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KONTSEPTSIOONI EESMÄRK, 
MISSIOON JA VISIOON

ohutu ja turvaline elukeskkond kõigile elanikele

koostöös partnerite ja kogukondadega ennetame süütegusid

  

  

VISIOON:

MISSIOON:

Kontseptsiooni eesmärk on kujundada Politsei- ja Piirivalveametis ühtne suunis turvalise 
ruumi loomise arendamiseks. Kontseptsioonis kirjeldatakse rolle ja koostööpõhimõtteid, et 
suurendada ennetustöö tulemuslikkust keskkonna planeerimisel ja olla pädev partner 
turvalise ruumi loomise temaatikas. Kontseptsioonis on määratud üldsuunad, kuhu soovime 
asutusena jõuda aastaks 2030, et avalikus ruumis ilmnevaid ohte ära hoida, osaledes 
turvalise ruumi loomise aruteludes ja protsessides. 

Kontseptsioon on mõeldud kasutamiseks PPA ametnikele, kes puutuvad kokku kogukonnatöö 
ja avaliku ruumi korraldusega. Selles on esitatud üldiseid juhtimissuuniseid, kuid ka praktilisi 
juhiseid turvalise ruumi loomise teemadel piirkonnatöös rakendamiseks.

Kontseptsioon on valminud Horizon 2020 projekti „Cutting Crime Impact“ raames.

Keskkond on üks teguritest, mis võib soodustada ohtude ja süütegude realiseerumist. Et ennetada 
süütegusid, peab politsei olema turvalisuse eksperdina asjatundlik partner turvalise keskkonna 
kujundamisel. Kvaliteetset avalikku ruumi ei ole üheski ühiskonnakorralduses võimalik saavutada 
ilma eri asutuste ekspertide ühise panuseta, mistõttu peaks politsei ruumiloome küsimustes 
edastama senisest enam enda teadmust turvalisuse seisukohast.
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TURVALISE RUUMI LOOMINE: 
MIKS, MIDA, KUHU JA KUIDAS?

ON VAJA RÄÄKIDA TURVALISE RUUMI LOOMISEST?

Pane tähele!

 

 
 

Turvalise ruumi loomine on alguse saanud Ameerikast, kus võeti kasutusele CPTED (Crime 
Prevention through Environmental Design) mõiste - kuritegude ärahoid keskkonna kujundamise 
kaudu. Esimesena kasutas seda mõistet 1971. aastal Ameerika kriminoloog C. Ray Je�ery, kes 
kirjutas oma raamatus:„Kuritegevust saab kontrollida linnaplaneerimise kaudu, mille 
puhul on turvalisus ja ohutus planeeritud tänavatesse, hoonetesse ja parkidesse. Meie linnad 
on ebaturvalised, kuna pakuvad võimalusi kuritegude sooritamiseks. Linnasid võib aga 
planeerida ka nii, et see suurendab lähedasi kontakte inimeste vahel."

Tänapäevaks on keskkonnakujunduse kohta mitmes Euroopa riigis näiteid, kus nutikate 
keskkonnalahendustega on loodud turvalisi piirkondi. Üks selliseid on naaberriigi Soome 
Muotiala piirkond, kus eesmärk oli luua turvaline keskkond. Selleks tehti koostööd 
elanikega, et arvestada interaktiivses planeerimises nende arvamust. 

CPTEDst rääkides keskendutakse maailmapraktikas suuresti linnapiirkondadele, kuid 
Eesti kontekstis mõistame turvalise ruumi loome all ka avalikku asustatud ruumi.

MIKS
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ON PPA TURVALISE RUUMI LOOMISE TEMAATIKAS
SENI TEINUD?

Olulist rolli kandis kohaliku politseipiirkonna esindaja, kes osales turvalisusküsimuste 
eksperdina kõigil kohtumistel, mis keskendusid linna detailplaneeringu koostamisele 
piirkonna jaoks. Politsei rakendas oma teadmisi kuritegevuse ja korrarikkumiste ilmne-
mise kohta, näiteks hinnates kohaliku kuritegevuse kontsentreerumist ja selle mõju 
esialgsetele planeeringutele. (CPTED käsiraamat politseinikele, 2016) 

Teadlikult alustati turvalise ruumi loomise teemadega PPA-s 2013. aastal, kui viidi ellu projekt 
„Ruumilise planeerimise, ehitatud keskkonna kujundamise ning süütegude ennetamise meetodite 
arendamine ja tutvustamine elukeskkonna turvalisuse parandamiseks (CPTED)”, mis kestis 
01.12.2013 kuni 30.11.2015 ning kaasas üksteist koostööpartnerit Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Projekti lõppedes valmis CPTED käsiraamat planeerimises osalevatele politseinikele ja 
teistele ametnikele, kes vastutavad turvalise elukeskkonna tagamise eest, mis aitab mõista 
CPTED peamisi põhimõtteid ning pakub praktilisi teadmisi planeerimises osalemiseks. 
Järgmistel aastatel koolitati üle 50 politseiametniku märkama süütegude ilmnemise 
põhjuseid, mida võivad soodustada just keskkonnategurid.

