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Põhja prefektuuri juhtide 2015. aasta 

kokkuvõtted 

Kristian Jaani 

Põhja prefekt 

2015. aasta tõi Põhja prefektuurile stabiilsuse ja töörahu. 
Oleme seljatanud suuremad struktuurimuudatused ning nn 
oktoobrireform on kandnud häid vilju. Erinevate üksuste 
vaheline koostöö ja infovahetus on ainult paranenud, oleme 
kvaliteetsemad süütegude menetlemisel ja astunud suure 
sammu edasi mõttemaailma suunal, kus iga probleemi 
lahenduseks ei ole alati süüteomenetlus. 

Kuritegevuse üldnumber langes Harjumaal 8,3% võrra ja on 
langenud ka 10 000 elaniku kohta võrreldes 2014. aastaga 
(2014 – 321; 2015 – 266 kuritegu per 10 000 inimest). Samas 
on tõusnud vägivallakuritegude arv 20%  võrra ning väga 
suure osa sellest annab paraku jätkuvalt lähisuhtevägivald. 
Näiteks tõusis lähisuhtevägivallaga seotud väljakutsete arv  
8% võrra, mis on 5825 juhtumit enam kui mullu. Riskiperede 
arvu kasv on 11% ehk juurde tuli 816 isikut. Need on väga 

kurvad numbrid ning peame koos oma partneritega, kus äärmiselt olulisel kohal on kohalikud 
omavalitsused, väga palju panustama just ennetavas võtmes.  

Liiklusohutus Harjumaal on viimase kümne aastaga teinud küll positiivse arenguhüppe paremuse 
suunas, samas viimastel aastatel on pigem olnud stabiilne paigalseis. 2015. aastal hukkus Harjumaa 
teedel 24 inimest, mis on kuue võrra rohkem kui 2014. aastal. Kergliiklejaid hukkus 13 (2014 - 10), sh 
ülekäigurajal 7 (2014 - 2). Jätkuvalt on liikluses tõsiseks ohuallikaks joobes juhid. 2015. aastal 
kontrollisime juhtide joovet 263 213 korral, kohtu poolt oli konfiskeeritud joobes juhtidelt 84 sõidukit. 
Vähemoluline pole see, et oleme teinud 75 liikluskorralduse turvalisemaks muutmise ettepanekut. 

Kas menetlus on võluvits? 

Me ei ole enam kinni puhtalt süüteomenetluse raamides. Oleme palju rõhku pannud ennetusele ehk 
otsinud probleemidele lahendusi selliselt, mis ei nõua vaid süüteomenetluse läbiviimist. Näiteks aasta 
lõpus korraldasid nii Ida-Harju kui ka Lääne-Harju politseijaoskond aktsiooni, millega juhtisid 
autoomanike tähelepanu sellele, et autosse ei tasu asju jätta, sest need meelitavad ligi vargaid. Mitme 
päeva jooksul käisid meie politseinikud autodesse piilumas ning palusid autosse jäetud asjad ära võtta. 
Lihtne. Saime sellisele tegevusele palju positiivset tagasisidet ning loodetavasti hoidsime sellega ära nii 
mõnegi varguse. Või võtame Kesklinna politseijaoskonna politseinikud, kes on viimased aastad teinud 
väga palju tööd selle nimel, et tõsta vanalinna tänavate, eeskätt „Bermuuda kolmnurga" turvalisust. 
Jällegi - me ei tee seda üksi, ühe laua taga on nii linn, elanikud ja paljud teised partnerid. Just see ongi 
õige lähenemine. 

Oleme astunud suure sammu edasi riskiperedega toimetamisel. Teeme kõik endast oleneva, et 
riskiperede hulk ei oleks nii suur. Neid peresid külastatakse regulaarselt koos sotsiaaltöötajatega, 
vajadusel koos teiste koostööpartneritega. Ja seda ikka selleks, et perekonnas, kus on vägivalla risk ei 
oleks vajadust lõpuks menetleda süütegu, vaid lahendused tuleksid väljaspool süüteomenetlust. Häid 
näiteid selle toimimise kohta on meil küllaga. 
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Toon välja ka meie projekti „Puhas Tulevik“, mis täna on toimimas üle maakonna. Alaealistele 
narkootikumide esmatarvitajatele suunatud programmi läbisid mullu 27 last. Usun, et suurele osale 
neist lastest jäi narkootikumide proovimine esimeseks ja ka viimaseks korraks. Kevadel alanud nn 
narkodebatis oleme palju pildis olnud ja andnud ühiskonnale kindla signaali, et politsei ei vaata pealt 
kurjategijate rikastumist inimeste tervise arvelt. Samuti nagu sügisel lahvatanud MMS-i ja DMSO ainete 
skandaali puhul, kui Eesti Päevaleht tõi välja grupi lapsevanemaid, kes kasutasid alternatiivraviks 
kemikaale. Siin tegi head tööd Ida-Harju politseijaoskond ja lõpuks haakus kogu protsessiga nii 
kriminaalpolitsei kui ka teised prefektuurid. Suur abi oli PPA arendusosakonnast. Tegime kõik koos  
selgitustööd, külastasime peresid, kus meile teadaolevalt MMS-i ja DMSO-d lastele edasi anti. Suur osa 
lapsevanematest nõustusid, et tundmatu aine ravitoimed ei pruugi olla tõsiseltvõetavad ja tervisele 
kasulikud. 

Turvalisus ja edulood 

Võime öelda, et Harjumaa tänavad on turvalised. Reeglina ei kipu võõras võõra elu kallale ja kui see 
juhtub, siis avastame sellised kuriteod kiiresti. Kolm kõige rohkem ühiskonda raputanud juhtumit - 
noore naise pussitamine Pirita terviserajal, jõhker kurikaga peksmine Lasnamäel ning tervisesporti 
teinud naise rünnak Rahumäel said kiire lahenduse ja kahtlustatavad eemaldati tänavatelt paari 
nädalaga. Isikuvastaste kuritegude uurijad koostöös Ida-Harju politseijaoskonna konstaablitega pidasid 
kinni Lasnamäel hirmu külvanud nn kotijooksjad. Meie kriminaalpolitseinikud on teinud väga head 
tööd röövide avastamisel.  

Võtame kurjategijalt kõik 

Erilist head meelt teeb see, et oleme võtnud suuna kurjategija sõna otseses mõttes vaeseks uurida. 
Ehk lisaks järgevale karistusele peab kurjategija ka korvama tehtud kahju ja see on väga oluline just 
kannatanu seisukohast. Oleme aina jõudsamalt võtnud kurjategijatelt ära kuritegelikul teel saadud 
vara - alates autodest lõpetades boileri ja veekeedukannuga. Võrreldes eelmise aastaga arestis kohus 
kriminaaltulu poole võrra enam - kokku üle 700 000 euro väärtuses. Tsiviilhagi tagamiseks arestitud 
vara kasvas samuti, neljandiku võrra, kokku üle 170 000 euro. Kindlasti on ka kurjategijalt 
kuriteovahendi (näiteks sõiduk) ära võtmine mõjus.   

Rändekriis mõjutab meid kõiki 

Oleme viimase aasta jooksul saanud omal nahal tunda rändekriisi mõjusid. Surve meie piiridele on 
andnud palju tööd piirivalvebüroole, aga ka kõik teised on pidanud siin oma tegevust ja taktikat 
korrigeerima. Oleme takistanud 46 illegaali liiklumist Soome ning pidanud kinni neli smuugeldajat, 
kellest kolm on saanud kohtult ka karistuse. Aina enam tabame neid inimesi, kellel ei ole mingit alust 
Eestis viibimiseks. Eraldi toon välja meie efektiivsed tegevused viisade väärkasutamise valdkonnas. 
Regulaarsete kontrollide tulemusel sadamates ja lennujaamas oleme avastanud ja saatnud riigist välja 
kümneid inimesi, kes ei ole suutnud mõistlikult selgitada riiki sisenemise eesmärke. Samuti oleme 
avastanud piiridel hulga varastatud ja keelatud esemeid ning aineid. 

Oleme turvalisuse loojad 

Pärast erinevaid traagilisi sündmusi Euroopas suutsime väga adekvaatselt reageerida ja käivitada meie 
nn heidutustegevused. Need on lihtsad asjad, kuid tekitavad igas inimeses suurema turvatunde. 
Käisime valvebüroo spetsialistide ja kriisireguleerimismeeskonnaga nõustamas turvalisuse küsimustes 
mitmeid partnereid - lehe- ja teletoimetusi, koole jne. Meie prefektuuri kiirreageerijad andsid suure 
panuse piirivalve operatiivteenistuste ja Tartu kiirreageerijate koolitamisesse. 

Toon siia ka meie teenindussaalide rolli. Oleme harjunud, et sealt saab isikut tõendavaid dokumente, 
kuid täna annavad meie teenindussaalid ka olulise panuse süütegude ennetusse. Näiteks vesteldakse 
vajaliku sihtgrupiga ning antakse selgitused edasi koos vajaliku ennetusmaterjaliga. Me kasutame ära 
kõik ennetuse kanalid, mis meil olemas on. Me kasutame vabatahtlikke - meiega liitus eelmisel aastal 
83 uut abipolitseinikku. 
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Kuidas edasi aastal 2016? 

Teeme nii nagu oleme ikka teinud. Häid asju teeme vähemalt sama hästi kui mitte paremini, sest tean, 
et tegelikult oleme selleks võimelised ja halbu asju enam ei tee. Kui me kõik teame, millist väärtust 
igaühe töö annab nii iseendale kui ka inimesele tänaval, ja anname seejuures endast maksimumi, siis 
meie eesmärkide saavutamine ei sugugi keeruline. 

Need väljatoodud mõtted on vaid väike kild sellest, mida me koos iga päev teeme. Seda on uskumatult 
palju. Aga me jätkame seda olulist tööd ja teeme seda kõikidega koos - seisame selle eest, et kõigil 
oleks veelgi turvalisem. 
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Urmet Tambre 

Kriminaalbüroo juht 

2015. aasta oli kriminaalbüroole erinevate muudatuste 
tööle rakendamise aasta. Koostöös prokuratuuriga otsisime 
ja rakendasime meetmeid, et tõsta veelgi menetluste kiirust 
kuritegevuse koheseks ja efektiivsemaks mõjutamiseks. 
Samuti nägime eelmisel aastal rahvusvaheliste kurjategijate 
osakaalu mõningast kasvu ja prognoosime seda ka 
käesoleval aastal. See võib puudutada nii vargusi majadest, 
autovargusi, taskuvargusi, röövimisi kui ka 
küberkuritegevust. Aasta jooksul valmistas suurt muret just 
alaealiste poolt grupis toimepandud röövid, mille 
toimepanijad said aasta lõpuks ka enamus kinni peetud. 
Tahaksin loota, et sellised gruppe enam käesoleval aastal ei 
moodustu. Möödunud aastal alustasime ja pöörame ka 
sellel aastal suurt tähelepanu tagaotsitavate isikute 
tabamisele. Parandasime ja muutsime õiguskorra analüüsi 
igapäevaseks töövahendiks, mis aitab meil paremini mõista, 

millised on hetkeprobleemid, et neile kiiremini reageerida ning vajadusel suuremat ressurssi suunata.  

Kuritegevuse vastases võitluses oleme hoidnud head taset, kuid olemaks veelgi mõjusamad, peame 
kindlasti panustama rohkem ka ennetustegevusse ning inimeste teadlikkuse tõstmisse. Selleks aastaks 
oleme kavandatud mitmeid ennetuskampaaniaid (sh kelmuste ja narkokuritegude 
ennetuskampaania), millega püüame tõsta inimeste teadlikkust kuritegude ärahoidmiseks.  

Üldine teadlikkuse tõstmine ei ole niisama loosung. See on väga oluline, et kriminaalkorras ei saaks 
karistada inimesed, kes tulenevalt oma kõrgest riskikäitumisest ja puhtalt teadmatusest panevad 
toime teo, mis on kvalifitseeritav kriminaalkuriteona. Olgu selleks teise isiku identiteedi kasutamine, 
narkootiliste ainete edasiandmine, teist isikut solvav või ähvardav tegevus, valeavaldus või avaliku 
korra raske rikkumine. 

Kuigi uuringud näitavad, et usaldus politsei vastu on väga kõrge, siis ei ole seda inimeste aktiivsus 
aidata kuritegusid lahendada. Teame, et olles tihti tunnistajaks kuriteole, ei soovita politseile sellest ei 
teada anda, ega aidata seda lahendada. Siin tuleks inimestele see ebameeldiv olukord võimalikult 
mugavaks teha. Varasemad, võib-olla mitte parimad kogemused ja kuuldu hoiab inimesi otsesest 
koostööst politseiga eemale ning me kõik peame pingutama, et seda olukorda muuta. Tuleb võtta aega 
ja inimestele selgitada kõiki asjaolusid, inimesi ei tohi jooksutada ning kui on olemas kõik alused, siis 
tuleb rohkem rakendada ka tunnistaja anonüümsust. Koostöös prokuratuuriga otsime uusi võimalusi 
muuta menetluste käiku inimsõbralikumaks ning kiiremaks. 

2015. aastal püsisid vargused samal tasemel, vähenemine toimus küll varavastastes kuritegudes, kuid 
see tulenes suuresti muudatustest seadusandluses. Nii nagu eelmisel aastal, rakendame ka sel aastal 
peamiselt raskeid ja professionaalseid varguseid toime panevate isikute tabamisel nn isikupõhist 
lähenemist. Kogume kõigilt sündmuskohtadelt maksimaalselt asitõendeid, et tagada kurjategija 
tabamisel tema seos kõikide võimalike kuritegudega. Autovarguste osas on turg suuresti Leedust ja 
Lätist pärit autovaraste käes. Selle kuriteoliigi vastu efektiivsemaks võitlemiseks on loodud üle-
eestiline töögrupp, mis keskendub just neid kuritegusid toimepanevate gruppide tabamisele. Otsime 
pidevalt uusi lahendusi turvalisuse suurendamiseks ja nimetatud kuriteoliigi vastu võitlemisel oleks 
kindlasti abiks peamaanteedele ja omavalituste sissesõiduteedele numbrituvastuse kaamerate 
paigutamine. See annaks ennetavalt võimaluse fikseerida võimalike varaste Eestisse saabumist ja seda 
üle Eesti.  
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Kelmuste arv on Eestis jätkuvalt väga kõrge. Hea meel on aga selle üle, et oleme koostöös 
prokuratuuriga leidnud võimalusi uurijate koormuse normaliseerimiseks ja näen, et juba 2016. aastal 
oleme paremini kui eales varem valmis selle kuriteoliigiga võitlemiseks. Seda kõike saab toetama ka 
suur ennetuskampaania, mis peaks tõstma inimeste teadlikkust mitte langema kelmuste ohvriks. Meie 
prioriteetiteks on kindlasti ka ebaseaduslikud tulirelvad, süütamised, politseiametnike vastu suunatud 
ründed ja majanduskuriteod. Jätkame tegevusi varastatud asjade kokkuostjate tabamiseks. Ainult nii 
on võimalik ära kaotada varastatud asjade turg, millest tingituna peaksid vähenema ka vargused. 
Samuti peaks tõstma inimeste teadlikkust varastatud asjade olemusest ning olen seda meelt, et 
pandimajades tuleks kaotada sularahaga arveldamine. Kindlasti muudaks see varastatud asjade 
realiseerimise oluliselt keerulisemaks ja politseil tekib võimalus tõhusamalt takistada varavastaste 
kuritegude toimepanemist. Igakuiselt ohtu hinnates jätkame kontrolle pandimajades.  
 
Röövimiste ja avalike varguste osas jätkub büroos selge suund - menetleme ja selgitame välja neid 
kuritegusid toimepanevaid isikuid nii palju kui võimalik. Tapmistest rääkides ei ole olukord muutunud. 
Enamus tapmisi on toime pandud olmetülide käigus ning alkoholijoobes. Alaealiste seksuaalse 
enesemääramise vastu suunatud kuritegudes ei jää me ootama teateid, vaid otsime ka ise aktiivselt 
juhtumeid, sh märke aastaid tagasi toimepandud kuritegudest. Hea meel on näha, et nendest 
juhtumitest antakse meile aina rohkem teada, mis samas on aga selge märk, et probleemi olemus on 
suur. Samuti on suur probleem interneti vahendusel lapsporno omamine, mille takistamiseks ja 
ohjamiseks suuname 2016. aastal suuremad jõud. Küberkuritegevuse vastases võitluses on vajalik 
veelgi enam tõsta inimeste teadlikkust valitsevatest ohtudest ning meie tegevused on suunatud 
koostööle teiste riikide politseiga, et üheskoos tuvastada ja tabada veelgi rohkem rahvusvahelisi 
küberkurjategijaid. 

Narko-ja organiseeritud kuritegevuse poolel toimub töö sihtmärgi, riikliku narkopoliitika ja probleemi 
põhiselt. Narkootiliste ainete käitlejate tabamise osas oleme juba aastaid hoidnud kõrget taset. Meie 
tegevused on suunatud enim üledoose ja kahjusid põhjustavate uimastite turu vähendamisele, 
alaealistele pakkujate tabamisele ning kuritegelike organisatsioonide lõhkumisele. Kuid üha enam 
näeme, et sellega hoiame küll probleemi kontrolli all, aga vähenemise märke on kahjuks raske leida. 
Suuname ka edaspidi oma ressursse tänavamüügi ohjamiseks ja liigume oma tegevustega ka rohkem 
peopaikadesse.  

Vara arestimised konfiskeerimise ja kuritegudega tekitatud kahjude hüvitamise tagamiseks on 
politseile prioriteetne valdkond. Koostöös prokuratuuriga suutsime eelmisel aastal oluliselt kasvatada 
kriminaaltulu tuvastamist ja selle konfiskeerimise tagamiseks arestimist. Samuti näitavad kasvutrendi 
tsiviilhagi katteks vara arestimised. 
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Valdo Põder 

Korrakaitsebüroo juht 

Olukord liikluses oli 2015. aastal Põhja prefektuuri 
tööpiirkonnas murettekitav. Kui Eestis tervikuna oli liikluses 
hukkunute arv taasiseseisvumise aastate väikseim, siis 
Harjumaal hukkus 24 inimest, mis on kuue hukkunu võrra 
rohkem kui aasta tagasi. Ka kogu liiklusõnnetuste arv oli ca 10 
% suurem kui 2014. aastal. Kokku toimus Harjumaal 670 
liiklusõnnetust, milles sai vigastada 897 inimest.  

Rasketest liiklusõnnetustest võib eraldi välja tuua õnnetustes 
hukkunud kergliiklejate suure arvu - kokku 13 inimest. Kuna 
sügis-talv oli pikalt ilma lumeta, siis see raskendas oluliselt 
sõidukijuhtide nähtavust ning eeldatavalt tõi just see kaasa 
kergliiklejatega juhtunud õnnetuste suure arvu. Väidan seda 
seetõttu, kuna paljud liiklusõnnetused toimusid jalakäijate 
ülekäiguradadel. Olukorras, kus hakkab juhtuma ühe mustriga 
õnnetusi, tuleb alati vaadata, mida me ise saame teha või 

oleme teinud, et neid ära hoida. Jalakäijatega juhtunud õnnetustele reageerisime  patrullide tööd 
ümber korraldades ning suunasime oma tähelepanu eeskätt Tallinna kergliiklejate ohutusele. 

Harjumaal toimusid kaks liiklusõnnetust, mis said väga suurt vastukaja. Esimene oli Eesti ajaloo võib-
olla kõige noorema hukkunuga liiklusõnnetus, kus roolijoodiku põhjustatud õnnetuses sai surma 
paarikuune väikelaps ning teine Tallinnas Nõmmel toimunud liiklusõnnetus, mille tagajärjel hukkus 13- 
aastane laps. 

Olen veendunud, et ainult järelevalvega ei suuda me olukorda liikluses parandada. Ehe näide sellest 
on Sõle tänaval juhtunud liiklusõnnetus, mille tagajärjel hukkus vanainimene. Politseipatrull tegi õiges 
kohas tööd, avastas liiklusest õigusrikkuja ja püüdis teda peatada. Liiklushuligaan aga ei peatunud ning 
kihutas mõnesaja meetri kaugusel otsa ohutussaarel seisnud jalakäijale, kes hiljem selle tagajärjel suri.  

Turvalisema liikluse saavutamiseks peame muutma liiklejate mõtlemist ning selles on suur osa tööst 
meie enda teha. Tehes järelevalvet peab iga ametnik olema valmis rohkem meedias rääkima ning 
andma omalt poolt soovitusi, selgitama riske, mis juhtub, kui kokkulepitud reegleid ei täideta. 

Liikluse valdkonna positiivse külje pealt toon välja hea töö, mis puudutab sõidukite arestimisi 
konfiskeerimise tagamiseks. Eelmisel aastal oli neid kokku 84. Lisaks kriminaalmenetlusele arestisime 
sõiduki kahel korral väärteo korras. Selle viimase puhul on tegemist alles uue suunaga ning seda 
praktikat peame kindlasti jätkama 2016. aastal. Väga hästi on tööle hakanud kaalugrupp ning koostööd 
nendega kiidavad nii Maanteeamet kui ka Harju Maavalitsuse ühistranspordikeskus. 
Suureks abiks avariigrupile on olnud töökorralduslik muudatus, mille kohaselt teevad esmased 
toimingud liiklusõnnetuste sündmuskohtadel ära territoriaalsete jaoskondade ja liiklusjärelevalve 
patrullid. 

Operatiivkeskuse 2015. aasta kõige kõlavamaks tööks saab kindlasti nimetada osalemist ESTPOL-1 
missioonil Sloveenias. Kuigi ESTPOL-1 on ajakirjanduses kõige elavamat kajastust leidnud, ei olnud see 
ainus missioon kus operatiivkeskuse ametnikud osalesid. Kolm künoloogiateenistusese koerajuhti 
võtsid osa Ungaris Euroopa piiri valvamisest ning see missioon toimus Frontexi raames. 
Operatiivkeskuse sisesed kaks üksust on panustanud jätkuvalt ühistegevustesse. See tähendab 
künoloogide ja kiirreageerijate rohkemat ühistegevust nii treeningutel kui ka reaalses töös. See suund 
peab kindlasti jätkuma ja teenistuskoerte kaasamine ohtlike kurjategijate kinnipidamisel peab 
suurenema. 
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Operatiivkeskus pani väga palju ressurssi ja aega teiste üksuste väljaõppesse. Kokku tehti kolm masside 
ohjamise ja kiirreageerimise koolitust erinevatele politseiüksustele ja koostööpartneritele. Lisaks 
maastikul käitumise koolitus ja väärtveose koolitus Eesti Pangale. Koolitusi viidi läbi teistele üksustele 
kokku 48 päeval. Alates 2015. aasta novembri algusest on igal ajal valmisolekus üheksaliikmeline 
kiirreageerijate grupp, kes on vajadusel valmis reageerima üle Eesti. 

Väga positiivne uuendus on arestimajas läbiviidavad videokonverentsid kohtutega. See uuendus 
võimaldab oluliselt kokku hoida nii ajalist kui ka materiaalset ressurssi, sest enam ei pea kõiki 
kohtualuseid kohtusse konvoeerima ja neid seal valvama. Aasta jooksul tegime kokku 19 
videokonverentsi. Kuidagi ei saa mööda vaadata arestimajas läbiviidud distsiplinaarmenetlusest, mis 
puudutas otseselt väga paljusid arestimaja ametnikke ja mille lõpp tõi kaasa mitmete ametnike, sh 
arestimaja juhtide, töölt lahkumise. Loodan siiralt, et kõik osapooled on sellest omad järeldused teinud 
ja edaspidi saame tegeleda normaalse tööõhkkonna taasloomisega ning keskenduda eelkõige 
kvaliteetsele igapäevatööle.  

Konvoiteenistuse töökoormust suurendas eelmisel aastal oluliselt Assar Pauluse grupeeringu 
kohtumenetlus. Kui teenistuses töötab kokku 19 inimest, siis nii mitme kohtualuse valvamiseks pidime 
igapäevaselt kaasama kohtusse lisajõudusid. Suurema osa sellest tegid ära kiirreageerijad, kuid väga 
suure panuse andsid ka liiklusjärelevalvekeskus, territoriaalsed jaoskonnad ning vanglate relvastatud 
üksus. Kokku tehti abijõudude poolt kohtus 809 töötundi.  

Möödunud aasta olulisemaks muudatuseks lubadealase töö korraldamises oli relva soetamisloa ning 
relvaloa ja nende vahetamiste taotluste vastuvõtmise üleminek teenindustesse. Möödunud aasta 
kevadest lõpetati prefektuuri peamajas lubadeteeninduses eelnimetatud taotluste vastuvõtmine ning 
jätkati vaid menetlustoimingute teostamisega. Kolleege toonases kolmes teeninduses instrueeriti ning 
koolitati taotluste korrektseks vastuvõtmiseks ning esitatavate dokumentide edastamiseks.  
2015. aasta novembrist alates lisandus eelnevale veel Pinna tn teeninduse klienditeenindajatele 
kohustus teostada relva registreerimisega nõutavad toiminguid, vormistada nõuetekohaselt 
relvaomanike poolt relvade politseile hoiule andmisi ning olla pädevad ametnikud relvaseaduse 
kontekstis, kes on volitatud vormistama ja kontrollima relvaomandi üleminekut ühel isikult teisele. 
Lisandunud tööülesannete korrektseks teostamiseks viidi Pinna teeninduse teenindajatele läbi 
spetsiaalne koolitus, ülemineku kuudel viibis lubadealane menetleja abiks teeninduses ning samas 
käisid teenindajad ka kogemusi omandamas lubadeteenistuses.  

Uues Tammsaare teeninduses toiminguid relvadega täna teha ei saa, kuna puudub ohutuks 
relvakontrolliks vajalik ruum.  

Kolmandaks märkimisväärseks töövõiduks lubadeteeninduses tuleb kindlasti pidada prefektuuri 
relvahoidlasse väga pikaks ajaks seisma jäetud relvade sundvõõrandamisprotsessi taasalustamist. 
Üksnes viimasel kvartalil sundvõõrandati ning anti PPA logistikabüroole üle pea 350 relva ning jõuti 
ette valmistada ka järgmine sundvõõrandatud relvade partii, mis antakse logistikutele üle käesoleva 
aasta esimestel kuudel.  
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Ivo Utsar 

Piirivalvebüroo juht 

2015. aastal registreeritud ebaseadusliku rände juhtumite arv 
võrreldes 2014. aastaga kahekordistus. Piirijulgeoleku olukord 
on jätkuvalt pingeline ning ühtlasi ka viie aasta võrdluses kõige 
suurema surve all. 

2015. aasta alguses koostatud ohuprognoos lennujaamade 
osatähtsuse suurenemisest EL-i suunalisel sisserändel pidas 
paika. Nii Helsingi, Riia, kui ka Tallinna lennujaam on olnud 
pideva kasvava sisserände surve all. Suurimaks ebaseadusliku 
rände viisiks õhupiiridel oli jätkuvalt viisa väärkasutamine. 
Võltsitud reisidokumentide või teisele isikule kuuluva 
reisidokumendi juhtumite osakaal ebaseadusliku rände viiside 
üldarvust on olnud Eestis aastaid suhteliselt marginaalne (6%). 

2015. aastal kasvas II astme kontrolli suunamiste arv võrreldes 
2014. aastaga 1591-ni (2014 - 798) ja sisenemisekeeludude arv 320-ni (2014 – 150). Tallinna 
lennujaama piiripunktis vormistati ligi 30% kogu Eesti sisenemisekeeldudest. Kui veel 2013. aastal oli 
valdav enamus sisenemise tõkestamisi seotud meremeeste liikumiste ja nende dokumentidega, siis 
2014. ja 2015. aastal on enamus tagasisaatmisi seotud viisa või viisavaba viibimise väärkasutamistega. 

2015. aasta üheks peamiseks trendiks oli valedel alustel viisa väljastamise viiside avastamine ja 
tõkestamine. Viisataotlejate puhul on tegemist väga suure massiga ning iga uue viisi avastamise aluseks 
on ametnike otsustusjulgus ja järjest professionaalsem töö piiril. Väga vajalik on siin lennunimekirjade 
eelkontroll ja I ning II astme kontrollis läbiviidud küsitlemised. Oluline on erinevate juhtumite 
süvaanalüüs, mis aitab välja tuua konkreetsed riskiprofiilid.  

2015. aastal oli Põhja prefektuuris kokku 135 varjupaigamenetlust. Märkimist väärib asjaolu, et aasta-
aastalt on Põhja prefektuuri osakaal kogu riigis vastuvõetavatest taotlustest olnud tõusuteel.  

Rahvusvahelise kaitse taotluste arvu kahekordistumine võrreldes varasema perioodiga näitab, et 
poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed protsessid lähiregioonides, kui ka kaugemal maailmas, 
mõjutavad samuti Eestit. Kestva Euroopa rändekriisi kontekstis on saadud kogemus väärtuslik. Samas 
kujunes varjupaigataotluste maht üsnagi koormavaks, eriti arvestades asjaolu, et kõigist 135-st 
varjupaigataotlejast olid üle poole (71) Ukraina kodanikud ning riiki saabuti seadusliku aluse ehk 
viisaga. Kuna viibimisaja lõppedes pöörduti enamikel juhtudel piirkondlikesse politseijaoskondade 
teenindussaalidesse, siis tuleks tõsiselt kaaluda esmaste lihtsamate varjupaigataotluse vastuvõtmise 
kompetentsi loomist ka teenindussaalidesse 

2015. aastal hakkasime rakendama rahvusvahelise kaitse andmise osas piiril tagasilükkavaid otsuseid 
välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 16 alusel. Vastavad tagasilükkavad otsused 
tehti isikutele, kelle tagasisaatmine tuginedes COI (COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION) ja isikute 
tagasisaatmisel puudus oht nende elule ja tervisele. Selliste tagasilükkavate otsituste tegemine on 
kokkuvõttes riigile kordades odavam ja mõistlikum.  

Hüppeline sisserände kasv ning sisuliselt lakkamatu ööpäevane sisserändajate liikumine Euroopasse 
algas 2015. aasta juulis ja vaatamata liikmesriikide pingutusele põgenike ränne kontrolli alla saada 
jätkub endiselt. 

Tundsime reaalset ohtu, et „Via Baltica“ läbirände kanal saab reaalsuseks. Alustasime kiirtelt taktika 
ümber kujundamist Tallinna vanasadamas. Võtsime tugevdatud kontrolli ja profileerimise alla Tallinna 
Vanasadamas Rootsi ja Soome väljuvad suunad. Kartus, et „Via Baltica“ põgenike rändekanal võib 
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saada reaalsuseks, ei lasknud kaua oodata. 05.09.2015. a tabati Tallinna Vanasadamas 11 Afganistani 
kodanikku, kes olid alustanud oma teekonda Kesk-Euroopast ja jõudnud Poolast taksodega Eestisse, et 
edasi liikuda Soome. Lisaks, sellele, et kardetud oht realiseerub, saime uut teadmist, et meil puudub 
tõhus esmaste tegevuste protsess taolise sündmuse kiireks lokaliseerimiseks. Samuti tekkis oht, et 
Kinnipidamiskeskuse kohtade arv ammendub. 

