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 OLIN VALMIS PRAEGUSEL 
KIIREL JA INIMESTES 

 SEGADUST TEKITAVAL AJAL, 
ET VARUN KANNATUST JA 

AEGA PPA TEENINDUSBÜROO 
KÜLASTUSEKS, AGA KÕIK 
SUJUS SUUREPÄRASELT!

 PPA TEENINDUSE 
TASE PASSIVAHE

TUSE LÄBIVIIMISEL 
ON EESKUJUKS 

KOGU TEENIDUS
SEKTORILE. OLEN 

TÄNULIK JA UHKE 
MEIE POLITSEI ÜLE!

Tänan teeninduse spetsialiste  
asjatundliku ja meeldiva teeninduse  
ja rahuliku õhkkonna loomise  
eest ootesaalis.

Aitäh suurepärase 
teeninduse ja  
põhjaliku selgituse 
eest isikut tõen-
dava dokumendi 
taotlemisel!

Käisin täna hommikul 
teeninduses ja lisaks 
sellele, et teenindus  
oli väga kiire ja  
efektiivne, tahaksin 
välja tuua kliendi
teenindaja teenin duse, 
mis oli äärmiselt 
professionaalne, 
soe ja sõbralik. Just 
niisugused teenistujad 
muudavad kohustusli
ke asjaajamiste  
ajamise ääretult  
meeldivaks. Aitäh!

Käisin täna passi taotlemas ja mind teenindas äärmiselt sõbralik ja 
abivalmis proua. Asjaajamine läks väga kiirelt ja sain oma taotlused 
ilusti esitatud. Suur aitäh veelkord mind teenindanud armastusväärsele 
prouale. Loodan, et see proua süstib oma positiivsust ja rõõmsat olekut 
kõigisse oma kolleegidesse ning klientidesse.

Oli tore lahkuda teie teenin-
dusest heade emotsioonidega. 
Tänan teid tubli töö eest! 

Soovin tänada klienditeenindajaid, kes 

aitasid mind passi ja ID-kaarti taotlemisel. 

Kui ükski sõrmejälg pärast pikka proovi-

mist ei õnnestunud, siis lahendati olukord 

rahulikult ja toetavalt, et pabistamine ei 

tulnud meeldegi. Tundsin ennast võõras 

olukorras väga turvaliselt ning iga mu 

küsimus oli teretulnud. AITÄH!

TEENINDUSSAALID 
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Võitlus nähtamatu 
vaenlasega

K
es oleks selle aasta jaanuari esime-
sel päeval osanud arvata, et vaid viis 
kuud hiljem elame muutunud maail-
mas, muutunud Eestis? Et selle muu-

tuse toob endaga kaasa viirusepandeemia? 
Kõlab ulmeliselt. Kui poleks seda värskelt läbi 
elanud.

Politsei- ja Piirivalveametile nagu kõigile 
eestlastele oli tegu tavatu ja ootamatu olukor-
raga, mis äkitselt kätte jõudis. Koroonaviiruse 
levikust tingitud eriolukord ei hoiatanud ette 
ja õppida tuli täiskäigu pealt. Eesmärgiks sai 
kaitsta inimesi nakatumise eest, see oli elude 
päästmise operatsioon. Võitlus käis nähtamatu 
vaenlasega.

Politseinike nagu teistegi eesliinil töötavate 
inimeste põhilisteks „relvadeks“ said mask, 
kummikindad, desovahend ja tihe kätepese-
mine – ühe viiruse surmavaenlased. Tööd tuli 
teha mitmel rindel. 

Ühes koostööpartneritega käis ööpäeva-
ringne töö muuhulgas lennujaamas, sadama-
tes, piiril. Kontrollisime 2 + 2 reeglist kinnipi-
damist ja kodus püsimise kohustuse täitmist. 
Aitasime koju inimesi välismaalt ja kaevasime 
justkui maa alt välja tööks vajalikud kaitsemas-
kid. Kõige selle kõrval jätkasime n-ö tavalist 
politseitööd. 

