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Luoteis-Venäjän uutiskirje (02.02.–27.02.2018)  
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue, 
Komi  
* Uutiskirje sisältää julkisista lähteistä kerättyä aineistoa, lisätietoa 
info.pie@formin.fi  

 
 

• Julkisuuteen vuoti uutta tietoa luonnonvara- ja ympäristöministerin 
näkemyksistä Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan tulevaisuuden 
suhteen. 
• Putin antoi Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkolle mitalin 
isänmaalle tehdystä palveluksesta. 
• Pietarissa osoitettiin mieltä turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamaa 
kidutusta ja poliittista sortoa vastaan. 
• Pietarin alueellinen jätehuolto-operaattori on valittu. 
• Moskovan koneturman uhrien joukossa oli kolme pietarilaista. 

 
 
1. Politiikka ja yhteiskunta 
 
Julkisuuteen vuoti uutta tietoa luonnonvara- ja ympäristöministerin näkemyksistä Krasnyi 
Borin ongelmajätekaatopaikan tulevaisuuden suhteen. Venäjän federaation presidentin alainen 
valvontavirasto väittää, ettei Venäjän luonnonvaraministeriö ole perehtynyt poliitikko, ympäristöaktivisti 
ja yritysjohtaja Oleg Mitvolin tekemään ehdotukseen Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan jätteiden 
hautaamisesta. Mitvol ehdotti aiemmin, että vaarallisia jätteitä haudattaisiin hänen yhtiönsä maaperälle 
Tomskin alueelle. Asia paljastui tiistaina 20.2., kun julkisuuteen vuoti asianajaja ja liikemies Konstantin 
Tšujtšenkon sekä ympäristöministeri Sergei Donskoin välinen kirjeenvaihto, jossa Tšujtšenko 
mainitsee, että presidentti on lokakuussa 2017 antanut luonnonvaraministeriölle määräyksen ottaa 
käsittelyyn Mitvolin tekemä aloite. Luonnonvaraministeriö ei ole onnistunut tarjoamaan ratkaisuja 
Krasnyi Borin jätteistä eroon hankkiutumiseen liittyvään ongelmatilanteeseen ja on nyt siirtänyt 
presidentin lokakuussa antaman toimeksiannon käsittelyä huhtikuulle. Venäjän federaation 
valtioneuvoston toimintaa johtava Mikhail Brjuhanov on arvostellut julkisuuteen vuotanutta kirjettä. Hän 
on kritisoinut Donskoin tapaa takertua siihen, että jätteiden kuljettamisessa Krasnyi Borista Mitvolin 
yhtiön alueelle pitäisi ensin poistaa riski kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuvasta negatiivisesta 
vaikutuksesta ympäristöön. Brjuhanov huomauttaa, että vastaavanlaisten kuormien kuljettamista 
tapahtuu lähes päivittäin, ja siitä on jo tehty myös sääntelyä. Donskoi kiinnittää kirjeessään huomiota 
myös siihen, ettei Venäjällä ole olemassa yhtenäistä I-II luokan jätteiden käsittelysuunnitelmaa ja 
ehdottaa, että niiden käsittely siirrettäisiin Rosatomin vastuulle. Jotta vastuu voitaisiin siirtää 
Rosatomille, pitäisi lainsäädäntöä kuitenkin uudistaa marraskuuhun 2018 mennessä. Brjuhanovin 
mukaan jätteiden hautaamista ei tästä huolimatta pitäisi kuitenkaan viivyttää. Edellä mainitun 
perusteella Brjuhanov on todennut, ettei presidentin antamaa toimeksiantoa ole toteutettu ja pyytää 
ympäristöministeriötä muodostamaan kantansa jätteiden likvidointiasian suhteen, johon kuuluu myös 
menetelmästä päättäminen (esim. jätteiden uudelleenhautaaminen yhtiön alueelle). Syyskuussa 2017 
yhtiö RAOProekt (ven. РАОПроект) on esitellyt luonnoksen suunnitelmasta Krasnyi Borin alueen 
jätteiden käsittelylle. Nyt kyseinen suunnitelma on asiantuntijoiden tarkistettavana. Jotta jätealtaiden 
sisällöstä saataisiin tarkempaa tietoa, suunnitellaan näytteiden ottamista, joista osa on tarkoitus 
lähettää Suomeen pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon koordinoiman hankkeen raameissa. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/20/064/  
 
Valkoinen talo syyttää Venäjää kesällä 2017 tehdystä tuhoisasta kyberiskusta. Kyberiskussa 
levitettiin NotPetya-virusta, joka teki tuhoja tietokoneilla ympäri maailman. Suurimmat vahingot se 
aiheutti Ukrainassa, missä vaikutti haitallisesti muun muassa hallituksen virkamiesten koneisiin. 
Valkoisen talon mukaan kyberisku oli historian tuhoisin ja kallein, ja siitä tulisi Venäjälle kansainvälisiä 
seurauksia. Myös Australia syytti iskusta Venäjää. Uutismedia Delovoj Peterburg kertoo, että aiemmin 

http://www.fontanka.ru/2018/02/20/064/
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NotPetya -viruksen levittämisestä Venäjää on syyttänyt myös Iso-Britannia. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/16/SSHA_i_Avstralija_obvinili?hash=684385.  
https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-cyber-usa/white-house-blames-russia-for-reckless-
notpetya-cyber-attack-idUSKCN1FZ2UJ, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005523689.html  
 
Pietarin terrori-iskun toteuttaneelle ei rikosvastuuta. Pietarin joulukuisesta terrori-iskusta syytetty 
Dmitri Lukjanenko on todettu psyykkisesti epävakaaksi mielentilatutkimuksessa, minkä seurauksena 
hänet tullaan vapautumaan rikosvastuusta. Miehen pidätys on voimassa 27.2. asti. Pietarin 
koillisosassa, vajaan kolmen kilometrin päässä Suomen asemasta, sijaitsevan Gigant Hall -
ostoskeskuksen pohjakerroksessa sijaitsevassa Perekrestok-supermarketissa tapahtui räjähdys 
keskiviikkoiltana 27.12. Räjähdys sattui alueella, jossa on paljon asuintaloja, muttei merkittäviä 
turistinähtävyyksiä tai suuria hotelleja. Iskun seurauksena 18 ihmistä loukkaantui. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/26/120/, https://meduza.io/news/2018/02/26/arestovannyy-za-terakt-v-
peterburgskom-perekrestke-priznan-nevmenyaemym?utm_source=facebook&utm_medium=main 
 
