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• Eri puolilla Venäjää osoitettiin mieltä Putinia vastaan 5.11. 
• Aleksei Navalnyin uusin tukimielenosoitus järjestettiin 7.10. 
• Pommiuhkaussoittojen aalto koetteli taas Pietaria. 
• Pietariin alettiin rakentaa omaa kyberturvallisuuskeskusta.  
• Pääministeri Medvedev määräsi 41 miljardia ruplaa Pietarin Skolkovo-
projektin rahoittamiseen.   

 
 
1. Politiikka ja yhteiskunta 

 
Eri puolilla Venäjää osoitettiin mieltä Putinia vastaan 5.11. Venäjällä osoitettiin useassa 
kaupungissa mieltä Venäjän presidentti Vladimir Putinia vastaan sunnuntaina 5.11., mikä johti 
pidätyksiin Moskovassa, Pietarissa, Krasnodarissa, Krasnojarskissa, Permissä ja Donin Rostovissa. 
Moskovassa pidätettyjen määrän epäillään olevan yli 400 henkilöä ja Pietarissa noin 13. 
Mielenosoitukset kutsui koolle ulkomailla asuva oppositiopoliitikko Vjatšeslav Maltsev. Hän kehoitti 
mielenosoittajia menemään kaupunkien keskustoihin ja pysymään siellä, kunnes Putin eroaa. 
Turvallisuuspalvelu FSB on kertonut, että sunnuntaina pidättyjen joukossa on Artpodgotovka-liikkeen 
jäseniä, joka on Maltsevin perustama, hallitusta vastustava liike. 
http://www.fontanka.ru/2017/11/05/030/, http://www.fontanka.ru/2017/11/05/026/, 
http://tass.ru/proisshestviya/4704408    
 
Opiskelijat, opettajat, työntekijät ja tutkijat koittavat pelastaa Eurooppalaisen yliopiston. Pietarin 
Eurooppalaisen yliopiston oppilaat, henkilökunta ja akateemikot koittavat pelastaa toimintalupansa 
mennettäneen yliopiston. Pietarin eurooppalainen yliopisto on lähestynyt uudestaan 
valvontaviranomaista Rosobnadzoria yrittäen saada takaisin menettämänsä lisenssin. Eurooppalainen 
yliopisto on toimittanut valvontaviranomaiselle asiakirjat uuden lisenssin hakemiseksi. Pietarin 
Eurooppalainen yliopisto, joka on yksi kaupungin arvostetuimpia yksityisiä yliopistoja, menetti 
vastikään toimintalupansa. Tällä hetkellä yliopisto ei järjestä opetusta eikä pysty vastaanottamaan 
uusia opiskelijoita. Jos aikaraja ylittyy, niin viranomaiset aikovat omatoimisesti tyhjentää yliopiston. 
Rehtori Nikolai Bahtinin mukaan puhetta on ollut jopa yliopiston siirtämisestä Kyprokselle. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/03/106/, http://www.fontanka.ru/2017/10/03/111/, 
http://tass.ru/obschestvo/4652698, https://ria.ru/society/20171017/1506978794.html, http://www.5-
tv.ru/news/160019/  
 
Navalnyilta vietiin oikeus järjestää julkisia kokoontumisia Pietarissa. Smolnan päättäjät ovat 
päättäneet viedä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyilta oikeuden järjestää julkisia kokoontumisia 
Pietarin alueella. Navalnyi kutsui hiljattain ihmisiä kokoontumaan palatsiaukiolle 7.10., mikäli Smolnan 
päättäjät hylkäisivät hänen lupahakemuksensa järjestää mielenilmauksen Mars-aukiolla Pietarin 
keskustassa. Kyseinen hakemus loppujen lopuksi evättiin. 
https://www.dp.ru/a/2017/09/29/Smolnij_iskljuchil_provede/?from=notification 
 
Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi pidätetty. Simonovskin tuomioistuin Moskovassa on 
määrännyt oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätettäväksi 20 päivän ajaksi. Navalnyitä syytetään 
toistuvista yrityksistä järjestää luvatta massiivisia mielenosoituksia. Tapaukseen vaikuttaa erityisesti 
Navalnyin Nižni Novgorodiin suunnittelema mielenosoitus, mihin hänen syytetään rohkaisseen 
paikallisia osallistumaan ilman kaupunginhallinnon lupaa. Navalnyi pidätettiin pidemmäksi aikaa 
viimeksi kesäkuussa 2017. Tuolloin hänen oli tarkoitus olla pidätettynä 30 päivää, mutta tuomio 
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lyhennettiin myöhemmin 25 päivään. 
https://www.dp.ru/a/2017/10/02/Alekseja_Navalnogo_snova/?from=notification  
 
Viranomaiset haluavat estää nuorisoa osallistumasta Navalnyin mielenosoitukseen Pietarissa. 
Paikalliset viranomaiset ovat olleet yhteyksissä Pietarin oppilaitoksiin tarjoten oppilaille mahdollisuuksia 
lähteä erityyppisille ”ekskursioille” tulevana viikonloppuna, jolle oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on 
suunnitellut mielenilmauksen järjestämistä Pietarissa. Oppilaille on tarjottu mahdollisuutta lähteä 
elokuviin katsomaan uutta ”Krim” (ven. Крым) -elokuvaa tai vaihtoehtoisesti päivämatkalle Puškinin 
kaupunkiin. Samalla oppilaita on varoiteltu mahdollisista laittomuuksiin osallistumisesta. Tarkoituksena 
on vähentää nuorison mielenkiintoa osallistua Navalnyin lauantaille 7.10. Pietarin Mars-aukiolle 
suunnittelemaan mielenilmaukseen. Paikalliset viranomaiset ovat aiemmin pelotelleet ihmisiä 
kertomalla, että he tulevat hyödyntämään uusinta teknologiaa tunnistaakseen henkilöt, jotka 
suunnittelevat laittomuuksiin osallistumista. http://www.fontanka.ru/2017/10/05/110/  
 
Aleksei Navalnyin uusin tukimielenosoitus järjestettiin lauantaina 7.10. Lauantaina 7.10. Pietarin 
keskustassa sijaitsevalla Mars-aukiolla järjestetty Aleksei Navalnyin tukimielenilmaus veti 
huomattavasti vähemmän mielenosoittajia kuin tämän vuoden maaliskuussa ja kesäkuussa järjestetyt 
tapahtumat. Viranomaisten ja järjestäjien arviot osallistujien määrästä eroavat toisistaan huomattavasti. 
Järjestäjien mukaan osallistujia olisi ollut jopa 5000, viranomaiset arvioivat että noin 1800. (Paikan 
päällä tekemämme arvio oli, että kulkueeseen osallistui noin 3000 ihmistä. –kirj. huom.). Virkavalta oli 
vahvasti läsnä tilaisuudessa ja poliisi alkoi täyttää aukion ympäristöä jo puoli kuudelta lauantai-iltana. 
Ensin Mars-aukiolle kerääntynyt joukko marssi yhdessä ensin Pestelja-katua pitkin jatkaen siitä 
Litenyin kadulle, missä poliisi sulki jatkon ja joukko lopulta hajosi. Osa mielenosoittajista marssi myös 
kadun varrella sijaitsevaan Galeria-ostoskeskukseen, mikä johti ostoskeskuksen hetkittäiseen 
sulkemiseen. Uutismedia Fontanka kommentoi mielenosoittajien vähentyneen määrän kertovan siitä, 
että nuoriso on kiinnostunut osoittamaan mieltään enemmänkin korruptiota vastaan kuin itse Navalnyin 
puolesta. Navalnyin pressitiimi on kuitenkin vuolaasti kiittänyt mielenosoittajien tukea sosiaalisen 
median kanavissaan. Ohessa Open Russian kuvakooste https://openrussia.org/notes/714605/ ja 
Rosbaltin video https://www.youtube.com/watch?v=C8aV91aaPJY. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/07/062/, http://www.rosbalt.ru/piter/2017/10/07/1651449.html.  
 
Poliisi poisti palatsiaukiolta 20 opposition tukijaa, jotka aikoivat yöpyä aukiolla. Yhteensä 20 
oppositioedustajaa joutui pidätetyksi sunnuntaina 8.10. aiottuaan yöpyä palatsiaukiolla. Jotkut 
opposition tukijat koittivat vielä sunnuntaina jatkaa lauantai-iltana alkanutta Aleksei Navalnyin 
tukimielenilmausta, mutta yritykset hajotettiin. http://www.fontanka.ru/2017/10/08/042/  
 
Navalnyin Pietarin-kampanjapäällikköä Polina Kostyljovaa odottaa rangaistus luvattomien 
mielenosoitusten järjestämisestä. Navalnyin Pietarin-kampanjapäällikkönä toimivaa Polina 
Kostyljovaa syytetään luvattomien mielenosoitusten järjestämiseen osallistumisesta. Viranomaiset 
tekivät asiaan liittyen ratsian Voznesenski-kadulla sijaitseviin toimistotiloihin tiistaina 3.10. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/03/110/ 
 
Navalnyin Pietarin-kampanjapäällikkö Polina Kostyljova määrättiin pakkotyöhön. Aleksei 
Navalnyin Pietarin-kampanjapäällikkönä toimiva Polina Kostyljova on tuomittu luvattomien 
mielenosoitusten järjestämiseestä 40 tuntiin pakkotyötä. Lisäksi Kostyljova sai 20 000 ruplan (n. 293 
euron) sakot laittomasta kampanjoinnista. Viranomaiset tekivät ratsian Voznesenski-kadulla sijaitseviin 
toimistotiloihin lokakuun alussa. Lisäksi Pietarin tuomioistuin on käsitellyt sunnuntaina 8.10. 
palatsiaukiolla pidätettyjen oppositiokannattajien tapauksia. Yksityishenkilöitä on tuomittu sakkoihin, 
jotka ovat enimmillään olleet 250 000 ruplaa/henkilö (3 657 euroa/henkilö). http://www.the-
village.ru/village/city/news-city/286858-kostyleva-raboty  
 
