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• Presidentinvaaleja boikotoivien mielenosoittajien kulkue sujui 
Pietarissa rauhallisesti.  
• Putinin Pietarin vaalitiimin johto on valittu.  
• Pietarissa sijaitseva trollitehdas muutti suurempiin tiloihin.  
• Putin avasi Leningradin piirityksen murtumisen museon.  
• Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ja Venäjän federaation 
luoteisen federaatiopiirin täysivaltainen edustaja Aleksandr Beglov 
joutuivat Yhdysvaltojen uudelle ”Kreml-listalle”. 

 
 
1. Politiikka ja yhteiskunta 
 
Presidentinvaaleja boikotoivien mielenosoittajien kulkue sujui Pietarissa rauhallisesti. 
Sunnuntaina 28.1. mieltään osoittaneet aktivistit kannustivat kaupunkilaisia boikotoimaan Venäjän 
maaliskuisia presidentinvaaleja, joista oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on suljettu ulos. 
Mielenosoitukseen kerrotaan osallistuneen Pietarissa noin 1,5 tuhatta ihmistä (arviot tosin vaihtelevat) 
ja se oli, Moskovan ohella, yksi suurimmista Venäjällä samana päivänä järjestetyistä 
mielenosoituksista. Mielenosoitus sujui yllättävän rauhallisesti, eikä poliisi juuri puuttunut kulkueeseen. 
Uutismedia Fontanka.ru:n mukaan mielenosoituksessa pidätettiin 10 ihmistä, joista kahdeksan 
vapautettiin saman päivän aikana. Pidätettyjen joukossa oli muun muassa nuorisoliike Vesnan 
koordinaattori Bogdan Litvin ja Navalnyin Pietarissa sijaitsevan kampanjatoimiston vapaaehtoinen 
Dmitri Mjakshin. Kulkueen reitti kulki Smolnan edestä Proletariaatin diktatuurin aukiolta Tverskaja-
katua pitkin Tauriaan puistoon ja sieltä Nevskin valtakatua pitkin Palatsiaukiolle ja Mars-kentälle. 
http://www.fontanka.ru/2018/01/28/060/, http://mr7.ru/articles/175875/, 
http://www.fontanka.ru/2018/01/28/047/ 
 
Aleksei Navalnyin Pietarin kampanjapäällikkö joutui oikeuteen. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin 
Pietarin kampanjapäällikkö Denis Mikhailov on viety keskiviikkona 31.1. suoraan kampanjatoimistolta 
Oktjabrskin kaupunginosaoikeuteen. Nyt Mikhailovia kerrotaan odottavan 30 päivän pidätysrangaistus. 
Alun perin häntä syytettiin laittomasta kampanjoinnista, mutta syytteitä muutettiin vastikään, minkä 
seurauksena häntä syytetään nyt toistuvista mielenilmausten järjestämisyrityksistä. Navalnyin tiimistä 
on kannustettu aktivisteja ilmaisemaan tukensa Mikhailoville ottamalla suoraan yhteyttä 
kaupunginosaoikeuteen. Mikhailov pidätettiin myös sunnuntaina 28.1. laittoman mielenilmauksen 
järjestämisestä Pietarissa, mutta vapautettiin pian pidätyksen jälkeen. Yhteensä viime sunnuntaina 
pidätettiin kymmenen henkilöä, joista kahdeksan vapautettiin vielä samana päivänä. http://www.the-
village.ru/village/city/news-city/300317-koordinator-navalny-spb, 
http://www.fontanka.ru/2018/01/31/083/  
 
Poliisi takavarikoi kannettavia tietokoneita ja painettuja lehtisiä Aleksei Navalnyin Pietarin 
päämajasta. Oppositioaktivistit ovat torstai-iltana 18.1. ilmoittaneet, että joukko poliiseja tutki aiemmin 
samana päivänä kolmen tunnin ajan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin päämajaa Pietarissa. 
Tutkintansa ajaksi poliisit käskivät kaikki tiloissa olleet ulos, sammuttivat videokamerat ja peittivät 
ikkunat, kertoo uutismedia Delovoj Peterburg. Poliisit veivät mukanaan tiloissa olleet printtimateriaalit ja 
kannettavat tietokoneet, mukaan lukien vapaaehtoisten omat tietokoneet. Verkkolehti The Village on 
lisäksi uutisoinut perustuslakituomioistuimen kieltäytyneen ottamasta käsittelyyn Navalnyin valitusta, 
joka koski hänen sulkemistaan ulos presidentinvaalikisasta. 
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https://www.dp.ru/a/2018/01/18/Policija_zabrala_noutbuki?hash=682163. http://www.the-
village.ru/village/city/news-city/298814-navalny   
 
Antikorruptioankka pyrkii Venäjän presidentiksi. Viime kesäkuussa ensiesiintymisensä Mars-
kentällä pidetyssä mielenilmauksessa tehnyt suuri ilmatäytteinen kumiankka on nopeasti noussut 
yhdeksi antikorruption symboleista Pietarissa. Sen kanssa mieltä ovat osoittaneet rekisteröimättömän 
puolueen "Ankallinen Venäjä" (ven. Утиная Россия) jäsenet, jotka toimivat aktivistiliikkeen Vesna (ven. 
Весна) alaisuudessa. Ankka nähtiin kesällä 2017 erinäisissä mielenilmaustempauksissa, minkä 
jälkeen se eli hiljaiseloa vuoden loppupuolelle. Ankkaa ei nähty muun muassa Navalnyin lokakuussa 
Pietarissa järjestämässä mielenilmauksessa. Ilmatäytteinen kaveri palasi julkisuuteen kuitenkin 30.12., 
jolloin aktivistit päättivät kiidättää sen useaan otteeseen Smolnan ohi henkilöauton katolla. Tammikuun 
16. Vesnan-aktivistit ilmoittivat myös ankan presidenttiehdokkuudesta siitä huolimatta, että virallinen 
takaraja asettua presidenttiehdokkaaksi Venäjällä oli tammikuun 12. Ankallisen Venäjän ja Vesnan 
jäseniltä ei odoteta kustannussyistä suurta vaalikampanjaa, mutta Vesnan jäsenet ovat neuvotelleet 
kampanjakiertueen järjestämisestä yhdessä muiden kaupunkien aktivistien kanssa. 
https://paperpaper.ru/photos/big-duck/  
 

Aktivistit järjestivät Venäjän tulevaisuuden "hautajaistilaisuuden" kannanottona Venäjän 
presidentinvaaleihin. Pietarissa Vesna-liikkeen aktivistit hautasivat symbolisesti Venäjän 
tulevaisuuden sunnuntaina 21.1. ”Hautajaiset” pidettiin Maloohtinskajan rantakadulla, Nevan rannalla, 
minne oli tuotu lasten piirustuksilla täytetty ruumisarkku. Aktivistien mukaan näyttää todennäköiseltä, 
että presidentinvaalien jälkeen Venäjä tulee jatkamaan vielä kuusi vuotta "ilman tulevaisuutta". 
Aktivistit kuitenkin alleviivasivat, että jokainen pystyy vaikuttamaan Venäjän tulevaisuuteen ja siihen, 
ettei sitä jouduttaisi hautaamaan. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/21/V_Peterburge_prezidentski?hash=682324    

 
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ja Venäjän federaation luoteisen federaatiopiirin 
täysivaltainen edustaja Aleksandr Beglov joutuivat Yhdysvaltain valtionvarainministeriön 
uudelle ”Kreml-listalle”. Lista esiteltiin Yhdysvaltain kongressissa maanantaina 29.1. Siinä on listattu 
210 sukunimeä, joista 114 on maan vaikutusvaltaisimpia virkamiehiä ja valtionyritysten johtajia. Listalla 
on myös 96 venäläistä liikemiestä. Lista on jaettu neljään osaan: 1) presidentinhallinto 2) 
ministerikabinetti 3) muut korkea-arvoiset poliittiset johtajat ja 4) oligarkit. Muita pietarilaisia listalla ovat 
pankkiiri Oleg Tinkov, rakennysyhtiö Gruppa LSR:n (ven. Группа ЛСР) perustaja Andrei Moltšanov, 
miljonäärit Gennadi Timtšenko, Boris ja Arkadi Rotenberg sekä Juri ja Boris Kovaltšuk, jotka kaikki 
löytyvät listan ”Oligarkit” -osiosta. Listalle joutuminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita pakotteita. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Kto_iz_peterburgskih_chino 
 
Poltavtšenko ja Beglov kommentoivat joutumistaan Yhdysvaltain valtioinvarainministeriön 
maanantaina julkaisemalle ”Kreml-listalle”. Pietarin kuvernöörin Georgi Poltavtšenkon mukaan 
hänen joutumisensa listalle todistaa hänen ”palveluksistaan maalleen ja kaupungilleen” sekä Pietarin 
kasvavasta panoksesta Venäjän talouteen. Tästä kertoi kuvernöörin lehdistösihteeri Andrei Kibitov 
Twitter-tilillään. Kibitovin mukaan Poltavtšenko kuvasi listaa ”Venäjän johtajien vaikutusvallan 
mittariksi”. Venäjän federaation luoteisen federaatiopiirin täysivaltainen edustaja Aleksandr Beglov 
puolestaan kommentoi, että ”on parempi joutua listalle kuin saada monumentti Eurooppaan”. Beglov 
vakuuttaa, ettei listalle päätymisellä ole hänelle mitään merkitystä. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Poltavchenko_prokommentiro, 
https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Luchshe_chem_esli_mne_post?hash=683103  
 
