
     Luoteis-Venäjän uutiskooste 05.11.–30.11.2018 Suomen Pietarin-pääkonsulaatti 
  1(10) 
 
SUOMEN PIETARIN-PÄÄKONSULAATTI                        05.12.2018 
 
Luoteis-Venäjän uutiskooste 05.11.–30.11.2018  
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue, Komi, Kaliningrad  
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mielipidettä. Kooste on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ellei toisin ole sovittu. 
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Tässä uutiskoosteessa mm: 
 

 Suomen jäteenkäsittelykokemusta saatetaan käyttää Pietarissa  

 Aleksandr Gutsanista uusi Luoteis-Venäjän täysivaltainen edustaja  
 Ympäristöministeri Dmitri Kobylkin: Krasnyi borin puhdistamiseen tarvitaan noin 40 

miljardia ruplaa  
 Pietari johtaa Venäjän mielenosoitusmäärissä 
 Oikeusistuin totesi Pietarin alueellista jäteoperaattoria koskeneen tarjouskilpailun 

laittomaksi 

 

1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA 

1.1. Ympäristö ja jätehuolto 

Innovaatiofoorumi ja Suomen kokemus jätteiden käsittelystä. Suomi osallistui 28.-30.11. 
järjestettyyn Pietarin innovaatiofoorumiin kumppanimaana. Foorumissa Suomi järjesti tilaisuuden 
”Circular Economy and the Finnish Experience – How environmentally sound practices become good 
business”, johon liittyen Suomi oli Pietarin mediassa vahvasti esillä jätteidenkäsittelyn ja kiertotalouden 
osalta. Uutisten kärkenä Pietarin kaupunginhallintoa myöten oli, että Suomen kokemusta 
jätteenkäsittelystä saatetaan käyttää Pietarissa. (viikko 48) https://mr7.ru/articles/193887/    
http://www.gorod-plus.tv/news/53143.html     https://topspb.tv/news/2018/11/30/peterburg-planiruet-
perenyat-opyt-finlyandii-v-sfere-obrasheniya-s-othodami/     https://ecologynow.ru/news/sankt-
peterburg-budet-perenimat-opyt-finlandii-v-obrasenii-s-othodami   https://78.ru/news/2018-11-
29/finni_nauchat_peterburzhcev_delat_iz_musora_vigodnii_biznes 
https://www.gov.spb.ru/gov/admin/movchan-sn/news/152470/ 
 
Oikeusistuin totesi Pietarin alueellista jäteoperaattoria koskeneen tarjouskilpailun laittomaksi. 
Päätös tarkoittaa, ettei operaattoriksi valittu MPBO-2 voi aloittaa toimintaansa suunnitellusti 
tammikuussa 2019. Otaksutaan, että uusi tarjouskilpailu tulee järjestää, ja nyt siihen olisi myös 
mahdollisuus, sillä federaation lakiin ollaan tekemässä muutos, joka antaa siirtymäaikaa vuoteen 2022 
saakka. 
Leningradin oblastin jäteoperaattori on käytännössä jo aloittanut jätteenkäsittelylaitosten 
kunnostamista. Alueen kuvernöörin Drozdenkon mukaan Leningradin oblastia voi nyt odottaa 
ekologinen katastrofi, sillä kun Pietarin alueellinen operaattori ei pääsekään aloittamaan vuoden 2019 
alusta, tullaan oblastin alueelle kuskaamaan Pietarista miljoona tonnia jätettä. Drozdenko pelkää, että 
Pietarin jätteitä tyhjennetään suoraan kaatopaikoille, ja että uusia kaatopaikkoja voisi syntyä täysin 
sattumanvaraisesti. (viikko 47) https://www.dp.ru/a/2018/11/21/Othodnaja_po_othodam_sud  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332717-musor-spb  
 
Valtion duuman kansanedustajat allekirjoittivat lakihankkeen, jonka mukaan Pietarin, Moskovan 
ja Sevastopolin uusien jäteoperaattoreiden työn aloittamista voidaan lykätä kolmella vuodella. 
Dokumentti vietiin parlamentin alahuoneeseen 7.11. Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti 
alueellisen jäteoperaattorin tulisi aloittaa toimintansa 1.1.2019 kaikissa maan subjekteissa. Pietarissa 
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jäteoperaattoriksi valittiin MPBO-2. Uuden lakihankkeen perusteluissa kerrotaan, etteivät kaikki alueet 
ole valmiita siirtymään uuden operaattorin toimintaan. (viikko 45) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/126/ 
 
Pietarin kaupunki lykkäsi Kamenkan jätteenpolttolaitoksen rakentamispäätöstä. Asiasta ilmoitti 
6.11. Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen alueellisen jaoston puheenjohtaja Marina Šiškina, joka 
kertoi saaneensa vastauksen kysymykseensä Aleksandr Beglovilta. Beglovin vastauksen mukaan 
rakennuspäätöstä on lykätty siihen saakka, että yhdyskuntajätteiden käsittelyyn ehdotettu tekniikka 
saadaan täydellisesti tarkastettua, ja että asiantuntijaorganisaatioilta on saatu päätelmät. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/06/Smolnij_otlozhil_stroitel https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/330931-kamenka-zavod  
 
Ympäristöasiantuntijat eivät ole vielä arvioineet Kamenkan teollisuusalueelle suunniteltua 
jätteenpolttolaitoshanketta. Venäjän federaation ympäristöministeriö vastasi asiaa tiedustelleelle 
Pietarin kaupungin lakiasäätävän kokouksen edustajalle Boris Vishnevskille, ettei sille ole vielä 
toimitettu hanketta koskevia asiakirjoja. Ympäristöministeriö ilmoitti ottavansa arvioinnissa huomioon 
myös materiaalia, josta käyvät ilmi kansalaisten mielipiteet hanketta koskien. (viikko 47) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332319-musor-kamenka 
 
