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Kuidas luua kortermajas turvaline elukeskkond?
Milliseks hindate kortermajade turvalisuse olukorda Ida-Virumaal?
Jõhvis on kortermajade turvalisus üldjuhul hea. Enamik korteriühistuid
hoiab trepikodade uksed lukus, mis on
varustatud ka fonolukkudega. Paljud
ühistud on valgustanud maja ümbruse.
Osade korterimajade juurde on majaesise jälgimiseks paigaldatud videokaamerad, mis annavad elanikele suurema turvatunde.

Enamikele inimestest on kodukoha
turvalisus ja heakord tähtis. Turvalisuse eest vastutavad riik, kohalik omavalitsus ja politsei, kuid alahinnata ei saa
inimeste endi rolli.
Turvaline elukeskkond algab inimeste hoiakutest ja oskusest riske märgata. Aktiivsem suhtlus naabritega ja
enda kõrval olevate inimeste märkamine aitab ennetada ohtusid ning ära hoida süütegusid ja õnnetusi.
Politseileitnant ja piirkonnavanem
Juhan Reisi, kohtusite Kohtla-Järve
linnavalitsuses korteriühistute juhatuste liikmetega. Mis oli kohtumise
teema?
Inimeste teadmised sellest, kuidas ohuolukordades käituda ja koos oma elukeskkonna turvalisust suurendada, on
üsna sageli väikesed. Nõrk koht on just
inimeste kaasamine kogukondade kaudu. Politseile on korteriühistute koostöövõrgustik oluline partner, kellega
koos lahendada kortermajades esilekerkivaid probleeme, milliseid on igapäevaselt väga palju.
Arutlusel olid sellised teemad nagu
kortermajade turvalisus, naabrite vahelised suhted, parkimine, lemmikloomade
pidamine ja heakorra hoidmine, kus ühtset lahendust esilekerkinud probleemidele ei ole. Küll aga sai kokku tulnud juhatuse liikmetega arutatud, et just neist sõltub, millised kokkulepped luuakse ja kuidas maja elanikke nendesse kaasatakse.
Millised on põhilised mured, millega politsei on kokku puutunud?
Kõige sagedasemad probleemid on parkimiskorra rikkumised korteriühistu
territooriumil, rahurikkumised ja sissekäikude juurde ladustatud esemed, nagu diivanid, jalgrattad, lastekärud jne.
On ette tulnud ka korteriühistute
koosolekutel avaliku korra rikkumisi,
kuhu politseil on tulnud sekkuda.

Politseileitnant ja piirkonnavanem
Juhan Reisi.

Heanaaberlikest suhetest sõltub teinekord ka võõraste „kutsumata külaliste”
majast eemale hoidmine ja palju muud.
Iga inimene soovib, et kodu oleks
turvaline ja rahulik koht, kus saab end
täielikult oma lähedastele pühendada ja
jõudu ammutada. Koostöös kohalike
omavalitsuste ja piirkonda teenindavate õiguskaitseorganitega me seda luua
saamegi.
Julged ja südamega oma tööd tegevad korteriühistute juhid oskavad tegutseda elanike huvides ja seadustega
kooskõlas ka siis, kui see vajab mugavustsoonist väljatulemist. Ühistu esimees reeglina tunneb oma majas elavaid inimesi ja saab vajadusel politseid
aidata. See teeb meie töö oluliselt lihtsamaks ja aitab kiirendada erinevate
juhtumite lahendamist.

Milline on olnud senine koostöö
korteriühistutega ja mida annab paremini teha?
Piirkonnapolitseinikud ja patrullpolitseinikud tegelevad igapäevaselt
kortermajades tekkivate probleemide ja küsimuste lahendamisega. Senine koostöö ongi seisnenud erinevate väljakutsete lahendamises ja
kohtumistes politsei vastuvõtule tulevate korteriühistute esimeestega.
Korteriühistute liikmetel on politsei
kontaktid olemas ja vajadusel leitakse meid üles.
Tihtilugu pöördutakse politsei poole muredega, mis ei kuulu politsei pädevusse, näiteks võlgnike korrale kutsumine, esemete trepikodadest ära viimine jne. Käime aeg-ajalt ühistute
koosolekutel ja selgitame võimalusi kortermajas parema turvalisuse tagamiseks. Hea näide ongi kõnealune kohtumine Kohtla-Järve korteriühistute juhatuste liikmetega.
Artikli ilmumist toetab Siseministeerium projekti
„Turvalisus kortermajas” raames.

Kuidas luua kortermajas turvaline ja
eluterve elukeskkond?
Kõik saab alguse heanaaberlikest suhetest. Võime olla nii enesekesksed kui tahes, kuid me puutume kortermajas igapäevaselt kokku teiste elanikega ja saame osa nende tegemistest nii heas kui
halvas, olgu selleks öörahurikkumine,
rõdul grillimine, haljasalale parkimine
või probleemid lemmikloomadega.
Tüüpiline vaatepilt kortermajade juures, kus autod pargitakse haljasalale.