Nüüdseks on elu arglikult naasmas tavapä-
rastesse rööbastesse. Kohvikud ja tänavad on 
täitunud suvist ilma nautivate inimestega. 2 + 2 
reeglist kinnipidamine enam kohustuslik pole 
ja eestlased saavad naasta harjumuspärase 
viiemeetrise distantsi juurde, nagu mõned nal-
jahambad kaasmaalaste lähedusearmastusele 
on viidanud. 

Seekordne Radar on nagu möödunud 
kuudki eriline, sest keskendub ühele paarikui-
sele perioodile ja annab ülevaate mõningatest 
PPA tegevustest eriolukorra ajal. 

 Head lugemist!

Kerstin Meresma
Radari  peatoimetaja
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„Planeerisime märtsi keskele õppuse, mille stsenaariumi kohaselt jõuab Ees
tisse ohtlik viirushaigus ning selle tõttu jääb tööst kõrvale veerand PPA mees
konnast. Esimene tagasiside oli, et prooviks midagi reaalsemat – massilist 
sisserännet või ulatuslikku elektrikatkestust,“ meenutas PPA kriisistaabijuht 
Toomas Malva. 12. märtsil kuulutas valitsus pandeemia tõttu välja eriolukorra. 

koos käis suur info jagamise 
operatsioon nii PPA sees 
kui ka Eesti inimestele 
ning tugivaldkonna põ-
hiline ülesanne oli vaja-
liku isikukaitsevarustu-
se tagamine kõigile PPA 
töötajatele ja valmisole-
ku tagamine inimeste hai-
gestumiseks. 

PPA peadirektor Elmar Va-
her mõtestas viirusevastase võitlusega 
seotud tööd kui elude päästmise ope-
ratsiooni. „See oli ajalooline pingu-

Kuigi nakkushaigusega võit-
lemise põhivastutus lasub 
Terviseametil, on Eestis vähe 

kriisistsenaariume, milles PPA-l po-
leks suurt rolli. Nii lükkas koroona 
käima mitu suurt politsei tööliini nii 
piiril kui ka Eestis sees. Piiride kinni-
panemisele eelnes tervisekontroll sa-
damates ja deklaratsioonide täitmine, 
hakati kontrollima kodus püsimise 
kohustuse täitmist, patrullid jälgisid 
2 + 2 nõude täitmist, lukku läks Saare-
maa ning liikumispiirangud kehtesta-
ti Raatuse ühiselamus Tartus. Sellega 
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tus mitmes mõttes. Tegime 
paljusid asju esimest kor-

da, kuid kaalul oli ka 
Eesti mõttes erakord-
selt palju. See ei olnud 
kurjategija püüdmise 
operatsioon, vaid teist-

moodi kurja ärahoid-
mine. Töö käis Eesti ini-

mestega koos ja selle nimel, 
et haigestumist oleks vähem, 

haiglates ei tekiks ülekoormust ning 
kriitilises seisus inimesed ei jääks abi-
ta,“ rääkis Vaher. 

Elmar Vaher

PPA eriolukorra stratee-
giline staap videokonve-

rentsil president  
Kersti Kaljulaidiga 
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Kõiki PPA töid juhiti eriolukorra 
ajal PPA kriisistaabist, kus olid ühe 
laua taga operatiivgrupp, planeerimi-
ne, kommunikatsioon ja tugisektor. 
Lisaks olid staabid kõigis pre-
fektuurides ning eraldi ük-
sus piiritöö ülesannete 
korraldamise jaoks. 

Ettevalmistus ko-
roonaviiruse Eestisse 
jõudmiseks hakkas 
aga palju varem, kui 
staap käivitati. „Jaa-
nuaris, kui rahvusva-
helisse meediapilti jõudis 
Hiinas leviv viirus, kuid Eestis 
veel haigusest suurt ohtu ei nähtud, 
hakkasime uurima, mida lähiriikide 
kolleegid viiruse vastu valmistumiseks 
teevad,“ sõnas PPA kriisireguleerimi-
se meeskonna liige Tago Trei. „Kõige 
mustem stsenaarium meie jaoks oli 
suure hulga PPA enda inimeste hai-
gestumine. Soome kolleegid olid prog-
nooside aluseks võtnud 25 protsendi 
inimeste haigestumise ja selle suurus-
järgu PPA inimeste haigeks jäämiseks 
hakkasime lahendusi planeerima ka 
Eestis,“ kirjeldas Trei.

