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• Pietarin kaupunki haluaa turistiveron pilottialueeksi. 
• Alaikäisille 10 000 ruplan sakot korruptionvastaiseen 
mielenosoitukseen osallistumisesta. 
• Venäjän tutkintakomitean puheenjohtaja Bastrykin ja poliisiylijohtaja 
Kolehmainen tapasivat Pietarissa 
• FSB: Terrori-isku Pietarin metroon valmisteltiin Telegramin avulla. 
• Viipurin sataman toiminta saattaa pysähtyä omistusepäselvyyksiin. 
 

1. Politiikka ja yhteiskunta 
 
Nobel-kirjailijan haastattelusta journalistinen riita Pietarissa. Nobel-kirjailija Svetlana 
Aleksejevitšin haastattelu Delovoi Peterburg –lehteen on aiheuttanut Pietarista Moskovaan levinneen 
keskustelun journalismin etiikasta. Delovoi Peterburgin toimittaja Sergei Gurkin teki lehden pyynnöstä 
haastattelun, jonka käytön Aleksejevitš kuitenkin haastattelun päätteeksi kielsi. Gurkin halusi julkaista 
haastattelun kiellosta huolimatta, mutta Delovoi Peterbug ei siihen suostunut. Haastattelussa Gurkin 
haastaa kovalla tavalla Aleksejevitšin käsityksiä Ukrainan tilanteesta. Selväksi tulee, että Gurkin 
kannattaa Venäjän Ukrainan politiikkaa, Aleksejevitš ei. Kun Delovoi Peterburg ei haastattelua 
julkaissut, Gurkin tarjosi sen Regnumille, joka julkaisi jutun. Delovoi Peterburg antoi Gurkinille potkut ja 
pahoittelee sitä, että haastattelua käytetään propagandatarkoitukseen. Regnum tunnetaan viestimenä, 
jota venäjän vallanpitäjät ovat käyttäneet vaikuttamistyössään.  
https://regnum.ru/news/society/2290056.html 
https://regnum.ru/news/polit/2290551.html 
https://www.dp.ru/a/2017/06/21/Ispolnitelnij_redaktor 
 
Pietarin Eurooppalaisen yliopiston rehtori vaihtui. Pietarin Eurooppalaisen yliopiston rehtori Oleg 
Harhordin jätti eronpyynnön perjantaina 23.6. ja yliopiston on pyyntöön suostunut. Harhordin oli 
johtanut yliopistoa kahdeksan vuotta. Eurooppalaisen yliopiston tiedotteessa sanotaan, että Harhordin 
toivoo eronsa helpottavan yliopiston kehittymistä. Väliaikaiseksi rehtoriksi nousee yliopistoa vuosina 
2003-2009 johtanut Nikolai Vahtin, ja vuoden sisällä etsitään uutta rehtoria. Eurooppalaisen yliopiston 
mennyt vuosi ei ole ollut helppo. Tammikuussa 2017 Pietarin omaisuudesta vastaava komitea irtisanoi 
vuokrasopimuksen muun muassa vääränlaisten ikkunoiden asentamisen vuoksi. Maaliskuussa 2017 
oikeudessa yliopistolta vietiin opetuslisenssi sen jälkeen, kun oppilaitoksia valvova viranomainen oli 
tarkistuksissaan löytänyt lukuisia puutteita yliopiston työssä. Eurooppalainen yliopisto koettaa yhä 
oikeusteitse saada mahdollisuuden jatkaa toimintaansa. Yliopiston neuvoston jäseniä ovat muiden 
muassa Venäjän entinen finanssiministeri Aleksei Kudrin ja Eremitaasin johtaja Mihail Piotrovski. 
http://www.fontanka.ru/2017/06/23/111/, 
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.spb.kp.ru%2Fonline%2Fnews%2F2786203%2
F&text=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D1%82&content=alldocs&from=search 
 
Pietarin Eurooppalaiselta yliopistolta poistettiin toimilupa. Asia käy ilmi Venäjän 
opetusviranomaisen Rosobnadzorin sivuilta. Eurooppalainen yliopisto päätti olla riitauttamatta 
oikeuden päätöksiä, vaan anoi heinäkuun lopussa itse toimilupansa mitätöimistä. Nyt yliopisto voi 
hakea uutta toimilupaa kaikille maisteri- ja tohtoriohjelmilleen ja muille ammattiohjelmilleen. Yliopiston 
ongelmat alkoivat viime syksynä, kun opetusviranomainen teki tarkastuksia yliopiston tiloihin ja havaitsi 
niissä puutteita ja rakennusmääräyksien rikkomuksia. Yksityinen Eurooppalainen yliopisto on yksi 
Pietarin johtavia yliopistoja. http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/02/1635424.html 
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FSB: Terrori-isku Pietarin metroon valmisteltiin Telegramin avulla. Pietarin metroon 3.4. tehtyä 
terrori-iskua valmisteltiin pikaviestinpalvelu Telegramin avulla, ilmoitti FSB maanantaina 26.6.   FSB:n 
mukaan Telegramia käytettiin valmistelun kaikissa vaiheissa ja myös muissa terrori-iskuissa. FSB:n 
mukaan venäjällä toimivat terroristijärjestöt käyttävät eniten Telegramia, sillä sen avulla voi keskustella 
salaisesti. Fontanka kertoo samassa uutisessa, että FSB:n ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun 
Telegramin perustaja Pavel Durov oli kieltäytynyt viestimiä valvovan Roskomnadzorin käskystä täyttää 
hänelle lähetettyyn kaavakkeeseen tiedot Telegramia hallitsevasta yhtiöstä. Roskomnadzorin johtaja 
Aleksandr Zharov on lähettänyt henkilökohtaisesti Duroville kirjeen, jossa varoittaa, että Telegarm 
saatetaan kieltää Venäjällä, jos Durov ei tietopyyntöön vastaa. Durov kommentoi Rosbaltille, että 
Zharovin vaatimus ”avainten” antamiseksi Telegramin viestien purkamiseen rikkoo Venäjän 
perustuslakia. ”Yhdessäkään maailman maassa ei ole kielletty kaikkia pikaviestimiä tai VPN-palveluita. 
Jotta terrorismi voitaisiin voittaa (palveluita) kieltämällä, pitää kieltää koko internet”, Durov sanoi. 
http://www.fontanka.ru/2017/06/26/008/,, http://www.rosbalt.ru/russia/2017/06/26/1625823.html. 
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=tass.ru%2Fproisshestviya%2F4364933&content=all
docs&from=story 
 