Pietarissa perustettiin oppositioliikettä vastustava komitea. Kymmenen julkisen alan 
organisaatiota on päättänyt yhdistää voimansa oppositiota kamppailua vastaan. Organisaatiot 
perustivat ”Pietarin suojelu” –nimisen (ven. Защита Санкт-Петербурга) komitean ja allekirjoittivat 
muistion liittyen laittomien massamielenosoitusten vastustamiseen. Uuteen komiteaan kuuluu muun 
muassa ammattiliittojen edustajia, ekologeja, arkkitehtejä sekä veteraaneja, ja sen puheenjohtajaksi 
valittiin Venäjän duuman edustaja Sergei Vostretsov. Komitean perustamisen tarvetta on perusteltu 
sillä, että massamielenosoitukset ovat kaupungille hintavia, minkä lisäksi komitea pyrkii toiminnallaan 
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lisäämään turvallisuuden tuntua Pietarissa. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/286918-
borba-s-protestom, https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-10-09/peterburgskiey-aktivisty-podpisali-
memorandum-o-protivodeystvii-nezakonnym-aktsiyam/   
 
Pommiuhkaussoittojen aalto koetteli taas Pietaria. Pietari koki toisen anonyymien 
pommiuhkaussoittojen aallon sunnuntaina 8.10. Tällä kertaa parin tunnin sisällä tuli yhteensä 22 
puhelinsoittoa. Uhkaukset tehtiin puoli seitsemän jälkeen illalla ja johtivat yli 30 000 ihmisen 
evakuointiin kaupungin eri osissa. Evakuoituihin rakennuksiin kuului muun muassa ostos- ja 
viihdekeskuksia (esimerkiksi Kudrovon alueella sijaitseva Mega) sekä hotelleja. Aiempi 
pommiuhkausaalto kaupungissa koettiin 14.9., jolloin pommiuhkauksia kohdistui yli 30 julkiseen 
rakennukseen Pietarissa. http://www.fontanka.ru/2017/10/09/008/, 
http://www.fontanka.ru/2017/10/08/012/   
 
Pietarilaisia lukioita evakuoitiin pommiuhkaussoittojen vuoksi. Pietarissa sijaitsevat oppilaitokset 
No 272 sekä No 624 evakuoitiin torstaiaamuna 12.10. niihin kohdistuneiden pommiuhkaussoittojen 
seurauksena. Evakuoituihin kuului yli 700 oppilasta. Lukioiden tiloista ei kuitenkaan ole löytynyt 
räjähteitä. Pietariin on kohdistunut viimeisen kuukauden aikana useita aiheettomia 
pommiuhkaussoittoja. Ensimmäinen suurempi pommiuhkausaalto kaupungissa koettiin 14.9., jolloin 
pommiuhkauksia tuli yli 30, ja toinen 9.10., jolloin puhelinsoittoja tuli yhteensä 22. (Pommiuhkasoittoja 
on ollut ympäri Venäjää lukuisissa eri kaupungeissa. – kirj. huom.) 
http://www.fontanka.ru/2017/10/13/015/  
 
Uusi pommiuhkausten aalto johti evakuointeihin myös Pietarissa. Sunnuntaina 5.11. Venäjällä 
koettiin taas uusi pommiuhkausten aalto, mikä johti suuriin evakuointeihin Moskovassa ja Pietarissa. 
Pietarissa useat ostos- ja huvittelukeskukset olivat muutaman tunnin ajan poissa käytöstä, mutta 
räjähteitä ei tälläkään kerralla löydetty mistään. Viranomaiset saivat tilojen tarkistukset suoritettua 
loppuun noin seitsemän aikoihin illalla. Moskovassa uhkausten kohteena oli Bolšoi-teatteri sekä useita 
hotelleja ja tavarataloja, mikä aiheutti noin kymmenentuhannen ihmisen evakuoinnin. Pommiuhkausten 
soittoaallot alkoivat Venäjällä syyskuun alkupuolella ja ensimmäinen Pietariin kohdistunut aalto koettiin 
14.9. Turvallisuuspalvelu FSB on kertonut heillä olevan tiedossa neljän soittoihin syyllistyneen henkilön 
identiteetti ja että kaikki tekoihin syyllistyneet ovat toimineet ulkomailta käsin. Aiheesta kirjoitettiin myös 
suomalaisessa mediassa: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000005437731.html?share=3d5692e03919260f4a4621ab91429cea. 
http://www.fontanka.ru/2017/11/05/047/  
 
Uutismedia Vedomosti lopettaa toimintansa Pietarissa. Uutismedia Vedomostin (ven. Ведомости) 
Pietarin toimitus lopettaa toimintansa lokakuussa. Lehden toimitustiimiin kuuluu viisi toimittajaa. 
Viimeinen numero julkaistaan 20.10. Kustannusyhtiö JSC:n omistukseen kuuluva Vedomosti jatkaa 
toimintaansa edelleen Moskovassa. http://www.fontanka.ru/2017/10/19/050/ 
http://www.fontanka.ru/2017/10/19/083/,  
 
Fontankan, Interfaksin ja Novaja Gazetan verkkosivustot kaatuivat. Venäjällä toimivien 
uutismedioiden Fontankan (ven. Фонтанкa), Novaja Gazetan (ven. Новая газета) sekä Interfaksin 
(ven. Интерфакс) verkkosivustot joutuivat verkkohyökkäysten kohteeksi tiistaina 24.10. Kaikki sivustot 
olivat alhaalla jonkin aikaa, mutta Fontanka.ru:n sivusto saatiin avattua uudelleen puolenyön aikoihin. 
Myös Novaja Gazetan sivusto toimii taas. Uutismedia Interfaksin sivusto on toistaiseksi edelleen 
alhaalla. Hakkeroinnin tekijätahosta ei ole tarkkaa tietoa, vaikka uutismedioiden edustajat ovat 
esittäneet sosiaalisessa mediassa omia epäilyksiään. Tapauksen epäillään liittyvän BadRabbit-
virukseen, josta uutismediat Interfaks ja Fontanka.ru uutisoivat ensimmäisinä Venäjällä. BadRabbit on 
kehittynyt versio kesällä riehuneesta Petya-viruksesta ja on eilen levinnyt Venäjällä, Ukrainassa, 
Bulgariassa, Turkissa ja Japanissa. Ukrainassa virus on vaikuttanut jopa Odessan lentokentän ja 
Kiovan metron toimintaan. Asiantuntijoiden mukaan viruksen leviäminen on kuitenkin nyt pysäytetty. 
Lisätietoa viruksesta: https://www.rt.com/news/407655-bad-rabbit-cryptoware-attack/. 
https://echo.msk.ru/news/2079986-echo.html 
 
Uutismedia Interfaksin verkkosivusto toimii taas. Venäjällä toimivien uutismedioiden Fontankan 
(ven. Фонтанкa), Novaja Gazetan (ven. Новая газета) sekä Interfaksin (ven. Интерфакс) 
verkkosivustot joutuivat verkkohyökkäyksen kohteeksi tiistaina 24.10. Kaikki sivustot olivat alhaalla 
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jonkin aikaa, mutta Fontanka.ru:n ja Novaja Gazetan sivustot saatiin vielä samana iltana takaisin 
toimintaan. Pisimpään alhaalla oli uutismedia Interfaksin sivusto, joka saatiin vasta keskiviikkona 
25.10. avattua uudelleen. Verkkosivustoihin kerrotaan iskeneen BadRabbit-virus, joka lähti leviämään 
tiistaina 24.10. puolenpäivän jälkeen Ukrainasta, missä se ensin tartutti Kiovon metron, Ukrainan 
infrastruktuuriministeriön sekä Odessan lentokentän järjestelmät. Uutismedia Interfaks on tehnyt 
tapahtuneesta ilmoituksen viranomaisille ja tapausta tutkitaan. Lisätietoa BadRabbit-viruksen 
toiminnasta löytyy: http://tass.ru/ekonomika/4675492. http://tass.ru/obschestvo/4677057, 
http://tass.ru/proisshestviya/4676182   
 
Fontankan päätoimittaja kommentoi Fontanka.ru-sivustoon kohdistunutta verkkohyökkäystä 
sosiaalisessa mediassa. Uutismedia Fontanka.ru:n päätoimittaja Alexander Gorshkov julkaisi tiistaina 
24.10. Facebook-sivullaan venäjänkielisen päivityksen, jossa kertoi Fontankan verkkosivujen 
joutuneen terroristien kyberhyökkäysten kohteeksi: ”He pyrkivät vaimentamaan meidät ja panemaan 
stopin journalisisille tutkinnoillemme sekä muille julkaisuille, jotka saivat heitä raivoamaan. Tänään he 
hakkeroivat palvelimemme, ja siksi sivustomme ei toimi, mutta meidän julkaisumme on luettavissa 
sosiaalisessa mediassa sekä Messengereissa, ja toimitus jatkaa työtämme. Valvontaelimille yritettiin 
supatella valetta meidän muka olemassa olevista ulkomaalaisista osakeomistajista. Muutaman viikon 
aikana nettiin "ulostettiin" yli 200 meitä parjaavaa juttua. Näiden juttujen julkaisijat ovat terroristien 
kätyreitä. Tiedämme, kuka tilasi kampanjan ja ketka sitä järjestävät. Me tuomme julki jokaisen nimen. 
He eivät onnistu." Fontanka.ru on yksi Venäjän harvoista riippumattomista uutisivustoista. Viime 
aikoina Fontanka on julkaissut tutkivaa journalismia liittyen Venäjän yksityisarmeijaan ja Syyriaan. 
Aiemmin Fontanka on rohkeasti uutisoinut myös nyky-Venäjän politiittisesta ilmapiiristä. Tiistain tapaus 
ei ole ensimmäinen sivustoon kohdistunut hyökkäys. Linkki Gorshkovin Facebook-päivitykseen: 
https://www.facebook.com/alexander.gorshkov.566/posts/1761854450511115.  
 
