
Tallinna sotsiaaldemokraatide ööelu strateegia  
 
Strateegia koostamise protsessi oleme kaasanud Tallinna asumiseltse, 
rohkem kui 30 ööeluga seotud ettevõtjat ning pidanud nõu teiste hulgas 
Politsei- ja Piirivalveametiga, Tallinna Kiirabi ja Päästeametiga. 
 
Ööelu all peame silmas kõike, mis toimub linnas õhtusel ja öisel ajal (kella 
kuuest õhtul, kella kuueni hommikul). Sinna hulka kuuluvad kultuurielu, 
meelelahutus, transport, kaubandus ja toitlustus, siseturvalisus, majandus 
ning teised valdkonnad. 
  
Kaasaegne ja konkurentsivõimelise rahvusvaheliselt atraktiivse mainega 
linn on võimalik vaid mitmekülgse, eluterve ja turvalise ööelu korraldusega, 
mille osaks on maailmatasemel, mitmekesine ja kvaliteetne meelelahutus- 
ja kultuurielu. 
 
Ööelu korraldus mõjutab kultuuri- ja meelelahutusega seotud inimesi (nt 
muusikud, DJ-d, sündmuste korraldajad), kuid ka öösiti töötavaid ja 
teenuseid pakkuvaid inimesi (helindus- ja valgus, üritusturundus, catering, 
arstiabi, pääste, turvateenused) ning linnakodanikke, kes ööelus ei osale, 
kuid keda see mõjutab (nt läbi müraprobleemide).  
 
Ööelu toetamiseks teeb sotsiaaldemokraatlik linnavalitsus järgmised 
ettepanekud: 
 
Ööelu korraldus 
 
1. Toetame öölinnapea ametikoha loomist Amsterdami, Kopenhaageni, 

Londoni, Praha, NYC-i ja väga paljude teiste linnade näitel. 
Öölinnapea haldusalasse jääb kõik, mis toimub linnas öisel ajal, 
muuhulgas on selle rolli ülesanded edendada turvalist, 
majanduslikult edukat ning kultuuriliselt mitmekesist ööelu; juhtida 
diskussiooni kõigi ööeluga seotud osapoolte vahel, leida parimaid 
lahendusi ööeluga seotud probleemidele ning tegeleda pidevalt 
valdkonna arendamise ning inimeste teadlikkuse tõstmisega.  

https://www.nytimes.com/2017/08/30/arts/new-york-night-mayor-europe.html


2. Tellime uuringud, et hinnata Tallinna ööelu majanduslikku ja 
kultuurilist mõju ning selle potentsiaali ja võimalusi. Uuringust saab 
strateegiliselt oluline tööriist, mida kasutame eesmärkide seadmiseks 
ja elluviimiseks.  

3. Viime läbi regulaarseid ööelu rahulolu puudutavaid uuringuid 
tallinlaste seas ning teavitame linna elanikke ja avalikkust 
sammudest, mida kavatsetakse astuda uuringutes ilmenud 
probleemide, kitsaskohtade ja murede lahendamiseks. 

4. Korraldame linnapea ja teiste kõrgete linna ametiisikute regulaarseid 
kohtumisi ööelus osalejate esindajatega, et kaardistada ühiselt 
probleeme ning leida neile lahendusi. Mõistagi kaasame nende 
kohtumistele ka Politsei- ja Piirivalve, Päästeameti ja tervishoiu 
valdkonna esindajad. Eesmärk on parandada linna- ja ööelu 
esindajate vahelist infovahetust. Käskude ja keeldude asemel 
ülalt-alla juhtimise asemel on vaja alt-üles võimestavat linnaelu 
korraldamist.  

5. Vaatame üle “ööklubi” definitsiooni ning sõnastame selle ümber nii, et 
muuhulgas kvalifitseeruksid ööklubidena teiste kriteeriumide alusel 
(näiteks kultuuriprogramm) asutused, mis on väiksemad kui 450 
ruutmeetrit ning omavad Tallinna ööelus olulist rolli.  

 
Meelelahutus- ja kultuurielu 
 
6. Loome Tallinna linna kultuuristrateegia, mille eesmärk on toetada 

loovisikuid, kultuurisündmuste korraldajaid ja -projekte aidates kaasa 
mitmekülgse, põneva ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise 
linnakultuuri tekkimisele. 