2018. aastal liitus PPA projektiga „Cutting Crime Impact“ (CCI), mille esimene tähtis etapp oli 
turvalise ruumi loomise hetkeseisu ja CPTED projekti mõju selgitamine. Selle kontseptsiooni 
tarbeks korraldati mitu intervjuud PPA sees ja väliste ekspertidega ning uuriti kodanike 
teadlikkust ja vajadust ruumiloome kaudu vähendada süütegusid. Kuigi ligi 80% elanikest 
tundis end oma kodukohas turvaliselt, leidsid nad, et turvalisuse suurendamiseks on vaja 
tagada korralik valgustus, turvaline liikumine kõrvalistel teedel ning politsei parem nähtavus. 
Lisaks soovisid elanikud, et ametiasutused kaasaksid kohalikke elanikke rohkem 
planeerimisse. Ruumiloojad – planeerijad ja arhitektid – märkisid olulise vajakajäämisena 
ühtse arusaama puudumise erinevate asutuste vahel turvalise ruumi loomise küsimustes.

PPAs korraldatud intervjuude põhjal selgus, et 

 1.Ruumiloomega ei ole paljud PPA ametnikud kokku puutunud ning ei teata, mis on  
 CPTED põhimõtted;

 2.Koostöö KOVidega on selles küsimuses ebaregulaarne ning põhineb pigem isiklikel  
 suhetel kui süsteemsel koostööl; 

MIDA

Eelnev näide ilmestabki ruumiloome ja sealjuures politsei kaasatuse tähtsust. Pöörates juba 
ruumi loomise varases faasis tähelepanu keskkonnale ning hinnates sealseid turvalisuse 
aspekte, on võimalik vähendada ka keskkonnas ilmnevaid süütegusid.Politsei kaasatus on 
oluline juba olemasolevate piirkondade turvalisuse tagamisel, kus politseil on eelkõige 
märkaja ning turvalisuse eksperdi roll ümberkujundamist vajavates piirkondades ja 
hoonetes, et hoida ära süütegusid.
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SOOVIME TURVALISE RUUMI LOOMISE 

 

TEMAATIKAS JÕUDA?

JÕUAME SOOVITUD EESMÄRKIDENI?

Ruumiloomega tegelemine on PPAs seni olnud juhtumipõhine ja kätkenud endas peamiselt 
KOVilt laekunud planeeringute kooskõlastamist ning märgukirjade edastamist KOVile. 
Koostöö on olemas, kuid hoolimata sellest on puudunud planeeringute kooskõlastamisel 
ühetaolisus ja kindel struktuur, mida järgida. Kooskõlastamine on põhinenud sageli 
soovitusel juhinduda CPTED põhimõtetest, mis on partnerasutuste jaoks tihti ebaselge, 
kuna puudub ühtne arusaam CPTED sisulisest väärtusest ja põhimõtetest.

PPA on seadnud üheks strateegiliseks eesmärgiks kogukondade turvalisuse ja 
elukeskkonna ohutuse, mille saavutamiseks soovime senisest enam kaasa rääkida 
avaliku ruumi kujundamises. PPA ametnikena reageerime iga päev juhtumitele. See 
võimaldab meie ametnikel näha otseseid ohte, mis on põhjustatud keskkonnateguritest. 
Oluline märksõna on siin kogemuslik teadmus, mis annab politseiametnikele eelise teiste 
partnerite ees, hinnates ruumi kasutust.

Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 eesmärk turvalise ruumi loomise temaatikas: 
„Süütegusid ja õnnetusi ennetava turvalise ruumiloome põhimõtted on juurutatud 
kõigi kohalike omavalitsuste planeerimistegevustes.“

Et saavutada soovitud eesmärgid ja olla tugev partner, peavad PPA ametnikud, kes puutuvad 
kokku kogukonnatöö ja avaliku ruumi korraldusega, teadvustama oma rolli märgata 
keskkonnas puudusi, mis võivad viia kuritegevuseni, ning sellele reageerima. Vaja on teada 
koostööviise ja mõista eesmärgipärast töötegemist, selle kõrval ka CPTED põhimõtteid ja 
arusaama, kes on ruumiloomega tegelevad olulisimad partnerid PPA jaoks.
 