Eho Moskvy -radiokanavan varapäätoimittaja Tatjana Felgengauer selviää puukotuksesta. 
Maanantaina 23.10. venäläisen Eho Moskvy –kanavan (ven. Эхо Москвы) Moskovan toimitukseen 
tunkeutui tuntematon mieshenkilö, joka puukotti radion pitkäaikaisen aamuohjelman juontajaa kaulan 
alueelle. Poliisi otti tekijän kiinni paikan päällä ja Felgengauer vietiin sairaalaan, missä hänet leikattiin 
ja sen jälkeen vaivutettiin koomaan. Nyt Felgengauer on herätetty ja hänen saamien vammojen on 
kerrottu olevan vakavia, muttei hengenvaarallisia. Felgengauer välitti tiistaina 24.10. sairaalasta 
lähetetyn kirjeen muodossa kiitoksensa kuuntelijoille hänen saamastaan tuesta. Eho Moskvy kertoi 
toimitukseen tapahtuneesta hyökkäyksestä ensin verkkosivuillaan, minkä jälkeen myös Venäjän 
suurimmat uutismediat kiinnostuivat raportoimaan aiheesta. Tapauksesta on kirjoitettu myös 
kansainvälisessä mediassa. Suomessa muun muassa Yle, Iltalehti ja Helsingin Sanomat ovat 
uutisoineet aiheesta. Puukotuksen tekijä on henkisesti epävakaaksi todettu 48-vuotias mieshenkilö 
nimeltä Boris Grits, joka on Venäjän ja Israelin kaksoiskansalainen. Hänen motiiviksi teolle on 
määritelty ”henkilökohtainen vihamielisyys”. Grits on kertonut kuulusteluissa, että toimittaja 
Felgengauer on vainonnut häntä ”telepaattisesti” vuodesta 2012 lähtien. Eho Moskvy tunnetaan 
riippumattomana kanavana, joka käsittelee lähetyksissään politiikkaa, kulttuuria ja yhteiskunnallisia 
asioita päästäen ääneen myös opposition näkemksiä. Puukotuksen uhriksi joutunut Felgengauer on 
yksi kanavan varapäätoimittajista, joka on aiemmin ollut mukana poliittisen opposition tapahtumissa 
Venäjällä. https://echo.msk.ru/news/2080020-echo.html, https://echo.msk.ru/news/2078784-echo.html, 
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2079392-echo/, https://ria.ru/incidents/20171023/1507387802.html, 
https://meduza.io/feature/2017/10/23/napadenie-na-zhurnalistku-eha-moskvy-tatyanu-felgengauer-
glavnoe, https://meduza.io/news/2017/10/25/sostoyanie-tatyany-felgengauer-uluchshilos, 
http://tass.ru/proisshestviya/4675150, https://themoscowtimes.com/news/ekho-moskvy-radio-station-
deputy-editor-stabbed-in-moscow-59338   
 
Oksana Dmitrieva mahdollisesti ehdolle Venäjän presidentinvaaleissa. Pietarin lakiasäätävän 
kokouksen jäsen Oksana Dmitrieva on ilmoittanut olevansa kiinnostunut asettumaan Kasvupuolueen 
(Partija Rosta) presidenttiehdokkaaksi. Voidakseen asettua ehdokkaaksi presidentinvaaleissa henkilön 
tulee kuitenkin kerätä ensin yhteensä 300 000 kannattajan allekirjoitukset. Viime viikkojen aikana jo 
kolme naishenkilöä on ilmoittanut halukkuudestaan asettua ehdolle Venäjän ensi kevään 
presidentinvaaleissa. Heihin kuuluvat Dmitrievan lisäksi toimittaja Ksenia Sobšak sekä radiojuontaja 
Ekaterina Godron. http://mr7.ru/articles/170238/  
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Pietariin alettiin rakentaa omaa kyberturvallisuuskeskusta. Pietarissa on alkanut sen ensimmäisen 
kyberturvallisuusasioihin keskittyvän ”SafeNet” (ven. СэйфНет) keskuksen rakentaminen. Kaupungin 
johto on budjetoinut hankkeeseen yhteensä 84,9 miljoonaa ruplaa (n. 1 256 401 euroa), minkä lisäksi 
siihen tullaan vuonna 2018 kohdistamaan lisää varoja federaatiotasolta. Keskuksen rakentaminen 
liittyy kansalliseen teknologiseen aloitteeseen (ven. Национальной технологической инициативы), 
jonka Venäjän presidentti Vladimir Putinin asetti joulukuussa 2016 yhdeksi federaation politiikan 
painopistealueista. Projektissa on mukana useita venäläisiä ohjelmistokehitykseen ja 
laitevalmistukseen keskittyviä yrityksiä. Keskus halutaan luovuttaa käyttöön jo maaliskuussa 2018. 
http://paperpaper.ru/papernews/2017/11/02/safenet/, https://iz.ru/642287/vasilisa-belokopytova/tcentr-
kiberbezopasnosti-nti-sozdaiut-v-sankt-peterburge  
 
Viestintäsovellus Telegramin käyttö mahdollisesti päättymässä Venäjällä ja Iranissa 
Viestintäsovellus Telegram aikoo lakkauttaa toimintansa Venäjällä ja Iranissa. Asiasta ilmoitti yhtiön 
perustaja Pavel Durov. Telegram on osittain avoimeen lähdekoodiin perustuva viestintäsovellus, jonka 
toiminta muistuttaa monin tavoin pikaviestintäohjelma WhatsAppia. Telegram on aiemmin herättänyt 
keskustelua sen käyttämän MTProto-salauksen vuoksi. Durov kommentoi, että Telegram olisikin 
vetäytymässä Venäjältä ja Iranista viranomaisten yhtiöön kohdistaman paineen vuoksi. 
https://rublacklist.net/32392/, http://www.fontanka.ru/2017/10/02/011/ 
 
”Kevätlaki” saattaa ulkomaiset teleoperaattorit Venäjän markkinoilta. Ensi vuonna voimaan tuleva 
lainsäädäntöuudistus uhkaa karkoittaa ulkomaiset teleoperaattorit Venäjän markkinoilta. Niin sanottu 
”kevätlaki” pakottaa yritykset muuttamaan henkilötietojen käsittelyä tavalla, jolla ne päätyvät rikkomaan 
joko EU:n tai Venäjän lainsäädäntöä. Uusi laki tulee voimaan heinäkuussa 2018. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/02/011/  
 
Venäjä aikoo yrittää sopia PACE:n paluusta Pietariin. Venäjän duuman tiedottaja Valentina 
Matvienko ilmoitti 24 Russia TV-kanavan eilisessä (11.10.) lähetyksessä Venäjän yrittävän järjestää 
PACE:n (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) osallistumisen Pietarissa 14.-18.10. 
pidettävään Inter-Parliamentary Unionin (IPU) kokoontumiseen. PACE-delegaation edustus, johon 
kuuluu yhteensä 15 edustajaa, poistettiin IPU:sta vuonna 2014 Ukrainaan ja Krimiin liittyvien 
tapahtumien seurauksena. http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/11/1652475.html  
 
Venäjän ortodoksisen kirkon Pietarin seurakunta perusti työryhmän yhteistyön luomiseksi 
Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon kanssa. Venäjän ortodoksisen kirkon (ven. РПЦ) Pietarin 
seurakunta aikoo parantaa suhteitaan Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon kanssa yhteisen 
työryhmän toiminnalla. Gorod 812 –uutissivuston julkaiseman artikkelin mukaan päätös asiasta tuli 
yllätyksenä, sillä muutama vuosi sitten jopa Pietarissa toimiva Inkerin Evankelis-Luterilainen Kirkko 
(ven. церковь Ингрии) kieltäytyi jatkamasta kommunikointia suomalaisen vastineensa kanssa. Syynä 
välien viilenemiseen olivat naispappeus sekä aikomus sallia samaa sukupuolta olevien vihkiminen 
avioliittoon Suomessa. http://gorod-812.ru/zachem-rpts-reshila-druzhit-s-finnami-nesmotrya-na-gey-
braki-zhenshhin-svyashhennikov/  
 