Mida tegime?  
 
Töötasime välja sündmuse lahendamiseks esmaste tegevuste ja isikute registreerimise süsteemi, 
lõime ajutised menetluse ning majutamise tingimused Süsta tänavale.  

Saime hea menetluspraktika ja koostöö prokuratuuriga KarS § 259 sätestatud süütegude uurimisel ja 
alustasime 2015. aastal kaheksa kriminaalmenetlust KarS §259 tunnustel. Toimetatuid isikuid oli kokku 
46, toimetajaid peeti kinni neli, kellest kolm on kohtu poolt süüdi mõistetud ja üks isik on veel vahi all.   

Olen veendunud, et tänu heale koostööle nii erasektoriga, meie naaberriikide õiguskaitseorganitega 
ning PPA siseselt, saime mingiks perioodiks selle „ukse lukku“. Seda kinnitab see, et novembris ja 
detsembris ei peetud Põhja prefektuuri vastutusalas kinni ühtegi suuremat gruppi ebaseaduslikult riigis 
viibivaid isikuid. Samas ei saa jääda loorberitele puhkama. Erinevad riigid teatavad, et on oma 
varjupaigataotlejatele mõeldud majutuskohtade varud ammendanud ning taastavad ajutiselt 
piirikontrolle. Kas tekib uuesti oht „Via Baltica“ rändekanali loomise katsetamiseks? Peame olema selle 
trendi taastekkeks valmis ning kiirelt ja resoluutselt reageerima.  

Kui rääkida piiriülesest organiseeritud kuritegevusest Läänemere piirkonnas, siis on ebaseaduslik 
tegevus muutunud varjatumaks. Mistõttu on vajadus teha veel tõhusamat koostööd oma 
lähinaabritega. Hea meel on tõdeda, et koostöö Soome ja Rootsiga on muutunud veel vahetumaks ja 
paremaks. 2015. aasta lõpus sai läbi kaks aastat väldanud projekt Turnstone. Projekti näol on tegemist 
Rootsi kuningriigi Stockholmi maakonna piiripolitsei algatusega. Projektis osalesid Rootsi, Soome, 
Eesti, Läti ja Leedu ametkonnad. Projekti jooksul pidasid näiteks Rootsi kolleegid kinni 153 kuriteos 
kahtlustatavat, suurem osa neist olid seotud varguste ja röövidega. Kokku konfiskeeriti kinnipeetutelt 
2,5 miljoni euro väärtuses raha ja esemeid.  

Turnstone`i koostööprojekti raames toimunud reidi käigus avastati Paldiskis Kapellskäri sõitvale laevale 
„Liverpool Seaways“ suundunud veoauto järelhaagisest 7,6 miljonit salasigaretti. Ühisoperatsioonidel 
kogutud info kohaselt võib piltlikult öelda, et iga päev liigub Läänemere kolmnurgas (Eesti – Soome – 
Rootsi) ca 50 kuritegeliku taustaga isikut, ehk siis meie reisisadamatest läbib aastas ca kaheksa Star 
reisilaevatäit potentsiaalset kurjategijat. 

Kuidas edasi aastal 2016?   
 
2016. aastaks on planeeritud ja olemas esmased kokkulepped, et jätkata tegevusi pisut väiksemas nn 
„Turnstone Light“ formaadis.  

2016. aastal peame olema valmis nii varjupaigataotlejate arvu oluliseks suurenemiseks. Samuti võib 
eeldada menetlusega seonduvate riskide suurenemist, riiki sisenemise ja siin viibimise staatuse 
väärkasutamise tõenäosuse kasvu, riigi julgeolekule ning avaliku korraga seonduvate ohtude 
realiseerumise tõenäosuse suurenemist. Vajalik on jälgida rände trendide muutusi. Tekkivate ohtude 
kiire kaardistamine ning eelteavitus on olulised oma taktika ja tegevuste kiireks muutmiseks.  

Kokkuvõtteks soovin kõiki tänada tubli töö ja panuse eest Eesti julgeoleku tagamisel.  
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Politseijaoskonna juhtide kokkuvõttedPolitseijaoskonna juhtide kokkuvõttedPolitseijaoskonna juhtide kokkuvõttedPolitseijaoskonna juhtide kokkuvõtted    

Kaido Saarniit 

Kesklinna politseijaoskonna juht 

Kesklinna politseijaoskond on territooriumilt väikseim 
jaoskond Põhja prefektuuris, kuid ühe elaniku kohta toime 
pandud süütegude arv on Eesti suurim.  

Põhilised probleemid, tegevused ning võimalikud lahendused 
Kesklinna politseijaoskonna tööpiirkonnas  toon välja 
alljärgnevas ülevaates, kus on ära märgitud ka abipolitseinike 
tegevus, kuna vabatahtlike abil saab politsei ennetada ja 
avastada suurel määral süütegusid. 

Probleemid „Bermuuda kolmnurgas“ 

Nimetatud piirkonda on koondunud väga palju 
lõbustusasutusi, millest suur osa on Suur-Karja tänaval. Kuna  
piirkonnas liigub nädalavahetustel ja turismihooajal väga 
palju inimesi, siis sellest tulenevalt on loodud soodsad 
tingimused süütegude toimepanekuks. Väidet toetab ka 

toimepandud isikuvastaste kuritegude, taskuvarguste ning öörahu ja avaliku korra rikkumiste 
statistika. Võrreldes varasemate perioodidega on 2015. aastal õiguskord nimetatud piirkonnas 
paranenud. Selleks on Kesklinna politseijaoskond korraldanud varasemaga võrreldes neli korda 
rohkem reide, kokku 16 tegevust, eesmärgiga ennetada ja avastada süütegusid „Bermuudas“. 
Õiguskorda on parandanud ka asjaolu, et alates 2014. aasta novembrist patrullivad nädala lõpus öösiti 
vanalinnas kaks jalgsipatrulli. Nende tegevuste tulemusena on vähenenud taskuvarguste ning öörahu 
ja avaliku korra rikkumiste arv, kuid kahjuks ei ole kahanenud vägivallaga seotud väljakutse hulk. 
Endiselt ei pööra lõbustusasutused piisavalt tähelepanu tänaval asuvatele joobes klientidele, kuigi 
enamus konflikte saavad alguse just sealt.  

Politsei näeb jätkuvalt „Bermuuda kolmnurga“ probleemide lahendusena lõbustusasutuste  tegevuste 
piiramist antud piirkonnas ning professionaalsemate turvatöötajate kaasamist. Senine praktika on 
näidanud, et turvatöötajad ei enneta tihti konflikte, vaid pigem võimendavad neid. Sel aastal ei ole 
otstarbekas suunata „Bermuuda kolmnurka“ samas mahus ressurssi, sest politseilised tegevused ja 
meie reageerimine saavad pakkuda vaid ajutist lahendust. Nende probleemide likvideerimiseks peavad 
panustama kõik osapooled, kaasa arvatud ettevõtjad. 
 
Tänaseks on Tallinna Linnavalitsus võtnud vastu määruse, millega piiratakse alkoholi jaemüüki ning 
lõbustusasutuste tegevust „Bermuuda kolmnurgas“. Seal tegutsevad ettevõtted on määruse 
vaidlustamiseks pöördunud kohtusse. See samm linnavalitsuse poolt näitab, et politsei ei ole 
probleemi lahendamisel üksi. 

Taskuvargused vanalinnas ja sadama piirkonnas 

2015. aastal jäi silma positiivne trend. Nimelt on Tallinna sadama piirkonnas taskuvaraste tegevus väga 
marginaalne – registreeriti vaid mõni üksik juhtum. Võrreldes varasemate aastatega panustas 
Kesklinna politseijaoskond mullusel turismihooajal rohkem ennetustööle, suunates aktiivsetel 
perioodidel sadama ja vanalinna piirkonda patrullima nii vormis kui ka erariietes politseinikke. Selle 
tulemusena vähenes registreeritud taskuvarguste arv sadamas. Jälitusmenetluse tulemusena pidasime 
kinni kuus aktiivsemat taskuvarast, kes kõik on kohtu poolt süüdi mõistetud. Nendest viit karistati 
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reaalse vangistuse, millest kõige lühem oli ühe aasta ja kümne kuu ning pikim kahe aasta ja kuue kuu 
pikkune.    

Samuti võeti vahi alla mitmed inimesi, kelle põhitegevuseks oli taskuvargused ühistranspordis.   

Taskuvaraste uus trend on kallite üleriiete vargus meelelahutuskohtades – varastatakse enamasti 
joobes turistide jopesid, mantleid ja jakke koos taskutes olevate esemetega. Kindlasti on ka siin 
lahenduseks turvatöötajate professionaalsem käitumine ning lõbustusasutuste panustamine 
kvaliteetsele turvateenusele ja videovalvesüsteemile. Oleme kaardistanud asutused, kus on sarnaseid 
vargusi enim toime pandud, et juba 2016. aastal kaasata ettevõtete esindajad jätkuprojekti „Oskuslik 
teenindamine“, mille eesmärk on kaitsta klientide vara.  

Üldine tulevikuperspektiiv näitab, et avatud Euroopas, kus toimub inimeste vaba ja piiranguteta 
liikumine ühest riigist teise, hakkavad kurjategijad liikuma Euroopa vaesematest (Rumeenia, Bulgaaria 
jt) riikidest rikkamatesse, et süütegude toimepanemise läbi kiiresti raha teenida. Seda oli näha ka sel 
suvel Tallinnas. Näiteks tegime kindlaks ja lõpetasime Rumeeniast pärit taskuvaraste grupi tegevuse. 

Lähisuhtevägivald  

Suurem osa lähisuhtevägivalla kuritegudest pannakse endiselt toime Põhja-Tallinnas. Saame välja tuua 
jätkuvalt hea koostöö linnaosade sotsiaaltöötajatega, kes on politseile ja peredele probleemide 
lahendamisel igati abiks. Seda näitavad kasvõi juhtumid, kus laste heaolu huvides on nad ajutiselt 
viidud turvakodudesse.  

Aasta jooksul on  lähisuhtevägivalla juhtumeid rohkem registreeritud, sest piirkonnapolitsei on 
järelkontrollide käigus tuvastanud süütegude toimepanemisi ning see on kaasa toonud kuriteoteadete 
tõusu. Piirkonnapolitseiniku selline lähenemine probleemile tagab, et süüteod ei jää märkamata ja 
saavad lahenduse - vajadusel vahistatakse teo toimepanija või ohustatud pereliikmed eemaldatakse 
vägivaldsest inimesest. 

Alaealised 

Kesklinna politseijaoskonna territooriumil asub palju lõbustusasutusi ja kaubanduskeskusi, kuhu 
kogunevate alaealiste eesmärk on saada kauplustest alkoholi ning pääseda lõbustusasutustesse. 
Ennetamaks alaealiste suhtes ning nende poolt toime pandavaid süütegusid, on jaoskond korraldanud 
sihtsuunitlusega politseioperatsioone, mis kindlasti ei eemalda täielikult probleemi, kuid aitavad 
tuvastada ärisid ja inimesi, kes soodustavad alaealistele alkoholi kättesaamist. 2015. aastal tegime 
mitme kaubanduskeskuse kohta märgukirja, et takistada noorte ligipääsu alkoholile. Käivitasime 
projekti „Oskuslik teenindamine“, mille abil tõstame teenindajate teadlikkust tagajärgedest, mis 
kaasnevad alkoholi müügiga alaealistele. Eelmisel aastal pöörasime varasemast rohkem tähelepanu 
noorte alkoholi tarvitamisele kallutamisele. Tegime kindlaks ca 20 kuriteoepisoodi ning süüdlased on 
võetud vastutusele.  

Aina enam tarvitavad alaealised kanepit või sünteetilist kanepit. Selle ennetamiseks oleme koolides 
läbi viinud narkootiliste ainete kahjulikkusest rääkivaid loenguid. Eelmise aasta lõpus tabasime 
sihipärase tegevuse käigus alaealise narkodiileri, kes levitas ainet just alaealiste seas.  

Positiivset tulemust on andnud probleemsete alaealiste kaasamine projektidesse „Spin“ ja “Puhas 
tulevik“. Nende abil oleme suutnud hoidma mitmeid alaealisi eemal süütegude toimepanemisest.  

 

Vargused sõidukitest 

Sõidukite ja nendest varastamine on probleem terve Kesklinna politseijaoskonna piirkonnas. Kõige 
rohkem varastatakse kesklinnas, põhiliselt velgi ja autodesse jäetud esemeid. Võib öelda, et vargad 
võtavad kaasa kõik, mis sõidukites leidub - nii pisemaid asju kui ka suuri kohvreid ja reisikotte. 
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2014. aastaga võrreldes on sõidukitesse sissemurdmine langenud Kesklinnas ca 100 võrra. Nimetatud 
süüteoliik on langenud viimased kaks aastat. Seda tänu rohkematele patrullidele ning mitmesse 
suuremasse parklasse omanike poolt paigaldatud videovalvele. Samuti suleti sadamas suur 
parkimisala, kus puudusid turvakaamerad, mistõttu langesid just seal parkinud autod varaste küüsi. 

Liiklusturvalisus 

Mullu tegelesime tõhusamalt liiklusjärelvalvega. Pöörasime rohkem tähelepanu kergliiklejatele, 
ülekäiguradadel toimuvale, joobes ja lubadeta juhtidele ning kiiruseületajate tabamisele. Kontrollisime 
põhjalikumalt turvavarustuse nõuetekohast kasutamist ning fooritulede järgimist. Lähtudes piirkonna 
eripärast ja vajadustest, oleme kasutanud ressursse võimalikult paindlikult,  kasutades näiteks 
ülekattega graafikut ja liiklusele spetsialiseerunud ametnikke.  

Kõigele vaatamata oli eelmine aasta liikluses õnnetu. Hukkus kuus liiklejat (2014. aastal oli üks 
hukkunu), kellest neli olid kergliiklejad. 2014. aastaga võrreldes suurenes vähesel määral 
liiklusõnnetuste tagajärjel vigastada saanud inimeste ja liiklusõnnetuste arv.  

Sel aastal muudame liiklusohutuse tagamise taktikat. Kui mullu tegime politseilisi tegevusi suuremates 
gruppides ja ühes-kahes kohas, siis käesoleval aastal hajutame politseiametnikke vajaduse põhiselt.  

Vabatahtlikud 

Mulluse seisuga kuulub Kesklinna abipolitseinike rühma 85 abipolitseinikku. 34 AP-l on õigus kanda 
teenistusrelva, 22 inimest on iseseisva ülesande täitmise pädevusega ning 12 on läbinud 
alarmsõidukoolituse. Kõik abipolitseinikud on korrakaitse valdkonnas ning neid kaasati peamiselt 
korrakaitselistesse ja ennetuslikesse tegevustesse. Rõhusime abipolitseinike koolitamisele ning nende 
oskuste parandamisele. Lisaks koolituste korraldamisele on abipolitseinikke motiveeritud erinevate 
üritustega koos PPA kesküksuste, Põhja prefektuuri ja Kesklinna Valitsusega. 

Eelmisel aastal kaasati Kesklinna politseijaoskonnas abipolitseinikke kokku 17 412 tundi, neist 2679 
möödus erinevatel koolitustel. Politseiliste tegevuste hulgas on arvestatud osalemist auto-, jalgsi-, 
rolleri-, ATV-, jalgratta- ja IPAP patrullides, sihtsuunitlustega politseilistel tegevustel, erinevatel 
ennetusüritustel haridus- ja omavalitsusasutustes, piirivalve tegevustes Tallinna lennujaamas ja 
sadamas ning tegevustes koos kriminaalpolitseiga. 

Abipolitseinikud on olnud suureks abiks kogukonna turvalisuse tagamisel ning käesoleval aastal ei võta 
me eesmärgiks abipolitseinike arvu märgatavat suurendamist, vaid olemasolevate motiveerimist ning 
professionaalsuse tõstmist.  
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Valter Pärn 

Ida-Harju politseijaoskonna juht 

Ida-Harju politseijaoskonna teeninduspiirkonna 
moodustavad Tallinna linnaosad (Lasnamäe ja Pirita) ning 
Harjumaa ida poolsed kohalikud omavalitsused (Maardu ja 
Loksa linn, Aegviidu, Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku, 
Rae ja Viimsi vald). Töökorralduslikult on Ida-Harju 
politseijaoskond jaotatud kaheks konstaablijaoskonnaks: Ida-
Tallinna konstaablijaoskond, mis teenindab Pirita ja 
Lasnamäe piirkonda ning Ida-Harju konstaablijaoskond, mis 
teenindab eelpool loetletud linnasid ja valdasid. 
Funktsionaalselt kuuluvad Ida-Harju politseijaoskonna 
koosseisu ennetus- ja menetlustalitus (sh Ida-Tallinna ja Ida-
Harju konstaablijaoskonnad), patrullitalitus ning 
teenindussaal.  

Õiguskord 

Üldarvudes on Ida-Harju politseijaoskonna alal kuritegevus 
vähenenud. Ootuspäraselt on kahanenud varavastased kuriteod, ennekõike vargused. Selle põhjuseks 
on eelmise aasta 1. jaanuaril jõustunud seadusemuudatus, millega muudeti väärtegu ja kuritegu 
eraldavat rahalist piirväärtust, see tõsteti 64 eurolt 200 euroni. Vargused on vähenenud kõikides Ida-
Harju politseijaoskonna piirkondades, v.a Maardu ja Loksa, kus hüppeliselt on kasvanud varguste arv 
kauplustest. Kõnealuste varguste toimepanijateks on piiratud arv inimesi, kes varastavad 
süstemaatiliselt. Seadusemuudatus on viinud langusesse ka kelmuste arvu. Isikuvastastest 
kuritegudest annavad jätkuvalt tooni kehalised väärkohtlemised, millest omakorda 2/3 moodustavad 
lähisuhtevägivalla juhtumid. Kehalised väärkohtlemised on kasvanud kõikides jaoskonna  piirkondades, 
v.a Aegviidu ja Kuusalu vallas, kus see on  langenud (vastavalt ühe ja kahe juhtumi võrra) ning Kehra 
linnas, kus see püsib samal tasemel. Lähisuhtevägivalla juhtumite kasv linnas ja maakonnas on võrdne.  

Positiivset trendi näitab röövimiste arv, mis on teist aastat järjest languses, vähenedes 2015. aastal 
neljandiku võrra (72-lt 54-le). Vaid Kehra linnas ning Kuusalu ja Rae valdades on aasta tagusega 
võrreldes  pandud toime üks röövimine rohkem. Kusjuures Kehras ja Kuusalus pandigi toime vaid üks 
röövimine aastas ning Rae vallas tõusis röövimiste arv ühelt kaheni. 

Hüppelise kasvu on läbi teinud kuriteona kvalifitseeritavate liiklusalaste süütegude arv. Rohkem on 
tabatud joobes mootorsõidukijuhte. Lisaks on tabatud sõidukit korduvalt juhtinud juhtimisõiguseta 
inimesi. 

Ida-Harju politseijaoskond tegeles ka mitmete suurt avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumi 
lahendamisega. Neist enim tähelepanu pälvis kahe koera ja ühe kassi tapmine Lasnamäel mullu 
veebruaris ning koera poomine Pae pargis sama aasta aprillis.  Loomade julmas kohtlemises 
kahtlustatavad mõisteti süüdi ning üks neist on tänaseks ka oma karistuse kandnud. 

Märkimist väärib, et ajal, kui avalikkust hoidis ärevuses Rahumäe terviserajal naist rünnanud inimene, 
siis samal ajal (kaks päeva hiljem) rünnati naist ka Maarjamäel, kes õnneks viga ei saanud. Juhtumi 
puhul on positiivne, et politseil õnnestus ründaja tuvastada tänu tunnistajale. Negatiivsele poolele 
tuleb paigutada asjaolu, et vaatamata üleskutsetele jäi rünnaku ohver tuvastamata. 
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Väärteod 

Avastatud väärtegude üldarv on Ida-Harju jaoskonna alal kasvanud. Suurema kasvu on läbi teinud Ida-
Tallinna konstaablijaoskonna piirkond ning väiksema languse Ida-Harju konstaablijaoskonna oma. Vaid 
Jõelähtme vallas on väärtegude avastamine kasvanud ning seda liiklusseaduses sätestatud väärtegude 
avastamise arvelt. 

Ootuspäraselt on kasvanud pisivargused kaubandusettevõttest. Põhjuseks eelpool kirjeldatud 
seadusemuudatus. Sama seadusemuudatus vähendas omavolilisi sissetunge kuriteona ning tõstis 
nende väärtegude arvu. Valdavalt on tegemist sõidukitesse sisse murdmistega. 
 
Ida-Harju jaoskond hoidis jätkuvalt kõrgendatud tähelepanu all alaealiste huvi alkoholi ning neile 
alkoholi võimaldavate täisealiste suhtes. Avastati varasemast rohkem alkoholi tarbinud alaealisi ja 
neile alkoholi müünud ning üle andnud täisealisi.  

Politseile mitmeid aastaid prioriteetses valdkonnas ehk liiklusjärelevalves tuvastati ohtlikematest 
liiklusalastest väärtegudest varasemast rohkem juhtimisõigust mitteomavaid mootorsõiduki juhte, 
foori nõudeid eiravaid mootorsõidukijuhte, alkoholi tarvitanud juhte ning kiiruseületajaid.  

Ida-Harju politseijaoskonna menetluses olnud väärtegudest pälvisid avalikkuse suurt tähelepanu 
UBER’i (taksoteenuse vahendaja) ning MMS’i ja DMSO juhtumite (kemikaal, mida müüdi ravimina) 
menetlemine. UBER’i menetlus lõpetati tõendite puudumise tõttu, sest väärteomenetluses ei väljasta 
pangad tõendeid.  MMS’i ja DMSO ainete menetlemine oli väga mahukas ning sisaldades muuhulgas 
väärteomenetluses harva kasutatavat eravalduse läbiotsimist. Lisaks oli menetlejal vaja 
omaalgatuslikku ja iseseisvat enesetäiendamist keemia ja farmaatsia valdkonnas, hindamaks 
menetlusaluste isikute süüd. Seegi menetlus takerdus osaliselt õigusaktides sätestatud piirangute 
tõttu, mis ei võimalda väärteomenetluses saada näiteks tõendeid pankadelt. Käesoleval ajal on 
nimetatud väärteoasjas kogutud materjalide alusel alustatud kriminaalmenetlus. 

 
Liiklusturvalisus 

Üldarvudes on Ida-Harju piirkonnas toimunud liiklusõnnetuste arv jäänud samale tasemele 2014. 
aastaga, vähenedes kahe õnnetuse võrra.  Kokku toimus 1020 liiklusõnnetust (2014. aastal - 1022), 
millest inimkannatanutega õnnetusi oli 219 (2014. aastal – 190) ning kannatanuid 282 (2014. aastal – 
235). Inimkannatanutega õnnetuste arv kasvas terves Ida-Harju teeninduspiirkonnas kokku 15%, sh 
Ida-Tallinna konstaablijaoskonnas 9% ning Ida-Harju konstaablijaoskonnas 25%.  

Liiklusõnnetustes said vigastada ennekõike mootorsõidukites olnud inimesed. Kergliiklejaid on kõikides 
inimkannatanutega õnnetustes saanud kannatada 28%.  Vähenenud on jalakäijate ja rulluisutajate 
osalus inimkannatanutega õnnetustes ning kasvanud on jalgratturite osalus.  

Mullu hukkus liiklusõnnetuste tagajärjel üks inimene rohkem kui aastal 2014 – kokku  üheksa liiklejat. 
Kergliiklejaid hukkus neli.  Enim tähelepanu pälvis paarikuu vanuse imiku hukkumine Tallinn-Narva mnt 
19. kilomeetril, kus roolijoodiku juhitud sõiduauto sõitis suurel kiirusel tagant otsa ees liikunud 
sõiduautole. 

Kõige traagilisemaks kujunes novembrikuu, kui Põhja prefektuuri piirkonnas hukkus avariide tõttu viis 
inimest. Kõik need traagilised õnnetused toimusid Tallinnas ning jalakäijatega. Nendest kaks olid Ida-
Harju politseijaoskonna tööpiirkonnas sama kuupäeva varahommikul kuue minutilise vahega. 

 

Vabatahtlikud 

Abipolitseinike arv on 2015. aasta jooksul kasvanud 19 abipolitseiniku võrra. Lisandus 24 vabatahtlikku 
ning lahkus viis. Iseseisva tegutsemise õigusega abipolitseinikke on 19. Relvakandmise õigusega on 
üheksa ja alarmsõidu õigusega kuus abipolitseinikku. 
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Nad osalesid mullu politseitegevustes 4840 tundi, millest jalgsi- ja rattapatrullides 180 tundi ja 
autopatrullis 3270 tundi.  

Kuna mullu vähenes abipolitseinike osalemine politseitegevustes, siis 2016. aasta eesmärk on kindlasti 
suurendada osalemiste mahte. Peab panustama iseseisvate patrullide suurendamisse. Ühest küljest 
soodustab seda politseisõiduki kasutamise võimaldamine, teisalt on takistuseks vähene abipolitseinike 
arv, kes on läbinud alarmsõidukoolituse. 

Positiivsena tuleb ära märkida, et 2015. aastal sõlmis Ida-Harju politseijaoskond koostöölepped viie 
kohalikku omavalitsusega (Aegviidu, Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vald ning Loksa linn)  ja Lasnamäe 
linnaosavalitsusega. Ülejäänud kohalike omavalitsuste ning Pirita poolt on saadud positiivne tagasiside 
koostööleppe sõlmimiseks. 2016. aasta jaanuaris lisandusid Raasiku ning Viimsi vald. 

Ennetus 

Ida-Harju jaoskonna ametnikud viisid läbi või osalesid erinevates ennetustegevustes, mida jaotame 
viite erinevasse gruppi – liiklus, vägivald, sõltuvusained, vara kaitse ja üldennetus. 

Liikluse ennetusvaldkonnas olid peamiseks sihtgruppideks lapsed ja eakad. Esimeste klasside lastele 
viidi läbi kooliaasta alguse liiklusohutustund, kolmanda ja neljanda klasside lastele oldi abiks 
jalgrattaõppes, gümnaasiumi klassidele räägiti alkoholist tingitud riskikäitumisest liikluses. Eakatele 
viidi läbi teabepäev, kus selgitati riskikäitumist liikluses. Mullu viidi läbi teabepäevi eakatele vähem kui 
varasematel aastatel, kuna osalesid samad inimesed. 

Vägivalla ennetamiseks toimusid mitmed lähisuhtevägivalla teemalised ümarlauad konkreetsete 
juhtumite lahendamiseks. Lisaks viidi läbi lähisuhtevägivalla ohvritest naistele kolm aastat järjest 
toimunud projekt „Turvaliselt koduseinte vahel“. 1. kuni 5. klasside õpilastele viidi läbi vägivalla ja 
kiusamise ennetamise teemalised tegevused koostöös MTÜ Rua Crew ja Paita Pai-ga. 

Sõltuvusainete teemalisi ennetustegevustest osaleti projektis KEAT tõstmaks kuuenda klassi õpilaste 
teadlikkust sõltuvusainete ohtlikkusest. Gümnaasiumi õpilastele räägiti koostöös kogemusnõustajaga 
uimastitest ja nende ohtudest rääkivaid loenguid ja infopäevi. 6. kuni 8. klasside õpilastele viidi läbi 
sõltuvusainete teemalised loengud. 

Jaoskond osaleb kahes Tallinnas ja Harjumaal toimuvas suurprojektis – „Spin“ ja „Puhas tulevik“. 
Esimene on suunatud riskilastele, kes kaasatakse tasuta jalgpallitreeningutesse ning sotsiaalseid oskusi 
arendavatesse töötubadesse.  Teine projekt toimub koostöös kohaliku omavalitsusega, mille raames 
suunatakse esmakordselt narkosüüteo toime pannud alaealine tema ja ta vanema nõusolekul 
pooleaastasesse sotsiaalprogrammi.  Projektiga on liitunud kõik kohalikud omavalitsused. 

Oma vara kaitseks on teadlikkuse tõstmiseks läbi viidud teabepäevad korteriühistutele ja eakatele. 
Lisaks korraldati projekt "Turvaline rannaala", mille raames paigaldati mereäärsete suvituspiirkondade 
parklatesse koostöös kohaliku omavalitsusega plakatid, mis tuletasid meelde oma vara autosse jätmise 
ohte. 

Üldennetusena viidi läbi projekt "Turvaline koduvald", mille raames osales politsei piirkonnas 
toimuvatel kogupereüritustel, eesmärgiga informeerida elanikkonda abisaamise võimalustest enda 
turvalisuse tagamisest.  Viimsi valla „Kohvikute päeval“  viis politsei koostöös  MTÜ Naabrivalve Viimsi  
sektori inimestega läbi küsitluse, et saada elanikelt vahetult infot, millised on nende turvatunnet 
puudutavad mured. 

Teenindussaal 

2015. aasta jaanuarist alustasid teenindused relvalubade taotluste vastuvõtmist. Koolitati teenindajad 
ning koostati juhendmaterjal taotluste vastuvõtmiseks ning relvalubade väljastamiseks. Teeninduses 
saab alates eelmise aasta algusest esitada relva soetamisloa, relvalubade vahetamise ning teisi 
relvadega seotud taotlusi. Samuti hakkas teenindus väljastama relvalubasid. 2015. aasta jooksul võttis 
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Pinna teenindus vastu 1097 relvaloaga seotud taotlust, mis teeb keskmiselt 21 taotlust nädalas. 
Väljastati 949 relvaluba (ca 18 nädalas). 

Lisaks relvalubadega seonduvale hakati eelmisel aastal teenindustes läbi viima relvadega seotud 
toiminguid. Novembrist alates sai teeninduses lisaks taotluse esitamisele registreerida relva ning 
teenindajad viisid läbi relva võõrandamise toiminguid ning vajadusel võeti ka relvi hoiule.  Kõnealuste 
toimingute teostamise vajadus on madal klientide vähese teadlikkuse tõttu  ning 2016. aastal ootame 
selles valdkonnas klientide arvu kasvu. 

Mullu külastasid inimesed Pinna teenindust rohkem kevadel ja suvel. Teeninduses käinud klientide arv 
vastab prognoosidele. Vaid aasta lõpu klientide vähenemine on oodatust väiksem, sest suletud Vilmsi 
ja Sõle teeninduste kliendid ei valinud kõik vastavatud Tammsaare teenindust vaid eelistasid Pinna 
oma. 

