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Tallinna linn on analüüsinud alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvaid probleeme koostöös Politsei- ja 

Piirivalveametiga. Oleme jõudnud järeldusele, et Tallinna linn vajab senisest suuremaid piiranguid 

alkohoolse joogi müügile, et tagada parem avalik kord, väärtustada linnakeskkonda ja hoida linlaste 

tervist. Soovime vältida ka laste ja noorte kokkupuudet alkoholikaupluste ja alkoholitarvitajatega, et 

vähendada lastele ja noortele alkoholist tingitud mõjusid.   

Eelviidatud põhjustel kavandame abinõusid avaliku korra ja selle kaudu turvalise linnakeskkonna ning 

inimeste tervise kaitse tagamiseks seonduvalt alkohoolsete jookide kättesaadavusega, mida kirjeldame 

alljärgnevalt. Kavandatavate meetmete õiguslikuks aluseks on alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 ja p 3. 

1. Alkoholikaupluste lähedus lasteasutustele  

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määrusega nr 30 kehtestatud piirang näeb praegu ette, et 

alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel 

põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust. 

Kehtestatud reegel ei hõlma hoolekandeasutusi ning muid laste ja noortega seotud asutusi. Alkohoolse 

joogi jaemüügikoha minimaalseim kaugus (50 m) laste- ja kooliasutusest ei ole piisav vahemaa, et 

välistada laste kokkupuude alkoholikaupluste ja nende klientidega, kuna tegemist on väga lühikese 

vahemaaga. Alkoholikaupluste lähedus lasteasutustele valmistab jätkuvalt muret nii lapsevanematele 

kui ka lasteasutustele, sest see normaliseerib alkoholi tarvitamist ja lihtsat kättesaadavust. Alkoholi 

jaekaupluste läheduses on paratamatult rohkem alkoholijoobes inimesi, mis vähendab laste ja nende 

vanemate turvatunnet.  

Sel põhjusel kavandame senise abinõu muutmist selliselt, et alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud 

alkohoolse joogi jaemüügile spetsialiseerunud müügikohas, mille sissepääs asub vähem kui 150 m 

kaugusel koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, noorsootööasutuse, 

noorteühingu, huvikooli, noorte püsilaagri, noorte projektlaagri ja laste hoolekandeasutuse 

peasissepääsust.  

Meie hinnangul on 150 m vahemaa, kus laps ei tunneta alkoholikauplust enam enda õppe-, huvi- vm 

asutuse vahetus läheduses olevana. Suurem kaugus lasteasutusest parandab laste ja nende vanemate 
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võimalusi valida sihtkohta jõudmiseks liikumistee, kuhu ei jää alkohoolse joogi jaemüügi kauplust. 

Vahemaa mõõdetakse jalakäija trajektoori arvestades, mitte n.ö linnulennult. Lisaks laiendatakse 

lasteasutuste loetelu, mille läheduses ei oleks tulevikus alkohoolse joogi jaemüügile spetsialiseerunud 

kauplused lubatud. 

Planeeritav piirang ei puudutaks tavakaupluseid, kus alkohoolse joogi väljapanekule on kitsendused 

kehtestatud alkoholiseadusega (AS § 40 lõiked 12 ja 13).   

2. Alkohoolse joogi jaemüük nn meelelahutusasutustes 

Meelelahutusasutusele ei kehti kellaajalised alkohoolse joogi müügi piirangud selliselt nagu need 

seadusega on kehtestatud kauplustele. See tähendab, et meelelahutusasutusest on võimalik alkoholi osta 

ööpäevaringselt.  

Politsei- ja Piirivalveameti hinnangul kaasnevad meelelahutusasutustes alkohoolsete jookide 

liigtarbimisega avaliku korra probleemid, mis praktikast nähtuvalt on kestnud kahjuks aastaid. 

Alkoholijoobes inimesed rikuvad avalikku korda või langevad ise erinevate süütegude ohvriks. Politsei 

tegeleb küll olukorra tagajärgedega, kuid probleemide vähendamiseks ja ennetamiseks tuleb rakendada 

täiendavaid abinõusid. Sellest tulenevalt on Tallinnal kavas lubada alkoholimüüki 

meelelahutusasutustes tööpäevale eelneval ööl kella 02.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 03.00-

ni.  

Alkoholi müügiaega on kavas lühendada alates 2020. aasta juunist, et ettevõtjatel oleks piisav aeg oma 

tegevuse ümber korraldamiseks.  

Piirangud ei laieneks lennujaamas, hotellides ja kasiinodes tegutsevatele müügikohtadele, sest nende 

klientuur ei avalda märkimisväärset mõju linna avalikule korrale. Korrakaitseseadusest tulenevalt ei 

kehtiks piirangud ka uusaastaööl, ööl vastu 25. veebruari ja 24. juunit. 

Põhimõtete paketi väljatöötamisel kaalusime esmalt alkohoolse jaemüügi lõpetamist öisel ajal teatud 

piirkonna meelelahutusasutustes (nt ainult Vanalinnas). Ettevõtjad on väljendanud seisukohta, et nende 

võrdse kohtlemise tagamiseks, reeglitest ühetaoliselt arusaamise tagamiseks ja külastajate 

meelelahutusasutuste vahel liikumise ärahoidmiseks on mõistlik rakendada abinõu ülelinnaliselt.  

Alkoholimüügi aja piiramist meelelahutusasutustes ootavad väga mitmete piirkondade elanikud ja 

ülelinnaliste piirangute kehtestamist eelpool märgitud kellaaegadel taotleb Tallinnalt ka Politsei- ja 

Piirivalveamet.  

Maailmapraktikale tuginedes saab väita, et alkoholimüügi varasem lõpetamine vähendab joobes 

inimestega seonduvat kuritegevust ja korrarikkumisi märkimisväärselt ning teeb linnakeskkonda 

turvalisemaks, rahulikumaks ja puhtamaks. 

Leiame, et alkoholimüügi lõpetamine sellistel kellaaegadel ei avalda ettevõtjatele  ebaproportsionaalselt 

negatiivset mõju. Käive selle tulemusel küll mõnevõrra väheneb, kuid kindlasti väheneb ka klientide 

põhjustatud kahju. 

Alkoholimüügile on sarnased kellaajalised piirangud kehtestatud nii Soomes, Rootsis, Norras, 

Ühendkuningriigis kui ka eraldi paljudes turistide seas populaarsetes linnades nagu Rooma või 

Dubrovnik. 

Palume teie arvamust e-posti aadressile ettevotlus@tallinnlv.ee eelkirjeldatud kahe piirangu 

kehtestamise kavatsuse osas võimalusel 8. oktoobriks 2019. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Aivar Riisalu 

Abilinnapea 
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Sama: 

 

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit 

Eesti Kaupmeeste Liit 

Eesti Tööandjate Keskliit 

Eesti Restoranide Liit 

Tallinna Perekeskus 

SA EELK Perekeskus 

Tallinna Lastekodu 

Tallinna Laste Turvakeskus 

Politsei Põhja prefektuur 

SA Tallinna Koolitervishoid 

MTÜ Lastekaitse Liit 

Eesti Karskusliit MTÜ 

Laste Vaimse Tervise Keskus 
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