Suomalaisten muistomerkki Karjalankannaksella töhrittiin hakaristein ja punamaalilla. 
Karjalankannaksella sijaitseva Kuuterselän taistelun muistomerkki on joutunut toistaiseksi 
tuntemattomien tekijöiden vandalismin kohteeksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä paikallinen 
sotahistorian harrastaja Sergei Zagatski, joka julkaisi tiedon VKontaktessa. Teon taustalla saattaa 
vaikuttaa se, että Venäjällä on viime aikoina julkaistu runsaasti kirjoituksia, joissa väitetään fasismin ja 
natsismin olevan leviämässä Euroopassa ja muodostavan samalla uhan Venäjälle. Karjalankannaksen 
sotahistoriallisen keskuksen johtaja Bair Irintšeev on kommentoinut, ettei kyseistä muistomerkkiä ole 
rekisteröity federaation muistomerkkien listalle, minkä vuoksi se ei ole Venäjän federaation suojelun 
alaisuudessa. Muistomerkkiä on kuitenkin paikallisten historianharrastajien toimesta yritetty puhdistaa. 
Irintšeev kommentoi tapahtuneen olevan harmittavaa erityisesti paikalla vierailevien suomalaisturistien 
kannalta ja kokee sen luoneen kiusallisen tilanteen muuten hyvät naapurisuhteet omaavien Suomen ja 
Venäjän välille. Aiheesta kirjoitti myös suomalaismedia: https://www.is.fi/ulkomaat/art-
2000005410785.html. 
http://47channel.ru/event/Neizvestnie_oskvernili_pamyatnij_znak_na_meste_derevni_Kuutersel_kya/ 
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Paula Lehtomäki ja Eero Heinäluoma saavat Putinilta Ystävyyden kunniamerkin. Valtioneuvoston 
valtiosihteeri Paula Lehtomäki sekä kansanedustaja Eero Heinäluoma ovat mukana presidentti 
Vladimir Putinin 9. lokakuuta allekirjoittamalla listalla ulkomaalaisista henkilöistä, jotka palkitaan 
Ystävyyden kunniamerkillä. Kyseinen kunniamerkki on korkein mahdollinen ulkomaalaiselle 
myönnettävä Venäjän valtion huomionosoitus. Ilmoitus asiasta julkaistiin federaation sivuilla: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710160029?index=0&rangeSize=1, mikä 
lisäksi aiheesta kirjoitettiin myös suomalaismediassa: https://www.is.fi/kotimaa/art-
2000005411836.html.  
 
Rospotrebnadzor varoittaa hepatiittitapausten leviämisestä Euroopan maissa. Venäjän 
kuluttajaoikeuksien ja hyvinvoinnin valvontavirasto Rospotrebnadzor on varoittanut venäläisiä 
hepatiittitapausten leviämisestä 20 Euroopan maassa. Myös Suomi on listalla olevien maiden 
joukossa. Virasto on kertonut perustavansa varoituksen Tautien ennaltaehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaiselta keskukselta (eng. European Centre for disease prevention and control) saatuihin 
tietoihin. Viraston laatimassa varoituksessa korostettiin, että eniten tapauksia on havaittu 
seksuaalisissa kanssakäymissä toistensa kanssa olevien miesten joukossa. Lisäksi viranomainen on 
todennut, että Espanjassa, Itävallassa, Hollannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Italiassa, Maltalla ja 
Portugalissa on tällä hetkellä saatavilla vain rajoitetusti A hepatiitin torjumiseen tarkoitettuja rokotuksia. 
http://tass.ru/obschestvo/4646876?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_s
ocial_share  
 
Murmanskin kuvernööri kertoi, että paikalliset viranomaiset häiritsevät toistuvasti alueen 
hallintoa. Murmanskin alueen kuvernööri Marina Kovtun on avautunut viranomaisten häneen ja 
Murmanskin hallintoon kohdistamasta häirinnästä. Kovtun on kertonut häirinnän olevan jatkuvaa ja 
tapahtuvan muun muassa toistuvien tiedusteluyritysten sekä henkilöihin ja heidän työympäristöihinsä 
kohdistuvien tarkistusten muodossa. Kovtun on ilmoittanut, ettei aio häirinnän kuitenkaan vaikuttaa 
hänen aikeisiinsa jatkaa kuvernöörin tehtävissä. Murmanskin aluehallinto on ollut otsikoissa myös 
aiemmin tänä vuonna, kun alueen ympäristöministeriin kohdistui syytöksiä maa-alueiden 
väärinkäyttöön liittyen. 
http://tass.ru/politika/4668743?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social
_share  
 
Venäjällä nostetaan eläköitymiseen vaadittavaa työmäärää. Duuma on päättänyt olla nostamatta 
venäläisten eläkeikää, mutta on sen sijaan päättänyt nostaa eläkkeelle jäämiseksi tarvittavaa tehdyn 
työn määrää. Työkokemus kirjataan Venäjällä työvuosissa jokaisen henkilön omaan työkirjaan. 
Päätöksen on toivottu kannustavan venäläisiä tekemään töitä entistä ahkerammin ja entistä enemmän 
harmaan talouden ulkopuolella. Tällä hetkellä naisten eläköitymisikä on Venäjällä 55 vuotta ja miesten 
60 vuotta. http://www.fontanka.ru/2017/10/23/004/ 
 
Venäläisten viralliset lomapäivät 2018 julki. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on 
allekirjoittanut työministeriön luonnoksen federaation vapaapäivistä vuodelle 2018. Asetus julkaistiin 
hallinnon verkkosivuilla. Venäläisille seuraavat joululomat tulevat olemaan erityisen pitkät sillä ne 
jatkuvat 30.12.-8.1. (10 päivää).  http://mr7.ru/articles/169252/ 
 
Lehdistö huhuaa Macronin olevan tulossa Pietariin. Uutismedia Fontanka raportoi, että Ranskan 
presidentti Emmanuel Macron saattaisi olla tulossa vierailulle Pietariin. Vierailun on tarkoitus tapahtua 
Pietarin kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä, joka järjestetään seuraavan kerran 24.-26.5.2018. 
Virallinen ilmoitus asiasta tulee kuitenkin vasta Venäjän kevään presidentinvaalien jälkeen. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/09/005/ 
 
2. Talous 
 
Pääministeri Medvedev määräsi 41 miljardia ruplaa Pietarin Skolkovo-projektin rahoittamiseen. 
Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev kertoi tällä viikolla, että Pietarin eteläosaan suunnitellaan 
Skolkovon teknologiakeskuksen tyyppistä keskittymää. Noin 20 kilometriä länteen Moskovasta 
sijaitsevaan Skolkovoon on viitattu ”Venäjän Piilaaksona” ja valtio investoi sen rakennuttamiseen 
vuosina 2010–2012 yli 2 miljardia euroa. Nyt Venäjän valtio aikoo tukea Pietarin Skolkovon 
rakentamista 41 miljardilla ruplalla (608 132 500 eurolla). Teknologiakeskuksen perustamistarvetta on 
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perusteltu halulla tarjota erityisesti nuorille tilaisuus kehittää kykyjään Venäjällä. 
https://www.dp.ru/a/2017/10/17/Dlja_sozdanija_naukograda_v?from=subscribe_email  
 
Pekka Viljakaisen haastattelu Fontankassa. Venäläisen Skolkovo-hankkeen neuvonantaja ja Tieto 
Oyj:n suurin henkilöomistaja Pekka Viljakainen kertoo uutismedia Fontankalle antamassaan 
haastattelussa suomalais-venäläisestä liikeyhteistyöstä, venäläisten startuppien toiminnasta sekä siitä 
miten investoijat saadaan kiinnostumaan Pietariin pian tulevasta Skolkovon uudesta 
liiketoimintakeskuksesta. http://www.fontanka.ru/2017/10/20/054/  
 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä avasi suurimman suomalais-venäläisen yritysfoorumin 
Pietarissa. Torstaina 26.10. Pietarissa järjestetystä Finnish Business in St. Petersburg –
yritystapahtumasta on kirjoitettu runsaasti tapahtuman virallisena mediakumppanina toimineen 
Fontanka.ru:n sivuilla. Tilaisuuden avannut elinkeinoministeri Mika Lintilä mainitsi, että Venäjällä 
paraikaa vietettävä ekologian vuosi on avannut uusia näkökulmia Suomen ja Venäjän väliseen 
yritysyhteistyöhön. Corinthia hotellissa järjestetyssä seminaaritilaisuudessa puhuivat myös Pietarin 
varakuvernööri Sergei N. Movchan, Leningradin aluehallituksen taloudesta ja investoinneista vastaava 
varapuheenjohtaja Dmitri A. Jalov, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen, Fennovoiman 
toimitusjohtaja Toni Hemminki, Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund sekä Fontanka.ru:n 
päätoimittaja Alexander Gorshkov. Päätössanat esitti suomalais-venäläisen kauppakamarin 
toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, minkä jälkeen tilaisuuteen osallistuneet siirtyivät verkostoitumaan. 
 
