
VII Foorum: Turvalisus

Protokollis Kais Matteus

Valter Pärn, Kesklinna politseijaoskonna juht

Rääkis sellest, kuidas kaitsta end ja oma vara
Hilisõhtul on parem peita ehted riiete alla, mitte neid väga eksponeerida.
Ei ole soovitatav kanda sularaha ja ehteid käekotis. Parem peita need riiete sisetaskutesse.
Olge valvsad sularaha utomaadist võtmisel. Olge valvas ja vaadake, et keegi ei jälgiks teid.
Ärge lugege raha õues.
Ärge näidake avalikus kohas, et teil on kaasas suur hulk sularaha.
Käige ainult tänavatel, mis on hästi valgustatud ja kus käib rohkem inimesi.
Ärge istuge rongis või trammis tühja vagunisse. Mõistlik on istuda teiste sõitjate kõrvale.
Ohtlik – kui pimedas kohas küsitakse kella või tuld. Teid võibolla tahetakse hoopis rünnata, ja 
taskust tikku otsides on käed mugavalt kinni. 
Kui teile on suunatud tulirelv, täitke kurjategija nõudmisi ning andke ära seda, mida nõutakse.
Ärge kandke rahakotti ja väärtasju püksitaskutes.
Ja veelkord: helkur on kohustuslik ja suureneb jalakäija turvalisust oluliselt.

Dein-Dom Tõnsing, Tallinna Kesklinna politseijaoskonnas abipolitseinik
Vabatahtlikust tegevusest turvalisuse tõstmisel

Rääkis sellest, kuidas saab abipolitseinikuks ja mis on nende roll. Ringkonnas on 60 
abipolitseinikku, näevad välja nagu tavalised poltseinikud, aga mundil on kirjas „abipolitseinik“. Ei 
ole nii et on suvaline mees tänavalt, nad on korraliku väljaõppega ja üldiselt sama kompetentsed kui
„päris“ politseinikud. 
Uue seaduse järgi peab vabatahtlikuks abipolitseinikuks kandideerides tegema ka füüsilise testi, 
jooksma 3km. Panustada võib erinevalt, korra kuus või kasvõi täistööajaga. Ise elab Tööstuse tn 
Kalamaja pargi vastas ja käib samas pargis patrullimas, seal on üldiselt heakorraga päris hästi.

Publiku hulgast ettepanek, et abipolitseinikud võiksid hakata patrullima Koplis asuvaid Süsta ja 
Kase parki, mis pole korda tehtud ning kus seetõttu pannakse sageli toime kuritegusid.

Artur Lepik, Naabrivalve Harjumaa arendusjuht. 

Naabrivalve on elanike endi initsiativ oma vara kaitseks.
Esmalt moodustatakse naabrivalvesektor ning valitakse sellele sektorivanem. Inimesed, kes 
sektorisse kuuluvad, vahetavad omavahel andmeid (telefon, e-mail jne). Pärast sektori 
moodustamist sõlmitakse leping kohaliku politsei, kohaliku omavalitsuse, naabrivalve ja sektori 
vanema vahel. Naabrivalve on Eestis MTÜ, saab raha põhiliselt KÜSKist ja liikmemaksudest. Maks
on 1euro aastas inimese pealt. 
Vahepeal oli ka paanikanupu projekt põhiliselt eraldatud kohas elavatele üksikutele inimestele, aga 
see on projektipõhise rahastusega. 
Harjumaal on u 150 naabrivalve sektorit, Tallinnas 140. 