Televisio näytti, miten Telegramin käyttäjistä tuli terroristeja (Fontankan otsikon suora käännös) 
Pietarilainen Fontanka.ru kertoo, miten Venäjän maanlaajuisilla televisiokanavilla – NTV, 5-kanava, 
Pervyi, Rossija - on kommentoitu Telegramin perustaja Pavel Durovia. Fontanka kutsuu ohjelmia 
”kampanjaksi Pavel Durovia ja Telegramia vastaan”. Kampanjan rooleissa esiintyy terroristeja, 
huumekauppiaita, ”asiantuntijoita” ja FSB:n nimettömiä miehiä. Pavel Durovia on kutsuttu anarkistiksi 
ja tuhotyöntekijäksi. 5-kanava käyttää Fontankan mukaan samaa tyyliä Durov-uutisissaan kuin 
kertoessaan oppositiotoimijoista. On nuori nainen Julija, jonka äiti kuoli Pietarin metroiskussa – ja 
metroisku tapahtui Telegramin vuoksi. Durovia kuvaillaan ilkeäksi neroksi, joka pukeutuu aina mustiin. 
Vanha luokkakaveri kertoo, kuinka pikku-Pavel hajotti koulussa tietokoneita ja kirjoitti, kuinka yhden 
opettajan ”must die”. Reportaasia sävytetään rikosohjelmista tutulla pahaenteisellä musiikilla. 
Fontankan mukaan vielä perjantaina 23.6. Durovin yhteydessä puhuttiin televisiossa lähinnä 
huumekauppiasta. Tyyli muuttui Pervyillä sunnuntaina 25.6. Durov nimettiin anarkistiksi, Telegramin 
käyttäjät hänen tukijoikseen ja nimetön FSB:n mies kertoi, että terroristit käyttävät Telegramia. 
http://www.fontanka.ru/2017/06/26/095/ 
 
Durov toimitti Roskomnadzorin vaatimat tiedot Telegramin rekisteröintiä varten. Pavel Durov on 
suostunut liittämään Telegramin Roskomnadzorin rekisteriin.  Durov kuitenkin painottaa, ettei 
pikaviestipalvelulla ole aikomusta noudattaa ns. Jarovajan lakia (terrorisminvastainen lakipaketti, joka 
lisää mm. teleoperaattoreiden velvollisuuksia luovuttaa tietoja maan turvallisuuspalvelulle). Fontankan 
toisessa jutussa pohditaan Telegramin ja Roskomnadzorin välien uutisoinnin lisänneen Telegramin 
suosiota Venäjällä. Lisäksi Aleksey Navalnyin kampanjapäällikkö Leonid Volkov kommentoi tapausta 
viihdyttäväksi baletiksi, jolle odotetaan jatkoa. 
http://www.fontanka.ru/2017/06/28/086/, http://www.rosbalt.ru/russia/2017/06/28/1626725.html 
http://www.fontanka.ru/2017/06/28/131/ 
 
Pietarissa pidätettiin äärijärjestön jäsenyydestä  epäilty – hakenut turvapaikkaa Ruotsista. 
Pietarissa Kirovskin piirioikeudessa pidätettiin kesäkuun lopulla Venäjän kansalainen Magomed 
Ahimov, 31, jota epäillään osallisuudesta  äärijärjestön toimintaan. Nimettömänä esiintyvänä 
turvallisuusorganisaation lähde kertoi Ria Novostille, että Ahimov on aiemmin ollut todistajana  
oikeusjutussa, jossa tutkittiin Hizb ut-Tahrir –järjestön Pietarin solun toimintaa,  ja Ahimov on myös itse 
osallistunut solun toimintaan.  Venäjällä Hizb ut-Tahrir on vuodesta 2003 luokiteltu terroristijärjestöksi.  
Lähteen mukaan Ahimov yritti saada poliittisen turvapaikan Ruotsista. Hizb ut-Tahir on toiminut 
Pietarissa vuosina 2009-2015, ja sitä vastaan alkoi oikeudenkäynti 2014. Yksi ryhmän päätekijöistä, 
Karim Igragimov, tuomittiin elokuussa 2016 vankeuteen 17 vuodeksi. 
https://ria.ru/incidents/20170628/1497461538.html., 
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=ok-
inform.ru%2Fobshchestvo%2Fproisshestviya%2Fsud%2F95733-podozrevaemye-v-terrorizme-
arestovany-v-peterburge.html&content=alldocs&from=story 
 
Alaikäisille 10 000 ruplan sakot korruptionvastaiseen mielenosoitukseen osallistumisesta. 
Alaikäisille Venäjän päivänä 12.6. Marsin aukion mielenosoituksessa kiinniotetuille alaikäisille on 
rangaistukseksi määrätty 10 000 ruplan (noin 160 euroa)  sakkoja, kertoo pietarilainen uutissivusto 
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Fontanka.ru. Rangaistuksen määrättiin Alaikäisten asioita käsittelevässä komissiossa, minne tekijät ja 
heidän vanhempansa kutsuttiin. Vanhemmat ovat kertoneet Fontankalle, että heille ei kerrottu, keitä 
komission 13 jäsentä olivat. Komissio esitti kysymyksiä sekä nuorille että näiden vanhemmille. Nuorilta 
esimerkiksi kysyttiin, saivatko he rahaa mielenosoitukseen osallistumisesta. Vanhemmilta kysyttiin, 
tietävätkö he, että mielenosoituksiin osallistumisesta maksetaan 300-500 ruplaa. Lopuksi komissio 
äänesti siitä, onko epäilty tekijä syyllinen vai ei. Mielenilmaus oli oppositiopoliitikko Aleksey Navalnyin 
koolle kutsuma ja siihen osallistui Pietarissa noin 10 000 henkilö paikassa, jolle ei ollut viranomaisten 
lupaa. Poliisi otti kiinni 500-600 henkilöä, joista 74 oli alaikäistä. Osa päästettiin vapaaksi heti 
henkilöllisyyden ja ”ennaltaehkäisevän” keskustelun jälkeen. Loput saivat rangaistuksen hallinnollisten 
sääntöjen rikkomisesta. http://www.fontanka.ru/2017/06/28/112/ 
 