Kontseptsiooni arengusuundade järgimine tulevaste aastate jooksul aitab PPA-l kui 
organisatsioonil suurendada teadlikkust ja võimekust ruumiloome küsimustega 
tegelemisel. 

 3.Tuntav on vajadus, et planeerijad võiksid konsulteerida PPAga juba  planeeringute  
 alguses, mitte selle lõppfaasis;

 4.Tagasiside märgukirjade ja detailplaneeringute kooskõlastuste kohta ei ole piisav, 
 mis tähendab, et politseiametnikel pole küllaldasel määral teadmist, et anda   
 asjakohast tagasisidet (mõlemapoolne).

KUHU

KUIDAS
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TURVALISE RUUMI LOOMINE JA 
POLITSEITÖÖ

BAASTEADMISED TURVALISE RUUMI 
LOOMISE OLEMUSEST

Turvalise ruumi loomise mõistmiseks on vaja aru saada, kuidas näevad erinevad partnerid 
turvalisust ruumis ning kuidas nad saavad ka enda teadlikkusest lähtuvalt ruumi ja sellega 
seonduvaid probleeme lahendada. Kuidas mõistab seda politseiametnik, kuidas võib 
mõista seda arhitekt ning millised on osaliste teadmistest lähtuvalt nende võimalused? 

„Minu jaoks tähendab turvaline ruumiloome eelkõige ruumiloome tööprotsessi, mis 
arvestab keskkonna mõju inimeste võimalikule hälbekäitumisele. Eelistada tuleks siis 
ruumi, mis võimalikku hälbekäitumist ennetab.“ 

„Keskkonna kujundamise läbi teostatav kuritegude ennetamine on proaktiivne 
kuritegude ennetamise filosoofia, mis põhineb teoorial, et ehitatud keskkonna õige 
kujundus ja tõhus kasutamine võivad vähendada kogukonnas kuriteohirmu ning 
kuritegevust ning suurendada elukvaliteeti või isegi kõrvaldada kuritegude esinemise 
võimalikkuse keskkonnas ning edendada seaduskuulekate kasutajate positiivset 
seotust ruumiga.“ 

Lauri Läänelaid, EKA arhitektuuriosakond

CPTED käsiraamat

Ruumiloome on ruumi arengut (sh arendamist) mõjutavate otsuste kujundamine ja 
elluviimine. See on protsess, mille käigus luuakse või parendatakse olemasolevat 
keskkonda, sealjuures arvestades keskkonna mõju inimeste võimalikule hälbelisele 
käitumisele ning hoiakuile. Seega tuleb ruumiloome puhul läbi mõelda ruumi või objekti 
võimalikud probleem- ja kitsaskohad, näiteks kas ruumi kasutajaile on tagatud juurde- ja 
ligipääsud, tuleohutus, operatiivteenistuste võimalik liikumisruum, tuletõrjeks vee 
kättesaadavus, sealhulgas ka avaliku ja erasfääri eristamine ehk keskkonna kujunduse 
kaudu alade mõtestamine. 

Suurendamaks omaniku tunnetust on ruumiplaneerimise juures oluline selgelt, sealjuures 
loomulikult, eristada avalik ruum erast. Ruumi hea kavandamine ning tõhus kasutamine 
võib vähendada kuritegevuse esinemissagedust ja inimeste hirmutunnet. 
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Joonis 1. Kuritegevuse kolmnurk (autori koostatud Huber, Mui, Mailley, 2015 alusel)
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Turvalise ruumi loomist on vaja lahti mõtestada ka sihtrühma põhjal. Sihtrühmi võib 
jagada nii sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi kui ka huvide jms sellise alusel. Näiteks 
ootab eakas inimene linnaruumilt kindlasti muud kui tänavakunstnik või liikumisraskusega 
inimene. Seetõttu tuleks avalikku ruumi hinnata erinevate liiklejate seisukohast. 

Lisaks tuleb arvestada erinevaid huvirühmi, kelle hulka võivad kuuluda näiteks koolid, 
piirkonnas asuvad ettevõtted, korterite omanikud, politseinikud, päästeametnikud jt. Seega 
on turvalise ruumi loomine väga kompleksne ja mitmete valdkondade ülene, mis nõuab 
seetõttu ka politseiametnikelt teadlikkust ja head partnerite tundmist ning koostööoskust.

