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Aruandes on esitatud andmed Venemaa looderegioonis (Peterburi, Leningradi oblast, 

Pihkva oblast) korraldatud küsitluse kohta. Küsitlus toimus 20. septembrist kuni 7. oktoobrini 

2021. Küsitlusel osales 2000 inimest. 



 

Siinses aruandes keskendume uurimuse kahele põhiteemale. Esiteks – üldine suhtumine Eestisse, 

sealhulgas Eestiga piirnevate oblastite elanike isiklik kogemus Eesti viibimisest, mida võrdleme 

ülevenemaaliste andmetega. Teine teema on looderegiooni oblastite elanike teadlikkus regioonis 

toimuvatest Eesti-Vene projektidest, üldine suhtumine koostöösse ja kohalike elanike ettekujutus 

koostöö prioriteetidest. 

 

Looderegiooni elanike suhtumine Eestisse 

Eesti külastamine ja külastamise kavatsused 

Joonis 1 

 

Kas Te olete Eestis käinud? 

 

Üle 2/5 regiooni elanikest (44%) on Eestis käinud enne 1991. aastat, kui see kuulus veel 

Nõukogude Liitu. Kogu Venemaal on selle aasta andmete põhjal neid kõigest 7%. On selge, et siis 

ei olnud riikide vahel piiri ja geograafiline lähedus aitas kaasa elavale liikumisele üle piiri. Ent 

väga oluline osa oblasti elanikest sai juba enne liidu lagunemist kujundada kogemuse põhjal oma 

arvamuse Eestist, selle elatustasemest, eluolust, kultuurist ja traditsioonidest. See mõjutab 

märkimisväärselt ka praegust arvamust. 

Veidi väiksem, kuid samuti märkimisväärne osa oblasti elanikest (34%) on Eestis käinud juba 

postsovetlikul ajal ehk pärast riigi iseseisvumist. Kogu Venemaal on neid kõigest 2%. 

Regioonis on pea 3,5 korda vähem neid, kes Eestis ei ole käinud ega kavatse sinna minna (vastavalt 

21% ja 72%). 
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Vaadates neid andmeid eraldi Peterburi, Leningradi oblasti ja Pihkva oblasti kohta, saame järgmise 

jaotuse. 

- Nõukogude ajal (kuni 1991. aastani) külastasid Eestit kõige aktiivsemalt Pihkva oblasti elanikud.  

- Pärast 1991. aastat külastatakse Eestit kõige rohkem Peterburist, mis on muidugi Venemaa teine, 

põhjapoolne pealinn. Oblastitega võrreldes on seal suured majanduslikud, finantsilised ja 

kultuurilised ressursid. Suur osa rahvastikust on kõrgharidusega, märkimisväärne osa elanikest on 

sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsemad kodanikud, kes on ka rohkem liikuvad. Peterburis 

küsitletute seas on kõige vähem neid, kes ei ole Eestis käinud ega kavatse sinna ka minna. 

Tabel 1 

KAS TE OLETE EESTIS KÄINUD? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

 Enne 1991. aastat 40 37 48 

 Pärast 1991. aastat 49 27 27 

 Ei ole kunagi käinud, kuid 

tahaksin minna 
14 19 11 

 Ei ole käinud ega kavatse 

minna 
16 27 26 

Oluline on, et märkimisväärne osa regioonis elavatest inimestest on Eestis isiklikult käinud, kuigi 

on seda teinud eri perioodidel (riikide kuvand on aga venelastel paljuski pärit nõukogude ajast). 

See mõjutab selgelt küsitluses väljendatud arvamust Eesti kohta. Eriti võrreldes ülevenemaalise 

küsitlusega. 

Suhteliselt suur osa nendest, kes ei ole kunagi Eestis käinud ega kavatse sinna minna, põhjendab 

seda Eesti suhtes huvi puudumisega. Põhjendustest teisel kohal oli sellise sõidu kõrge hind. 