Eelmisel aastal vahetati välja fotobokside sisu, mille tulemusel saab inimene fotoboksis ise sobiva pildi 
välja valida ning ametnik näeb eelistust enda arvutis. Samuti lisati boksidele kõne funktsioon. Kui 
inimene teeb keele valiku (eesti, vene, inglise), siis fotoboks annab protsessi käigus fotografeerimise 
kohta juhiseid kliendi valitud keeles. 

Oluline muudatus 2015. aastal oli teenindusaegade lühendamine. Kui eelnevalt olime avatud 
esmaspäevast reedeni kella 9-18ni, siis alates eelmise aasta augustist lühendati teeninduste 
lahtiolekuaega ühe tunni võrra ning teenindus on avatud kella 17ni. Teenindusaegasid muudeti üle 
Eesti ning samaaegselt ühtlustati ka politseijaoskondade lahtiolekuaegu. Pinna tänaval asuv hoone on 
augustist alates avatud kella 8– 17ni. 
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Veiko Randlaine 

Lääne-Harju politseijaoskonna juht 

2015. aasta oli Lääne-Harju politseijaoskonnale esimene 
restruktureerimisejärgne täis tööaasta. Kuna uus olukord, 
muutunud tööprotsessid ja alluvussuhted tõid kaasa 
mõningase ebakindluse, siis sai 2015.  aasta vaates väga 
olulisele kohale seatud ametnike koolitamine ja hea ning 
usaldusliku töökeskkonna loomine.  

Oktoobri lõpus suleti meie Sõle ja Vilmsi tänavatel asunud 
teenindussaalid ning 1. novembrist alustas Tammsaare 
Ärikeskuses, aadressil Tammsaare tee 47, tööd uus paremate 
töötingimuste ja klienditeeninduse võimalustega 
teenindussaal.    

Õiguskord 

Võrreldes 2014. aastaga vähenes 2015 Lääne-Harju 
politseijaoskonna territooriumil kuritegude arv ca 10% võrra. 

Kui möödunud aastal registreeriti 4945 kuritegu, siis 2014. aastal registreeriti  kuritegusid 5459. 

Peamised süüteoliigid (kuriteod ja väärteod) on jätkuvalt varavastased süüteod, liiklussüüteod, 
isikuvastased ja avaliku rahu vastased süüteod. Võrreldes 2014. aastaga on varavastaste süütegude 
osakaal jäänud suuresti samale tasemele, küll aga on langenud varavastaste ja avaliku rahu vastaste 
kuritegude arv, mille peamiseks põhjuseks on asjaolu, et  2015. aasta  jaanuarist jõustus 
karistusseadustiku muudatus, millega dekriminaliseeriti süüteod, millega tekitati kahju alla 200 euro. 
Samuti dekriminaliseeriti karistusseadustikus avaliku korra süüteoliigina  omavoliline sissetung (KarS § 
266). 2015. aasta vaates on sellelaadsed  süüteod registreeritud väärtegudena.  

Jätkuvalt on varavastaste süütegude osas probleemiks vargused sõidukitest ja seda just Tallinna linna 
territooriumil. Väljaspool Tallinna linna on selliste süütegude arv isegi 14% võrra langenud. Aasta 
viimastel kuudel sagenesid vargused ühistranspordist ning hetkel käib ka aktiivne töö selliste 
süütegude toimepanijate tabamiseks. Kui Tallinna piirkonnas on vargused eluruumidest 5% võrra 
kasvanud, siis väljaspool Tallinna on eluruumidest vargusi pandud toime 15% vähem. Samuti on 
selliseid kuritegusid väljaspool Tallinna linna varasemast enam avastatud ja prokuratuuri saadetud. 
Nõmmel ja Tallinna linna lähiümbruses on jätkuvalt probleemiks vargused garaažidest ja abihoonetest. 
Selliste süütegude ennetamiseks on oluline, et elanikkond pööraks oma vara kaitsele enam 
tähelepanu, et väravad ja hooned hoitaks lukus ning väärtuslike esemeid ei jäetaks nähtavale. Selleks, 
et suurendada inimeste teadlikkust oma vara kaitsmiseks, oleme 2015. aastal viinud läbi erinevaid 
projekte ja ennetuskampaaniad ning teinud aktiivselt teavitustööd läbi erinevate meediakanalite ja 
avalike ürituste. 

Kelmusi registreerisime 2015. aastal võrreldes varasema aastaga 84 episoodi võrra vähem, kuid esile 
on kerkinud  probleem mustlaste tegevusega, kes agressiivselt inimesi tülitavad ja neilt kerjamise ning 
neile esemete müümise kaudu raha välja petta üritavad. Selliste pettuste ennetamiseks oleme 
avaldanud hoiatavaid sõnumeid meedias, samuti levitanud hoiatavate sõnumitega infovoldikuid. 

Liikluskuritegusid registreeriti 2015. aastal 37% võrra rohkem kui 2014. aastal. Kui joobes juhtimisena 
kvalifitseeritud kuriteod on jäänud 2014. aastaga võrreldes samasse suurusjärku, siis üheks 
liikluskuritegude arvu kasvu põhjuseks on 2015. aasta alguses jõustunud karistusseadustiku muudatus, 
millega kriminaliseeriti mootorsõiduki juhtimine juhtimisõiguseta juhul, kui seda on tehtud juba 
korduvalt. Varaemalt oli taoline süütegu käsitletav väärteona. 
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Lõviosa registreeritud isikuvastastest kuritegudest on jätkuvalt kehaline väärkohtlemine (KarS § 121), 
millest omakorda moodustab suure osa lähisuhtevägivald. Mullu registreeriti kokku 530 
lähisutevägivalla juhtumit, mis on 49 võrra rohkem kui 2014. aastal. Vägivalla ärahoidmiseks ja 
kannatanute aitamiseks oleme koos  sotsiaal- ning lastekaitsetöötajatega külastanud varasemast 
rohkem riskiperesid, kokku vähemalt 120 korral. Kõikides piirkonna omavalitsustes ja linnaosades 
toimuvad regulaarsed ümarlaua kohtumised, kus riskiperedega seotud probleemistik ühiselt läbi 
analüüsitakse ja võimalikke lahendusi otsitakse.  

Kogukonda enim ohustavate süütegude avastamiseks oleme koostöös prokuratuuriga juurutanud 
töövormi, kus igapäevasest kuritegevuse monitooringust lähtuvalt suuname menetlejate tähelepanu 
just piirkonnas enim turvatunnet mõjutavate õigusrikkumiste avastamisele. Varavastaste kuritegude 
toimepanemise vastu võitlemisel on olulisel kohal tegeleda just varastatud kaupade kokkuostjate 
tabamisega (KarS § 202). 

2015. aasta olulised töövõidud on kindlasti Rahumäe terviserajal naisterahva ründaja ja Õismäel 
tegutsenud ning elanikkonda ärevuses hoidnud „haamrimehe“ tabamine. Mõlema kuriteo 
avastamisega kasvatasime neis piirkondades elanike turvatunnet. Head tööd tegid meie varavastaste 
kuritegude uurijad, kelle järjekindel tegutsemine viis varastatud kaupa kokku ostnud isiku tabamiseni, 
kelle käest saadi ka kätte suures koguses erinevatele eraisikutele ja firmadele kuuluvat vara.  
 

Liiklusturvalisus 

Lääne-Harju politseijaoskonna territooriumil toimus 2015. aastal 263 inimkannatanuga liiklusõnnetust, 
mis on viie võrra rohkem kui 2014. aastal. Liiklusõnnetustes hukkus kokku kümme inimest, neist viis 
jalakäijat. Pooled hukkunuga õnnetused oli Tallinnas. Linnas toimunud traagiliste tagajärgedega 
õnnetuste põhjustajaks on sageli liikluses osalejate tähelepandamatus ja hooletus. Jalakäijate ja 
jalgratturitega toimus kõige enam liiklusõnnetusi Mustamäe linnaosas, samas oleme just selles 
piirkonnas kergliiklejatele liiklusjärelvalvet kõige enam kasvatanud. Väljaspool Tallinna on hukkunuga 
liiklusõnnetuste põhjustajateks valdavalt joobes juhid, traagilistesse avariidesse satuvad ka tihti 
helkurita pimedas liikuvad jalakäijad, kes jäävad sõidukijuhtidele märkamatuks. 

Lisaks järelevalve tõhustamisele korraldasime 2015. aastal liikluses varitsevate ohtude 
teadvustamiseks ja liikluskäitumise kujundamiseks erinevaid ennetusüritusi, kus peamisteks 
sihtgruppideks olid valitud põhikoolide õpilased ja eakam elanikkond, kes on  varasema õnnetuste 
analüüside tulemusel osutunud põhilisteks riskigruppideks. Piirkonnapolitseinikud tegid 
omavalitsustele mitmel korral tähelepanekuid liiklusohtlikest kohtadest, samuti kaardistasid oma 
piirkondades ära liiklusohtlikud ülekäigukohad ja bussipeatused. Kahjuks ei ole erinevatel põhjustel 
esitatud ettepanekutega piisavalt arvestatud. 

Koostöö 

Politseijaoskonnale on kõige olulisemad koostööpartnerid kohalikud omavalitsused. 2015. aasta 
vaates pidasime väga oluliseks, et võrgustikupõhine töö juurduks igale tasandile, mis annaks võimaluse 
rakendada probleemide lahendamiseks ja ennetamiseks terviklikumaid lahendusi.  Ennetustöö vaates 
on kõigis 16 omavalitsusüksuses tekkinud kindlad kontaktid ning saavutatud hea koostöö. Tihenenud 
on koostöö sotsiaal- ja lastekaitse ametnikega, kellega toimuv infovahetus on alati operatiivne ja 
sisukas.  

Koostöös Keila linnaga sai ellu kutsutud kohalike omavalitsuste järelevalve ja menetlusametnike 
koostööfoorum, mille kaudu näeme avanemas suuri võimalusi kohalike omavalitsuste järelevalve 
võimekuse edendamiseks. 

2015. aastal lükati käima turvaliste kogukondade loomisele suunatud ennetusprojekt „Minu 
kogukond“. Koostööl ja kogukonnatööl põhinevad ka teised kaks jaoskonna poolt algatatud projekti: 
alaealistele ja nende vanematele, õpetajatele ning alkoholimüüjatele suunatud ennetusprojekt „Võta 
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vastutus oma lapse eest“ ja nii liiklusalase kui ka varavastase ennetusliku sisuga jätkuprojekt „Ületa 
teed õigel ajal ja õiges kohas“, mis on eelkõige suunatud eakatele. Kõik eelpool nimetatud projektid 
jätkuvad ka sel aastal. 

Projekti „Minu kogukond“ raames on koondatud kogukondliku turvalisuse koostöövõrgustik, mille 
liikmeteks on politsei, Maksu- ja Tolliamet, Häirekeskus, Päästeamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei 
Amet, Haabersti Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Mustamäe 
Linnaosa Valitsus, turvafirma G4S Eesti ning OÜ SDNA (esemete turvamärgistus).  

Alaealistest narkootilise aine esmatarvitajatele suunatud programmi „Puhas tulevik“ rakendamine 
Lääne-Harju politseijaoskonna territooriumil on samuti sujunud edukalt ning ka selles osas tehakse 
tublisti koostööd. Lepingud programmi rakendamiseks sõlmiti pikema viivituseta 16 piirkonnast 14s.  

Vabatahtlikud 

2015. aasta vaates oli politseijaoskonnale oluliseks eesmärgiks vabatahtlikkuse arendamine ja 
abipolitseinike aktiivne kaasamine. Meie politseijaoskonnaga liitus 35 uut abipolitseinikku ning 2015. 
aasta lõpu seisuga on Lääne-Harju politseijaoskonna rühmas kokku 113 vabatahtlikku. Abipolitseinikud 
osalesid politseitöös ca 18000 töötunni ulatuses, mida on oluliselt enam, kui me endale eesmärgiks 
seadsime. Lisaks patrulltegevuse toetamisele võtsid  vabatahtlikud mullu osa erinevatest reididest (291 
korral) ning osalesid piirkondlikus politseitöös.  

Iseseisva tegutsemise pädevusega abipolitseinikud  tegid möödunud aastal 7080 tundi 
korrakaitsetööd, sellest iseseisvalt 551 tundi. Nad patrullivad nädalavahetustel iseseisvalt 
konkreetsetes piirkondades, kuhu piirkonnavanem neid suunab, või tagavad koos 
piirkonnapolitseinikega avalikku korda oma koduvalla territooriumil.  

Teeninduspiirkonna kuue kohaliku omavalitsusüksusega  sõlmisime koostöökokkulepped, et luua 
abipolitseinike kaasamiseks ja koostööks paremad eeldused.  

2016. aasta vaade 

Peame jätkuvalt oluliseks piirkonda enim ohustavate süütegude ennetamist ja avastamist, 
liiklusturvalisuse tõstmist ning lähisuhtevägivalla ohvrite abistamist ja vägivalla ärahoidmist.  Kui 2015. 
aastal  oli arendamise, loomise ja õppimise aasta, siis 2016. aasta tuleb suhete ja meetodite 
tugevdamise ning hoidmise aasta. 
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Õiguskorra üldiseloomustus Harjumaal* 
 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Registreeritud kuriteod maakondade lõikes 2015. aastal 10 000 elaniku kohta. Allikas: Politsei- ja 

Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016 

Joonis 2. Kuritegevus Harjumaal 2015. aastal 1 000 elaniku kohta omavalitsusüksuste lõikes. Allikas:  Politsei- ja 

Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016,Rahvastikuregistriandmed 
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Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas on registreeritud kuritegude arv trendina languses. 2015. aastal 

registreeriti ligi 8,3% võrra vähem kuritegusid kui 2014. aastal. 

 

Joonis 3. Kuritegude dünaamika 2005-2015  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016 

Üldiselt on Harjumaal kuritegevuse trend sarnane eelmisele aastale. Kasvu trendina võib tuua välja 

vägivallakuriteod (kasv 24%,) isikuvastased (kasv 29%) ning liikluskuriteod (kasv 41%). Nii vägivalla 

kui ka isikuvastastes kuritegudes andsid peamise osa kasvust kehalised väärkohtlemised (kasv 30% 

võrreldes aastaga 2014), millest teatamine oli jätkuvalt kasvutrendis ning seda nii inimeste teadlikkuse 

kasvu kui ka meedia jätkuva aktiivse teemakäsitluse tõttu. Kasvu trendi on mõjutanud ka 

väljapressimisega seotud kuritegude kasv (+25 juhtumit). Liikluskuritegude kasvu on mõjutanud nii 

süstemaatiliselt juhtimisõiguseta sõiduauto juhtimine (+347 juhtumit) kui ka joobeseisundis sõiduauto 

juhtimine (74 juhtumit rohkem kui aasta varem). Need kuriteoliigid on olnud politseil rohkem 

tähelepanu all.  

 

 

Langusese kõige suurema osakaalu moodustavad varavastased kuriteod (langus 23%), langus toimus 

nii kaubandusettevõtetest, sõidukitest, kui ka tanklatest. Langus võib olla põhjustatud ka 

seadusemuudatusest. Langus avaliku rahu vastastes kuritegudes toimus enamasti võimuesindaja vastu 

toime pandud kuritegude arvelt. 
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Osakaalult on võrreldes eelmise aastaga ka suurenenud isikuvastaste kuritegude osakaal ca 5% ning 

liikluskuritegus osakaal 4%. Vaatamata sellele, et alaealiste vastus suunatud kuritegevus moodustab 

osakalult ainult 1% on kasvanud just alaealiste kallutamine alkoholi tarvitamisele (2015. aastal 19 

juhtumit rohkem) ja inimkaubanduse eesmärgil alaealiste ärakasutamise kuriteod (+8 juhtumit). Need 

on ka valdkonnad, kus politsei on pööranud rohkem tähelepanu ja aktiivsemalt tegutsenud. Vaatamata 

mõningale langusele, moodustavad kõige suurema osakaalu varavastased kuriteod ( osakalu langus 

9%). 

Piirkondade lõikes registreeriti 2015. aastal Tallinnas kuritegusid  9% võrra vähem, maapiirkonnas 3% 

võrra vähem kui 2014. aastal. 

.  

 

 

Kuritegude tagajärjel hukkus 2015. aastal seitse inimest ehk 18 inimest vähem kui aasta varem. 

 

2015. aastal registreeriti väärtegusid 9% võrra enam kui 2014. aastal. Kõige suurem langus toimus 

liiklusalaste väärtegude avastamisel. Alates 29.03.2015 muudeti kehtetuks väärteomenetluse 
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Joonis 6. Muutus registreeritud kuritegudes perioodil 2011-2015. 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2014 ja 06.01.2015 
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seadustiku sätted (§§ 53-54), mis reguleerisid varasemat suulist hoiatamismenetlust kirjalikul kujul. 

Seoses sätete kehtetuks muutmisega hakati hoiatusi nüüd ka reaalselt suuliselt tegema ning kuna seda 

menetlusliiki kasutati enamasti just liiklusalaste väärtegude menetlemisel, siis mõjutas see muutus 

peamiselt nende rikkumiste statistikat.  

 

 

Liiklusõnnetusi toimus Harjumaal 2015. aastal 6% võrra rohkem kui aasta varem (+173 juhtumit). 

Liiklusõnnetuste osas on märgata tõusutrendi alates 2011. aastast.  

 

 

Inimkannatanutega liiklusõnnetusi registreeriti 8% võrra enam kui 2014. aastal (49 juhtumit). 

Väljaspool Tallinna oli selliseid õnnetusi  16% võrra rohkem (+24 juhtumit), Tallinnas oli kasv aga 5% . 

Hukkunute arv on võrdne nii Tallinnas kui ka Harjumaa, seitse jalakäijat hukkusid ülekäigurajal. Kui 

vaadata 2011. ja 2012. aasta inimkannatanuga liiklusõnnetuste arvu, siis võib öelda, et 2014. aastal 

toimunud õnnetuste arv jõudis samale tasemele. Sama kehtib vigastatutega õnnetuste kohta (+11%; 

+61 juhtumit). Küll aga on vähenenud  32% võrra hukkunutega liiklusõnnetuste arv  (-8 juhtumit).  
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Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu, andmed seisuga 01.02.2016 

Joonis 8. Registreeritud liiklusõnnetuste dünaamika, neis vigastatud ja hukkunud perioodil 2007-2015.  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 12.01.2016 
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Õiguskord kohalikes omavalitsustes* 

Tallinn 

HaaberstiHaaberstiHaaberstiHaabersti    linnaosalinnaosalinnaosalinnaosa    

Õiguskorra ülevaade Haabersti linnaosas 

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Haabersti linnaosas kuritegevus kasvanud 11,8%. Alaealiste 
poolt pandi 2015. aastal toime 19 kuritegu, mis on 26,9% vähem kui 2014. aastal. (vt tabel 1)  
 
Tabel 1 Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Haabersti linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga  11.01.2016) 

 
 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 15 388 14 192 12 524 -1 668 -11,8% 

Haabersti linnaosa 803 1 001 1 119 118 11,8% 

sh alaealiste poolt 32 26 19 -7 -26,9% 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased, isikuvastased, avaliku rahu ja avaliku usalduse vastu suunatud 
kuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. aastaga on toimunud isikuvastastes kuritegudes (20,7%) tõus. 
Vähenenud on varavastaste (19,1%) ja avaliku rahu vastaste (80%) kuritegude arv. Kasvanud aga 
liikluskuritegude arv (50%) ja avaliku usalduse vastu suunatud kuritegude arv (53,9%).  

 

Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Haabersti linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

Isikuvastastest kuritegudest moodustab enamuse vägivallajuhtumid (KarS § 121). Alates 01.01.2015. a 
kehtib KarS-i muudatus, kus lõikes 2 punkt 3 on sätestatud lähi-või sõltuvussuhtes toimepandud 
kehaline väärkohtlemine. 2015. aastal pandi toime 93 vägivallajuhtumit, millest lähisuhtevägivallaga 
on seotud 65. Kas lähisuhtevägivalla osas aastal 2016. aastal toimub tõus või langus, on väga raske ette 

prognoosida, kuna elanikkonda teavitatakse pidevalt märkamaks väärkohtlemist. Statistika järgi oli 
enim lähisuhtevägivallaga juhtumeid 2015. aastal  veebruari (15 juhtumit) ja septembri kuus (11 
juhtumit). 

Varavastastest kuritegudest moodustavad enamuse vargused (KarS § 199), mis pandi toime aastal  
2015, kokku 366 juhtumit. Probleemiks on jalgrataste vargused korruselamute keldritest ning pargitud 
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sõidukitesse  jäetud esemete vargused (kotid, tööriistakohvrid, GPS seadmed, makid jne). Samuti 
vargused kauplustest (Haabersti Hyper Rimi, Haabersti 1, Rocca al Mare Keskus, Paldiski mnt 102), kus 
pannakse toime suurem osa linnaosa poevargustest).  2015. aastaks prognoositi varavastaste 
kuritegude langust, kuna  01.01.2015. a alates on väheväärtusliku asja varguse piiriks 200.-eurot. 
Prognoos oli õige,  varavastased kuriteod langesid 19,1%. Kuid karistusseadustikus sätestatud väärteod 
(sh § 218 lg 1 - varavastane süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu) on tõusnud 73,3%. 

Oluliselt on vähenenud avaliku rahu vastased kuriteod. Aastal 2014 kokku 30 juhtumit, mis on 
võrreldes varasemate aastatega püsinud stabiilsena (aastal 2013 kokku 33 juhtumit). Aastal 2015 on 
registreeritud ainult 6 kuriteojuhtumit, mis on seotud rahalise piirmääraga (200.-eurot).  

Avaliku usalduse vastastest kuritegudest on kõige enam võltsitud maksevahendi käitlemisega seotud 
kuriteod (KarS § 334). Aastal 2015 kokku 245 juhtumit. Nimetatud kuriteoliik põhjustab Haaberstis  
kuritegude arvu tõusu, kuid õiguskorrale otsest mõju ei avalda (Paldiski mnt 80, Tallinn asub AS G4S 
Eesti Sularahakeskus). 

Probleemiks on liikluskuriteod ehk joobes juhtimine. Aastal 2015 registreeriti 47 juhtumit, mis on 
võrreldes 2014. aastaga suurenenud 5 juhtumi võrra. Joobes juhtide ohjamiseks ja liiklusest 
eemaldamiseks peetakse kinni liiklusjärelvalve plaanist 2016. aastal ja vastavalt vajadusele viiakse läbi 
vastava suunitlusega täiendavaid reide.  

Süütegude ärahoidmiseks toimub jätkuvalt elanikkonna teavitamine läbi meedia ja ennetusprojektide, 
et inimesed hoiaksid oma vara.  Näiteks ei jätaks asju sõidukisse ja julgeksid teatada kahtlastest 
isikutest. Aastal 2016 jätkub toimiva koostöövõrgustiku loomine nii partnerite kui ka kogukonna 
liikmete vahel. Samuti kaasatakse tõhusamalt abipolitseinikke (IPAP) Haaberstis turvalisuse loomisel.  

Väärtegusid on Haabersti linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 42% rohkem. (vt tabel 2)  
 
Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Haabersti linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 42 327 41 409 54 155 12 746 30,8% 

Haabersti linnaosa 3 109 3 007 4 269 1 262 42% 

sh alaealiste poolt 214 127 193 66 52% 

 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised (vt joonis 2), mida on võrreldes 2014. 
aastaga registreeritud 17,9% rohkem. Suurenenud on karistusseadustiku (73,3%) ja alkoholiseaduse 
(20%) rikkumiste arv. Vähenes NPALS (-20%) ja tubakaseaduse (-58,2%) rikkumiste arv.  

 
 
Joonis 2. Peamised väärteoliigid Haabersti linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 
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Joonis 3 Alaealiste poolt toimepandud väärteod Haabersti linnaosas 2013-2015.  
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

 

 
Tabel 3 Põhilised liiklusväärteod Haabersti linnaosas 2013-2015. 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

Registreeritud kokku 
Haabersti linnaosa 

LS 2013 2014 2015 

Kokku 2 417 2 465 3 396 

§ 201 (juhtimisõiguseta) 96 106 155 

§ 207 (ülevaatus) 93 57 91 

§ 221 (foori keelav tuli) 146 165  482 

§ 223 (liiklusõnnetus) 93 125  154 

§ 227 (kiirus) 1 472 1 700  2 043 

§ 239 (turvavöö) 104 43 35 

§ 259 (jalakäija) 170 121 174 

 

2015. aastal toimus 44 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 51 inimest ja hukkus 2.  
2014. aastal toimus 38 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neis hukkus 0 ja vigastada sai 43 inimest. (vt 
tabel 4) 
 
Tabel 4. Liiklusõnnetused Haabersti linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

 
 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 169 183 174 -9 -4,9% 

Inimkannatanuga  37 38 44 6 15,8% 

neis hukkunuid 3 0 2 2 100% 

neis vigastatuid 35 43 51 8 18,6% 

2015. aastal olid liiklusohtlikumad tänavad Haaberstis Paldiski mnt, kokku 15 liiklusõnnetust sh Õismäe 
tee (11), Järveotsa tee (6), Ehitajate tee (2). Enamus liiklusõnnetustest on jalakäijatega (8 jalakäijaga 
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seotud liiklusõnnetust on toimunud reguleerimata ülekäigurajal) ja sõidukite kokkupõrked. Samuti on 
ühistranspordiga seotud liiklusõnnetused (9 juhtumit). Negatiivne on see, et 2015. aastal toimus 
hukkunutega 2 liiklusõnnetust (Paldiski mnt ja Kakumäe tee).  

Suurt kõlapinda on tekitanud Tanuma tänava liikluskorraldus, kuna sõidukijuhid ei pea kinni Tuleraua 
ja Tulekivi tänavate alguses paigaldatud liiklusmärkidest. Haabersti Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna 
Transpordiametiga on paigaldanud Tanuma tänavale künniseid ja rajanud kõrgendatud ristmiku. 
Samuti paigaldati liikluskorraldusvahendeid, asfaldile on värvitud lubatud sõidukiirus 20 km/h ning on 
tähistatud samaliigiliste teede ristmikud. 

2016. aastal jätkatakse  nii nagu eelmistel aastatel liiklusjärelvalve teostamisega patrulli poolt ja viiakse 
läbi vastava sihtsuunitlusega reide. Liiklustemaatikat käsitletakse koolides ja lasteaedades ning meedia 
vahendusel. Kuna enamus liiklusrikkumisi ja liiklusõnnetusi on toimunud Paldiski mnt-l, siis on 
Haabersti Linnaosa Valitsuses jätkuvalt päevakorras piirkiiruse muutmine Paldiski mnt-l 70 km/h-lt  50 
km/h-le.  

Probleemsed kohad Haabersti linnaosas 

Aastal 2015 olid probleemkohtadeks järgmised aadressid: 

• Õismäe tee 107, 107a, 105a, 105 Järveotsa kaubanduskeskuse ümbrus – kogunemiskohaks noortele ja 
täiskasvanutele (joobes isikud, vargused);  

• Ehitajate tee 107 ümbrus (Nurmenuku kaubanduskeskus) – vargused, avaliku korra rikkumised; 

• Õismäe tee 130 Skatepark  - vandaalitsemised; 

• Õismäe tee 88A Haabersti Noortekeskuse ümbrus – noored, kes tarbivad tubakatooteid, samuti on 
laekunud informatsioon narkojoobes alaealistest; 

• Õismäe tee 46 Maxima ümbrus - põhiprobleemiks on joobes isikud, kes oma kohalolekuga tülitavad 
kaaskodanikke; 

• Väike-Õismäe sisering ja tiigiala – sõidukisse sissemurdmised, alkoholi tarvitamine;  

• Õismäe tee 1B – sissemurdmised (alkoholikauplus). 

2015. aastal oli ka probleemne aadress Ehitajate tee 109 restoran „Talleke & Pullike“, kus toimusid 
vargused, lõhkumised, kaklused, joobes isikud. Praktiliselt iga nädalavahetus 2015. aasta märtsist kuni 
augusti lõpuni olid väljakutsed seoses ülalpool nimetatud probleemidega.  

Nimetatud probleemiga pöörduti linnaosavalitsuse poole, informatsioon edastati patrullidele, reidide 
ajal kontrolliti piirkonda ja seal viibivaid isikuid. Koostöös Maksu-ja Tolliametiga ja Töötamise registri 
ametnikega kontrolliti restorani töötajaid, turvasüsteeme ja lahtioleku aegu. Statistika näitas, et 
enamus väljakutseid oli öisel ajal, millal restoran pidi olema suletud kodulehel ja ukse peal oleva 
informatsiooni järgi. Vestluses administraatoriga selgus, et reede ja laupäev peale 00.00 hakkab nn 
„disko“, mis kestab 06.00-ni. Edastati info ka Tallinna Ettevõtlusametile, kes kontrollis restorani 
lahtioleku aegu. Probleem lahenes, kui restoran hakkas pidama kinni kodulehel ja ukse peal olevatest 
lahtioleku aegadest. Alates 2015. aasta septembrist olid väljakutsed oluliselt vähenenud ning 
novembris ja detsembris ei olnud juhtumeid, mis oleksid seotud selle kohaga.  

2015. aasta lõpus uueks probleemkohaks saab nimetada Paldiski mnt 102 Rocca Al Mare keskuse 
ümbrus – alaealiste poolt toime pandud vargused, autodesse sissemurdmised ning talvel „driftimised“ 
parklas. 

Oluline on see, et probleemkohtade kontrollimine kajastub patrulllehel. Tänu patrullide tõhusale 
tegevusele ja ametnikele, kes reidide või tööülesannete käigus on kontrollinud nimetatud  kohti, ei 
käsitleta mitut aadressi enam probleemkohana (nt Õismäe tee 109).  

Aastal 2016 on prioriteediks kogunemiskohad. Seega enim tähelepanu pööratakse Rocca Al Mare 
keskuse (Paldiski mnt 102) ja Järveotsa kaubanduskeskuse (Õismäe tee 107, 107a, 105a, 105) ning 
Väike-Õismäe siseringi (tiigiala) ümbruses toimuvale. 
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Probleemsed riskipered ja -isikud Haabersti linnaosas 

01.10.2014. a alates kaardistatakse järjepidevalt lähisuhtevägivalla juhtumitega seotud aadresse ja 
probleemseid isikuid/alaealisi. Vägivallajuhtumite korral teostatakse järelkontrollid ja vajadusel 
kodukülastused koos sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega. 

Aastal 2015 kaardistati piirkonnapolitseinike poolt Haaberstis kokku 122 perekonda, kes olid seotud 
lähisuhtevägivalla juhtumitega. Mõned perekonnad sattusid  aasta jooksul korduvalt piirkonnapolitsei 
huviorbiiti. Kõrgendatud tähelepanu pöörati lastega peredele.  

