
Turvalise linna (Restorative City) ideed:

Turvalise  keskkonna  loomiseks  ei  aita  politsei  patrullidest  ning  rangetest  turvanõuetest. 
Kaasaaegses integreeritud maailmas ei saa enam eeldada, et kurje tegusid sooritavad inimesed on 
võimalik lõplikult isoleerida. Palju kasulikum on leida viise nende integreerimiseks ning laiendada 
võrgustikku,  kes  kogukonna  poolselt  jälgib  kogukonnas  toimuvat.  Heaks  näiteks  kodaniku-
algatuslikust  ennetusest  on  naabrivalve.  Sarnast  initsiatiivi  saab  kasutada  ka  sündmuste 
käsitlemise ning järeltöö faasis.  Oluline on igal  kogukonna liikmel leida oma võimalus, kuidas 
kaasa aidata kogukonna turvalisemaks muutmisele.

Taastav  õigus  on  konfliktikäsitlusviis,  mille  fookus  on  kahjustatud  suhetel,  tekitatud  kahju 
hüvitamisel ning osapoolte lepitamisel. Taastav õigus lähtub inimesekesksest konfliktikäsitlusest, 
kus eesmärk ei ole leida süüdlast, vaid eesmärk on heastada tekitatud kahju. Taastav õigus näeb 
konflikti puhul lahendust kõigi osapoolte kaasamises ning kõigi vajaduste arvestamises. Taastava 
õiguse põhimõtted: 

Turvalise linna rajamisel on järgmised sammud:

1. Monitoorida võimalikud kahjustatavad suhted

Kui tavaõiguse järgi tuvastatakse ohustatud piikonnad ja pannakse kaamerad või lisatakse piirdetarasid, 
siis “turvalise linna” idee järgi tuvastatakse kahjustatavad suhted, moraalse ja materiaalse kahju 
tekitamise kohad.

2. Leida sihtgrupid ja huvitatud osapooled

Osapooled võivad olla kattuvad või samad. RC eesmärk võtta kokku kõik osapooled: naabrivalve, 
elanikud, organisatsioonid, sotsiaalse südametunnistusega grupid, kogudused.

3. Jagada vastutused ja funktsioonid

See on praktika faas, mis eeldab pikka eeltööd. Turvalisus tekib juba protsessis seoses sellega, et 
inimesed tegelevad asjaga ning tutvuvad üksteisega. 

“Turvalise linna” mudeli tugevus on selles, et kõik huvitatud osapooled tegutsevad võrgustikus, 
säilitades igaühele omase tegevusvaldkonna. See tagab oluliselt kõrgema sotsiaalse kontrolli ning lisab 
kogukonnale niihästi turvalisust kui ka turvatunnet.

Näide koostöövõrgustikust Turvalise linna loomisel:

Organisatsioon Ennetamine Sündmuse 
käsitlemine

Järeltöö

KOV - Võimaldab vajalikke 
ressursse (info, inimesed, 
raha, ruumid jms) 
ennetustegevuste läbi-
viimiseks.
- Loob organisatoorsed ja 
institutsionaalsed eeldu-
sed vajalike ennetus-
tegevuste läbiviimiseks.

- Aitab monitoorida 
toimunud sündmuste 
põhjal riske.

Ohvriabi - Aitab läbi viia ennetus-
koolitusi.

- Pakub ohvrile toetust 
kuriteost teatamise 
hetkest alates.

- Pakub ohvrile abi 
emotsianaalselt ning aitab 
toime tulla juriidiliste 
toimingutega (avalduse 



esitamine, kahjutasu 
nõudmine, toetuse 
taotlemine jne).
- Aitab ohvril osaleda 
(ohvri soovil) lepitus-
tegevustes.

Naabrivalve -  On loodud naabrivalve 
piirkonnad.
- Kogutakse regulaareselt 
informatsiooni piirkonnas 
toimuvate sündmuste 
kohta.
- Tutvustatakse Naabri-
valve tööd kohalikele 
elanikele, KOV-ile ja 
politseile.