Bussiyhtiöt kärsivät liikenneministeriön päätöksestä rajoittaa lupien määrää. Venäjän 
liikenneministeriö päätti hiljattain rajoittaa matkustajien kuljettamiseen tarkoitettujen pikkubussien 
lupien määrää. Rajoitukset ova aiheuttaneet ongelmia Venäjältä Suomeen ja takaisin operoiville 
bussiyhtiöille, jotka käyttävät liikennöimiseen enemmän kuin 10 paikkaa omaavia pikkubusseja. Osa 
näistä busseista ei nyt ole saanut toimintalupaa, minkä seurauksena myös bussilippujen hinnat ovat 
nousseet. Samalla alle 10 paikkaa omaavien pikkubussien käyttäjien määrä on lisääntynyt, sillä ne 
eivät tarvitse liikenneministeriöltä erillistä lupaa toimintaansa. Motiivit Venäjän liikenneministeriön 
päätökselle vähentää lupien määrää ovat toistaiseksi epäselkeät. http://fontanka.fi/articles/36446/  
 
Liikennekomitea haluaa ottaa Pietarissa käyttöön kuukausimatkakortit. Pietarin liikennekomitean 
puheenjohtaja Alexander Golovin on ilmoittanut kaupungin aikomuksista ottaa käyttöön 
kuukausimatkakortit Pietarin julkisessa liikenteessä. Tällä hetkellä paikalliset käyttävät liikkumiseen 
enimmäkseen yksittäisiä matkalippuja sekä viiden tai seitsemän päivän matkakortteja. Näin he 
säästävät noin kolmanneksen siitä, mitä kuukausittainen matkakortti maksaisi. 
https://nevnov.ru/507593-smolnyi-vozmushen-umeniem-peterburzhcev-ekonomit-na-proezdnykh-
biletakh  
 
Pietarin vanhin loft-projekti Etagi uudelleenbrändää itsensä startup-tilaksi. Loft Project Etagi 
(ven. Лофт Проект ЭТАЖИ), eli Pietarin keskustan tuntumassa sijaitseva, aiemmin leipomotiloina 
toimineeseen rakennuskompleksiin perustettu luovien alojen keskus, on ilmoittanut 
uudelleenbrändäävän toimintansa. Etagin tilojen, joissa on tähän asti toiminut muun muassa pienten 
yritysten toimistoja, näyttelytiloja, kahviloita, putiikkeja, luentotiloja, hostelli sekä tunnettu kattoterassi, 
käyttöä uudistetaan tarjoamalla entistä enemmän nuorille yrittäjille sunnattuja coworking-tiloja. 
Rakennuskompleksiin on nyt tarkoitus avata 40 uudistettua tilaa, joiden oletetaan myös työllistävän 
yhteensä 60 henkilöä. Etagi sijaitsee noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Nevski 
Prospektilta, osoitteessa Ligovskij prospekt 74, ja sen esikuvina ovat toimineet maailman muiden 
suurkaupunkien ”loftit”, eli teollisuuslaitoksilta vapautuneet tilat, jotka on myöhemmin otettu uuteen 
käyttöön. Helsingissä vastaavalla periaatteella toimii Kaapelitehdas. Pietarissa on Etagin lisäksi noin 
kymmenkunta loftia. Kolmen uutisen toimitus suosittelee! http://www.the-village.ru/village/city/news-
city/288920-etagi-rebrending?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=etazhi-
provedut-rebrending--prostranstv&utm_content=11630175   
 
Walmartin osaomistaja Dmitri Kostygin määrättiin kotiarestiin. Pietarin tutkintakomitea epäilee 
kaupungissa vaikuttavaa miljardööriä Dmitri Kostyginia lainapetoksesta. Kostygin pidätettiin lokakuun 
10.-11.10. välisenä yönä ja määrättiin 11.10. kahden kuukauden mittaiseen kotiarestiin. Kostyginista 
on vastikään paljastunut, että hänellä on toisen maan kansalaisuus, minkä lisäksi hän on säilyttänyt 
suuria rahamääriä ulkomailla. Tapahtumien taustalla epäillään vaikuttavan Kostygyinin ja toisen 
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osaomistajan August Meyerin välillä käydyt rahoituskiistat. http://www.fontanka.ru/2017/10/11/098/, 
https://www.dp.ru/a/2017/10/11/JUlmart_na_odnom_pleche   
 
Leningradin alueen viranomaiset suosivat UKOOLO-jätehuoltoyhtiötä. Leningradin alueella 
uudistetaan jätehuoltomenetelmiä. Ensi vuonna Leningradin alueella järjestetään iso tarjouskilpailu 
kotitalousjätteiden käsittelijästä (operaattorista). Alueen oma jätehuoltoyhtiö UKOOLO (ven. 
Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти) on nousemassa 
monopoliasemaan Pietarin ja Leningradin alueilla, sillä paikalliset viranomaiset ovat vaikeuttaneet 
kilpailijoiden pääsyä markkinoille ja näin suojanneet UKOOLOn 
laajentumista. https://www.dp.ru/a/2017/10/08/Obrashhenie_s_dohodami  
 
Pietarilainen koneyhtiö BPK saa käyttöönsä uuden tuotantotehtaan Rjazanissa. Koneyhtiö BPK:n 
johtaja Diana Kaledina on kertonut yhtiön aikeista ottaa käyttöönsä uusi tuotantotehdas 200 kilometriä 
Moskovasta kaakkoon sijaitsevassa Rjazanin kaupungissa. Kaledina on keronut, että haluaa tulevina 
vuosina palauttaa venäläisen koneteollisuuden entiseen loistoonsa. 
https://www.dp.ru/a/2017/10/18/I_stanki_nashi_bistri    
 
Elintarviketeollisuuden yhtiö Atria teki hyvän tuloksen Venäjän ja Baltian markkinoilla. Atrian 
tulos on tänä vuonna parantunut Venäjän ja Baltian markkinoilla. Yhtiön neljännesvuosikatsauksessa 
korostetaan, että Venäjän talouden toipuminen ja kuluttajien kysynnän kasvu on nostanut myyntiä. 
Yhtiön nettotulos Venäjän markkinoilta oli 64 miljoonaa euroa välillä tammi-syyskuu 2017, mikä on 
lähes 20% enemmän kuin vuotta aiemmin. http://fontanka.fi/articles/36574/  
 
Venäläinen uutismedia kiinnostui Finnairin päätöksestä alkaa punnita matkustajansa. 
Suomalainen lentoyhtiö Finnair ilmoitti maanantaina 30.10. alkavansa punnita matkustajiaan. 
Lentoyhtiö kerää loka-marraskuun vaihteessa tietoa matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa 
yhteenlasketusta painosta tavoitteenaan saada käsitys lentokoneiden todellisesta kuormasta. 
Punnitukset ovat vapaaehtoisia ja vaaka alkaa kiertää Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöporteilla 
tänään 31.10. Ensimmäisessä vaiheessa vaa'alle pitäisi saada astumaan 150 matkustajaa. 
Maanantaina 30.10. myös venäläinen uutismedia kiinnostui aiheesta ja siitä uutisoitiin muun muassa 
Vedomostin (ven. Ведомости) ja Lenta.ru:n sivuilla. Suomessa aiheesta on uutisoinut muun muassa 
Yle: https://yle.fi/uutiset/3-9907482 & 
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/aviakompaniya_finnair_sobiraetsya_vzveshivat_passazhirov/990820
5. https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/10/30/739900-aviakompaniya-finnair, 
 https://lenta.ru/news/2017/10/30/finnair/   
 
3. Kaupunki ja kulttuuri 
 
Pietarissa juhlistettiin näyttävästi kansallisen yhtenäisyyden päivää. Lauantaina 4.11. Venäjällä 
juhlistettiin kansallisen yhtenäisyyden päivää. Pietarissa juhlapäivään kuului muun muassa 
gastronominen festivaali, konsertteja, tanssi- ja musiikkiesityksiä, neuvostoaiheisia näyttelyitä sekä 
lokakuun vallankumoukseen liittyviä kaupunkikierroksia. Tapahtumat houkuttelivat samalla Pietariin 
tuhansia lähiseutujen asukkaita. http://tass.ru/obschestvo/4703460  
 
TV-asemat ovat kieltäytyneet mainostamasta Matilda-elokuvaa. Venäläiset TV-asemat ovat 
kieltäytyneet mainostamasta kanavillaan Aleksei Utšitelin kohuelokuvaa ”Matilda”. Asemat, joihin 
kuuluvat muun muassa Venäjän ykköskanava (ven. Россия 1) sekä NTV (ven. НТВ), eivät ole 
kommentoineet syitä mainostamisesta kieltäytymiseen. Otsikoissa viime kuukausina toistuvasti 
pyörinyt ”Matilda” kertoo Nikolai II:n ja prima ballerina Matilda Krzesinskan suhteesta. Elokuva on 
herättänyt närää erityisesti konservatiivisten ortodoksien keskuudessa. – kirj. huom.) 
http://www.fontanka.ru/2017/10/13/010/  
 
Keskustelu Matilda-elokuvasta jatkuu. Keskustelu Aleksei Utšitelin kohuelokuvasta ”Matilda” jatkuu 
edelleen. Moskovassa pidetyssä elokuvan ennakkonäytöksessä Utšitel kommentoi, kuinka elokuvalta 
on viety myös mainostusoikeudet televisiossa. Hän kritisoi myös kuinka elokuvasta syntyvää 
keskustelua on koitettu tyrehdyttää. Elokuva kertoo Nikolai II:n ja prima ballerina Matilda Krzesinskan 
suhteesta. http://www.fontanka.ru/2017/10/04/004/ 
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Venäjän syyttäjänvirasto ei löytänyt Matilda-elokuvan rahoitusjärjestelyistä mitään 
rangaistavaa. Venäjän syyttäjänvirasto on tutkinut Aleksei Utšitelin kohuelokuvasta Matilda tehdyn 
kanteen, jonka mukaan elokuva olisi syyllistynyt rikkomuksiin rahoitusjärjestelyissään. Tapaus nousi 
esille syyskuun alussa, jolloin duuman jäsen Natalia Poklonskaya kertoi saaneensa haltuunsa 
asiakirjoja, joissa todettiin Matilda-elokuvan rahoitukseen liittyvän korruptioepäilyjä. Venäjän 
syyttäjänvirasto totesti syytökset kuitenkin perättömiksi. Aleksei Utšitelin elokuva on näkynyt vahvasti 
mediassa viime kuukausina pääasiassa ortodoksiaktivistien elokuvan levitystä vastaan kapinoimisen 
vuoksi. Elokuva palautettiin hiljattain kuitenkin kahden aiemmin elokuvan levityksestä kieltäytyneen 
elokuvateatterin näytöselokuviin Pietarissa (Cinema Park, ven. Синема парк, sekä Formula Kino, ven. 
Формула кино). http://www.the-village.ru/village/city/news-city/287718-matilda  
 