Probleemi lahendamiseks toimusid regulaarselt ümarlauad lastekaitsetöötajatega, mis saavad 
toimuma ka 2016. aastal. Ümarlauas arutati võimalusi, kuidas perekonda aidata ning pandi paika 
osapoolte edasised tegevused.  Suhtlemine osapoolte vahel ei piirdu ainult kokkusaamistega, vaid 
koheselt jagatakse informatsiooni tekkinud probleemidest ning pideva informatsiooni vahetamisega 
püütakse leida võimalikud lahendused. 

Samuti toimub probleemisikute (kriminaalhooldusalused) kaardistamine ja toimuvad regulaarsed 
ümarlauad ning jooksvalt käib infovahetus kriminaalhooldusametnikega.  

KoostööKoostööKoostööKoostöö    kohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritegakohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritegakohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritegakohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritega    

2015. aasta septembris sõlmiti Haabersti Linnaosa Valitsuse ja Politsei- ja Piirivalveamet vahel 
koostöökokkulepe eesmärgiga  luua eeldused paremaks koostööks Haabersti linnaosa 
haldusterritooriumil avaliku korra ning kogukonna turvalisuse loomiseks. 

2015. aasta oktoobri viimasel päeval peeti Haabersti Vaba Aja Keskuses Lääne-Tallinna 
konstaablijaoskonna ennetusprojekti „Minu kogukond“ raames linnaosa elanikele suunatud 
teabepäev „Turvaline kogukond — turvaline Haabersti“. Oma panuse teabepäeva läbiviimiseks andsid 
koostööpartneritena Haabersti Linnaosavalitsus, Maksu- ja Tolliamet, Häirekeskus, Päästeamet, G4S 
Eesti AS, SDNA OÜ, MTÜ Eesti Naabrivalve, Eesti Korteriühistute Liit ning Tallinna Munitsipaalpolitsei 
Amet. Teabepäeval osalejate tagasiside oli positiivne.  

16.12.2015. a toimus  Keila Linnavalitsuse ruumides Lääne-Harju politseijaoskonna ennetustöö 
aastaseminar, kus  kaardistati kohalike omavalitsuste nägemused 2016. aastaks ning kogukonna 
ootused: 

• Hea koostöö jätkumine; 

• Grafiti (objektide rikkumised) probleemistik; 

• Alkoholi ja narkootikumide tarbimise vähendamine ja ennetus; 

• Põhikooli lõpuklassidele vastavasisulised koolitused. 
2015. aasta detsembris toimus MTÜ Haabersti Korteriühistute Ümarlauaga ajurünnak „Praktiline 
turvalisus Haaberstis“, kus käsitleti järgmisi teemasid: 

• Kuritegevuse ennetustegevused ja töö noortega; 

• Praktilised tegevuse kuritegude avastamisel; 

• Haabersti LOV, politsei ja Korteriühistute koostöö arendamine. 
Ennetusalased eesmärgid 2016. aastaks  puudutavad kõiki sihtrühmi (alaealistest eakateni). 
Edaspidiseks on planeeritud mitmeid tegevusi ennetustöö raames.  
Liiklusalane ennetustöö: 

• Kõikide koolide I klasside õpilaste sügisene liiklustund + Liiklusaabits; 

• Üritus „Liiklus Äss“ (liikluskasvatus 1.-3. klass);  

• „Mini SOS“ (liikluskäitumine lasteaia viimane rühm); 

• Loengud programmis „Selge pilt“ algajatele sõidukijuhtidele (11. -12- klassid);  

• Loengud programmis „Viimane piknik“ algajatele sõidukijuhtidele (alates 16-st eluaastast). 
Vägivalla alane ennetustöö: 

• Infopäevad lasteaedade personalile „Kuidas ära tunda väärkoheldud last“; 

• Koolitused teemal „Kohtinguvägivald“ gümnaasiumiastmele (vajadusel ka põhikoolile). 
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Sõltuvusainete alane ennetustöö:  

• Loengud projektiga „KEAT“ liitunud koolides; 

• Jätkatakse alaealiste narkoennetusprogrammi „Puhas Tulevik“ rakendamist kogu jaoskonna 
territooriumil; 

• Alustatakse noorte tööhõiveprogrammiga „TAT“ ning alustatakse alaealiste ja perede suunamist 
multidimensioonilisse pereteraapiasse (MDFT);  

Eakatele viiakse läbi jätkuvalt infopäevi liikluskultuuri teemadel ning toimub traditsiooniline 

koguperepäev „Haabersti kevad“ kuhu vajadusel rakendame juhtumipõhiseid projekte. 

Kesklinna linnaosa 

Õiguskorra ülevaade Kesklinna lÕiguskorra ülevaade Kesklinna lÕiguskorra ülevaade Kesklinna lÕiguskorra ülevaade Kesklinna linnaosasinnaosasinnaosasinnaosas    

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Kesklinna linnaosas kuritegevus langenud 10%. (vt tabel 1)  

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Kesklinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

  
2013 2014 2015 +/- +/-% 

Tallinn 15264 13827 12538 -1289 -9% 

Kesklinn 5231 4325 3872 -453 -10% 

sh alaealiste poolt 447 499 409 90  -18%  

Peamised kuriteoliigid on varavastased ja vägivallakuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. aastaga on 
suur langus toimunud varavastastes kuritegudes (-21%) sh vargused sõidukitest (-33%). Kasvanud on 
vägivallakuritegude (26%) ja röövimiste (16%) arv. Samas kui varavastaste kuritegude üldarv on 
langenud, siis vargused eluruumist on tõusus (34%). 

 
Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Kesklinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

Väärtegusid on Kesklinna linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 24% rohkem. (vt tabel 2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Kesklinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

 

  
2013 2014 2015 +/- +/-% 

Tallinn 47809 45702 54142 8440 18% 

Kesklinn 12831 13361 16548 +3235 24% 

sh alaealiste poolt 1268 1074 827 -247 -23% 
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Peamised registreeritud väärteod on liiklusseadusest tulenevad rikkumised (vt joonis 2), mida on 
võrreldes 2014. aastaga registreeritud 23 % rohkem. Samuti on kasvanud  karistusseadustikus 
sätestatud rikkumiste arv (so avaliku korra rikkumised 61% ja varavastased süüteod väheväärtusliku 
asja ja varalise õiguse vastu 62%) ning narkoväärteod 39%.  

 
Joonis 2. Peamised väärteoliigid Kesklinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

2015. aastal toimus Kesklinna linnaosa territooriumil 137 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles 
hukkus 4 inimest ning sai vigastada 182 inimest (vt tabel 3). 2014. aastal toimus Kesklinna territooriumil 
120 inimkannatanuga liiklusõnnetust, kus sai vigastada 127 inimest ning hukkunuga õnnetusi ei 
toimunud. (vt tabel 3). Seega on inimkannatanuga liiklusõnnetuste osas olukord 2015. aastal tunduvalt 
halvenenud. 

 
Tabel 3. Liiklusõnnetused Kesklinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 577 514 564 +50 10% 

Inimkannatanuga  129 120 137 17 14% 

neis hukkunuid 2 0 5 5 100% 

neis vigastatuid 149 127 182 55 43% 

Piirkond „VANALINN“Piirkond „VANALINN“Piirkond „VANALINN“Piirkond „VANALINN“    

Aegna, Vanalinn, Südalinn, Maakri, Kompassi, Sibulaküla asumid 

Kogukonna probleemkohadKogukonna probleemkohadKogukonna probleemkohadKogukonna probleemkohad    

2015. aastal vanalinna piirkonnas varasemad probleemkohad muutunud ei ole. Endiselt olid selleks 
avaliku korra ja öörahu rikkumised asutuste poolt. Suur-Karja tänavale lisandus veel Rataskaevu tänav, 
kus asuvas baaris Shimo Wok N Rol mängitav muusika häirib sama maja elanike rahu. 2015. aasta 
esimeses kvartalis oli alustatud kaks väärteomenetlust, kus juriidiline isik Shimo Wok N Rol baar rikkus 
mõlemal korral majaelaniku öörahu. Mõlemas episoodis on jõustunud otsused.  
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Probleemiks on muuhulgas sealse piirkonna elanike jaoks tänavalt kostev müra. Samuti jätkuvalt 
püüavad alaealised võõra või võltsitud dokumendiga lõbustusasutustesse sisse pääseda. Alates 2015 
aastast vestles iga sellise alaealisega noorsoopolitseinik ning vastav materjal edastati menetlusotsuse 
vastuvõtmiseks kriminaalbüroo üldkuritegude teenistusele. Lõbustusasutustest on korduvalt 
kinnipeetud joobes alaealisi. Endiselt toimuvad tänavale kogunenud seltskondade vahel kaklused. 
Sellise tegevuse tõkestamiseks on läbiviidud mitmed politseioperatsioonid.  

2015. aastast jõustus karistusseadustiku § 262 muudatus, mis sätestab karistuse ka juriidilisele isikule 
avaliku korra rikkumise eest (nt öörahu). 2015. aastal on alustatud mitu väärteomenetlust, kus avaliku 
korra rikkujaks on olnud meelelahutusasutus. Sama praktikaga jätkatakse ka 2016. aastal. 

2015. aastal tehti Suur- Karja tänava öörahu rikkumiste probleemi lahendamiseks tihedalt koostööd 
Tallinna Linnavalitsuse ettevõtlusametiga, kes koostöös politsei poolt saadud statistika ja arvamusega 
tegi otsuse piirata Suur- Karja tänaval tegutsevate meelahutasutuse lahtioleku aegu (nimekirjast jäid 
välja klubi Hollywood ja Reval Cafe). Kuna ettevõtjad sellega nõus ei olnud ja pöördusid kohtusse, 
saades peale esmase õiguskaitse ning hetkel on oodata esimest kohtuistungit 2016. aasta veebruaris-
märtsis. Kindlasti jätkub 2016. aastal koostöö selles osas, et Suur- Karja tänava probleemne olukord 
saaks lahenduse.  

2015. aasta novembris korraldas Kesklinna politseijaoskond Kesklinna ja Vanalinna piirkonnas 
tegutsevatele meelelahutusasutustele infopäeva, et tõhustada koostööd ettevõtete ja politsei vahel. 
Samuti anti nõu, kuidas ühes või teises olukorras käituda ning kuulati ära ettevõtjate mõtted, kuidas 
politsei saaks olla neile igapäevaselt hea partner koostööks. Osalejaid oli palju ja üritust peeti osalejate 
poolt vajalikuks. Kindlasti jätkatakse samalaadsete kokkusaamistega ka 2016. aastal. 

Seoses korrakaitseseaduse kehtima hakkamisega kaotas kehtivuse Tallinna linna avaliku korra eeskiri. 
Seoses sellega ei kehti toitlustusettevõtetele enam keeld muusika mängimiseks oma ettevõtte 
terrassil. See on kindlasti muutnud mürareostuse olukorda vanalinnas. Nimetatud tegevusega paistsid 
2015. aastal silma eriti lõbustusasutused Butterfly, Manna La Rosa, Crua, Buddha Lounge, Deja Vu jne.   

Vanalinnas ja Südalinnas olevates parkides probleemide tõkestamiseks, milleks on alaealiste ja noorte 
kogunemised ning alkoholi tarvitamised, on aasta jooksul läbi viidud mitmeid sihtsuunitlusega reide. 
Ühe tegevuse käigus tabati Kalev Spa ees olevast parklast sõiduk, milles hoiti suures koguses 
mokatubakat, mis oli mõeldud sealsamas müümiseks.  2016. aastal tuleb sarnaste sihtsuunitlusega 
politseiliste tegevustega selles piirkonnas jätkata. Nende  tegevuste käigus tuleb veel tähelepanu 
pöörata Kalev Spa ees parkivatele sõidukitele. 

Vanalinna piirkonnas on oluliselt parandanud üldist olukorda ja tänavapilti ning  igal reedel ja laupäeval 
tagab kella 22st neljani hommikul korda jalgsipatrull. Sellega planeeritakse jätkata ka 2016. aastal. 

Endiselt on päevakorral nn „Bermuda kolmnurga“ probleemid, kuna lõbustusasutuste 
turvameeskonnad ei taga oma töökohas piisavalt tõhusalt turvalisust. Nende tegevus pärsib üldist 
turvatunnet, kuna ei osata alati lahendada tekkinud konfliktsituatsioone ning sarnaselt 2014. aastaga, 
sageli ainult võimendavad probleeme. Selle piirkonnaga seotud süütegude lahendamine on olnud ning 
jääb ka edaspidi prioriteediks.  

Taskuvargused vanalinnas ja selle lähiümbruses on suureks probleemiks jätkuvalt ja seda eriti kevad-
suvisel perioodil. 2015. aasta suvisel perioodil, kui vanalinna külastas väga palju turiste, patrullisid 
piirkonnapolitseinikud seal piirkonnas igapäevaselt. Saabuvate kruiisilaevade graafikute alusel 
planeeriti oma tegevusi. Lisaks käisid igapäevaselt väljas kriminaalpolitseinikud, kes oma tegevustega 
püüdsid tabada taskuvargaid. Koostöös kriminaalpolitseiga viidi läbi ühiseid politseilisi tegevusi. 
Jälitusmenetluse tulemusena peeti kinni kuus aktiivseimat nö süsteemselt tegutsevat taskuvarast, kes 
kõik on kohtu poolt süüdi mõistetud ning nendest 5 on saanud karistuseks tähtajalise vangistuse alates 
1 aasta 10 kuud kuni 2 aastat 6 kuud.   Samalaadsete tegevustega jätkatakse ka aastal 2016.   

2015. aastast võib positiivsena välja tuua seda, et Tallinna sadama piirkonnas taskuvaraste tegevus oli 
minimaalne ja piiratud ning registreeriti vaid mõned üksikud juhtumid.  
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Turistidele jagamiseks uuendati politsei poolt välja antud voldikut Security tips in Tallinn, milles 
pööratakse inimeste tähelepanu autodest asjade varguste ja jalgrattavarguste võimalikule ohule, 
taksode hinnakirjadele ja avalikus kohas alkoholi tarvitamise keelule. Voldikus on vanalinna ja sadama 
piirkonna kaart, kus on ära toodud taskuvaraste ning autodest varguste toimepanijate põhilised 
tegutsemiskohad.    

Ilmnenud on uus trend, kus meelelahutuskohtades varastatakse mitte ainult rahakotte ja 
mobiiltelefone nagu varasemalt, vaid samuti käekotte ja üleriideid (nt joped, mantlid, jakid) koos 
taskutes olevate esemetega.   

Sarnaselt varasemaga on jätkuvalt vanalinnas suurimateks probleemideks jalgrataste vargused ning 
vargused sõiduautodest. Suurem osa jalgrataste vargustest pannakse toime teatud hooajal – aprilli 
algusest kuni novembri alguseni. Murekohaks on avalikud jalgrattaparklad.  

2014. aastal oli teatud perioodil probleemiks, et üks alaealine sundis Aia tänava Rimi kauplusest teisi 
alaealisi (mittesubjekte) varastama alkoholi. Selle probleemi kõrvaldamiseks tuvastas noorsoopolitsei 
isiku, kuid varguste kohta Rimi kauplusest avaldust ei laekunud. Tuvastatud alaealine on 
noorsoopolitsei pideva järelevalve all.  

Kuna Aia tänava Rimi kauplus on juba mitme aasta jooksul probleeme tekitanud, seoses seal toime 
pandud erinevate õigusrikkumistega, siis 2016. aastal on plaanis selle kohaga tõsiselt edasi tegeleda 
ning koostöös varavastaste kuritegude grupiga jätkata vastavasisuliste politseiliste tegevustega.   

Nagu eelnevatel aastatel, siis ka 2015. aasta suvel sagenesid politseile teated inimestest, kes näiliselt 
kogusid annetusi kurttummade keskuse loomiseks. Üldjoontes olid rahakogujateks tõmmu 
nahavärviga inimesed, kes verbaalselt ei suhelnud ning üritasid endast jätta muljet kui kurttummadest. 
Eesti Kurtide Liit kinnitas, et nemad sellisel viisil raha annetustena ei kogu. 

Veel laekus palju teateid selle kohta (viitega tõmmu nahavärviga inimestele), et tänavatel, 
kaubanduskeskuste parklates ja isegi inimeste kodude ukse taga pakuti müügiks kalli hinnaga 
mittekvaliteetset kaupa (näiteks potte ja panne), nn „kulda“, lilli jne. Ka sai politsei teateid, et Kesklinna 
piirkonnas, sõiduteel jagati valgusfoori taga peatunud sõidukitele Eesti käsilippe, mille eest küsiti nö 
annetust 3.-eurot. Kuivõrd taoline tegevus oli oma olemuselt häiriv ning ka liiklusohtlikud, siis oli 
eelpool kirjeldatud juhtumite puhul läbi viidud väärteomenetlused. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Probleemne aadressina võib välja tuua Suur-Karja 4 (tegelikult võib öelda ka et kogu Suur-Karja tänav) 
ja seal alaliselt elav  konkreetne isik, kes korduvalt tegi väljakutseid ja kirjutas avaldusi ka 2015. aastal, 
kuid tihtipeale kohapeal politseiga koostööks valmis ei olnud. Kuna 2016. aastal toimuvad konkreetsed 
kohtuistungid, mis puudutab just Suur-Karja tänaval tegutsevate meelelahutusasutuste probleemi 
lahendamist, siis loodame, et olukord sellel tänaval leiab lahenduse.  

Pöördumiste arv politseile on siiski vähenenud ja seega Suur- Karja tänaval olukord mõnevõrra 
paranenud. Varasemalt toimusid regulaarsed kokkusaamised Tallinna Kesklinna Valitsuses, kus 
osalesid Suur-Karja tänava elanikud, ettevõtjad, Tallinna Kesklinna Valitsuse ja politseipoolsed 
esindajad ning arutati pidevalt millised on võimalused olukorra parandamiseks, (kuidas probleemi 
lahendada, kes mida selleks teha saab jne). Kindlasti on olukorra paranemisel oma osa ka selles, et 
alates 2015. aastast on majaelanikud ise tugevalt survestanud erinevaid asutusi, kes saaksid aidata 
tekkinud olukorra lahendamisel. Seoses sellega võttis 2015. aasta suvel Tallinna Ettevõtlusamet vastu 
otsuse ja piiras Suur-Karja tänaval tegutsevate meelelahutusasutuste lahtiolekuaegu, mis aga tõi kaasa 
kohtuvaidluse, millega alustatakse 2016. aasta esimesel kvartalil. 

Vanalinna piirkonnas on võrreldes teiste piirkondadega riskilapsi vähe. Samas panevad seal sageli 
õigusrikkumisi toime teiste piirkondade lapsed. Oluline on jätkata nende alaealiste kohta infoteatiste 
väljastamist ja teha koostööd vastavate kohalike omavalitsuste ja noorsoopolitseinikega, kes 
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alaealistega tegelevad. Vanalinna piirkonnast ei ole 2015. aastast ühtegi riskilast eraldi välja tuua, kes 
oma õigusrikkumistega või muu käitumisega oleks eriti silma paistnud. 

Märkimist väärib patrulltöötajate tähelepanelikkus väljakutsete teenindamisel, sest näiteks 
lahendades avaliku korra rikkumist Lembitu 7 majas, pöörasid nad tähelepanu asjaolule, et seal olid 
alaealised koos täiskasvanuga asunud tarvitama alkoholi ja mille tulemusel üks lastest vajas 
hospidaliseerimist. Pärast osapoolte jaoskonda toimetamist selgus, et toime oli pandud kuritegu, 
milles lõpptulemusena tuvastati 11 episoodi, kus alaealisi kallutati alkoholi tarvitamisele. Nimetatud 
isikud ja aadress on nüüdsest politsei pideva tähelepanu all.  

Lähisuhtevägivalla all kannatavaid lapsi on samuti suhteliselt vähe, kuid neid siiski on nagu igas teises 
piirkonnas. Kõikide lähisuhtevägivalla juhtumite puhul, kus on osalised olnud lapsed, on edastatud info 
Tallinna Kesklinna Valitsuse lastekaitse ametnikele. Järelkontrollide ajal on jagatud infot ohvriabi 
saamise võimalustest. Samade tegevustega ka jätkatakse ning kaastakse riskiperede kontrollimisele, 
kus kasvavad lapsed, ka Tallinna Kesklinna Valitsuse lastekaitsetöötaja. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus    

Sarnaselt varasemaga on jätkuvalt vanalinna piirkonna üks suurimaid liiklusprobleeme taksode 
liiklemine ja parkimine, eriti Vana-Posti ja Suur-Karja ristmikul ja ka Viru tänava lõpus Hesburgeri 
söögikoha juures ning Vana-Viru tänava Viru ringi poolne ots. Taksod eiravad igapäevaselt liiklusmärke, 
mis kehtestavad peatumist ja parkimist nimetatud piirkonnas. Olukord on eriti halb nädalavahetustel. 
Probleem kerkib esile eriti tugevalt, kui operatiivsõidukitel (kiirabi, politsei, pääste) tekib vajadus sõita 
kiirele väljakutsele, kuid liiklus on kinni pargitud taksode ja teiste isikute sõidukite poolt. Vanalinnas on 
niigi päästeautodel (samuti politseil ja kiirabil) liiklemine raskendatud, kuna inimesi liigub palju, 
tänavad on väga kitsad ja tänavate äärde pargitakse mootorsõidukeid, mis oluliselt halvendavad 
suuremate sõidukite liiklemist või ei võimalda üldse mööda pääseda.  

20.11.2015. a muudeti liikluskorda Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval, kus ajavahemikul 00.00-
06.00 on Pärnu mnt-lt Suur-Karja tänavale sissesõit keelatud. Muudatuse kehtestamine kindlasti 
parandas üldist õigus- ja liikluskorda, kuid nüüd on probleemiks taksod, kes enne parkisid Suur-Karja 
tänaval, mis piirangu ajal „ummistavad“ Pärnu maanteed, bussipeatustes seistakse mitmes reas, mis 
samuti mõnes kohas takistab liiklust. 2016. aastal oleks kindlasti vaja tõhustada koostööd MUPO-ga, 
et nimetatud probleemile lahendus leida.  

Kaubaautodele on ette nähtud vanalinnas liiklemiseks konkreetne kellaaeg. Kaubaautode juhid sellest 
kinni ei pea ja segavad liiklemist vanalinnas. Eriti kerkib probleem esile kevad-suvisel ajal, kui 
vanalinnas on palju rahvast ja turiste. Sama probleem on linnavalitsuse poolt väljastatud 
sõidulubadega, mis annavad loa vanalinnas liiklemiseks. 

Olukorra lahendamiseks planeeritakse koos Kesklinna liiklusüksusega korraldada politseilisi tegevusi. 
Samuti tuleks Tallinna transpordiametiga koostöös arutada võimalust ühtse  ja kõigile üheselt 
arusaadav lubade vorm väljatöötamist, mida saaks kontrollida ka politsei. Hetkel politseil puudub 
teadmine, kas ja millisel alusel kellelgi on luba vanalinnas sõitmiseks väljapool teatud kehtestatud 
kellaaegadel. 

Tulenevalt vajadusest paigaldati Viru ringi Mere pst poolsesse otsa valgusfoor. 

2015. aasta augustis keelati Tallinna vanalinnas nn velotaksod. Nimetatud sõidukite liiklemise kohta 
laekus väga palju kaebusi kohalikelt elanikelt ja linnakodanikelt kuna velotaksod kihutasid jalakäijate 
alas, tarvitasid sõidu ajal alkohoolseid jooke, kõlarist lasti valju muusikat, pargiti selliselt, et raske oli 
liigelda nii jalakäijatel, kui ka operatiivsõidukitel jne. Enne piirangu kehtestamist sai politsei kahel korral 
kokku velotaksode juhtidega ja selgitas neile koos MUPO-ga jalgratta käitumisreegleid liikluses jne. 
Püüti leida kompromisse, kuid parimaks lahenduseks peeti siiski nende keelamine vanalinna alas. 
Jätkuvalt on probleemiks see, et velotaksod sõidavad kõnniteedel lubatust kiiremini ja ei näita 
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suunamärguandeid. 2016. aasta suveperioodil peaks korraldama koos MUPO ja Kesklinna 
politseijaoskonna liikluspatrullidega ühise reidi märksõnaga „Velotakso“. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritega    

Sarnaselt varasemaga, tehti 2015. aastal tihedalt koostööd Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna 
Linnavalitsuse Ettevõtlusametiga ja kohalike elanikega. Seda koostööd jätkatakse kindlasti ka 2016. 
aastal. Koostöö Kesklinna Valitsusega on hea. Välja saab hea näitena tuua seda, kus Kesklinna Sõnumite 
ajalehes on ilmunud politseipoolsed sõnavõtud/artiklid, mida ollakse valmis avaldama igas numbris. 

2015. aasta eesmärgiks sai seatud hea koostöö Vanalinna Seltsiga, kuid politsei koostöö osutus siiski 
nendega väga minimaalseks.  

2015. aasta eesmärgiks oli teha tugevamat koostööd piirkonnas asuvate korteriühistutega. Nimetatud 
eesmärk sai hästi täidetud, kuna 2015. aasta kevadel ja sügisel oli politsei poolt korraldatud kaks 
infopäeva just korteriühistutele ja nende liikmetele. Läbi selle on kindlasti tihenenud ka koostöö 
nendega.  

2015. aasta oli politsei üldiseks suureks eesmärgiks tõhustada koostööd kogukonnaga. See eesmärk sai 
täidetud hästi. Inimesed teavad, kes on nende piirkonnas piirkonnapolitseinik ja pöördutakse ka 
murede ning küsimustega tema poole. 

2015. aasta eesmärgiks sai seatud koostöö naabrivalve sektoriga. Seegi eesmärk täideti. Naabrivalve 
on esinenud kahel korral politsei poolt korraldatud infopäeval ning läbi selle on suhtlemine naabrivalve 
sektoritega tõhustunud. 

Kuna piirkonnapolitseiniku töö on suunatud just kogukonna põhiseks, siis 2015. aastal oli väga hea 
koostöö Kesklinna Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonnaga. Koostöö oli vastastikune ja mitmed 
probleemid on leidnud lahenduse. Sarnaselt jätkatakse samuti 2016. aastal.  

Piirkond „KADRIORG“Piirkond „KADRIORG“Piirkond „KADRIORG“Piirkond „KADRIORG“    

Sadama, Raua, Kadriorg, Torupilli asumid 

Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad     

Kadrioru piirkonna alla kuuluvad Sadama, Raua, Kadrioru ja Torupilli asumid. Kõige probleemsem koht 
on sadama piirkond.  

Sadama piirkonnas aadressil Sadama 6 asuv „Sadamarket“ ja Mere pst 10 asuv „Merekeskus“ 
kaubakeskustes on korraldatud politsei reide seoses tsiviilkäibes keelatud relvadega ning samuti 
võltskaubaga seotud rikkumistega. Võltsitud kaubamärk on jätkuvalt probleemiks mõlemas kohas kuna 
tegemist on valdavalt müügiboksidega, mida rentivad isikud ei hooli sellest, kust nende poolt müüdav 
kaup tihtipeale pärineb. Koostöö mõlema kaubakeskuse omanikega oli 2015. aastal väga positiivne. 
Korraldati kaks infopäeva probleemide teadvustamiseks. Infopäevasid võib lugeda edukateks, kuivõrd 
enamus kauplejaid eemaldasid müügilt kauba, mille puhul oli kahtlus, et tegemist on võltsinguga. 
Korraldati ka üks sihtsuunitlusega politseiline tegevuse, mille käigus võeti ära müügilt üle 600 ühiku 
võltsitud kaubamärgiga tooteid. Selles osas alustati väärteomenetlus, mis on hetkel veel menetluses. 
2016. aastal on plaanis jätkata koostöös Maksu- ja Tolliametiga kontrollide korraldamist.  

Vanasadama piirkonnas on olnud varasemalt probleeme ka taksodega. Kuid seoses sadama poolse 
liikluskorralduse muutmisega on 2015. aasta seisuga nimetatud probleem lahendatud. 

Kadrioru piirkonnas on jätkuvalt probleemid noortega, kes kogunevad parkidesse, 
kaubanduskeskustesse ning lõbustusasutuste vahetusse lähedusse. Reeglina kogunevad noored 
õhtusel ajal ning panevad toime erinevaid süütegusid (nt alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine, 
suitsetamine, vargused jne). 2015. aastal on probleemi lahendamiseks ning kogunemiskohtade 
kontrollimiseks korraldatud erinevaid sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi (reidid, sihtsuunitlusega 
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noorsoopatrullid jne). Kuna probleem on jätkuv, siis tuleb 2016. aastal jätkata võimalike noorte 
kogunemiskohtade kontrollimisega ning probleemsete noortega tegelemisega.  

Jätkuvalt on probleemiks aadressil Lootsi 8 asuv lõbustusasutus Visioon Lounge, kus korraldatakse 
alaealistele suunatud pidusid. Patrullide poolt ning sihtsuunitlusega politseiliste tegevuste käigus on 
korduvalt kontrollitud seda lõbustusasutust ning kontrollimiste käigus korduvalt kinnipeetud joobes 
alaealisi. Nimetatud probleemi lahendamiseks on mitmel korral kohtutud klubi esindajatega ning 
püütud koostöös leida lahendusi. 2016. aasta algusesse on planeeritud uus kohtumine ning probleemi 
jätkumisel kaalutakse juba ettevõtja suhtes karmimate meetmete rakendamist.  

Vargused sõidukitest või sõidukitelt on murekohaks aastaringselt. Põhitrendid on rataste/velgede 
vargused, sõiduautodesse jäetud ning väljastpoolt nähtavate esemete vargused sh vargused turistide 
(peamiselt Soome, Rootsi või Saksamaa turistide) sõidukitest. Siinjuures peaks märkima, et 
varastatakse kõike, mis sõidukis on, nii väiksemaid väärtusetumaid esemeid kui ka suuri kohvreid, 
tööriistu, reisikotte ja muid esemetega. Venemaalt saabunud turistide sõidukitest toime pandud 
varguste arv on tunduvalt väiksem võrreldes varasemate aastatega, kuna Venemaalt saabunud 
turistide arv on kordades väiksem.  

Probleemkohaks on Rotermani kvartal, kus asuvate lõbustusasutuste vahetusse lähedusse kogunevad 
noored sh alaealised, kes tarbivad seal alkoholi ja narkootilisi aineid. 2015. aastal sihtsuunitlusega 
politseiliste tegevuste käigus oli korduvalt kontrollitud nimetatud piirkonda. Samuti viidi läbi koostöös 
politsei narkogrupiga selles piirkonnas tegevusi. Kinni oli peetud mitmeid isikuid, kes tegelesid 
narkootilise aine müügiga. Näiteks 2015. aasta lõpus peeti kinni alaealine noormees, kellel oli kaasas 
suur kogus kanepit. 2016. aastal jätkatakse Rotermani kvartalis aktiivselt politseiliste tegevustega. 