Teise tähtsa suunana vaadati jaa-
nuaris isikukaitsevarustuse hetkeseisu 
ning hakati täiendama varusid. „Kriisi 
eel oli varude seis hea, sest riigi tervi-
ku vaates oli kaitsevahendeid ehk eel-
kõige maske piisavalt. Kui haigus oli 
Eestisse jõudnud, sulasid need varud 
aga tundidega ning üheks tugisektori 
kõige tähtsamaks ülesandeks sai han-

kida eikuskilt eesliinile 
vajalikke maske,“ kirjel-
das PPA administratsiooni 
juht Janne Pikma.   

Malva meenutas, et kui-
gi esimesed tegevused algasid 

üsna vara, läks aega, enne 
kui olukorra tõsidus ini-
mestele kohale jõudis. 
„Alguses tundsin, et 
ajan asja, mida keegi ei 
usu. Minu jaoks on see 

väga hea õppetund, kui-
das ära tunda ohtu, saada 

aru ja teha inimestele selgeks, 
et on kriis. Ja sama tähtis on aru 

saada, kui kriis on läbi.“ 

Lennusalga juhist  
staabi liikmeks

Esimene nakkusjuhtum tu-
vastati Eestis 27. veebrua-
ril. Siis kogunes esimest 
korda Sotsiaalministee-
riumis koroonaviiruse 
komisjon ning loodi 
PPA kriisistaap. „Olime 
sellist staabi struktuuri 
harjutanud 2019. aastal ja 
meil oli kindlus, et see töötab, 
aga selgeks probleemiks sai mehita-
mine. Meil ei olnud paigas kindlaid 
kriisirolle, et kui pauk käib, siis näi-
teks Toomas teab, et ta tuleb staapi 
just seda kindlat ülesannet täitma. 
Nii hakkas kiire liikmete värbamine 
ja mõnigi inimene pidi töö käigus uut 

ametit õppima, olgu see liini juhtimine 
või näiteks blogimine,“ ütles Malva. 

Just sel moel tõmmati staabi töös-
se lennusalga juht Rain Jõeveer. Krii-
sijuht Priit Pärkna sõnul pöördus ta 
Jõeveeri poole hea planeerimisko-
gemuse ja detailide tabamise oskuse 
tõttu. „Staabis on vaja inimest, kel 
on pea ja süda õiges kohas, kes ei löö 
verest välja ja kes otsustamise hetkel 
julgeb otsustada. Ma ei kahelnud, et 
Rain saab hakkama.“

„Priit helistas mulle ja küsis, kas 
ma põhimõtteliselt oleksin nõus ole-
ma üks valik planeerimisgrupi juhi 

rolli. Ütlesin, et olen nõus olema 
üks, keda kaalutakse, kui-

gi polnud kunagi sellist 
tööd ette kujutanud. Ja 
siis kaks minutit hiljem 
juba läkski töö käima 
ja hakkasid esimesed 
ülesanded tulema,“ 

meenutas Jõeveer. Ta-
gasi vaadates on ta selle 

võimaluse eest väga tänulik. 
„Sain teha nii planeerimisgru-

pi kui hiljem ka operatiivgrupi tööd 
ja hindan seda kogemust väga. Ma 
pole varem nii lähedalt näinud, kuidas 
kogu PPA masinavärk ühe eesmär-
gi nimel tööle pannakse ning millist 
koordineerimist, juhendamist ja in-
tensiivsust see nõuab. Seda kirjeldada 
kellelegi, kes ise pole seda läbi elanud, 
on väga keeruline.“  