Putinin Pietarin vaalitiimin johto on valittu. Useat mediat ovat 17.1. uutisoineet, että presidentti 
Vladimir Putinin Pietarin vaalitiimin johtoon olisi valittu kolme henkilöä. Heihin kuuluvat 18-vuotias 
Pietarin valtionyliopistossa opiskeleva Anna Shuranova, PJSC Power Machinen toimitusjohtaja Juri 
Petrenija sekä veteraanien, työvoiman ja puolustusvoimien yhdistyksen johtaja Vasili Volobuev. Näillä 
henkilövalinnoilla on pyritty edustamaan mahdollisimman laajaa äänestäjäkantaa. Vasta 
valtionyliopistossa kansainvälisten suhteiden laitoksella opiskelun aloittanut Shuranova edustaa 
nuorisonäkökulmaa, Petrenija yritysmaailmaa sekä työväenluokkaa, ja Volobuev eläkeläisiä sekä 
puolustusvoimien henkilöstöä. Valinnat ovat yllättäneet monet, sillä aiemmin tiimin johtoon oltiin 
odotettu valittavan muun muassa Pietarin lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Vyacheslav 
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Makarov sekä Kremlin kokki Evgeni Prigozhin ja Pietarin kaivosyliopiston (ven. Санкт-Петербургский 
горный университет) rehtori Vladimir Litvinenko. Myöhemmin illalla 17.1. uutismedia Fontanka tosin 
raportoi, että Litvinenkoon sidoksissa oleva verkkomedia ForPost olisi kuitenkin väittänyt myös 
Litvinenkon olevan nousemassa mukaan vaalitiimin johtoon. Putinin vaalitiimin Pietarin päämaja 
avattiin 10.1. osoitteeseen Krasnogvardejskajan aukio 3. http://www.fontanka.ru/2018/01/17/114/, 
https://www.fontanka.ru/2018/01/18/003/, https://m.dp.ru/a/2018/01/17/Kto_vozglavit_shtab_Putina   
 
Kamppailu johtoasemista Putinin Pietarin vaalitiimissä jatkuu. Uutismedia Fontanka on vihjannut, 
ettei presidentti Vladimir Putinin vaalitiimissä meinattaisi edelleenkään päästä sopuun siitä, kenen tulisi 
johtaa sen Pietarin päämajaa. Huhujen mukaan asiaa olisi nyt pähkäilty jo puoli vuotta vaalien 
kulisseissa. Monet alun perin selviltä valinnoilta näyttäneet nimitykset eivät toteutuneetkaan, kun 
esimerkiksi Pietarin lakiasäätävän kokouksen puheenjohtajaa Vyacheslav Makarovia eikä Pietarin 
kaivosyliopiston rehtoria Vladimir Litvinenkoa valittu johtoon. Sen sijaan keskiviikkona 17.1. uutisoitiin, 
että presidentti Vladimir Putinin Pietarin vaalitiimin johtoon olisi valittu 18-vuotias Pietarin 
valtionyliopistossa opiskeleva Anna Shuranova, PJSC Power Machinen toimitusjohtaja Juri Petrenija 
sekä veteraanien, työvoiman ja puolustusvoimien yhdistyksen johtaja Vasili Volobuev. Myöhemmin 
samana iltana uutismedia Fontanka tosin raportoi, että Litvinenkoon sidoksissa oleva verkkomedia 
ForPost olisi kuitenkin väittänyt myös Litvinenkon olevan nousemassa mukaan vaalitiimin johtoon. 
http://www.fontanka.ru/2018/01/19/137/  
 
Litvinenko nousee Putinin Pietarin vaalitiimin johtoon ja vaatii korvauksia hänestä tehdystä 
uutisoinnista. Pietarin kaivosyliopiston rehtori Vladimir Litvinenko on valittu mukaan Pietarin 
vaalitiimin johtoon. Litvinenko on pyörinyt paljon venäläisissä uutisotsikoissa sen jälkeen, kun hänen 
nimensä ei odotuksista huolimatta ollut viime viikolla ilmoitetussa Putinin Pietarin vaalitiimin johdon 
nimitysten joukossa. Litvinenkosta on esiintynyt viime vuosina jonkin verran kriittistä uutisointia, minkä 
seurauksena hän on nyt myös nostanut syytteet uutismedia Delovoj Peterburgia sekä Transparency 
Internationalia vastaan. Delovoi Peterburg julkaisi marraskuussa 2016 Irina Pankratovan, Natalia 
Kovtunin and Nadezhda Fedorovan kirjoittaman artikkelin, jossa käsiteltiin aiemmin Pietarin 
kaivosyliopiston omistukseen kuuluneiden rakennusten ja maa-alueiden siirtymistä Litvinenkon 
läheisten omistukseen. Omistusten arvo on yhteensä noin 7 miljardia ruplaa (noin 101 042 900 euroa). 
Kuukautta myöhemmin Transparency International julkaisi selvityksen, jossa se paljasti, että 
kaivosyliopistolle kuuluneelle alueelle, mihin oli ilmoitettu tulevan yliopiston uusi laboratorio, tulikin uusi 
asuinalue. Delovoj Peterburgista on kommentoitu, ettei Litvinenkon nostamasta syytteestä olla 
kuitenkaan huolissaan, sillä hän ei vielä ole maksanut oikeudenkäynnin edellyttämiä kustannuksia. 
Myös Transparency International on julkaissut tiedotteen, jossa vahvistetaan, että huhut nostetusta 
syytteestä pitävät paikkansa. Tiedotteen mukaan Litvinenko vaatii yhteensä 65 miljoonan ruplan (noin 
938 255 euron) korvauksia, joista 30 miljoonaa (noin 433 041 euroa) halutaan Transparency 
Internationalilta, 20 miljoonaa (noin 288 694 euroa) Delovoj Peterburgilta ja 5 miljoonaa (noin 72 173 
euroa) erikseen Delovoj Peterburgin artikkelin kirjoittaneilta kolmelta toimittajalta. Lisäksi tiedote 
mainitsee, että Litvinenko haluaa saada 10 miljoonaa ruplaa (144 347 euroa) korvauksia offshore-
net.ru -verkkosivustolta. https://thebell.io/nauchnyj-rukovoditel-putina-podal-isk-k-delovomu-
peterburgu-i-transparency-na-70-mln-rublej/  
 
Taiteilijanimellä ”Zara” esiintyvä pietarilainen laulaja nousi Putinin vaalitiimin eturiviin 
Pietarissa. Zara, eli Zarifa Mgoyan, kertoi kutsun nousta Putin luotetuksi presidentinvaaleissa tulleen 
täytenä yllätyksenä, mutta kertoi liittyvänsä Putinin tiimiin mielellään. Zara osallistui jo aiemmin Putinin 
vaalikampanjaan. ”Aion kampanjoida presidenttimme puolesta”, hän kertoi viitoskanavalle ja kiitti 
presidenttiä Venäjän suojelemisesta kansainväliseltä terrorismilta. Venäjän presidentinvaalit pidetään 
18. maaliskuuta. https://www.dp.ru/a/2018/01/14/Budu_agitirovat_pevic?hash=68178 
 
Kaupungin työntekijät keräävät allekirjoituksia Putinille työajallaan. Smolnan nuorisokomitean 
edustajat ovat kertoneet, että työntekijöitä on Pietarissa pakotettu keräämään allekirjoituksia Vladimir 
Putinin presidenttiehdokkuutta varten. Kuuleman mukaan eri osastojen edustajia tulisi olla joka päivä 
eri julkisissa paikoissa keräämässä nimiä, muun muassa kaupungin ostoskeskuksissa. Allekirjoitusten 
kerääminen alkoi 5.1. ja pelkästään viimeisen kuuden päivän aikana Putinille on kerätty Venäjällä jo 
noin 149 000 allekirjoitusta eli vajaa puolet hänen ehdokkuuteen tarvitsemistaan nimistä. Uutismedia 
Fontanka.ru on uutisoinut, että tulevina viikkoina allekirjoituksia aiotaan alkaa keräämään myös 
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kotiovilta. Eri tutkimuslaitosten venäläisasiantuntijat ovat arvioineet, että tämän vuoden vaaleissa 
äänestysprosentti saattaa olla 60-70%. https://m.dp.ru/a/2018/01/10/Peterburgskih_bjudzhetnikov, 
http://www.fontanka.ru/2018/01/10/101/ 
 
Putinin vaalitiimi myönsi, että allekirjoitusten keräämisessä on tapahtunut rikkomuksia. Vladimir 
Putinin presidentinvaalitiimin päämaja on myöntänyt havainneensa rikkomuksia 
presidenttiehdokkuuteen vaadittavien allekirjoitusten keräämisessä kahdessa eri paikassa Kurganin 
alueella. Eri eritysten työnantajien kerrotaan pyytäneen työntekijöitä ottamaan henkilötodistuksensa 
mukaan töihin, minkä jälkeen Putinin vaalitiimi on kerännyt allekirjoituksia työntekijöiltä työtuntien 
aikana. Paikallisilla viranomaisilla ei kuuleman mukaan ole ollut aiemmin tietoa asiasta ja tapauksesta 
ilmoituksen teki Venäjän kommunistisen puolueen Kurganin haara. Yhteensä Putinin tulee kerätä 
vähintään 300 000 allekirjoitusta presidentinvaaliehdokkuuteen, mutta vaalitiimin päämajasta on 
raportoitu, että Putinilla olisi jo kasassa yli 700 000 allekirjoitusta. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521179, http://www.fontanka.ru/2018/01/16/002/ 
 
