan.
(Viikot
43
ja
44)
https://www.dp.ru/a/2018/10/31/Dolgi_pribili?hash=702791
https://www.dp.ru/a/2018/10/30/Vsem_nado_zatjanut_pojask
Pietarilaisten reaalipalkka laski taas. Pietarin tilastokeskuksen mukaan reaalipalkka oli elokuussa
5,7 prosenttia alhaisempi heinäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa reaalipalkka laski 5 prosenttia. (Viikot
43 ja 44) https://www.dp.ru/a/2018/10/22/Petrostat_realnaja_zarpl
Venäjän federaation keskuspankki vei lisenssin Pietarin kansainväliseltä pankilta. Keskuspankki
eväsi Pietarin kansainvälisen pankin (MBSP) pankkitoimintoja koskevan lisenssin 31. lokakuuta.
Keskuspankin ilmoituksen mukaan pankki rikkoi riskialttiissa toiminnassaan pankkitoimintaa sääteleviä
lakeja sekä keskuspankin asetuksia. Pankin velat olivat 15,5 miljardia ruplaa varoja suuremmat. (Viikot
43
ja
44)
https://www.fontanka.ru/2018/10/31/007/
https://www.dp.ru/a/2018/10/31/Centrobank_otozval_licenz
3.

PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT

Pietarin kaupungin vaalilautakunnan johtajalla intressiristiriita Aleksandr Beglovin asettuessa
ehdolle kuvernöörinvaaleissa. Venäjän federaation keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Ella
Pamfilovan mukaan Pietarin vaalilautakunnan johtaja joudutaan mahdollisesti vaihtamaan, jos Beglov
asettuu ehdolle Pietarin kuvernöörinvaaleissa. Johtajaksi valittiin tänä kesänä Viktor Minenko, joka on
aiemmissa tehtävissään toiminut Beglovin alaisuudessa. Pamfilovan mukaan kuvernöörinvaalit
pidetään Pietarissa suunnitellun mukaisesti syyskuussa 2019. (Viikko 40) https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/327369-vybory-spb
Pietarin kaupunginhallituksen juridisen komitean johtaja Julia Osipova on erotettu. 9.10. erotettu
Osipova oli ensimmäinen, joka menetti pestinsä Pietarin kuvernöörin vaihduttua. Paikkansa menetti
lisäksi Irina Zolotovskaja. Fontankan tietojen mukaan Osipovan ja Zolotovskajan erotukset liittyvät
Pietarin
tutkintakomiteaan
kohdistuneista
petosepäilyistä.
(Viikko
41)
https://www.fontanka.ru/2018/10/09/041/
Pietarin kuvernöörin sijainen Aleksandr Beglov nimitti erotetun kaupunginhallituksen uudelleen
tehtäviinsä. Georgi Poltavtšenkon eron myötä myös kaupunginhallitus erotettiin tehtävistään, mutta
Beglov palautti hallituksen jäsenet virkoihinsa aloitettuaan kuvernöörin sijaisena. ”On ryhdyttävä
kaikkiin toimiin, jotta kaupunkilaiset pitäisivät kaupunkimme johtoa ja hallitusta laadukkaana. Jos
jollakulla on syntejä, on parempi, että hän huomenna kerää tavaransa. Jos ei, jatkamme työskentelyä”,
Beglov
ilmoitti
nimitystilaisuudessa
5.
lokakuuta.