Ympäristöministeri Dmitri Kobylkin ilmoitti, että Krasnyi borin puhdistamiseen tarvitaan noin 40 
miljardia ruplaa. Kobylkin ilmoitti 7.11. Venäjän parlamentin ylähuoneen kokouksessa, että 
ennallistamishankkeeseen arvioidaan tarvittavan 37,9 miljardia ruplaa ja toimijat olisi jo määritelty. 
Vetovastuuta kaatopaikasta ei kuitenkaan halua ottaa Pietari kuin federaatiokaan. Krasnyi borin maa-
alue kuuluu federaation omistukseen ja rakennukset sekä avoimet viisi jäteallasta Pietarin 
omistukseen. Pietarin ympäristökomitean varapuheenjohtaja Denis Matvejevin mukaan kaupunki on 
valmis luovuttamaan omistuksensa federaatiolle. Ympäristöministeriö taas haluaisi luovuttaa maat 
Pietarille ja että hanke hoidettaisiin paikallisin voimin. Pelkona on, että jos alue siirtyisi 
kokonaisuudessaan Pietarin omistukseen, siihen ei saataisi enää rahoitusta federaation budjetista. 
Sitä, mistä esitetty kustannusarvio tarkalleen koostuu, ei kerrottu. Tarvittavat varat on tarkoitus saada 
valtion budjetista ja yksityisistä investoinneista. Fortum ja NEFCO olivat arvioineet tarvittavan 
kokonaissumman neljä kertaa pienemmäksi (9,2 mrd). Kansanedustaja Mihail Romanovin mukaan 
Fortumin laskelmat on tehty sellaisen teknologian pohjalta, joka ei sovi Krasnyi Borin käsittelyyn. 
Fortum vastaa, ettei se voi ilman tarkempaa tietoa projektin toimeenpanon yksityiskohdista tehdä 
tarkkaa arviota. Fortumin osalta mitään sopimusta ei ole vielä tehty. Myös NEFCO painottaa, että 
arviot ovat toistaiseksi suurpiirteisiä ja vaativat tarkentuakseen lisätutkimuksia ja tarkemman ohjelman 
olemassaoloa. Rosatom ei myöskään ole tehnyt vielä sopimusta toimimisestaan hankkeessa, toisin 
kuin Kobylkin antoi ymmärtää. Puheenjohtaja Matvijenko pyysi Kobylkinia antamaan ratkaisun asiassa 
kuukauden kuluessa. Tätä hän pyysi kuitenkin myös jo huhtikuussa. (viikko 46) 
https://m.fontanka.ru/2018/11/09/031/       https://karpovka.com/2018/11/11/374528/  
 
Karjalan Kontupohjan asukkaat vastustavat suunniteltua jätteidenpolttolaitosta. Alueellinen 
jäteoperaattori ilmoitti kesällä, että aikoo aloittaa jätteenkäsittelylaitoksen rakennustyöt Karjalan 
tasavallan Kontupohjassa vuonna 2019.  Projektia suunnitellaan 18 hehtaarin kokoiselle alueelle 
vanhan kaatopaikan vieressä. Laitokseen, joka voi käsitellä 100 tuhatta tonnia jätteitä vuodessa (nyk. 
kaatopaikalle viedään 30 tonnia jätettä vuodessa), aiotaan tuoda jätteitä Petroskoin, Prääsän 
(Пряжинский) ja Äänisenrannan (Прионежский район) alueilta. Jätteenkäsittelylaitoksen lisäksi 
alueelle on suunniteltu myös jätteenpolttolaitosta. Operaattorin edustaja rauhoitteli hanketta 
vastustavia asukkaita sanoen, että mitään konkreettisia suunnitelmia polttolaitoksen rakentamisesta ei 
vielä ole. Hankkeen takana on tšekkiläinen yritys ja jäteoperaattori ei itse aja polttolaitoshanketta eikä 
se sisälly alueelliseen jätesuunnitelmaan. Uutisen mukaan yrityksen aiemmin antamat tiedot aiheesta 
Karjalan tasavallan virallisilla sivuilla eivät vastaa kuitenkaan nyt väitettyä. Paikalliset suunnittelevat 
allekirjoitusten keräämistä ja mielenosoitusten järjestämistä hankkeen vastustamiseksi. (viikko 46) 
https://7x7-
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journal.ru/item/113655?fbclid=IwAR1OpoLWDK_ZbuyJ7pDcdC7vyLRtm5TE97I7CMI7_oixEZKFhSPb8
YAt3N0 
 
Arkangelin oblasti tarvitsee noin 3-4 miljardia ruplaa rekisteröimättömien kaatopaikkojen 
hävittämiseksi. Asiasta ilmoitti alueen kuvernööri Igor Orlov federaation arktisen foorumin päivillä, 
jotka järjestettiin Moskovassa 21.-25.11. Orlovin mukaan rekisteröimättömiä kaatopaikkoja on alueella 
satoja, eikä kukaan vastaa niiden huollosta. Orlov kuvasi asiaa katastrofiksi ja painotti, ettei asiaa 
voida jättää jälkipolvien ongelmaksi. Orlovin mukaan ongelmaan voisi olla mahdollista löytää ratkaisu 
osallistumalla federaation ”Puhdas maa” -hankkeeseen. Kuvernöörin mukaan alueen viranomaiset 
aikovat myös aktiivisesti osallistua väestön ympäristökasvatukseen. (viikko 47) 
https://tass.ru/ekonomika/5819224  
 
Venäjän presidentin kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien kehittämisen neuvosto on 
ottanut hallintaansa niin kutsutun ekoteollisuuspuiston rakennushankkeen Arkangelin alueella. 
Ekoteollisuuspuisto Šiesiin suunnitellaan suurikokoista kaatopaikkaa sekä jätteidenkäsittelylaitosta, 
jonne tuotaisiin jätteitä Moskovan alueelta. Paikalliset asukkaat ovat vastustaneet kaatopaikkaa. 
Neuvoston puheenjohtaja Mihail Fedotov ilmoitti neuvoston osallistuvan aktiivisesti ongelman 
ratkaisemiseen. Asiasta kokoontui hiljattain keskustelemaan Fedotovin johdolla muun muassa 
federaatio- ja aluetason hallinnon edustajia sekä kansalaisaktivisteja. Hankkeen vireille panneita 
Moskovan hallinnon edustajia tapaamiseen ei kuitenkaan saapunut. Paikallisten aktivistien mukaan 
asukkaiden oikeuksia on rikottu erityisesti siksi, että rakennushanketta alettiin valmistella ilman, että 
siitä käytiin julkista keskustelua. Rakennushankkeen vuoksi tehdyistä laajamittaisista hakkuista 
asukkaat saivat tietää sattumalta. (viikko 48) https://tass.ru/v-strane/5836711  
 
Luonnonsuojelualueet voivat menettää osia alueistaan uuden federaatiotason lakihankkeen 
myötä. Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia maa-alueiden luokituksiin. Luonnonsuojelualueiden 
alueilla sijaitsevat asuinalueet, tiet, sähkölinjat, mineraaliesiintymät ja maatalousmaat eivät kuuluisi 
enää suojelualueeseen. Ympäristöaktivistien mukaan lakimuutos rikkoisi suojelualueiden 
yhtenäisyyden ja johtaisi yli miljoonan hehtaarin suuruisen alueen siirtymiseen suojelualueiden 
ulkopuolelle. Greenpeacen mukaan tulkinnanvaraiset pykälät antaisivat virkamiehille vapauden poistaa 
alueita suojelun piiristä mielivaltaisesti. (viikko 47) https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/332113-zapovedniki 
 
Vodokanalilta yli 200 miljoonaa ruplaa Pietarin kaupungin talousveden laadunvalvontaan. 
Pietarin kaupungin vesilaitos Vodokanal avasi tarjouskilpailun yrityksille, jotka tarjoavat vedenlaatua 
koskevia näytteenotto- ja analyysipalveluita. Vodokanalin mukaan tarkoituksena on parantaa 
juomaveden turvallisuutta. Näytteitä tultaisiin ottamaan vesijohtoverkoston eri osien lisäksi myös 
esimerkiksi Neva-joesta. (viikko 48) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/27/Vodokanal_potratit_213?hash=704867 
 