Pietarin rekkakuskit paljastivat alan korruption Venäjän presidentille. Pietarin ja Leningradin 
alueen kuorma-autonkuljettajat ottivat viimeisenä keinonaan korruptionvastaisessa taistelussa yhteyttä 
presidentti Vladimir Putiniin. Presidentille osoitetussa kirjeessä kuljettajien yhdistys Grusavtotrans (ven. 
Грузавтотранс) kertoo Vladimir Matjaginyin johdolla lahjusjärjestelmästä, jonka avulla kuskit voivat 
kuljettaa hiekkaa ja soraa ylipanona sekä välttää tarkastuspunnitukset. Järjestely kustantaa 25 tuhatta 
ruplaa (noin 360 euroa) kuukaudessa kullekin siihen osaa ottavalle kuskille. Vuositasolla summan on 
arvioitu kokonaisuudessaan nousevan jopa kahteentoista miljardiin ruplaan (noin 175 miljoonaan 
euroon). https://www.dp.ru/a/2018/02/15/Poslednjaja_nadezhda_gruzope?hash=684336  
 
Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita epäillään viranomaiseen kohdistuneesta fyysisestä 
väkivallasta. Maanantaiaamuna 5.2. Aleksei Navalnyi tuli kuultavaksi poliisiin kohdistuneesta 
väkivallasta epäiltynä. Navalnyin mukaan esitutkinta toimitetaan virkavallan väkivaltaisesta 
vastustamisesta, jonka epäillään tapahtuneen hänen ollessaan pidätettynä tammikuun 28. päivän 
mielenosoituksien yhteydessä. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/300761-navalny  
 
Navalnyin kampanjatiimiläiselle rangaistus. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kampanjatiimiin 
kuuluva Elena Mazovetškoi pidätettiin lauantaina 24.2. hänen ollessaan poistumassa kotoaan. Nainen 
vietiin ensin poliisille ja sen jälkeen Smolnan kaupunginosaoikeuteen, missä hänet tuomittiin 1000 
ruplan (noin 14 euron) sakkoihin laittomaan mielenilmaukseen osallistumisesta sunnuntaina 28.1. 
Mazovetškoi koordinoi vaalivalvojien kouluttamisprojektia Navalnyin Pietarin kampanjatoimistolla. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/24/064/ 
 
Kevät-liikkeen aktivistit osoittivat mieltään Pietarissa. Sunnuntain 18.2. kevään alkua juhlistavan 
Maslenitsa-juhlinnan (ven. Масленица) päivänä myös Vesnan eli Kevät-liikkeen aktivistit päättivät 
polttaa päivän tapoihin kuuluen suuren variksenpelättimen. Aktivistit olivat tosin koristelleet sen vuoden 
2018 presidentinvaalien mainoksin ja kertoivat pelättimen polttamisen symboloivan Venäjän vaaleja. 
Aktivistit halusivat teollaan viestiä tarpeesta päättää Venäjää vaivaava korruption aikakausi. Kuvia 
mielenilmauksesta löytää kevät-liikkeen omalta VKontakte-sivulta: https://vk.com/spb_vesna.    
https://www.dp.ru/a/2018/02/18/V_Peterburge_aktivisti_so?hash=684530  
 
Pietarissa järjestetään marssi Boris Nemtsovin muistolle. Järjestäjät ovat hakeneet lupaa 
Pietarissa ja Moskovassa järjestettäville marsseille, jotka aiotaan järjestää sunnuntaina 25.2. Pietarissa 
osanottajat kokoontuvat kello 14 Gorkovskajan metroasemalla. Reitti kulkee Kamennoostrovskin 
valtakatua Kolminaisuuden siltaa (ven. Троицкий мост) pitkin Mars-kentälle, jossa varsinainen 
tapahtuma järjestetään. Asiasta ilmoitti Twitterissä Parnas-puolueen toinen puheenjohtaja Andrei 
Pivovarov. Oppositiopoliitikko Boris Nemtsov ammuttiin Moskovassa 27.2.2015. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/12/Organizatori_marsha_pamjati?hash=684064  
 
Kevät-liikkeen aktivisteja pidätettiin Pietarissa. Sunnuntaina 25.2. Venäjällä järjestetyt 
oppositiopoliitikko Boris Nemtsovia muistaneet mielenilmaukset johtivat pidätyksiin myös Pietarissa. 
Kaupungissa järjestettiin sunnuntaina 25.2. Leninin aukiolla mielenilmaus, johon osallistui arviolta noin 
500 henkilöä. Kaksi Kevät-aktivistiliikkeen jäsentä pidätettiin matkalla mielenilmaukseen ilman 
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tarkempia perusteluita. Heistä toinen, Artem Gontšarenko, joutui myös viettämään yön putkassa. 
Aktivistille oli myöhemmin kerrottu, että hänen pidätyksensä liittyi kolme viikkoa aikaisempaan 
tempaukseen, jossa hän osoitti mieltä keltaisen ilmatäytteisen kumiankan kanssa. Keltaisesta 
kumiankasta on Venäjällä muodostunut antikorruption symboli. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/25/033/, http://www.fontanka.ru/2018/02/25/062/ 
 
Kevät-liikkeen aktivisti sai 25 päivän pidätystuomion. Kevät-liikkeen sunnuntaina 25.2. pidätetty 
aktivisti Artem Gontšarenko on Smolnan kaupunginosaoikeudessa tuomittu maanantaina 26.2. 25 
päiväksi vankeuteen. Syynä rangaistukseen on julkista käyttäytymistä koskevien sääntöjen rikkominen. 
Gontšarenko järjesti vastikään mielenilmaustempauksen asuntonsa ikkunasta suuren ilmalla täytetyn 
kumiankan kanssa, jolloin hän myös huuteli presidentti Putinia herjaavia iskulauseita ja roikotti 
ikkunasta Kevät-liikkeen lippua. Mielenilmauksesta säädetyn rangaistuksen pätevyydestä on kuitenkin 
noussut kysymyksiä, sillä Gontšarenko ei tuolloin ollut erityisen julkiseksi määriteltävässä paikassa 
eikä tilanteen seuraajien määrä ollut huomattava. Gontšarenkon asianajaja on myös kommentoinut, 
että aktivisti toimitettiin vankilaan ilman oikeuden lopullista päätöstä.  
http://www.fontanka.ru/2018/02/26/061/, http://www.fontanka.ru/2018/02/26/084/, http://www.the-
village.ru/village/city/news-city/303443-vesna-aktivist-arest 
 
Pietarissa osoitettiin mieltä turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamaa kidutusta ja poliittista 
sortoa vastaan. Pietarissa osoitettiin sunnuntaina 18.2. mieltä turvallisuuspalvelu FSB:n toimintaa 
vastaan. Noin 100 ihmisiä kokoontui neuvostoaikojen poliittisen sorron uhreille omistetun Solovetskin 
kiven (ven. Солове́цкий ка́мень) ympärille julisteiden kanssa, joilla vaadittiin FSB:tä päättämään 37-
vuotinen "kauhun taival". Tapahtuman järjestäjänä toimi Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustaja ja 
Jabloko-puolueen poliitikko Boris Vishnevski ja mielenosoitustilaisuuteen osallistui useita tunnettuja 
henkilöitä, joihin kuuluivat muun muassa ihmisoikeusaktivistit Yuly Rybakov ja Aleksander Skobov. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/18/V_Peterburge_proshel_piket?hash=684528  
 