(Viikko
41)
https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/327553-beglov
Pietarin perustuslain muutoksella annetaan kuvernöörin sijaiselle oikeus erottaa ja nimittää
kaupunginhallituksen jäseniä ja varakuvernöörejä. Kansanedustaja Boris Višnevski ehti jo aiemmin
kritisoida sitä, että Poltavtšenkon erottua erosi luonnollisesti myös hänen hallituksensa, mutta Beglov
nimitti sen heti uudelleen, vaikka lain mukaan hänellä ei ollut siihen oikeutta. Aiempi laki kielsi
kuvernöörin sijaiselta oikeuden kyseisiin nimityksiin. Lakiasäätävä kokous on hyväksynyt yksimielisesti
kansanedustaja Denis Tšetyrbokin esityksen kaupungin perustuslain muuttamisesta siten, että
kuvernöörin sijaisella on jatkossa oikeus erottaa ja nimittää kaupunginhallituksen jäseniä ja
varakuvernöörejä. Tämä oikeus on voimassa silloin, kun kuvernöörin sijainen hoitaa virkaa
pidempiaikaisesti edellisen kuvernöörin eron jälkeen. Oikeus ei ole voimassa esimerkiksi
lomatuurausten aikana. Erottamiset ja nimittämiset täytyy kuitenkin jatkossakin hyväksyttää
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lakiasäätävässä kokouksessa, kuten on asia myös vakinaisen kuvernöörin erottaessa tai nimitettäessä
hallituksen jäseniä. (Viikot 43 ja 44)
https://www.dp.ru/a/2018/10/24/Parlament_Peterburga_razr/?from=notification
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/327741-beglov-zaksobranie
Pietarin entinen kuvernööri Grigori Poltavtšenko aloitti meriteollisuuskonserni OSK:n
hallituksen puheenjohtajana. Poltavtšenko sanoi olevansa valmis työskentelemään sen eteen, että
OSK nousee Gazpromin ja Rosneftin rinnalle maan johtavien yritysten joukkoon. (Viikot 43 ja 44)
https://www.dp.ru/a/2018/10/22/Poltavchenko_pristupil_k_r
https://www.dp.ru/a/2018/10/24/Poltavchenko_nameren_vives
https://www.dp.ru/a/2018/10/19/Poltavchenko_vozglavit_sov
Pietarin entisen kuvernöörin Grigori Poltavtšenkon jäsenyyttä Pietarin kaupungin
merineuvostossa ei jatketa. Hänen tilallaan toisena puheenjohtajana jatkaa kuvernöörin sijainen
Aleksandr Beglov. (Viikot 43 ja 44) https://www.fontanka.ru/2018/10/31/132/
Pietarin vaalitarkkailijat -liike vastustaa suunnitelmia palauttaa ennakkoäänestys Pietarin
kuvernöörinvaaleihin. ”Pidämme ennakkoäänestyksen palauttamista ennenaikaisena, koska
kokemukset siitä olivat negatiivisia vuoden 2014 kuvernöörinvaaleissa ja aluevaaleissa”, järjestö
ilmoittaa. Järjestön mielestä ennen ennakkoäänestyksen palauttamista täytyisi tehdä lakimuutoksia,
jotka takaisivat, että äänestysprosessi on täysin valvottu ja luotettava. Aktivistit ovat useasti
huomauttaneet ennakkoäänestykseen liittyvistä rikkomuksista ja väärinkäytöksistä. (Viikko 42)
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/328673-vybory-spb-dosrochnoe
Pietarin kuvernöörin sijaisen Aleksandr Beglovin valmistelemassa kuvernöörinvaaleja
koskevassa lakiesityksessä sallittaisiin sitoutumattomat ehdokkaat. Uuden lain mukaan vaaleihin
voisi asettua ehdolle myös sitoutumaton ehdokas, jos vähintään 2 prosenttia kaupungin asukkaista
allekirjoittaa
kannatusilmoituksen.
Beglovin
ehdotuksessa
ei
ole
mukana
ennakkoäänestysmahdollisuutta. Lakiuudistuksen mukaan väliaikaisesti muualla kuin Pietarissa asuvat
äänioikeutetut saisivat kuitenkin mahdollisuuden etä-äänestykseen uuden menettelyn kautta. (Viikot 43
ja 44) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/329521-vybory-spb
RBK-lehden lähteiden mukaan Pietarin kuvernöörin sijainen Aleksandr Beglov aikoo asettua
ehdolle seuraavissa kuvernöörin vaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana. Venäjän
presidentinhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan sitoutumattomuuden tarkoituksena olisi häivyttää
Beglovin
mainetta
Kremlin
valitsemana
ehdokkaana.
(Viikot
43
ja
44)
https://www.rbc.ru/politics/29/10/2018/5bd5cf759a79471651ecfb43
https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/329989-beglov-vybory
Kasvun puolue nimitti Pietarin kuvernöörinvaalien ehdokkaakseen Oksana Dmitrievan.
”Oppositiolla on oltava ehdokas, jolla on mahdollisuuksia voittaa vaalit ja joka voittaessaan pystyy
ammattimaiseen työskentelyyn sekä on perillä kaupungin johtamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä
kaupungin taloudesta. Ehdokkaan täytyy olla sopiva suurkaupungille sekä suosittu kaupunkilaisten
keskuudessa”, puolue ilmoitti ehdokkaan julkistamisen yhteydessä. (Viikko 41) https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/327585-dmitrieva-vybory

4. KAUPUNKI JA KULTTUURI
Kuinka rikas kuvernöörin sijaisen Beglovin perhe on? The Village kertoo Fontankan selvittäneen
perheen omistuksia tutkimalla Beglovin vaimon ja kahden tyttären veroilmoituksia vuodelta 2017.