Sobtšakilla on nyt noin 36,5 virallista kannattajaa. Ksenija Sobtšak on onnistunut keräämään noin 
36 500 tuhatta allekirjoitusta viralliseen presidenttiehdokkuuteen tämän kevään vaaleissa tarvittavista 
äänistä. Pietarissa allekirjoituksia on antanut 2250 ihmistä. Lisäksi Sobtšak on onnistunut keräämään 
noin 19,5 miljoonaa ruplaa (noin 286 349 euroa) kampanjarahaa. Istuva presidentti Vladimir Putin taas 
on kerännyt noin 400 miljoonaa ruplaa (noin 5 873 840 euroa) rahoitusta omalle kampanjalleen. 
Yhteensä kaikki 13 presidenttiehdokasta ovat keränneet yli 650 miljoonaa ruplaa (noin 9 544 990 
euroa) kampanjarahoitusta. https://www.dp.ru/a/2018/01/09/Sobchak_sobrala_tret_neob 
 
Pietarin oppositiopuolueet suunnittelevat asettuvansa ehdolle vuoden 2019 kunnallisvaaleihin 
yhtenä rintamana. Entinen kaupungin duuman edustaja Dmitri Godkov saapui Pietariin esittelemään 
projektia ”Yhdistyneet demokraatit” (ven. "Объединенные демократы"), joka on vähintään neljän eri 
puolueen koalitio. Näitä puolueita ovat Oikeudenmukainen Venäjä (ven. ”Справедливая Россия"), 
Kasvun puolue (ven. "Партия роста"), Avoin Venäjä (ven. "Открытая Россия") ja Kansalaisten aloite 
(ven. "Гражданская инициатива"). Koalitioon liittyy mahdollisesti myöhemmin lisää puolueita. Gudkov 
osoitti Moskovassa syyskuussa 2017 osaavansa nykyaikaisen vaalikampanjoinnin: kampanjassa 
otettiin käyttöön useita nykyaikaisia kampanjakeinoja, kuten kohdennettua mainontaa sosiaalisessa 
mediassa. Osittain tämän ansiosta oppositio ylsi Moskovassa syksyiseen menestykseensä. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Peterburgskie_demokrati_p  
 
Pietarissa sijaitseva trollitehdas muutti suurempiin tiloihin. Pietarissa sijaitseva ja maailmalla 
tunnettu trollitehdas on vuodenvaihteessa muuttanut kolme kertaa aiempaa sijaintia suurempiin tiloihin, 
raportoi EU:n ulkosuhdehallinnon EEAS:n alaisuudessa toimiva, venäläisen valeuutistoiminnan 
seuraamiseen ja paljastamiseen EU:n jäsenmaissa erikoistunut disinfo-valeuutisyksikkö tiistaina 9.1. 
Tähän mennessä trollitehtaan arviolta noin 800 työntekijää ovat työskennelleet Pietarin keskustan 
pohjoislaidalla noin 4 000 neliön tiloissa Savuškininkatu 55:ssä. Uudet tilat kattavat nyt yhteensä 12 
000 neliötä osin vielä keskeneräisessä, huippumodernissa Lakhta -bisneskeskuksessa Pietarin 
luoteisosassa. https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-12000/, 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201801092200656786_ul.shtml   
 
Uutismedia Delovoj Peterburgin entinen päätoimittaja ja pääomistaja Maksim Vasjukov siirtyy 
RBK:lle. Vasjukovin paikan päätoimittajana korvaavat aiemmin Leningradin alueen lehdistökomiteaa 
johtanut Natalija Sheludko sekä Artemi Smirnov. RBK ilmoitti lehdistötiedotteessaan perjantaina 26.1., 
että Vasjukov siirtyy RBK:n pääjohtajan sijaiseksi ja vastaa tulevaisuudessa uusien bisnesmallien 
etsinnästä ja kehittämisestä. Sheludkon seuraaja lehdistökomitean johdossa ei vielä ole tiedossa. 
Delovoj Peterburg myytiin uudelle omistajalle RBK:lle ja Grigori Berezkinille vuoden vaihteessa, mutta 
julkaisu on vakuuttanut, ettei mitään rajuja muutoksia sen linjaan ole tulossa. 
http://www.spbsj.ru/rynok-truda/iz-dp-v-rbk-pierieshiel, 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/12/2017/5a4364ad9a79472aa6d368fe 
 
Uutismedia Delovoj Peterburg johdon äkillinen vaihdos nostatti pahaa verta ja sensuurin 
puhutaan nyt iskeneen yhteen Pietarin toiseksi vaikuttavimmista medioista. DP:llä ei ole aiemmin 
ollut sidosta valtiolliseen propagandaan, mikä on nyt joidenkin mukaan muuttumassa. DP:n uutena 
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päätoimittajana on aloittanut Natalija Sheludko, jonka taustoja arvioidaan jutussa enemmänkin. ja 
verkkolehti 47newsin mukaan DP:n toimittajat pelkäävät julkaisun nyt muuttuvan valtion 
tiedotustoimistoksi. 47news kertoi, ettei Sheludko itse hakenut uutta virkaa. Sheludkon isä on 
työskennellyt yhdessä DP:n nyt myyneen Grigori Berezkinin kanssa, mikä 47newsin mukaan saattoi 
vaikuttaa Sheludkon nimitykseen lehden johtoon. Sheludkon isä ja liikemies Berezkin tuntevat toisensa 
jo 80-luvulta. Entinen päätoimittaja Maksim Vasjukov ilmoitti viikonloppuna ottaneensa vastaan uuden 
työn RBK:lla Moskovassa, mistä hän oli puhunut jo aiemminkin. http://47news.ru/articles/133535/ 
 
FSB julkaisi Putinin pyynnöstä rajapolitiikkansa uudet perusteet: Uutismedia Meduza kertoo, 
minkä maiden kanssa Venäjällä on aluekiistoja. Turvallisuuspalvelu FSB:n ehdotuksen mukaan 
suurimpia uhkia Venäjän kansalliselle turvallisuudelle ovat muiden maiden aluevaatimukset, 
kansainvälisten terroristien ja ekstremististen ryhmittymien yritykset tunkeutua maahan, sekä laittomien 
aseistettujen ryhmien jäsenet. Aluekiistoja Venäjällä on muun muassa Etelä-Korean, Taiwanin, Kiinan 
ja Abhasian kanssa. Suomea läheisin rajakiista löytyy Venäjän ja Viron rajalta. Viron Tarton 
rauhansopimukseen viittaavan perustuslain mukaan maan raja kulkee niin, että Viroon kuuluisi myös 
osa nykyisistä Leningradin ja Pihkovan oblasteista, Narva-joen itärannalla sijaitseva Ivangorod (ven. 
Ивангород) sekä Petseri (ven. Печоры). Maiden ulkoministerit kirjoittivat uuden rajasopimuksen 
vuonna 2014, mutta sitä ei ole vielä ratifioitu. FSB:n ehdotuksessa korostetaan, ettei Venäjän 
federaatiolla ole alueellisia vaatimuksia muille maille, ja että Venäjän rajapolitiikka perustuu valtiollisen 
suvereniteetin ja koskemattomuuden kunnioittamiseen. https://meduza.io/slides/fsb-opublikovala-
novye-osnovy-pogranichnoy-politiki-s-kakimi-stranami-u-rossii-est-konflikty-iz-za-
granits?utm_source=facebook&utm_medium=main, https://iz.ru/697154/2018-01-18/fsb-razrabotala-
novye-osnovy-pogranichnoi-politiki, http://tass.ru/obschestvo/4883051 
 
Levada-keskus tutki venäläisten viholliskuvia. Tutkimuksen mukaan 66% venäläisistä uskoo maalla 
olevan vihollisia. Viholliset ovat pysyneet samoina kuin viime vuonnakin. Noin 68% vastaajista nimeää 
viholliseksi Yhdysvallat, samalla viholliseksi nimetään 29% vastauksista Ukraina ja 14% vastauksista 
Eurooppa, Euroopan unioni tai yksittäiset EU-maat. http://fontanka.fi/articles/37538/, 
https://www.levada.ru/2018/01/10/vragi-rossii/  
 
Pietarin kaupunki kovensi sen symbolien väärinkäyttöön liittyviä rangaistuksia. Pietarin 
lakiasäätävä kokous on päättänyt nostaa kaupungin symbolien, eli sen lipun, hymnin ja vaakunan, 
väärinkäytöstä aiheutuvia sakkoja. Aiemmin voitiin antaa 500-2000 ruplan (noin 7-28 euron) sakkoja 
yksityishenkilöille sekä viranomaisille ja 1000-10 000 ruplaa (noin 14-144 euroa) muille toimijoille. Nyt 
sakot kohoavat viranomaisten kohdalla 5000-10 000 ruplaan (noin 72-144 euroon) ja muiden 
toimijoiden kohdalla 100 000-150 000 ruplaan (noin 1443-2164 euroon). Yksityishenkilöiden sakkotaso 
pysyy ennallaan. Muutoksen takana kerrotaan olevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen Denis Tšetyrbok, 
joka uskoo, että rangaistuksia nostamalla voidaan ennaltaehkäistä symboleiden väärinkäyttöä. 
https://m.dp.ru/a/2018/01/17/V_Peterburge_shtraf_za_mat  
 
Toimittajien akkreditointi Mariinskin palatsilla pidettäviin Pietarin lakiasäätävän kokouksen 
tapaamisiin muuttuu. Muutoksesta kertoi aiemmin viime viikolla Pietarin lakiasäätävän kokouksen 
puheenjohtaja Vyacheslav Makarov, joka on perustellut muutoksia turvallisuussyillä. Uusiin sääntöihin 
kuuluu muun muassa, että toimittajalta voidaan evätä sisäänpääsy, jos hän on aiemmin joutunut 
viranomaisten kuulusteltavaksi. Viime viikolla paikallisen uutismedia MR7:n toimittaja Sergei 
Kagermazov vietiin kuulusteltavaksi ja häneltä evättiin pääsy yhteen palatsilla pidetyistä kokouksista. 
Kuulustelujen syyksi viranomaiset kertoivat, että Kagermazovin epäiltiin vältelleen pakollisen 
asepalveluksen suorittamista. Myöhemmin toimittaja kuitenkin vapautettiin. Pidätyksen on spekuloitu 
johtuvan oikeasti Kagermazovin kirjoittamista Pietarin lakiasäätävän kokouksen puheenjohtajaa 
kritisoivista artikkeleista. Kagermazov on osallistunut myös Pietarin-pääkonsulaatin järjestämille 
toimittajamatkoille. http://m.fontanka.ru/2018/01/19/142/, https://lenizdat.ru/articles/1153965/ 
 