Kohuelokuva Matilda sai viimein ensi-iltansa Pietarissa. Aleksei Utšitelin ohjaama Matilda-elokuva 
sai maanantaina 23.10. ensi-iltansa Pietarissa. Mariinski-teatterissa järjestettyyn viralliseen ensi-
iltanäytökseen osallistui 1000-päinen yleisö, jonka katsojat olivat sonnustautuneet smokkeihin ja 
iltapukuihin. Elokuvan viime kuukausina kohtaamat vaikeudet eivät heijastuneet tapahtumaan vaan ilta 
sujui suunnitelmien mukaisesti. Ortodoksiaktiivit ovat menneinä kuukausina vastustaneet Nikolai II:n ja 
prima ballerina Mathilde Krzesinskan suhteesta kertovaa elokuvaa, koska sen pelätään tahrivan 
pyhimykseksi julistetun Nikolai II:n sekä hänen perheensä maine. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/23/122/ 
 
Venäläinen lyhytelokuva Oscar-ehdokkaaksi. Ohjaaja Konstantin Famin lyhytelokuva ”Viulu” (ven. 
"Скрипка") on valittu parhaan ulkomaalaisen lyhytelokuvan ehdokassarjaan ensi kevään Oscar-
gaalaan. Juutalaisvainojen tapahtumiin keskittyvä ”Viulu” kertoo tarinan soittimesta, joka matkaa sodan 
kauheuksien läpi. Elokuvan alussa nuori juutalainen poika saa lahjaksi viulun, minkä kanssa hän joutuu 
myöhemmin Natsi-Saksan hallinnoimalle Lwówin pakkotyöleirille Ukrainaan. Lisää tietoa elokuvasta: 
http://www.imdb.com/title/tt6202570/.  http://tass.ru/kultura/4636455  
 
Pietarin maaperän mullan tila nousi keskusteluun. Pietarin keskustan maaperän mullan saasteisus 
herättää huolta. Gorod 812:n julkaisemassa artikkelissa kerrotaan, että mullasta on todettu löytyvän 
muun muassa korkeita kadmium-, elohopea-, lyijy- ja arsenikkipitoisuuksia. Artikkelin yhteydessä myös 
eri alueiden tilaa havainnollistava kartta. http://gorod-812.ru/samoe-opasnoe-v-peterburge-eto-pochva/ 
 
Poltavtšenko on ehdottanut, että metron laajentamiseen budjetoidaan neljä miljardia lisää. 
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on ehdottanut neljän miljardin ruplan (n. 58 522 800 euron) 
lisäämistä metron laajentamishankkeeseen. Vuodelle 2018 suunnitellun rakennushankkeen budjetti oli 
aiemmin 26 miljardia (n. 380 398 200 euroa), mutta nousi täten 30 miljardiin ruplaan (n. 438 921 000 
euroon). Rakennushankkeeseen kuuluu yhteensä viiden uuden metroaseman rakentaminen kaupungin 
etelä- (Dunaiskaja ja Shusari)  ja pohjoispuolelle (Novakrestovskaja, Begovaja ja Prospekt Slavy). 
http://www.fontanka.ru/2017/10/10/047/  
 
Julkisuuteen vuoti lista ”ei toivotuista” osallistujista Pietarin kulttuurifoorumiin. Radiokanava 
Ekho Moskvy julkaisi torstai-iltana 5.10. verkkosivullaan Venäjän varakulttuuriministeri Vladimir 
Aristarkhovin allekirjoittaman asiakirjan, jossa oli listattu kulttuuri- ja media-alan henkilöitä, joiden ei 
toivota osallistuvan Pietarin tulevaan kulttuurifoorumiin 16.-18. marraskuuta. Listalla olivat muun 
muassa elokuvaohjaaja Aleksander Sokurov, elokuvakriitikko Andrija Plakhov ja kirjailija Boris Akunin. 
Lisäksi siinä mainittiin muutamia ulkomaisia toimijoita, joihin kuuluivat muun muassa amerikkalainen 
elokuvaohjaaja David Boyle. Vuosittaiseen tapahtumaan osallistuu tuhansia kulttuurialan 
asiantuntijoita, ja sen päänäyttämöinä toimivat Eremitaasi sekä Pietarin etnografinen museo. Tämän 
lisäksi kulttuurifoorumissa on mukana laaja kirjo teattereita, museoita ja taidenäyttelytiloja.. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/05/134/, Lisää tietoa tulevasta kulttuurifoorumista: http://www.visit-
petersburg.ru/en/event/3136/. 
 
Kommuuniasuminen vähentynyt pietarilaisperheiden keskuudessa. Smolna tiedottaa, että 
pietarilaiset perheet asuvat nykyään aiempaa vähemmän kommuuneissa, vaikka kyseinen 
asumismuoto on edelleen yleinen. Kaupungin kommuniasuntoja on yhteensä noin 76 000 Pietarissa ja 
niissä asuu arviolta noin 242 000 perhettä. Näistä perheistä 86 000 on nyt ilmoittautunut jonoon 
vaihtaa kommunista yksityiseen asuntoon. http://paperpaper.ru/papernews/2017/10/26/kommunalki/  
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Smolna antoi ortodoksikirkolle rakennusluvan Kommuna-kadulle. Pietarin kaupunginhallinto on 
päättänyt antaa ortodoksikirkolle rakennusluvan Kommuna-kadulle Pietarin keskustaan. Alue on 
annettu käyttöön alustavasti 10 vuodeksi, minkä aikana rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa. Alun perin 
kirkko haluttiin rakentaa Malinovkan puistoon, mutta yleiskaava hylättiin Pietarin lakiasäätävässä 
kokouksessa vuonna 2015 alueen asukkaiden painostuksesta. 
 http://www.fontanka.ru/2015/06/10/172/, http://www.baltinfo.ru/2015/06/10/Vishnevskii-poprosit-
Poltavchenko-nalozhit-veto-na-Genplan-esli-v-Malinovke-razreshat-stroit-tcerkov-499546, 
http://www.fontanka.ru/2017/10/04/002/, http://www.fontanka.ru/2015/06/10/172/  
 
Koiria työkokeiluun Pietarin metroon. Pietarin metrossa tulee joulukuuhun asti olemaan 
työkokeilussa yhteensä neljä pommikoiraa! Huhtikuisen terroristi-iskun jälkeen Pietarin metrossa on 
vahvistettu turvakatsastuksia. Nyt avuksi tulee kolme spanielia ja yksi beagle, joiden on määrä havaita 
mahdolliset kielletyt aineet. Uutisen yhteydessä myös video yhden koiran ensimmäisestä työpäivästä: 
https://topspb.tv/news/2017/10/30/sherstyanoj-patrul-v-metro-peterburga-poyavilis-chetyre-sluzhebnyh-
psa/  
 
Lehdet eivät halua poistua metrosta. Smolna haluaa siistiä Pietarin metroja ja eroon lehtikioskeista. 
Syyskuun lopussa on tullut voimaan määräys, että kioskeja ei saisi olla 100 metriä lähempänä metroa. 
Lehtien ja aikauslehtien julkaisijat ovat lähettäneet kaupunginhallinnolle kirjeen, jossa toivovat, ettei 
lehtimyyntiä kuitenkaan lopetettaisi metroasemilla. http://www.fontanka.ru/2017/10/02/117/ 
 
Kaupunki haluaa pitää Pietarin suosituimman kauppatorin. Pietarissa sijaitsevan Kuznetskij rynok 
(ven. Кузнечный рынок) kauppatorin nykyinen alivuokralainen on ilmoittanut haluavansa ostaa alueen. 
Kaupunki suunnittelee kuitenkin uudistavansa kaikkien Pietarin kauppatorien konseptin 
tulevaisuudessa ja haluaa johtaa niitä itse. Toistaiseksi nykyinen alivuokralainen ei kuitenkaan ole 
halunnut antaa periksi vaan yrittää vielä edetä ostoaikomusten kanssa. 
http://www.fontanka.ru/2017/11/01/089/  
 
Pietariin muistomerkki vuonna 2015 Siinain yllä pudonneen Airbus A321:n uhreille. Lennolla 
olleet 224 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuolivat ja heistä suurin osa oli pietarilaisia. Kuvernööri 
Poltavchenko oli paikalla muistomerkin julkistamistilaisuudessa Serafimovin hautausmaalla. 
https://rustelegraph.ru/news/2017-10-28/V-Peterburge-otkryli-memorial-zhertvam-terakta-nad-Sinaem-
77118/ 
 
Pietari menestyi World Travel Awards –gaalassa. Pietarin kaupunki on palkittu sen tänä vuonna 
isännöimässä World Travel Awards –gaalassa. Viime viikonloppuna pidetty gaalatilaisuus on yksi 
kansainvälisen matkailualan arvostetuimpia, minkä vuoksi siihen viitataan usein ”matkailualan 
Oscareina”. Pietari kilpaili runsaan 40 muun kaupungin kanssa gaalan isännöimisoikeudesta ja on nyt 
ensimmäinen venäläinen kaupunki, joka tehtävään on valittu. Pietari menestyi myös gaalan 
kilpailusarjoissa, tullen palkituksi esimerkiksi Euroopan parhaana kaupunkikohteena 2017. Lisäksi 
gaalassa jaettiin maakohtaisia palkintoja, missä tulivat huomioiduiksi muun muassa pietarilaiset hotellit, 
kylpylät ja konferenssitoimijat. Lista voittajista löytyy World Travel Awardsin nettisivulta: 
https://www.worldtravelawards.com/winners/2017/europe. http://www.fontanka.ru/2017/09/30/014/  
 
