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Korterivargusi saab ära hoida oma va
ra hoides. Vargad tegutsevad eelkõige 
seal, kus see on neile hõlpsam ehk as
jad on lohakil, sisse tungimine lihtne 
või varga tegutsemine pealtnägijate 
eest hästi varjatud. 

Eesti Korteriühistute Liit korraldab 
siseministeeriumi toel ning koostöös 
politsei ja piirivalveametiga üle Eesti 
infopäevi „Turvalisus kortermajas”. 

Järgnevalt piirkonnapolitseinik Rai
do Pruuli soovitused oma vara hoidmi
seks. 

1. Lukustage alati enda järel  
trepikoda ja kelder

Varguste puhul kehtib põhimõte: 
„Mis ripakil, see viiakse ära.” Lukus
tage trepikodade uksed, seal seisvad 
lapsevankrid ja jalgrattad, sest vargad 
otsivad enamasti lihtsaid võimalusi ja 
panustavad palju heale õnnele. Keva
de saabudes sagenevad just rattavar
gused, eriti siis, kui need on lukusta
mata. 

2. Hoidke asju keldris,  
mitte trepikojas

Trepikoja asemel on asju turvalisem 
hoida lukustatud ja korralike ustega 
keldris, mis on varustatud ka lisa või 
koodlukuga. Seda just tihti vahetuvate 
elanikega majades, kus keldrisse pääse
mise võimalus laieneb ka neile, kes sin
na enam pääsema ei peaks. 

3. Ärge avage ust tundmatule  
külalisele 
Fonolukuga majades leppige omavahel 
kokku, et võõrad ilma põhjuseta majja 
sisse ei saaks. Võõrastele, kelle edasises 
tegevuses te täielikult kindel pole, ei ta
su ust avada, sest töömehed või maja
elanike tuttavad võtavad üldjuhul 
ühendust ühistu esimehe või konkreet
se korteriga, kuhu nad on kutsutud. 

4. Kodust lahkudes hoidke  
uksed-aknad kinni

Kodust lahkudes sulgege korralikult kõik 
aknad ja uksed, eriti esimestel korrustel. 
Kasutage kõiki lukke, riive või haake ja 
tõmmake ette kardinad. Lisakindluse an
navad aegreleega valgusallikad, mis jäta
vad mulje, et keegi on endiselt kodus. 

Tööl käivatel vanematel soovitame 
selgitada oma lastele, et õue mängima 
minnes tuleb neil lukustada nii korteri 
kui ka majauks.

5. Andke naabrile teada,  
kui lähete reisile 

Pikemaks perioodiks kodust lahkudes 
andke sellest teada usaldusväärsele 
naabrile, kes teie korteril, ukseesisel ja 
rõdul silma peal hoiab. Ühtlasi paluge 
aegajalt tühjendada oma postkast, mis 
võib vargale olla märgiks, et pererah
vast pole kodus. 

Alahinnata ei tohiks pensionipõlve 
nautivate eakate naabrite tähelepanelik

kust, kes on päevasel ajal enamasti ko
dus ja näevad maja ümber toimuvaid 
tegemisiliikumisi. Looge nende ini
mestega head suhted ja julgustage neid 
oma tähelepanekuid jagama. 

6. Pange tähele, mis toimub  
teie naabruses 

Pöörake tähelepanu hoovides ja trepi
kojas liikuvatele võõrastele. Vargad ot
sivad tihti võimalikku vargusobjekti au
toga aeglaselt majade vahel ringi sõites 
ja kohalikke elanikke kõnetades. Tund
ke huvi, mida võõrad otsivad ja kelle 
juurde lähevad.

Märgates võõrast kahtlast autot, kir
jutage üles autonumber, mark, värvus 
ja eritundemärgid ning andke sellest vii
vitamatult teada ka politseile. 

Võõraste isikute puhul jätke meelde 
nende tundemärgid ja andke neile mär
ku, et neid on märgatud – see enamas
ti peatab kurjade kavatsustega inimes
te tegevuse. Mõelge alati enda turvali
susele, sest teolt tabatud kurjategijad 
võivad olla ohtlikud. Vajadusel teavita
ge koheselt politseid. 

Mitte keegi ei ole varguste vastu 
kaitstud ja absoluutset turvalisust ei ta
ga ükski ettevaatusabinõu. Küll aga saab 
teha varaste elu võimalikult keeruliseks, 
kui järgida eelpool soovitatud nõuan
deid. Nii saame üheskoos vähendada 
varguseriske ja muuta oma elukeskkond 
turvalisemaks.

Turvalisus kortermajas: 
ole vargast targem

Viimastel aastatel on korterelamutes 
sagenenud kübervargused ja ITkuri
teod, kus halvasti kaitstud WiFi kaudu 
tungitakse omaniku arvutisse, levita
takse pahavara, tellitakse internetipoo
didest kaupu või pannakse toime muid 
kelmusi. 

Kahtlase ja parooliga lukustamata 
juhtmevabasse internetiühendusse tu
leb suhtuda äärmise ettevaatusega ja 
hoiduda oma seadme ühendamisest 

sellise võrguga. Turvalisuse tagami
seks muutke kodus WiFi ruuteril toot
ja poolt kaasa antud parool, sest teha
seseadetega ruuterisse on kerge pää
seda igaühel, kel selleks vähegi tead
misi on. 

Pahatahtlik sissetungija saab ruute
ri seadistusi muuta nii, et te ei pruugi 
hiljem oma võrku ise pääsedagi. Võtke 
kasutusele uus ja raskesti äraarvatav pa
rool. Turvalisuse huvides võib võrgu 

sulgeda staatilise IPaadressiga, mida 
teab ainult kasutaja. 

Kui olete langenud internetikonto
de ebaseadusliku kasutamise või muu 
ITkuriteo ohvriks, teavitage sellest po
litseid. Mida kiiremini toimunust tea
da annate, seda suurem on lootus sel
gitada välja teo toimepanija. Kogu ar
vutis olev info tuleb säilitada, et polit
seil oleks võimalik koguda vajalikud 
tõendid. 

Netipätid kaaperdavad kaitsmata WiFi võrke

Artikli ilmumist toetab Siseministeerium projekti “Turvalisus kortermajas” raames.