Väga hästi ilmestab turvalise ruumi loomise olulisust joonisel 1 kujutatud kuritegevuse 
kolmnurk. Kuritegevus ilmneb alati kolme näitaja koosmõjul: 1) ohver, 2) rikkuja, 3) 
keskkond. Kuritegevuse ennetamise puhul on oluline, et politsei teab ja tunneb turvalise 
ruumi loomise põhimõtteid ning valdab ekspertteadmist turvalisuse kohta ruumis. 

Turvalise ruumi loomise baasteadmiste korral on tähtis politseile juba tuttavate CPTED 
põhimõtete mõistmine. CPTED käsiraamatu saab kätte aadressilt https://www.siseministee-
rium.ee/sites/default/files/dokumendid/Ennetus/cpted_kasiraamat_politseinikele_et.pdf

Keskkonna turvalisuse puhul on vaja läbi mõelda: 

1.Mis on selle ruumi/piirkonna/objekti eesmärk?

2.Millised sotsiaalsed, kultuurilised, juriidilised või füüsilised eripärad määravad 
kindlaks soovitud ja vastuvõetava käitumise selles ruumis?

3.Kas loodud ruumi kujundus toetab soovitud või aktseptitud käitumist või takistab 
ruumi produktiivset kasutamist?

4.Milliseid süütegusid võib keskkond soodustada? 
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EBATRADITSIOONILISED OHUD

Sellistel puhkudel on kurjategija sooviks enne teo toimepanekut tihti suuremal või vähemal 
määral oma sihtmärki kaardistada, kogudes selle kohta põhjalikke andmeid või valides 
kuriteo toimepanekuks tunnetuslikult sobiva koha. Nende kuritegude hulka kuuluvad 
näiteks terrorikuriteod aga ka vaenukuriteod (EE-s veel detsember 2020 seisuga vaenukuriteo 
koosseisu ei ole). 

Terrorirünnakute puhul ei pruugi olla eesmärgiks inimeste tapmine ja ülemäära suured 
inimkaotused – need on vaid taktikaline vahend, et end kuuldavaks teha. Küll aga on selliste 
tegude puhul soov õõnestada ühiskondlikku turvatunnet, muuta poliitilist kurssi ja õhutada 
sotsiaalset vaenu. Eesmärkide loetelu ei ole loomulikult lõplik.  

Et sellist eesmärki täita valivad terroristid tihti oma sihtmärgiks objektid-tänavad-piirkon-
nad-linnaosad, mis käesoleva materjali kontekstis vastavad kõikidele nõuetele ning 
üldjuhul ei kutsu esile klassikaliselt hälbivat käitumist. Pigem vastupidi – õige ja 
elukeskkonda toetava planeeringuga kutsuvad sellised objektid inimesi enda juurde ning 
tekitavad meeldiva tunde – inimesed soovivad sellises keskkonnas olla ja aeg veeta. Sellistel 
objektidel peetakse massiüritusi, tehakse rahvakogunemisi jms. Teisalt võivad sihtmärkideks 
olla ka väikestele kogukondadele kuuluvad hooned/piirkonnad – näiteks paljudes maailma 
linnades on eraldi juudikvartalid aga ka lihtsalt juudi kogukonna hooned. Selliseid hooneid 
leiame ka Tallinnast. 

Omaette klassi sihtmärkidest moodustavad dünaamilise iseloomuga sümbolid. Nendeks 
on näiteks Laulupeo rongkäik aga ka 24.veebruar ja Võidupüha paraad, lisaks Jõuluturg. Ka 
sellistel puhkudel tuleb tähelepanu pöörata just arhitektuurile ning ümbritsevale 
keskkonnale üldisemalt. Siin on politsei roll kandev – meie roll on märgata ja tuvastada 
ohtusid ka sellistel puhkudel. Oluline on mõista, et kuigi käesolevas peatükis kirjeldatud 
ohud ei ole veel Eestis realiseerunud, on meie ülesanne oma tegevusega mistahes riske 
maandada, st ennetada. Lisaks peaksime ohtude realiseerumise korral olema valmis tegutsema 
ühtse süsteemina – st, reageerivad politseijõud, kiirabi, päästeamet jt ühelt poolt dünaamiliselt 
ning elukeskkond – st, hooned, rajatised, tänavad, teed, teiselt poolt, staatiliselt. Et selline 
lahendus oleks võimalik, on just politsei ülesanne teada ja tunda ka mittekonventsionaalseid, 
st ebatraditsioonilisi ohte. 