Kõigest 7% nimetasid raskusi viisa vormistamisel. Eestis vaenulikku suhtumist venelastesse 

mainis väga väike vähemus. 

 

Tabel 2 

MIKS TE EI OLE VEEL EESTIS KÄINUD? 

 Viisat on raske saada 7 

 Ei saa seda endale lubada, liiga kallis 25 

 Hirmutab vaenulik suhtumine venelastesse 6 

 Eesti ei huvita mind 45 

 Ei oska vastata 17 

 



Konkreetsel juhul ei ole oblastite erinevused märkimisväärsed, vastused jaotuvad sarnaselt. 

Mõnevõrra erineb vaid intensiivsus. Näiteks mainivad viisaprobleeme veidi sagedamini 

Leningradi oblasti elanikud, teistest vähem mainivad kõrget hinda Peterburi elanikud. See on ka 

mõistetav, sest oblastites elatakse vaesemalt. 

 

 

Suhtumine Eestisse 

 

Eestisse suhtumisel jaotusid vastused hierarhiliselt kogu Venemaaga sarnaselt. Erinevused olid 

positiivsetes hinnangutes. Oluliselt vähem oli ka neid, kes ei osanud vastata. 

 

Joonis 2 

Kuidas suhtute praegu üldiselt Eestisse? 

 

Tabel 3 

KUIDAS SUHTUTE PRAEGU ÜLDISELT EESTISSE? 

 Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

 Väga hästi 30 18 16 

 Üldiselt hästi 49 48 56 

 Üldiselt halvasti 5 8 7 

 Väga halvasti 3 5 3 

 Ei oska vastata 13 21 18 
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Eri regioonides on suhtumine väga sarnane. Erinevusi on märgata üksnes Peterburi elanike seas, 

kus positiivset suhtumist on rohkem ja negatiivset vähem. Võrreldes oblastitega on vähem neid, 

kes ei oska sellele küsimusele vastata. 

Venemaa ja Eesti omavaheliste suhete küsimus annab aga teistsuguse pildi. Positiivseks ja 

neutraalseks hindasid neid regiooni elanikest 39% (viimase mõõtmise põhjal on neid kõikide 

venelaste seas 30%). Ülekaalus on negatiivne hinnang ja selle andis regiooni elanikest 50% 

(venelaste seas 48%). Seejuures ei ole regioonis palju neid, kes ei osanud vastata. 

 

Joonis 3 

Kuidas Te iseloomustaksite praeguseid suhteid Venemaa ja Eesti vahel? 

 
 

Kuna piiriäärsetes oblastistes on ettekujutus suhetest palju konkreetsem, siis on ka rohkem 

positiivseid ja neutraalseid hinnanguid. Võrreldes ülejäänud Venemaaga hindavad looderegiooni 

elanikud suhteid rohkem jahedaks, mis viitab ka sellele, et piiriäärsete regioonide elanikud on 

tõenäoliselt rohkem teadlikud ja kaasatud. 

Huvitav on, et oblastite puhul eristuvad kõige heatahtlikumate hinnangute poolest Pihkva oblasti 

elanikud.  
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Tabel 4 

KUIDAS TE ISELOOMUSTAKSITE PRAEGUSEID SUHTEID VENEMAA JA EESTI 

VAHEL? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

 Sõbralikud 3 7 7 

 Head, heanaaberlikud 6 5 10 

 Normaalsed, rahulikud 28 22 29 

 Jahedad 37 38 28 

 Pingelised 14 10 11 

 Vaenulikud 6 10 7 

 Ei oska vastata 6 8 9 

 

Looderegiooni kui Venemaa ühe osa elanikud tunnevad isikliku kogemuse põhjal Eestit üsna hästi. 

Nad teavad paremini, mis tekitab kahe riigi vahel pingeid ning millised on teravad probleemid 

Venemaa ja Eesti suhetes. Näiteks piirileppe ratifitseerimine, mida ei ole suudetud pärast Eesti 

iseseisvumist siiani lõplikult lahendada. 