Venäjän tutkintakomitean puheenjohtaja Bastrykin ja poliisiylijohtaja Kolehmainen tapasivat 
Pietarissa Tapaamisessa keskusteltiin yhteistyöstä konkreettisten rikosjuttujen kohdalla. 
Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotin ja Bastrykinin tapaamisessa taas keskusteltiin 
kahdenvälisen rikostorjuntayhteistyön ajankohtaista kysymyksistä ja mahdollisuuksista. Lisäksi 
suomalaisdelegaatio vieraili laboratoriossa, jossa tutustuttiin venäläisen rikostutkinnan välineisiin.  
https://www.kompravda.eu/online/news/2795464/ 
 
Pietari järjestelee hallintoaan presidentinvaalien lähestyessä. Pietarissa aloittaa syyskuussa 
työskentelyn uusi komitea nimeltä Alueellisen kasvun komitea, joka vastaa politiikasta, vaaleista, 
alueyhteistyöstä ja yhteistyöstä Krimin kanssa. Sen saa johdettavakseen varakuvernööri Konstantin 
Serov, joka on Pietarin kuvernöörin Georgi  Poltavtšenkon läheinen ystävä.  Aiemmin tehtävät 
kuuluivat varakuvernööri KGB-taustaiselle Aleksandr Govorunoville, jolle nyt jäävät turvallisuusasiat. 
Uutissivusto Fontanka.ru:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tämä on valmistautumista 
Venäjän ensi vuoden presidentinvaaleihin. Politologi Aleksandr Konfisarovan mukaan vielä ei ole 
selvää, kuka tulee johtamaan presidentinvaaleihin valmistautumista Pietarissa. Tästä Konfisarovan 
mukaan on meneillään kova kamppailu. http://www.fontanka.ru/2017/07/05/098/ 
 
Sakkoja laittoman kaatopaikan järjestäjälle. Yritys nimeltä ImperialEkoServis 
(ИмпериалЭкоСервис) piti Pietarissa Pushkinin alueella laitonta kaatopaikkaa, joka vastasi kooltaan 
12 jalkapallokenttää. Yritys määrättiin maksamaan miljoonan ruplan (16 200 euroa) sakot. Myös 
kaatopaikalle roskia tuoneita kuljettajia määrättiin sakkoihin. Tarkastajat löysivät kaatopaikan alueelta, 
jonka on määritelty maatalousmaaksi. Laittomalla kaatopaikalla oli järjestetty myös jätteiden lajittelua. 
https://www.dp.ru/a/2017/07/05/Kompaniju-organizatora_sva. http://www.5-tv.ru/news/139002/ 
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=ok-inform.ru%2Fobshchestvo%2F96292-
ogromnaya-svalka-v-shusharakh-oboshlas-organizatoram-v-million-
rublej.html&content=alldocs&from=story 
 
Uutissivusto on selvittänyt Leningradin alueen lakiasäätävän kokouksen edustajien 
tehokkuutta. Uudet edustajat aloittivat syksyllä. Uutissivuston mukaan heistä kukaan ei ole 10 
kuukauden aikana käynnistänyt yhtäkään lakialoitetta. Edustajan kuukausipalkka on 180 000 ruplaa.  
http://47news.ru/articles/123169/ 
 
Pietarin terrori-iskuista syytetyt valittivat Euroopan ihmisoikeusistuimeen kidutuksesta FSB:n 
”salaisessa vankilassa”. 24. heinäkuuta venäläinen lehti Republic kertoi, että veljeksiä Abror ja 
Akram Azimov, joita syytetään osallisuudesta huhtikuiseen terrori-iskuun, on kidutettu FSB:n 
”salaisessa vankilassa” ja että veljekset ovat tehneet asiasta valituksen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen. Samassa yhteydessä valituksen teki myös kolme muuta henkilöä, joiden 
tapaukset eivät liittyneet terrori-iskuun. Abror Azimovin asianajajan mukaan FSB:n tutkijat pakottivat 
Azimovin antamaan lausunnon uhkailemalla tätä ja tämän sukulaisia väkivallalla. Venäjän 
ihmisoikeusvaltuutettu Tatjana Moskalkova kommentoi asiaa sanomalla, ettei usko mitään ”salaista 
vankilaa” olevan olemassakaan, koska ei ole saanut niihin liittyen yhtään valitusta. Sen sijaan hän 
kertoi uskovansa, että Ukrainassa on  salaisia vankiloita.  (Alkuperäisen kidutuksesta kertovan jutun 
teki RBK:n toimittaja. Tämä halusi alun perin jutun julki RBK:ssa, tarjosi siitä toimitukselle useita eri 
versioita, mutta koska juttua ei siitä huolimatta haluttu julkaista, hän irtisanoutui ja teki jutun 
Republicille.) https://meduza.io/news/2017/07/26/ne-veryu-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-
prokommentirovala-rassledovanie-o-sekretnoy-tyurme-fsb, 
https://meduza.io/news/2017/07/26/advokat-figuranta-dela-o-terakte-v-peterburge-zastavili-otkazatsya-
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ot-slov-o-sekretnoy-tyurme-
fsb?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news, 
https://www.dp.ru/a/2017/07/26/Figurant_dela_o_terakte_v/?from=notification 
 