Vuoden sisällä kuvernöörin perhe tienasi 22 miljoonaa ruplaa (joista 6,9 miljoonaa ruplaa oli Beglovin
tuloja). Perheen omistuksessa on kolme autoa, 11 asuntoa ja yli 5000 neliömetriä maata. Beglovin
vaimo, vanhempi tytär sekä tyttären mies työskentelivät aiemmin Pietarin kaupunginhallinnolla, mutta
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jättivät
tehtävänsä
Beglovin
noustua
kuvernööriksi.
village.ru/village/city/news-city/328847-beglov-dohody

(Viikko

42)
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https://www.the-

Pietarin kaupunki suunnittelee kuvernöörin sijaisen Aleksander Beglovin aloitteesta
asukkaiden paikallisen itsehallinnon kehittämistä. Pietarin kaupunki valmistelee Beglovin
aloitteesta uudistusta, joka mahdollistaisi paikallista itsehallintoa koskevan federaatiotasoisen lain
mukaisten asukasyhdistysten perustamisen. Yhdistysten kautta erilaiset asuinyhteisöt saisivat
toimivaltuuksia kunnallishallintoalueilla. Yhdistykset saisivat myös rahoitusta kunnallishallintoalueen
budjetista. Pietarissa budjetit ovat kuitenkin vaatimattomia. Pietari myös eroaa suoraan Venäjän
keskushallinnon alaisena liittokaupunkina hallintorakenteeltaan suurimmasta osasta muita Venäjän
alueita, joissa paikallista itsehallintoa on toteutettu, ja kunnallishallinnoilla on hyvin vähän
toimivaltuuksia. Pietarin kaupunki on jaettu yli sataan kunnallishallintoalueeseen. Kommersantin
mukaan Beglov on vuonna 2016 presidentin täysivaltaisena edustajana Luoteis-Venäjällä toimiessaan
kommentoinut paikallisen itsehallinnon kehittämisen olevan tarpeen kansakunnan henkisen ja
moraalisen tilanteen normalisoimiseksi ja kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Itsehallinto olisi
väline venäläisvastaisen propagandan vastustamiseen. Se rajoittaisi ulkomaalaisrahoitteisten
toimijoiden mahdollisuuksia käyttää hyväksi kansalaisten tietämättömyyttä siitä, miten hallinto toimii, ja
ottaa
hoitaakseen
sen
tehtäviä.
(Viikko
42)
https://www.kommersant.ru/doc/3771149
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/328471-tos-spb
Pietarin entistä varakuvernööriä Marat Oganesjania syytetään lahjusten otosta. Oganesjanin
epäillään ottaneen yhdessä rakennuskomitean varapuheenjohtaja Aleksandr Jantšikin kanssa vastaan
lahjuksia liittyen Krestovskin stadionin rakentamiseen. Teatralno-dekoratsionnie masterskie -yrityksen
johtajan Grigori Popovin väitetään maksaneen virkamiehille 28 miljoonaa ruplaa, minkä jälkeen
Oganesjan teki sopimuksen yrityksen kanssa videotaulun toimittamisesta stadionille. Aiemmin
Oganesjan tunnusti syyllisyytensä 50 miljoonan ruplan kavallukseen liittyen stadionin rakentamiseen.
(Viikko 41) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/327523-vzyatka-oganesyan
Venäjän uuteen kansainvälisiä elokuvafestivaaleja koskevaan lainsäädäntöön lievennyksiä.
Venäjän duuma hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 17.10. kesällä voimaan astunutta lakia
liudentavan lakiehdotuksen. Laki ei enää vaadi festivaaleille kilpailuohjelmaa tai ammattimaista raatia
arvostelemaan elokuvia. Elokuvia saa näyttää nyt kahden näytöksen sijaan viisi kertaa ja festivaalit
voivat kestää 15 päivää, kun aiemmin maksimikesto oli 10 päivää. Uutena rajoituksena asetetaan
kuitenkin, ettei festivaalien pituus saa olla kolmea päivää lyhyempi. (Viikko 42) https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/328795-otmena-popravok
Pietarilainen elokuvateatteri Aurora kieltäytyy tulevaisuudessa näyttämästä merkittävää osaa
ulkomaalaisista retrospektiiveistä. Sekä elokuvateatteri että Inoekino vahvistivat asian Fontankalle.
