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Väike või suur ? 

Põhja prefektuuri politseijaoskonnad, nende juhtide 
nimed ning registreeritud kuritegude arv 10 000 

elaniku kohta. 

Jaoskond jaguneb  
8 piirkonnaks,  

kus igaühes 
keskmine elanike 
arv on –   15 000 

114 005 elanikku 
Kesklinna PJ 

territooriumil  

KESKLINN  
olemuselt väike, 
tõmbekeskuse 

poolest suur 

PÕHJA –TALLINN     
erinevad 

sotsiaalsed kihid, 
mis nõuavad väga 

palju erinevaid 
lahendusi.  
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229 



Põhja-Tallinn: 

 Tiit Toomepuu – Kopli, Sitsi ja Paljassaare asumid 

 Hendrik Mikson – Pelguranna ja Merimetsa asumid 

 Anna Toomepuu – Pelgulinna asum 

 Jekaterina Paškevitš – Kalamaja, Karjamaa ja 
Kelmiküla asumid 

 

Kesklinna piirkonnapolitseinikud 



Kesklinn: 

 Triin Poolen – Vanalinn, Südalinn, Aegna, Maakri, 
Kompassi ja Sibulaküla asumid 

 Janno Mõisaäär – Uue Maailma, Kassisaba, Tõnismäe 
ja Kitseküla asumid 

 Siret Tobber– Sadama, Raua, Kadrioru ja Torupilli 
asumid  

 Lenne Kask- Keldrimäe, Tatari, Juhkentali, Veerenni, 
Luite asumid, Ülemiste järv 

 

Kesklinna piirkonnapolitseinikud 



Siseturvalisuse arengukava 2015-2020: 
1. Turvalisemad kogukonnad 
2. Tõhusa päästevõimekuse tagamine 
3. Kindlam ja kiirem abi korraldamine 
4. Kriiside ennetamine ja hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine 
5. Sisejulgeoleku suurendamine 
6. Tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika 
7. Usaldusväärne ja turvaline identiteedihaldus 
8. Tõhusam piirihaldus 

Kogukondade võrgustikkude loomine! 
Tasakaalu leidmine ennetava ja reageeriva suuna vahel! 

 

Siseturvalisuse arengukava 2015- 2020 



 Territoriaalsus  
Piirkonnapolitsei on territoriaalsuse põhimõttel 
funktsioneeriv lähipolitsei 
 Koostöö ning infovahetus - avalik kord ja üldine 

turvalisus  
 Mitmekülgsus 
Peamiseks ülesandeks on arendada ja süvendada 
koostööd ning infovahetust politsei, kogukonna (seal 
olevate asutuste, ühenduste ning KOV-ide) vahel, et 
lahendada kogukonna turvalisust häirivad probleemid 
piirkonnas ning selle tulemusel tagada avalik kord ja 
suurendada üldist turvalisust. 

Piirkonnapolitsei 



 Lähendada politseid kogukonnale  

 Tuvastada piirkonnas kogukonna turvalisust häirivaid 
probleeme 

 Arendada politsei, asutuste, ühenduste ning kohalike 
omavalitsuste koostööd. 

 Eelduste loomine süütegude ennetamiseks 

 

 

 

Piirkondliku politseitöö eesmärk  



 Käepikendus  
 Koostöövõrgustik  
 Usaldusisik 
 Kogukonna silmadeks ja kõrvadeks 
 On politsei näoks   
 Läbipõimumine  
 Ennetuslik tegevus 
 

 

Kogukonnakeskne politsei  



 Avalik koht- määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või 
määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum 
või selle osa, samuti ühissõiduk. (v.a trepikoda) 

 Alkoholi tarvitamine avalikus kohas- 10.01.2015 jõustus 
seadusemuudatus, mis sätestab, et alkoholi tarbimine avalikus 
kohas ON KEELATUD! 

 Öörahu- pühapäevast-neljapäevani kell 22.00- 06.00 ja reede-
laupäev kell 00.00-07.00. 

 Eestis on kehtiv üldine hädaabinumber 112 ( politsei, pääste, 

kiirabi ) - Abi on vaja kiiresti ja kohe!  

 Politsei infoliin 6 12 3000 - kui vaja infot edastada või küsida 

nõu jne. 
 

 Tähtsamad muudatused õiguskorras 



 Lähisuhtevägivald - igasugune vaimne, füüsiline või 
seksuaalne vägivald lähedaste inimese vahel, kes on 
või on olnud suhtes, samuti sugulussidemetes olevad 
isikud.  

 Avalik kord 

 Öörahu rikkumine 

 Parkimine 

 Alaealistega seonduvad pöördumised 

 Tsiviilvaidlused/ politsei pädevusse mittekuuluvad 
küsimused 

Peamised probleemid kogukonnas 



Väljakutsete arv 
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 Lukusta välisuks ka korraks korterist lahkudes 

 Tunne huvi trepikojas või hoovis uitava võõra isiku 
kohta 

 Fonolukku avades küsi alati- kes on? 

 Sulge kodust lahkudes ja ka ööseks aknad 

 Ära ava ust võõrale 

 Ära jäta sõidukisse nähtavale kohale asju, mis 
meelitavad võõrast ligi 

 

 

 

Turvalisus kodus ja selle ümbruses 
 



 Tuleb olla umbusklik kui küsitakse kella, tuld, raha 
peenemaks vahetada jne. 

 Mitte usaldada tänaval ennustajat või odava kauba 
müüjat. 

Võõrad tänavatel 



 Võõrastele raha ei laenata – keegi ei saa seda ise võtta 

 Pidage nõu enne kui laenate 

 Vormistage laen, kui tõesti laenate ( Tsiviilasi ) 

 Politsei ei küsi kunagi raha  

 Kuhugi ei tohi lihtsalt alla kirjutada 

 

Pettused 



Politsei 2015 ja 2016 aasta eesmärgiks on võimaldada 
kogukonna poolset panust kaasamaks vabatahtlikke 
õiguskorra tagamisele. 

Selleks palume korteriühistute abi leidmaks kogukonnas 
aktiivseid inimesi, kes võiksid hakata abipolitseinikuks 
(täpsem info www.abipolitseinik.ee). 

Samuti võiks olla üheks politsei ja kogukonna koostöö 
kohaks naabrivalvesektorite loomine 
(www.naabrivalve.ee). 

 

Vabatahtlikkus aastal 2015 
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Abipolitseinikud 

2014 2015 +/- (2014/2015) 

Abipolitseinike üldarv 353 405 +52 

Kesklinna PJ 65 84 +19 

Ida-Harju PJ 61 78 +17 

Lääne-Harju PJ 87 114 +27 

KrB+teised kesküksused 19+121 24+105 -11 

Liitunud AP-de arv 82 

Lahkunud AP-de arv 28 

IPAP üldarv 62 67 +5 

Tulirelva kandmise õigusega AP-de üldarv 47 67 +20 

Alarmsõiduõigusega AP-de üldarv 26 

Abipolitseinike kaasamine tundides 34218 40643 +6425 



KAS ja KUIDAS saan MINA enda 

 tegevusega toetada ja luua 

 igapäevast turvalisust ja  

planeerides tulevikku! 

 

MÕTLE? 



Täname tähelepanu eest! 
 