FSB otti kiinni seitsemän maahanmuuttajaa epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta Pietarin 
joukkoliikennevälineissä. FSB:n tiedotusosaston mukaan kiinni otetut ovat Keski-Aasiasta. Heitä 
epäillään terrori-iskun suunnittelusta julkisilla kokoontumispaikoilla ja junaliikenteessä. Venäjän 
varapääsyyttäjä kertoi julkisuuteen, että vuoden 2017 aikana on tähän mennessä rekisteröity 13 terrori-
iskua, josta 12 on onnistuttu pysäyttämään valmisteluasteella. (Yksi, jota ei saatu pysäytettyä viittaa 
Pietarin metroiskuun huhtikuussa – kirj. huom) 
https://www.dp.ru/a/2017/07/28/FSB_zaderzhala_semerih_mig/?from=notification 

Oppositiopoliitikko ja Pietarin lakiasäätävän kokouksen (Zaks) edustaja Maksim Reznik 
pidätettiin kymmeneksi päiväksi. Kasvun puoluetta edustava Reznik pidätettiin osallistumisesta 12. 
kesäkuuta Pietarissa järjestettyyn korruptionvastaiseen mielenosoitukseen, johon osallistui noin 10 000 
ihmistä. Reznik oli ainoa Zaksin edustaja, joka osallistui mielenosoituksiin. Häntä syytetään 
osallistumisesta laittomaan mielenilmaukseen. Lisäksi hän on saanut noin 160 euron sakot. Reznikin 
mukaan hän osallistui tapahtumaan voidakseen osaltaan tarkkailla ja kontrolloida sitä, että 
mielenilmauksen osallistujat ja poliisi noudattaisivat lakia. Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen 
Pietarin-johtaja Marina Šiškina on kritisoinut viranomaisten toimintaa ja koko oikeusprosessia ja 
ilmoittanut aloittavansa aiheesta oman selvityksensä. 
https://meduza.io/news/2017/07/28/peterburgskogo-deputata-arestovali-na-desyat-sutok-za-aktsiyu-
12-iyunya?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news, 
http://www.fontanka.ru/2017/07/31/013/ 

 
2. Talous 
 
Karjalan ex-päämies Aleksandr Hudilainen on nimitetty AO Ust-Luga Oilin johtokuntaan.  
Yhtiö omistaa ja operoi öljyterminaalia Ust-Lugan satamassa. Hudilainen joutui eroamaan päämiehen 
tehtävästä helmikuussa. https://www.dp.ru/a/2017/07/10/JEks-glava_Karelii_Hudilaj 
 
Luoteis-Venäjän entinen poliisipäällikkö tuomittiin seitsemäksi vuodeksi rangaistussiirtolaan. 
Dzerzhinskin alueoikeus langetti seitsemän vuoden tuomion Vitali Bykoville, jota syytettiin laittomien 
bonusten (ns. kultaisten sateenvarjojen) maksamisesta alaisilleen. Lisäksi Bykov joutuu maksamaan 
sakkoja valtiolle 400 000 ruplan edestä (n. 6000 euroa). Bykov järjesti yhdessä kolmen muun alaisensa 
kanssa noin kolmellekymmenelle entiselle työntekijälle bonuksia yhteensä noin 19 miljoonan ruplan 
(284 000 euroa) edestä. Lisäksi Bykov ja alaiset olivat vaatineet rakennusyhtiö LSR:ltä yhteensä 21 
asuntoa, jotka olivat myöhemmin menneet poliisien lähipiirille tai –sukulaisille. 
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/17/1631308.html 
 
Viipurin sataman toiminta saattaa pysähtyä omistusepäselvyyksiin. Ainoa satamapalveluja 
tarjoava yritys OOO Portovoe oborudovanie on tehnyt tahallisen konkurssin. Yhtiön omistaa liikemies 
Vitali Arhangelski, joka emigroitui Ranskaan v. 2009 ajauduttuaan ristiriitoihin Bank Sankt-Peterburgin  
johdon kanssa. Viranomaiset epäilevät, että Portovoe oborudovanien liiketoimintoja ja henkilökuntaa 
siirrettiin ennen konkurssia uuteen yritykseen, jonka taustalla Venäjän viranomaisten mukaan on 
Arhangelski erilaisten omistusjärjestelyjen kautta. Konkurssipesän hoitaja on katkaissut Portovoe 
oburovanien sopimukset satamapalveluiden tuottamisesta, mikä voi johtaa sataman toimintojen 
pysähtymiseen. Viipurin satama on kuljetusmääriltään pienin Venäjän itämeren satamista. Sataman 
kautta kulkee tällä hetkellä lähinnä hiiltä ja mineraalilannoitteita.  
https://www.dp.ru/a/2017/07/07/Borba_za_Viborgskij_port 
 
Pietariin suunnitellaan maksullisia  polkupyöräparkkeja. Pietarin liikennekomitea kyselee 
parhaillaan kaupunkilaisilta, mille metroasemille pyöräparkkeja erityisesti toivotaan ja kuinka paljon 
pietarilaiset ovat valmiita pyöräsäilytyksestä maksamaan (kertamaksuvaihtoehdot 0-100 ruplan välillä). 
Nettikyselyn täyttäminen vaatii Google-tilin. http://www.rosbalt.ru/piter/2017/06/26/1626044.html 
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Allegron matkustajamäärä on noussut 30 % alkuvuonna . Kasvua on 30 % verrattuna viime 
vuoden ensimmäiseen puoliskoon, kertoo Venäjän valtion rautatieyhtiö RZD. Matkustajamäärä 
Helsingin ja Pietarin välillä oli yhteensä 229 800, mikä on lähes yhtä paljon kuin vastaavana 
ajankohtana v. 2014 (253 800 matkustajaa).    
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/07/712834-perevozki-poezdami-allegro 