Merike Lahe – Mupo menetlusosakonna juhataja. 
Turvalisuse tagamine talvisel ajal

Alates 2006 on Tallinnal heakorra eeskiri, Mupo jälgib selle täitmist. Rikkumisi on üsna palju, 
eelmisel aastal oli nt 442 jääpurika-menetlust jne. Eelmisel talveperioodil probleemsemad tänavad 
olid: Härjapea, Ristiku, Kopli, Telliskivi, Rohu, Soo, Tööstuse, Kungla, Vana-Kalamaja, Köie 
tänavad.
 mis puudutab ohtliku olukorra likvideerimist ehk avariitöid, kui tööde teostamise käigus piiratakse 
jalakäijate ala lindi või piiretega, siis tuleb sellest informeerida linna abitelefoni 1345. 

Probleemid on põhiliselt jää, lumi, lagunevate hoonete kukkuvad kivid ja krohv.
Iga kinnistu omaniku ülesanne on piirneva kõnnitee korrashoid –  sh libedusetõrje (seda ei tohi teha 
ei liiva ega tuhaga). Kõige parem on ehituspoest saadav graanul, graniitkillustik. Ka linnaosad 
tavaliselt toetavad graanulite muretsemist ühistutele. 
Lumekoristus tänavatel  peab olema selline, et jalakäijatele  jääks 1,1 m käigurada. Kui 
tänavakoristusmasin selle vastu eksib, peab kinnistu omanik edasi andma info kas 
linnaosavalitsusele või kommunaalametile. Kõrvaltänavatega tegeleb linnaosavalitsus. 
Katuseharjadelt kukkuvad jääkamakad. Kui purikad vm ohtlik olukord tekib, tuleb avariitööde ajaks
piirata jalakäijate ala lindi või piirdega ja sellest informeerida linna abitelefoni 1345 ...  muidu mõni
võib protesteerida et miks kõnnitee kinni on pandud. 
Risu ja lehed tuleb sügisel rennidest ära korjata, see hoiab purikate teket ära.

Teine suur probleem on autode parkimine kitsaste tänavate ääres, mis takistab lumekoristust. Vahel 
autosid ei pargita ümber. Seaduse järgi need autod ei pea liigutama, mis on pargitud sinna enne sildi
paigaldamist, et parkida ei või. Teavitus võiks parem olla, kasvõi kohaliku seltsi kaudu teavitada, et 
autod ära aetaks selleks ajaks, kui linna poolt korraldatud lumekoristusmasin tuleb. Kadriorus see 
toimis hästi. 
14410 on korrapidaja, võib alati helistada. 

Ühistud peaksid tegema hoone kindlustuse, just vastutuskindlustuse. Et kui jääkamakas kukub 
mõne auto või inimese peale, ei esitataks omanikele kahjunõudeid. 

KÜSIMUSED, ARUTELU

Mida teha kui auto pargib 3a ühe koha peal tänaval, seda ei liigutata ja see takistab lume 
koristamist?
Merike Lahe: kui aito muutub ROMUAUTOKS, on see heakorra vastane ja mupo saab sellega 
tegelda. Muidu parkimisaja piirangut ei ole. Omaniku saab üles otsida, temaga inimese moodi 
rääkida, et ta takistab kogu tänava koristamist. Aga otseselt sundida ei saa. 

Toomas: Kuidas on kuritegevus viimasel ajal muutunud? 
Valter Pärn: vähenenud on rasked kuriteod nagu tapmised, kallaletungid. Samas varavastaseid 
kuritegusid on ikka palju, paljudest ilmselt ei anta politseile teada sest mõeldakse et niikuinii see 
midagi ei aita. Asumipõhiselt statistikat ei ole. 
Palju on muutunud sellest, et suur osa Kopli Liinide kontingendist on viidud üle Lasnamäe 
sotsiaalmajadesse. 

Peeter Puio: kui oli kinnisvarabuum, varastati palju tööriistu. Kui ehitused jäid pooleli, varastati 
ehitusplatsidelt.  



Ca 60 protsenti kuritegudest on toime pandud narkomaanide poolt, põhiliselt tulenevad Põhja-
Tallinna kuritegevuse-probleemid narkomaanidest Sõle 18 ühikas. Samas see on erastatud 
korterikaupa, suurt teha ei anna. 

