
 
 

 VARGUSEOHU HINDAMINE 
1. Palun täida küsimustik.  

2. Hinda varguseohtu ja planeeri ohutus. 

 

   

1 Valgustus JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas kõik  võimalikud sissemurdmise kohad valgustatud: 

tänavavalgustuse, valgusreklaamide  või turvavalgustusega? 

        

 

 2. Kas olete valgustanud kõik pimedad alad, kus varas võib 

töötada märkamatult? 

        

 3. Kas kogu territoorium, parkimisala ja -kohad on hästi 

valgustatud? 

        

 4. Kas  siseruumide valgustust  on kasutatud pimeduse 

vähendamiseks, mis mööduvatel inimestel võimaldab märgata 

varjatult tegutsevaid võimalikke kurjategijaid? 

        

     

2 Väline esemete paigutus JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas kastide või kaupade hunnikud ladustatud nii, et nad ei 

anna varastele peidukohti? 

        

 2. Kas teie ehitise ümbert on eemaldatud kõrge rohi, laokil 

esemed või prügi? 

        

     

3 Tara JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas teie ehitis ja territoorium on piiratud taraga?           

 2. Kas tara aitab suurenda turvalisust?         

 3. Kas teie tara on piisavalt kõrge või kaitstud pealt 

okastraadiga (min 15 cm kõrgune)?  

        

 4. Kas teie tara on terve ja heas seisukorras?         

 5. Kas teie tara on paigaldatud (ehitatud) nii, et sissetungija ei 

saa selle alt läbi ronida? 

        

 6. Kas karbid, kastid ja materjalid on ladustatud piisavalt 

kaugele tarast, mis võivad aidata sissemurdjal pääseda lihtsalt 

üle aia? 

        

 7. Kas väravad on tugevad ja heas seisukorras?         

 8. Kas väravad on korralikult lukustatud?         

 9. Kas väravahinged on turvalised?         

 10. Kas olete sulgenud või likvideerinud kasutamata väravad 

või läbipääsud? 

        

     

4 Uksed JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas olete turvanud kõik kasutatavad ja kasutamata uksed?         

 2. Kas sisse- ja väljapääsude ukseklaasid on kaitstud 

valveandurite ja turvakile, -trellide või -kardinaga? 

        

 3. Kas kõik teie uksed on valmistatud nii, et ukseklaasi või -

paneeli lõhkumisel ei saa ukselukku avada seest? 

        

 4. Kas hinged on konstrueeritud või paigaldatud nii, et tihvte ei 

saa välja tõmmata või ust maha tõsta? 

        

 5. Kas lukukeel on konstrueeritud või kaitstud nii, et seda ei 

saa  õhukese vahendiga tagasi tõmmata või lükata? 

        

 6. Kas lukk on konstrueeritud või ukseraam ehitatud nii, et 

ukseraami ei saa laiali suruda? 

        

 7. Kas ukselukud on silindertüüpi?         

  

 

 

   



 
 

5 Aknad JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas eemaldate ööseks vaateakendelt väärtuslikud tooted ja 

näidised? 

        

 2. Kas klaasid on turvakiletatud  ja  välistatud 

klaasipurustamisele klaasikildude või klaaspaketi kukkumine 

ruumis olevatele esemetele või kaubale? 

        

 3. Kas akendega ruumi on paigaldatud klaasipurunemise 

andur? 

        

     

6 Seinad ja katus JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas teie seinad on tegelikult nii kindlad kui nad välja näevad?          

 2. Kas olete likvideerinud kõik turvamata avad välisseintes ja 

siseruumide vaheseintes? 

        

 3. Kontrollides seinu, kas olete kõrvaldanud kohad, kus 

sissemurdja saab märkamatult töötada ladustatud  materjalide 

või taimede (puude või põõsaste) varjus? 

        

 4. Kas teie katuseavad on turvaliselt kaitstud või katusel 

liikumisest annab märku häiresüsteem? 

        

 5. Kas olete kõrvaldanud kõik nõrgad kohad seintes või katusel,  

kust sissemurdja saab lihtsalt kasutada lähedal olevat kasvavat 

puud aknast sisse pääsemiseks või katusele ronimiseks? 

        

7 Valveseadmed JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas olete uurinud valvesüsteemi kasutamist?         

 2. Kui teil on valvesüsteem, kas sellel on vastavussertifikaat?         

 3. Kas teie valvesüsteemi on regulaarselt kontrollitud?         

 4. Teie hoones tehti muudatusi, kas tehti ka valvesüsteemile 

kontroll, et tagada selle töökorras olek? 

        

 5. Kui volitatud töövõtja teostab teie valvesüsteemi hooldust, 

kas te küsite igakord kirjalikku tööde kirjeldust ja tehtud tööde 

akti või aruande arve saamisel? 

        

8 Võtmed, koodid, läbipääsukaardid JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas  lukud, kiibid, võtmekaardid või elektroonilised koodid 

muudetakse igakordselt kui töötajad lahkuvad? 

        

 2. Kas universaalvõtmete arv on piiratud ja samuti isikud, kes 

sellist võtit regulaarselt vajavad? 

        

 3. Kas on võtme- ja koodikaartide omanike kohta peetakse 

registrit? 

        

 4. Kas juhtkond suudab tuvastada võtme, kiibi, 

läbipääsukaardi omaniku ja selle kasutamised? 

        

9 Seifid JAH EI Palun kirjelda 

 1. Kas teie seif on mõeldud nii sissemurdmise kui ka tule 

kaitseks? 

        

 2. Kas teie seif on varustatud turvalisuse märgistusega?         

 3. Kui teie seif kaalub vähemalt 340 kg, on see kindlalt 

kinnitatud põrandale, seinale või valatud betooni? 

        

 4. Kas teie seif paikneb  nii, et politsei või turvatöötaja näeb 

seda väljast sisenemata ruumi või hoonesse? 

        

 5. Kas ala teie seifi ümber on öösel valgustatud?         

 6. Kas seifiruumi lagi, seinad, põrand ja uks on turvalised? 

 

        

 Lõpetasite küsimustiku, kuid vajate lisateavet? 
Eespool toodud küsimustik võib aidata teid varguseohu hindamisel. Abi 
täiendavata küsimuste korral leiate: www.risk3.ee, epost:info@risk3.ee  
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