 
Pietarilaisten asenteet muuttuneet kiinalaisturisteja kohtaan. Pietarilaiset ovat alkaneet purkaa 
negatiivisia tuntojaan kiinalaisturistien määrästä ja käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Jotkut 
hotellit käyttävät lisämaksuja kiinalaisturistien kohdalla. Vuosi sitten yritykset ja viranomaiset alkoivat 
panostaa kiinalaisturistien palveluihin. Vuosi sitten Pietarissa joka kuudes kaupungin ulkomainen turisti 
oli kiinalainen. http://www.fontanka.ru/2017/07/13/042/ 
 
FSB otti kiinni Pietarin läntisen ohitustien rakennustyössä osallisena olleen yhtiön 
toimitusjohtajan. FSB epäilee TEK-yhtiön johtajaa Viktor Kurnosovia noin 370 miljoonan ruplan (noin 
5,8 miljoonaa euroa) kavalluksesta. Viranomaisten kanta on, että yhtiö on tarkoituksellisesti käyttänyt 
halpoja materiaaleja ohitustien rakenteissa ja näin ollen jättänyt täyttämättä osuutensa sopimuksesta. 
Yhtiö toimitti materiaalit italialais-turkkilaiselle pääurakoitsijalle ICA Astaldille. Noin vuosi sitten 
Kursnosov oli itse kommentoinut Fontankan haastattelussa, että materiaalituotannossa oli outouksia, 
joista voisi koitua ongelmia. Läntisen ohitustien rakentamiseen osallistui noin 60 yritystä, yli 3000 
työntekijää ja sen hinta oli noin 213 miljardia ruplaa (noin 3,3 miljardia euroa). Se avattiin 
liikennekäyttöön vuoden 2016 lopulla. http://www.fontanka.ru/2017/07/16/078/, 
https://rustelegraph.ru/news/2017-07-17/FSB-Peterburga-obnaruzhila-postavku-nekachestvennykh-
materialov-dlya-stroitelstva-ZSD-75433/ 
 
Pietarin suurimman rakennuttajan LSR-konsernin asuntomyynti laski rajusti tammi-kesäkuussa 
kaikilla alueilla. Kun tarkastellaan koko maata, neliömetreinä yhtiön myynti laski noin 30 %, noin 
275 000 neliömetriin ja allekirjoitettuna sopimuksina 32 %, eli noin 26 miljardiin ruplaan (noin 390 
miljoonaa euroa). Pietarin osalta lukemat ovat vähän paremmat: neliömetreinä laskua 25 % ja 
tuloksena 28 %. Tulos vastaa monien muiden rakennusyhtiöiden ilmoittamia tuloksia. Syynä laskuun 
on asuntojen ylituotanto. https://www.dp.ru/a/2017/07/19/Krupnejshij_publitchnij_dev 
 
Pietarin asuntomarkkinoilla pian ylituotantoa. Knight Frank St Petersburgin mukaan Pietarissa 
myytiin alkuvuonna asuntoja 1,5 milj. m², mikä oli 34 % viime vuotta vähemmän. Kappalemääräisesti 
asuntoja myytiin 28 % vähemmän. Samaan aikaan myyntiin tuli 2 milj. m² uusia asuntoja (lähes 50 000 
kappaletta), mikä oli 17 % viime vuotta enemmän. Asiantuntijoiden mukaan kysynnän laskiessa 
halukkaita ostajia ei enää riitä kaikille ja heikoimmat rakennusyhtiöt alkavat todennäköisesti poistua 
markkinoilta. http://news.nb.dp.ru/a/2017/07/12/Stroitelnij_rinok_Peterb 
 
Pietarilaisen turbiinituottajan Silovye mašini (Power machines) -yhtiön pääjohtaja joutui 
jättämään tehtävänsä  Siemens-skandaalin takia. Yhtiön johtajaneuvosto teki päätöksen pääjohtaja 
Roman Filippovin erottamisesta. Vaikka syytä ei annettu julkisuuteen, se liittyy todennäköisesti 
skandaaliin, jossa yhtiön yhteistyökumppanin, Siemensin pietarilaisen tytäryhtiön tuottamat neljä 
kaasuturbiinia päätyivät Krimille. Turbiinit oli tarkoitettu voimalaitoksiin Krasnodarin alueella, mutta 
olivatkin päätyneet sähkövoimaloihin Krimille. Myöhemmin Siemens päätti lopettaa lisenssisopimukset 
venäläisyhtiöiden kanssa turbiiniskandaalin takia ja vetäytyä osittain Venäjän markkinoilta. Osana 
Venäjään liittyviä pakotteita EU on kieltänyt kaikki rakennushankkeet Venäjän valtaamalla Krimin 
niemimaalla. FSB pidätti Roman Filippovin jo 13. heinäkuuta epäiltynä valtionsalaisuuksien 
paljastamisesta. Silovye mašini on yksi Venäjän suurimmista voimalaitoskoneistoa kehittävistä 
yhtiöstä, jolla on toimituksia kansainvälisestikin kymmeniin eri maihin. 
http://www.rbc.ru/politics/20/07/2017/59705bd29a7947246b434a10, 
http://www.rbc.ru/politics/13/07/2017/5967bb259a7947cb32442ca1, 
http://m.fontanka.ru/2017/07/21/017/  
  
Pietarilaiset käyttävät nyt enemmän rahaa, mutta ruoasta pihistellään yhä. Pietarin tilastopalvelu 
Petrostatin mukaan pietarilaisten ostokset kasvoivat huhtikuussa 6,9 % verrattuna vastaavaan 
ajankohtaan vuonna 2016. Kaiken kaikkiaan kauppojen myynti on kasvanut vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla 2,9% yhteensä 520 miljardiin ruplaan (noin 7,7 miljardia euroa). Vertailun vuoksi vuonna 
2016 kauppojen myynti kasvoi vain 0,1 %. Myyntiä on vauhdittanut nimenomaan muiden kuin 
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ruokatuotteiden myynti, sillä ruokaostoksissa säästetään yhä - elintarvikkeisiin käytetään 5,5 % 
vähemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. http://m.fontanka.ru/2017/07/20/136/  
 