Pietarilaisille tarjotaan lyhennyksiä työpäivään, jos nämä äänestävät vaaleissa. Pietarissa 
koitetaan kannustaa paikallisia äänestämään lyhentämällä työpäivän pituutta. Näin on luvannut ainakin 
tiede- ja teknologiakeskus Zaslon (ven. Заслон). Jos yhtiön työntekijät päättävät äänestää 
presidentinvaaleissa, nämä pääsevät töistä neljä tuntia aiemmin kotiin perjantaina 16.3. normaalin 
työajan kattavalla palkalla. Varsinainen presidentinvaalien vaalipäivä on 18.3. 
http://mr7.ru/articles/177215/  
 
Sobtšakin kannattajatilaisuus siirtyy Gostinyi Dvorista uuteen sijaintiin. Presidenttiehdokas 
Ksenia Sobtšak suunnittelee uuden kannattajatilaisuuden järjestämistä Pietarissa lauantaina 3.2. Alun 
perin tilaisuus oli tarkoitus järjestää tavaratalo Gostinyi Dvorissa, mutta tilaisuus on torstaina 1.2. 
tulleen tiedon mukaan jouduttu siirtämään uuteen sijaintiin, koska Gostinyi Dvorin johto päätti viime 
hetkellä peruuttaa luvan järjestää tilaisuus tavaratalon tiloissa. Sobtšak on kommentoinut tapausta 
mainitsemalla, että tavaratalon johdon päätös johtuu todennäköisesti "korkeammalta taholta" tulleesta 
puhelusta. Nyt kannattajatilaisuus aiotaan järjestää ydinkeskustassa sijaitsevassa Mad Max -baarissa. 
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/300487-sobchak-gostinyi-dvor  
http://www.fontanka.ru/2018/02/01/077/  
 
Presidenttiehdokas Ksenia Sobtšak Pietarissa: Seuraava päämääräni on duuman vaalit 
Sobtšak puhui lauantaina 3.2.2018 Pietarissa tulevaisuudensuunnitelmistaan ja kertoi liittyneensä 
"Kansalaisaloite" – puolueeseen. "Aion asettua ehdolle duuman vaaleissa – se on seuraava 
tavoitteeni." Lisäksi televisiojuontajanakin tunnettu Sobtšak kommentoi isästään, Pietarin 
ensimmäisestä pormestarista Anatoli Sobtšakista, tehtyä elokuvaa ja kertoi, ettei sitä tulla näyttämään 
ennen vaaleja, jottei se vaikuttaisi agitaatiolta. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/03/V_eterburge_Sobchak_zajavi?utm_source=facebook&utm_medium=s
ocial&utm_campaign=targetings-dp&utm_content=rss#0_5_6992_13903_1058_181390826  
 
Suomenlahteen vuoti dieseliä. Viipurin alueella kaatui sunnuntaina 25.2. ilmeisesti dieseliä 
kuljettanut ja pietarilaista alkuperää oleva GAZ-tankkeri, joka ajoi pois tieltä ja pyörähti ympäri, minkä 
seurauksena Suomenlahteen pääsi vuotamaan dieseliä. Ulosajo tapahtui sillalta Vysotskin (ven. 
Высоцк) kylään johtavalla tiellä klo 17.30 aikoihin. Tankkerin epäillään kuuluvan Kriogas-yhtiölle (ven. 
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Криогаз), jolla on liiketoimintaa Vysotskin satamassa. Dieseliä alettiin Venäjän hätätilaministeriön 
valvonnan alaisuudessa alkuillasta kerätä, eikä suuremmasta vahingosta ole ainakaan uutisoitu 
Venäjällä tai Suomessa. Myös tankkeria ajanut mies on hengissä. http://47news.ru/articles/134939/ 
 

Monrepos-puiston uudistukset jatkuvat. Viipurin alueella sijaitsevaan Monrepos-puistoon on 
vastikään käynnistyneiden uudistusten yhteydessä alettu istuttaa myös sitruunapuita. Samalta alueelta 
on aiemmin kaadettu useita vanhempia puita. Monrepos-puiston uudistamishanketta johtava Aleksei 
Lodygin on kommentoinut, että nyt istutettavat puut on kasvatettu erityisissä olosuhteissa, jotka 
valmistavat ne uudelleenistutusta varten. Alueen, joille puita istutetaan, odotetaan valmistuvan 
viimeistään toukokuussa. Viipurilaiset ovat huolestuneet Monrepos-puistoon tehtävistä muutoksista 
sen jälkeen, kun sen uudistaminen alkoi joulukuussa 2017 useiden puiden kaatamisella. 

http://www.gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/v-monrepo-nachali-vysazhivat-lipy/   
 
2. Talous 
 
Pietarin alueellinen jätehuolto-operaattori on valittu. Pietarin hallinto on torstaina 1.2. ilmoittanut 
valinneensa Pietarin alueelle oman jätehuolto-operaattorin. Asiasta ilmoitti kaupungin 
kunnossapitokomitean puheenjohtaja Vladimir Rublevski. Vastikään tehdyn kilpailutuksen perusteella 
operaattoriksi valikoitui vuonna 2003 rekisteröity jätehuoltoyhtiö MBPO-2 (ven. МБПО-2 tai "Завод по 
механизированной переработке бытовых отходов"), joka on erikoistunut mekaanisin keinoin 
tehtävään jätteiden puristamiseen. MBPO-2:n kanssa tehtävä sopimus tulee kattamaan 10 vuoden 
ajanjakson ja yhtiö tulee hallitsemaan Pietarin jätehuoltomarkkinoita, joiden arvon arvellaan olevan 
noin 13 miljardia ruplaa/vuosi (noin 185 435 900 euroa/vuosi). Venäjällä halutaan siirtyä alueellisten 
jäteoperaattorien käyttöön kaikissa oblasteissa viimeistään vuoteen 2019 mennessä. Alueelliset 
operaattorit huolehtivat koko jätehuollon prosessista, aina jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta niiden 
hävittämiseen, minkä lisäksi ne päättävät alueellisista jätehuoltomaksuista. Pietari kuuluu yksiin 
ensimmäisistä alueista, joka on tehnyt operaattorivalintansa. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/01/Musornim_operatorom_Peter?hash=683243, 
http://www.fontanka.ru/2018/02/01/051/ 
 