Töö probleemsete riskiaadresside jaTöö probleemsete riskiaadresside jaTöö probleemsete riskiaadresside jaTöö probleemsete riskiaadresside ja    ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Tänu politseijaoskonna sisemisele töökorraldusele saab iga piirkonnakonstaabel kogu informatsiooni 
tema piirkonnas ööpäeva jooksul toimunud lähisuhtevägivalla juhtumite kohta väga operatiivselt. 
Keskmiselt saab piirkonnapolitseinik kuus informatsiooni 10 juhtumi kohta, milles on vajalik teostada 
järelkontrolli. Korduvjuhtumitega peresid/isikuid on Kadrioru piirkonnas vähe.  
Jätkuvalt saab ka 2016. aastal probleemkohana välja tuua aadressil Lootsi 8 asuvad mahajäetud 
garaažiboksid, kus elavad kodutud. Probleemist on teadlikud ka patrullid, kes käivad seda aadressi 
sageli kontrollimas. Samuti käib seal asuvaid isikuid kontrollimas regulaarselt piirkonnapolitseinik. 
Korraldatud on nn mahajäetud majade reid, mille käigus tuvastati 2015. aastal koostöös 
Päästeametiga, et nendes garaažides elavad senini erinevad asotsiaalse eluviisiga isikud. 2016. aastal 
tuleb nimetatud teemadega edasi tegeleda ning maaomaniku ja kohalikuomavalitsust rohkem 
survestada probleemi lahendamiseks. 
Piirkonnas asuvad mõned väga suured nn mammutkoolid (nii eesti kui vene õppekeelega), kus õpib üle 
1000 õpilase (näiteks Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna 21.Kool jne). Nendes koolides tuleb sageli 
ette väiksemaid rikkumisi nagu tõuklemised, trügimised, solvamised, mille kohta alaealiste vanemad 

tihti ka politseid teavitavad ning avaldusi esitavad. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus        

Kadrioru piirkonnas võib liiklusalaselt välja tuua eelkõige probleemid, mis on seotud kergliiklusega. 
Vaatamata sellele, et on olemas reguleeritud ja valgustatud ülekäigukohad, lähevad jalakäiad ikka vale 
fooritulega üle ristmiku või ületavad sõiduteed selleks mitteettenähtud kohas. Probleemsete 
kohtadena võib välja tuua Tartu mnt-l asuva Keskturu trammipeatuses asuva reguleeritud ülekäiguraja 
ning ka Narva mnt ja Hobujaama ristmiku. Nimetatud kohtades viiakse läbi regulaarselt 
sihtsuunitlusega tegevusi ning ka 2016. aastal tuleb jätkata seal politseiliste tegevuste ja patrullide 
käigus järelevalve teostamist.  

Eraldi murekohana võib veel välja tuua parkimise kortermajade hoovides st pargitakse valedel 
kohtadel, pargitakse teine sõiduk kinni ning võõrad sõidukid pargivad hoovi. Korteriühistutele, kus on 
taolised probleemid esinenud ning kes on politsei poole pöördunud, on tehtud selgitustööd, et kes ja 
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kuidas on pädev probleeme lahendama. 2016. aastal korraldatakse korteriühistutele infopäev, kus 
koostöös kohalikuomavalitsuse esindajaga jagatakse teavet ühistute esindajatele, kuidas probleeme 
vältida ning neid lahendada. 

Koostöö kohaliku omavalitKoostöö kohaliku omavalitKoostöö kohaliku omavalitKoostöö kohaliku omavalitsuse ja suse ja suse ja suse ja koostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritega    

Koostöö parandamiseks on Kesklinna politseijaoskonnas korraldatud erinevaid koostöökohtumisi 
erinevate partneritega. Noortele suunatud töö parandamiseks kohtuti 2015. aastal Tallinna linnas 
mobiilset noorsootööd tegevate noorsootöötajatega. Peale kohtumist on kaasatud neid alaealistele 
suunatud politsei reididele. 2016. aastal tuleb jätkata ja tihendada nendega koostööd. Samuti toimus 
2015. aasta II pooles Pärnu mnt 9 kohtumine Kesklinna linnaosa sotsiaaltöötajatega koostöö 
parandamiseks ja töös esinevate võimalike probleemide lahendamiseks.  Koostöö sotsiaaltöötajatega 
on sujunud väga hästi (nii alaealiste kui täisealiste isikute osas). Neid kaasatakse probleemsete 
aadresside kontrollimisel ning isikutega tegelemisel. 2016. aastal planeeritakse teha veelgi tihedamat 
koostööd ning minna kaasa ka nende poolt teotatavatele kodukülastustele. 

Kadrioru, Raua ja Torupilli asumites peaks veelgi edendama koostööd naabrivalvega. 
Piirkonnapolitseinikud viisid läbi 2015. aastal naabrivalve sektori, Eesti Korteriühistute Liidu ning 
abipolitseinike esindajaga infotunni, mille tagasiside osalejate poolt oli väga positiivne. Eesmärgiks oli 
suurendada korteriühistute teadlikkust selles osas, millisest asutusest on võimalik saada oma 
probleemidele täiendavalt abi või nõustamist. 2016. aasta tuleb naabrivalve sektoritega jätkuvalt 
aktiivselt suhelda ning kaasata nad aktiivsemalt tegevustesse. 

Samuti peab jätkuvalt tegelema lõbustusasutustesse kogunevate alkoholitarvitanud alaealistega ja 
püüdma leida lahendusi olukorra parandamiseks. Näiteks 2015. aastal toimus Kesklinna 
politseijaoskonnas baaride töötajatele suunatud infopäev, kus arutleti alkoholi müümise probleemide 
üle.  

Piirkond „Uus Maailm“Piirkond „Uus Maailm“Piirkond „Uus Maailm“Piirkond „Uus Maailm“    

Kassisaba, Tõnismäe, Uue Maailma, Kitseküla asumid 

Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad     

Uue Maailma piirkonda võiks kirjeldada suure magala piirkonnana, mille erisuseks on asjaolu, et seal 
ei ole suuri meelelahutusasutusi ning tõmbe- ja kaubanduskeskuseid. Sellest tulenevalt on jätkuvalt 
probleemiks rahurikkumised ning piirkonna elanike omavahelised konfliktsed suhted. Palju esineb 
lähisuhtevägivalda, mis on põhjustatud elanike eluviisidest – tööd ei leita, tarvitatakse alkoholi jne. 

2015. aasta alguses oli aadressil Tondi 26 MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse majja jätkuvalt 
palju väljakutseid (lähisuhtevägivald, avalik kord), kuid aastalõpus on olukord paranenud seoses 
piirkonnapolitseinike ja kriminaalpolitseinike korduvate külastustega. Kuid arvestada tuleb, et kuna 
seal elavad riskiisikud ning elanikud vahetuvad tihti, pannakse eeldatavalt jätkuvalt toime süütegusid 
ka tulevikus.  

Asula tänava mahajäetud garaažid on endiselt asustatud asotsiaalide poolt. Piirkonnapolitseinikud on 
korduvalt garaažide elanikega suhelnud, kuid isikud keelduvad kategooriliselt linna poolt 
pakutavatesse sotsiaalmajadesse kolimast ning pigem otsivad muid lahendusi. 2016. aastal on plaanis 
koostöös kohaliku omavalitsusega probleem kindlasti lahendada, sest sealne olukord on muutunud 
hullemaks - toime on pandud erinevaid süütegusid, lisaks heakorra eeskirja rikkumisi. 

Positiivsena saab välja tuua Alevi 4 majade lammutamise, kus eelnevalt elas suur hulk probleemseid 
isikuid ja väljakutseid politseile oli sinna pea iga päev. Peale majade lammutamist on piirkonnas 
olukord palju rahulikum.  

Töövõiduks võib välja tuua, et varasemalt probleeme tekitanud Kohila tänaval asunud asutus, mis üüris 
pidude pidamiseks ruume, suleti koostöös Päästeametiga.  
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2015. aasta lõpus oli väljakutse aadressile Pärnu mnt 158g klubi Tapperisse, kus tuvastati mitu joobes 
alaealist ning lisaks pandi toime vandalismiakt politseiauto suhtes. 2016. aastal on planeeritud klubi 
tihemini kontrollida ning omanikega viia läbi vestlus. 

Probleemiks on kujunes ka teatud isikute poolt nn „liputamisega“ seotud juhtumid. Nimelt laekusid 
suvel teated meesterahvast, kes A. Le Coq Arena juures paljastas möödujatele oma suguelundeid. 
Nimetatud juhtumite kohta alustati väärteo- ja kriminaalmenetlused.  

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Uue Maailma piirkonnas esinevatele lähisuhtevägivalla juhtumitele on iseloomulik korduvus. See aga 
tähendab seda, et järjepidevalt tuleb käia samadel aadressidel. Tänu sellele on tuvastatud mitmeid 
kuritegusid, millistest paljud on ka lahendi saanud. Tänu korduvatele järelkontrollidele on tihenenud 
koostöö kohaliku omavalitsusega, keda on kaasatus koduvisiitidele. Samuti on tihenenud koostöö 
ohvriabiga. 

Üks probleemne aadress asub Kristiina tänaval, kus elab ema koos kahe üle 60 aastase pojaga ning 
kelledest üks on alkohoolik ja terroriseerib teisi pereliikmeid. Piirkonnapolitseinikud on teinud 
korduvaid visiite koju ning teavitanud kohalikku omavalitsust. Aasta lõpus alustati vägivallatseja suhtes 
kriminaalmenetlust, millel lahend veel puudub.  

Jätkuvalt on planeeritud loengud alaealiste poolt toimepandavate süütegude ennetamiseks koolides 
ja lasteaedades erinevatel teemadel. 

Aasta jooksul oli saadetud mitu teatist riskialaealiste kohta Tallinna Kesklinna Valitsusele, mille 
tagajärjel  on nii mõnigi laps Tallinna Kekslinna alaealiste komisjoni otsusega suunatud 
sotsiaalprogrammi ja mõni laps koos lapsevanemaga pöördunud Laste Vaimse Tervise Keskusse.  

04.11.2015. a teostati piirkonnas koos lastekaitsespetsialistidega MMS/DMSO ainete manustamisega 
seotud kodukülastus. Samal päeval laekus lastekaitsespetsialistilt informatsioon, et  Hariduse tänaval 
asuvas korteris täisealised isikud tarvitavad alkoholi, kostub valju muusikat ja laste nuttu. 
Kontrollkülaskäigul üks laps oli isikutelt ära võetud ja viidud Laste Turvakodusse.  

Hetkel käib  koostöö lastekaitsega seoses aadressiga Roopa tänaval, mille tulemusena peaks leidma 
lahenduse probleem laste hooldusõiguse üle. 

Väike-Ameerika tänaval elaval riskiperelt oli ära võetud laps, kuna aasta alguses olid lapsevanematel 
tihedad probleemid alkoholi kuritarvitamisega. Mees suunati viha juhtimise programmi ja naine 
suunati alkoholi võõrutusravile. Aasta lõpus piirkonna ja noorsoopolitseinike poolt teostatud 
järelkontrolli tulemusel tuvastati olukorra paranemine. Vanemad on täitnud kohtu poolt pandud 
kohustusi ning lastekaitse sõnul perekond saab lapse tagasi 

2015. aasta lõpus toimus koosolek Tallinna Kesklinna Valitsusega. Lastekaitsespetsialistid, 
noorsoopolitseinikud ja piirkonnapolitseinikud jõudsid mitmetele kokkulepetele seoses edasise 
koostööga. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisus turvalisus turvalisus turvalisus  

Kogu Uue Maailma piirkond on väga tiheda liiklusega ning hommikuti ja õhtuti esineb liiklusummikud 
(Pärnu mnt, Tehnika tn, Suur-Ameerika, Filtri tee).   

27.01.2015. a toimus hukkunuga liiklusõnnetus Toompuiestee ja Kaarli pst ristmikul, Kaarli kiriku ja 
Tõnismäe peatuse vahel suunaga kesklinna. Tegemist oli vanema inimesega, kes ületas sõiduteed foori 
keelava punase tule ajal.  

Eakate inimestega tuleb kindlasti edaspidi rohkem suhelda, et teadvustada selliste rikkumistega 
kaasnevaid riske.  
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Probleemiks on piirkiiruse ületamine Pärnu mnt-l, eriti viaduktil. Lahenduseks oleks piirkiiruse 
vähendamine. Arvestada tuleb, et Pärnu mnt äärde jääb mitmeid koole ning jalakäijate liiklus on 
intensiivne. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritegakoostööpartneritega    

2015. aastal jätkati ühiste reidide läbiviimist koostöös kohaliku omavalitsuse ja Päästeametiga. 
Eesmärgiks on tuvastada tühjalt seisvad majad ning sulgeda uksed ja aknad ning takistada võõraste 
omavoliline juurdepääs. Selliste majade arv on järk järgult vähenenud.   

2015. aastal korraldasid piirkonnapolitseinikud mitu infopäeva korteriühistutele ja naabrivalve 
sektorile (sh kaasati kohaliku omavalitsuse esindajad). 2016. aastal erinevate infopäevade 
korraldamine jätkub. 

Piirkonnapolitseinik on olnud esindatud piirkonnas korraldatavatel Uue-Maailma päevadel ning kaks 
korda aastas A. Le Coq Arena staadionil toimuva „SPIN“ programmi jalgpalliturniiridel ning 
iganädalaselt külastab treeninguid.  

Politseilistele tegevustele oli kaasatud väga aktiivselt abipolitseinik ning sarnast koostööd jätkatakse 
ka aastal 2016.  

2015. aastal läbis edukalt, Tallinna Kesklinna Valitsusega koostöös, üks piirkonna noormees projekti 
„Puhas tulevik“.  

Piirkond „KELDRIMÄE“Piirkond „KELDRIMÄE“Piirkond „KELDRIMÄE“Piirkond „KELDRIMÄE“    

Tatari, Keldrimäe, Juhkentali, Veerenni, Luite, Ülemiste järv asumid  

Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad Kogukonna probleemkohad     

2015. aastal võib jätkuvalt nimetada probleemseks kohaks Tallinna Keskturgu. Turule ning selle 
vahetusse lähedusse kogunevad asotsiaalset elusviisi harrastavad isikud. Kogunevad nad sinna 
erinevatel põhjustel – saab teenida juhuslike töödega raha, müügil odav alkohol (odekolonn), saab 
müüa tänaval ja turul erinevaid esemeid raha teenimiseks jne.  

Erinevate sihtsuunitlusega politseiliste tegevuste käigus on tehtud kontrolle nimetatud piirkonda. 
Samuti on patrullid teadlikud selle piirkonna probleemidest ning kontrollivad turu ümbrust 
regulaarselt. Kohalik omavalitsus on teadlik asotsiaalidest, kes kogunevad turu vahetus ümbruses ning 
häirivad kohalikke elanikke. Samas tänaseni ei ole probleemile lahendust leitud ning 2016. aastal tuleb 
jätkata probleemiga tegelemist ning koostööpartneritega leida võimalikud lahendused. 

Eraldi tuleb ära märkida Tallinna Autobussijaama, mis on transpordisõlm ning kus liigub päeva jooksul 
läbi palju inimesi. See omakorda meelitab kohale isikuid, kes loodavad teenida hõlptulu – nt kerjates 
või muul viisil. Nimetatud teemal on kohtutud ning suheldud bussijaama esindajatega ning isikud, kes 
tüütavad inimesi neilt raha agressiivselt kerjates on teada. Nii patrullid kui piirkonnakonstaabel on 
piirkonda regulaarselt kontrollinud ning tabamisel on kerjavad isikud ka vastutusele võetud. 2015. 
aasta lõpus kajastatud probleemi kohta kaebuseid enam ei laekunud. 

Kuna käesolevas piirkonnas on palju kortermaju, on üldiseks probleemiks naabrite rahu rikkumised. 
Enamjaolt selliste avalduste puhul ei ole tegemist süüteoga, kuna tegu on olmemüradega, mis ei 
kvalifitseeru rahu rikkumise alla. Tihti on tegu ühekordse juhtumiga, kus häiritavaid on ainult 1 pere 
(korter) ja patrull kolmanda osapoolena ei ole rikkumist tuvastanud.  

Teiseks suuremaks probleemiks on korduvad lähisuhtevägivalla juhtumid. Tihti on tegemist alkoholi 
liigtarbimisega, mistõttu tekivad peresisesed tülid ja omavahelised arusaamatused. Vägivalla 
korduvust põhjustavad ka sotsiaalsed muutused – töötuks jäämine, raha ja tervise probleemid. Samuti 
kahe inimese vahelised suhteprobleemid (lapsed; naisel/mehel ei ole kuhugi mujale elama minna; 
materiaalne kindlustatus jne).  
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Probleemiks 2015. aasta jooksul kujunes aadressil Tatari 10 asuv lõbustusasutus Peekri baar. Kohalike 
elanike rahu häirib asutusest kostev vali muusika ja baari ees kui ka sees toimuvad kaklused. Nimetatud 
lõbustusasutusega seotud probleemide kohta on edastatud informatsioon ka linnaosavalitsusele. 
Samuti on korduvalt kohtutud baari esindajatega ning püütud koostöös leida lahendusi. 2016. aastal, 
kui probleemid selle asutusega peaksid jätkuma, tuleb tõenäoliselt rakendada lahenduse saamiseks 
karmimaid meetmeid. 

Alates sügisest on laekunud politseile mitmeid teateid sellest, et salastatud numbrilt helistav eesti keelt 
kõnelenud meesterahvas rääkis perversse sisuga seksuaalse alatooniga juttu, mis oli kõne 
vastuvõtjatele häiriv. Juhtumite uurimiseks alustas Lääne-Harju politseijaoskond väärteomenetluse. 
Analoogsed kõned kordusid 2015. aasta detsembri lõpus Kesklinna politseijaoskonna territooriumil, 
mille kohta oli samuti alustatud väärteomenetlus, kus oli tuvastatud, millistelt numbritelt kõned olid 
tehtud ning väärteomaterjal edastati ühendamiseks Lääne-Harju politseijaoskonna menetluses oleva 
väärteoasjaga.  

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Keldrimäe piirkonnas asub Tallinna Sotsiaaltöö Keskus aadressil Varre tn 7, kus elab 2015. aasta seisuga 
28 täiskasvanut ja 14 alaealist. Enamik alaealisi on ise õiguskuulekad, kuid siiski on noorsoopolitseil ja 
piirkonnapolitseil tulnud teha järelkontrolle seoses peretülidega, kus vanemad kaklevad laste 
hooldusküsimuse üle. 

Lisaks asub Keldrimäe piirkonnas Tallinna Lastekodu peremaja aadressil Veerenni 53. Hetkel elab 
peremajas kokku 6 alaealist. Kuna lastekodus on valdavalt probleemsed lapsed,  on politseil pidevalt 
kokkupuuted selle aadressiga. Turvakodu lapsed tarvitavad alkoholi, narkootikume, panevad toime 
korrarikkumisi. Aastal 2015 aadressile Veerenni  53 ei olnud küll politsei väljakutseid, mille sisuks 
kodurahu rikkumine või muu õiguskorra rikkumine lastekodu laste poolt, küll aga tuli korduvalt ette 
alaealiste omavolilist lahkumist ja sellega seoses kadunud alaealiste tagaotsimist. Kuna lastekodus ei 
lubata alaealistel korda rikkuda ja keelatud aineid tarvitada, siis ei tule nad tihti ööseks asenduskoju ja 
otsivad tänavatel kohti, kus segamatult alkoholi, tubakat jm tarvitada. Seoses sellega on eelnevatel 
aastatel probleemiks kujunenud ka mahajäetud hooned, kuhu alaealised kogunevad. Keldrimäe 
piirkonnas on selleks Ahju tänava katakombid ja Pärnu mnt 59 asuv ühiselamu. Olukord on paranenud 
tänu korduvatele reididele koostöös linnavalitsuse ja päästjatega ning käesoleval ajal on nimetatud 
hoonetele juurdepääs kõrvalistel isikutel suletud. 2016. aastal on plaanis jätkata mahajäetud tühjade 
hoonete kontrollimist ja jälgimisist.  Paljud Veerenni 53 asuva lastekodu alaealised on tulnud Lasnamäe 
piirkonnast, kus nad jätkuvalt koolis käivad ja sõpradega vaba aega veedavad. Seega tuleb tugevdada 
koostööd Ida-Harju politseijaoskonna piirkonna- ja noorsoopolitseinikega, et koos leida lahendusi 
riskilaste õigusrikkumiste ennetamiseks.  

Keldrimäe piirkonnas on olemas ka Veerenni asumis naabrivalve sektorid, mis varasemalt olid 
aktiivsed, kuid ajapikku on jäänud passiivsemaks. 2016. aastal on planeeritud naabrivalve sektorid taas 
tegusaks muuta ja MTÜ Eesti Naabrivalvega koostööd tihendada. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisus turvalisus turvalisus turvalisus     

Jätkuvalt on parkimine raskendatud Tatari ja Lastekodu tänaval (eriti Liivalaia tänava poolne osa), 
üldine parkimine Keskturu ümbruses, Rävala puiesteel /Kentmanni ja Tatari tn vahel/. 
Jätkuvalt tuleb välja tuua probleemid kergliikluses. Probleemse kohana paistab silma Torupilli otsa ja 
Tartu mnt ristmikul asuv reguleeritud ülekäigurada, kus jalakäijad massiliselt eiravad valgusfoori 
keelavat tuld. Nimetatud ülekäigurajal on teostatud järelevalvet sihtsuunitlustega politseiliste 
tegevuste käigus ning ka patrullide poolt.  
2016. aastal jätkatakse järelevalve teostamist selles probleemses kohas ning kaalutakse teisi võimalusi 
kuidas rikkumisi ennetada. 
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Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja Koostöö kohaliku omavalitsuse ja koostkoostkoostkoostööpartneritegaööpartneritegaööpartneritegaööpartneritega    

Koostöö Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse lastekaitsetöötajatega ja 
sotsiaalteenuste talituse sotsiaaltöötajaga on hea. Samuti toimib hea koostöö Tallinna Lastekodu 
Veerenni maja sotsiaaltöötajatega, kes teavitavad kadunud/korrarikkumisi toimepannud lastekodu 
lastest. Samuti võtab Veerenni lastekodu vastu ööpäevaringselt lapsekodu lapsi, kes on politsei poolt 
kinnipeetud,  ka sellisel juhul, kui lapsed on joobeseisundis, kuid ei vaja meditsiinilist abi. 

2016. aastal on planeeritud suhelda tihedamalt Justiitsministeeriumi Vanglate teenistuse Tallinna 
Vangla kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldajatega, kellega koos viiakse vajadusel läbi 
kodukülastusi või jagatakse muul viisil kriminaalhooldusaluse käitumiskontrolliga seotud küsimusi ja 

probleeme.   

Kristiine linnaosa 

ÕÕÕÕiguskorra ülevaadeiguskorra ülevaadeiguskorra ülevaadeiguskorra ülevaade    Kristiine linnaosaKristiine linnaosaKristiine linnaosaKristiine linnaosassss    

Võrreldes 2014. aastaga on Kristiine linnaosas kuritegevus langenud. Kuritegusid on registreeritud 

2015. aastal 17% vähem. Alaealiste poolt toime pandud kuritegude puhul on samuti toimunud langus. 

Aastatel 2013 ja 2014 pandi alaealiste poolt toime 42 kuritegu, siis 2015. aastal oli see arv 29. (vt tabel 

1) 

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Kristiine linnaosas 2013-2015 
(Allikas:  Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

 

 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 15388 14197 12532 -1600 -12% 

Kristiine linnaosa 1117 1002 853 -149 -17% 

sh alaealiste poolt 42 42 29 -13 -44% 

Peamised kuriteoliigid on varavastased ja isikuvastased kuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. aastaga 
on langus toimunud varavastastes kuritegudes (-32%) ning selle on tinginud eelkõige kriminaalse 
rahalise väärtuse piirmäära tõstmine. Isikuvastaste kuritegude arv on aga tõusnud (41%) ja tõusu on 
tinginud eelkõige kehaliste väärkohtlemiste arvu suurenemine. Kuigi liikluskuritegude üldarv on 
tõusnud (44%), on positiivne asjaolu, et joobes juhtide arv on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 
viie juhtumi võrra.  

 

Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Kristiine linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 
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Väärtegusid on Kristiine linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 88 väärtegu vähem. (vt tabel 

2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Kristiine linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

 

 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 46627 45489 54150 8661 16% 

Kristiine linnaosa 4920 4204 4116 -88 -2% 

sh alaealiste poolt 378 208 139 -69 -33% 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised, mida 2015. aastal registreeriti 3035. 

Nendest LS § 221 registreeriti 1206, LS § 227 väärtegusid 409 ja LS § 239 väärtegusid 260. Võrreldes 

2014. aastaga on 2015. aastal suur langus toimunud tubakaseaduse rikkumiste osas ja mõningane 

langus liiklusseaduse rikkumiste osas. Oluliselt on tõusnud aga karistusseadustiku sätestatud 

rikkumised, millest KarS § 218 lg 1 rikkumised on tõusnud lausa 192 juhtumi võrra (36%). Viimast võib 

selgitada kriminaalse rahalise väärtuse piirmäära tõstmisega. Tõusnud on ka alkoholiseaduse 

rikkumised ning seda just alaealiste poolt toimepandud rikkumiste osas. Narkoväärteod on jäänud 

võrreldes eelmise aastaga samale tasemele. Peamised väärteoliigid Kristiine linnaosas 2013-2015. (vt 

joonis 2).  

 

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Kristiine linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016)  
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2015. aastal toimus Kristiine linnaosas 56 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 61 

inimest. Liiklusõnnetustes hukkus 1 inimene. Võrreldes 2014. aastaga on tõusnud inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste arv 17 võrra.  

Tabel 3. Liiklusõnnetused Kristiine Linnaosas 2013-2015  
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 12.01.2016) 

 

 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 181 194 220 26 13% 

Inimkannatanutega 37 39 56 17 44% 

neis hukkunuid 0 0 1 1 100% 

neis vigastatuid 41 42 61 19 45% 
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Lähtuvalt eeltoodust tuleb kindlasti tõhustada 2016. aastal liiklusalast ennetustegevust.  

Kristiine linnaosas olid 2015. aastal kõige probleemsemaks kohaks Endla - Tulika -Sõpruse pst ristmik 
ja selle lähiümbrus, kus toimus 10 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist neljal korral oli otsa 
sõidetud jalakäijale. Järgnes Mustamäe teel Räägu ja Välja tänava vaheline osa, kus toimus 7 
inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist kahel korral oli otsa sõidetud jalakäijale. A. H. Tammsaare tee 
- Rahumäe tee ja Tondi tänava ristmiku lähiümbruses toimus 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, 
neist kolmel korral oli kannatajaks jalakäija. Linnu tee ja Sõpruse pst ristmikul toimus  2 
inimkannatanutega liiklusõnnetust, ühel juhul sõideti otsa jalakäijale. Endla 90 reguleerimata 
ülekäigurajal toimus kahel korral otsasõit jalakäijale. 

Lisaks olid 2015. aastal piirkonnaelanike kaebuste põhjal probleemiks Mooni ja Välja tänav, Keemia ja 
Mehaanika tänava ristmik ja teised parema käe reegliga ristmikud nende tänavate vahetus läheduses. 
Kohalikud elanikud kaebasid sõidukite suurt kiirust, liiklusmärkidest mitte kinnipidamist. Mooni 
tänaval ei oldud rahul üleüldise liikluskorraldusega, tänav on seal kitsas ja jalakäijatel ohtlik liigelda. 
Koostöös Kristiine LOV ametnikega sai Mooni tänava liikluskorraldus üle vaadatud ning puuduste kohta 
sai koostatud liikluskorralduse muutmise ettepanekutega märgukiri Tallinna Transpordiametile. Lisaks 
sai Keemia ja Mehaanika tänava ristmiku probleemidest räägitud Tallinna Transpordiameti Kristiine 
linnaosa esindajaga, kelle sõnul planeeritakse aastal 2016 rajada nimetatud piirkonda tõstetud 
ristmikud, mis peaksid aitama liiklust rahustada. Politseipatrullidele anti töökäsud nimetatud tänavatel 
kiiruseületajatele rohkem tähelepanu pöörata. 

Parkimisprobleemid esinesid jätkuvalt suurte kortermajade juures, nt Kuldnoka tänaval. Kuldnoka 
tänavale tekitasid 2015. aastal lisa parkimisprobleeme omanikuta sõidukid, mis võtsid ära päris mitu 
parkimiskohta. Sellele tänavale paigaldati parkimiskeelumärgid (kellaaegadega), mis tõid olukorrale 
mõningase lahenduse. Omanikuta sõidukite probleem leidis kajastust ka Kristiine Lehes, kus 
linnaosavanem kutsus piirkonna elanikke üles tuvastama mahajäetud sõiduki omanikke.  

Jalakäijatega liiklusõnnetuste vähendamiseks viidi läbi Kristiine linnaosa koolide esimestele klassidele 
liiklusõpetuse tunnid. Lisaks sai liiklusohutusest räägitud eelkooliealistele lastele Kristiine, Lille ja 
Lepatriinu lasteaias. Tondi põhikoolis viidi läbi liikluspäev erivajadustega laste liiklusohutuse 
tõstmiseks. TÜ Pedagoogilises Seminaris viidi läbi lasteaiakasvatajatele liiklusalane koolitus. Kristiine 
Lehes leidsid kajastust ennetuslikud artiklid „Ole tähelepanelik liikleja!“ ja „Ole märgatav!“. Kristiine 
LOV esindajad rajasid Kristiine keskuse vahetusse lähedusse „helkuripuu“, millele ka politsei riputas 
omalt poolt 150 helkurit. 

PeamisedPeamisedPeamisedPeamised    probleemkohad probleemkohad probleemkohad probleemkohad     

• Mustamäe tee 41, 43, 45 lähiümbrus – alkohoolikute kogunemine, Mustamäe tee 43 diskobaar 

Ceska Pivnice ja kasiino – alkoholijoobes isikud, kaklused, liiklusrikkumised. 

• Tulbi 9 baar Mimino – kaklused, vargused, öörahurikkumised. 

• Madara 22a ööklubi Factory – taskuvargused. 

• Seebi tänav 34a, Tallinn ja selle lähiümbrus – kodutute kogunemiskoht seoses kioski 

avamisega. 

• Kristiine linnaosa – vargused sõidukitest. 

• Endla 45 Kristiine Keskus – pannakse toime enamik linnaosa poevargusi, on kogunemiskohaks 
alaealistele. 

• Räägu park – alaealiste kogunemiskoht. 

• Tühjana seisvad majad. 