Joonis 4 

Kas Te teate, et pärast Eesti iseseisvumist ei ole Eesti ja Venemaa vahel siiani sõlmitud 

piirilepet? 

 
 

Nagu me teame, on see probleem Eestis väga terav. Riigi elanikkonna märkimisväärse osa 

moodustab vene rahvus ja piirilepingu üle arutletakse, seda kasutatakse riigisiseses poliitilises 

võitluses. Kuid Venemaal ei pöörata ei riiklikus ega sõltumatus meedias sellele teemale peaaegu 

mingit tähelepanu (harvade eranditega). 
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Looderegioonis teatakse sellest küsimusest palju rohkem kui mujal Venemaal. See on ka 

arusaadav, sest teavet saadakse nii isiklikest kogemusest Eestisse sõitudest kui piiriäärsetel aladel 

elades. 

Kõige paremini teatakse probleemist Pihkva oblastis. Peterburis on teadmised kõige 

ebamäärasemad, kuigi ka Peterburist vähem mobiilsemas Leningradi oblastis ei tea sellest pooled 

küsitletutest. 

Võrreldes ülevenemaaliste andmetega võib teadmisi piiriprobleemist lugeda üsna headeks. 

Tabel 5 

KAS TE TEATE, ET PÄRAST EESTI ISESEISVUMIST EI OLE EESTI JA VENEMAA 

VAHEL SIIANI SÕLMITUD PIIRILEPET? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean hästi 17 20 23 

Olen sellest midagi kuulnud 34 27 32 

Kuulen esimest korda 48 52 42 

Ei oska vastata 1 1 3 

 

 

Joonis 9 

Kas Teie arvates on Eestis parem või halvem elukvaliteet kui Venemaal? (2021. aasta 

andmed, ülevenemaaline valim) 

 
 

Tabel 6 

KAS TEIE ARVATES ON EESTIS PAREM VÕI HALVEM ELUKVALITEET KUI 

VENEMAAL? 
 

  Peterburi  Leningradi oblast Pihkva oblast 

45

19

12

25

Palju parem +
veidi parem

Sama, mis Venemaal

Palju halvem +
veidi halvem

Ei oska vastata



Palju parem / veidi 

parem kui 

Venemaal 

  

45 

 

39 36 

Sama, mis 

Venemaal 

  
26 

 
27 26 

Palju halvem / veidi 

halvem kui 

Venemaal 

  

13 

 

14 14 

 Ei oska vastata   15  20 24 

 

 

Teadlikkus Eesti ja Venemaa piiriülese koostöö projektidest looderegioonis 

Looderegiooni oblastites uurimust ette valmistades otsustasime osalejatelt küsida Eesti-Vene 

projektide kohta piiriäärsetes regioonides, olenemata nende konkreetsetest asukohtadest. Nii on 

võimalus võrrelda, kuidas jõuab teave nendest projektidest kohtadesse, mis asuvad projektide 

elluviimise kohtadest kaugemal. 

Reastasime andmed selle põhjal, kui hästi oli projekti kohta teave levinud regioonis üldiselt. 

Üldistasime saadud andmed ja tulemused kõikide projektide kohta. Järgnevalt esitame eraldi 

projektide kohta saadud andmed ja kommentaarid projektidest teadlike vastajate üldiste 

sotsiaaldemograafiliste tunnuste kohta. 

Kõige rohkem teati kahe kuulsa kindluse restaureerimise projekti Narvas ja Ivangorodis. Oluline 

osa elanikest teadis veidi vähem ka nende kahe linna ajalooliste kaldapealsete rekonstrueerimise 

kohta. Kuna need on regiooni väga tuntud vaatamisväärsused, siis teavad neist nii või teisiti pooled 

kõigist küsitletutest. Teemaga olid rohkem kursis vähesed. See on arusaadav, kuna sellised 

teadmised eeldavad erilist huvi või mingit osalust selles projektis ehk eriteadmisi. Regiooni 

representatiivses küsitluses ei saa selliseid inimesi olla palju. 