Rospotrebnadzor on varoittanut RS-viruksen puhkeamisesta Suomessa. Venäjän 
kuluttajaoikeuksien ja hyvinvoinnin valvontaviranomainen Rospotrebnadzor on varoittanut Suomeen 
matkaa suunnittelevia venäläisiä RS-viruksen puhkeamisesta. RS-virus on flunssavirus, joka voi 
aiheuttaa tavallisen flunssan tai riskiryhmillä keuhkoputkentulehduksen. Mediassa on kerrottu, että 
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Helsingissä alle 15-vuotiaita lapsia on joutunut sairaalahoitoon viruksen vuoksi. 
http://doctorpiter.ru/articles/18681/  
 
Eurooppalaisen yliopiston vanhan rakennuksen käyttöönotto viivästyy. Smolnasta on kerrottu, 
että Eurooppalaisen yliopiston vanhaan rakennukseen muuttavan Pietarin digitaalisen teknologian 
akatemian muutto viivästyy, sillä Pietarin varakuvernöörin Vladimir Kirillovin mukaan rakennus ei ole 
tarpeeksi hyvässä kunnossa, jotta siellä voitaisiin järjestää koulutustoimintaa. Tämän vuoksi akatemia 
käyttää toistaiseksi Petrogradskajalla sijaitsevaa tilaa. Akatemia on kuitenkin jo tilannut itselleen 
Eurooppalaisen yliopiston vanhaan rakennukseen tulevaa laitteistoa yli 400 miljoonalla ruplalla. 
Eurooppalainen yliopisto menetti rakennuksen viime vuonna. Tätä seurasi toimiluvan menettäminen 
syksyllä, minkä vuoksi se ei voi enää ottaa uusia opiskelijoita. 
https://www.rbc.ru/spb_sz/02/01/2018/5a4b924c9a7947723553e5ec  
 
Pietarin digitaalisten teknologioiden akatemia haluaa remontoida Eurooppalaisen yliopiston 
vanhan rakennuksen. Eurooppalaisen yliopiston vanhoihin tiloihin muuttavan Pietarin digitaalisten 
teknologioiden akatemian (ven. Академия цифровых технологий) 400 miljoonan ruplan (noin 
5 778 600 euron) investoinneista on kantautunut julkisuuteen uutta tietoa. Aiemmin kerrottiin, että 
akatemian oli tarkoitus käyttää 400 miljoonaa ruplaa vain laiteinvestointeihin, mutta uusimman tiedon 
mukaan akatemia haluaa käyttää rahoitustaan myös rakennuksen remontoimiseen ja muihin 
hankintoihin, kuten autoon. Pietarin digitaalisten teknologioiden akatemia on rekisteröity marraskuussa 
2017 ja se toimii koulutuskomitean alaisuudessa. Siellä tulee opiskelemaan noin 3000 oppilasta, joiden 
iät vaihtelevat 5-18 vuoden välillä. Akatemian johtajaksi nimitettiin viime vuoden lopulla 45-vuotias 
Dmitri Kovalev, joka on aiemmin johtanut Puškinin teknisen luovuuden keskusta (ven. Пушкинский 
центр технического творчества). https://www.dp.ru/a/2018/01/15/CHto_zakupila_na_400_mln_r  
 
Venäjällä laki siirtymisestä uuteen jätteenhuoltojärjestelmään astui voimaan 1.1.2018. Laissa 
kehotetaan alueita valitsemaan yksi jätteenhuolto-operaattori. Lisäksi uuden lain mukaan 
paikallisviranomaisten tulee sopia kaatopaikkojen ja jätteenpolttolaitosten paikoista yhdessä 
asukkaiden kanssa. Uudessa laissa ehdotetaan kahden erillisen lajitteluastian käyttöönottoa: toisen 
ruoalle ja jätteelle, jossa on ruokajäämiä (huom. kyseessä ei ole biojäte) sekä toisen mahdollisesti 
kierrätykseen soveltuvalle jätteelle, johon lukeutuvat lasi, paperi, muovi ja metalli. Jokainen alue voisi 
päättää itse lajitteluastioiden määrän ja lajiteltavan jätteen. Kuitenkin jo yksi väärään astiaan heitetty 
ruokajäte voi tehdä koko lajitteluastian sisällön lajitteluun kelpaamattomaksi. Tämän vuoksi lajittelu 
riippuu paljolti asukkaista. Rossijskaja Gazetan mukaan Venäjällä tänäpäivänä vain 10% 
kotitalousjätteistä ja noin puolet teollisuusjätteestä kierrätetään. 
https://m.dp.ru/a/2018/01/05/Peterburzhci_otkazhutsja_ot  
 
Yle uutisoi, että Krasnyi Borin jätealtaiden kunnostus on varmistumassa. Fortum Riihimäki eli 
entinen Ekokem on pääsemässä mukaan Pietarin Krasnyi Borin jätealtaiden puhdistusurakoihin. 
Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen NEFCO:n varatoimitusjohtajan Kari Homasen mukaan 
näytteiden otto olisi tarkoitus aloittaa jo tammikuussa ja huhtikuun loppuun mennessä päättää, mitä 
altaan nestemäisille jätteille tulisi tehdä. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan altaiden neutralisointi ja 
tyhjennys tehdään paikan päällä Venäjällä. NEFCO:n arvion mukaan altaiden kunnostus ja 
neutralisointi on kolmen-neljän vuoden mittainen työ alkaen siitä, kun se saadaan aloitettua 
alkuvuodesta 2019. Altaiden valuminen Neva-jokeen olisi Pietarin kaupungin vedensaannille 
kohtalokasta. Myös Pietarin puhtaan veden ottamo sijaitsee altaiden tuntumassa. https://yle.fi/uutiset/3-
10007616  
 
Viipurin Monrepos-puiston uudistukset herättävät kysymyksiä. Viipurilaiset ovat huolestuneet 
Viipurissa sijaitsevaan Monrepos-puistoon (ven. Монрепо) tehtävistä muutoksista sen jälkeen, kun sen 
uudistaminen alkoi joulukuussa 2017 useiden sairaiksi todettujen puiden kaatamisella. Puiston 
uudistusprojektin on varattu noin kaksi miljardia ruplaa (noin 28 960 60 euroa) ja sen on tarkoitus 
kestää yhteensä 36 kuukautta. Monet paikalliset haluaisivat kuitenkin, että Viipurin pohjoispuolella 
Viipurinlahden rannalla sijaitseva puisto jätettäisiin rauhaan. Näin toivotaan siitä huolimatta, että 
uudistajataho on luvannut istuttaa kaadettujen puiden tilalle uusia. Nyt jo alueelta on kaadettu puita, 
joilla on ollut useita satoja vuosia ikää, ja yhteensä niitä on tarkoitus on kaataa yli 2500 kappaletta. 
Monrepos on 161 hehtaarin laajuinen puisto- ja luonnonsuojelualue. joka käsittää lisäksi 
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historiallisen Monrepos'n kartanon sekä lukuisia rakennelmia ja muistomerkkejä. Se on ollut Viipurin 
linnan ohella kaupungin tunnetuimpia nähtävyyksiä jo lähes 200 vuoden ajan. Kansalaisten 
huolestuttua tilanteesta päätti Leningradin kulttuurikomitea jättää vuodenvaihteessa tutkintapyynnön 
puiston uudistushankkeesta. http://47news.ru/longreads/mon-repos-rubyat-bespokoystviya-letyat/, 
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/lesoruby_v_nbsp_monrepo/?sphrase_id=1110157 
 
Venäjä perusti Laatokan ja Suomenlahden suojelualueet. Venäjä on perustanut pitkään odotetut 
suuret luonnonsuojelualueet Laatokalle ja Suomenlahden saaristoon Venäjän Ympäristövuoden 2017 
kunniaksi. Suojelualueet perustettiin aivan vuoden 2017 ja 2018 vaihteessa. 
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/venaja-perusti-laatokan-ja-suomenlahden-suojelualueet/ 
 
Presidenttiehdokas Nils Torvalds julkaisi Putinille osoitetun videotervehdyksen. RKP:n 
presidenttiehdokas Nils Torvalds julkaisi tiistaina 23.1. YouTube-kanavallaan Venäjän presidentti 
Vladimir Putinille osoitetun videoviestin, jolla kertoo, että siitä huolimatta, että Euroopan maiden ja 
Venäjän välillä on viime aikoina nähty eroavaisuuksia esimerkiksi kansainvälisten sopimusten 
kunnioittamisessa, on Venäjä Suomelle edelleen tärkeä naapuri. Torvalds puhuu videolla venäjäksi ja 
puhe on tekstitetty suomeksi. Videon noteerasi tiistaina myös muutama venäläinen uutismedia. 
http://fontanka.fi/articles/37716/, https://echo.msk.ru/news/2134322-echo.html   
 
Helmikuusta alkaen venäläisellä ajokortilla voi ajaa Suomessa. Helmikuun alusta lähtien kaikissa 
Suomen tunnustamissa valtioissa myönnetyt ajokortit kelpaavat myös Suomessa. Näihin kuuluu myös 
Venäjä. Asiasta tiedotti liikenne- ja viestintäministeriö. http://fontanka.fi/articles/37561/ 
 