Turvalise elukeskkonna planeerimisel tuleb lisaks klassikaliselt hälbiva käitumise esile  
kutsumisele vaadelda ohuna ka ebatraditsioonilisi ohte.

Need on ohud, mille realiseerumise tõenäosus võib olla mõnes riigis võrdlemisi madal 
kuid mille mõju ühiskondlikule turvatundele, realiseerumisel, on väga suur. Selliste 
ohtude puhul ei ole tegemist alateadliku väärkäitumisega mida võib põhjustada seda 
soodustav puudulikult planeeritud elu- ja viibimiskeskkond vaid tahtega sooritada spetsiifiline 
kuritegu näitamaks oma meelsust, vastalisust, agressiooni, protesti.  
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POLITSEI ROLL JA TÖÖPROTSESSID

Politsei saab turvalise ruumi loomise teemas olla kas märkaja rollis või turvalisuse eksperdina 
kooskõlastaja rollis, kus esimesel juhul on KOVi ja PPA vahelise koostöö algataja sageli just 
politseiametnik ning teisel juhul võib olla algataja ka KOV.

Turvalise ruumi loomise küsimustega puutub politsei enamasti kokku järgmistel juhtudel:

Turvalise ruumi loomise teemadega tegelemiseks peab ametnik selgeks saama 
järgmised põhimõtted:

 1.Mis on turvalise ruumi loomise ehk CPTED kuus aspekti;

2.KOVi teavitamine mahajäetud ja/või ohtlikest hoonetest; 

3.Valvekaamerate paigutamise soovitused KorSi § 34 alusel;

4.Elanike teavitamine ja nõustamine turvalise ruumi loomise põhimõtetest;

2.Kes on peamised partnerid tööpiirkonnas;

1.Märkaja rollis on politseiametniku ülesanne oma töökohustusi täites pöörata  
tähelepanu ka keskkonnale ning mõista laiemalt süütegude ilmnemise põhjusi. 
Tihti võibki juurpõhjus tuleneda hoopis keskkonnast. Sel juhul tuleb koostöö kaudu 
(ümarlaud, märgukiri, ühisoperatsioon jne) juhtida KOVi tähelepanu parandamist 
vajavatele kohtadele ning anda nõu, kuidas lahendada probleem turvalisuse 
seisukohast. Tähtis on koostöösuhete loomine kohaliku omavalitsuse ametnikega. 

3.Mil viisil jagada soovitusi KOVidele (ümarlauad, märgukirjad, ühisoperatsioonid);

4.Kes on vastavas politseijaoskonnas detailplaneeringute (ent ka teiste turvalise 
ruumi küsimuste) kooskõlastaja (jaoskonna enda praktika järgi võib selleks olla 
piirkonnapo litseinik. Siinkohal tuleb hinnata juhtumi ulatust ning vajaduse korral 
kaasata jaoskonnajuht, liiklusrühm jne);

5.Lisaks tuleb ennast kursis hoida uuenduslike turvalise ruumi loomise võimalus-
tega teiste piirkondade parima praktika näitel.

5.Liikluskorralduse küsimused. 

1.KOVist ja ka teistelt osalistelt laekunud planeeringute kooskõlastused;
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Kõikide ruumiloomet puudutavate otsuste, arvamuste avaldamise jms korral peab 
politseiametnik lahti mõtestama otsuse tegemise alused, st kust pärineb info, mis 
seisneb otsuse taga (nt paigavaatlus, statistilised näitajad, vestlused kohalike elanikega 
jne). Otsuse tegemise alused peavad olema vajaduse korral taasesitamise vormis.

Joonis 3. PPA ametniku tegevused kooskõlastaja rollis

Joonis 2. Politseiametniku tegevused märkaja rollis (autori koostatud)

PPA ametniku tegevused

Algsündmus: PPAsse 
laekub keskonna- 
alane küsimus koos- 
kõlastamiseks

Anna hinnag  
kooskõlastust 
vajava küsimuse 
ulatusele ja eksper -
tiisi vajaduse kohta

Kaasa vajalikud 
amentikud/ 
üksused sisendi 
kogumiseks

Hinnake  
esitatud küsimuse   
turvalisust CPTED  
põhimõtete järgi

Vormistage  
põhistatud ja  
kaalutletud otsus 
ning saatke KOVi

Hinnata tööpiirkonda
turvalise ruumiloome   

(6) põhimõtetest  

lähtuvalt

Tuvasta keskkonnast  
tulenev probleem 
(kasuta selleks etteantud 
vormi Lisa 1) 