Kolme yritystä vaatii Pietarin kaupungin jäteoperaattorin valinnan peruuttamista. Kolme 
jätteenkäsittelijää vaatii, että kilpailutus, jossa jätehuoltoyhtiö MPBO-2 (МПБО–2) voitti vuoden alussa 
80 miljardin ruplan sopimuksen, kumotaan. Valitusten mukaan jäteoperaattorin valinnut Pietarin hallinto 
ei kertonut ilmoituksessaan, millä sivulla kilpailudokumentaatioon voi tutustua, eivätkä yhtiöt saaneet 
kilpailutuksesta tarpeeksi tietoa etukäteen. Dokumentteja otettiin vastaan 22 päivän ajan 27.12.2017–
17.1.2018, joista juhlapyhien vuoksi vain 9 oli työpäiviä. Kilpailutuksesta valittaneista 
jätteenkäsittelijöistä yksikään ei osallistunut kilpailutukseen. Venäjällä halutaan siirtyä alueellisten 
jäteoperaattorien käyttöön kaikissa oblasteissa viimeistään vuoteen 2019 mennessä. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/Musor_proverjat_na_zakonno  
 
Venäjän tullin johtaja Vladimir Bulavin ilmoitti, että jo vuonna 2018 saatetaan saada helpotuksia 
joihinkin Suomen ja Venäjän välisiin tullikäytäntöihin. Kyse on mallista, jolla ulkomaiseen 
taloudelliseen toimintaan osallistuvien henkilöiden tullikäytäntöjä voitaisiin nopeuttaa, mikäli tiedot 
heidän tavaroistaan saataisiin jo ennakkoon. Bulavinin mukaan Venäjän tullilla on ollut kyseinen 
”vihreäksi käytäväksi” (ven. «Зеленый коридор») kutsuttu malli käytössä Italian kanssa jo vuodesta 
2016 asti, ja nyt Suomen tullin lisäksi Venäjän tulli neuvottelee asiasta myös Hollannin kanssa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3555376  
 
Pietarin talouteen on kuuden vuoden aikana investoitu lähes kolme triljoonaa ruplaa (n. 45 
miljardia euroa). Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko kertoi pääministeri Dmitri Medvedeville 
investointifoorumissa Sotšissa, että Pietariin on vuodesta 2012 alkaen investoitu 2,8 triljoonaa ruplaa. 
Poltavtšenko kertoi myös, että vuosina 2012–2016 ulkomaisia investointeja oli saatu Pietariin 49,2 
miljardia dollaria. Vuonna 2017 suorien ulkomaisten investointien määrä nousi 9,1 prosenttia. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/15/V_jekonomiku_Peterburga_za?hash=684359  
 
Jalkapallon MM-kilpailujen pelätään aiheuttavan miljoonien ruplien tappiot paikallisille yrittäjille. 
Kesällä 2018 järjestettävät jalkapallon MM-kilpailut tulevat johtamaan erityisturvallisuusjärjestelyihin 

http://47news.ru/articles/134939/
http://www.gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/v-monrepo-nachali-vysazhivat-lipy/
https://www.dp.ru/a/2018/02/01/Musornim_operatorom_Peter?hash=683243
http://www.fontanka.ru/2018/02/01/051/
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/Musor_proverjat_na_zakonno
https://www.kommersant.ru/doc/3555376
https://www.dp.ru/a/2018/02/15/V_jekonomiku_Peterburga_za?hash=684359
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Pietarissa, joiden pelätään aiheutuvan samalla paikallisten yrittäjien tappioksi. 
Turvallisuusjärjestelyiden arvellaan vaikuttavan negatiivisesti muun muassa vähittäiskauppaan sekä 
catering- ja liikennealaan. Kaupunki aikoo välille 15.5.–5.7. irtisanoa useat teollisuusalan 
vuokrasopimukset ja muuttaa yhtiöiden työntekijöiden asuinjärjestelyitä. Tällä hetkellä useat 
teollisuusalan työntekijät, jotka ovat tulleet Pietariin muun muassa Kazakstanista, Valko-Venäjältä ja 
muista IVY-maista, asuvat väliaikaisesti hostellimajoituksessa, mutta kaupunki haluaa kilpailujen ajaksi 
antaa näiden majapaikat kilpailujen kulkua valvovien viranomaisten käyttöön. Päätös on suututtanut 
paikalliset yrittäjät, koska näiden työntekijöille ei ole tarjottu vaihtoehtoisia majapaikkoja. Samaan 
aikaan esimerkiksi Pietarin meriteollisuus tulee menettämään arviolta 5% tuotoistaan, koska kilpailujen 
ajan satamassa tulee olemaan kiellettyä käsitellä vaaralliseksi luokiteltuja tuotteita, esimerkiksi 
bensiiniä ja kemianteollisuuden raaka-aineita. Jotta tuotantoprosessit eivät pysähtyisi, ovat useat yhtiöt 
jo nyt alkaneet varastoida tiettyjä raaka-aineita. Catering-alalla taas ollaan huolissaan siitä, että 
paikalliset tulevat todennäköisesti välttämään turhaa kaupungilla ja kahviloissa liikkumista kilpailujen 
ajan. Myös joidenkin kesällä kaupungissa normaalisti vierailevien turistien pelätään välttävän Pietaria. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/19/Biznesmeni_zhdut_penalti  
 
Uusia tietoja miljonääri Jevgeni Prigozhinin salaperäisestä saariprojektista. Smolnasta saadun 
tiedon mukaan Jevgeni Prigozhin suunnittelee "Saarien lahti" (ven. Залив островов) – projektissaan 
vedenalaista tunnelia, joka kulkisi Lahtaan. Lisäksi Smolnan lähde kertoi Fontankalle lauantaina 
3.2.2018, että suunnitelmissa on vain yksi saari, ei useita. Yleisesti hän kuvaili projektia raakileeksi, 
mutta oli toiveikas sen tulevaisuuden suhteen. http://www.fontanka.ru/2018/02/03/026/  
 
Kaupunki haluaa tukea luovan klusterin kehittämistä Pietarissa. Pietarin kehittäminen on 
saamassa viimein rahoitusta myös kaupungilta. Pietarista löytyy noin kymmenkunta kulttuurikeskusta 
eli "loft-projektia", joista ensimmäinen avattiin kaupunkiin vuonna 2007. Yhteensä luovan alan klusteriin 
voidaan Pietarin alueella todeta kuuluvan noin 40–60 eri tilaa, joihin kuuluu co-working -tiloja, 
museoita, kauppoja ja hostelleja. Näiden tilojen vuokramarkkinoiden arvon on arvioitu vuositasolla 
yltävän noin 400–500 miljoonaan ruplaan (noin 5 725 280-7 156 600 euroon). Luovat keskukset ovat 
viime vuosina kehittyneet yksityisen sektorin voimin ilman kaupungin rahoitusta, mutta nyt Pietarin 
hallinto haluaa alkaa vuokrata eri tiloja alennuksella luovan alan toimijoille. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/20/088/ 
 