Leningradin talousasioiden varakuvernööri Dmitri Jalov yksi finalisteista "Venäjän johtajat" -
kilpailussa. Leningradin talousasioiden varakuvernööri Dmitri Jalov saattaa lähitulevaisuudessa joutua 
jättämään tehtävänsä, sillä hänet valittiin vastikään "Venäjän johtajat" –kilpailun finalistiksi. Samalla 
hän voitti miljoona ruplaa (noin 14 565 euroa), jotka voi käyttää koulutukseen haluamassaan 
venäläisessä instituutiossa. "Venäjän johtajat" (ven. Лидеры России) on Venäjän federaation 
järjestämä vuosittainen kilpailu, jolla etsitään tulevaisuuden johtajia. Tänä vuonna finaali tullaan 
järjestämään helmikuussa Sotšissa. Raati on valinnut finaaliin nyt 300 finalistia. Kilpailun voittajat, 
finalistit ja semifinalistit saavat mahdollisuuden yhden vuoden mentorointiin joltain Venäjän 
tunnetuimmista johtajista. Lisäksi kaikki finalistit saavat vuoden koulutusstipendin. Mentoreina toimivat 
muun muassa Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ja Sberbankin johtaja German Gref. 
http://m.47news.ru/articles/132776/, http://47news.ru/articles/132334/  
 
2. Talous 
 
Uutismedia Delovoj Peterburg keräsi ennusteita Pietarin talouden osa-alueiden kasvusta 
vuonna 2018. DP:n haastattelemien asiantuntijoiden arviot Venäjän BKT:n kasvusta vaihtelivat 
yhdestä kolmeen prosenttiin. Inflaation uskotaan kasvavan. Öljymarkkinoilla on mennyt alkuvuodesta 
hyvin: samanlaista kasvua on edellisen kerran havaittu vuonna 2011. Öljyn hinnan perusteella voidaan 
ennustaa Venäjän talouden kasvavan vuonna 2018, mutta talouden elpyminen tulee pysymään hyvin 
maltillisena talousreformien puutteen vuoksi. Pankit puolestaan pelkäävät, että niiden pankkien osuus, 
joissa valtio on osallisena, kasvaa, mikä tekisi kilapilusta niiden kanssa hyvin vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta. Pankkien ohjauskorko tulee yhä laskemaan vuonna 2018. Vähittäiskaupan toimijoiden 
odotukset vuodelle ovat pessimistiset: jälleenmyyjät uskovat, ettei vähittäiskaupan liikevaihto ylitä 
vuoden 2018 loppuun mennessä 1,5–1,6 prosenttia, mikä on lähes kaksi kertaa virallisia ennustuksia 
vähemmän. Uutisessa käsiteltiin lisäksi mm. liikenne- ja rakennusalan kasvua. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/31/DP_sobral_prognozi_razv?hash=683110  
 

Leningradin alueella uusia rajoituksia talojen rakentamiseen. Leningradin alueen 
rakentamiskomitea on ilmoittanut, että 1.1.2018 lähtien Leningradin alueella ei saa keskusta-alueilla 
rakentaa yli 12-lerroksisia eikä taajama-alueilla yli 9-kerroksisia rakennuksia. Aiemmin Leningradin 
alueella ei saanut rakentaa yli 16-kerroksisia ja taajama-alueilla yli 12-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi 
komitea on sopinut rajoitteista liittyen asuinalueiden neliömetrimääriin hehtaaria kohden. Jatkossa 
alueilla, joilla asuu maksimissaan 12 000 ihmistä tulisi asuinkäyttöön varata 4 000 neliömetriä, alueilla 
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joilla asuu 12 000-20 000 ihmistä tulisi varata noin 6 000 neliömetriä ja alueilla, joilla asuu 20 000-50 
000 ihmistä tulisi varata 9 000 neliömetriä. https://www.dp.ru/a/2018/01/24/Visotnost_zastrojki_v_ob   

 
Pietari ja Kaliningrad suunnittelevat risteily-yhteistyötä. Pietarin kuvernööri Georgi Poltvatšenko 
on keskustellut Kaliningradin alueen päällikön Anton Alikhavonin kanssa mahdollisuuksista laajentaa 
Baltian meren risteilytoimintaa. Päättäjät tapasivat Smolnassa keskiviikkona 24.1. ja keskustelivat 
uuden risteily-yhtiön lanseeraamisesta. Pietariin saapuu vuosittain noin 500 000 risteilymatkailijaa ja 
määrä on nousussa. Suosioon vaikuttaa erityisesti se, että 72 tunnin risteilyille ei tarvitse Venäjän 
viisumia. Uudet risteilyt voitaisiin suunnata Pietarin matkustajasatamasta Kaliningradiin, minne tulee 
valmistumaan uusi satama-alue vuoteen 2022 mennessä. 
https://m.dp.ru/a/2018/01/24/Peterburg_i_Kaliningrad_p   
 
Fontanka.ru pohdiskeli suomalaisten ja venäläisten mentaliteettien eroja 
liiketoiminnassa. Uutismedia Fontankan mukaan venäläisten kumppanien kannattaa varautua siihen, 
että suomalaiset tarvitsevat tulevasta kumppanistaan ja tämän toiminnasta hyvin tarkkoja tietoja. 
Suomalaisten kerrotaan arvostavan korulauseetonta konkretiaa ja täsmällisyyttä sekä kiinnittävän 
paljon huomiota yritystoiminnan ekologisuuteen. Suomalaisilla kerrotaan myös olevan taipumusta 
pitkiin miettimistaukoihin vastaustensa välillä – tämän vakuutetaan olevan täysin normaalia. 
Sukupuolten tasa-arvon kerrotaan olevan todellisuutta. Lisäksi tuomareilla kerrottiin Suomessa olevan 
venäläisiä kollegojaan suurempi vapaus tulkita lakia. Suomalaisyritysten Venäjällä kohtaamiin 
ongelmiin listataan erityisesti byrokraattinen toimintaympäristö, tarvittavan dokumentaation määrä sekä 
kieliongelmat ja niistä johtuva vaikeus sopia paikallisten virkamiesten kanssa. Näin uskoo ainakin 
asianajotoimisto Castrén & Snellmanin senior partner Alexander Rostovsky, jonka haastatteluun juttu 
perustuu. Castrén & Snellmanin Pietarin-toimisto on yksi ensimmäisistä Venäjälle avatuista 
suomalaisen asianajotoimiston toimipisteistä. http://www.fontanka.ru/longreads/finlandbusiness/  
 
Prisma jatkaa laajentumistaan Pietarissa! S-ryhmän hypermarketketju Prisma kertoi syksyllä 2017 
jatkavansa kauppaketjun laajentamista kolmen vuoden tauon jälkeen. Nyt Prisma on tiedottanut 
aloittavansa laajentamisprojektin sulkemalla helmikuun puoliväliin mennessä tappiollisen 
hypermarkettinsa Vyborgskoje Shossella ja avaamalla uuden Vladimirskajan metron lähelle 
myöhemmin keväällä. Tavoitteena on laajentaa myymälöiden määrää Pietarissa nykyisestä 16:sta (6 
hypermarkettia ja 10 supermarkettia) yhteensä 36:een myymälään vuoteen 2022 mennessä. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/22/Finskaja_set_Prisma_menjae 

 
Peter Vesterbacka on kertonut haluavansa tulevaisuudessa nopean junayhteyden myös 
Pietariin. Tänä vuonna Peter Vesterbackan omistuksessa oleva startup-yritys on aloittamassa 
junatunnelin rakennusprojektin Helsingin ja Tallinnan välille. Rakennustöiden arvioidaan kestävän 
yhteensä noin viisi vuotta. Projektiin, johon kuuluu tunnelin rakentaminen ja nopean junayhteyden 
avaaminen, osallistuu yhteensä neljä eri yhtiötä, Pöyry, A-insinöörit, Fire ja FinEst Bay Area 
Development. Hankkeen arvioidaan kustantavan noin 15 miljardia euroa ja se tulee maksamaan 
itsensä takaisin noin 37 vuodessa. TASSille antamassaan haastattelussa Vesterbacka on vihjannut, 
että tulevaisuudessa nopeita junayhteyksiä voitaisiin avata Helsingistä myös toisiin kaupunkeihin 
Suomessa samoin kuin Pietariin. Jos esimerkiksi Helsingin ja Pulkovon lentokentän välille 
rakennettaisiin nopea junayhteys, junamatkan kesto voisi olla noin 1,5 h. 
http://tass.ru/ekonomika/4866879, http://fontanka.fi/articles/37565/ 
 
Pietarin hallinto suuntaa yli 100 miljoonaa ruplaa pk-yrittäjien tukemiseen. Pietarin yrittäjyyden ja 
kuluttajamarkkinoiden kehittämisen komitea aikoo suunnata vuonna 2018 yhteensä 101,5 miljoonaa 
ruplaa (noin 1 463 224 euroa) kuuteen eri ohjelmaan, joilla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
toimintaa Pietarissa. Ohjelmat tulevat keskittymään näyttely- ja messutoiminnan tukemiseen (36 
miljoonaa), kevyen teollisuuden vuokratukiin (25 miljoonaa), sosiaaliseen yrittäjyyteen (14 miljoonaa), 
yrityksiin, jotka luovat ja kehittävät esikouluikäisille suunnattua toimintaa (13,5 miljoonaa), sertifiointiin 
(7 miljoonaa), sekä käsityön ja kansanmusiikin tukemiseen (6 miljoonaa). Pietarin hallinto tiedotti 
asiasta torstaina 18.1. http://www.fontanka.ru/2018/01/18/121/ 
 