Venäjän ympäristövalvontaviranomainen syyttää Kaliningradin meripihkakombinaattia 
ympäristötuhojen aiheuttamisesta Itämerelle, yritys torjuu syytökset. Kombinaatin pääjohtaja 
ilmoitti, ettei yrityksen toiminta vahingoita ympäristöä, ja että se auttaa Kaliningradin oblastin rantojen 
suojelemisessa. Kaliningradin meripihkakombinaatti on maailman suurin meripihkan tuottaja. Se on 
alalla myös Venäjän ainoa. (viikko 47) https://tass.ru/ekonomika/5813054 
https://tass.ru/ekologiya/5821920  
 
Pietari ohitti Moskovan Euroopan saastuneimpien kaupunkien listauksessa. Numbeo-
tietokannan puolivuosikatsauksen mukaan Pietari on sijalla 17. ja Moskova sijalla 19. Tällä hetkellä 
saastunein Euroopan kaupunki sijaitsee tietokannan mukaan Makedoniassa. Saastuneisuus 
määritellään ilman-ja juomaveden laadun, vesistöjen saastuneisuuden, jätehuollon toimivuuden, 
paikallisten asukkaiden ympäristön tilaa koskevan käsityksen, melun, puistojen ja viheralueiden 
määrän perusteella. (viikko 45) https://www.dp.ru/a/2018/11/06/Peterburg_obognal_Moskvu 
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1.2. Aktivismi ja kansalaisjärjestöt 

 
Pietari johtaa Venäjän mielenosoitusmäärissä, kertoo uusi tutkimus – voi vaikuttaa myös 
Beglovin suosioon. Venäjällä protestiaktiivisuus kasvoi rajusti lokakuusta 2017 syyskuun 2018 
loppuun asti, käy ilmi Taloudellisten ja poliittisten uudistusten keskuksen tuoreesta tutkimuksesta. 
Vuonna 2018 asiantuntijat laskivat 2526 mielenosoitusta, kun vuonna 2017 niitä oli 1479. Suurin osa 
mielenosoituksista (46,5% vuonna 2018) liittyi eläkeuudistukseen, ja mielenosoituksissa puhuttiin myös 
polttoaineen hinnan ja verojen noususta. Eniten mielenosoituksia laskettiin Pietarissa, vähiten 
Tšetšeniassa. Politologi Rostislav Turovski selitti RBK:lle Pietarin johtoasemaa kaupunkilaisten 
poliittisella aktiivisuudella ja entisten alueellisten viranomaisten ja yhteiskunnan heikolla 
vuorovaikutuksella. Taloudellisten ja poliittisten uudistusten keskuksen mukaan eniten 
mielenosoituksia järjesti Kommunistinen puolue, toiseksi eniten oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin 
kannattajat. Turovskin mukaan Pietariin voidaan odottaa lisää mielenosoituksia, mikäli kaupungin johto 
ei saa tilannetta parannettua. Politologi Konstantin Kalatšev puolestaan on varma siitä, että protestit 
voivat vaikuttaa Aleksandr Beglovin suosioon. Kalatševin mukaan muutosta odottaville pietarilaisille 
Beglov ei vaikuta muutoksen ajajalta, ja protestimielialat voivat näkyä äänestyspäivänä. Keskuksen 
johtaja Nikolai Mironov kertoo, että mielenosoitusten määrän lisääntymisessä heijastuu jo muutaman 
vuoden ajan kerääntynyt tyytymättömyys elämän laadun huononemiseen, lisääntyvään 
yhteiskunnalliseen kahtiajakoon ja positiivisten tulevaisuudennäkymien puuttumiseen. Turovskin 
mukaan protestimielialojen voidaan odottaa laskevan talveksi, ja kevääksi voidaan odottaa taas uutta 
protestiaaltoa. Suurinta protestiaktiivisuutta tullaan todennäköisimmin näkemään niillä alueilla, joilla 
järjestetään ensi syksynä kuvernöörin ja lakiasäätävän kokouksen vaalit. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/08/Peterburg_priznali_lidero https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/331075-more-protests  https://paperpaper.ru/papernews/2018/11/08/analitiki-nazvali-peterburg-
samym-pr/?fbclid=IwAR3ByewV7h-KU3hjUTmwI-KjU0ey9og8cLk2Z46gSF9iIKyWItJP_qTfwOk 
 
Sandarmoh uutisissa – Sandarmohia tutkineen historioitsija Juri Dmitrievin syytteiden käsittely 
siirrettiin joulukuulle. Petroskoin oikeus aloitti 8.11. Dmitrievin syytteiden käsittelyn. Dmitrieviä 
syytetään alaikäisen pornografisesta kuvaamisesta sekä alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalisesta 
väkivallasta. Dmitrievin tyttären Ekaterina Klodtin oli tarkoitus olla tapaamisessa kuultavana. Dmitriev 
pyysi kuitenkin lykkäämään asian käsittelyä, sillä hänellä ei ollut ollut aikaa tutustua ensimmäisen 
rikossyytteen aineistoon. Asiaa tullaan käsittelemään tiistaina 18. joulukuuta klo 10.30. 
Lisäksi Venäjän BBC News käsitteli YouTube -kanavallaan Memorial-järjestön ja kulttuuriministeri 
Medinskin Sandarmoh-versioiden eroavaisuuksia. BBC kertoo, että versiolla siitä, että Sandarmohiin 
olisikin Stalinin uhrien sijaan haudattu suomalaisten ampumia puna-armeijan sotilaita, on vähän, mutta 
näiden tukijoiden joukossa on Sotahistoriallinen seura, jota Medinski johtaa. Videolla käsitellään myös 
Sandarmohia tutkineiden Dmitrievin sekä Medvežegorskin kaupunginmuseon johtajan Sergei Koltyrinin 
pidätyksiä. Lisäksi 7x7-julkaisu kertoo, kuinka Inkerin liitto on viiden vuoden ajan yrittänyt kerätä rahaa 
Sandarmohiin pystytettäväksi tarkoitettuun muistomerkkiin Stalinin vainon kohteiksi joutuneille 
suomalaisille. (viikko 45) https://7x7-
journal.ru/anewsitem/113512?fbclid=IwAR2d58gfQZpVgO1R5vhu0klFSosHOH-
4Hh77BTTxr4oy69dzABBhAIh5ODw 
https://www.youtube.com/watch?v=BIgTDW_RijA&fbclid=IwAR2zJNpmAu9ORMMVgN5G7keLlpR2Sc
vNZL_Y7wcEgAh2yqJf4mjAw8IxMok  
https://7x7-journal.ru/item/113444?fbclid=IwAR2evADqjO8n8vY1AOna1okhPExAC5SiFB5ebI-
hchPONSSyAKZKG90cuvY 
 