Sama käib ka muudest projektide kohta, mistõttu esitame siin ühe üldistest järeldustest: kõikides 

geograafilistes oblastites väljendas 1–6% pädevaid teadmisi käimasolevatest projektidest, mis 

näitab konkreetses projektis aktiivsemalt või professionaalselt osalevate inimeste osakaalu. 

Absoluutväärtusena on see oluline rühm, kuid me ei saa neid edasi analüüsida, sest neid on 

kvantitatiivseks uurimiseks liiga vähe. 

Teine vastuste rühm on arvuliselt oluliselt suurem kui eelmine ja see viitab inimestele, kes on 

projektist teadlikud, kuid hindavad oma teadmisi tagasihoidlikumalt. Keskmiselt on neid kõikide 

küsimuste puhul 7–20%. Eri oblastites on see erinev ja oleneb projekti asukoha lähedusest. 



Arvuliselt kolmas vastuste rühm moodustab keskmiselt 12–24% ja need on vastajad, kes on 

projektidest kuulnud, kuid nende teadmised on kõige üldisemad. Paljud neist teavad kõigest seda, 

et projektid oblastis või regioonis toimuvad. Ka see näitaja erineb ja oleneb projektide elluviimise 

asukoha lähedusest. 

Ja lõpuks on kõige suurema arvuga rühm, kus vastajaid ei tea projektidest mitte midagi. Nende 

osakaal on keskmiselt umbes 70% vastanuist, keda küsitleti projektide kohta, mis on regiooni 

jaoks kõige üldisemad (Narva, Ivangorod, Soome laht). Konkreetsetest ja kohalikest projektidest 

teavad vähem need vastajad, kes elavad nendest kohtadest kaugemal, mis on ka arusaadav. Üldiselt 

on aga sellistest projektidest mitteteadjate osakaal veelgi suurem ja küündib kuni 3/4 vastajateni. 

Üldiselt teavad suurematest või pikemaajalistest projektidest nii või teisiti 1/4 kuni pooled 

vastajatest. Seda võib pidada üsna heaks teadlikkuseks. 

 Regioonis 

keskmiselt 
Peterburi 

Leningradi 

oblast 

Pihkva 

oblast 

PERE SISSETULEK     

väike (kuni 20 000 rubla) 15 6 15 24 

keskmine-väike 

(20 000 – 35 000 rubla) 
16 13 13 22 

 keskmine-suur (35 000 – 50 000 rubla) 16 12 16 19 

 suur (üle 50 000 rubla) 42 56 45 26 

 ei oska vastata 11 14 11 9 

TARBIMINE 

Raha... 

 jätkub vaevu toidu jaoks 12 7 15 13 

 jätkub riiete jaoks 22 22 19 25 

 saame endale lubada autot 62 69 61 58 

 ei oska vastata 3,6 2,3 5,1 3,5 

 

Esitame eraldi projektide kohta andmete üldise jaotuse Peterburi ja oblastite kaupa. Seejärel 

püüame esile tuua iseloomulikud sotsiaaldemograafilised tunnused, mis eristavad projektidest nii 

või teisiti teadjaid nendest, kes neist midagi ei tea. 

 

Tabel 7 

KUI PALJU TE TEATE NARVA JA IVANGORODI KINDLUSTE RESTAUREERIMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 3 4 2 



Tean midagi 23 20 16 

Tean üldiselt 28 26 25 

Kuulen esimest korda 44 48 56 

Ei oska vastata 1 1 2 

 

Tabel 8 

KUI PALJU TE TEATE IVANGORODI JA NARVA AJALOOLISTE KALDAPEALSETE 

REKONSTRUEERIMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 4 5 2 

Tean midagi 17 15 12 

Tean üldiselt 22 26 24 

Kuulen esimest 

korda 
57 53 60 

Ei oska vastata 1 1 2 

Tabel 9 

KUI PALJU TE TEATE PETSERI TURUVÄLJAKU EHITUSEST JA SISUSTAMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 1 1 3 

Tean midagi 4 5 14 

Tean üldiselt 5 7 23 

Kuulen esimest 

korda 
90 85 58 

Ei oska vastata 1 3 2 

 