Etelä-Pietarissa käynnistetään suuri rakennushanke. Yhtiö Avielen A.G. aikoo käynnistää 
kaupungin eteläosassa usean miljardin dollarin projektin lähellä Pulkovon lentokenttää. Yhtiö sai 
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vastikään rakennusluvan projektille. Suunniteltuun rakennuskompleksiin tulee kuulumaan yhteensä 
kolme kymmenkerroksista rakennusta, joiden alue kattaa yhteensä 55 600 neliömetriä. Projektin 
arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. 
https://www.rbc.ru/spb_sz/09/01/2018/5a54c3cb9a79477a9b40a1cb?from=regional_newsfeed 
 
Prigozhin haluaa rakentaa tekosaaria Pietariin. Ennen uutta vuotta Pietarissa uutisoitiin, että 
tuntematon sijoittaja olisi tuonut Pietarin kaupungin päättäjille ehdotuksen Lakhtan ja 300-
juhlavuotispuiston rannikon läheiselle alueelle rakennettavasta tekosaaresta. Huhut siitä, että sijoittaja 
olisi Putinin kokkina tunnettu Evgeni Prigozhin ovat uutismedia Fontankan mukaan nyt varmistumassa. 
Projektin sijoittajan on kerrottu olevan Pušhkiniin rekisteröity yhtiö, Zinger-Development, jonka on 
perustanut vuonna 2016 Marina Zaharova. Sen puhelinnumeron on kuitenkin havaittu olevan sama 
kuin Etalon nimiseen yrityksen, joka on rekisteröity Vasilevskin saarelle ja jota johtaa Prigozhinin äiti 
Violetta Prigozhina. Tekosaariprojektista on kantautunut lisäksi tietoa, jonka mukaan saaria haluttaisiin 
Pietariin yhden sijasta useampi ja ne haluttaisiin rakentaa samaan tyyliin kuin monet 
Arabiemiirikunnissa sijaitsevat tekosaaret. http://www.fontanka.ru/2018/01/17/127/  
 
Telegramin kryptovaluutta aiotaan ottaa käyttöön tänä keväänä. Liikemies Pavel Durovin 
omistama Telegram Open Network aikoo uutismedia Fontanka.ru:n mukaan lanseerata oman 
kryptovaluutansa maaliskuussa 2018. Tätä ennen aiotaan kuitenkin alkaa kiinteällä hinnalla myydä 
valuuttaa jo ennakkoon siitä kiinnostuneille investoijille tammikuun 2018 aikana. Durov suunnittelee 
näin keräävänsä ainakin 500 miljoonaa valuutan ennakkomyynneillä. Kerättyjä varoja aiotaan 
hyödyntää muun muassa Telegramin puhelinsoittojen laadun parantamiseen. 
http://www.fontanka.ru/2018/01/08/053/,%20http://www.the-village.ru/village/business/news/297478-
cryptogram  
 
Jalkapallon MM-kilpailuihin tulossa mahdollisesti myyntiin lisää halvempia lippuja. Venäjällä 
kesällä 2018 pidettäviin jalkapallon MM-kilpailuihin on mahdollisesti tulossa myyniin lisää halvemman 
hintaluokan lippuja. Kilpailujen järjestäjäkomitea Russia 2018 (ven. Россия-2018) neuvottelee 
parhaillaan FIFAn kanssa neljännen hintakategorian lippujen määrän lisäämisestä. Komitean 
puheenjohtaja Aleksei Sorokin on kertonut medialle, että kategoriassa olevien lippujen määrää 
saatetaan lisätä jopa 80 000 – 100 000 lipulla, jos neuvottelut onnistuvat. http://www.the-
village.ru/village/city/news-city/297476-in-fifa-we-trust  
 
Pietarin teollisuus kukoistaa ja vähittäiskauppa kasvaa. Pietarin vähittäismarkkinat alkavat elpyä 
kahden vuoden ahdingon jälkeen. Paikalliset säästävät edelleen, mikä aiheuttaa vaikeuksia erityisesti 
vaateketjuille, mutta vähittäiskaupan vilkastuminen näkyy esimerkiksi uusien vähittäiskauppaketjujen 
saapumisessa Pietariin. Samalla teollisuus on lähtenyt uuteen nousuun, mikä näkyy auto- ja 
laivateollisuudessa. https://www.dp.ru/a/2017/12/24/JUlmart_na_trope_vojni?hash=680652, 
https://www.dp.ru/a/2017/12/24/Prijatno_oshiblis_v_progno?hash=680642  
 
Kolme venäläistä verkkosivustoa rankattiin maailman sadan suosituimman verkkosivuston 
joukkoon. Analytic Company Similar Webin julkaisemalle vuosittaiselle listalle pääsivät venäläisistä 
verkkosivustoista VKontakte, Mail.ru sekä Yandex. Näistä suosituin oli sosiaalisen median kanava 
VKontakte, jonka päämaja sijaitsee Pietarissa. VKontakte oli vertailussa sijalla 61, kun taas Mail.ru 
sijoittui sijalle 68 ja Yandex sijalle 82. Suosituin verkkosivusto listauksessa oli hakukone Google, jolla 
vieraili vuonna 2017 yli 26,697 miljardia kävijää. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/299654-
poseshaemost  
 
3. Kaupunki ja kulttuuri 
 
Selvitys puolustusministeriön omistuksista Pietarissa. Uutismedia Delovoj Peterburgin tekemän 
tutkimuksen mukaan Venäjän puolustusministeriön omistukseen kuuluu Pietarin alueella yli 130 
hehtaaria maata ja miljoonan neliömetrin edestä kiinteistöjä. Myös Leningradin alueella 
puolustusministeriöllä kerrotaan olevan omistuksessaan paljon maata. Näin on siitä huolimatta, että 
Venäjän edellinen puolustusministeri Anatoli Serdjukov aloitti vuonna 2008 suuren myyntikampanjan 
puolustusministeriön omistuksista. Seuraavan neljän vuoden aikana myytiin paljon omistuksia, mutta 
vuonna 2012 huomattiin, että joissain myyntisopimuksissa kiinteistöt oltiin myyty alihintaan. Tämän 
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kerrotaan vaikuttaneen myös presidentti Vladimir Putinin päätökseen poistaa Serdjukov 
puolustusministerin tehtävästä ja nimittää tilalle Venäjän nykyinen puolustusministeri Sergei Šoigu. 
Tämän jälkeen seurasi lykkäyksiä myyntitoimiin, mutta viimeisen neljän vuoden aikana niitä on taas 
alettu harjoittaa. Delovoj Peterburgin jutun yhteydessä on myös kartta, joka auttaa hahmottamaan 
puolustusministeriön nykyisten omistusten jakautumisen ympäri Pietarin. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Voennie_gektari_DP_iss 
 
Uuden jäteoperaattorin valintaprosessi etenee Pietarin ja Leningradin alueilla. Pietarin ja 
Leningradin viranomaiset suunnittelevat alueellisen jäteoperaattorin valitsemista 1.5.2018 mennessä. 
Uusi operaattori tulee valvomaan prosessia aina jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta niiden 
hävittämiseen, minkä lisäksi se päättää alueellisista jätehuoltomaksuista. Viranomaiset ovat 
päättäneet, minne ensimmäiset uudet kaatopaikat tulevat. Kaatopaikat tulevat sijoittumaan Kiroviin ja 
Tosnoon Leningradin alueelle ja niistä kumpikin tulee kattamaan noin 177 hehtaarin alueen. Pietarin 
alueella syntyy vuosittain noin 1,7 miljoonaa tonnia jätettä, ja joulukuussa Pietarin ja Leningradin 
alueelliset hallinnot sopivat, että jatkossa noin miljoona tonnia niistä tullaan viemään Leningradin 
alueilla sijaitseville kaatopaikoille. https://m.dp.ru/a/2018/01/03/Peterburg_i_Lenoblast_vi  
 
Kotitalousjätteiden lajittelu Pietarissa vähäistä. Greenpeacen Venäjän osasto on julkaissut 
selvityksen siitä, kuinka hyvin eri kaupungeissa Venäjällä on saatavilla kotitalousjätteiden lajitteluun 
tarkoitettuja pisteitä. Pietarissa vain noin 104 000 asukkaalla, eli noin 2,3% Pietarin väestöstä, 
kerrotaan olevan käytössään jätteiden lajittelupisteitä. Moskovassa vastaava luku on 11%. 
Greenpeace on kuitenkin kommentoinut, että Pietarissa on kaikkein edistyksellisintä yhteisöllistä 
toimintaa jätteiden keräilyssä. Tuhannet kaupunkilaiset osallistuvat kuukausittain talkootyöhön, jossa 
kerätään roskia eri alueilta. Ryhmät järjestäytyvät sosiaalisen median kanavien avustuksella. 
Greenpeacen koko Venäjän kattavaan jätteiden lajitteluselvitykseen voi tutustua tästä: 
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/recycle/rating-rso-2018.pdf. 
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/300343-spb-razdelnyi-sbor  
 
Leningradin piirityksen museo valmistuu vuonna 2019. Pietarin varakuvernööri Igor Albin on 
kertonut, että paljon puhuttu Leningradin piirityksen museo nousee vuonna 2019 Smolnan 
rantakadulle. Rakennustöiden pitäisi valmistua syyskuuhun 2019 mennessä. Museon yhteyteen on 
tarkoitus tulla muun muassa pysyvälle ja vaihtuville näyttelyille tarkoitetut tilat, arkisto ja kirjasto. 
Yhteensä se tulee kattamaan noin 1,73 hehtaarin alueen. Projektin kustannusarvio on noussut 
aiemmasta, alun perin se oli 1,4 miljardia ruplaa (noin 24 910 440 euroa) ja nyt 2 miljardia ruplaa (noin 
29 306 400 euroa). https://www.dp.ru/a/2018/01/10/Novij_muzej_blokadi_Lenin?hash=681522  
 