Pöördu partneri poole 
probleemi lahendamiseks  
(aruteluringid, nõustamine)

Järelhindamine: kas 
keskkonnas tekkis 
muutus ja turvalisuse 
küsimus lahenes

 
 

 
 

2.Kooskõlastaja rollis võib olla koostöö algatajaks KOV, saates PPA-le hinnangu andmiseks 
üld- ja/või detailplaneeringud. Säärasel juhul tuleb politseiametnikul korraldada vajaliku 
sisendi kogumine enda politseijaoskonnast (või laiemalt PPAst, tuleb hinnata vajadust!) 
ning võtta ettepanekute ja kooskõlastuse andmisel arvesse CPTED põhimõtteid. Politsei-
poolne kooskõlastus peab lähtuma turvalisuse printsiipidest ning arvestama piirkonna 
seniseid süütegude näitajaid. Samuti peab politseiametnik tagama suhtluse KOViga peale 
kooskõlastuse andmist, et vajaduse korral teha järelhinnang ning anda uued/täiendatud 
soovitused planeeringu kohandamiseks. Seega võib joonisel 2 kujutatud protsess korduda 
algusest peale mitu korda, seni kuni kooskõlastatav ruum on kuritegevuse ennetamise 
seisukohalt piisav.
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VÕTMEPARTNERID JA 

 
KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED

VÕTMEPARTNERID

KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED

Olulisimad partnerid PPA jaoks on kahel tasandil:

 1.riiklikul tasandil

Riiklikul tasandil tasandil on partnerid asutused ja eksperdid, kellega koostöös 
kujundatakse turvalise ruumi loomisega seotud poliitikat ja protsesse. Tähtsamad 
neist on Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Linnaplaneerimise Amet, Siseministeerium, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide 
Liit, Muinsuskaitse Amet, Naabrivalve, Linnalabor jt.

Igapäevatöös on aga tähtis piirkonnaametniku tegevus ja tema suhtlus partneritega, et 
tagada kogukonna turvalisus. Seega on kaalukamad partnerid piirkonnaametniku jaoks 
tema tööpiirkonnas KOVi planeerimisametnikud ja LOVi/KOVi juhid, kohalikud elanikud, 
Tallinnas MUPO, Naabrivalve sektorid, korteriühistud, külaseltsid jt piirkonnas paiknevad 
ühendused (sh ametiasutused, ettevõtjad). 

Partnerite vastutusvaldkonnad ja täpsem ekspertiis on kirjeldatud kontseptsioonis Lisa 2 ja 
PPA ootused partneritele, mis kirjeldati turvalise ruumiloome töötoas on leitavad Lisas 3.

Turvalise ruumi loomise koostööpõhimõtted ei erine oma olemuselt teiste valdkondade 
ülestest koostöödest, milles PPA osaleb. Koostööprotsesside mehhanismiks on võrgustikutöö, 
mille tunnused on ühine eesmärk, kindlaksmääratud rollid ning selge protsessi kirjeldus. 
Turvalise ruumi loomise koostöövõrgustiku olemasolu korral on PPA ametnik eelkõige 
turvalisuse ekspert.

Tööprotsessid turvalise ruumi loomise temaatikas seisnevad heal koostööl partneritega. 
Esimene tegevus koostöövõrgustiku loomisel on kontaktide leidmine ja koostöökokkulepete 
sõlmimine (nii formaalsed kui ka mitteformaalsed kokkulepped). Võrgustikutööd ilmestab 
joonis 3. 

2.kogukonnatöö tasandil
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Joonis 4. Üldine tööprotsess PPA ja KOVi vahel 

Kontakti loomine 
KOV-iga,  
koostöö- 

kokkulepped

Infovahetus 
(PPA-lt KOV-ile ja 

vastupidi)

Turvalisuse  
ümarlaudades  

osalemine  
(piirkonna turvali-

suse loomine)

Tagasisidestamine 
ja järelhindamine

Kui probleemi/koostöö algatajaks on kohalik omavalitus või mõni teine ruumiloomega tegelev 
ametiasutus või eraisik, siis tuleb järgida samuti eespool nimetatud etappe, sh peab politseiametnik 
jälgima järgmisi samme: 

Praeguses ruumiloome arenguetapis võib teatud juhtudel olla oluline, et politseiametnik ise 
võtaks vedava rolli vähemalt koostöö algusfaasis, kuid siinkohal tuleb partneritele selgitada 
PPA kui eksperdi rolli ning aidata kaasa võrgustiku efektiivsemale toimimisele.