Pietarilainen matkatoimisto Aelita Travel keskeyttää toimintansa. Yhtiön ilmoituksen mukaan 
kaikki toiminta keskeytyy 26.heinäkuuta alkaen aina 7. lokakuuta asti. Aelita Travel peruutti kaikki 
lennot ja lentoja välillä Moskova–Burgas ei järjestetä kyseisenä ajanjaksona. Syy toiminnan 
keskeytymiseen on kassavaje, joka aiheutui pääosin lentoyhtiö VIM Avian ongelmien takia. Aelita 
Travel joutui järjestämään ison ryhmän turistejaan pois Bulgariasta, kun VIM Avia ei voinut lentää 
lentoja. Tähän kului paljon rahaa. Aelita Travel on perustettu vuonna 1997 ja sillä on toimipisteitä niin 
Pietarissa kuin Moskovassa. 
https://www.dp.ru/a/2017/07/26/Peterburgskij_turoperator/?from=notification 
 
Pietarin vesilaitos avasi tarjouskilpailun Karpovka-joen siivoamisesta. Rakennushankkeen 
suuruus on 312 miljoonaa ruplaa (nykykurssilla noin 4,5 miljoonaa euroa). Tarkoituksena on lopettaa 
suorien jätevesien virtaus Petrogradskajan alueella sijaitsevaan Karpovka-jokeen. Tällä hetkellä jokeen 
päätyy päivittäin 2000 kuutiometriä puhdistamatonta vettä. http://www.fontanka.ru/2017/07/27/010/ 
 
 
3. Kaupunki ja kulttuuri 
 
Pietariin nousemassa toinenkin Gazpromin torni. Gazprom on saanut rakennusluvan toiselle 
pienemmälle tornitalolle rakenteilla olevan Lahta Center-pilvenpiirtäjän viereen. Toinen talo nousee 88 
metrin korkeuteen ja siihen on tulossa toimistotiloja 3 000 työntekijälle. 462-metrisen Lakhta Centerin 
on tarkoitus valmistua ensi vuonna ja uuden rakennuksen vuonna 2022. 
http://news.nb.dp.ru/a/2017/06/27/Vtoraja_bashnja 

 
Iisakinkirkon ex-johtaja Burov johtamaan rautatiemuseota. Iisakinkirkon johtavan tehtävistä 
eronnut Nikolai Burov nousee johtamaan Pietariin perustettavaa RZHD:n eli Venäjän rautateiden 
museota, Fontanka.ru kertoi. Burovin mukaan sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta se se 
tehdään, kun rautatieyhtiö löytää aikaa. Museosta tulee valtiollinen museo. Burov erosi Iisakinkirkon 
johtajan tehtävistä, sillä hän vastustaa museona toimineen Iisakinkirkon hallinnan siirtoa 
ortodoksikirkolle. http://www.fontanka.ru/2017/07/03/120/ 
 
Pietari saa uusia vihreitä metrojunia. Uudet junat kuluttavat vähemmän energiaa ja ovat myös 
väriltään vihreitä. Käyttömukavuus paranee liikuntarajoitteisille varatun oman tilan, uuden valaistuksen, 
ilmastoinnin ja digitaalisten näyttöjen myötä. Myös metrokuljettajan työtilojen ominaisuudet paranevat. 
Vuosien 2017-2018 aikana Pietarissa otetaan käyttöön 30 vihreää metrojunaa.  
https://topspb.tv/news/2017/07/3/metropoliten-peterburga-poluchil-pervyj-zelenyj-sostav/ 
 
Pietarin metrossa kielletään rahankerääminen. Säännön on vahvistanut Pietarin liikennekomitea ja 
se on astunut jo voimaan. Jatkossa sekä kaupallista että epäkaupallista rahankeruuta saa tehdä vain 
kirjallista lupaa hakemalla. Näin pyritään välttämään mahdolliset huijaten hyväntekeväisyysjärjestön 
nimissä tehdyt rahankeruut. http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/10/1629289.html 
 
Viisi perinteistä toria muuttaa toimintaansa. On selvitetty, että torit eivät entisellään enää täytä 
kaupunkilaisten tarpeita. Sijoittajien uusia ehdotuksia ovat myös mm. osteribaari, henkinen akatemia ja 
bloggaajien keskus. Ensimmäinen tori, jossa uusi toiminta syyskuussa käynnistyy, on Kuznechnyj 
rynok. http://www.fontanka.ru/2017/07/10/106/ 
 
Pietarin kaupunki haluaa turistiveron pilottialueeksi. Venäjän duuman käsittelyssä on lakiehdotus 
turistiveron käyttöönottamiseksi vuoden 2018 alusta. Veron tasoksi on kaavailtu 50 ruplaa turistilta per 
päivä ja se maksettaisiin yöpymisen yhteydessä majoitusliikkeissä. Kerätyillä varoilla on tarkoitus 
parantaa lomakohteiden infrastruktuuria ja edistää matkailuliiketoiminnan kehittymistä. Pilottialueiksi, 
joilla veroa aluksi kokeillaan, on valittu Krimin, Altain, Krasnodarin ja Stavropolin alueet. Delovoi 
Peterburgin mukaan myös Pietarin kaupunginduuma ja matkailukomitea ovat tekemässä hakemusta 
pääsystä pilottialueiden joukkoon. https://www.dp.ru/a/2017/07/10/Nalog_na_turistov 
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Kuuma linja turisteille. Pietarissa on toiminut 13.7. lähtien matkailijoille tarkoitettu palvelunumero, 
josta saa tietoa esimerkiksi nähtävyyksien aukioloajoista ja julkisen liikenteen aikatauluista. Palvelua 
saa venäjäksi ja englanniksi. 
http://www.spb.aif.ru/city/event/goryachaya_liniya_dlya_turistov_zarabotala_v_peterburge 
https://www.dp.ru/a/2017/07/13/V_Peterburge_s_13_ijulja_na?hash=667140 
 