Tabel 10 

KUI PALJU TE TEATE TŠERJOHHA VEEJAAMA JA PIHKVA 

VEEPUHASTUSSEADMETE REKONSTRUEERIMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 1 1 6 

Tean midagi 6 6 26 

Tean üldiselt 9 8 30 



Kuulen esimest 

korda 
83 85 37 

Ei oska vastata 1 1 1 

 

Tabel 11 

KUI PALJU TE TEATE VELIKIJE LUKI PUHASTUSSEADMETE 

REKONSTRUEERIMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 1 1 4 

Tean midagi 7 6 12 

Tean üldiselt 12 12 25 

Kuulen esimest 

korda 
81 78 57 

Ei oska vastata 0 3 2 

 

Tabel 12 

KUI PALJU TE TEATE PROJEKTIST „OHTLIKUD KEMIKAALID SOOME LAHE 

IDAOSAS“? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 2 2 2 

Tean midagi 9 8 5 

Tean üldiselt 18 19 15 

Kuulen esimest 

korda 
71 70 76 

Ei oska vastata 1 2 2 

 

Tabel 13 

KUI PALJU TE TEATE PÄÄSTETEENISTUSTE KOOSTÖÖST EESTI JA VENEMAA 

PIIRITSOONIS? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 1 1 2 

Tean midagi 8 7 11 

Tean üldiselt 9 13 22 



Kuulen esimest 

korda 
82 78 63 

Ei oska vastata 1 1 2 

 

Tabel 14 

KUI PALJU TE TEATE AVALIKE HOONETE ENERGIATÕHUSUSE 

SUURENDAMISEST? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Tean palju 1 1 1 

Tean midagi 5 6 10 

Tean üldiselt 14 11 18 

Kuulen esimest 

korda 
78 78 68 

Ei oska vastata 2 3 3 

 

Meie uurimuse kolme objekti võrdlev analüüs erinevate sotsiaalsete rühmade kontekstis näitab 

järgmisi tulemusi. 

- Erinevatest projektidest on rohkem teadlikud üle 40-aastased vastajad (eriti eakamad, üle 55-

aastased). Kõikides oblastites on need andmed väga sarnased. See on vanuserühm, kus kasutatakse 

aktiivsemalt kohalikku traditsioonilist meediat, samas kui noored on rohkem keskendunud 

internetile (eriti populaarsetele sotsiaalvõrgustikele). 

- Üldiselt on projektidest rohkem teadlikud naised. Seda võib selgitada järgmiste asjaoludega: 

esiteks on naised meestest enam koormatud igapäevaelu ja muredega. Nad vaatavad rohkem 

televiisorit ja kuulavad rohkem raadiot, kuid on tugevalt orienteeritud suhtlemisele sõprade, 

tuttavate ja kolleegidega. See on aga väga oluline igapäevaste sündmuste kohta teabe saamise 

allikas kohtades, kus inimesed elavad. Teiseks on naised rohkem keskendunud pere heaolule ja 

igapäevaelu parandamisele. Erinevalt meestest on naised sündmustele avatumad, orienteeritud 

igapäevaelu parandamisele ning võivad olla avatumad ja vahetumad ehk rohkem huvituda ja infot 

koguda. 

- Teadlikumad (eriti oblastites) olid kõrgharidusega vastajad. Seejuures on Peterburis tegu 

jõukamate elanikega, kes on paremini informeeritud toimuvatest sündmustest.  