 1.Tee kindlaks turvalise ruumiloome kontakisik enda jaoskonnas;

 2.Otsus: kas teemaga jätkab jaoskonnakontakt või sina ise;

 3.Lepi kokku kohtumiste sagedus partneriga;

 4.Lepi kokku vahetatava info liik ja vajadus;

 5.Tutvusta PPA ekspertiisi ja sellest tulenevaid võimalusi.

 (piirkonna turvalisuse
loomine)

koostöökokkulepped
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Arengusuunad aastani 2030

14

ARENGUSUUNAD TULEVIKUKS  

 
Politsei- ja Piirivalveameti kui terviku efektiivsemaks ning mõtestatumaks töökorraldu-
seks pannakse selles kontseptsioonis paika arengusuunad aastani 2030. Arengusuunad 
esitatakse osaliselt järgmiste aastate tegevuskavades ja tööplaanides, et tagada tulemuste 
saavutamine. Arengusuundade tegevuskavadesse ja tööplaanidesse lisamise korraldab 
vastutava teenuse omanik koostöös prefektuuride koordinaatoritega.

 1.Rakendada arengusuunad tegevuskavadesse ja tööplaanidesse 

 2.Hinnata keskkonnaplaneerimise/turvalisuse spetsialisti vajadust PPAs ning      
 luua vastav ametikoht.

3.Hinnata planeerimisseaduse muutmise vajadust, et ennetada kurite gevust 
ruumiloomes. Käesolev seadustik ei kohusta turvalisuse riske arvesse võtta ega 
koostööd politseiga.

4.Arendada turvalise ala/hoone tunnustamise projekti (nt alatiitel Kaunis Kodu) 

 5.Süstematiseerida detailplaneeringute kooskõlastamist PPAs (uuendada 
 dokumendihaldussüsteemi DELTA protsesse/skeeme)

Arengusuund 1. Politsei- ja Piirivalveameti võimekuse ning süsteemsuse tõhustamine 
keskkonnaga seotud kuritegevuse ennetuses

 1.Jaoskond on sisemiselt arutanud ruumiloome temaatika olulisust ja selgitanud       
 välja vastutavad isikud jaoskonnas (piirkonnavanemad, jaoskonnajuht, piirkonna  
 politseinik) 

 2.Jaoskonnapõhised koostöökokkulepped on saanud uuenduse, lisades  koostöösse   
 turvalise ruumi loomise.

Arengusuund 2. Politseijaoskondadel on süsteemsem koostöö oma piirkonna kohaliku 
omavalitsusega

 1.CCI õppeprogrammi läbivad igal aastal piirkonnaametnikud ning   
 teised planeeringute ja ruumiloomega seotud ametnikud

 2.Ühtlustada turvalisuse riskide vormi rakendamist kõigis piirkondades (Lisa 1).

3.Rakendada kogemuste pagasi meetodit (luua süsteem, mis talletaks varasema 
praktika ja tehtud/pakutud lahendused)

Arengusuund 3.  Suurenenud on puutumuses olevate üksuste (piirkonna rühmade, 
atrullpolitseinike, liiklusüksuse) teadlikkus turvalise ruumiloome põhimõtetest

 1.Töötada välja ja digiteerida turvalisuse hindamise vormi kasuta miskordteised   
 planeeringute ja ruumiloomega seotud ametnikud.

 2.Digiteerida protsessijooniseid 

Arengusuund 4. Suurenenud on puutumuses olevate üksuste (piirkonna rühmade, 
patrullpolitseinike, liiklusüksuse) teadlikkus turvalise ruumiloome põhimõtetest



 

LISAD
Lisa 1. Näidisvorm probleemkohtade selgitamiseks

Vorm on hea praktika näide Ida-Harju jaoskonnast, kus jaoskonna enda initsiatiivil 
töötati välja vorm keskkonnast tulenevate süütegude ennetamiseks. Vormi rakendami-
ne/kohandamine on soovituslik. Vormi on vaja täita, et hoida süsteemset ülevaadet 
KOVile tehtud märgukirjadest, probleemidest ja nende lahenduskäikudest. Vormi peaks 
käsitlema elava dokumendina, mida täiendatakse järjepidevalt. Vormi hoiustamiseks 
soovitame jaoskonnas kasutada SharePoint OneNote funktsiooni. Tulevikuvaates peaks 
vormi täitmine olema digiteeritud.