Mustamäe tee 41, 43 ja 45 nn Marja kompleks on ümbruskonna probleemide põhjustajaks olnud juba 
aastaid. Elanikke häirivad eelkõige Säästumarketi juures kogunevad asotsiaalse eluviisiga isikud. 
Töökäsud on patrullidele jagatud, lisaks on kaasatud avaliku korra tagamisse abipolitseinikke. Politsei 
jaoks on probleemiks Mustamäe tee 43 asuv diskobaar Ceska Pivnice, kus toimuvad tihti kaklused, mis 
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omakorda vähendavad ka ümbruskonna elanike turvalisust. 2015. aasta kontrollis politsei koostöös 
Kristiine LOV ametnikega ning Maksu- ja Tolliametiga nimetatud diskobaari, kus avastatud rikkumised 
said fikseeritud. Baari sees ja väljas on olemas videokaamerad. Olukord on mõnevõrra paranenud, 
väljakutseid on olnud varasemaga võrreldes vähem. 

Tulbi 9 baari probleemide lahendamiseks kutsuti Kristiine LOV ja Tallinna Ettevõtlusameti algatusel 
kokku ümarlaud, kus osalesid Kristiine linnaosavanem, linnaosavanema asetäitja, Tallinna 
Ettevõtlusameti esindajad, kohalikud elanikud, baari omanik ja Kristiine piirkonnapolitseinik. 
Ümarlaual otsustati, et baari omanik ise panustab ka turvalisuse ja öörahu tagamisele baari vahetus 
läheduses. Lepiti kokku, et lärmavate seltskondadega baari ümbruses räägib algul baari omanik ise või 
teeb seda kohale kutsutud turvafirma. Kui sellest pole abi, peab kaasama politsei peale mida tuleb 
koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga suunata baariomanik arusaamisele, et baari lahtiolekuaegu tuleks 
piirata. 

Madara 22a Factory ööklubis toimuvate taskuvarguste ennetamiseks sai vaadatud üle klubis olevate 
kaamerate korrasolek, kuid selgus, et sealsed kaamerad ei tööta. Klubi juhataja lubas paigaldada uued 
valvekaamerad nii ruttu kui võimalik ning üks kaamera pidi hakkama salvestama ka klubi ees toimuvat, 
lisaks korraldatakse turvameeste kontrollkäigud klubi ees. 

Seebi tänava elanike jaoks tekitas 2015. aastal probleeme eelkõige Seebi tn 34a asuva kioski avamine, 
kus asotsiaalidele müüdi kosmeetilist piiritust. Seoses sellega hakkasid nimetatud piirkonda kogunema 
asotsiaalid, kes risustasid ümbrust. Seebi ja Rivi tänava vahelisele alale Tondi kvartali piirkonda rajasid 
asotsiaalid lisaks ka telklaagri. Seebi 34a asuvat kioski sai kontrollitud nii Toidu- ja Veterinaarameti, 
MUPO, Kristiine LOV kui politseiametnike poolt, rikkumised sai fikseeritud ning Kristiine LOV lõpetas 
kioski rentnikega lepingu. Koostöös MUPO, Kristiine LOV sotsiaalhoolekandeametnike ning 
maaomanikuga sai telklaager Tondi kvartalis likvideeritud. 

Koostöös kriminaalpolitseinikega on läbi viidud reide sõidukitest varguse toimepannud isikute 
tabamiseks. Sõidukitest vargused ei toimu enam konkreetses piirkonnas vaid tegutsetakse laiemalt 
ning sisse murtakse enamasti sõidukitesse, kus on nähtavale kohale jäetud võimalikke väärtuslikke 
esemeid. Sellest lähtuvalt sai läbiviidud ennetuslik reid, kus politseiametnikud ise vaatasid piirkonnas 
olevatesse sõidukitesse ja märgates seal nähtaval kohal olevaid esemeid, võeti autoomanikega 
ühendust. Nimetatud reid sai elanikkonnalt väga positiivse tagasiside. 

Samuti on kontrollitud alaealistele suunatud reidide käigus alaealiste kogunemiskohti, millest Räägu 
park oli probleemiks perioodiliselt, st kevadest sügiseni. Põhirõhk 2015. aastal suunati Kristiine Keskuse 
ja selle ümbruse kontrollimisele, kuhu kaasati ka abipolitseinikke. 

Probleeme on põhjustanud 2015. aastal tühjana seisvad hooned aadressidel Mõtuse 25, Mooni 43, 
Tulika 7 vana tööstushoone ja Tondi kvartalis asuvad tühjad hooned. Probleemi põhjustasid peamiselt 
asotsiaalse eluviisiga isikud, kes ebaseaduslikult asusid majadesse elama. Samuti kasutasid neid maju 
alaealised kogunemiskohana (Mooni 43, Tulika 7) seades ohtu eelkõige enda elu ja tervise. 04.02.2015. 
a teostati koostöös Kristiine LOV, MUPO ja Päästeametiga reid mahajäetud hoonetele, kus kontrolliti 
5 aadressi, millest kahes tuvastati võõrad isikud. Kontroll tühjana seisvate hoonete üle jätkub ka aastal 
2016. 

Kõigi probleemkohtade kohta on andmed esitatud patrulltalitusele, kelle ülesandeks on strateegilistel 
aegadel kontrollida vastavaid aadresse ennetamaks/tuvastamaks õigusrikkumisi. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealisteisikutega ning alaealisteisikutega ning alaealisteisikutega ning alaealistegagagaga    

2014. aastal alustati riskiaadresside ja – isikute kaardistamisega ning teostati järelkontrolle. 2015. 
aastal sama tegevus jätkus. Kristiine linnaosas kaardistati 2015. aastal kokku 70 riskiperekonda, kus 
registreeriti lähisuhtevägivalla juhtumid. Lisaks kaardistati riskiisikuid kokku 93, neist 9 alaealist. 
Koostööd tehti Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga, kellega koostöös sai 
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kontrollitud mitmeid riskiperesid. Tõhustati koostöö kriminaalhooldusametnikega, kellega toimus 
aktiivne infovahetus. 

2015. aastal edastati politsei poolt Kristiine Linnaosa Valitsusele mitmeid märgukirju. Samuti viidi läbi 
juhtumipõhiseid ümarlaudu. 2015. aasta jooksul saadeti alaealiste komisjoni 15 juhtumit. Viidi läbi 35 
alaealistele suunatud reidi, kuhu oli kaasatud nii piirkonna-, noorsoo- kui abipolitseinikke, samuti 
mobiilne noorsoo. 

2016. aastal jätkatakse tööd riskiperede ja -isikutega, teostatakse järelkontrolle ja tehakse koostööd 
kriminaalpolitsei, kohaliku omavalitsuse, ohvriabi ja kriminaalhooldusametnikega. 

Kristiine linnaosas jätkuvad erinevad ennetuslikud tegevused ka aastal 2016   
• Kõik 1. klassi õpilased saavad liiklusaabitsa koos liiklusõpetuse tunniga; 

• Erivajadustega laste liiklusohutuse tõstmine; 

• kuuendatele klassidele suunatud projekt „Kaitse end ja aita teist“; 

• Jätkatakse programmiga „Puhas Tulevik“; 

• Loengud lapsevanematele „Täiskasvanute hoiakute muutmine, oma rolli teadvustamine 
sõltuvusainete kättesaadavusel alaealistele“; 

• Linnaosa elanike teavitamine piirkonna probleemidest läbi sotsiaalmeedia ja kohaliku ajalehe; 

• Infovoldikute/seinaplakatite jm jaotusmaterjali levitamine koolides, korteriühistutes, vabaaja- 
ja sotsiaalkeskustes; 

• Vajaduspõhised loengud koolis erinevatel teemadel: varavastased süüteod, avalik kord jms; 

• Naabrivalve sektoriga koostöö „elustamine“; 

• Jaoskonnaülene lähisuhtevägivalla teemaline ümarlaud ühel korral aastas ja linnaosapõhine 
ümarlaud kord kvartalis; 

• Reidid alkoholi ja narkootikumide leviku tõkestamiseks alaealiste seas; 

• Vajaduspõhised reidid tagaotsitavate isikute tabamiseks ja sõidukitest ning sõidukitelt 
varguste ennetamiseks/avastamiseks; 

• 2015. aastal läbiviidud projekti „Hooliv Kogukond“ materjalide kasutamine piirkonna 
ennetustöös (korteriühistu ümarlauad jms); 

• Loeng eakatele „Meie turvalisus kodus ja tänavatel“; 

• Infopäevad lasteaedade personalile „Kuidas ära tunda väärkoheldud last“; 

• Koolitused teemal „Kohtinguvägivald“ gümnaasiumiastmele (vajadusel ka põhikoolile). 

Lasnamäe linnaosa 

Õiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaade    Lasnamäe linnaosasLasnamäe linnaosasLasnamäe linnaosasLasnamäe linnaosas    

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Lasnamäe linnaosas kuritegevus langenud 12%. Alaealiste 
poolt pandi 2015. aastal toime  kuritegu. (vt tabel 1) 

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinna linnas ja Lasnamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

 

  
2013 2014 2015 +/- +/-% 

Tallinn 15264 13827 12537 -1290 -9 

Lasnamäe linnaosa 3232 2937 2573 -364 -12 

sh alaealiste poolt 117 163 109 -54 -33 

Peamised kuriteoliigid on varavastased, vägivalla ja liikluskuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. 
aastaga on kasvanud vägivallakuritegude arv 4% ja liikluskuritegude arv 46%. Varavastaste kuritegude 
arv on 24 % võrra langenud.  
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Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Lasnamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

Väärtegusid on Lasnamäe linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 15% rohkem. (vt tabel 2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Lasnamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 
 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 47795 45702 54149 8447 18 

Lasnamäe linnaosa 12347 10249 11742 1493 15 

sh alaealiste poolt 817 548 532 -16 -3 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised (vt joonis 2), mida on võrreldes 2014. 
aastaga registreeritud 14% rohkem.  

 

 

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Lasnamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 
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2015. aastal toimus 100 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 130 ja hukkus 1 inimene. 
2014. aastal oli 91 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neis hukkus kolm inimest ja sai viga 102 inimest. 
(vt tabel 3)  

Tabel 3. Liiklusõnnetused Lasnamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 
 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 437   513 613  100   19 

Inimkannatanuga  72 91 100 9 9,9 

neis hukkunuid 1 3 1 -2 66,7 

neis vigastatuid 81 102 130 28 27,5 

PeamisedPeamisedPeamisedPeamised    probleemkohadprobleemkohadprobleemkohadprobleemkohad    

Suurema osa registreeritud kuritegudest on varavastased kuriteod, moodustades 62% toimepandust 
kuritegudest. Võrreldes 2014. aastaga varavastaste kuritegude arv langes 24% võrra. Varavastastest 
kuritegudest suurema osa moodustasid 1018 juhtumiga vargused. Vargused eluruumist ja sõidukitest  
võrreldes 2014. aastaga on vähenenud vastavalt 37% ja 14%. Autodest varguste ennetamiseks viidi läbi 
tegevused, mille käigus kontrolliti sõidukeid, kuhu olid jäetud esemeid nähtavatele kohtadele. Sõiduki 
kasutajatele anti sellest teada ja juhiti tähelepanu varguse ohvriks langemise võimalusest. 
Korteriühistutega kohtumisel on arutatud turvalisust tagavate meetmete üle – sh turvakaamerata 
paigutamist. 

Vägivalla kuritegude arv on tõusnud 4%, 687 juhtumilt 2014. aastal 716 juhtumini 2015. aastal.  
Valdava osa vägivalla kuritegudest moodustavad kehalised väärkohtlemised 581 juhtumiga, mis on 66 
juhtumi võrra suurem võrreldes 2014. aastaga. Neist üle poole so 352 on toime pandud pereringis.  

Probleem on Raadiku tänaval asuvates munitsipaalmajades elavad isikud. Politsei saab sinna pidevalt 
väljakutseid (lähisuhtevägivald, rahu rikkumised, kogunevad alaealised). Sotsiaalmajade halduriga on 
hea koostöö, politseile on tagatud vaba ligipääs kõikide Raadiku sotsiaalmajade trepikodadesse. 
Haldusfirmale on tehtud ettepanek täiendavate turvakaamerate paigaldamise osas. 

2015. aastal toimusid mitmed röövid, millistes on kannatanuteks vanemad naised, kes ei ole suutelised 
kurjategijale vastupanu osutama. Röövid pani toime üks isik. Võrreldes 2014. aastaga on röövide arv 
siiski 8 juhtumi võrra vähenenud, vastavalt 50 ja 42 juhtumit. 

Probleemseks kohaks on jätkuvalt Peterburi tee 6A asuv baar Hansa Grill. Baar töötab 24h, ning 
seetõttu on ta lemmikuks kohaks teatud kontingendile, kes soovivad pidutseda hommikuni. Kuna 
enamus neist tulevad baari juba joobes, siis tekkivad erinevad konfliktid, kaklused jne. Suvisel ajal 
konfliktid toimuvad tänaval, baari ees , mis oluliselt rikub naabermajades elavate kodanike rahu. 
Politsei on korduvalt teavitatud nimetatud lõbustusasutusest Tallinna linna Ettevõtlusametit ja teinud 
ettepaneku baari lahtioleku aegade lühendamiseks. Ameti poolt alustati järelevalvemenetlus. 

Meelelahutusasutuste osas on veel probleemne Vikerlase tänaval asuv baar „U Palõtša“, kus on 
fikseeritud paljud vägivallajuhtumeid, millised saavad alguse alkoholi liigtarvitamisest. Suureks abiks 
on sellel aastal paigaldatud turvakaamera Vikerlase 20 maja nurgale, mis on suunatud just  nimetatud 
baari ümbruse peale. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Lähisuhtevägivalla juhtumite arv on suurenemas 2015. aastal registreeriti Lasnamäel 1617 
lähisuhtevägivalla juhtumit. Lähisuhtevägivalla juhtumite osas teostatakse konstaablijaoskonna 
ametnike poolt järelkontroll. Lähisuhte vägivalla juhtumite korral, kus on seotud lapsed või muud 
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riskigruppi kuuluvad isikud, edastatakse linnaosa sotsiaalametile teatised. Lähisuhtevägivalla 
juhtumite korral, kus peres on lapsed teostatakse alati kodukülastus.  

2015. aastal  Lasnamäe linnaosas pandi alaealiste poolt toime 109 kuritegu ja 532 väärtegu. 
Probleemiks on ka kodust või lastekodudest ärajooksvad lapsed. 2015. aastal tuli tegeleda 49  alaealise 
otsimisega. 

2015. aastal viidi läbi 35  alaealistele suunatud reidi. Tegevuste ajal  kontrollitakse noorte 
kogunemiskohti  Mahtra 1   ümbrus,  Pae turu piirkond, Raadiku sotsiaalmajad. Nende käigus 
pööratakse tähelepani alaealiste alkoholi- ja tubakatoodete tarvitajate avastamisele ja alkohoolsete 
jookide ja tubakatoodete kättesaadavuse tõkestamisele. Lasnamäel tuvastati 12 korral alaealisele 
alkoholi müümine või üleandmine. 

Lasnamäe koolides peeti 38  ennetusteemalist loengut. 

Alaealistega seotud suuremad ennetusprojektid 2015. aastal olid  projekt „Puhas tulevik“ ja programm 
„SPIN“. Programmi „Puhas tulevik“ kaasati 2015. aastal 8 noort, neist 4 läbis programmi edukalt, nelja 
osas programm jätkub.  

Liiklusalased probleemid (parkimine, kiirus, riskeeriv käitumine, probleemsemad kohad). Suunati 
tegevused sinna, millised olid probleemsemad kohad 2014. aastal. 

Liiklusõnnetustes hukkus 1 inimene. Inimkannatanutega liiklusõnnetusi on kõige rohkem juhtunud 
Laagna teel,  Peterburi teel, Punasel tn, Narva mnt, Pae tn ja Smuuli teel. Põhjusteks piirkiirusest mitte 
kinnipidamine, sõiduki juhtimine alkoholijoobe seisundis, jalakäijatel tee ületamine mitteettenähtud 
kohas. Suureks probleemiks on kergliiklus. Inimkannatanutega liiklusõnnetustest 35 õnnetust on 
seotud jalakäijatega.  

Koostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuse    ja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneritegagagaga    

Peamised kokkupuutepunktid kohaliku omavalitusega on lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel. 
Koostöös Lasnamäe LOV ja ohvriabiga viidi läbi projekt „Turvaliselt koduseinte vahel“, mis oli suunatud 
lähisuhtevägivalla ohvriks langenud naiste nõustamisele, kes elavad Raadiku tänava sotsiaalkorterites. 
Üritus oli suunatud vägivalla all kannatavate naistele, kes elavad Raadiku sotsiaalmajade piirkonnas. 
Noorsoopolitsei jätkuvalt osaleb alaealiste komisjoni töös. 2015. aastal alaealiste komisjoni taotlusel 
saadeti kolm probleemset noorukit Maarjamäe Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusesse. 

2015. aastal on mitmel korral korraldatud ühised tegevused Maksu-ja Tolliametiga. Toimus ühine 
metallkokkuostupunktide kontroll, ühine tegevus massiüritusel (Õllesummer). Aasta teisel poolel 
toimus ühistegevus alkoholi- ja tubakatoodete käitlejate kontrollimisel. 

2015. aastal arenes oluliselt koostöö Ida-Harju kriminaalhooldusosakonnaga. Toimusid mitmed 
ümarlauad, arutati nii üldiseid koostöö võimalusi, kui ka tegevusi konkreetsete kriminaalhooldusaluste  
osas. Kriminaalhooldusosakonnale edastati operatiivselt infot kriminaalhooldusaluste rikkumiste 
kohta. 

Mustamäe linnaosa 

Õiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaade    MustamMustamMustamMustamäe linnaosasäe linnaosasäe linnaosasäe linnaosas    

2015. aastal on võrreldes 2014. aastaga Mustamäe linnaosas kuritegevus langenud 12%. Alaealiste 
poolt pandi 2014. aastal toime 18 kuritegu, mis on 42% vähem kui 2014. aastal. (vt tabel 1) 

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

 2012 2013 2014 +/- +/- % 

Tallinn 15264 13827 12524 -1303 -9% 

Mustamäe linnaosa 1327 1408 1238 -191 -12% 

sh alaealiste poolt 45 31 18  -13 -42% 
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Peamised kuriteoliigid on vara-, isiku- ja avaliku rahu vastased kuriteod (vt Joonis 1). Võrreldes 2014. 
aastaga on tõus toimunud isikuvastastes kuritegudes (15%). Langenud on varavastaste (27%) ja avaliku 
rahu vastaste (68%) kuritegude arv. Liikluskuritegude arv on tõusnud (29%). 

 

Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

Isikuvastastest kuritegudest moodustab enamuse kehaline väärkohtlemine (KarS § 121), mida 2015. 
aastal registreeriti kokku 164 juhtumit. 2015. aasta vägivallakuriteod tõusevad ilmselt veelgi, kuna 
elanikkonda teavitatakse pidevalt märkamaks väärkohtlemist ning lähisuhtevägivald on endiselt 
kõrgendatud tähelepanu all. 

Varavastastest kuritegudest moodustavad enamuse vargused (KarS § 199). Aastal 2015 registreeriti 
neid kokku 546. Probleemiks on korruselamute keldritest ja trepikodadest jalgrataste vargused, 
pargitud sõidukitesse jäetud asjade vargused ning vargused kauplustest.  

Varavastaste kuritegude ärahoidmiseks on kaardistatud probleemsed aadressid ning edastatud 
töökäsud patrullidele. Samuti on koostööd tehtud kriminaalpolitseiga, mis jätkub ka 2016. aastal. 
Autodest varguste vähendamiseks käis politsei õhtusel ajal kontrollimas pargitud sõidukitesse jäetud 
asju ning seejärel teavitatud auto omanikke sellega kaasnevatest ohtudest. Samuti tehti sellest 
suurema üldsuse teavitamiseks meediakajastus. Jätkub elanikkonna teavitamine läbi meedia ja 
ennetusprojektide, et inimesed hoiaksid oma vara. 

Väärtegusid on Mustamäe linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 14% rohkem. (vt tabel 2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 
 

 2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 47796 45724 54155 +8431 +18% 

Mustamäe linnaosa 4106 3878 4484 +606 +14% 

sh alaealiste poolt 315 176 155 -21 +12% 

 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised (vt Joonis 2), mida on võrreldes 2013. 
aastaga registreeritud 9% rohkem.  

Vähenenud on karistusseadustiku (-7%), NPALS (-58%), alkoholi- (-59%) ja tubakaseaduse (-69%) 
rikkumiste arv.  
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Joonis 2. Peamised väärteoliigid Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 

 

 

 
Joonis 3. Alaealiste poolt toimepandud väärteod Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 
 
Tabel 3. Põhilised liiklusväärteod Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016 

.Registreeritud kokku 
Mustamäe linnaosa 

Liiklusseadus (LS) 2013 2014 2015 

Kokku 2866 3001 3200 

§ 201 (juhtimisõiguseta) 174 198 159 

§ 207 (ülevaatus) 160 107 102 

§ 221 (foori keelav tuli) 314 470 608 

§ 223 (liiklusõnnetus) 209 207 213 

§ 227 (kiirus) 634 607 642 

§ 239 (turvavöö) 362 362 407 

§ 259 (jalakäija) 640 738 750 
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LLLLiiklusturvalisusiiklusturvalisusiiklusturvalisusiiklusturvalisus    

2015. aastal registreeriti 213 liiklusõnnetust, millest inimkannatanutega 51, hukkus 1 inimene. 2014. 
aastal registreeriti 207 liiklusõnnetust, inimkannatanutega 68, hukkus 1 inimene. 2013. aastal 
registreeriti 209 liiklusõnnetust, millest inimkannatanutega 44, hukkus 3 inimest (vt tabel 4). 2015. 
aasta juhtumi puhul lebas jalakäija teel ning sõiduki kokkupõrkest isik hukkus. Samuti 2014. aasta 
juhtumi puhul oli õnnetuse põhjustaja pooleks jalakäija, kes ületas ülekäigurada foori keelava tulevaga 
ning sai löögi sõidukilt. Erinevalt viimaste aastate juhtumitest oli kõigi kolme hukkunuga 2013-aasta 
puhul liiklusõnnetuste põhjustajateks mootorsõidukijuhid, kes rikkusid liiklusnõudeid ning seetõttu 
põrkusid kokku jalakäijatega.  

Tabel 4. Registreeritud liiklusõnnetused Mustamäe linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 11.01.2016) 
 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 209 207 213 +6 +3% 

Inimkannatanuga  44 68 51 -17 -25% 

neis hukkunuid 3 1 1 0 0% 

2015. aastal liiklusohtlikumad tänavad Mustamäel olid suuremad teed nagu Sõpruse pst, Mustamäe 
tee, E. Vilde tee, Ehitajate tee ja A.H. Tammsaare tee. Enamus liiklusõnnetustest on jalakäijatega- ja 
sõidukite kokkupõrked. 2015. aastal hukkus sõiduteel lebanud jalakäija J.Sütiste tee 27a juures. 2014. 
aastal hukkus jalakäija Sõpruse pst 212 juures. 2013. aastal hukkusid jalakäijad E. Vilde tee 92 , A.H. 
Tammsaare 47 ja Sõpruse 251 juures. 

2016. aastal jätkatakse nii nagu eelmistel aastatel liiklusjärelvalve teostamisega patrulli poolt ja viiakse 
läbi vastava sihtsuunitlusega reide. Liiklustemaatikat käsitletakse koolides ja lasteaedades, meedia 
vahendusel ja erinevatel ennetusüritustel.  

Õnnetuste vähendamiseks kaardistati suvel Mustamäe piirkonna sõiduteid, kus on probleeme 
teekattemärgistusega. Soovitused ja tähelepanekud lähtuvalt kaardistusest edastastati Tallinna 
Transpordiametile. Suve lõpus Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosolekul, kus osales ka Tallinna 
Transpordiamet kinnitati, et osad probleemid on juba likvideeritud ning uuel aastal ehk siis aastal 2016 
on plaanis veel probleemseid teekattemärgistusi likvideerida. Kohtumise ajaks oli juba J.Sütiste tee 
saanud värske teekattemärgistuse, mis seal liiklemist kindlasti on selgemaks ja ohutumaks muutnud. 

Jätkuvalt on probleemiks liikluskuriteod, peamiselt joobes mootorsõiduki juhtimine. Aastal 2015 
registreeriti 65 juhtumit, mis on võrreldes 2014. aastaga langenud 7 juhtumi võrra. Joobes juhtide 
ohjamiseks ja liiklusest eemaldamiseks peetakse kinni 2016. aasta liiklusjärelvalve plaanist. Vastavalt 
vajadusele viiakse läbi sihtsuunitlusega täiendavaid reide, elanikkonna teavitamisi läbi meedia ja 
ennetustegevusi.  

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Jätkuvalt kaardistatakse lähisuhtevägivalla juhtumitega seotud aadresse ja probleemseid 
isikuid/alaealisi, mida tehakse järjepidevalt. 2014. aasta oktoobrist on kaardistatud 14 probleemset 
perekonda. Vägivallajuhtumite korral teostatakse järelkontrollid ja vajadusel kodukülastused. 
Probleemiks on pered, kes pidevalt teevad politseisse väljakutseid, kuid avaldust ei ole nõus kirjutama, 
samuti keeldutakse tihti ka ohvriabi teenusest. Mustamäe sotsiaalosakonnaga koostöö toimib veel 
paremini kui eelnevatel aastatel ning plaan on sedasi jätkata ka 2016. aastal. 

Koostöö kohaliku omaKoostöö kohaliku omaKoostöö kohaliku omaKoostöö kohaliku omavalitsusevalitsusevalitsusevalitsuse    ja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneritegagagaga    

2016. aastal jätkub politsei koostöö Mustamäe Linnaosa Valitsusega ja teiste koostööpartneritega. 
Jätkatakse ennetusprojektidega, mis olid juba varasemalt kavas. Näiteks osaleti „Mini-SOS“ üritusel. 
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Üritusest võtsid osa Mustamäe lasteaia viimaste rühmade ja Mustamäe koolide 1. klasside õpilased. 
Politsei poolt kontrolliti ja jagati teadmisi umbes 500’le lapsele. Tagasiside projektile oli nii lastelt, 
lastevanematelt kui ka koolidelt väga positiivne. Samuti jätkub tihe koostöö nii kohaliku kui ka laiema 
meediaga. 2015. aastal oldi meedia pildis palju. Eriti hästi õnnestus ennetusüritus, kus kontrolliti 
Mustamäel asuvaid sõidukeid. Täpsemalt vaadati ürituse raames, et millistel sõidukitel on nähtavale 
kohale jäätud esemeid, mis varastele võib huvi pakkuda. Kui selline sõiduk tuvastati, siis võeti ühendust 
sõiduki omanikuga. Üritus oli pildis  televisioonis, uudiste väljaannetes ja ka sotsiaalmeedias. Saadud 
tagasiside oli väga kiitev ja positiivne.  

Samuti avaldati mitmeid ennetus teemalisi artikleid kohalikes- ja ka suuremates lehtedes. Plaanis on 
läbi viia ka uusi ja vajadusel juhtumipõhiseid projekte. 

2016. aastal on prioriteediks probleemkohtadega tegelemine. Mustamäel oleme suutnud juba aastal 
2015 palju probleemkohtadega ette võtta ja kindlasti jätkame sama edukalt ka aastal 2016. Näiteks 
Lepistiku ja Männi pargis oleme viinud läbi kontrollkäike ja teinud ettepanekuid, mis võiksid aidata seal 
turvalisust tagada. Suurimaks saavutuseks oli aasta lõpus see, et koostöös Mustamäe Linnaosa 
Valitsusega on muutunud Szolnoki turuplats korralikumaks ja teatud isikutele vähem meeldivamaks 
kohaks, kuhu koguneda. 

Nõmme linnaosa 

Õiguskorra ülevaade Nõmme linnaosasÕiguskorra ülevaade Nõmme linnaosasÕiguskorra ülevaade Nõmme linnaosasÕiguskorra ülevaade Nõmme linnaosas    

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Nõmme linnaosas kuritegevus langenud 28%. Alaealiste poolt 
pandi 2015. aastal toime 18 kuritegu (enamasti KarS § 121 lg 1, kehaline väärkohtlemine), mis on 64% 
enam kui 2014.aastal. (vt tabel 1)  

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Nõmme linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

 

 2013 2014 2015 +/- +/-% 

Tallinn 15 388 14 197 12 532 -1665 -12% 

Nõmme linnaosa 727 813 585 -228 -28% 

sh alaealiste poolt 31 11 18 +7 +64% 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased, isikuvastased ja liikluskuriteod (vt Joonis 1). Võrreldes 2014. 
aastaga on langus toimunud varavastastes kuritegudes 36% võrra. Tõusnud on liikluskuritegude (28%) 
ja isikuvastaste kuritegude arv (21%). Liikluskuritegude arvu tõusu on tinginud 01.01.2015. a jõustunud 
karistusseadustikku uue sätte toomine, millega kriminaliseeriti sõiduki süstemaatiline juhtimine 
juhtimisõiguseta isiku poolt. Positiivne on, et joobes juhtide arv on 2015. aastal kahe juhtumi võrra 
vähenenud. Langenud on ka avaliku rahu vastaste kuritegude arv (69%). 
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Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Nõmme linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

Isikuvastastest kuritegudest moodustavad enamuse vägivallajuhtumid (KarS § 121). 2015. aastal 
registreeriti Nõmme linnaosas 67 juhtumit, mis 2014. aastaga võrreldes on kasvanud 49% võrra. 
01.01.2015. a hakkas kehtima karistusseadustiku muudatus, kus § 121 lõikes 2 punkt 2 on sätestatud 
lähi- või sõltuvussuhtes toimepandud kehaline väärkohtlemine. Käesolevaks hetkeks saame öelda, et 
praktiliselt pooled KarS § 121 sätestatud kehalise väärkohtlemise juhtumitest on toime pandud lähi- 
või sõltuvussuhtes. 

Varavastaste kuriteojuhtumite (KarS § 199) languse on eelkõige tinginud varguste kriminaalse rahalise 
väärtuse piirmäära tõstmine. Langustrendi on eriti märgata süstemaatiliste varguste osas. Siiski on 
kasvanud varguste arv eluruumidest, sõidukitest ning tõusnud on kelmuste arv. Kindlasti mõjutab 
muuhulgas nimetatud juhtumite arvu kasvu Nõmme elanike passiivne suhtumine oma vara kaitsesse 
(väravate ja hoonete lukustamata jätmine, väärtuslike esemete nähtaval hoidmine jne).  

Politsei on 2016. aastal plaanis jätkata oma vara kaitsmisel inimeste teadlikkuse tõstmist läbi 
vastavasisuliste teavituskampaaniate ja meedia väljaannete.  

Alaealiste poolt toimepandud kuriteod on peamiselt isikuvastased. Selle raames viib läbi 
noorsoopolitsei jätkuvalt koolikiusamise teemaga seotud loenguid (projektid Rua Crew ja Paita Pai) ja 
sekkub juhtumipõhiselt. 