 



Eesti ja Venemaa edasine koostöö piiriäärsetes oblastites 

Enamik regiooni küsitletud elanikest suhtub positiivselt Venemaa ja Eesti koostöö arendamisse 

piiriäärsetes oblastites. Kogu regioonis oli see keskmiselt 56% vastanutest. Veidi üle 1/3 suhtub 

sellesse neutraalselt (keskmiselt 37%) ehk ei näita teema suhtes üles erilist huvi. Kõigest 7% 

(keskmiselt) suhtusid sellesse perspektiivi negatiivselt. 

Oblastites suuri erinevusi ei olnud, vastajate üldine positiivne hoiak on sarnane. Seega on 

ühiskondlik hoiak meie riikide koostöösse üldiselt positiivne ja osaliselt neutraalne, kuid ei ole 

kogu regioonis vaenulik. 

 

Tabel 15 

KUIDAS TE SUHTUTE VENEMAA JA EESTI KOOSTÖÖ ARENDAMISSE 

PIIRIÄÄRSETES OBLASTITES: POSITIIVSELT, NEUTRAALSELT VÕI NEGATIIVSELT? 
 

Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Positiivselt 53 56 57 

Neutraalselt 37 30 34 

Negatiivselt 6 8 5 

Ei oska vastata 4 5 3 

 

Arvamuste analüüs sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel toob igas oblastis esile järgmised 

üldised suundumused. 

- Peterburi vastajad olid üldiselt veidi neutraalsemad, kuid seda mitte vaenulikkuse, vaid 

kindlama positiivse hinnangu arvelt. Positiivset hinnangut väljendasid selgemalt naised (61% 

vastanutest), veidi vähem oli seda 40–54-aastaste seas. Peterburi elanike seas oli neutraalset 

hinnangut veidi rohkem meeste (43%) ja 25–39-aastaste (43%) seas, samuti keskeriharidusega 

vastajate seas (44%). Vaenulikku hinnangut oli vähe kõikides peamistes sotsiaaldemograafilistes 

rühmades ja see kõigub keskmise näitaja juures vähe. 

- Leningradi oblastis on hinnangud suhteliselt sarnased võrreldes Peterburiga. Naiste ja 40–54-

aastaste vastajate seas on suhtumine positiivsem. Kuid ainult selles oblastis on vaenulikku 

suhtumist rohkem kui teistes kohtades. Seda väljendavad rohkem mehed ja üle 55-aastased (13%), 

kuigi keskmiselt ei ole ka siin selle hinnangu andjaid palju (8%). 

- Pihkva oblastis on positiivset hinnangut koostööle rohkem kui Peterburis. Ka siin on tegu 

peamiselt naistega (64%, kui keskmine on 54%), kuid siin annavad positiivse hinnangu nooremad 

inimesed (25–39-aastased). Seega on eri projektidele lähemal asuvates kohtades aktiivsema ja 



tööealisema vanuserühma huvi suurem. Neutraalsed ja vaenulikud hinnangud eristuvad rühmades 

vähe. 

 

Venemaa ja Eesti koostöövaldkonnad 

Eesti ja Venemaa koostöövaldkonnad, mida vastajad pidasid kõige tähtsamaks, saab jagada kolme 

rühma (kahanevas järjekorras). 

- Keskmiselt üle poole vastajatest regioonis nimetasid esimestena koostööd turismi- ja 

kultuurivaldkonnas (62%) ning keskkonnakaitse (55%) valdkonnas. See näitab olulist üldist 

huvi riigi vastu ja soovi naabrit rohkem tundma õppida. Keskkonnaga seotud probleemid teevad 

riigi elanikele üha rohkem muret – eriti regionaalsed probleemid, alustades vastajale kõige 

lähematest (nt õhusaaste, probleemid prügi, rohealade ja parkidega jms). 