Putin avasi Leningradin piirityksen murtumisen museon. Presidentti Vladimir Putinin avasi 
torstaina 18.1., Leningradin piirityksen murtumisen 75-vuotispäivänä, tapahtumaa muistelevan 
panoraamamuseon (ven. Музей-панорама "Прорыв"). Putin lennätettiin torstai-iltapäivästä 
helikopterilla Pietarista Kirovskin piiriin (ven. Ки́ровский райо́н, toim. huom. – tarkennuksena 
toissapäivän uutiseen, museo sijaitsee siis Kirvoskin piirissä Leningradin alueella), missä hän tutustui 
museoon ja antoi sille ylistävän arvion. Museossa vierailun jälkeen Putin vieraili vielä Pietarin 
koillisosassa sijaitsevalla Piskarjovkan hautausmaalla, joka on maailman suurin toisen maailmansodan 
uhrien hautausmaa. Leningradin piirityksen murtumisen museo tullaan avaamaan yleisölle lauantaina 
27.1. Museo esittelee vierailijoilleen kolmiulotteisen panoraaman läpimurrosta, johon on liitetty 
videoinstallaatioita. http://47news.ru/articles/133037/, http://47news.ru/articles/133006/   
 

Leningradin piirityksen murtumisen vuosipäivää aiotaan juhlistaa muun muassa ilmaisin 
bussiajeluin. Leningradin piirityksen lopullisen murtumisen 74-vuotispäivänä 27.1. bussiyhtiö 
Passazhiravtotrans (ven. Пассажиравтотранс) tulee tarjoamaan ilmaisia ajeluita suuren isänmaallisen 
sodan veteraaneille ja invalideille, piirityksen kokeneille Leningradin asukkaille sekä Leningradin 
puolustuksesta palkituille henkilöille. https://paperpaper.ru/papernews/2018/01/22/free-7/, 
http://www.avtobus.spb.ru/press-center/news/2201201802/  

 
Pietarissa Leningradin piirityksen uhreja muisteli 30 tuhatta ihmistä Piskarjovkan 
hautausmaalla (ven. Пискарёвское мемориа́льное кла́дбище). Lauantaina 27.1. Pietarissa 
muisteltiin Leningradin piirityksen murtumista vuonna 1944. Tapahtumaan otti osaa mm. Pietarin 

https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Voennie_gektari_DP_iss
https://m.dp.ru/a/2018/01/03/Peterburg_i_Lenoblast_vi
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/recycle/rating-rso-2018.pdf
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/300343-spb-razdelnyi-sbor
https://www.dp.ru/a/2018/01/10/Novij_muzej_blokadi_Lenin?hash=681522
http://47news.ru/articles/133037/
http://47news.ru/articles/133006/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/01/22/free-7/
http://www.avtobus.spb.ru/press-center/news/2201201802/


  11(13) 

 

kuvernööri Georgi Poltavchenko, ja Pietariin saapui veteraaneja kuudestatoista maasta Suomi 
mukaanluettuna. Juhlallisuuksissa laskettiin kukkaseppeleet synnyinmaata symboloivan Äiti Venäjän 
patsaalle. Kukkia laskettiin myös useilla muilla piirityksen muistomerkeillä ja haustauspaikoilla. 
Muistopäivän kunniaksi ympäri Pietaria ammuttiin ilotulituksia. Osa tilaisuuksista oli tosin peruttu ilman 
ennakkovaroitusta, mikä aiheutti mielipahaa osallistujissa. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/27/V_Peterburg_pamjat_zhertv?utm_source=facebook&utm_medium=soc
ial&utm_campaign=targetings-dp&utm_content=rss#0_5_6992_13903_1058_181050325, 
http://www.fontanka.ru/2018/01/28/001/ 
 
Pietarissa liittovaltion maahanmuuttoviraston tarkastaja sai kolme vuotta ehdollista vankeutta 
1,7 tuhannen siirtolaisen statuksen laillistamisesta laittomasti. Leningradin alueen käräjäoikeus 
totesi maanantaina 29.1., että liittovaltion maahanmuuttoviraston tarkastaja syyllistyi Pietarissa ja 
Leningradin oblastissa laittoman maahanmuuton organisoimiseen. Tarkastaja laillistutti dokumentteja 
siirtolaisten oleskelusta Venäjällä yhteistyössä maahanmuuttoviraston johdon kanssa. Tarkastaja toimi 
yrityksen ”EV and People” (ven. ООО "ЭВ энд Пипл") kautta perien palveluistaan 300–500 ruplan 
maksuja. Syytetty ja tätä avustaneet väärensivät asiakirjoja ja antoivat siirtolaisille yhteensä 14 563 
dokumenttia. Ryhmä edesauttoi laitonta oleskelua Venäjällä Venäjälle ja rekisteröi vähintään 1701 
siirtolaista maahanmuuttorekisteriin. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/29/V_Peterburge_inspektor_UF?hash=682967 
 
Pietarin oikeusistuin totesi autoteollisuuden työntekijöiden liiton agentiksi ja lopetti sen 
toiminnan. Pietarin tuomioistuin on keskiviikkona 10.1. nimennyt autoteollisuuden työntekijöiden liiton 
agentiksi ja päättänyt lopettaa sen toiminnan. Toiminnan lopettaminen päättää liiton poliittiset toimet ja 
esimerkiksi allekirjoitusten keräämisen lainsäädännön muuttamisen puoltamiseksi. Lisäksi se sulkee 
liiton mahdollisuuden ottaa vastaan ulkomaalaista rahoitusta. Liitto on toiminut vuodesta 2006 lähtien, 
jolloin sen perustivat Fordin Leningradin alueen tehtaalla ja AvtoVAZin Samaran alueella sijaitsevien 
tehtaiden työntekijät. https://www.dp.ru/a/2018/01/10/Sud_Peterburga_priznal_in 
 
Pietarin vesiakatemia avattiin korkeakouluopiskelijoille. Pietarissa juhlistettiin eilen Pietarin 
valtiollisen vesilaitoksen, Vodokanalin, Pietariin avaamaa uutta yliopistoa. Avajaistilaisuuteen 
osallistuivat muun muassa Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko sekä Pietarin lakiasäätävän 
kokouksen puheenjohtaja Vyacheslav Makarov. Pietarin vesiakatemia (ven. Водная академия) 
perustettiin jo vuonna 2015, mutta akatemia tarjosi alkuun vain täydennyskoulutusta Vodokanalin 
työntekijöille. Syksyllä 2017 se sai lisenssin alkaa tarjota korkeakoulututkintoja, minkä johdosta noin 
300 opiskelijaa tulee nyt aloittamaan nelivuotisen tutkinnon suorittamisen Chernoretskiy Pereulokilla, 
lähellä Ploshchad Aleksandra Nevskogon metro-asemaa, sijaitsevan akatemian tiloissa. Opiskelijat 
tulevat valmistumaan johtotehtäviin vesialalle. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/299644-
vodnaya-akademiya, https://www.fontanka.ru/2018/01/25/074/, http://www.5-tv.ru/news/180284/  
 
Venäläinen elokuva "Loveless" Oscar-ehdokkaaksi! Venäläinen elokuva "Loveless" (ven. 
Нелюбовь) on ehdolla vuoden 2018 Oscar-gaalan parhaan ulkomaalaisen elokuvan kategoriassa. 
Vuoden 2018 Oscar-ehdokkaat julkistettiin tiistaina 23.1. ja Oscarit tullaan jakamaan sunnuntaina 4.3. 
"Loveless" on venäläisen Andrei Zvjagintsevin ohjaama draamaelokuva, joka näytettiin viime syksynä 
muun muassa Rakkautta & Anarkiaa –festivaalilla Helsingissä. Elokuva on aiemmin palkittu muun 
muassa Cannesin elokuvajuhlilla. Katso traileri tästä: https://hiff.fi/elokuvat/loveless/. 
http://tass.ru/kultura/4896615 
 
Noin 130 suomalaista ennakkoäänesti Pietarissa! Pietarin-pääkonsulaatilla pääsi 17.–20.1. 
ennakkoäänestämään Suomen presidentinvaaleissa. Äänestäjiä vieraili tällä aikavälillä noin puolet 
vähemmän kuin vuonna 2012, jolloin noin 300 suomalaista äänesti Pietarissa. Tänä vuonna suurin osa 
äänestäjistä vieraili pääkonsulaatilla ennakkoäänestyksen alkamis- ja päättymispäivinä. 
http://fontanka.fi/articles/37693/  
 
Pietarin kaupunki kovensi sen symbolien väärinkäyttöön liittyviä rangaistuksia. Pietarin 
lakiasäätävä kokous on päättänyt nostaa kaupungin symbolien, eli sen lipun, hymnin ja vaakunan, 
väärinkäytöstä aiheutuvia sakkoja. Aiemmin voitiin antaa 500-2000 ruplan (noin 7-28 euron) sakkoja 
yksityishenkilöille sekä viranomaisille ja 1000-10 000 ruplaa (noin 14-144 euroa) muille toimijoille. Nyt 
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sakot kohoavat viranomaisten kohdalla 5000-10 000 ruplaan (noin 72-144 euroon) ja muiden 
toimijoiden kohdalla 100 000-150 000 ruplaan (noin 1443-2164 euroon). Yksityishenkilöiden sakkotaso 
pysyy ennallaan. Muutoksen takana kerrotaan olevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen Denis Tšetyrbok, 
joka uskoo, että rangaistuksia nostamalla voidaan ennaltaehkäistä symboleiden väärinkäyttöä. 
https://m.dp.ru/a/2018/01/17/V_Peterburge_shtraf_za_mat  
 