Väärtegusid on Nõmme linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 5% rohkem. (vt tabel 2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Nõmme linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

 

 
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 42 327 41 409 54 150 12 741 +31% 

Nõmme linnaosa 2688 2875 3023 148 +5% 

sh alaealiste poolt 156 67 131 64 +96% 

 

Peamised registreeritud väärteod (vt joonis 2) on liiklusseaduse rikkumised, mis on siiski võrreldes 
2014. aastaga registreeritud 9% võrra vähenenud. Võrreldes 2014. aastaga on oluliselt kasvanud 
alkoholiseaduse rikkumiste (52%) ja karistusseadustiku rikkumiste arv (49%). Alkoholiseaduse 
rikkumiste tõusu on tinginud just alaealiste poolt toimepandud rikkumised. Oluliselt on tõusnud aga 
karistusseadustiku rikkumised, millest KarS § 218 lg 1 rikkumised on tõusnud 113 juhtumi võrra (48%). 
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Viimast võib selgitada kriminaalse rahalise väärtuse piirmäära tõstmisega. Narkoväärteod on võrreldes 
2014. aastaga mõneti tõusnud. 

 

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Nõmme linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 10.01.2016) 

 

 

Joonis 3. Alaealiste poolt toimepandud väärteod Nõmme linnaosas 2013-2015. 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 10.01.2016) 

 
Tabel 3. Põhilised liiklusväärteod Nõmme linnaosas 2013-2015. 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 10.01.2016 

Registreeritud kokku 
Nõmme linnaosa 

 2013 2014 2015 

Kokku 2347 2693 2449 

§ 201 (juhtimisõiguseta) 129 131 118 

§ 207 (ülevaatus) 133 104 85 

§ 221 (foori keelav tuli) 281 442 507 

§ 223 (liiklusõnnetus) 135 81 105 

§ 227 (kiirus) 943 1262 1210 

§ 239 (turvavöö) 145 60 40 

§ 259 (jalakäija) 212 316 136 
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LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus    

2015. aastal toimus 36 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 35 inimest ja hukkus 1 
inimene. Võrreldes 2014. aastaga on langenud inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv 6 võrra. (vt 
tabel 4)  

Tabel 4. Liiklusõnnetused Nõmme linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 144 144 135 -9 -6% 

Inimkannatanuga  29 42 36 -6 -14% 

neis hukkunuid 2 2 1 -1 -50% 

neis vigastatuid 27 41 35 -6 -15% 

Põhiliselt, kes liiklusõnnetustesse Nõmme linnaosas on sattunud on olnud eakad inimesed, kes on teed 
ületanud selleks mitteettenähtud kohas.  

2016. aastal on politseil plaanis läbi viia vastavasisulisi loenguid erinevate projektide raames ja mitmeid 
teavituskampaaniad, mis oleks suunatud erinevatele vanuserühmadele (vt punkti Ennetustegevuse 
eesmärgid). 

Liiklusalaste probleemkohtade ilmnemisel on politsei poolt hinnatud hetkeolukorda, mille 
lahendamiseks on koostatud Tallinna Transpordiametile vastavasisuline märgukiri või antud 
patrulltalitusele konkreetne töökäsk liiklusjärelevalve teostamiseks. Samuti sai koostöös Nõmme 
Linnaosa Valitsusega edastatud Tallinna Transpordiametile mitmed liiklusalased probleemkohad. 
Näiteks juhtisime tähelepanu traagilise liiklusõnnetusega lõppenud Vabaduse pst ja Valdeku tn 
ristmikule, kus STOPP märki sõidukijuhid lihtsalt ei märka, kuna stoppjoon on täiesti kulunud ning 
peatutakse alles valgusfooriposti juures, kus samas asub aga reguleeritud ülekäigurada, mis asfaldil 
tähistatud ei ole. 

Probleemkohti liiklusalasteks muudatusteks ja täiendusteks oli teisigi. Näiteks Lootuse pst, kus 
kiirusepiirang on 40 km/h, kuid millest ei peeta kinni hoolimata politsei pistelistele kiirusemõõtmistele 
sellel tänaval. Liikluse rahustamiseks ja ohutuse tagamiseks tegime ettepaneku paigaldada nimetatud 
tänavale künnised. 

Samuti on iga-aastaselt olnud probleemne Männi ja Raudtee tänava ristmik, mis on suurt pahameelt 
tekitanud nii lastevanemate kui kooli personali seas. Sellel ristmikul puudub Raudtee tänaval 
ühesuunalise tee liiklusmärk, mis võimaldab Tallinna Nõmme Põhikooli hoovist (aadressilt Raudtee 68) 
välja sõites keerata vasakule. See muudab kasutuks Puuvilja ja Raudtee tänava nurgal asuva 
sissesõidukeelu märgi, kuna Männi ja Puuvilja tänava vaheline ala (Raudtee tn) on väga kitsas 
(sõiduteele on osaliselt rajatud jalgtee) ja sõidukite kahes suunas liiklemine seab ohtu kooli minevad 
lapsed. Probleemi ilmnemisel käis politseipatrull korduvalt liiklusjärelevalvet teostamas, samuti 
vesteldi kooli personaliga. Probleemi likvideerimiseks sai tehtud Tallinna Transpordiametile ettepanek 
paigaldada  Männi ja Raudtee tänava ristmikule Raudtee tänavale ühesuunalise tee liiklusmärk, mis 
muudaks Männi ja Puuvilja tänava vahelise osa Raudtee tänavast ühesuunaliseks. 

Edaspidi jätkame tihedat koostööd Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Transpordiametiga, et 
minimaliseerida ohtusid liikluses. 

PeamisedPeamisedPeamisedPeamised    probleemkohadprobleemkohadprobleemkohadprobleemkohad    

Aastal 2015 oli Nõmme piirkonnas mõnda aega probleemseteks kohtadeks mahajäetud hooned 
aadressidel Särje 22a ja Põllu 61, kuhu kogunesid noored, kes seal tarvitasid alkoholi, tubakatooteid, 
tegid graffitit. Hooned on varisemisohtlikud ning kujutavad ohtu noorte elule ja tervisele. Probleem 
lahenes koostööpartneritega (LOV, MUPO, Päästeamet, kinnistute omanikud, turvafirmad) aktiivselt 
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ühiselt tegutsedes. Nüüdseks on hoonetele paigaldatud viibimiskeelu kohta teadete tahvlid ja 
teostatakse turvafirmade poolt pistelist järelevalvet. 

Alates 2014. aasta novembrikuust kuni 2015. aasta lõpuni on Nõmme piirkonnas kaardistatud 10 
probleemset aadressi, millest 2015. aasta lõpuks on jäänud aktiivseks 3 aadressi:  

• Jaama tn 2 ümbrus (alaealiste kogunemine, lõhkumine, joobes isikud); 

• Suusasilla ümbrus (alaealiste ja ka täiskasvanute kogunemine, joobes isikud);  

• Alaealiste poolt toimepandud väärteod on kasvutrendis. Probleemi põhjuseks võib pidada isikute 
kogunemisi, kuhu koondutakse erinevatest linnaosadest üle Tallinna. Küllaltki sageli toovad 
sellised kogunemised endaga kaasa korrarikkumisi; 

• Männiku tee 98 ümbrus (asotsiaalse käitumisega joobes isikud, vargused). 

Samaselt 2015. aastaga on ka 2016. aastal politseil plaanis jätkata nii juhtumipõhist kui ka üldisemat 
koostööd Nõmme linnaosaga, Päästeametiga, turvafirmadega, noortekeskustega jt asutustega, et 
leida ühiselt probleemkohtadele lahendused. Probleemkohtade likvideerimisele on suuresti kaasa 
aidanud ka politsei patrulltalitusele edastatud konkreetsed tööülesanded, mille käigus politseipatrull 
kontrollib strateegilistel aegadel kindlaid aadresse ennetamaks/tuvastamaks õigusrikkumisi. Oma 
panuse on siin andnud ka abipolitseinikud, keda on kaasatud mitmetele politseireididele või on 
näidanud omapoolset aktiivsust iseseisva politseipatrullina. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

2014. aastal alustati riskiaadresside ja –isikute kaardistamisega ning teostati järelkontrolle. 2015. 
aastal samade tegevustega jätkatakse. Nõmme linnaosas kaardistati 2015. aastal kokku 100 
riskiperekonda, kus pandi toime lähisuhtevägivalla juhtumid. Peamiseks sihtgrupiks on naised ja nende 
lapsed. Lisaks kaardistatakse jooksvalt riskiisikuid ja probleemseid alaealisi. Koostööd tehti Nõmme 
Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga, kellega ühiselt sai kontrollitud mitmeid 
riskiperesid.  

2015. aastal edastati politsei poolt Nõmme Linnaosa Valitsusele mitmeid asjakohaseid märgukirjasid. 
Samuti viidi läbi juhtumipõhiseid ümarlaudu.  

2015. aasta jooksul saadeti politsei poolt alaealiste komisjoni 11 juhtumit. Viidi läbi 35 alaealistele 
suunatud reidi, kuhu oli kaasatud nii piirkonna-, noorsoo- kui abipolitseinikke, samuti mobiilne 
noorsooüksus.  

Koostööd tõhustati kriminaalhooldusametnikega, kellega toimus aktiivne infovahetus. 

2016. aastal jätkame tööd riskiperede ja -isikutega, teostame järelkontrolle ja teeme koostööd 
kriminaalpolitsei, kohaliku omavalitsuse, ohvriabi ja kriminaalhooldusametnikega. 

2016.2016.2016.2016.    aasta ennetustegevuse eesmärgidaasta ennetustegevuse eesmärgidaasta ennetustegevuse eesmärgidaasta ennetustegevuse eesmärgid    

• Kõik 1. klassi õpilased saavad liiklusaabitsa koos liiklusõpetuse tunniga; 

• Kuuendatele klassidele suunatud projekt „Kaitse end ja aita teist“; 

• Programm „Puhas Tulevik“; 

• Loengud programmides „Selge pilt“ ja „Viimane piknik“ algajatele sõidukijuhtidele (11.-12.kl või al. 
16. a); 

• Gümnaasiumiastmele mõeldud koolitus „Kohtinguvägivald“; 

• Loengud lapsevanematele „Täiskasvanute hoiakute muutmine, oma rolli teadvustamine 
sõltuvusainete kättesaadavusel alaealistele“; 

• Linnaosa elanike teavitamine piirkonna probleemidest, samuti kodanikujulguse tõstmine läbi 
sotsiaalmeedia ja kohaliku ajalehe; 

• Infovoldikute/seinaplakatite jm jaotusmaterjali levitamine koolides, korteriühistutes, vabaaja- ja 
sotsiaalkeskustes; 
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• Vajaduspõhised loengud koolis erinevatel teemadel: internetiohutus, varavastased süüteod, avalik 
kord jms; 

• Naabrivalve sektoriga koostöö „elustamine“; 

• Jaoskonnaülene lähisuhtevägivalla teemaline ümarlaud üks kord aastas ja linnaosapõhine kord 
kvartalis; 

• Reidid alkoholi ja narkootikumide leviku tõkestamiseks alaealiste seas; 

• Vajaduspõhised reidid tagaotsitavate isikute tabamiseks ja sõidukitest ning sõidukitelt varguste 
ennetamiseks/avastamiseks; 

• Samuti  jätkatakse 2015. aastal läbiviidud projekti „Hooliv Kogukond“ materjalide kasutamist 
piirkonna ennetustöös (korteriühistu ümarlauad jms), eakatele mõeldud loengutega „Meie 
turvalisus kodus ja tänavatel“;  

• Infopäevadega lasteaedade personalile „Kuidas ära tunda väärkoheldud last“;  

Jooksvalt suunab noorsoopolitseinik koolidesse koolikiusamise teemalisi loenguid (Rua Crew ja 

Paita Pai), abistab 3.-4. klassidele mõeldud jalgratturi juhiloa koolitustega (nt eksamite 

vastuvõtmisel) 

Pirita linnaosa 

Õiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaade    Pirita linnaosasPirita linnaosasPirita linnaosasPirita linnaosas    

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Pirita linnaosas registreeritud kuritegude arv langenud -12%. 
Alaealiste poolt toime pandud registreeritud kuritegude hulk on vähenenud -62%, vähenenud 8 
juhtumilt 2014. aastal 3 juhtumini 2015. aastal. (vt tabel 1) 

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinna linnas ja Pirita linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased, isikuvastased ja liikluskuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. 
aastaga on langenud varavastaste kuritegude arv 65 juhtumi võrra (-30  %), tõusnud on vägivalla 
kuritegude arv 14 juhtumi võrra (40%) ning liikluskuritegude arv 3 juhtumi võrra  (13%) . Samale 
tasemele on jäänud narkokuriteod. 

+/-

%

Tallinn 15264 13827 12537 -1290 -9

Pirita linnaosa 356 302 267 -35 -12

sh alaealiste poolt 18 8 3 -5 -62

2013 2014 2015 +/-
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Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Pirita linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 07.01.2016) 

Väärtegusid on Pirita linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 18 % rohkem (vt tabel 2). 

Alaealiste poolt toime pandud väärteod on jäänud võrreldes eelmise perioodiga samale tasemele. 

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinna linnal ja Pirita linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 15.01.2016) 

 

Registreeritud väärtegudest põhiosa moodustasid Liiklusseaduse rikkumised (vt joonis 2), mille arv 

võrreldes 2014. aastaga kasvas 17%. Lisaks on kasvanud ka Karistusseadustiku § 218 (varavastane 

süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu) (20%) ja Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 

ning nende lähteainete seaduse järgi registreeritud väärtegude arv (23%). Alkoholiseaduse § 71 

(alkohoolse joogi tarbimine alaealise poolt) järgi registreeritud väärtegude arv on kasvanud 30 võrra. 

Vähenesid Karistusseadustiku § 262 (avaliku korra rikkumine) järgi registreeritud väärtegude arv. 

+/-

%

Tallinn 47795 45702 54149 8447 18

Pirita linnaosa 1529 1798 2122 324 18

sh alaealiste poolt 116 76 75 -1 -1

2013 2014 2015 +/-



60 

 

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Pirita linnaosas 2012-2014 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, ALIS, andmed seisuga 15.01.2015) 

2015. aastal toimus 22 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles said vigastada 32 inimest (vt tabel 3). 

Võrreldes 2014. aastaga on inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv jäänud samaks, kuid 

liiklusõnnetustes vigastatute arv on kasvanud 6 võrra (+23%). Kolme aasta jooksul hukkunutega 

liiklusõnnetusi registreeritud ei ole. Liiklusõnnetuste kogu arv on langenud -15 %. 

 

Tabel 3. Liiklusõnnetused Pirita linnaosas 2012-2014 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 08.01.2016) 

 

Peamised probleemkohad 

2015 aastal on Pirita linnaosas registreeritud 12 võrra vähem kuritegusid võrreldes 2014. aastaga. 
Jätkuvalt moodustasid 2015. aastal suurema osa kuritegevusest varavastased kuriteod. Täpsemalt 
pandi 2015 aastal toime 267 ja 2014. aastal 302 kuritegu, millest 152 (2015) ja 217 (2014) on 
varavastased kuriteod. Varavastasest kuritegudest omakorda peamise osa moodustavad vargused 134 
(2015) ja 171 (2014) juhtumiga. Põhilised vargused pannakse toime eluruumidest, 
kaubandusettevõtetest ja sõidukitest. Võib täheldada, et sarnased vargused toimuvad nn lainetena, 
kus lühikese ajaperioodi jooksul pannakse toime suhteliselt palju sarnaseid kuritegusid. Laia kõlapinda 
saanud varguseid eramutest registreeriti 38 korral (langus võrreldes varasema aastaga -4 võrra). Sisse 
tungitakse nii akende kui ka ukselukude lõhkumise teel, kuid kahjuks on esinenud ka selliseid 
juhtumeid, kus eelkõige just eramute uksed pole lukustatud ning sissepääs vargale on sellega tehtud 
väga lihtsaks. Teise näitajana võib välja tuua ehitusjärgus olevad majad, kust varastatakse 
ehitustööriistu või ehitusmaterjale. Vargusi sõidukitest registreeriti 27 (2015) ja 22 (2014). 

Probleemiks on varguste suurenemine suvekuudel. Oluline põhjus peitub selles, et Pirita 2,4 km pikkust 
randa külastavad päikeselistel päevadel suur rahvamass, mis tekitab anonüümsust ja märkamatust, 

+/-

%

Kokku liiklusõnnetusi 75 82 70 -12 -15

Inimkannatanuga 20 22 22 0 0

neis hukkunuid 0 0 0 0 0

neis vigastatuid 23 26 32 6 23,1

2013 2014 2015 +/-
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olles suuresti süütegusid soodustavaks asjaoluks. Politsei pöörab suvekuudel ranna piirkonnale 
suuremat tähelepanu, teostades piirkonnas näiteks jalgsi- ja jalgrattapatrulle.  
Varavastaste kuritegude hulgas on languseteel kelmuste arv. 2015. aastal registreeriti 6 
kelmusejuhtumit, mis aastaga on langenud 9 juhtumi võrra. Üheks tavapärasemaks juhuks, kus 
kannatanu satub kelmuse ohvriks, on kaupade ostmine internetist kannatanule tundmatult müüjalt, 
tasudes ettemakse või ka kogu kauba summa ning jäädes seejärel ilma nii kaubast kui rahast. 
Nimetatud juhtumite ärahoidmiseks on kajastatud meedias vastavasisulist hoiatavaid teateid ja 
artikleid. Varavastaste kuritegude langus ja väärtegude tõus on mõnevõrra seoses 2015. aastal 
jõustunud karistusõiguse revisjoniga, kus muuhulgas tõsteti kuritegude alampiiri varguste puhul 200.- 
euroni.  
Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti 2015. aastal 49 (aasta varem 35) juhtumit. Valdava osa 
isikuvastastest kuritegudest moodustavad kehalised väärkohtlemised, kus on tegemist pereliikmete 
või tuttavate vaheliste konfliktidega. Lähisuhtevägivalla infoteateid on 2015. aastal registreeritud 66 
(aasta varem 53). Lähisuhtevägivalla kuriteo teateid on 2015.  aastal registreeritud 19 korral (aasta 
varem 10).  
2015. aastal registreeriti Pirita linnaosas 3 röövimist, mis on langenud võrreldes varasema aastaga 6 
võrra. 2015. Aastal pandi toime üks surma põhjustamine ettevaatamatusest, 3 raskete 
tervisekahjustuste tekitamist ja üks vägistamine noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes.  

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Suurem osa Pirita linnaosas registreeritud kehalistest väärkohtlemistest on seotud 
lähisuhtevägivallaga. Viimasel aastal on Pirita linnaosas oluliselt tõusnud lähisuhtevägivallaga seotud 
juhtumite arv, mida võib selgitada ühiskonna teadlikkuse tõusu ja politsei poolse teravdatud 
tähelepanuga kõigile lähisuhtevägivalla ja peretülide väljakutsetele, kus iga juhtumi osas teostatakse 
konstaablijaokonna ametnike poolt järelkontroll tuvastamaks tegelikku olukorda ja leidmaks lahendusi 
uute juhtumite vältimiseks. Pirita linnaosa korduvalt riskikäitumisega (nt peretülid, avaliku korra 
rikkumised) seotud isikud on kaardistatud ning isikute osas teostatakse regulaarselt järelkontrolli. 
Kohalikus lehes avaldati ka lähisuhtevägivalla teemaline artikkel. Käesolevasse aastasse on planeeritud 
koolidesse kohtinguvägivalla teemalised loengud.  

Lähisuhtevägivalla juhtumite korral, kus on seotud lapsed või muud riskigruppi kuuluvad isikud, 
edastatakse Pirita Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonnale teatised. Vajadusel kaasavad 
sotsiaaltöötajad konstaablijaoskonna ametnikke kodukülastustele või ümarlaudadele. 

Liiklusturvalisus Liiklusturvalisus Liiklusturvalisus Liiklusturvalisus         

Pirita linnaosas on väga paljud tänavaid, kus on kehtestatud õueala liikluskord. Paraku laekub 
kaebuseid kihutajate kohta erinevatelt tänavatelt. Arvestades politsei ressurssi ei saa väikestel 
tänavatel, kus liiklustihedus on väike, liiklusjärelevalvet sagedasti teostada. Otstarbekam on muuta 
füüsiliselt liikluskeskkonda sellisel, et sõidukijuhid järgiksid õueala liiklusreegleid ka liiklusjärelevalve 
puudumisel. Tõstetud ristmikud on väga hea vahendid sõidukite kiiruste alandamiseks ja selle 
paigaldamine rahustaks liiklust teedel ja tänavatel.  

Enim liiklusõnnetusi on toimunud Merivälja, Randvere ja Pärnamäe teel.  

2015. aastal kasvas Pirita linnaosas registreeritud Liiklusseaduse väärteorikkumiste hulk 17%, mis 
tulenes kasvanud liiklusjärelevalve mahust piirkonnas. 

Suveperioodil külastab Pirita randa soojematel päevadel kuni 20000 inimest. Suur osa inimestest 
saabub seejuures Piritale linnaliinibussidega. Paljud randa suunduvad inimesed väljuvad bussist Pirita 
bussipeatuses (Merivälja tee 1 ja 3 vahel) ning ületavad intensiivse liiklusega kuue sõidurealist 
Merivälja teed Pirita ranna suunas otse üle eraldusriba, tekitades liiklusohtlikke olukordi. Võimalike 
rikkumiste ennetamiseks, liiklusõnnetuste vältimiseks ning liiklusohutuse parandamiseks tehti 
ettepanek Tallinna Transpordiametile paigaldada eelnimetatud kohta eraldusribale jalakäijate vales 
kohas teed ületamise takistamiseks piire, mis ka kiirelt teostati.  
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Liiklusohutuse valdkonnast käsitleti kohalikus lehes ka helkuri kandmise vajalikkuse teemat. Käesoleva 
aasta algusesse on planeeritud ka eakatele ohutusalased loengud.    

Koostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuseKoostöö kohaliku omavalitsuse    ja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneriteja koostööpartneritegagagaga    

Koostöö kohaliku omavalitsusega ja Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti tugipunkti ametnikega hea. 
Probleemid lahendatakse jooksvalt. Peamised kokkupuuted töös on linnamajanduse osakonnaga ja 
sotsiaalhoolekande osakonnaga. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tugipunkti ametnikud menetlevad 
heakorra eeskirja, lemmikloomapidamise eeskirja. Konstaablijaoskonna ametnikud kajastavad 
preventiivseid artikleid kohalikus lehes. Noorsoopolitseinik osaleb alaealiste komisjoni töös. 

Hea on naabrivalve, kohaliku omavalitsuse ja politsei omavaheline koostöö. 2015. aastal toimusid 
kahel korral politsei ja linnaosavalituse osavõtul naabrivalve teemalised kohtumised Pirita elanikega. 
Pirital on 7 naabrivalvesektorit ning aasta lõpus tekkis veel uusi huvilisi. Pirita elanikud suhtlevad ja 
edastavad tähelepanekuid aktiivselt ka sotsiaalmeedias loodud kogukonna gruppides. Abipolitseinike 
on 4, kellest 3 on ka aktiivselt politseitöös osalenud. Abipolitseinikuks vormistamisel on üks eelmisel 
aastal värvatud kandidaat. Hea koostöö on ka piirkonna koolide ja teiste lasteasutustega, kus käiakse 
loenguid andmas ja probleeme lahendamas. Politsei ja linnaosavalitsus osalesid ka Pirita 
Majandusgümnaasiumi helkuriheki loomise üritusel.  Ennetusprogrammis „Puhas tulevik“ (edaspidiste 
narkosüütegude toimepanemise  ärahoidmiseks) osales üks Pirita noormees, kes lõpetas selle edukalt.  

Sügisel koliti konstaablipunkt koos linnaosavalitsusega uude kaasaegsesse majja Kloostri tee 6. Politsei 
kabinet on samas boksis Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tugipunktiga. Elanike vastuvõtt 
konstaablipunktis toimub ühel korral nädalas. 

Põhja-Tallinn 

Õiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaadeÕiguskorra ülevaade    PõhjaPõhjaPõhjaPõhja----Tallinna linnaosasTallinna linnaosasTallinna linnaosasTallinna linnaosas    

2015. aastal võrreldes 2014. aastaga on Põhja-Tallinna linnaosas kuritegevus tõusnud 1%. (vt tabel 1)  

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Tallinnas ja Põhja-Tallinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

 

  2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 15264 13827 12538 -1289 -9% 

Põhja-Tallinn 2291 1755 1780 25 1% 

sh alaealiste poolt 68 72 58 -14 -19% 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased ja vägivallakuriteod (vt joonis 1). Võrreldes 2014. aastaga on 
suur langus toimunud varavastastes kuritegudes (-23%) sh vargused sõidukitest (25%). Kasvanud 
kuriteoliikideks on vägivallakuriteod (59%). Samas, kui Kesklinna linnaosas olid vargused eluruumist 
tõusus (34%), siis Põhja -Tallinnas olid vargused eluruumist languses (-17%). 
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Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Põhja-Tallinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

 

Väärtegusid on Põhja-Tallinna linnaosas registreeritud võrreldes 2014. aastaga 34% rohkem. (vt tabel 
2)  

Tabel 2. Registreeritud väärteod Tallinnas ja Põhja-Tallinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 

 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Tallinn 47809 45702 54142 8440 18% 

Põhja-Tallinn 5413 5749 7731 1982 34% 

sh alaealiste poolt 400 289 343 54 19% 

 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised (vt joonis 2), mida on võrreldes 2014. 
aastaga registreeritud 33 % rohkem. Kasvanud on ka alkoholiseaduse rikkumised alaealiste poolt 275 
juhtumit so 139 juhtumit rohkem kui 2014. aastal. Väheväärtuslikud varavastased süüteod on tõusnud 
41%.  

 

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Põhja-Tallinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 
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2015. aastal toimus Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil 46 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles 
hukkus 1 inimene ning vigastada sai 56 inimest. 2014. aastal toimus Põhja-Tallinna territooriumil 49 
inimkannatanuga liiklusõnnetust, kus sai vigastada 53 inimest ning hukkus 1 inimene. (vt tabel 3)  

 

Tabel 3. Liiklusõnnetused Põhja-Tallinna linnaosas 2013-2015 
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu andmed seisuga 06.01.2016) 
 

  
2013 2014 2015 +/- +/- % 

Kokku liiklusõnnetusi 230 236 247 11 5% 

Inimkannatanuga  42 49 46 -3 -6% 

neis hukkunuid 1 1 1 0 0% 

neis vigastatuid 49 53 56 3 6% 

 

Piirkond „KOPLI“Piirkond „KOPLI“Piirkond „KOPLI“Piirkond „KOPLI“    

Kopli, Sitsi, Paljassaare asumid 

Peamised Peamised Peamised Peamised probleemkohad probleemkohad probleemkohad probleemkohad     

Juba aastaid on Koplis üheks kõige probleemsemaks piirkonnaks olnud „Kopli liinid“, mis vahetas 2015. 
aasta lõpus omanikku ning sellega seoses algab tõenäoliselt juba 2016. aastal endisel liinide maa-alal 
ehitustegevus. Käesoleval ajal on allesjäänud elamud elanikest vabastatud ning võimalikud 
sissepääsud hoonetesse on suletud. Seoses uute korterelamute ehitusega peab perspektiivis muutuma 
piirkonna maine. 

Samuti suleti 2015. aastal „Sepa supiköök“, millega seoses vähenes oluliselt piirkonnas viibivate 
kodutute hulk. Varasemal ajal oli rohkelt kaebusi selle kohta, et kodutud häirivad oma välimusega 
ühistranspordi kasutajaid. Samuti oli kodututel kombeks peale lõunasööki istuda ja magada söögikoha 
ligidal asuvatel haljasaladel, mis ei meeldinud paljudele linnakodanikele. Käesoleval ajal seoses 
nimetatud toitlustuskoha ja samuti ka tühjade majade sulgemisega Sepa tänava piirkonnas kodutuid 
praktiliselt ei liigu.  

Positiivne on asjaolu, et mahajäetud või tühjana seisvate hoonete arv piirkonnas väheneb. Tallinna linn 
leidis võimalused Vasara tänaval asunud amortiseerunud hoonete lammutamiseks, mis olid 
elamiskõlbmatud ja tuleohtlikud.  

Endiselt tuleb siiski jälle välja tuua, et Põhja-Tallinnas on põhiliseks probleemiks sellised elanikud, kellel 
esinevad erinevad sotsiaalsed probleemid. Tegemist on isikutega, kes on töötud – nad kas ei leia endale 
sobivat tööd või lihtsalt ei soovi tööle minna. Nende hulka kuuluvad alkoholisõltlased, narkomaanid, 
kinnipidamisasutustest vabanenud isikud jne. Sageli leiavad joobe tõttu nende vahel aset konfliktid, 
mis lõppevad kehavigastuste tekitamisega. 

Sitsi asumis on mitu endist ühiselamut, kus on väikesed ja odavamad toad ning selle maja elanike 
hulgas on palju sotsiaalsete probleemidega inimesi (sh töövõimetuspensionärid, invaliidid, töötud jne). 
Samuti elab palju selliseid isikuid Sitsi tänaval asuvates vanemates puitelamutes. Sageli tarbitakse 
igapäevaselt suurtes kogustes alkoholi, mille käigus tekivad tülid (nii joomakaaslaste vahelised 
erimeelsused kui ka peresisesed või elukaaslaste vahelised tülid), mida ei suudeta normaalselt 
lahendada. Tulemuseks on rohkelt vägivalla juhtumeid. Lähisuhtevägivald jääb Sitsi asumis 2016. aastal 
tõenäoliselt 2015. aasta tasemele, sest kuigi elanikud jooksvalt vahetuvad, jäävad probleemid samaks. 
Endistesse ühiselamutesse kahjuks materiaalselt toimetulevad inimesed elukohta soetada ei soovi. 
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Paljassaare asumis on kõige probleemsemaks kohaks sotsiaalmaja, kuhu on paigutatud sotsiaalabi 
vajavad isikud. Nende vahel toimuvad sageli lahkhelid, mida politsei on sunnitud lahendama. Samuti 
eiravad mõned elanikud pidevalt sotsiaalmajas kehtivaid sisekorraeeskirju – tarbivad seal alkoholi, 
kutsuvad öisel ajal sõpru külla ja häirivad kaaselanikke. 

Kui lastevanemad on sotsiaalsete probleemidega (töötud, kodutud, alkoholisõltlased, narkomaanid), 
siis ka laste elu ei saa olla normaalne. Vanemate probleemid puudutavad otseselt ka lapsi, kes näevad 
regulaarselt alkoholi või narkootikumide tarbimist ning sellega seoses ei saa lapsed kodus rahulikult 
puhata ja õppida. Osa lapsi probleemsetest peredest suunatakse lastekaitse töötajate ja alaealiste 
komisjoni poolt turvakodusse ja laste turvakeskusesse.  