Nikolai Ihmeidentekijän pyhäinjäännökset kiinnostivat Pietarissa  yli 500 000 ihmistä. 
Pyhäinjäännöksiä sai käydä kunnioittamassa Aleksanteri Nevskin luostarin kirkossa 28.7. asti. Kahden 
viikon aikana pyhiinvaeltajia ja vierailijoita kävi yli puoli miljoonaa. Tulijoita oli myös muualta Venäjältä 
ja ulkomailta. Jonotusjärjestelyt oli tehty niin, että n. 15 000 pyhiinvaeltajaa mahtuu jonottamaan 
kerralla. Keskimääräinen jonotusaika oli noin 3,5 h. Satojen metrien jonot ruuhkauttivat liikenteen 
alueella pahoin. http://www.fontanka.ru/2017/07/13/025/, https://russian.rt.com/russia/news/408614-
moschi-nikolaya-chudotvorca-peterburg-palomniki, http://www.fontanka.ru/2017/07/27/067/m, 
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/18/1631627.html 
 
Pietari sai oman kahvinsa. Pietarin kaupunginhallinto julkaisi reseptin kaupungin omalle kahville. 
Kaupungin ulkosuhdekomitea tilasi Pietarin kahvimuseolta juoman. Yksi annos uutta "kahvi 
pietarilaisittain" valmistetaan siten, että otetaan vastajauhettua Arabica-kahvia, tehdään tuplaespresso, 
lisätään joukkoon kuumaa vettä ja lisätään joukkoon vaahdotettua maitoa. Tarjoillaan vesilasillisen 
kera. Tarkemmat ohjeet linkin takaa. http://www.sobaka.ru/city/city/58930 
 
Kelluvaa ydinvoimalaa ei koekäynnistetä Pietarissa. Rosatom teki päätöksen, ettei kelluvaa 
ydinvoimalaa Akademik Lomonosovia aiota käynnistää vielä Pietarissa, vaan se hinataan ilman 
polttoainetta Murmanskiin. Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajan Mihail Amosovin mukaan tästä 
on kiittäminen lukuisia ekologia, kansalaisaktivisteja ja tuhansia pietarilaisia, jotka olivat ehdottomasti 
sitä vastaan, että Pietarin keskustassa "suoritetaan ydinkoe". Aiemmin mediassa liikkui tietoja 
ydinvoimalan testikäytöstä Pietarissa tai Itämeren alueella. 
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/24/1632913.html 
 
Pietarin Tšjornaja retška -kaupunginosan johtaja erosi tehtävistään korruptioskandaalin takia. 
Sergei Tšerkasov erosi 24. heinäkuuta tehtävistään. Syytä ei kerrottu julkisuuteen, mutta kyse on 
ilmeisesti kolmesta tapauksesta, jossa paikallisille yrityksille on annettu sopimuksia ilman 
minkäänlaista kilpailutusta ja maksuttomasta museosta on ostettu pääsylippuja kalliilla hinnalla. Asia 
tuli Pietarin antimonopolipalvelun tietoon Transparency Internationalin tutkimuksen ja paikallisen 
asukkaan tekemän valituksen myötä. Azarenkov on aiemmin toiminut Pietarin lakiasäätävän 
kokouksen puheenjohtajan Vjatšeslav Makarovin neuvonantajana. 
http://www.fontanka.ru/2017/02/09/123/, http://www.fontanka.ru/2017/07/24/117/ 

Pietarissa pidätettiin Kuptšinon kaupunginosaneuvoston edustaja korruptioepäilyjen takia. 
Pietarin tutkintakomitean mukaan Oikeudenmukaisuus-puolueen alueosaston sihteerinä ja Kuptšinon 
alueen edustajana toimivaa Aleksandr Smehovia epäillään 150 000 euron lahjusten ottamisesta. 
Viranomaisten mukaan Smehov vaati rakennusyhtiöitä maksamaan hänelle rakennuslupien 
myöntämisestä. https://www.dp.ru/a/2017/07/25/V_Peterburge_zaderzhali_se/?from=notification, 
http://www.fontanka.ru/2017/07/25/122/ 

Sankt Peterburg –stadionin (ent. Zenit Arena) katto alkoi vuotaa kesken ottelun. Stadionin 
rakennuttaja Metrostroi on luvannut korjata katon omaan laskuunsa 15.elokuuta mennessä. Yhtiön 
virallisen tiedotteen mukaan 22.heinäkuuta pelatun ottelun aikana ollut tuulinen sadesää auttoivat 
selvittämään kohdat, jotka vaativat vielä kunnostamista. Katossa havaittu vuotokohta oli toinen, 
ensimmäinen havaittiin helmikuussa 2017. https://www.dp.ru/a/2017/07/24/Metrostroj_pochinit_prot 

Venäjän liikenneviranomainen kritisoi Pietarin metroa paljon jonoja synnyttäneistä 
täystarkastuksista. Rostransnadzor katsoo, että Pietarin metro järjesti sunnuntaina 23.7. alkaneet 
”totaalitarkastukset” väärällä tavalla, minkä seurauksena metron sisäänkäynnin luokse syntyi pitkät 
jonot. Useita päiviä jatkuneen tarkastusten aikana monilla metroasemilla sisäänpääseminen kesti jopa 
puoli tuntia. Viraston mukaan Pietarin metron tulisi lisätä metallinpaljastimien määrää ja hankkia 
laitteita, joilla voidaan tehdä pikatarkastuksia. Lisäksi tulisi olla riittävästi henkilökuntaa, joka on 
koulutettu laitteiden käyttöön. Taustalla on Pietarin terrori-iskun jälkeiset Rostransnadzorin 
tarkastukset, joissa Pietarin metrossa havaittiin lukuisia puutteita ja vaadittiin metroa korjaamaan ne. 