7. Linn peab toetama ja väärtustama võimalikult mitmekesise elusa 
muusika ja DJ-kultuuri kujunemist Tallinnas ning kujundama vastavalt 
sellele ka oma kultuurisündmuste toetamise põhimõtteid. Tallinn peab 
toetama pealinnas elavaid ja tegutsevaid muusika loojaid ning 
tänapäevase muusika loomise õpet ja vahendite soetamist Tallinna 
koolides ja noortekeskustes, kellega plaanime tihedat koostööd.  
 

Alkoholimüügi piirangud 



 
8. Vaatame üle öisele alkoholi müügile kehtivad lauspiirangud ning 

tühistame need, mis ei ole mõistlikud. Piirangud peavad olema 
täpselt sihitud ja põhjendatud. Seejuures peavad piirangud olema 
proportsionaalsed võrreldes teiste samas sektoris tegutsevate 
meelelahutusteenuste pakkujatega sh teatrite ja kinodega, halvamata 
sealjuures põhiseaduslikku ettevõtlusvabadust.  

9. Kõigil alkoholi müüvatel ettevõtetel on kohustus pakkuda kõigile oma 
klientidele tasuta vett. Menüüdes peavad esikohal olema 
alkoholivabad joogid ning baari töötajad peavad veel enam kinni 
pidama reeglist, et on keelatud müüa alkoholi silmnähtavalt purjus 
inimestele. 

10. Analüüsime koos ööelu valdkonna ettevõtete, politsei ja teiste 
pädevate asutustega, kas alkoholi kohapeal tarvitamiseks müüvatel 
ettevõtetel oleks mõistlik võimaldada klientidele soovi korral joobe 
määramine (nt alkoholi kiirtestrid) - vältimaks alkoholijoobes rooli 
istumist või alkoholi liigset tarbimist.  
 

Mürareostus  
 
11. Tegeleme probleemsete kohtadega, mille tegevus häirib naabreid, 

linna elanikke ja avalikku korda. Panustame turvalisusele, kõigi 
ohutusele ning õigusele öörahuks. Teeme selles osas koostööd 
politsei ja teiste teenistustega. Eraldi on tarvis tegeleda nende 
asutustega, millel on ka välialad, kus müra ei tekita helisüsteem vaid 
õues rääkivad inimesed.  

12. Toetame ööelu korraldavaid ettevõtteid ja asutusi, et neil oleks 
võimalik tegutseda ohutult ja kedagi segamata - muuhulgas rahaliselt, 
pakkudes toetust müra tõkestamisel. 

13. Inimeste öörahule ja loomade heaolule mõeldes taotleme piiranguid 
pürotehniliste toodete ja ilutulestiku vahendite kasutamiseks ja 
korraldamiseks nii, et see on lubatud vaid 31.12 23:00 - 01.01 01:00. 
Asendame linna poolt rahastatud ilutulestiku korraldamise vähe müra 
põhjustavate vaatemängudega (nt valgus- ja laserinstallatsioonid).  

 



Turvalisus 
 
14. Tallinna ööelus tegutsevate turvatöötajate tasemel peab toimuma 

kvaliteedi tõus. Kõikidel turvatöötajatel peab olema vastav sertifikaat 
või väljaõpe ning selle eest vastutavad meelelahutus- ja 
kultuuriasutused. Turvatöötajate pädevuse ja suhtumise 
parandamiseks teeme koostööd õppeasutuste ja politseiga, ürituste 
korraldajate ja asutuste omanikega. Loome linna toel 
koolitusprogrammi ööelus osalejate ohutuse ja avaliku korra eest 
vastutavatele inimestele. Politseil on õigus nõuda ettevõtetelt 
rohkemate turvatöötajate kaasamist kui see on põhjendatud ning 
maandab turvalisuse riske.  

15. Muuhulgas peavad meelelahutusüritustel ja kohtades tegutsevad 
turvatöötajad eraldi tähelepanu pöörama naiste ja vähemuste 
õigustele ning reageerima ka siis, kui märkavad ahistamist, 
pealetükkivat käitumist või vihast ja kiuslikku käitumist - eriti 
vähemusgruppide suhtes (nt LGBT+, erinevad rassid). 
Kõik peavad tundma end Tallinna ööelus kaitstult ja oodatult. 