Strateegilise staabi liikmeid oli 
sõltuvalt olukorrast viis kuni viisküm-
mend. Ülesandeid ja tähtaegu jälgivas-
se tabelisse sai eriolukorra lõpuks 635 
kannet. Tööliinist sõltumata oli töö-

koormus kõige suurem eriolukorra 
alguspäevil. „Vabariigi valit-

suse otsused tulid sageli 
õhtul hilja ning kriisi-
olukorrale omaselt või-
sid need muutuda juba 
järgmisel päeval. Pla-
neerimisgrupp valmis-

tus erinevateks stsenaa-
riumiteks, operatiivgrupp 

andis oma parima, et para-
jasti kehtiv korraldus saaks 

hea lahenduse ning eesliini inimesed 
kindluse, kuidas ülesannet täidame. 
Tugi toetas sellega, et meie inimesed 
jääksid seejuures terveks, ning kom-
munikatsioon pingutas, et kõik saaks 
aru, mida me teeme,“ võttis Pärkna 
staabi ülesanded kokku.

Logistikabüroo juht  
Andres Sinimeri staabis 

Tago Trei

Janne Pikma

Priit Pärkna
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8000 maski päevas

Piiride, kodukontrolli, saarte liikumi-
se ja 2 + 2 kõrval oli PPA jaoks stra-
teegiliselt tähtis hoida oma inimesi ter-
vena. Kõige mustemale stsenaariumile 
mõeldes loodi asutuses reserv ehk 500 
inimest saadeti koju, et vajaduse kor-
ral oleks neid, kes on terved ja saavad 
tulla eesliinile. Kiire viiruse testimise 
tagamiseks koolitati kriminalistid võt-
ma PPA inimestelt koroonaproove, et 
politseiniku haiguskahtluse korral ei 
peaks arvestama üldise proovijärje-
korraga. Paigas oli kord, kuidas 
desinfitseerida ruumid ja 
isoleerida inimesed, kui 
võis kahtlustada naka-
tumist. 

„Saatan peitub 
hästi palju detailides 
ja edu võib sõltuda 
kõige väiksemast as-
jaolude kokkulange-
misest. Kes oleks võinud 
arvata, et üks pooleeurone 
paberist laastuke võib olla nii määra-
va tähtsusega. Aga kui päevas kulub 
eesliinil 8000 maski, siis väljapaneku 
suurendamisel kulub neid rohkem, ja 
kui ühel hetkel on varus ainult 16 000 
maski, siis saame aru, et maskide juur-
desaamisest sõltub otseselt see, kui 
palju inimesi me saame välja saata,“ 
rääkis tugisektorit juhtinud Pikma. 
Tema sõnul on PPA tugevus tegutse-
da, mitte loota ega oodata. „Kaitse-
maskide hankimisel lähtusime põhi-

mõttest, et kuskilt 
lihtsalt peab need 
saama ja maskita 
me inimesi välja ei 
saada. Igaüks meist 
helistas kellelegi, 
võis teada kedagi, kes 
võiks meile vajaliku kait-
sevarustuse tarnida. Kui esimesed 
150 000 maski kohale jõudsid, siis oli 
korraks täiesti ebamaiselt eufooriline 
tunne,“ meenutas Pikma. 

Kokku võttes oli kevadise viirus-
puhangu ajal PPA inimeste seas nak-

kusjuhtumeid vähe – 5000 inimese 
seast nakatus 12 ning töökaas-

laste kaudu kandus viirus 
edasi vaid üksikjuhtudel. 
„Kui Võrus avastati sa-
mal ajal kaks nakkus-

juhtumit, siis tundus PPA-sise-
se haiguselaine tõenäosus ikka 

väga suur. Korraldasime kiirelt 
kõigi Võru kolleegide testimise ja 
lõppkokkuvõttes jäi Võru nakatunu-
te arvuks neli. See olukord andis aga 
tõuke reservi loomiseks, et kui peabki 
näiteks kogu jaoskonna isoleerima, 
siis oleks inimesi, keda kaasata,“ rää-
kis ta. 