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alisikutega ning alisikutega ning alisikutega ning alaealistega aealistega aealistega aealistega     

Põhiliselt elavad riskiisikud Sitsi asumis ühiselamu tüüpi majades, kus on odavad üüripinnad. Korduvate 
juhtumite poolest paistavad enam silma järgmistel aadressidel asuvad ühiselamud – Kopli 100b, Uus-
Maleva 7, Kopli 69c ja Sõle 62. Nimetatud aadressidel elavad mitmed probleemsed pered kuhu 
sagedasti kutsutakse politseid. 2015. aasta jooksul on koostöös sotsiaaltöötajatega tehtud nimetatud 
aadressidel riskiperedesse kodukülastusi. Probleemid nimetatud aadressidel on pigem sotsiaalsed – so 
liiga palju elanikke elab koos väikesel elamispinnal, sageli tarvitatakse ohtralt alkoholi, elanikel puudub 
piisav sissetulek jne. 2016. aastal tuleb nimetatud aadressidel asuvate ühiselamu tüüpi majadega 
tegeleda ning koostöös kohaliku omavalitsusega leida lahendused probleemidele ning muuta elu 
sellistes majades turvalisemaks ning inimväärsemaks. 

2015. aastal paranes oluliselt koostöö Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna 
sotsiaalteenuste talituse töötajatega, kellega koos külastati mitmeid riskiisikute elukohti, mille käigus 
vesteldi probleemsete isikutega ning pakuti välja võimalikke probleemide lahendusi. 2016. aastal on 
plaanis seda koostööd jätkata. 

Politsei on teinud tööd probleemide lahendamiseks, kuid tegemist on sotsiaalsete probleemidega 
(invaliidid, alkoholisõltuvus jne), mille sisuline lahendamine ei ole politsei pädevuses. Põhja–Tallinna 
Valitsust on probleemidest korduvalt informeeritud. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus        

Nii nagu terves Tallinnas on liikluses enim probleemiks Kopli piirkonnas kergliiklus ning sõidukite kiirus. 
Samuti võib eraldi tuua välja narkojoobes sõidukijuhid. Kuivõrd Põhja-Tallinnas elab palju isikuid, kes 
on narkosõltuvuses, siis järjest rohkem satub neid ka liiklusesse sõiduki roolis. Nimetatud probleemi 
lahendamiseks on korraldatud sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi ning ka patrullid tavapärase töö 
käigus pööravad probleemile tähelepanu.  

Kergliikluse osas võib välja tuua Sitsi-Sõle reguleeritud ülekäigukoha, kuna seal on tihedam jalakäijate  
liikumine ning reeglina ei jälgita seal fooritulesid. 2015. aastal on nii patrullide poolt kui ka politseiliste 
tegevuste raames teostatud sellel ristmikul liiklusjärelevalvet, mida tuleb jätkata ka 2016. aastal. 

Jätkuvalt on murekohaks nn „Sitsi mäel“ asuva ristmiku liikluskorraldus, kus ristuvad Tööstuse tänav, 
Paljassaare tee, Sitsi tänav ja Kopli tänav. Lisaks on ristmiku keskel trammitee, millega kõik 
mootorsõidukijuhid peavad arvestama. Ristmiku ümberehitust on korduvalt erinevates asutustes 
arutatud, kuid kahjuks tulemusteta. 

Parkimisalaseid probleeme Koplis, Sitsis ja Paljassaares käesoleval ajal praktiliselt ei esine. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega    

Endiselt toimib suurepäraselt koostöö erinevate koostööpartneritega. Politseijaoskonna esindaja 
osaleb pidevalt Põhja-Tallinnas toimiva korrakaitsekomisjoni ning alaealiste komisjoni istungitel.  

Samuti kontrollitakse jätkuvalt mahajäetud ja tühjana seisvaid hooneid koos kohaliku omavalitsuse, 
Päästeameti ning munitsipaalpolitseiga.  
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Igapäevaselt toimib ka koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega, kellele edastatakse 
jooksvalt informatsiooni ning käiakse kodudes tegemas kontrollkülastusi.  

Piirkonnapolitseinikud korraldasid 2015. aastal infopäevad korteriühistute juhatustele, mille käigus 
tutvustati politseitööd puudutavaid küsimusi, selgitati seadusandlust ning anti  nõu probleemide 
lahendamiseks. Infopäevadel käsitleti ka naabrivalve ja abipolitseinike teemat. Analoogseid infopäevi 
on kavas korraldada ka 2016. aastal. 

Piirkond „PELGURANNA“Piirkond „PELGURANNA“Piirkond „PELGURANNA“Piirkond „PELGURANNA“    

Pelguranna, Merimetsa asumid 

PeamPeamPeamPeamisisisised ed ed ed probleemkohad probleemkohad probleemkohad probleemkohad     

2015. aastal oli üheks probleemkohaks, sarnaselt eelmisele aastale, rahu rikkumised elamutes ja 
naabrite vahelised tülid. Rahurikkumiste puhul tuleb tihti küsitleda kõiki trepikoja elanikke, sest esineb 
ka valeinformatsiooni. Ettepanek oleks, selgete asjaoludega korduva rahurikkumiste korral, et 
politseipatrull viiks võimalusel kohapeal menetluse lõpule.  

Pelguranna piirkonna jätkuvaks probleemiks on narkomaania ja alkoholism. Just nimetatud 
riskikäitumisest saavad mitmed süüteod alguse või põhjustavad peretülisid. Tegemist on sotsiaalsete 
probleemidega, mida tuleks lahendada koostöös sotsiaaltöötajatega. 

Narkomaania vastases võitluses on oluline roll narkomüügikohtade sulgemisel ja ka 
tänavanarkomaanide tabamisel, millega antakse avalikkusele selge signaal taolise tegevuse 
keelatusest. Sarnaste tegevustega tuleb ka jätkata 2016. aastal. 

Probleemseks on osutunud üha kasvavad lähisuhtevägivalla juhtumid, kus lahendused on tihtipeale 
konkreetse perekonna enda kätes. Politsei poolt on tehtud järelkontrolle koostöös sotsiaaltöötajaga 
ning probleemile on juhitud tähelepanu ka sotsiaalmeedias. Vägivallatsejaid tuleb suunata karistamise 
asemel pigem kohustuslikesse võõrutusprogrammidesse. 

Suvel oli oluliseks elanike rahu häirivaks probleemiks avalik alkoholi tarbimine, reostamine ja lärm 
parkides ning haljasaladel, sest elumajad asuvad nende ligidal ja inimesed hoiavad suvel öösiti aknaid 
lahti. Lahendusena on ennast tõestanud tihedam patrullimine nendes probleemkohtades (Stroomi 
ranna ligiduses ja Lõime tänava majade ümbruses) ja samuti videovalve. 

2016. aastal peaks avaliku korra rikkumiste (avaliku alkoholi tarbimise) tõkestamiseks jätkuvalt viima 

läbi politseilisi tegevusi ja rikkumisi toime pannud isikud võtma vastutusele. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Riskiaadressid on seotud peamiselt lähisuhtevägivallaga kui ka rahurikkumistega üldiselt. Töö kasvava 
hulga aadressidega jätkub ning väljakutsete või juhtumite ilmnemisel teostatakse järelkontrolle ja seda 
vajadusel koostöös kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Kui mõnele aadressile on pidevalt 
lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid või elavad seal alaealised lapsed, siis saadetakse politsei poolt 
teatis sotsiaalosakonda ning tehakse koos kodukülastus. Riskiaadresse on Pelguranna piirkonnas 
mitmeid, enamasti ühiselamutes ja sotsiaalmajades, kus perekonna liikmed on tihti madalapalgalised 
või lausa töötud. Lähisuhtevägivalla ja riskikäitumise ennetamiseks oleks parim suunata nimetatud 
isikud tööturule või kaasata neid huvitegevustesse. Toimepandud süütegude kohta tuleb isikuid 
julgustada kirjutama politseile avaldusi. 

Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist esineb alaealiste seas tihti. Tavaliselt on probleemsed lapsed 
nii alkoholi kui ka narkootikumide küüsis. Narkootiliste ainete tarvitamine puudutab jätkuvalt 
turvakodude lapsi, kes pidevalt jooksevad turvakodudest ära. Narkootiliste ainete kättesaamine, nagu 
näiteks kanep, on suhteliselt kerge ja selle levitamine toimub ka koolis. Erinevatesse ennetava sisuga 
programmidesse nagu „Puhas tulevik“ või „SPIN“ suunamine võib mõjutada alaealisi nende 
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riskikäitumises. Samuti on kasu politseilistest tegevustest, kus on avastatud nii narkootilisi aineid 
alaealistelt kui ka joobes alaealisi. 

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus        

Põhiliseks probleemiks on kergliiklejatega seotud liiklusõnnetused, mis tihti juhtuvad näiteks Sõle 
tänava reguleerimata ülekäiguradadel ja Madala-Kari-Sitsi tänavate ristmikul. Politsei poolt on tehtud 
sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi nimetatud kohtades. Õnnetuse põhjuseks on tihti halb nähtavus 
(pimedal ajal, sügisel ja talvel), õnnetuste vältimiseks võiks ülekäigurajad olla paremini valgustatud 
kohtvalgustustega. Samas on ka liiklusreeglite rikkumisi, kus üle sõidutee joostakse valedes kohtades, 
seades sellega ohtu enda elu. 2016. aastal peab rohkem tähelepanu pöörama kergliiklusele ja erilise 
tähelepanu alla tuleb võtta just alaealised rikkujad. Meedia võiks toetada helkuri kandmise 
kampaaniate kajastamisega.  

Liiklusalaseks probleemiks 2015. aastal oli Pelguranna piirkonnas suvisel ajal parkimine, kuna 
piirkonnas asub Stroomi rand, kuid parkimiskohti on vähe ja seega parkimisega improviseeritakse. 
Samas 2015. aasta jooksul on paljud korteriühistud lasknud panna välja parkimist reguleerivad või 
keelavad märgid või paigaldanud tõkkepuid. Probleem on saamas seega lahendust. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsiKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsiKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsiKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaoonidegaoonidegaoonidega    

2016. aastal jätkuvalt piirkonnas olevatest probleemsetest aadressidest teavitatakse kohaliku 
omavalitsuse sotsiaalosakonda, et nad saaks rakendada vastavaid meetmeid ja kontrollida abivajadust. 
Samuti tehakse teavitustööd korteriühistutele ja piirkonna elanikele läbi suuremate koosolekute, kus 
osalevad piirkonnapolitseinikud, kohaliku omavalitsuse töötajad ja naabrivalve sektori esindaja. Seda 
selleks, et ennetada süütegusid ja moodustamaks naabrivalve sektoreid. Huvi koosolekute vastu on 
olemas, kuid aktiivsust näiteks naabrivalve sektorite loomisel napib. 

Noorsoopolitsei poolt edastatakse info teatisena alaealistega seotud juhtumite või peretülide kohta 
kohalikule omavalitsusele, võetakse osa alaealiste komisjoni istungitest. 2015. aastal oli koostöö 
kohtumine lastekaitsetöötajatega Kotzebue 2 ja Kesklinna politseijaoskonnas käisid oma tööd 
tutvustamas mobiilsed noorsootöötajad, kes loovad noortega kontakti ja julgustavad neid püsima 

õiguskuulekatena. 

Piirkond „PELGULINN“Piirkond „PELGULINN“Piirkond „PELGULINN“Piirkond „PELGULINN“    

Pelgulinna asum 

KogukonnaKogukonnaKogukonnaKogukonna    probleemkohad probleemkohad probleemkohad probleemkohad     

Aastal 2015 olid probleemiks rahurikkumised elamutes ja asutuste poolt. Üheks suureks probleemiks 
on, et ettevõte rendib välja enda ruume ning sealne tegevus häirib kaaskodanikke. Selliste rikkumiste 
puhul tuleb küsitleda kõiki naabermaja elanikke, et välja selgitada, kas tegemist on õiguserikkumisega 
või mitte. Ettepanek on, et patrull, kes teenindab väljakutset, selgitaks koheselt välja, kas tegemist on 
õiguserikkumisega või mitte ning vajadusel alustaks väärteomenetlust ning teostaks esmased 
menetlustoimingud. Juhul kui rahu rikutakse päevasel või õhtusel ajal, on soovitatud pöörduda 
kohaliku omavalitsuse poole, mida isikud konkreetsetel juhtudel on ka teinud. Kohaliku omavalitsuse 
poolt oli tehtud teatud ettevõttetele, kes rendivad oma ruume välja, ettekirjutus. 

Pelgulinna piirkonnas on endiselt probleemiks alkoholism ja narkomaania. Nendest probleemidest 
saavad algused mitmed peretülid. Tegemist on sotsiaalsete probleemidega, mida piirkonnapolitseinik 
lahendab koos sotsiaaltöötajatega. 

Pelgulinna piirkonnas on sageli tegemist endiste kinnipeetutega, kes võivad vabanedes eirata neile 
kriminaalhooldusametniku poolt pandud järelevalve tingimusi. Piirkonnapolitseiniku roll on jälgida 
nimetatud isikute käitumist ning vajadusel informeerida kriminaalhooldusametnikku nende poolt 
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toime pandud rikkumisest. 2015. aastal toimus kriminaalhooldusametnike ja piirkonnapolitseinike 
ümarlauad, kus arutati koostööküsimusi ning sõlmiti kokkulepped edasise koostöö osas. 

Pelgulinna probleemsemad avalikud kohad, kus rikutakse nii avalikku korda kui ka tarbitakse alaealiste 
poolt alkohoolseid jooke ja tubakatooteid ning risustatakse territooriumi, on Pelgulinna Gümnaasiumi 
ümbrus ning 21.sajandi erakool (asub „Nisu“ peatuse lähedal). Samas on jätkuvalt  probleemiks 
naabrite vahelised erimeelsused ja korteriühistute juhatuste ja liikmete omavahelised tülid.  

Lähisuhtevägivald on jätkuvalt Pelgulinna piirkonnas üheks suurimaks probleemiks, mida lahendatakse 
koostöös kohaliku omavalitsuse ja ohvriabiga. 

Avaliku korra tagamiseks ning õiguserikkumiste väljaselgitamiseks on korraldatud politseilisi reide ning 
probleemseid kohti kontrollib piirkonnapolitseinik samuti igapäevase töö käigus. Kodanike kaebuste 
laekumise korral toimub avalduste lahendamine, kodanikega suhtlemine ja üldtunnustatud tavade ja 
heade kommete ning kaaskodanike tülitamise lubamatuse selgitamine, vajadusel väärteomenetluse 
läbiviimine ning karistamine.   

Aastal 2015 oli korraldatud suuremahuline Põhja-Tallinna KÜ liikmetele suunatud infopäev, kaasates 
munitsipaalpolitsei, naabrivalve sektori, kohaliku omavalitsuse ja abipolitseinikud, kus selgitati 
inimestele, kuidas nad peaksid käituma ning kuhu nad saaksid pöörduda probleemide/erimeelsuste 
lahendamiseks. Samas oli korraldatud infopäev probleemsete alaealiste vanematele, kaasates 
lastekaitse peaspetsialisti.  

Aastal 2016 on jätkuvalt plaanis korraldada kodanikele infopäevi. Samuti korraldatakse politseireide, 
et välja selgitada nii alaealiste kui ka täiskasvanute poolt toime pandud rikkumisi ja neid ennetada (sh 
reidid päevasel ajal ning erariietes). Jätkatakse avalduste lahendamist ning reageerimist vastavalt 
kodanike kaebustele, naabrite vaheliste konfliktide puhul võimaluse korral suunata isikud ohvriabi 
töötaja poole. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Alaealiste osas on endiselt probleemseks kohaks Pelgulinna gümnaasium, kus alaealised õhtuti 
kogunevad ning sageli tarbivad seal alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid. 
Õiguserikkumiste tõkestamiseks viivad piirkonnapolitseinikud koos noorsoopolitseinikega läbi 
politseilisi tegevusi, mille käigus kontrollitakse alaealisi ning õiguserikkumiste korral alustatakse 
väärteomenetlust ja rikkujatega viiakse läbi profülaktilised vestlused, vesteldakse nende vanematega, 
vajadusel karistatakse. Narkootiliste ainete puhul suunatakse noori osalemiseks programmi "Puhas 
tulevik". Samas toimis 2015. aastal väga aktiivselt "SPIN" programm, mille käigus probleemsed 
alaealised tegelevad näiteks spordiga ja nad on kaasatud muudesse tegevustesse. 
Piirkonnapolitseiniku roll nimetatud projektis on suhelda alaealistega ning hoida neid õiguserikkumiste 
toimepanemisest eemal. Sellise tegevusega on planeeritud jätkata ka 2016. aastal. 

Ristiku Põhikooli on suunatud lapsed, kellel esineb kohanemis-, käitumis- ja õpiraskused ning nende 
vanematel  esineb sagedasti samuti sotsiaalseid toimetuleku raskuseid. Koolis ei ole harvad juhtumid, 
kus õpilased ei oska ohjeldada oma emotsioone ja väljendavad neid läbi vägivalla, andmata endale aru, 
et selline käitumine on taunitav. Sotsiaalpedagoogide  põhiülesanne on eelpool nimetatu suhtes 
toimetuleku toetamine sh info kogumine ja vahetamine probleemsete õpilaste kohta, koolikohustust 
ja kodukorda eiravate õpilaste ja nende vanemate nõustamine ja toetamine, sobivate 
mõjutusvahendite leidmine ja rakendamine ning vajadusel õpilase suunamine erialaspetsialisti 
konsultatsioonile. Kergemate juhtumite (tõukamised, ebatsensuursete väljendite korduv kasutamine 
õpilaste ja õpetajate suhtes, koolikiusamine jne) korral kooli personal on pöördunud oma kooli 
kontaktisikuks oleva noorsoopolitseiniku poole ja ühiselt kaasatakse probleemi lahendamiseks 
osapoolte seaduslikud esindajad. Tõsisemate juhtumite korral (füüsilise vägivalla kasutamise tagajärjel 
valu tekitamine, vargused, külmrelva kasutamisega ähvardamine, füüsilise vägivalla kasutamisega 
ähvardamine jne) toimib kohene politseile juhtumist teatamine ja süüteomenetluse alustamine teo 

toimepanija suhtes. 
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LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus        

Mis puudutab liiklust, siis Pelgulinna piirkonnas on jätkuvalt probleemiks jalakäijatele tee 

mitteandmine autojuhtide poolt ülekäigurajal. Sõle tänaval Selveri ja Rimi kaupluste juures olevad 

ülekäigurajad on üks koht, kus autojuhid pidevalt rikuvad liiklusseadust, ei lase jalakäijat üle tee selleks 

ettenähtud kohas. Samas on suureks probleemiks jalgratturid, kes pidevalt rikuvad liiklusseadust, 

ületavad ristmikku punase tulega, enne manöövri sooritamist ei näita tänaval suunda ja ei veendu selle 

ohutuses ning sellega ohustavad liiklust (see probleem ei ole ainult Pelgulinnas).  

Parkimisega probleeme eriti ei ole, kuid valesti pargitud sõiduki puhul (nt vastava teisaldamist 
võimaldava märgi all) toimib väga hästi koostöö munitsipaalpolitseiga. Korteriühistud pöörduvad enda 
territooriumil parkimise organiseerimise osas nõu saamiseks MUPO poole. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega    

Lähisuhtevägivalla juhtumites osalenud isikute kohta edastatakse informatsioon kohaliku 

omavalitsuse sotsiaaltöötajale või ohvriabi spetsialistile. 

Alaealistega seotud juhtumite puhul edastatakse noorsoopolitsei poolt vastavasisuline informatsioon 

lastekaitsetöötajale. Vajadusel suunatakse alaealine komisjoni istungile, kus otsustatakse, milliste 

mõjutusvahenditega on võimalik alaealist suunata õiguskuulelikuks. 

Piirkonnapolitseiniku poolt toimub teavitustöö korteriühistutele ja piirkonna elanikele läbi suuremate 

koosolekute, et ennetada süütegusid ja moodustada uusi naabrivalve sektoreid. Samas oli selgitatud 

abipolitseinike tööd ning nende vajalikkust õiguskorra tagamiseks. 

Piirkond „KALAMAJA“Piirkond „KALAMAJA“Piirkond „KALAMAJA“Piirkond „KALAMAJA“    

Kalamaja, Karjamaa, Kelmiküla 

PeamisedPeamisedPeamisedPeamised    probleemkohad probleemkohad probleemkohad probleemkohad     

Suureks probleemiks on jätkuvalt Balti jaama piirkond, kust enamik teateid laekub avaliku korra 
rikkumise, alkohoolikute kogumise, varguste ja narkojuhtumite kohta. Narkomaanid panevad toime 
Balti jaama piirkonnas erinevaid süütegusid. Olukorra parandamiseks on vaja jätkata jalgsipatrullide 
väljapanekutega ning patrullidele lisaülesannete andmisega ning sihtsuunitlusega politseiliste 
tegevuste teostamisega nimetatud piirkonnas.  

Kodanikele tekitab muresid ka kodutute viibimine (nt bussipeatustes istumine, magamine) Angerja 
trammipeatuse kandis, Balti jaamas ja selle ümbruskonnas (Tornide väljak, Toompark), mis tekitab 
negatiivset muljet Eesti Vabariigi pealinnast ja visuaalselt häirib kodanikke. 

Koostöös kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega tuleb korraldada reide, mille käigus suhelda 
kodututega, selgitada neile heakorra eeskirju ja anda nõu kuhu võib pöörduda abi saamiseks. 

2016. aastal alustatakse Balti jaama turu ümberehitamisega turu kaasajastamiseks, mis kindlasti aitab 
kaasa parema imago kujunemiseks. Vanal Balti jaama turul tegutsenud kauplejad kolisid terveks 
aastaks siseruumidesse Telliskivi tänava poolses osas. Muudatusi avaliku korra rikkumiste 
vähendamiseks peaks kaasa tooma ka juba avatud Statoili kohvik vana söögikoha asemele, kus 
varasemalt sai öösiti väga odavalt alkoholi tarbida. 

2015. aastal on võetud vahi alla isikud, kelle põhitegevuseks on taskuvargused ühistranspordis. 

Patrulltoimkondade instrueerimisel peab rõhutama seda, et tuleb reageerida maas lamavale 
alkoholijoobes olevale isikule või asotsiaalse välimusega isikule, mitte võtta neid kui ühiskonna 
paratamatut nähtust. 
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Jätkuvalt kogunevad soojade ilmadega rannaäärsetele aladele, staadionitele ja teistesse 
varjatumatesse kogunemiskohtadesse noorte seltskonnad sh ka alaealised. Selle probleemi 
lahendamiseks oleme korraldanud sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi nendes probleemsetes 
piirkondades. Üldjuhul on inimesed kursis seaduse muudatustega,  mis keelab avalikus kohas alkoholi 
tarvitamise ning vajadusel ja võimalusel politsei omakorda igal konkreetsel juhul tuletab seda meelde. 

Lähisuhetevägivald on Kalamajas kasvutendentsis jätkuvalt. Elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks tuleb 
jagada informatsiooni läbi erinevaid kanaleid: sotsiaalmeedia, KÜ-d ja muud koosolekud, infopäevad. 
Oluline on rääkida lähisuhetevägivallast noortele inimestele õppeasutustes (nt kohtinguvägivalla 
loengutel). Esile tekkinud probleemi korral peab toimima oskuslik suunamine politsei poole abi 
saamiseks, et ennetada järgnevaid vägivalla juhtumeid ja seeläbi kaitsta peredes olevaid laste heaolu. 
Tegevustesse kaasata sotsiaal- ja ohvriabi töötajad ja jagada elanikonnale teavet nimetatud ametnike 
tegevuse kohta, edastades vastavaid kontakte infovoldikute näol. 

Esineb aadresse, millelt pidevalt laekub lähisuhtevägivalla väljakutseid, kuid hilisemalt selgub, et 
vägivalda ei esinenud. Võimalusel peaks alustama väärteomenetlused valeväljakutsete kohta. Mitme 
juhtumite osas on seda juba praktiseeritud tulemuslikult. Kui peretülid toimuvad öörahu ajal, siis 
kaaluda võimalust alustada väärteomenetlused öörahu rikkumise kohta. Järelkontrolli käigus 
naabritega vestluse käigus rõhutada lähisuhtevägivalla tõsidust ja muuta arusaama, et vägivald peres 
on vaid peresisene asi. Võimalusel ei peaks teostama järelkontrolli telefoni teel, kuna eelnevad 
kogemused on näidanud, et vahetu vestluse käigus lähisuhetevägivallas osalenud osapooltega 
ilmnevad asjaolud, mida eelneva juhtumi põhjal ei olnud teada ning vajab kiiret politsei- ja kohaliku 
omavalitsuse poolset sekkumist (nt vägivalla juhtumid lapse suhtes). 

2015. aastal suur osa lähisuhtevägivalla juhtumitest on toimunud Karjamaa piirkonnas, kus elavad 
inimesed, kes on nõrgema sotsiaalse taustaga ja madalama sissetulekuga ja kus võib üürida odavalt 
elamispinda. Riskiperesid on jätkuvalt palju sotsiaalkorterites. Ühte korterit, kus elab riskipere, on 
külastatud  mitmekordselt koos sotsiaaltöötajatega. Vajalike tegevustega on suudetud lõpetada 
iganädalased väljakutsed sellelt aadressilt ning isik on valm pöörduma spetsialistide poole abi 
saamiseks. 

Narkosüütegude vähendamiseks peab toimima tihe koostöö kogukonnaga. Julgustada elanikke 
teavitama kohtadest, kus müüakse narkootikume ning selgitada muuhulgas võimalust teavitada 
taolistest süütegudest anonüümselt. Korraldatud on narkovastaseid sihtsuunitlusega politseilisi 
tegevusi, mille käigus on tänavalt jaoskonda toimetatud erineva taustaga narkomaane, keda 
võimalusel hoitakse jaoskonnas kainenemiseni, hoides sellega ära mingilgi määral koheselt uute 
süütegude toimepanemise. 

Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja Töö probleemsete riskiaadresside ja ––––    isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega isikutega ning alaealistega     

Lähisuhtevägivalla probleemiga, kus on seotud alaealised lapsed, tegelemisel on sisse seatud kord, 
mille kohaselt koostöö, informatsiooni edastamine ja tagasiside kohaliku omavalitsuse töötajatega 
toimub esimesel võimalusel ja seda lähtuvalt politsei poolt väljaselgitatud olukorra tõsidusele. 
Noorsoopolitseinik koos piirkonnapolitseiametnikuga teostavad järelkontrolli laekunud informatsiooni 
põhjal lähisuhtevägivalla kohta ja  edastab informatsiooni riskipere kohta lastekaitsesse. Hiljem viiakse 
läbi korduv järelkontroll lastekaitse töötajaga ja küsitatakse tagasiside selle kohta, milliseid meetmeid 
on rakendatud pere turvariski vähendamiseks. Vastavasisulised teatised ja esildised edastatakse 
noorsoopolitseiniku poolt kohalikule omavalitsusele. 
Väga hea koostöö toimib sotsiaaltöötajatega, kes oma pädevuse piires ja suutlikkusele on abiks 
politseile ning peredele lähisuhtevägivallaga seotud probleemide lahendamisel, põhjendades kiire 
reageerimise vajalikkust.  

Kalamaja piirkonna kahelt perelt  on, laste heaolu huvides, lastekaitse poolt kodust ajutiselt eraldatud 
lapsed turvakodusse, kus lastevanemad on olnud vägivaldsed laste suhtes ja laste igapäevane 
eluolustik mittevastavuses minimaalsetele nõuetelegi.  
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Samuti on üks järelevalveta alaealine koostöös politseiga kohaliku omavalitsuse poolt suunatud elama 
turvakoju, kuna lapsevanemad ei soovi enam osaleda seitsmeteistkümne aastase nooruki edasise 
elujärje kujundamises ning lükkavad kogu vastutuse alaealise eest riigi kanda. 

2016. aastal jätkuvad politseilised tegevused alkoholi seadusele mittevastavate müügifaktide 
tuvastamiseks, koolides riskigruppidele loengud kahjulike ainete tarbimise ja seadusandluse kohta, 
asustamata hoonete omanikele ettekirjutuste tegemine, regulaarsed politseilised tegevused 
probleemsete kohtade kontrollimiseks (sh koolides).  

LiiklusLiiklusLiiklusLiiklusturvalisusturvalisusturvalisusturvalisus        

Kalamaja piirkonnas esineb probleeme kitsastel tänavatel parkimisega, kus pargitakse kaherealisel teel 
mõlemal pool, mis raskendab sõidukite liiklemist nendel teedel. 

Niine tänava ja Põhja pst ristmiku liikluskorraldus on muudetud, mistõttu on seal olukord muutunud 
ohutumaks. Sama uus liikluskorraldus tekitab teedel sõidukite ummikuid.  

2016. aastal jätkatakse kontrolltegevusi probleemsetes kohtades panustatakse ennetustegevustesse. 

Koostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidegaKoostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega    

Lähisuhtevägivalla teadete laekumisel edastatakse informatsioon kohalikule omavalitus, kellelt 
omakorda saadakse ka tagasisidet. Koostöö kohaliku omavalituse sotsiaalosakonna töötajatega 
toimub esimesel võimalusel ja lähtuvalt politsei poolt väljaselgitatud olukorra tõsidusele. 
Piirkonnapolitseiametnik teostab järelkontrolli laekunud informatsiooni põhjal lähisuhtevägivalla 
kohta ja  edastab informatsiooni probleemsete aadresside ja abivajavate isikute kohta. Toimuvad 
kontrollkülastused koostöös kriminaalhooldajaga kriminaalhooldusaluste elukohtadesse.   

Kui lähisuhtevägivalla juhtumiga on seotud alaealised lapsed, siis teostatakse järelkontrollid koos 
noorsoopolitseinikuga ning vajadusel kaasatakse lastekaitsetöötaja korduv järelkontrolli. 

Samuti tehakse koostöö teiste kohaliku omavalitsuse spetsialistidega. Asutuste (nt baar, restoran)  
kohta politseile laekuvate korduvate kaebuste puhul edastatakse kohalikule omavalitsusele märgukiri 
ja üldjuhul seda probleemi arutletakse korrakaitse komisjonis, kus võetakse vastu otsused vajalike 
meetmete rakendamiseks ning pannakse piirangud asutuse seadust rikkuvale või elanikke häirivale 
tegevusele. 

Naabrivalvega toimib koostöö üldkoosolekutel, mida oleme korraldanud Põhja-Tallinna 
korteriühistutele. Samuti teavitatakse korteriühistuid jooksvalt naabrivalve efektiivsusest turvatunde 
loomise eesmärgil oma kogukonna vajadustest lähtuvalt.  

 

 

 

 

* „Andmed põhinevad Politsei- ja Piirivalveameti poolt registreeritud sündmustel. Ametlikku 

kriminaalstatistikat väljastab Justiitsministeerium, https://www.just.ee/, 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/statistika-ja-uuringud“. 