Syyksi kerrotaan Venäjän uusi lainsäädäntö, joka uhkaa elokuvafestivaalien järjestämistä ja
retrospektiivien näyttämistä, kertoi Fontankalle Inoekinon kanssaperustaja Jevgeni Kras. ”Laki on laki”,
kommentoi Fontankalle myös Auroran johtaja Ljudmila Grigorjeva. (Viikot 43 ja 44)
https://calendar.fontanka.ru/articles/7292/
Kulttuuriministeri Vladimir Medinskille esitettiin pyyntö kieltää komedia Leningradin
piirityksestä. Kyseessä on Aleksei Krasovskin elokuva ”Juhla” (ven. Праздник). Vaatimuksen
elokuvan kieltämiseksi on esittänyt Yhteinäisen Venäjän yleisneuvoston pääsihteri Andrei Turtšak,
jonka mukaan 1,5 miljoonaa henkeä vaatinutta tragediaa, joka esitetään farssin tai komedian keinoin,
ei voi kutsua taiteeksi. (Viikko 42) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/328631-komedia-oblokade
Pietari saa jääkiekon MM-kisat vuonna 2023 ja hakee myös vuoden 2021 jalkapallon mestarien
liigan finaalin isännyyttä. MM-kisoista tulee venäjän kahdeksannet ja Pietarin kolmannet. (Viikko 40)
Venäjä ilmaisi 1.11. kiinnostuksensa mestarien liigan finaali-isännäksi. Lopullinen päätös annetaan
15.2.2019 mennessä. (Viikot 43 ja 44) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326693-skk-
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chempionat
http://gorod-812.ru/chempionat-mira-po-hokkeyu-dostalsya-peterburgu-do-ofitsialnogoresheniya/ https://www.fontanka.ru/2018/11/01/051/
Pietarilaisia yliopistoja yhdysvaltalaisen listauksen mukaan maailman parhaiden joukossa.
Yhdysvaltalainen julkaisu U.S. News & World Report julkaisi uuden listauksen maailman yliopistoista.
Listalla on 1250 yliopistoa 75 maasta, 14 yliopistoa Venäjältä. Listaukseen pääsi myös kolme yliopistoa
Pietarista: Pietarin valtionyliopisto (507. paikka), polytekninen yliopisto (619. paikka) ja ITMO (816.
paikka). (Viikot 43 ja 44) https://paperpaper.ru/papernews/2018/10/31/spbgu-itmo-i-politeh-popali-vrejting-l/
Kaksi uutta vihreän linjan metropysäkkiä avataan vuoteen 2023 mennessä. Uudet asemat
jatkavat vihreää metrolinjaa Begovajan asemalta pohjoiseen päin. Vuonna 2025 aiotaan ottaa käyttöön
kuusi uutta asemaa myös ruskealla metrolinjalla. (Viikot 43 ja 44) https://www.thevillage.ru/village/city/news-city/330145-metro-spb-plany
Ensi keväänä bussiyhteys Pietarin ja Lappeenrannan lentokentän välille. Ecolines aloittaa uuden
säännöllisen yhteyden. Lentomatkustajille tämä tarjoaa yhteyden Kreikkaan ja Italiaan, joiden sesonki
alkaa taas huhtikuussa. Ensimmäinen matka tehdään huhtikuussa, jolloin Ryanair avaa kesäsesongin.
Lippujen
myynti
alkaa
tammikuussa.
(Viikot
43
ja
44)
https://www.fontanka.ru/2018/10/31/053/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Vuodenvaihteen lomille ulkomaanmatkoja varanneiden pietarilaisten määrä 30 prosenttia
pienempi kuin viime vuonna. Matkanjärjestäjiltä lokakuussa koottujen alustavien tietojen mukaan
aiempaa useampi venäläinen aikoo viettää uutta vuotta kotimaassaan. Aviasales-yrityksen tilastojen
mukaan Pietarista lähtevien lentojen keskihinnat ovat nousseet neljänneksen. (Viikot 43 ja 44)
https://www.dp.ru/a/2018/10/22/Ostaemsja_zimovat__Spros