Leningradin alueelle kaavaillaan 30 miljardin ruplan edestä uusia investointeja. Leningradin 
hallinto tulee helmikuussa allekirjoittamaan 30 miljardin ruplan (noin 427 929 000 euron) arvosta kuusi 
uutta investointisopimusta Sotšin investointifoorumin investoijien kanssa. Suunnitelmiin kuuluu muun 
muassa kahden miljardin ruplan (noin 28 528 600 euron) projekti rakennuttaa Tikkurilalle uusi 
maalitehdas Leningradin alueelle. Lisäksi suunnitteilla on Siemensin kaasuturbiinitehtaan 
laajentaminen ja Novotransin terminaalin rakentaminen Laukaansuuhun (ven. Усть-Лу́га). 
https://www.dp.ru/a/2018/02/01/V_Lenoblast_vlozhat_30_ml?hash=683273  
 
Venäjälle määrätyt pakotteet verottavat Pietarin ja Luoteis-Venäjän tuontia yhä. Paikalliset 
tuottajat eivät kolmessa ja puolessa vuodessa ole täysin saaneet paikattua pakotteiden jättämää 
aukkoa tuotituotteiden määrään, kertoo Delovoj Peterburg. Vaikka tuonnin määrä jatkuvasti kasvaa, ei 
määrä tule nousemaan pakotteita edeltävälle tasolle aivan pian. Esimerkiksi Pietarissa tuonnin arvo oli 
vuonna 2017 4,7 miljardia dollaria ja Luoteis-Venäjällä 7,8 miljardia dollaria, kun vastaavat määrät 
vuonna 2013 olivat 7,6 ja 12 miljardia dollaria. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on silti Pietarissa 
tapahtunut 9,3 ja Luoteis-venäjällä 13 prosenttia. Tuontikielto on ollut kaikista näkyvintä 
juustokaupassa – muut maitotuotteet eivät ole saaneet yhtä suurta huomiota. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/12/Ne_vishli_na_zamenu  
 
Kesko on ilmoittanut suunnittelevansa myyvänsä suurimman osan Venäjällä sijaitsevista K-
Rauta -myymälöistään ranskalaiselle Leroy Merlinille. Asiantuntijat arvelevat kaupan käynnistävän 
hintakilpailun Pietarin rakennustarvikemyyjien kesken. K-Raudalla on tällä hetkellä 14 myymälää 
Venäjällä. http://fontanka.fi/articles/38034/  
 
Pietarin asuinkomitea tahtoo kieltää hostellit asuintaloissa. Asuinkomitean johtaja Valeri Shijan 
ilmoitti, etteivät hostellit ja minihotellit voi jatkossa toimia asuintaloissa. Laki on ollut käsiteltävänä jo 

https://www.dp.ru/a/2018/02/19/Biznesmeni_zhdut_penalti
http://www.fontanka.ru/2018/02/03/026/
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kaksi vuotta, mutta tähän asti Pietarin valtaapitävät ovat olleet liike-elämän puolella, kun taas Pietarin 
turismikomitea on tukenut luonnosta pehmentäviä korjauksia. Asuinkomitean päätös on herättänyt 
paniikkia hostellinpitäjien keskuudessa. Lain tullessa voimaan yli tuhat sertifioitua hostellia ja mini-
hotellia muuttuu Pietarissa laittomiksi. Hotellien yhdistyksen mukaan kaupungissa toimi vuoden 2017 
lopussa 7221 hotellia. Tapaamisessa pietarilaisten hostellinpitäjien kanssa asuinkomitea kertoi 
saavansa paljon valituksia melusta ja liiallisesta veden ja sähkön käytöstä taloissa, joissa toimii 
hostelleja. https://www.dp.ru/a/2018/02/14/Hosteli_i_minioteli_zapa  
 
Saimaan kanavan huoltotien kunnostamisesta odotetaan suunnitelmaa. Federaation tievirasto 
Rosavtodorin Luoteis-Venäjän hallinnon (ven. ФКУ Упрдор «Северо-Запад») pitämässä 
tiedotustilaisuudessa on eilen kerrottu, että suunnitelma Saimaan kanavan huoltotien kunnostamisesta 
tullaan ilmoittamaan lähiaikoina. Asiasta tiedotti hallinnon varapuheenjohtaja Igor Glazyrin. Projekti 
tullaan kilpailuttamaan maaliskuun aikana, minkä jälkeen valittu toimija tulee aloittamaan työt 
mahdollisimman pian. Saimaan kanavan huoltotien liikennettä on rajoitettu välille 11.12.2017–
30.3.2018 tien huonon kunnon vuoksi. http://m.fontanka.fi/articles/38121/ 
 
3. Kaupunki ja kulttuuri 
 
Putin antoi Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkolle mitalin isänmaalle tehdystä 
palveluksesta. Presidentti Putin myönsi mitalin Poltavtšenkolle tämän pitkäkestoisesta tunnollisesta 
työstä ja suuresta panoksesta Pietarin sosiaalis-taloudellisen kehityksen eteen. Putin jakoi mitaleja ja 
kunniamainintoja yli 200:lle eri alan työntekijälle. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/05/Putin_nagradil_Poltavchenk?hash=683544  
 
Moskovan koneturman uhrien joukossa oli kolme pietarilaista. Uutismedia Fontanka.ru on 
uutisoinut, että turmakoneessa oli jopa kolme pietarilaista aiemmin ilmoitetun yhden sijasta. Orskin 
kaupungin viranomaiset kertoivat aiemmin ainakin yhden Moskovan eilisessä koneturmassa 
menehtyneen olleen pietarilainen. Koneturman syynä saattoi olla jäänestokäsittelyn puuttuminen tai 
vika koneen moottorissa. Moskovan alueella putosi Saratov Airlines -lentoyhtiön kone, joka kuljetti 
65:ttä matkustajaa ja 6:tta miehistön jäsentä. Kone putosi vain muutama minuutti nousunsa jälkeen 
eikä kukaan ei selvinnyt hengissä. http://www.fontanka.ru/2018/02/11/057/, 
http://www.fontanka.ru/2018/02/12/021/, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/SMI_Na_bortu_upavshego_An?hash=683986, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/Rodstvenniki_peterburzhca?hash=683993  
 
Poltavtšenko maksaa korvauksia lentoturman pietarilaisuhreille. Pietarin kuvernööri Georgi 
Poltavtšenko lupasi, että Moskovan lentokoneturman pietarilaisuhrien perheille maksetaan miljoona 
ruplaa (noin 14 000 euroa) kullekin. Tästä ilmoitti kuvernöörin lehdistösihteeri Andrei Kibitov Twitter-
tilillään. Lentoturmassa kuoli kolme pietarilaista. Lisäksi kuolleiden joukossa oli mies, joka oli vieraillut 
Pietarissa asuvan tyttärensä luona sekä toinen mies, joka oli viime vuodet asunut Pietarissa. Uhrien 
perheet saavat korvauksia lisäksi Alfastrahovanie -vakuutusyhtiöltä, joka oli vakuuttanut kaikki koneen 
matkustajat, sekä Moskovan ja Orenburgin oblasteilta. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/12/Poltavchenko_poruchil_vipla?hash=684077  
 