http://www.spb.aif.ru/city/event/goryachaya_liniya_dlya_turistov_zarabotala_v_peterburge
https://www.dp.ru/a/2017/07/13/V_Peterburge_s_13_ijulja_na?hash=667140
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http://www.sobaka.ru/city/city/58930
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Pietarin metron johtaja Vladimir Garjugin totesi puolestaan Fontankan haastattelussa, että vaikka laki 
antaa hallitukselle mahdollisuuden asettaa erilaisia turvallisuusvaatimuksia joukkoliikenteelle, 
vaatimusten ei pitäisi olla täysin absurdeja. Hän ei kritisoinut turvallisuuden parantamista, vaan 
ainoastaan niiden toteuttamistapoja. 
https://www.dp.ru/a/2017/08/02/Rostransnadzor_raskritiko/?from=notification, 
http://www.fontanka.ru/2017/07/27/061/ 
 
Kuvernööri Poltavtšenko määräsi tutkinnan kaupungin varojen väärinkäytöksestä Fontankan 
artikkelin takia. Fontanka oli tehnyt jutun, jossa selviteltiin, että kaupungin urheilukiinteistöistä 
vastaava johtokunta oli ostanut 100 miljoonan ruplan arvosta (1, 5 miljoonaa euron) puhdistusaineita 
noin kahdeksankertaa markkinahintaa suuremmalla hinnalla. Pian sen jälkeen kun sivusto oli kysynyt 
asiasta kuvernöörin lehdistösihteeriltä Andrei Kibitovilta, kuvernööri määräsi asian tutkittavaksi. 
http://www.fontanka.ru/2017/07/27/078/ 

Sunnuntaina 30.7. pidetty laivastonpäivän paraati oli historian suurin. Tapahtumaan otti osaa niin 
presidentti Vladimir Putin kuin puolustusministeri Sergei Šoigu. Putin totesi puheessaan, että Venäjän 
asema merimahtina on matruusien ja upseerien rohkeuden, laivanrakentajien lahjakkuuden ja 
uskaliaiden tutkimusmatkailijoiden ansiota. Paraatissa nähtiin mm. atomikäyttöinen ja maailman suurin 
sukellusvene Dmitri Donskoi ja ydinristeilijä Pjotr Veliki. Yhteensä paraatissa nähtiin noin 
neljäkymmentä sota-alusta ja neljäkymmentä lentokonetta. Laivaston vuosipäivää vietetään Riilahden 
meritaistelun muistoksi. 
https://www.dp.ru/a/2017/07/30/Kak_v_Peterburge_proshel_g/?from=notification, 
https://www.dp.ru/a/2017/07/30/Kak_Vladimir_Putin_prinim/?from=notification 

Pietarilainen miljardööri Dmitri Mihaltšenko siirrettiin tutkintavankilasta Moskovasta Pietariin. 
Korkealaatuisten alkoholituotteiden salakuljetuksesta syytetty Forum-holdingyhtiön pääjohtaja 
Mihaltšenko ja yhtiön varapääjohtaja Boris Korevski siirrettiin moskovalaisesta Matrosskaja Tišina –
tutkintavankilasta Pietariin Špalernaja-kadulla sijaitsevaan tutkintavankilaan. Syytteen mukaan 
Mihaltšenko salakuljetti viskiä, viiniä ja grappaa omistamiinsa pietarilaisiin ravintoloihin. Juomat oli 
ostettu huutokaupasta EU:n alueella ja tuotiin Hampurista konteissa, joihin oli kirjattu, että ne sisältävät 
tiivisteitä. Venäjän tulli arvio hyödyn suuruudeksi 18 miljoonaa ruplaa (noin 265 000 euroa). 
Mihaltsenko pidätettiin 29.3.2016. (Tutkinnan ja pidätyksen taustalla arvellaan olevan oligarkkien 
keskinäinen kilpailu Bronkan satamatoimintojen tulonjaosta ja valtiollisten hankkeiden toteuttamisesta. 
–kirj. huom.) https://www.dp.ru/a/2017/07/28/Milliardera_Mihalchenko_v/?from=notification 

Hepatiitti A –tapausten määrä 2,5-kertaistui Pietarissa. Pietarissa rekisteröitiin yli 250 tautitapausta 
tammi-heinäkuun aikana. Määrä on noin kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 
vuotta aiemmin. Tautitapauksia oli eniten 3-6-vuotiailla lapsilla ja yli 18-vuotiailla. Venäjällä hepatiitti 
A:ta (eli keltatautia) kutsutaan myös ”likaisten käsien sairaudeksi”, Se on akuutti maksatulehdus, joka 
ei aiheuta kroonista maksatulehdusta, vaan paranee yleensä 2-4 viikossa. 
http://doctorpiter.ru/articles/17479/ 

Stereoleto-festivaalin yleisö juhli 100-vuotiasta Suomea. Festivaalin suomalaisesiintyjiä olivat We 
love Helsinki –dj Timo Santala, Jaakko Eino Kalevi, K-X-P, Texti-TV666, Hermanni Turkki ja GEO. 
Lisäksi paikalle saapui Kulttuurikaravaani, joka toi mukanaan myös saunan. Fontankan jutussa kuvia. 
http://fontanka.fi/articles/34872/ 
https://blogit.ulkoministerio.fi/musiikki-yhdistaa-suomi-100-juhlavuonna/ 
 

https://www.dp.ru/a/2017/08/02/Rostransnadzor_raskritiko/?from=notification
http://www.fontanka.ru/2017/07/27/061/
http://www.fontanka.ru/2017/07/27/078/
https://www.dp.ru/a/2017/07/30/Kak_v_Peterburge_proshel_g/?from=notification
https://www.dp.ru/a/2017/07/30/Kak_Vladimir_Putin_prinim/?from=notification
https://www.dp.ru/a/2017/07/28/Milliardera_Mihalchenko_v/?from=notification
http://doctorpiter.ru/articles/17479/
http://fontanka.fi/articles/34872/
https://blogit.ulkoministerio.fi/musiikki-yhdistaa-suomi-100-juhlavuonna/