Tuhoisa junan ja bussin yhteentörmäys Vladimirin alueella. Pietarista Nižni Novgorodiin matkalla 
ollut juna törmäsi 5.10. bussiin tuhoisin seurauksin. Tällä hetkellä ainakin 19 henkilön tiedetään 
kuolleen, minkä lisäksi useita on viety sairaalaan. Tapaus sattui noin klo 03:30 torstain ja perjantain 
välisenä aamuyönä, kun Kazakstanin kilvillä varustettu bussi oli pysähtynyt junaraiteille ja vastaantullut 
juna oli hätäjarrutuksesta huolimatta törmännyt siihen. Viranomaiset ovat aloittaneet tapauksen 
tutkinnan. http://www.fontanka.ru/2017/10/06/010/,  http://tass.ru/proisshestviya/4622841  
 
Lisa Hovinheimo palkittiin Tihvinän ihmeet –dokumentistaan 25. Tsarskoe Selon 
taidepalkinnolla. Suomalainen toimittaja ja televisio-ohjaaja Lisa Hovinheimo palkittiin Tihvinän 
ihmeet –dokumenttielokuvastaan torstaina 18.10. Pietarissa. Palkintotilaisuus pidettiin Puskinin lyseolla 
ja tilaisuudessa palkittiin useita, muun muassa teatteri- ja musiikkitaiteen alalla, uran tehneitä 
taitelijoita. Hovinheimo on samalla ensimmäinen Tsarskoe Selon taidepalkinnolla palkittu suomalainen. 
Hänen lisäksi palkinto myönnettiin myös dokumentin tuottaja Liisa Akimoffille. Hovinheimon ohjaama 
dokumentti kertoo Tihvinän Jumalanäidin ikonista, joka on yksi Venäjän kuuluisimmista kirkollisista 
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esineistä. Suomalainen tutkija löysi ja tunnisti ikonin 70-luvulla. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/10/dokumenttiprojekti-tihvinan-ihmeet 
 
Boris Hlebnikovin Aritmia-elokuva sai Pietarissa erittäin positiivisen vastaanoton. Hlebnikovin 
Aritmia-elokuva (ven. Аритмия) sai Pietarissa ensi-iltansa 12.10. ja on saanut hyvän vastaanoton 
paikallisilta katsojilta. Elokuva vertautuu monella tavalla Zvajintsevin uusimpaan Loveless-elokuvaan. 
Se on parisuhdedraama, joka kertoo samalla ambulanssihenkilökunnan arjesta. Suomen 
Elokuvasäätiö ja YLE ovat olleet mukana rahoittamassa elokuvaa ja sitä voi seurata sosiaalisessa 
mediassa esimerkiksi hashtagilla #aritmiafilm. Suosittelemme! 
https://www.dp.ru/a/2017/10/19/Zaochnij_spor 
 
1300-luvun ikonin siirtäminen Venäjän taidemuseosta Mikhailovskin kirkkoon herättää 
keskustelua. Venäjän taidemuseon johtaja Vladimir Gusev kertoi 19.11. pidetyssä 
lehdistötilaisuudessa, että 1300-luvulta peräisin oleva ikoni ”Kultahiuksinen enkeli” (ven. Ангел Златые 
Власы) jää Venäjän taidemuseoon. Ikonia on toivottu siirettäväksi samassa yhteydessä toimivaan 
Mikhailovskin kirkkoon. Venäjän kulttuuriministeriö jatkaa asian selvittelyä. 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/sotrudniki-russkogo-muzeya-peressorilis-iz-za-
ikony-1322949/    
 
Pietarin valtionyliopisto sijoittui Venäjän parhaiden yliopistojen joukkoon uusissa 
kansainvälisissä vertailuissa. Viisi venäläistä yliopistoa on sijoittunut Maailman yliopistojen 
vertailukeskuksen (eng. Center for World University Rankings) vuosittain julkaisemalle 1000 parhaan 
yliopiston listalle. Niihin kuuluvat Moskovan valtionyliopisto (ven. Московский государственный 
университет) sijalla 97, Moskovan fysiikan ja teknologian instituutti (ven. Московский физико-
технический институт) sijalla 242, Pietarin valtionyliopisto (Петербургский госуниверситет) sijalla 
417, Kansallinen tutkimusyliopisto (ven. Национальный исследовательский ядерный университет) 
sijalla 733 sekä Novosibirskin valtionyliopisto (ven. Новосибирский госуниверситет) sijalla 918. 
Venäläisistä yliopistoista listan kärjessä oleva Moskovan valtionyliopisto on kuitenkin tippunut viime 
vuosina listauksessa. Aiemmin yliopiston sijoitus oli 77. (vuonna 2016) ja sitä ennen 59. (vuonna 
2015). Lisäksi Venäjän yliopistot menestyivät vastikään julkaistussa QS:n maailman yliopistojen 
vertailussa (eng. QS World University Rankings) nousevien eurooppalaisten ja keskiaasialaisten 
yliopistojen listalla. Tässä vertailussa Moskovan valtionyliopisto sijoittui ensimmäiselle, Novosibirskin 
yliopisto toiselle sekä Pietarin valtionyliopisto neljännelle sijalle (heti kolmantena olleen Viron Tarton 
yliopiston jälkeen). https://echo.msk.ru/news/2074756-echo.html, http://www.interfax.ru/world/583485   
 
Leningradin piiritysmuseon rakennuttajaksi valittiin arkkitehti Nikita Javein. Pietarin museo- ja 
näyttelyprojektikeskuksen (ven. Центр выставочных и музейных проектов) pressitoimisto on 
ilmoittanut, että Leningradin piiritysmuseon tulee rakennuttamaan arkkitehti Nikita Javein. Asiasta 
päättivät yhdessä Pietarin urbaanin kehittämisen komitea (ven. комитет по градостроительству и 
архитектуре и правительством) ja Pietarin kaupunginhallinto. Javein on aiemmin ollut mukana muun 
muassa Sotšin olympiapuiston rakennusprojektissa. http://www.fontanka.ru/2017/10/08/044/  
 
Pietarissa testattiin Venäjän ensimmäistä ilmahissiä. Pietariin on suunnitteilla Venäjän 
ensimmäinen ilmahissi (ven. Аэролифт). Ilmapallolla varustetun gondolin on tarkoitus nousta peräti 
150 metrin korkeuteen ja sen lentoaika aiotaan ajoittaa noin 15 minuuttiin. Pirogovskajan varrella 
sijaitseva rakennelma nousee heliumin avulla ilmaan hieman yli 1 m/1 sek vauhdilla. Ilmahissin 
toimintaa testattiin nyt ensimmäisen kerran ja sen on tarkoitus aloittaa yleisölennot marraskuussa. 
Tulevista lippuhinnoista ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa. http://paperpaper.ru/aerolift/ 
 
Talvipalatsi valaistiin punaisella osana lokakuun vallankumouksen 100-vuotismuistelua. 
Pietarissa muisteltiin keskiviikkoiltana 25.10. lokakuun 1917 vallankumousta valaisemalla Talvipalatsi 
punaisin valoin. Lisäksi palatsiaukiolla kuultiin kaiuttimista kuuluisia sävellyksiä sekä venäläisiltä että 
kansainvälisiltä säveltäjiltä. Ohjelma päättyi klo 23 aikoihin. Lokakuun vallankumous viittaa Venäjällä 
1917 tapahtuneeseen vallankumoukseen, joka siirsi vallan väliaikaiselta hallitukselta Pietarin 
neuvostolle. Se oli jatkumoa aiemmin samana vuonna tapahtuneelle helmikuun vallankumoukselle, 
jossa keisari Nikolai II menetti asemansa duumalle ja väliaikaiselle hallitukselle. Keskiviikon valoshow 
toimi samalla avauksena Eremitaasin “The Winter Palace and the Hermitage in 1917. History was 
made here” –näyttelylle, josta voi lukea lisää museon sivuilta: 
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https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-
on/temp_exh/2017/hermitage1917/?lng=fi.  http://mr7.ru/articles/169804/, 
http://paperpaper.ru/papernews/2017/10/26/red-herm/  
 
S. Pellegrino Young Chef 2017 -kilpailun alueellisen semifinaalin vuoden nuoreksi kokiksi on 
valittu Pietarissa työskentelevä Ruslan Evstigneev. S. Pellegrino Young Chef 2017 –kilpailun 
Venäjän ja IVY-maiden semifinaalissa vuoden kokiksi on valittu Kazanissa sijaitsevassa Pushkin-
ravintolassa aiemmin työskennellyt kokki Ruslan Evstigneev. Hän esitti tuomareille kilpailussa lautasen 
nimellä "The Nomad's Glance for Dinner". Ruslan tulee edustamaan Venäjän ja IVY:n aluetta kilpailun 
finaalissa Milanossa. Evstigneev on hiljattain muuttanut Pietariin ja työskentelee paraikaa 
Kirochnayalla sijaitsevassa Schengen-ravintolassa, eli ihan kulman takana Suomen Pietarin-
pääkonsulaatista! http://www.sobaka.ru/bars/opening/63453#vk  
 