Eremitaasin johtaja Mihail Piotrovski kritisoi Venäjän kulttuurilainsäädäntöä. Eremitaasin johtaja 
Piotrovski osallistuu Venäjän kulttuuria koskevan lainsäädännön (ven. закон "О культуре") käynnissä 
olevaan korjausprosessiin. Lainsäädäntöön tulevien muutosten on määrä valmistua maaliskuussa 
2018, mutta lopullisesti lakiprojekti valmistuu kesään mennessä. Muutosten tarpeellisuudesta oli viime 
vuoden lopulla ilmaissut myös presidentti Vladimir Putin. Eremitaasin johtajan mukaan voimassaoleva 
lainsäädäntö suhtautuu kulttuuritoimijoihin ”vihamielisesti” ja on kulttuurille vahingollinen. Esimerkiksi 
Piotrovski nosti elokuva- ja teatteriohjaaja Kirill Serebrennikovin, joka pidätettiin viime kesänä. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/13/Glava_JErmitazha_Piotrovski?hash=684186  
  
Pietariin ehdotetaan pystytettäväksi kolmea uutta patsasta. Kahta niistä suunnitellaan 
pystytettäväksi keskustaan, yhtä Kronstadtiin. Tehnologicheski institutin lähelle saattaa nousta Jeanne 
D’Arcin patsas ja Petrogradskajalle tahdotaan pystyttää patsas Mihail Dudininille, joka oli 1900-luvun 

https://www.dp.ru/a/2018/02/14/Hosteli_i_minioteli_zapa
http://m.fontanka.fi/articles/38121/
https://www.dp.ru/a/2018/02/05/Putin_nagradil_Poltavchenk?hash=683544
http://www.fontanka.ru/2018/02/11/057/
http://www.fontanka.ru/2018/02/12/021/
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/SMI_Na_bortu_upavshego_An?hash=683986
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/Rodstvenniki_peterburzhca?hash=683993
https://www.dp.ru/a/2018/02/12/Poltavchenko_poruchil_vipla?hash=684077
https://www.dp.ru/a/2018/02/13/Glava_JErmitazha_Piotrovski?hash=684186


  7(9) 

 

runoilija, kääntäjä ja toimittaja. Kronstadtille puolestaan tahdotaan pystyttää patsas venäläisen 
laivaston kunniaksi. Patsasehdotukset käsitellään keskiviikkona 14. helmikuuta. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/V_Peterburge_predlagajut_u?hash=683987  
 
Uuden Leningradin piirityksen museon rakennustyöt aloitetaan kesällä 2018. Asiasta ilmoitti 
Smolnan lehdistöpalvelu. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko kertoi, että Leningradin 
puolustuksen ja piirityksen museoprojekti on jo hyväksytty ja uuden rakennuksen rakentaminen Nevan 
varrelle alkaa ensi kesänä. Myös vanhempi museo Smolnan kujalla säilytetään, mutta se tulee 
keskittymään itse museon historiaan. Aiemmin Pietarin varakuvernööri Igor Albin on kertonut, että uusi 
museo valmistuu Smolnan rantakadun ja Orlovskaja-kadun risteykseen syyskuuhun 2019 mennessä. 
Projektin hinnaksi arvioitiin aluksi 1,4 miljardia ruplaa (noin 20,5 miljoonaa euroa), sen jälkeen 1,8 
miljardia ruplaa, josta vuonna 2018 aiotaan käyttää miljardi (noin 14,7 miljoonaa euroa). 
https://www.dp.ru/a/2018/02/14/Novij_muzej_blokadi_Lenin?hash=684214  
 
Venäjän liikenneministeriö kieltäytyi rahoittamasta Pietariin suunnitellut tietyöt. Ensimmäistä 
kertaa viiteen vuoteen Venäjän federaation liikenneministeriö on kieltäytynyt Pietarin lakiasäätävän 
kokouksen pyynnöstä tukea taloudellisesti Pietarin suunniteltuja tietöitä. Kaupunki oli pyytänyt 
projektiin 14,7 miljardin ruplan (noin 210 404 040 euron) tukea federaation budjetista. Kielteistä 
päätöstä perusteltiin sillä, että Pietarin kaupunki saa jo federaatiotasolta suhteessa suuren määrän 
rahoitusta. Ensi vuonna Pietarin päättäjät suunnittelevat pyytävänsä federaation budjetista 6,64 
miljardia ruplaa (noin 95 039 648 euroa) tietöihin. Rahat halutaan käyttää muun muassa Petroskoin 
moottoritien kunnostamiseen. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että jalkapallon MM-kilpailujen jälkeen 
Pietarin hallinnon tulee olemaan vaikeampi saada taloudellista tukea federaatiotasolta.  
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/302723-dorogi-spb  
 
Pietarissa koulutetaan vaalivalvojia. Pietarissa järjestettiin maanantaina 5.2. koulutusseminaari 
vaalivalvojille. Uutismedia Fontanka.ru:n mukaan koulutukseen osallistui yli 3000 ihmistä, joiden 
joukossa oli muun muassa opettajia, veteraaneja ja lastentarhanopettajia. Tuleville vaalivalvojille muun 
muassa dramatisoitiin, kuinka päivä äänestyspaikalla etenee. Myöhemmin vaalitarkkailijat jatkavat 
koulutusta omilla alueillaan. http://www.fontanka.ru/2018/02/05/106/, http://www.the-
village.ru/village/weekend/wknd-news/300783-lektsii-football  
 
Lumentulo jatkuu – nyt tuulee Moskovasta. Tuulen suunnan muututtua Pietariin on luvassa 
Moskovassa riehuneen lumisyklonin rippeet. Laatokan suunnalta tuli aiemmin peräti 30 cm lunta, jota 
on kunnossapitokomitean mukaan ollut lakaisemassa yli 1000 teknistä yksikköä. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/05/Moskovskij_ciklon_dostign?hash=683542  
 
Smolna: Pietarin "Venäjä sydämessäni" -kokoontumisessa 10 000 osallistujaa. Lauantaina 
3.2.2018 Ligovski Prospektilla, venäläisten urheilijoiden tueksi järjestetty kokoontuminen keräsi 
virallisen arvion mukaan 10 000 osallistujaa, mutta paikalliset tiedotusvälineet raportoivat "Venäjä 
sydämessäni" -tapahtumassa olleen joitain tuhansia osallistujia. Lehdistön edustajat kertoivat myös, 
että kansallismielisiä osallistujia tuotiin Ligovskille tilausbusseilla. Lauantaina ympäri Venäjää 
järjestettiin kansallismielisiä kokoontumisia. Moskovassa tapahtuma keräsi 60 000 ihmistä. 
http://www.fontanka.ru/2018/02/03/035/  
 