16. Peamistes meelelahutus piirkondades (Telliskivi, Vanalinn) peavad 
nädalavahetuse öödel olema (linna palgal) inimesed, kelle ülesanne 
on aidata ööelus osalejate (sealjuures eriti naiste) ohutust tagada. 
Selline meede vähendaks politsei töökoormust ja muudaks linnas 
ööelu turvalisemaks. Sarnast mudelit on rakendatud näiteks 
Amsterdam. 

17. Koostöös meelelahutusasutustega tuleb leida võimalused veel 
paremini täita seadusest tulenevat kohustust tagada turvalisus ka 
meelelahutusasutuse läheduses asuvas avalikus ruumis (näiteks osa 
tänavast).  

18. Linn peab tunnustama ja toetama neid meelelahutus- ja 
kultuuriasutusi ning -üritusi, mis on selgelt avatud ja sallivad LGBT+ 
kogukonna esindajate suhtes. Kus on tagatud LGBT+ kogukonna 
esindajate ohutus ja heaolu. Selleks pakub linn meelelahutus- ja 
kultuuriasutustele ning korraldajatele kaasamise koolitusi. 

19. Tallinn peab pakkuma tugiteenuseid, nõustamist ja abi, mis on 
suunatud seksuaalteenuseid pakkuvatele inimestele. Pöörates erilist 



tähelepanu nende tervisele ja ohutusele. Linna suhtumine 
seksuaalteenuseid pakkuvatesse inimestesse ei tohi olla 
diskrimineeriv või stigmatiseeriv. 

20. Tugevdame turvakodude ning varjupaikade võrgustikke, tõstame 
olemasolevate kvaliteeti ning loome neid vajadusel juurde ning 
tekitame kainestusmajade kõrvale ööpäevaringselt toimiva 
alternatiivi.  

21. Toetame lastekaitse ning eakate inimestega tegelevate 
sotsiaaltöötajate teenuse arendamist, mis muudaks need 
ööpäevaringselt kättesaadavaks ning tõstame selle valdkonna 
töötajate palku.  

 
Taristu 
 
22. Peamised ühistranspordiühendused linnas peavad olema tagatud 24 

tundi. Öises ühistranspordis peab olema tagatud kõigi reisijate ohutus 
nii ühistranspordi vahendites, kui ka peatustes.  

23. Tallinnas tuleb rajada korralik aastaringne ja ööpäevaringselt avatud 
tasuta avalike WC-de võrgustik. Avalikud WC-d peavad olema 
mugavad, puhtad ja hästi hooldatud, arvestama peab ka kõikide 
vanusegruppidega. 

24. Avalikes WC-des ja meelelahutuskohtades peavad olema Šotimaa 
eeskujul tasuta kättesaadavad naiste hügieenitooted ja kondoomid.  

25. Linnas peab olema tagatud ööpäevaringne arstiabi - inimesel peab 
olema võimalus pöörduda 24 tundi perearsti poole, saada erakorralist 
hambaravi jne.  

26. Õhtu- ja öötundidel töötavatele lasteaiaealiste laste vanematele 
peab lasteaiateenus olema kättesaadav ööpäevaringselt ja 
seitsmel päeval nädalas. 

27. Kultuuri- ja meelelahutusasutused ning linn üldisemalt peab olema 
ligipääsetav ka liikumispuudega inimestele 

28. Lisame igasse linnaossa parkidesse ning meelelahutusasutuste 
lähedusse avalikke veekraane. 



29. Koostöös erasektoriga aitame kaasa automatiseeritud toidukappide 
teenuse avamisele Tallinnas, mis muudab tervisliku toidu ööpäeva 
ringi kättesaadavaks.  

 
Uimastipoliitika  
 
30. Koostöös Tervise Arengu Instituudi ja politseiga vaatame üle hetkel 

kehtivad illegaalsete narkootikumide ennetus- ja teavitus meetmed 
ning täiendame ja kujundame neid lähtudes parimatest praktikates 
maailmas.  

31. Tallinn kui üks Eesti linnadest, kus on kahjuks küllalt suur 
uimastisõltlaste osakaal, peab selles küsimuses olema aktiivne ning 
nõudma riigilt uimastiennetuse ja -teavituse valdkonna ulatuslikumat 
rahastamist. Ka linnal endal tuleb rahaliselt rohkem panustada, et 
aidata uimastisõltlastel vabaneda sõltuvusest. 

 
 
 
 