- Kahtlust tekitav 
informatsioon edastatakse 
esimesel võimalusel 
politseile.

- Tehakse vajalikke 
muutusi reaalselt 
toimunud sündmuste 
põhjal tegevuse tõhu-
samaks muutmiseks.

Balti 
Kriminaalpreventsiooni 
Instituut

- On läbi viinud koolituse 
kuritegevuse enneta-
misest korteriühistutele 
ning piirikonnas 
asuvatele laste- ja 
noorteasutustele.
- Valmistab ette  vaja-
likud kirjalikud 
materjalid (näit infoleht 
ohvrile ja kurjategijale, 
kes saavad osaleda 
lepitusprotsessis).

- Aitab väiksemate 
konfliktide korral läbi viia 
ringe, tagamaks paremat 
koostööd, üksteise 
paremat tundmist.
- Suuremate konfliktide 
korral aitab vahendada 
kurjategijaid, ohvrit ja 
kogukonda.

Korteriühistu - On teadvustatud 
piirkonna peamised riskid 
ja ohud.
- On tarvitusele võetud 
kõik võimalikud füüsilise 
turvalisuse tagamise 
vahendid.
- On loodud kontaktid 
piirkonna politsei ja teiste 
kuritegevuse ennetamise 
ja tõkestamisega 
tegelevate organisat-
sioonidega.

- Edastab vajalikku infot 
politseile.

- Loob tingimused 
konfliktide restoratiivseks 
lahendamiseks ning 
kahjude heastamiseks 
(näiteks võimaldab 
koosoleku aega „ringi“ 
läbiviimiseks või 
võimaldab ruume 
lepitustegevustele).

Politsei - Omab kontakte kõigi 
piirkondlike kodaniku-
algatuslike organisat-
sioonidega, kes huvituvad 
piirkonna turvalisusest.
- Jagab pädevat ja 
professionaalset infot 
kuritegevuse enneta-
miseks korteriühistutele, 
laste- ja noorteasutustele 
jne.

- Reageerib sündmustele 
vastavalt ettenähtud 
korrale.
- Edastab ohvrile ohvriabi 
info, et ohver saaks vaja-
likku toetust võimalikult 
vara.

- Osaleb lepitus ja 
vahendustegevustes 
vastavalt vajadustele.
- Aitab reaalsete 
sündmuste põhjal 
analüüsida riskide ja 
ohtude hetkeseisu.

Prokuratuur - Loob kokkulepped BKI 
ja Ohvriabiga, mis 
võimaldavad ohvril olla 
rohkem teadlik võima-
likest tegevustest ning 
luua ohvrile tunne, et 

- Võimaldab ohvril ja 
kurjategijal osaleda 
lepitusprotsessis (kui 
osapooled seda soovivad).



prokuratuur tegutseb 
tõepoolest ohvri 
advokaadina.

Kohalik kogudus - Kaasab noori ja 
piirkondlikke riskigruppe 
kasulikku tegevusse.
- Võimaldab ressursse 
(näit ruume) ennetus-
tegevsute läbiviimiseks 
(näit koolitused).

- Koguduse liturgiline 
elu.

Omab peamist rolli 
konflikti osapoolte 
lepitamises ja vahenda-
mises.

Noortekeskus - Kaasab noori sotsiaal-
sesse, kasulikku tege-
vusse.
- Võimaldab noorte 
kuritegevuse ennetuse 
alase harimise.
- Aitab kaardistada 
piirkonna riske ja ohte.

- Vajadusel informeerib 
politseid toimunud 
sündmustest.

- Osaleb lepitus ja 
vahendusprotsessides.
- Aitab analüüsida uusi 
ohte ja riske.
- Tegeleb uute riski-
gruppide (noorte) 
hõivamise võimaluste 
välajtöötamisega e 
„turundamisega“.