Autor:  Roger Kumm, Ida-Harju politseijaoskonna juht
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KOVi planeerimis- 
ametnikud
• korraldavad piir-

konna planeeringu-
tega seotud tegevusi

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni- 
ministeerium
• ehituse ja elamu- 

majanduse valdkond
• e-ehitise registri 

arendus

RIIKLIKUL TASANDIL

PIIRKONNA TASAND

Justiitsministeerium
• kriminaalpoliitika 

alamvaldkonnana 
turvalise ruumi 
loomine

Riigikantselei rakkerühmad
• ruumiloome ekspertrühm
• ligipääsetavuse rakkerühm

Siseministeerium
avaliku korra tagamise 
valdkond

Eesti Kunsti-
akadeemia

ruumiloome 
ekspertide 
väljaõpe 
(arhitektuur)

Sisekaitseakadeemia
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Muinsuskaitse Amet
Naabrivalve

LOVi/KOVi juhid
• korraldavad 

kohaliku piir-
konna haldus- 
ja planeerimis-
küsimusi

Kohalikud elanikud
• annavad sisendit 

igapäevaste vajaduste 
kohta, esindades 
erinevaid siht- ja 
huvirühmi 

Tallinnas  
munitsipaal-
politsei

Arhitekt

Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet
• Tallinna linna jätkusuut-

liku ja harmoonilise arengu 
kavandamine, arvestades 
olemasoleva  
linnakeskkonna väärtusi

Tellija

Tallinnas  
Harjumaa 
Omavalit-
suste Liit

Rahandusministeerium
• ruumi planeerimise poliitika  

kujundamine
• üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
• ehitusseadus ja planeerimisseadus
• ruumilise planeerimise portaal  

planeerimine.ee

Lisa 2. Vastutavad osalised ja nende põhiülesanded 
ruumiloome temaatikas
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MUNITSIPAAL- 
POLITSEI

MINIS- 
TEERIUMID

KOVi/LOVi 
JUHT

KOGUKOND

ETTEVÕTJAD/
ERASEKTOR

ARHITEKTID

PÄÄSTEAMET

MAANTEE- 
AMET

ARENDAJAD

RIIK/RIIGI-
KOGU

- märgata probleemkohti 

- rakendada seadusi 

- julgus võtta vastutust

- kaasata politseid 

-  teavitada ja kaasata 
PPAd 

-  regulatsioone kehtes-
tades hinnata kriitili-
semalt vajadusi

-  kaasata rohkem part-
nereid (nt arhitektid, 
arendajad)

- suurendada pädevust 
turvalisuse teemadel

- kaasata PPAd varases 
planeeringute etapis

-  anda omanikele 
turvalisusega seotud 
kohustusi 

-  kutsuda ellu riiklikke 
projekte ja arendada 
valdkonda

-  luua turvalise ruumi 
loomise raamistik

-  kaasata teadlikult 
PPAd ja teisi partne-
reid võimalikult vara-
ses etapis

-  delegeerida ning 
jagada vastutust part-
neritega

-  suurendada enda 
pädevust turvalise 
ruumi loomise teema-
des

-  anda protsessi kohta 
selget tagasisidet 
PPA-le ja teistele part-
neritele

-  planeerida targalt 

-  märgata probleem-
kohti ja algatada 
ümarlaudu

-  kaasata kogukonda

-  osaleda aktiivse-
malt enda piir-
konna küsimustes

-  võtta vastutus ja 
suurendada oma-
nikutunnet

-  võtta vastutus enda 
vara eest

-  investeerida oma 
vara kaitsesse

-  luua turvaline töö-
keskkond

-  panustada kohaliku 
elu arendamisesse 

-  arvestada turvalise 
ruumi põhimõtteid 
ja ajakohastada neid 
pidevalt 

-  kaasata politseid 

-  toetada materjali ja 
teostusega turvalise 
ruumi loomist 

- plaanida objekte nii, 
et need võimaldak-
sid reageerivatele 
üksustele ligipääsu 

Lisa 3. Ruumiloome töötoas valminud selgitus, mida 
oodatakse partnereilt 

Juulis 2020 toimus turvalise ruumi loomise disainitöötuba, kus selgitati, mida oodatakse 
erinevatelt osavõtjatelt. Töötoas osalesid Kairi Ränk, Helina Maasing, Roger Kumm, Andrus 
Reimaa, Tõnu Randmer, Virginia Ciunite, Ivar Saar, Kelly Miido, Marili Tammiste, Tõnu 
Kivis, Teili Piiskoppel ja Katrin Satsi. Töötuba juhtis Disainivõti OÜ.
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