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ULKOMAAT

ULKOMAAT
GIORGIO PALMERA

Venäjän somekuningas
aikoo pysyä ulkomailla
Vkontakte-sivuston
perustaja ja johtaja
Pavel Durov ei kerro
olinpaikkaansa
Pekka Hakala HS

Pääkatedraalin kello taustallaan ministeriöiden reunustama Esplanada dos Ministérios.

Mies joogasi puistonpenkillä pääkaupungin pohjoissiivessä. Taustalla
näkyy betonisia asuintaloja.

Moskova

Pavel Durov

ALKUVIIKOSTA erotettu ”Venäjän Facebookin” eli sosiaalisen median sivuston Vkontakten perustaja ja johtaja
Pavel Durov ilmoittaa siirtyneensä pysyvästi ulkomaille.
Olinpaikkaansa Durov, 29,
ei kerro.
”Olen Venäjän ulkopuolella
enkä aio mennä takaisin”,
Durov sanoi teknologiasivusto Techcrunchin haastattelussa tiistaina.
”Valitettavasti maa on tällä
hetkellä sopimaton internetliiketoiminnan
harjoittamiseen.”
Durov kertoi suunnittelevansa uuden, mobiiliyhteyksiin perustuvan sosiaalisen
verkoston perustamista ulkomailla.
Talouslehti Vedomosti kertoi keskiviikkona nimettömiin
lähteisiin vedoten, että Durov

on oleskellut jo jonkin aikaa
Yhdysvalloissa mutta on nyt
Euroopassa.
ilmoitti
myöhään
maanantaina saaneensa potkut Vkontakten johtotehtävistä.
Hän oli aikaisemmin ajautunut vaikeuksiin vallanpitäjien kanssa kieltäydyttyään
luovuttamasta ukrainalaisten
Euromaidan-sivustojen ylläpitäjien henkilötietoja turvallisuuspalvelu FSB:lle.
Liittovaltion syyttäjänvirasto vaati viime kuussa Vkontaktea sulkemaan kotiarestiin
asetetun
oppositiojohtajan
Aleksei Navalnyin sivut, mutta Durov kieltäytyi.
Durov kertoi The New
Times -lehden haastattelussa
torjuneensa lukuisia samanlaisia sulkuvaatimuksia.

DUROV

Lyhyesti

Manning on nyt virallisesti Chelsea

Niemeyerin suunnittelema kansallismuseo. Pääkaupungin merkittävimmät rakennukset ovat vuonna 2012 kuolleen arkkitehdin käsialaa.

Arkkitehti Oscar Niemeyerin suunnittelema parlamenttirakennus Brasíliassa. Futuristinen pääkaupunki on yksi kesäkuussa alkavan jalkapallon MM-turnauksen pelipaikoista.

Brasilian pääkaupunki toteutti aikansa utopiaa
Brasília oli aikoinaan
edistyksen symboli.
Mutta kuinka hyvin
edistyksellinen visio
toimii käytännössä?

Maria Manner HS
Brasília
SE OLI hillitön futuristinen utopia.
Brasilian uusi pääkaupunki
rakennettiin presidentti Juscelino Kubitschekin päätöksestä sisämaahan keskelle ei-mitään.
Sen oli määrä olla nousevan kansakunnan ainutlaatuinen päämaja. Vuonna 1960 käyttöön
otetusta Brasíliasta tuli edis-

tysuskon symboli.
Arkkitehtina toimi legendaarinen Oscar Niemeyer, ja kaupunkisuunnittelusta vastasi Lúcio
Costa. Ilmasta käsin Brasília
näyttää jäljittelevän lentokoneen
muotoa, vaikka Costan sanotaan
saaneen inspiraationsa rististä.
Niemeyerin näyttävien monumenttien ohella Brasíliaa leimaavat avarat tyhjät viheralueet ja
leveät autokaistat. Yli 50 vuotta
valmistumisensa jälkeen se näyttää siltä, mitä onkin: 1960-luvun
tulevaisuudenkuvalta.
Mutta millaista siellä on asua?

Paulosta. Nykyään Albuquerque
arvostaa Brasílian luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta.
”Arkkitehdin ihanteet toteutuvat kuitenkin vain harvoille”,
hän huomauttaa.
Niemeyer oli Brasilian kommunistipuolueen jäsen. Hän sanoi kerran pääkaupungin edustavan sosialistista arkkitehtuuria
”maassa, joka ei vielä ollut sosialistinen”. Samankaltaisten asuinkortteleiden ja modernin kaupunkisuunnittelun tavoitteena
oli luoda tasa-arvoinen yhteisö.
Brasília on
voimakkaasti eriytynyt. Kantakaupungissa asuntojen hinnat
ovat kovat. Työväenluokka ja
köyhät on häädetty ympäröiviin
satelliittikaupunkeihin.
”Tämä on rikkaiden sosialismia. Kaikki ovat tasaveroisia,

TODELLISUUDESSA
”ALUKSI vihasin Brasíliaa. Kau-

punki tuntui olevan vailla elämää”, sanoo Carolina Albuquerque. Hän työskentelee neuvonantajana maatalouskehityksen ministeriössä ja muutti pääkaupunkiin vuosia sitten São