Karanteenissa olevien koululuokkien ja päiväkotiryhmien määrä kolminkertaistui Pietarissa. 
Pietarissa toimivissa kouluissa ja päiväkodeissa on nyt flunssan ja SARS-viruksen leviämisen vuoksi 
laitettu uusia ryhmiä karanteeniin. Venäjän kuluttajaoikeuksien ja hyvinvoinnin valvontaviranomainen 
Rospotrebnadzor raportoi maanantaina 26.2., että yhteensä 35 luokkaa 18:sta eri koulusta ja 11 
ryhmää 10:stä eri päiväkodista on karanteenissa. Näissä ryhmissä noin 20% lapsista on sairastunut. 
Viikkoa aiemmin vastaava määrä oli 10 koululuokkaa ja 18 päiväkotiryhmää. Viimeisen viikon aikana 
myös sairaalahoitoon joutuneiden aikuisten määrä on kasvanut dramaattisesti, sillä 400 ihmistä on 
viety sairaalahoitoon. Vielä ei kuitenkaan puhuta epidemiasta. http://doctorpiter.ru/articles/18973/ 
 
Miten kevään alkamista juhlittiin Pietarissa? Uutismedia Fontanka.ru kertoo, miten Maslenitsa-
juhlinnat (ven. Масленица) sujuivat Pietarin pohjoisosassa sijaitsevalla Jelaginin saarella sunnuntaina 
18.2. Tapahtumaan kuului muun muassa suuren variksenpelättimen polttaminen, minkä lisäksi alueelta 
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löytyi muun muassa monia kojuja, joista pystyi ostamaan blinejä ja virvokkeita. Maslenitsaa vietetään 
seitsemännellä viikolla ennen pääsiäistä, juuri ennen kristittyjen suurta paastoa, ja se vastaa siten 
Suomen laskiaista. Juhlan viettoon kuuluu herkuttelu rasvaisilla ohukaisilla ja muilla ruoilla, minkä 
vuoksi sitä kutsutaan myös nimillä "bliniviikko" ja "voiviikko". Maslenitsa-viikko päättyi sunnuntain 
juhlintoihin. http://www.fontanka.ru/2018/02/18/073/  
 
Pietarin katoavat vihreät alueet. Ympäristöorganisaatioiden Pietarissa toimiva ryhmittymä Vihreä 
koalitio (ven. Зелёная коалиция Петербурга), johon kuuluu yli 20 ympäristöasioita ajavaa ryhmää, on 
julkaissut interaktiivisen kartan Pietarin katoavista viheralueista. Kartan toteutti ympäristöasioita 
vapaaehtoispohjalta ajavan Kaunis Pietari -järjestön (ven. Красивый Петербург) jäsen Pavel Suvorov. 
Kartalla mainitaan myös eri alueita vaivaavat ongelmat ja tarjotaan linkkejä ryhmiin, jotka toimivat 
alueiden suojelemisen puolesta. Karttaan voi tutustua tästä: 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/6998d624a4fe275de2d7e05d349a758c/zelenye-
nasazhdeniia-pod-ugrozoi/index.html. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/302387-zelenye-
zony-karta  
 
Vihreä koalitio -ryhmä aikoo järjestää mielenosoituksen kaupungin vihreiden alueiden puolesta 
sunnuntaina 4.3. Mielenosoitus järjestetään Pietarin 300-vuotispuistossa (ven. Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга) ja järjestäjät odottavat paikalle noin tuhatta osallistujaa. Mielenosoituksen 
tarkoituksena on kiinnittää huomiota viheralueiden suojeluun ja säilytykseen. Vihreä koalitio (ven. 
Зеленая коалиция Петербурга) järjesti myös aiemmin tänä vuonna mielenosoituksen, johon osallistui 
noin 300 ihmistä ja noin kolmenkymmenen eri aloitteen edustajia. Vihreä koalitio koostuu yli 
kahdestakymmenestä pienemmästä ympäristöryhmästä. https://moika78.ru/news/2018-02-20/15683-
zelenyey--nashli-svyaz-mezhdu-izbieynieym-aktivista-i-svoim-mitingom/, 
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/04/1679617.html. 
 
4. Pietarin hallinto, nimitykset ja erot 
 
Pietarin lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Vyacheslav Makarov jää tauolle tehtävistään. 
Makarov on väliaikaisesti jättänyt tehtävänsä Pietarin lakiasäätävän kokouksen puheenjohtajana 
keskittyäkseen Vladimir Putinin presidentinvaalikampanjan toteutukseen. Asiasta tiedotettiin 
keskiviikkona 21.2. Mariinskin palatsilla. Makarov on kuitenkin kertonut jatkavansa myös tauon ajan 
kokouksiin osallistumista. http://www.fontanka.ru/2018/02/21/048 
 
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko haluaa toiselle jatkokaudelle. Pietarin kuvernööri Georgi 
Poltavtšenko aikoo asettua ehdolle kolmannelle kuvernöörikaudelle vuonna 2019. Poltavtšenko ilmoitti 
asiasta Telekanal Sankt-Peterburgille antamassaan haastattelussa keskiviikkona 21.2. Lisäksi 
lähetyksen aikana keskusteltiin muun muassa Pietariin suunnitteilla olevan metron ympyrälinjan 
rakennusprojektin etenemisestä, kaupunkikuvan parantamisesta sekä koulutuksesta. 
Presidenttiehdokas Ksenia Sobtšak on aiemmin todennut, että haluaa Poltavtšenkon luopuvan 
kuvernöörin tehtävästä ja tilalle eurooppalaisemman, nuorekkaamman ja energisemmän kuvernöörin.  
https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-02-21/gubernator-peterburga-georgiy-poltavchenko-otvetil-
poydet-li-on-na-sleduyushchiey-vybory/, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/21/Gubernator_Peterburga_sob?hash=684854  
 
Pietarin rakentamiskomitealle uusi puheenjohtaja. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on 
maanantaina 19.2. nimittänyt Pietarin rakentamiskomitean uudeksi puheenjohtajaksi Leonid Kulakovin. 
Kulakov on aiemmin työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Pietarin rakennusalan 
valvontavirastossa (ven. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга). http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/19/1683353.html   
 