Vangitulle historioitsijalle Juri Dmitrijeville tehty uusi psykiatrinen tutkimus ei paljastanut tällä 
poikkeavuuksia. Lapsipornografiasta syytetyn Memorial-järjestön Karjalan-osaston puheenjohtajalta 
Juri Dmitrijeviltä ei löydetty seksuaalisia poikkeavuuksia Pietarissa tehdyissä seksuaalipsykologisissa 
tutkimuksissa. Dmitrijeviä vastaan on nostettu kaksi pedofiliaa koskevaa rikosjuttua, joita pidetään 
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https://paperpaper.ru/papernews/2018/11/08/analitiki-nazvali-peterburg-samym-pr/?fbclid=IwAR3ByewV7h-KU3hjUTmwI-KjU0ey9og8cLk2Z46gSF9iIKyWItJP_qTfwOk
https://paperpaper.ru/papernews/2018/11/08/analitiki-nazvali-peterburg-samym-pr/?fbclid=IwAR3ByewV7h-KU3hjUTmwI-KjU0ey9og8cLk2Z46gSF9iIKyWItJP_qTfwOk
https://7x7-journal.ru/anewsitem/113512?fbclid=IwAR2d58gfQZpVgO1R5vhu0klFSosHOH-4Hh77BTTxr4oy69dzABBhAIh5ODw
https://7x7-journal.ru/anewsitem/113512?fbclid=IwAR2d58gfQZpVgO1R5vhu0klFSosHOH-4Hh77BTTxr4oy69dzABBhAIh5ODw
https://7x7-journal.ru/anewsitem/113512?fbclid=IwAR2d58gfQZpVgO1R5vhu0klFSosHOH-4Hh77BTTxr4oy69dzABBhAIh5ODw
https://www.youtube.com/watch?v=BIgTDW_RijA&fbclid=IwAR2zJNpmAu9ORMMVgN5G7keLlpR2ScvNZL_Y7wcEgAh2yqJf4mjAw8IxMok
https://www.youtube.com/watch?v=BIgTDW_RijA&fbclid=IwAR2zJNpmAu9ORMMVgN5G7keLlpR2ScvNZL_Y7wcEgAh2yqJf4mjAw8IxMok
https://7x7-journal.ru/item/113444?fbclid=IwAR2evADqjO8n8vY1AOna1okhPExAC5SiFB5ebI-hchPONSSyAKZKG90cuvY
https://7x7-journal.ru/item/113444?fbclid=IwAR2evADqjO8n8vY1AOna1okhPExAC5SiFB5ebI-hchPONSSyAKZKG90cuvY
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tekaistuina. Tutkimusten tuloksista kertoi Dmitrijevin asianajaja Viktor Anufrijev. Myös ensimmäisen 
oikeudenkäynnin yhteydessä viime vuodenvaihteessa Moskovassa tehdyt psykiatriset tutkimukset 
olivat osoittaneet Dmitrijevin olevan terve. Seuraavan kerran häneen kohdistuvia syytteitä käsitellään 
Petroskoin kaupunginoikeudessa 18.12. Dmitrijev on pidätetty 27.1.2019 asti. (viikko 48) 
https://www.interfax.ru/russia/640010  https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.274027.html 
 
Pietarin kaupunki aikoo luovuttaa Memorial-järjestön tilat autismijärjestölle. Pietarin kaupungin 
varakuvernööri Mihail Mokretsovin mukaan autismijärjestö Anton tut rjadom on lähestynyt kaupunkia ja 
kertonut etsivänsä tiloja. Kaupunki suunnittelee antavansa sen käyttöön tilat, josta kaupunki elokuussa 
päätti häätää Memorial-järjestön. Myöhemmin entinen kuvernööri Georgi Poltavtchenko keskeytti 
häätöprosessin, mutta lokakuussa järjestö määrättiin poistumaan tiloista 9.1.2019 mennessä. Järjestö 
Anton tut rjadom on sittemmin kuitenkin kieltäytynyt ottamasta tiloja vastaan ja on vakuuttanut 
Memorialille, ettei se tiennyt mitään kaupunginhallituksen suunnitelmista. (viikko 47) https://www.the-
village.ru/village/city/news-city/332561-memorial-vyselenie   
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/11/22/1748092.html   https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/332653-memorial-vyselenie  
 
Set-järjestöä koskevan nk. ”antifasisti” -tapauksen todistaja valitti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen kidutuksesta. Ilja Kapustinin mukaan FSB:n palveluksessa olleet 
naamioituneet miehet kaappasivat ja pahoinpitelivät hänet kuluvan vuoden tammikuussa. Kapustinin 
tapausta ei otettu käsiteltäväksi tuomioistuimessa Venäjällä. Kapustin on hakenut turvapaikkaa 
Suomesta. (viikko 46) https://www.zaks.ru/new/archive/view/182912 https://www.the-
village.ru/village/city/news-city/331425-kapustin-espch 
 
Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Venäjällä yli 60 journalisteihin kohdistunutta 
pahoinpitelyä viime vuonna.  Järjestön mukaan suurin osa tapauksista jää tutkimatta. Toimittajia 
myös pidätetään massatapahtumissa aiempaa useammin. Järjestö vaatii vallanpitäjiltä nollatoleranssia 
toimittajien oikeuksien loukkauksien suhteen. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/02/V_Rossii_naschitali_bolee  
 
Vuosittainen Vihan vastainen marssi järjestettiin Pietarissa 4.11. Muutamat kymmenet osallistujat 
marssivat Vasilinsaarelta Saharovan aukiolle tutkija, ihmisoikeusaktivisti Nikolai Girenkon ja muiden 
äärioikeiston väkivallan uhrien muistoksi järjestetyssä tapahtumassa. Paikalla oli Fontankan mukaan 
huomattavasti suurempi määrä virkavaltaa kuin osallistujia, mutta ketään ei pidätetty. Marssi on 
järjestetty vuosittain vuodesta 2004 lähtien, jolloin Girenko tapettiin. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/04/V_Peterburge_policija_prop https://www.fontanka.ru/2018/11/04/023/  
 
Pietarin kaupunki kielsi kommunistista puoluetta kokoontumasta Aurora-aluksen luona 
Lokakuun vallankumouksen vuosipäivänä. Päätöstä vastaan osoittivat mieltään muutamat 
eläkeläiset yksittäisissä protesteissaan. Mielenosoittajat vastustivat kylteissään Pietarin kuvernöörin 
sijaista Aleksandr Beglovia, jonka he nimesivät syylliseksi kielteiseen päätökseen. (viikko 45) 
https://paperpaper.ru/papernews/2018/11/03/smolnyj-vpervye-zapretil-kommunist/  
https://www.fontanka.ru/2018/11/06/010/  
 
Kaksi pidätettiin Krimin tataareja tukevassa mielenosoituksessa Pietarissa 18. marraskuuta. 
Yksittäin seisoneet mielenosoittajat pidätettiin, koska he eivät suostuneet näyttämään 
henkilötodistustaan poliiseille todistaakseen kansallisuutensa. Toinen pidätetyistä piteli kylttiä, jossa oli 
iskulause: ”Monikansallisella Krimillä Krimin tataarit ovat ainoita, joita sorretaan”. (viikko 47) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/18/030/ 
 
 

https://www.interfax.ru/russia/640010
https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.274027.html
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332561-memorial-vyselenie
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332561-memorial-vyselenie
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/11/22/1748092.html
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332653-memorial-vyselenie
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332653-memorial-vyselenie
https://www.zaks.ru/new/archive/view/182912
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/331425-kapustin-espch
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/331425-kapustin-espch
https://www.dp.ru/a/2018/11/02/V_Rossii_naschitali_bolee
https://www.dp.ru/a/2018/11/04/V_Peterburge_policija_prop
https://www.fontanka.ru/2018/11/04/023/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/11/03/smolnyj-vpervye-zapretil-kommunist/
https://www.fontanka.ru/2018/11/06/010/
https://www.fontanka.ru/2018/11/18/030/
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1.3. Muut aiheet 