Aavo Vään: kehtib ka ütelus et pole inimest, pole probleemi. Nt Maleva 18 ühika tegime tühjaks ja 
lammutasime, kohe ümbruskonnas turvalisem. 
Kopli liinidel oli 5 aastat tagasi 152 peret, nüüd on 50 peret. Järgmisel aastal kavatseb linn kõik 
pered välja kolida ning suvel piirkonna maha müüa. Ega arendaja enne ei taha, sest mõni tõrges 
elanik võib arenduse vastu lõputult protsessida kohtus. 

Kais: Koplisse tõmbab kahtlast kontingenti supiköök endises Sepa baaris, võiks kuhugi mujale viia?
Nad kõik tulevad üle linna trammiga Koplisse. 

Aavo Vään: enne oli see ühe kortermaja allkorrusel, kogu aeg saime kaebusi. Võrreldes sellega on 
praegu üsna hea eraldatud koht.

Pärn: see supiköögindus peaks ehk tõesti olema rohkem hajutatud, igas linnaosas supiköök, et 
kohalikud bomšikud käiksid seal, mitte ei sõidaks trammiga läbi linna. 

Meelis: Mis on vähim, mida tavakodanik saab teha, kui ta näeb et kõrvalmajas müüakse narkot, 
ning millist infot politseile anda, et politsei sellega tegelema hakkaks?

Pärn: seda on palju loota et kui annad täna teada et kõrvalmajas müüakse, siis kohe homme 
pannakse mehed vangi. Info läheb narkopolitseile, püütakse suuremaid võrgustikke ja infoga 
tegelemine võib aega võtta aastaid. 

Meelis: Kolde lasteaia taga kogunevad kahtlased tüübid ja hakkavad läbi aia lastega suhtlema. Kas 
ses asjas saab midgai teha? 

Pärn:  otseselt ei ole seaduserikkumine. Peaks olema parem aed siis, et läbi selle ei saaks lastega 
kontakti. 

Härra Pelgulinna seltsist: Peeteli kiriku kõrvale tahetakse teha selline järjekordne „ühikas“ mis 
koondab probleemseid inimesi. On see hea mõte? Peaks pigem hajutama sellist seltskonda, 
asendusperede süsteem jne...

Sotter: miks mitte Pelgulinna haigla alale neile ruumid teha, see on natuke eraldatum. 

Peeter Puio: tänavalastega tegelemine on tegelikult tänuväärne töö. 

Politsei käed on paljuski seotud, seadusandluse ja inimeste hulga tõttu. Õigused on üsna väiksed. 
Narkomaanide puhul on ekspertiisid kallid, mitu korda peab ekspertiisi tegema ja siis alles saab 
kohtusse anda. Kohus määrab nt 7 päeva aresti, tüüp istub selle ära ja tegutseb edasi. 
Narkokuritegevust on raske ohjeldada eesti seadusandluse juures. Kiirtest ei ole tõendusmaterjal 
kohtus. 
Ka liikluses – kui jalakäija läheb punasega üle tee ja politseinik tule juurde, võib jalakäija küsida et 
kus on videoülesvõte. Kui seda pole, ei ole tõendit. 
Politseinike hulk on oluliselt vähenenud, abipolitseinikega ei saa seda lõputult katta. Tegelikult 
oleks hea 1 politseinik asumi kohta. 

Aga põhimõtteliselt võiks kõik ka hullem olla, Põhja-Tallinn annab lootust. See kui ühiselamud, 



sotsiaalmajad jms liiga palju ühte linnaossa ei kontsentreeru, hajutab kuritegevust. 
Igatahes Kesklinna piirkonnas on rohkem kuritegevust, ja „mäed“ ilmselt muutuvad aja jooksul 
hullemaks, getostuvad. Põhja-Tallinnas on enamuses väiksemad majad, see loob sotsiaalse kontrolli.