Brasílian kaupunki on linnun muotoinen
Asuntoja

Asuntoja

BRASÍLIA
Superkorttelit

2 km

Superkorttelit
Kansallismuseo
Katedraali

Kansalliskongressi
Paranoá-järvi

Koonnut: ANTTI ÄMMÄLÄ HS, grafiikka: MINTTU LINJALA HS

kaikki ovat rikkaita”, Albuquerque naurahtaa.
Asukkaat käyttävät kantakaupungista nimeä Fantasiasaari,
Ilha da Fantasia. Arki-iltapäivä-

P

on ehditty lähes evakuoida mutta kaikki näyttää vielä muuten
normaalilta.
Suunnittelijoiden
utopiasta
voi paikoin saada käsityksen
kaupungin etelä- ja pohjoissuuntiin avautuvissa siivissä.
Siivet on jaettu ”superkortteleihin”. Niissä on betonisten kerrostalojen ohella kouluja, kauppoja, ravintoloita ja virkistysalueita. Asuintalojen pohjakerros on avoin. Ideana oli, että
paikasta toiseen pystyy kävelemään minkään estämättä.

lähipalvelut ovat kävelymatkan
päässä. Huono puoli on, että
muualle on vaikea liikkua ilman
autoa.
”Iltaisin täällä ei ole ketään
missään”, Goulart sanoo. Silloin hän kulkee koirien kanssa.
Osa ongelmista johtuu Brasílian kasvusta. Kaupunki suunniteltiin 500 000 ihmiselle. Nyt
väkiluku on 2,5 miljoonaa. Koska kaupunki on Unescon maailmanperintökohde, alkuperäiseen suunnitelmaan ei periaatteessa saisi tehdä muutoksia.

Claudia
Goulartin ja Míris Teradan mielestä pääkaupungin hyviä puolia
ovat vihreys ja avara tila. ”Tämä
on kuin olisi kesämökillä suurkaupungissa”, Goulart sanoo.
Vaikka Brasília on suunniteltu
autoille, kortteleiden sisällä

NIEMEYER
vastasi kritiikkiin
The New York Times Magazinessa vuonna 2005.
”Et ehkä pidä Brasíliasta.
Mutta et voi sanoa nähneesi mitään sen kaltaista. Olet ehkä
nähnyt jotain parempaa, mutta
et samanlaista”, hän sanoi.

YLIOPISTO-OPETTAJIEN

Open Street Map

nä sen leveiden valtakatujen varrella liikkuu hyvin vähän ihmisiä. Tunnelma on kuin suomalaisena kesäyönä tai hetki ydinlaskeuman jälkeen, kun ihmiset
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WIKILEAKS-VUODOISTA tuomittu yhdysvaltalainen sotamies Bradley Manning saa muuttaa
nimensä Chelseaksi, päätti kansasilainen tuomari keskiviikkona.
26-vuotias Manning ilmoitti viime elokuussa,
että hän haluaa korjata sukupuoltaan. Keskiviikkoisen päätöksen jälkeen Manning on nyt
virallisestikin nimeltään Chelsea Elizabeth
Manning.
Manning kärsii 35 vuoden vankeustuomiota, Chelsea Manning
joka hänelle langetettiin tietovuodoista. Manning vuoti Wikileaks-järjestön kautta julkisuuteen satojatuhansia
Yhdysvaltain hallinnon luokiteltuja raportteja ja sähkeitä. Reuters

Erdogan pahoitteli kansanmurhaa
TURKIN pääministeri Recep Tayyip Erdogan on esittänyt surun-

valittelunsa Armenian kansanmurhassa vuonna 1915 kuolleiden
lapsenlapsille. Erdoganin allekirjoittamassa lausunnossa tapahtumia kuvataan ”epäinhimillisiksi”. Erdoganin lausunto on
turkkilaisjohtajalle poikkeuksellinen.
Turkkilaiset tappoivat ensimmäisen maailmansodan aikana ja
jälkeen yli miljoona armenialaista. Turkki ei ole tunnustanut
tapahtumia kansanmurhaksi, mikä on tulehduttanut sen ja
Armenian välit. HS

Saksanhirvet välttelevät rautaesirippua

Claudia Goulart ja Míris Terada
ulkoiluttivat koiria kotikulmillaan.

TŠEKKILÄISET saksanhirvet pysyvät edelleen loitolla rautaesiripusta, vaikka idän ja lännen kuolemanrajan purkamisesta on
kulunut jo 25 vuotta, kertoi BBC keskiviikkona.
Tutkijat ovat seuranneet kolmensadan saksanhirven (Cervus
elaphus) liikkeitä satelliittipaikantimien avulla, eivätkä hirvet
edelleenkään ylitä Tšekin ja Saksan rajaa.
Kylmän sodan aikaan silloinen Tšekkoslovakia esti rajanylitykset silloiseen Länsi-Saksaan. Rajavyöhyke oli varustettu
sähköaidoin. Saksanhirvien elinalueet ovat periytyneet, koska
hirvet elävät keskimäärin 15-vuotiaiksi. HS
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