 
Pietarissa aloitettiin liikkuva apu HIV:tä sairastaville. Avun puoleen voivat kääntyä ne potilaat, jotka 
eivät syystä tai toisesta pysty itse menemään sairaalaan. Heidän luokseen voidaan lähettää liikkuva 
apu, johon kuuluu lääkäri, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Hanke toteutetaan 
järjestövoimin ja on Venäjällä ensimmäinen laatuaan. (viikko 48) http://doctorpiter.ru/articles/20864/  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332693-vich-pomosh  
 
FSB:n rakennuksessa Arkangelissa tehtyyn räjäytykseen liittyen pidätettiin 14-vuotias 
koululainen. Moskovalainen koululainen oli viestitellyt räjäytyksessä kuolleen 17-vuotiaan kanssa ja 
hänen hallustaan löydettiin räjähteiden valmistamiseen liittyvää materiaalia. Häntä syytetään laittomien 
räjähteiden hankintaa ja säilytystä sekä valmistamista koskevien lainkohtien perusteella, joissa 
maksimirangaistus on 12 vuotta vankeutta. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/03/Sud_vmesto_aresta_prodlil  
 
Pietarin kaupunginhallinto julkaisee videovalvontajärjestelmän, jonne kaupunkilaiset voivat itse 
lähettää videoita älypuhelimillaan. Mobiilisovelluksen nimi on ”Turvallinen Pietari”. Marraskuussa 
sovellus oli testivaiheessa. Käytettävissä sen tulisi olla joulukuun puolivälissä. (viikko 47) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332541-videonabludenie-spb 
 
Pietarissa ja Leningradin oblastin tutkintavankiloista Gorelovon tutkintavankilassa numero 6 on 
eniten ongelmia koko alueella. Bumagan pitkässä artikkelissa kerrotaan, että pidätetyt valittavat 
usein uhkailuista ja pahoinpitelyistä, ja että yhdessä huoneessa voi elää jopa 150 henkeä. 
Marraskuussa 2018 nk. antifasisti-tapauksen syytetty Julii Boršinov, joka vietti Gorelovossa viisi 
kuukautta, kertoi myös ”painajaismaisista olosuhteista”, raiskauksen uhasta ja pahoinpitelyistä. 
Bumaga kertoo artikkelissaan lisää vankien hierarkiasta, mitkä kidutustapauksista ovat menneet 
oikeuteen, ja kuinka tutkintavankilan johto reagoi ihmisoikeuspuolustajien syytöksiin. (viikko 48) 
https://paperpaper.ru/sizo-gorelovo-nazyvayut-samym-probl/ 
 
Pietari yksi Venäjän kaupungeista, joissa on paras elämänlaatu. Muita korkeimmalle sijoittuneita 
kaupunkeja talousyliopiston tutkimuksen mukaan ovat Tjumen, Groznyi, Moskova, Kazan, Sotši, 
Jekaterinburg, Tšerepovets, Tula ja Surgut. Pietari sijoittui seitsemänneksi, ensimmäisenä oli Tjumen. 
(viikko 48) https://www.fontanka.ru/2018/11/26/029/ https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/333009-best-cities https://www.dp.ru/a/2018/11/26/Peterburg_voshel_v_top-10?hash=704704  
 
Pietari niiden Venäjän alueiden joukossa, joilla on eniten sairaita lapsia. Pietarissa lähes 
neljännes lapsista kuuluu 3-5 terveysryhmään (jossa ryhmä 1 on tervein ja ryhmä 5 vähiten terve). 
Suurin osa täysin terveistä lapsista asuu Kabardi-Balkarian, Tšetšenian ja Karatšai-Tšerkessian 
tasavalloissa. Asiasta kertoivat Yhteisvenäläisen kansanrintaman asiantuntijat. (viikko 48) 
http://doctorpiter.ru/articles/20908/ 
 
Aborttien määrä laskenut Venäjällä 30 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Asiasta tiedotti 
Venäjän federaation varaterveysministeri Oleg Salagai. Salagain mukaan kehitys on seurausta 
paremmasta yhteistyöstä järjestöjen ja psykologista apua tarjoavien toimijoiden kanssa. Salagain 
mukaan aborttien määrä on Venäjällä kuitenkin yhä korkea. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/02/V_Rossii_snizilos_chislo   
 
Pietarin uusilla metroasemilla havaittu lukuisia puutteita. Uusilla Begovajan ja Novokrestovskajan 
asemilla on puolessa vuodessa havaittu yli tuhat puutetta. Nyt puutteita korjataan junaliikennettä 
kuitenkaan pysäyttämättä, kertoo kaupungin varakuvernööri Igor Albin. Pietarin metron johtaja on 
kieltänyt tiedot irtisanoutumisestaan. Albin kuitenkin uskoo, että "kierto tapahtuu ennemmin tai 
myöhemmin". (viikko 48) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333245-metro-
defektyhttps://www.fontanka.ru/2018/11/27/051/ 

http://doctorpiter.ru/articles/20864/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332693-vich-pomosh
https://www.dp.ru/a/2018/11/03/Sud_vmesto_aresta_prodlil
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/332541-videonabludenie-spb
https://paperpaper.ru/sizo-gorelovo-nazyvayut-samym-probl/
https://www.fontanka.ru/2018/11/26/029/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333009-best-cities
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333009-best-cities
https://www.dp.ru/a/2018/11/26/Peterburg_voshel_v_top-10?hash=704704
http://doctorpiter.ru/articles/20908/
https://www.dp.ru/a/2018/11/02/V_Rossii_snizilos_chislo
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333245-metro-defekty
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333245-metro-defekty
https://www.fontanka.ru/2018/11/27/051/
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2.  TALOUS 

 Fontanka julkaisi tutkimuksen vaikuttavimmista suomalaisyrityksistä Venäjällä – Fortum oli 
jälleen vaikuttavin. Pietarilainen verkkolehti Fontanka julkaisi 29.11. uuden tutkimuksen 
suomalaisyritysten menestyksestä Venäjällä. Vaikutusvaltaisimmat suomalaisyritykset Venäjällä -
tutkimus on jatkoa viimevuotiselle tutkimukselle ja vuonna 2016 julkaistulle Liike-elämä suomalaisella 
DNA:lla -tutkimukselle. Fontankan tutkimuksen mukaan energiayhtiö Fortum on vaikutusvaltaisin 
suomalainen yritys Venäjällä. Fortum sijoittui tutkimuksessa ensimmäiseksi myös viime vuonna. Viime 
vuonna toiseksi sijoittunut K-Group on Venäjältä vetäytymisensä jälkeen pudonnut listalta. Toisena on 
nyt viime vuonna kuudenneksi sijoittunut Nokian Renkaat. YIT nousi neljänneltä sijalta kolmanneksi. 
(viikko 48) Suomeksi SVKK:n sivuilta: https://www.svkk.fi/uutishuone/fontanka-julkaisi-tutkimuksen-
suomalaisyrityksista-venajalla-fortum-jalleen-
ykkonen/?fbclid=IwAR2bfM88I12ySRfZtYy4XzsbWVNlZG47s7sHAb2AIj-hibQMgWw7bsvzwgk 
 