Oikeus kieltäytyi tukemasta suunnitelmaa tehdä Pietarista LGTB-turismin 
pääkaupunki. Smolnan kaupunginosaoikeus on päättänyt pitää voimassa 18.12.2017 annetun 
päätöksen kieltää Pietariin suunnitteilla olleet LGTB-yhteisön tukikulkueet ja -tempaukset sen jälkeen, 
kun LGTB-aktivistit valittivat Smolnan päätöksestä. Pietariin oltiin suunniteltu järjestettävän kaksi 
LGTB-paraatia, joista toinen olisi sijoittunut Taiteiden aukiolle Venäläisen museon eteen. Lisäksi 
aktivistien tarkoituksena oli julkistaa suunnitelma Pietarin julistamisesta eurooppalaisen LGTB-turismin 
pääkaupungiksi. Suunnitelmaan kuului muun muassa mainoskampanjan luominen venäläisen ja 
kansainvälisen LGTB-edustajien houkuttelemiseksi kaupunkiin. 
http://www.fontanka.ru/2018/01/16/107/, 
https://www.dp.ru/a/2018/01/16/Sud_otkazalsja_podderzhat?hash=681951 
 
Pietari hakee vuoden 2024 jääkiekon MM-kilpailujen järjestäjäksi! Pietari on tehnyt 
kansainväliselle jääkiekkoliitto IIHF:lle hakemuksen toimia vuoden 2024 jääkiekon MM-kilpailujen 
kisakaupunkina. MM-kilpailujen ajankohta tulee ajoittumaan perinteiseen tapaan toukokuulle ja niiden 
on tarkoitus kestää yhteensä 17 päivää. Hakemuksen jättämisestä tiedotti Pietarin varakuvernööri 
Vladimir Kirillov maanantaina 22.1. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/22/Peterburg_podal_zajavku_na?hash=682435, 
http://gov.spb.ru/gov/admin/kirillov-vladimir-vladimirovich/news/127649/    
 
Mitä muutoksia Pietariin luvataan jalkapallon MM-kilpailujen innoittamina? Pietariin on tulossa 
kesän jalkapallon MM-kilpailuja odotellessa useita muutoksia kaupunkikuvaan! Pietarissa on tarkoitus 
muun muassa avata viisi uutta metroasemaa sekä uusia pyöräilyväyliä ja parkkipaikkoja, minkä lisäksi 
kaupungista aiotaan poistaa katukuvassa näkyviä sähköjohtoja ja tuoda julkisen liikenteen hyödyntäjille 
käyttöön ilmainen Wi-Fi. http://www.fontanka.ru/2017/12/27/103/  
 

Uutismedia Delovoj Peterburg perehtyi Pietarin turismin kantokykyyn. Pietarin matkailun 
kehittämieskomitean päällikkö Andrei Mushkarev kertoo toiveen juontuvan Maailman matkailujärjestön 
(UNWTO) pääsihteerin Taleb Rifainin vierailusta joulukuussa 2016, jolloin hän totesi, että Pietarin 
infrastruktuuri olisi jo valmis vastaanottamaan 17 miljoonan matkailijaa. Uutismedia DP:n 
haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kaupungin infrastruktuuri – ja pietarilaiset itse – eivät 
kuitenkaan ole vielä valmiita rajusti nouseviin matkailijamääriin ja massaturismin vaikutuksiin. Pelkoina 
ovat muun muassa majoituksen riittämättömyys, yhä pidentyvät jonot museoihin, kävelyn 
vaikeutuminen ydinkeskustassa entisestään, liikenteen ruuhkautuminen ja parkkipaikkojen 
riittämättömyys. Vuoden 2014 romahduksen jälkeen ovat matkailijamäärät nousseet vuosi toisensa 
perään, mutta 17 miljoonaa matkailijaa on vielä kaukana nykymääristä. Vuonna 2017 kaupungissa 
vieraili yli 7,5 miljoonaa turistia, eli noin kolme kahta pietarilaista kohden. Tänä vuonna ennätysten 
uskotaan rikkoutuvan, sillä kaupunki valmistautuu jalkapallon MM-kisojen vuoksi vastaanottamaan noin 
8 miljoonaa turistia. https://www.dp.ru/a/2018/01/24/Predel_gostepriimstva_sk   

 
Pietarissa on havaittu sikainfluenssaa. Viikon aikana Pietarissa tuli noin uutta 160 sairaalatapausta, 
joissa on havaittu potilaiden oireissa olevan viitteitä sikainfluenssaan. Tähän mennessä kolme 
tapausta on vahvistettu, joista yksi viime viikolla. Sairaalahoitoon näillä oireilla joutuneiden määrä on 
kuitenkin vähäisempi kuin viikkoa aiemmin, jolloin 198 henkilöä joutui sairaalahoitoon. Niin sanotun 
epidemiakauden aikana yhteensä 1287 pietarilaista on joutunut sairaalahoitoon. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/15/V_Peterburge_podtverdilis?hash=681881, 
http://doctorpiter.ru/articles/18668/  
 
Missä sijaitsevat Pietarin vaarallisimmat paikat? Uutismedia Fontanka.ru tutki Pietarin 
vaarallisimpia alueita ja listasi rikos-, huume- sekä autovarkauskeskittymät. Eniten viranomaisille 
raportoituja rikoksia tapahtuu vilkkailla, Nevskiä ympäröivillä, ydinkeskusta-alueilla sekä Kalininin 
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piirissä. https://www.fontanka.ru/2018/01/24/084/, https://www.fontanka.ru/2018/01/24/085/, 
https://www.fontanka.ru/2018/01/24/087/ 
 
Pietarin ja Leningradin juna-asemien vessoihin on jatkossa ilmainen sisäänpääsy. Junien 
matkustajat voivat jatkossa hyödyntää kaikkien juna-asemien käymälöitä. Innoitus muutokselle lähti 
erään asiakkaan nostamasta oikeusjupakasta, kun ei päässyt Vibskin juna-asemalle saavuttuaan 
hyödyntämään sen käymälää ilmaiseksi. 
https://www.dp.ru/a/2018/01/04/Arbitrazhnij_sud_Peterburg?hash=681240  
 
Suomen viisumien kysyntä kasvoi Pietarissa vuonna 2017. Vuonna 2017 Suomen Pietarin-
pääkonsulaatti myönsi noin 590 000 viisumia eli 64% enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennen uuden 
vuoden lomia viisumien kysyntä kasvoi merkittävästi. Rajalta saadut tiedot kertovat, että välillä 29.12.-
5.1. Suomen ja Venäjän välisen rajan ylitti noin 375 000 matkailijaa, joista 200 000 tuli Venäjältä 
Suomeen. Tämä on 21% korkeampi määrä kuin vuodenvaihteessa 2016-2017. Vilkkaimmat päivät 
olivat 3.-5.1. Suomen ja Venäjän välisen junaliikenteen matkailijoiden määrä kasvoi sekin 16%. 
http://fontanka.fi/articles/37550/, https://www.spb.kp.ru/online/news/2984649/   
 
Joulun ja uudenvuoden lomien aikaan Suomen rajat ylittävien venäläisten määrä ylitti rajojen 
teknisen kantokyvyn. Asiasta uutisoivat Fontanka.fi ja Delovoi Peterburg,  joiden mukaan Suomen 
rajat ylitti kaksi kertaa enemmän turisteja kuin niiden kapasiteetti sallisi. Fontanka.fi:n mukaan tilanne 
oli hankalin Vaalimaan raja-asemalla, jossa ylitysaika lähenteli kolmea tuntia. Fontanka.fi:n mukaan 
koko vuoden aikana venäläisten turistien määrä kasvoi Suomessa 12%. 
http://fontanka.fi/articles/37486/%20https://m.dp.ru/a/2018/01/05/Pogranichnie_punkti_s_Finl, 
http://fontanka.fi/articles/37500/, http://fontanka.fi/articles/37495/  
 
Uuden vuoden lämpöennätys Pietarissa! Pietarissa tehtiin uutena vuotena lämpöennätys, kun 
lukemat lähentelivät +5 °C, mikä on +10 °C enemmän kuin normaalisti tammikuussa. Lisäksi 
poikkeuksellisen lämmintä on ollut muun muassa Viipurissa ja Pskovissa. Näissä lämpötilat ovat olleet 
peräti 20 °C yli sen, mihin on totuttu. http://www.fontanka.ru/2018/01/03/038/  
 
4. Pietarin hallinto, nimitykset ja erot 
 
Pietarin kaupungin tuomioistuin saa uuden tuomarin. Aleksei Lakov on valittu Pietarin kaupungin 
tuomioistuimen uudeksi tuomariksi. Tieto asiasta tuli torstaina 4.1. ja hän aloittaa tehtävässään 20.1. 
Pietarin kaupungin tuomioistuimen tuomarina toimii 19.1. asti Valentina Epifanova. 
http://www.fontanka.ru/2018/01/04/044/  
 
Kuvernöörin suosio noussut alueellisten johtajien välisessä vertailussa. Pietarin kuvernööri 
Georgi Poltavtšenkon suosio on noussut osoittaa Mintšenko Consulting konsultointiyhtiön vuosittainen 
tutkimus alueellisten johtajien suosiosta. Vuonna 2016 Poltavtšenko sai vertailussa vain 8 pistettä, kun 
taas suuri osa muista johtajista sai vähintään 20 pistettä. Vuonna 2017 Poltavtšenko sai vertailussa 11 
pistettä. Korkeimman kannatuksen vertailussa sai Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin. 
https://www.dp.ru/a/2017/12/22/Poltavchenko_uluchshil_svoi?utm_source=facebook&utm_medium=so
cial&utm_campaign=targetings-dp&utm_content=rss%20-%200_5_6141_13902_1058_179575724 
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