Pietarin kuvernööri voi nyt lomauttaa kaupungin virkamiehiä korruptiorikkomusten vuoksi. 
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on allekirjoittanut lain, jolla luottamuksen menettäneet 
korruptiosta epäillyt Pietarin virkamiehet voidaan erottaa. Laki astuu voimaan maaliskuussa 2018. Lain 
mukaan irtisanomisen perusteina voivat olla omien, puolison tai lasten tuloista ilmoittamatta jättäminen, 
tietoisesti väärin tai puutteellisesti annetut omaisuustiedot taikka virkamiehen laiton osallistuminen 
yrittäjyyteen, liiketoiminnan johtoon tai voittoa tavoittelemattomien yritysten toimintaan. Luottamuksen 

http://www.fontanka.ru/2018/02/18/073/
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/6998d624a4fe275de2d7e05d349a758c/zelenye-nasazhdeniia-pod-ugrozoi/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/6998d624a4fe275de2d7e05d349a758c/zelenye-nasazhdeniia-pod-ugrozoi/index.html
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/302387-zelenye-zony-karta
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/302387-zelenye-zony-karta
https://moika78.ru/news/2018-02-20/15683-zelenyey--nashli-svyaz-mezhdu-izbieynieym-aktivista-i-svoim-mitingom/
https://moika78.ru/news/2018-02-20/15683-zelenyey--nashli-svyaz-mezhdu-izbieynieym-aktivista-i-svoim-mitingom/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/04/1679617.html
http://www.fontanka.ru/2018/02/21/048
https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-02-21/gubernator-peterburga-georgiy-poltavchenko-otvetil-poydet-li-on-na-sleduyushchiey-vybory/
https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-02-21/gubernator-peterburga-georgiy-poltavchenko-otvetil-poydet-li-on-na-sleduyushchiey-vybory/
https://www.dp.ru/a/2018/02/21/Gubernator_Peterburga_sob?hash=684854
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/19/1683353.html
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menetyksellä voidaan rangaista myös, mikäli työntekijät eivät ryhdy toimenpiteisiin eturistiriitojen 
välttämiseksi. Laki koskee kaupungin virkamiehiä sekä ihmisoikeus-, yrittäjä- ja lapsiasiainvaltuutettuja. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/11/Gubernator_Peterburga_smo?hash=683970  
 
Pietarissa on tällä viikolla pidätetty useita virkamiehiä lahjusepäilyjen ja kavallusten vuoksi. 
Oktjabrskin piirioikeus pidätti Kiinteistörahaston (ven. Фонд имущества) apulaisjohtaja Julia Zhinkinan 
kahdeksi kuukaudeksi epäiltynä merkittävän suuren lahjuksen vastaanotosta. Vielä saman päivän 
aikana uutisoitiin myös apulaisjohtaja Aleksandr Ivanovin pidätyksestä lahjusepäilyyn liittyen. Lisäksi 
Smolnan piirioikeus lähetti esitutkintakeskukseen Maksim Korneevin syytettynä kavalluksesta. Korneev 
varasti 45 miljoonaa ruplaa (noin 652 000 euroa), joka oli suunnattu teatterin uuden näyttämön 
rakennustöihin. https://www.dp.ru/a/2018/02/22/V_Peterburge_arestovali_z?hash=684923, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/22/V_Peterburge_zaderzhan_eshhe?hash=684953, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/22/Sud_arestoval_obvinjaemogo?hash=684942, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/22/V_Peterburge_sud_arestova?hash=684951 
 
Vasileostrovskin piirin virkamiehiä on joutunut eroamaan talvioloista johtuvan onnettomuuden 
vuoksi. Pietarissa Vasileostrovskin piirin hallintopäällikkö Aleksandr Maslov ja piirin asuntotoimiston 
päällikkö Sergei Alekseev ovat saaneet jättää pestinsä. Tämä tapahtui heti sen jälkeen kun katolta 
putoava lumi ja jää tappoivat eläkeläisen Repinin kadulla. Piirihallinnon mukaan pääsy kyseiselle 
alueelle oli aidattu ja ilmoitettu vaaralliseksi, mutta eläkeläinen päätti tästä huolimatta käydä siellä 
ruokkimassa kissoja. Myös Nevskin piirissä nainen sai lieviä päävammoja katolta pudonneesta 
lumesta. https://www.dp.ru/a/2018/02/12/V_Peterburge_uvolili_dvoi?hash=684073, 
http://www.fontanka.ru/2018/02/12/091/, 
https://www.dp.ru/a/2018/02/12/V_centre_Peterburga_zhenshhi?hash=684094  
 
Pietarilaiset kansanedustajat suostuivat lieventämään alkoholinmyynnin asuinrakennuksissa 
kieltävää lakiesitystä. Pietarilaiset virkamiehet keskustelivat yrittäjien kanssa lakiesityksestä, jolla 
voitaisiin kieltää alkoholin myynti asuinrakennuksissa kokonaan. Lopulta kansanedustajat kuitenkin 
tunnustivat, että aloite oli turhan radikaali. Kun lain ensimmäinen versio esiteltiin viime joulukuussa, 
arvioi Baltika-olutta valmistava yhtiö menettävänsä 126 miljoonaa ruplaa (noin 1,8 miljoonaa euroa), ja 
että kaupunki menettäisi veroina 60 miljoonaa ruplaa (noin 800 000 euroa). Baltika-olutta myydään 
Pietarissa yli tuhannessa kaupassa, jotka sijaitsevat kerrostaloissa. Aromatnyi mir-ketjun edustaja 
puolestaan arvioi, että lain tullessa voimaan kaupunki menettäisi 12 miljoonaa ruplaa (noin 176 000 
euroa) ketjun maksamia verorahoja kuukausittain. Pietarin yrittäjyyden ja kuluttajamarkkinoiden 
kehittämiskomiteasta kuitenkin huomautetaan, että laissa ajatellaan erityisesti kaupungin asukkaita, 
eikä yrittäjiä. Kansanedustajien ja virkamiesten mukaan lain tarkoituksena on vähentää talojen pihoilla 
tapahtuvia rikoksia. https://www.dp.ru/a/2018/02/13/Alkogol_formata_u_doma?hash=684206  
 
Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajat päättivät hylätä lakiesityksen, jolla olisi sallittu 
joukkomielenosoitukset Pietarin Palatsiaukiolla. Lakiesityksen oli tuonut käsittelyyn Jabloko-
puolue. Esityksen tekijät ehdottivat, että Palatsiaukio poistettaisiin niiden paikkojen listalta, joissa 
kaupungin lainsäädännön mukaan on kiellettyä järjestää mielenosoituksia. Esityksessä 
toimeenpanevaa valtaa käyttäviä tahoja velvoitettaisiin myös julkaisemaan internetissä tiedot jo 
sovituista tapahtumista, jottei samalle paikalle sattuisi päällekkäisiä tapahtumia. Lakialoite hylättiin 
Yhtenäinen Venäjä -puolueen Vera Sergeevan aloitteesta. 
https://www.dp.ru/a/2018/02/14/V_ZS_ne_stali_rassmatriva?utm_source=twitter&utm_medium=social
&utm_campaign=targetings-dp&utm_content=rss#0_8_6992_12485_1070_181956531   
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