Taloustieteilijät ennustavat sosiaalisen epätasa-arvon lisääntymistä vuonna 2019. Vuonna 2017 
sosiaalinen epätasa-arvoisuus oli Venäjällä matalinta sitten vuoden 2006, mutta vuonna 2018 epätasa-
arvoisuus on alkanut taas kasvaa, ja kasvu jatkuu myös ensi vuonna, arvioidaan Pietarin 
talousyliopiston kehityskeskuksen katsauksessa ”Huomioita valtiosta ja liike-elämästä”. (viikko 45) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/07/JEkonomisti_predskazali_Ro  
 
Ostosmatkailusta tulossa venäläisille vähemmän kannattavaa – 1.1.2019 alkaen venäläiset 
saavat käyttää verovapaisiin ostoksiin ulkomailla enää maksimissaan 500 euroa. Euraasian 
talousliiton jäsenmaiden (Venäjä, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan ja Kirgisia) kansalaiset saavat 
jatkossa kuljettaa henkilökohtaisesti rajan yli maksimissaan 500 euron arvosta verovapaita ostoksia, eli 
kolme kertaa aiempaa vähemmän. Asiasta päättivät Venäjä ja sen kumppanit Euraasian talousliitossa. 
Protektionistinen päätös tehtiin jo vuonna 2017, mutta aiemmin oli ehdotettu, että summaa 
pienennettäisiin vähitellen, ja se saavuttaisi 500 euron rajan vasta vuonna 2021. Euraasian 
talousliitossa päätettiin kuitenkin nopeuttaa toimia. Tuodun tavaran maksimipaino putosi 50 kilosta 
25:een. Uudet säännöt koskevat niitä, jotka tekevät ostosmatkansa ulkomaille autolla, junalla, 
meriteitse tai jopa kävellen. Lentomatkustajia uudet säännökset eivät tule koskemaan. (viikko 45) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/113/?fbclid=IwAR3uNbmSleDto32-
dpqhVj44ptrLLe2EomokX1PYAyR3fnZJ9LF9Uabh1f8 
 
Pietarin investointifoorumi: Kuvernöörin sijainen Aleksandr Beglov puhui tarpeesta parantaa 
kaupungin yhteistoimintaa investoijien kanssa, asiantuntijat arvostelivat Pietarin kaupungin 
laihaa panostusta digitalisaatioon. Beglov piti avajaispuheessaan esimerkiksi maa-alojen 
vuokraamisen odotusaikaa liian pitkänä ja piti hallinnollisen taakan vähentämistä myös tärkeänä 
liiketoimintaympäristön parantamiseksi. Start Development -yrityksen hallituksen puheenjohtaja Zahar 
Smushkin arvosteli Pietarin kaupunkia siitä, ettei digitalisaatioon ole käytössä varoja. Hän vaati 
kaupunkia laatimaan selkeän digitalisaatiota koskevan strategian. Pietarin vuosittainen 
investointifoorumi järjestettiin 12-13.11. (viikko 46) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/12/Beglov_mozhet_izmenit_str?hash=703499  
https://www.dp.ru/a/2018/11/12/Na_chto_guljaem__JEkspert?hash=703517 
 
USA:n uudelle pakotelistalle päätyi Rossija-pankkiin kuuluva pietarilainen yhtiö. Sanktiolistalle 
päätynyt rajavastuuyhtiö Južnyi projekt on osa Rossija-pankkia. Vuonna 2017 se hankki 1,5 miljardilla 
ruplalla 100% krimiläisen viinitehtaan osakkeista. Fontanka kertoo, että itse tehdas, Rossija-pankki 
sekä pankin pääomistaja Juri Kovaltšuk ovat jo pitkään olleet pakotelistalla. (viikko 45) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/142/ 
 

https://www.svkk.fi/uutishuone/fontanka-julkaisi-tutkimuksen-suomalaisyrityksista-venajalla-fortum-jalleen-ykkonen/?fbclid=IwAR2bfM88I12ySRfZtYy4XzsbWVNlZG47s7sHAb2AIj-hibQMgWw7bsvzwgk
https://www.svkk.fi/uutishuone/fontanka-julkaisi-tutkimuksen-suomalaisyrityksista-venajalla-fortum-jalleen-ykkonen/?fbclid=IwAR2bfM88I12ySRfZtYy4XzsbWVNlZG47s7sHAb2AIj-hibQMgWw7bsvzwgk
https://www.svkk.fi/uutishuone/fontanka-julkaisi-tutkimuksen-suomalaisyrityksista-venajalla-fortum-jalleen-ykkonen/?fbclid=IwAR2bfM88I12ySRfZtYy4XzsbWVNlZG47s7sHAb2AIj-hibQMgWw7bsvzwgk
https://www.dp.ru/a/2018/11/07/JEkonomisti_predskazali_Ro
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/113/?fbclid=IwAR3uNbmSleDto32-dpqhVj44ptrLLe2EomokX1PYAyR3fnZJ9LF9Uabh1f8
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/113/?fbclid=IwAR3uNbmSleDto32-dpqhVj44ptrLLe2EomokX1PYAyR3fnZJ9LF9Uabh1f8
https://www.dp.ru/a/2018/11/12/Beglov_mozhet_izmenit_str?hash=703499
https://www.dp.ru/a/2018/11/12/Na_chto_guljaem__JEkspert?hash=703517
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/142/
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Kollektiivisen turvallisuusjärjestön kokous, Euraasian talousliiton kokous ja SNG-maiden 
epävirallinen kokous järjestetään Pietarissa 6.12. Asiasta kertoi toimittajille presidentin 
lehdistösihteeri Dmitri Peskov. (viikko 45) https://www.fontanka.ru/2018/11/08/118/  
https://www.dp.ru/a/2018/11/08/V_Peterburge_6_dekabrja_pr?hash=703322 
 

3. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT 

 
Aleksandr Gutsanista uusi Luoteis-Venäjän täysivaltainen edustaja. Presidentti Vladimir Putin 
nimitti 7.11. Luoteis-Venäjälle uuden presidentin täysivaltaisen edustajan, joka toimi aiemmin 
apulaissyyttäjänä. Fontanka kertoo Gutsanin opiskelleen Leningradin yliopiston juridisessa 
tiedekunnassa yhdessä pääministeri Dmitri Medvedevin kanssa, jonka kanssa tämän kerrotaan olevan 
erityisen läheinen. Vuodesta 1987 Gutsan palveli Leningradin ja Pietarin syyttäjänvirastossa. 
Fontankan mukaan tämä ei puhu vieraita kieliä lainkaan. Gutsanilla kerrotaan olevan erityissuhde 
FSB:hen, jota hän pitää yhtenä valtion perustuksista. 
Gutsan on pysynyt poissa julkisuudesta – viimeisten kymmenen vuoden aikana hän näyttää antaneen 
vain yhden haastattelun: Rossiskaja Gazetalle Luoteis-Venäjän ongelmista vuonna 2016. Gutsan on 
naimisissa opiskelutoverinsa Natalia Gutsanin kanssa, joka johtaa yhtä Pietarin tuomioistuimista. 
Fontanka kertoo pariskunnan tienanneen 6,5 miljoonaa ruplaa vuonna 2017. Gutsanin entisinä ja 
nykyisinä naapureina kerrotaan olleen mm. Vuoriyliopiston rehtori Vladimir Litvinenko, Pietarin 
kuvernöörin sijaisen Aleksandr Beglovin vaimo Natalia Beglova, Nord Streamin johtaja Sergei 
Serdjukov sekä Pietarin valtionyliopiston rehtorin poika Sergei Kropatšev. 
Nimitystä Aleksandr Beglovilta vapautuneeseen paikkaan oltiin odotettu lähes kuukausi. Aiemmin oltiin 
arvailtu, että pestiin voitaisiin nimittää tutkintakomission johtaja Aleksandr Bastrykin tai Leningradin 
oblastin kuvernööri Aleksandr Drozdenko. (viikko 45) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/010/?fbclid=IwAR342AEZQC2S9sOW4H0al8JJdE3VSfMmSxDlJw
0PVf1Elo8o5kpXd4zeG4I    https://www.the-village.ru/village/city/news-city/330965-novyi-polpred 
 
Vuoteen 2035 päivitetty Pietarin kehitysstrategia oli lakiasäätävän kokouksen ensimmäisessä 
käsittelyssä. Strategiaa on valmisteltu jo kuvernööri Poltavtchenkon kaudella tämän vaalikampanjaan 
silmällä pitäen, mutta nyt strategiasta tuleekin kuvernöörin sijaisen Beglovin strategia. Edellinen 
vuonna 2014 hyväksytty strategia ulottuu vuoteen 2030, joten suuria muutoksia linjaan ei ole tullut, 
kertoo Beglovin talous- ja finanssipuolen neuvonantaja Jevgeni Jelin. 
Pietari nähdään edelleen innovatiivisen teollisuuden ja kuuluisan kulttuurin kaupunkina, mutta nyt 
taloudelliset edellytykset nähdään positiivisiksi eikä enää epävarmoiksi, kuten muutama vuosi sitten. 
Sen sijaan ulkomaisten investointien arvo on pudonnut 7,6 miljardiin dollariin, kun se vuonna 2013 oli 
13,4 miljardia. 
Kaupungin ongelmat ovat pysyneet suhteellisen samoina: koulujen ja sairaaloiden puute, metron 
rakentamisen hitaus, osaavan työvoiman puute monilla aloilla, hallinnolliset esteet yrittäjyyden tiellä ja 
isojen vähittäisketjujen hallinnoima päivittäistavaramarkkina. Nyt ennusteita on joillakin avainalueilla 
korjattu pessimistisempään suuntaan. Uudesta strategiasta on vedetty yli edellisessä olleet utopistiset 
tavoitteet siitä, ettei Pietarissa vuonna 2030 järjestettäisi yhtään mielenilmausta tai että laittomien 
maahanmuuttajien määrää pystyttäisiin vähentämään vähintään 80 %. 
Matkailupalvelujen huono tola on myös edelleen ongelma, mutta nyt pyritään turvallisuuden sijasta 
viemään matkailupalvelut eurooppalaiselle laatutasolle. Myös aluesuunnitteluun on panostettu. 
Mielenkiintoinen on uusi linjaus kansalaisyhteiskunnan osalta. Edelleenkin tarvitaan yhteistyötä 
aktiivisten kaupunkilaisten kanssa, mutta siinä missä vielä vuonna 2014 puhuttiin yhteistyöstä 
poliittisen järjestelmän kehittämisessä ja lainsäädäntöasioissa ja jopa kansalaisten kuulemista 
kuvernöörin ja hallituksen oikeudellisten toimien suhteen, niin nyt tyydytään muotoilemaan, että 
”yhteiskunnallisten keskusteluiden roolia lisätään”. Kansalaisjärjestöjen potentiaalin käytöstä 
kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä ei puhuta sanaakaan. 
Pietari tahtoo nostaa houkuttelevuuttaan investoijien silmissä kuusinkertaiseksi vuoteen 2035 
mennessä. Pietarin yrittäjät haluaisivat uudelta johtajalta selkeää strategiaa, mitä ei tietenkään parissa 
kuukaudessa laadita. Nyt on mentävä sillä, mitä on valmisteltu edeltäjän aikana. Tosin Beglov järjesti 
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yllätyksen myös budjettiasiassa, kun hän teki siihen olennaisia muutoksia vasta toisen keskustelun 
aikana. Marraskuisessa investointifoorumissa liikemiehet valittivat, että heillä ei ole mitään käsitystä 
tulevaisuuden näkymistä kaupungissa. Beglov ainakin kuunteli heitä ja heidän toiveitaan, kun 
viimeisten kahdeksan vuoden aikana yrittäjien valituksen selkeän suunnan puuttumisesta ovat 
haihtuneet Pietarin harmaalle taivaalle. Joka tapauksessa Strategia-2035 ei ole missään tapauksessa 
hyödytön paperi, vaan siinä on konkreettisia tavoitteita ja sen perusteella voi ainakin mitata 
virkamiesten ja hallinnon työtä. Lisäksi toinen käsittely voi tuoda Beglovin suunnalta vielä yllättäviä 
vetoja. (viikko 47) 
https://www.dp.ru/a/2018/11/20/Vot_tvoi_17_let?from=subscribe_email 
 
Beglov nimitti henkilökohtaiset neuvonantajansa. Beglovin talousneuvonantajaksi on nimitetty 
Jevgeni Jelin. Mediasuhteista vastaa Irina Gan. Nuorisopolitiikassa neuvoo Julia Ablets, jonka 
nimittämistä Fontankan tietojen mukaan Begloville ehdotettiin Kremlistä. Lisäksi neuvonantajina 
toimivat Strategisen tutkimuksen keskuksesta Vladimir Knjaginin ja näyttelijä Nikolai Burov. Aiemmin 
Fontanka kertoi, että Beglovin toimistoa johtaa Ljubov Soveršajeva, joka siirtyi pestiinsä presidentin 
täysivaltaisen edustajan toimistosta. Soveršajevan siirtymisestä ilmoitettiin 8.11. Myös Delovoj 
Peterburg kirjoittaa Pietarin kuvernöörin sijaisen Alexandr Beglovin tekemistä virkamiesten nimityksistä 
ja erotuksista. Beglov on toistaiseksi erottanut kaksi virkamiestä ja nimittänyt kuusi uutta. Vain 
presidentin varaedustajana Luoteis-Venäjällä toimineen Ljubov Soveršajevan nimitys kuvernöörin 
hallinnon henkilöstöpäälliköksi lehden mukaan oli odotettavissa. Viisi muuta nimitettiin kuvernöörin 
avustajiksi, mutta Beglovin odotetaan nimittävän heidät pian muihin keskeisiin tehtäviin hallinnossa. Jo 
erotettujen Pietarin kaupunginhallituksen juridisen komitean johtajan Julia Osipovan ja kuvernöörin 
hallinnon henkilöstöpäällikkönä toimineen David Adamin jälkeen seuraavaksi erotettavien listalla 
arvellaan olevan varakuvernöörit Aleksander Govorunov ja Konstantin Serov. (viikot 45 ja 46) 
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/066/    https://www.fontanka.ru/2018/11/08/064/ 
https://www.dp.ru/a/2018/11/11/Otboj?from=subscribe_email  
  