- Tähtsuselt teisel kohal oli vastajate jaoks ettevõtlus ja ärisuhted. Regioonis valisid selle 

keskmiselt pea 2/5 vastajatest (39%). See on väga huvitav ja rõõmustav tulemus, sest viitab sellele, 

et regiooni elanikud peavad tähtsaks nüüdisaegseid turusuhteid – ollakse huvitatud arenenud 

riikidele iseloomulikust majandustegevustest ning orienteeritud elatustaseme ja heaolu 

parandamisele. Sellise tulemuse teine oluline külg on see, et Eestit tunnustatakse looderegiooni 

moderniseerijana ning Eesti on näide uuest majanduslikust ja sotsiaal-kultuurilisest käitumisest ja 

orienteeritusest moodsa ühiskonna väärtustele. 

- Võimalikke sihipärasemaid projekte (taristu ja ehituse arendamine, heakord, erakorralised 

olukorrad) nimetas ligi 1/5 vastanutest. 

Kui võrrelda saadud tulemusi oblastite kaupa, saame väga sarnased andmed, mis erinevad veidi 

üksikutes positsioonides. 

 

Tabel 16 

MILLISTES NIMETATUD VALDKONDADES TULEKS TEIE ARVATES EELKÕIGE ARENDADA 

KOOSTÖÖD VENEMAA JA EESTI PIIRIÄÄRSETES OBLASTITES? (reastatud Peterburi järgi) 

 
Peterburi Leningradi oblast Pihkva oblast 

Koostöö turismi- ja 

kultuurivaldkonnas 
66 63 57 

Ökoloogia, 

keskkonnakaitse 
62 49 54 

Ettevõtlus, ärisuhted 42 37 39 



Taristu, ehitus 24 19 18 

Heakord 17 20 21 

Eriolukorrad 19 17 16 

Muu 8 10 6 

Ei oska vastata 6 8 9 

 

Nagu näeme, on kõikides uuritud valdkondades prioriteedid samad. Erineb vaid vastuste hulk 

võrreldes kõige arenenuma regiooni ehk Peterburiga. Regioonisisesed erinevused ei ole suured. 

Üldistasime saadud andmed vanuserühmade ja oblastite kaupa ning saime muide samuti astmelise 

ja üsna sarnase jaotuse.  

- Peterburis nimetasid turismi ja kultuuri kõige rohkem 40–54-aastased (73%, kui keskmine on 

66%). Keskkonnakaitse teeb aga kõige rohkem muret naistele (71%, keskmine on 62%) ja noortele 

(67%). Ettevõtlust ja äri nimetasid kõige rohkem tööealised vanuserühmad (47–50%), mehed 

(46%) ja kõrgharidusega vastajad (46%). 25–39-aastased nimetasid keskmisest sagedamini ka 

heakorda (25%), taristu arendamist ja ehitust (37%). 

- Leningradi oblastis nimetasid turismi ja kultuuri märksa sagedamini 24–29-aastased (71%, 

keskmine on 63%). Keskkonnakaitse pärast muretsevad rohkem naised (56%, keskmine on 49%). 

Ettevõtluse ja äri arendamine on oluline tööealistele vanuserühmadele ja kõrgharidusega 

vastajatele (45–47%, keskmine on 37%). Taristu arendamine ja ehitus huvitab rohkem 25–39-

aastaseid (28%, keskmine on 19%). 

- Pihkva oblastis on suundumused ülaltooduga sarnased, kuid siin tõusevad rohkem esile 

kõrgharidusega vastajad ehk teadlikum ja aktiivsem rühm.  

 

 

Lõpetuseks võib öelda, et Venemaa looderegioonis tehtud küsitlus näitas: 

- selgelt positiivset suhtumist Eestisse, märkimisväärset isiklikku kogemust riigi külastamisel, 

üsna head teadlikkust Venemaa ja Eesti piiriga seotud probleemidest; 

- üsna head teadlikkust meie riikide piiriülese koostöö projektidest, eriti arvestades, et 

laiaulatuslikud küsitlused fikseerivad oma spetsiifika tõttu eelkõige suhete üldpildi. 



- regiooni elanike suurt huvi Eesti ja Venemaa koostöö arendamise vastu, samuti aktiivsust 

koostöö oluliste valdkondade hindamisel. 