Pietariin avautuu rautatiemuseo! Pietariin avautuu 1.11. uusi rautatiemuseo. Fontanka.ru listaa 
sivuillaan viisi syytä siihen, miksi museossa kannattaa vierailla. Erityisvinkkinä, että museoon on vapaa 
sisäänpääsy vuoden loppuun asti! http://www.fontanka.ru/2017/10/30/062/ 
 
Pietariin avattiin maailman suurin planetaario! Pietariin avattiin viikonloppuna maailman suurin 
planetaario. Pietarin planetaario on halkaisijaltaan noin 37 metriä, kun taas aiemmin maailman suurin 
oli Nagoyan kaupungissa Japanissa sijaitseva, halkaisijaltaan 35-metrinen planetaario. Pietarin 
planetaarion avajaistilaisuudessa oli puhumassa myös kaupungin kuvernööri Georgi Poltavtšenko. 
http://tass.ru/obschestvo/4702437  
 
Staraja Ladogaan rakennettiin uusi laituri. Staraja Ladokan alueelle on rakennettu uusi laituri 
risteilijöille. Uuden laiturin toivotaan houkuttelevan paikalle lisää turisteja. 
http://47news.ru/articles/129307/ 
 
4. Pietarin hallinto, nimitykset ja erot 
 
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon ja tämän vaimon omistamat kiinteistöt nousivat 
otsikoihin. Uutismedia Russiangate on kertonut Pietarin kaupungin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon 
ostaneen vuonna 2006 yhteensä viisi tonttia Gorki-8:n kylässä ja kertonut, että kuvernöörin alueella 
sijaitsevan kiinteistön arvioidaan olevan arvoltaan noin 28-62 miljoonaa ruplaa (n. 412 633- 913 687 
euroa) ja tontin noin 25-58 miljoonaa (n. 368 422- 854 740 euroa). Naapurusto on paikallisten 
poliitikkojen suosimaa Rublyovkan luksusaluetta, johon on viitattu myös ”Venäjän Beverly Hillsinä”. 
Sen jälkeen, kun Poltavtšenkosta tuli kuvernööri, häntä ei enää ole näkynyt alueella. Lisäksi 
kuvernöörin vaimon on kerrottu vuodesta 2008 lähtien omistaneen noin 210 neliömetrin asunnon 
Pietarin Ristisaarella (ven. Кресто́вский о́стров). Pariskunta on myös vuonna 1995 ostanut 117,5 
neliömetrin asunnon Pietari-Paavali linnoituksen vierestä. Uutismedia Russiangate on tutkinut, ettei 
pariskunnalla kuitenkaan ole ollut tarpeeksi tuloja ostaa kaikkia nykyään omistamiaan kiinteistöjä, mikä 
herättää kummastusta. http://paperpaper.ru/papernews/2017/11/02/poltavch/ 
 
Pietarin kaupunkirakentamis- ja arkkitehtuurikomitean puheenjohtajan eroa vaaditaan. Pietarin 
lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Vjatšeslav Makarov on vaatinut Pietarin kaupunkirakentamis- 
ja arkkitehtuurikomitean puheenjohtajan Vladimir Grigorevin eroa. Makarovin ja Grigorevin väliset 
erimielisyydet tulivat julki keskiviikkona 11.10. pidetyssä paikallishallinnon kokouksessa. Makarov vaatii 
Grigorevin eroa yhdeksänkerroksisen kerrostalon rakennusprojektista aiheutuneen skandaalin vuoksi. 
Kyseisen, Petrogradskajan kaupunginosassa sijaitsevan asuintalon rakentamisen pelätään johtavan 
viereisten kerrostalojen sortumiseen, minkä lisäksi suunniteltu projekti vaikuttaisi lähellä sijaitsevaan 
puistoalueeseen. https://www.dp.ru/a/2017/10/11/Otchital_s_virazhenijami   
 
Liikenne- ja infrastruktuurikomitea haluaa parannuksia Pietarin katukuvaan ja lisää valvontaa. 
Pietarin liikenne- ja infrastruktuurikomitean puheenjohtaja Denis Tšamara on ilmoittanut, että ensi 
keväänä Pietarista tullaan poistamaan/peittämään kaikki ylimääräiset Nevski Prospektilla roikkuvat 
sähköjohdot. Lisäksi kaupunkiin tullaan asentamaan 10 000 uutta valvontakameraa. Pietarissa toimii 
myös kaupungin ylläpitämä verkkosivusto, missä asukkaat voivat julkaista kuvia Pietarin 
infrastruktuurissa ja yleisessä katukuvassa havaituista puutteista. Komitea välittää verkkosivuston 
kautta tulevista valituksista tiedon eteenpäin infrastruktuuria hoitaville tahoille, joiden on tarkoitus 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2017/hermitage1917/?lng=fi
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2017/hermitage1917/?lng=fi
http://mr7.ru/articles/169804/
http://paperpaper.ru/papernews/2017/10/26/red-herm/
http://www.sobaka.ru/bars/opening/63453#vk
http://www.fontanka.ru/2017/10/30/062/
http://tass.ru/obschestvo/4702437
http://47news.ru/articles/129307/
http://paperpaper.ru/papernews/2017/11/02/poltavch/
https://www.dp.ru/a/2017/10/11/Otchital_s_virazhenijami


korjata mainitut puutteet. Viime aikoina on kuitenkin esiintynyt tilanteita, joissa kyseiset tahot ovat 
jättäneet ongelmat ratkaisematta ja ovat sen sijaan välittäneet kaupungille photoshopattuja kuvia, 
joissa annetaan ymmärtää, että puutteet on korjattu. Nyt tähänkin ongelmaan aiotaan puuttua 
komiteatasolla, mutta keinoista ei ole vielä tarkkaa tietoa. http://www.fontanka.ru/2017/11/02/117/  
 
Tilannepäivitys metron rakennusprojekteista Pietarissa. Pietarin infrastruktuurin 
kehittämiskomitean puheenjohtaja Sergei Kharlashkin on kertonut Pietarin metron uusien hankkeiden 
etenemisestä. Fruzenskin metrolinjalle (eli violetille/viidennelle linjalle) tulevat kolme uutta asemaa 
Prospekt Slavy (ven. Проспект Славы), Dunajski Prospekt (ven. Дунайский проспект) sekä Šušary 
(ven. Шушары) ovat nyt 90% valmiita. Samalla Nevsko-Vasileostrovskajan linjan (eli 
vihreän/kolmannen linjan) rakennustyöt jatkuvat. Linjalle on määrä tulla kaksi uutta asemaa, 
Novokrestovskaja (ven. Новокрестовская) ja Belovaja (ven. Беговая). Näiden metroasemien 
tämänhetkiseksi valmiudeksi on arvioitu 63% ja niiden on määrä valmistua ennen ensi kesäkuussa 
alkavia jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Myös Pravoberezhnajan metrolinjalle (eli 
oranssille/neljännelle linjalle) tulee kaksi uutta asemaa, Mariinski-teatterin viereen sijoittuva Teatralnaja 
(ven. Театральная) sekä Bolšoi Prospekt (ven. Большой проспек), joiden rakentaminen etenee 
nopeata vauhtia siitä huolimatta, että työt ovat varsin alkuvaiheessa (noin 17,7% valmiina). Samaan 
aikaan Krasnoselsko-Kalininskajan metrolinjan (eli ruskean/kuudennen linjan) rakennustyöt jatkuvat 
hitaina. Linjalle tulevista Jugo-Zapadnajan (ven. Юго-Западная) ja Putilovskajan (ven. Путиловская) 
metroasemista vain 3% on valmiina. Pietarin metrolle on nyt allokoitu kaupungin ensi vuoden budjetista 
neljä miljardia ruplaa (n. 59 518 400 euroa) lisää uusien asemien rakentamiseen. Tämä nostaa vuoden 
2018 rakennusbudjetin yhteensä 30 miljardiin ruplaan (n. 446 388 000 euroon). Rakennusprojekteista 
voi lukea lisää Pietarin metron sivuilta: http://www.metro.spb.ru/noviestansii.html, 
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/kuda_begut_relsy_nbsp_metro/  
 
Pietarin kuvernöörin Georgi Poltavtšenkon lehdistösihteeri sai ylennyksen. Lehdistösihteeri 
Andrei Kibitov ylennettiin kuvernöörinhallinnon varajohtajaksi 1. lokakuuta. Aikaisemmin tehtävää hoiti 
alueellisen yhteistyön komitean johtaja Igor Knjazev. Uudesta nimityksestä huolimatta Kibitov jatkaa 
Pietarin kaupungin televisiokanavan TV Kanal Sankt-Peterburgin johtokunnan puheenjohtajana. 
http://www.fontanka.ru/2017/10/03/040/ 
 
Ympäristö- ja luonnonvarakomitea totesi Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan olevan 
valmiina syysolosuhteisiin. Pietarin ympäristö- ja luonnonvarakomitea on ilmoittanut, että Krasnyi 
Borin alueella on tehty tarvittavat muutokset sen valmistamiseen syysolosuhteisiin. Erityisesti runsaat 
sateet ovat riski myös nestemuodossa olevaa ongelmajätettä sisältävälle alueelle. Krasnyi Borin 
jätealtaiden nesteen pintakorkeutta on madallettu, minkä lisäksi kaatopaikan teknisiä valmiuksia on 
testattu. http://topdialog.ru/2017/10/17/komitet-po-prirodopolzovaniyu-zayavil-o-gotovnosti-poligona-
krasnyj-bor-k-osennemu-pavodku/ 
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