Pietarin kaupunginhallituksen yhteyteen perustetaan naisten asioihin keskittyvä neuvosto.  
Asiaa esitti kansalaisjärjestö Naisten allianssi, jonka aloitetta kuvernöörin sijainen Aleksandr Beglov 
tuki. Pietarin kaupunginhallinnon lehdistöpalvelu ilmoitti asiasta 24.11. (viikko 48) 
https://tass.ru/obschestvo/5831043 
 
Venäjän federaation keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova ilmoitti 
vastustavansa ennakkoäänestyksen palauttamista Pietarin vaaleihin. Pamfilova pyytää, että 
Pietarin lakiasäätävä kokous ei päättäisi palauttaa ennakkoäänestyksen käyttöä kuvernöörin- ja 
paikallisvaaleihin, jotta aiemmat negatiiviset kokemukset eivät toistuisi. Vireillä olevassa 
lakiehdotuksessa ennakkoäänestys ei ole mukana, mutta sen palauttamisesta keskustellaan. (viikko 
46) https://www.dp.ru/a/2018/11/12/Glava_CIK_vistupila_proti?hash=703512   
https://www.fontanka.ru/2018/11/12/098/  
 
Mihail Amosov jättää Jabloko-puoleen ja perustaa uuden demokraattisen liikkeen. Pietarin 
kaupungin lakiasäätävän kokouksen edustaja ja Jablokon Pietarin paikallisjaoston entinen 
puheenjohtaja Mihail Amosov jättää Jablokon ainakin 48:n tukijansa kanssa. Asiasta ilmoitettiin 
toimittajille 22.11. järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Amosov suunnittelee uuden Demokraattisen 
uudistuksen liikkeeksi nimeämänsä ryhmän perustamista. Liikkeen tulisi ”herättää eloon periaatteet, 
jotka Jablokossa on unohdettu”. Amosovin ja Jablokon johdon välinen konflikti on kestänyt jo joitain 
vuosia, ja Pietarin paikallisjaoston puheenjohtaja Jekaterina Kuznetsova piti Amosovin lähtöä 
odotettuna. (viikko 47) https://www.fontanka.ru/2018/11/22/054/  https://www.the-
village.ru/village/city/news-city/332523-amosov   http://www.rosbalt.ru/piter/2018/11/22/1748174.html 
 
Pietarin kaupunginhallituksen juridisen komitean entinen johtaja Julia Osipova pidätettiin. 
Osipovaa syytetään yli 10 miljoonan ruplan anastamisesta petoksen avulla. Osipova erotettiin johtajan 
virastaan 9.10. samaisten petosepäilyjen vuoksi. (viikko 45) https://www.fontanka.ru/2018/11/09/012/ 
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4. KAUPUNKI JA KULTTUURI 

 
Euroopan unionin teatteripalkintojen jaossa Pietarissa tuettiin taloudellisista väärinkäytöksistä 
syytettyä ohjaajaa Kirill Serebrennikovia. Teatteripalkinnon jako Pietarissa muuttui 
vastakkainasetteluksi kulttuuriministeri Vladimir Medinskin ja palkitun kesken, kun myös 
teatteripalkinnon saanut ohjaaja Valeri Fokin yhtyi Medinskin sijaan muiden ohjaajien sanoihin tukien 
julkisesti Kirill Serebrennikovia. Palkintojenjako tapahtui 13.-17.11. Pietarissa järjestetyn 
kulttuurifoorumin yhteydessä. (viikko 47) https://calendar.fontanka.ru/articles/7373/ 
 
Kulttuuriministeriö ja valtion Duuma valmiita tekemään muutoksia Pietarin statukseen Unescon 
maailmanperintökohteena. Lakihanke poistaisi osittain Unescon maailmanperintökohteelle kuuluvat 
vaatimukset Pietarilta. Asiasta kertoi Fontankalle 27.11. duuman komitean puheenjohtajan 
ensimmäinen sijainen Elena Drapeko. Drapekon mukaan Venäjä ei tahdo ulos Unescon sopimuksesta, 
mutta kertoo sen vuonna 1991 hyväksymän sopimuksen velvoitteiden olevan paisuneen liian suuriksi. 
(viikko 48) https://www.fontanka.ru/2018/11/27/089/ https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/333259-unesco-spb 
 
Kuvernöörin sijaiselle Begloville vetoomus Leningradin piirityksen sotilasparaatin 
peruuttamiseksi. Kaupunginhallinto: sotilasparaatia ei peruuteta. Internetissä julkaistua 
vetoomusta on tukenut noin neljä tuhatta henkeä, joista osa on tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. 
Tekstin julkaisi Facebookissa historioitsija Daniil Kotsjubinski, jonka mukaan tapahtuma on täysin 
sopimaton surulliselle tapahtumalle, ja huomautti, ettei valtio ole vielä nimennyt uhrien todellista 
määrää eikä haudannut monia taisteluissa kuolleita kaupunkilaisia. Pietarin kaupunginhallintoa 
kehotetaan vetoomuksessa luopumaan sotilasparaatista ja käynnistämään ohjelma piirityksen 
tutkimusta varten. Sotilasparaati on tarkoitus järjestää Pietarin Palatsiaukiolla 27.1.2019 Leningradin 
piirityksen murtumisen vuosipäivänä ja siihen osallistuu 2,5 tuhatta sotilasta. Historioitsija Lev Lurje 
arvelee, että päätöksen sotilasparaatin järjestämisestä on tehnyt joku kuvernöörin sijaisen Aleksandr 
Beglovin virkamiehistä, ja että sitä käytetään vaalien alla kaupunginhallinnon omaan PR:ään. 
Kaupunginhallinnosta kerrotaan, että päätöksen paraatin järjestämisestä on tehnyt puolustusministeriö. 
(viikko 48) https://www.fontanka.ru/2018/11/27/019/   https://www.the-village.ru/village/city/news-
city/332551-blokada-parad   https://www.the-village.ru/village/city/news-city/333251-parad-blokada 
 
Arkangelissa avattiin 30.11. Suomen ja Neuvostoliiton välisestä talvisodasta kertova näyttely. 
Näyttelyn keskipisteessä on Arkangelin oblastista lähteneen 9. hiihtopataljoonan kohtalo. Näyttely on 
monivuotisen tutkimuksen tulos. (viikko 48)  
http://www.news29.ru/novosti/kultura/Sobytijam_russko_finskoj_vojny_budet_posvjaschena_novaja_vy
stavka_v_Gostinyh_dvorah/78160 
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