Kevadine kõige mustem stsenaa-
rium jäi realiseerumata nii PPAs kui 
ka kogu Eestis. „Me ei saa kunagi 
teada, mis võinuks juhtuda, kui Ees-
ti oleks koroonakriisile kuidagi teisiti 
reageerinud. Mina ise usun, et võetud 
meetmed olid selles mõttes õiged, et 
need andsid selge sõnumi olukorra 
tõsidusest. Viiruse peatamine sõltus ju 
sellest, kuidas iga eestimaalane käitub, 
ning me teame, kui raske on inimese 
käitumist muuta. Kui olukorda ei kir-
jeldata tõsisena ja riigi seatud meet-
med pole tõsised, siis miks peaks ta-
valine inimene oma elus midagi teisiti 
hakkama tegema?“ arutles Trei. 

Sügisest ettevaatlikult

Sügisest rääkides on staabi liikmed 
ettevaatlikud. „Praegu teeme koos 
Terviseameti ja riigikantseleiga sü-
giseks plaane ja kogume õppetunde, 

PPA kriisistaabijuht Toomas  
Malva ja kriisijuht Priit Pärkna

PPA kriisistaap loodi 27. veebrua-
ril, kui Eestis tuvastati esimene 
koroonaviirusesse nakatunu. 

Toomas Malva: 
„Alguses tundsin, 

et ajan asja, mida 
keegi ei usu. Minu jaoks 
on see väga hea õppe
tund, kuidas ära tunda 
ohtu, saada aru ja teha  
inimestele selgeks,  
et on kriis. Ja sama  
tähtis on aru saada,  
kui kriis on läbi.“  

Rain Jõeveer

Toomas Malva
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sest nagu Kaido Kõplas „Aktuaalses 
kaameras" ütles – alati saab pare-
mini. Praegune must stsenaarium on 
see, et sügisene nakkuselaine tuleb ja 
tuleb ulatuslikum, kuid võib olla ka 
nii, et ainuüksi inimeste teadlikkus 
ning valmisolek haiguskahtluse kor-
ral isolatsiooninõuet täita, käsi pesta 
ja kontaktidest hoiduda aitavad kaa-
sa leebema stsenaariumi realiseeru-
misele,“ rääkis Trei. Samas on tema 
meelest kindel, et kevadine kogemus 
aitab sügisele vastu minna. „Kui kee-
gi tuleb mulle praegu rääkima tänavu 
plaanitud õppustest, siis ma ütlen, et 
meil on päris pikaks ajaks kõik õp-
pused selle ligi kolme kuuga tehtud. 
Nüüd tuleb teha sellest perioodist 
tähtsaimad järeldused ning need 
töösse panna, et uueks võimalikuks 
viiruse laineks valmis olla,“ rõhutas 
Malva. „Meil on hästi läbi proovitud 
kriisistruktuur, kuid peame rohkem 
töötama vahetuste tagamise ja üles-
annete piiritlemisega.“ 

Pärkna lisas, et paranda saab olu-
korra ülevaadet ja hindamist. „Meil ei 
ole siiamaani eriti head lahendust, kui-
das tagada ülevaade näiteks kuludest 
või sellest, kui palju inimesi ja töötun-
de meil mingi ülesande täitmisega hõi-
vatud on ning mis tulemustega. Väga 
tihti tekkib ootus mingeid andmeid 

saada tagantjärele ning siis on peaaegu 
võimatu öelda, kui suurt tööd nõudis 
näiteks 2 + 2 jälgimine võrreldes näi-
teks samal perioodil tehtud avaliku 
korra tagamisega.“

Malva sõnul on üks suurimaid 
ülesandeid ennustamatu olukorra või-
malikult hea planeerimine. „Staabis 
peab olema kindel seltskond, kes ei 
keskendu hetkeolukorrale ja põleva-
tele teemadele, vaid vaatab ettepoole, 
et otsida võimalikule arengule lahen-
dusi ja tegevuskava. Kui tuleb otsus, et 
lukku läheb lisaks saartele ka näiteks 
Võru, siis teame kohe, mida meil sel-
leks ülesandeks vaja läheb, mis juhised 
me oma inimestele andma peame või 
mis vahendeid, näiteks liiklusmärke, 
vaja on,“ selgitas Malva. 

Võmmi vaim lööb välja

Isikliku eriolukorra õppetunnina ni-
metas Trei delegeerimise tähtsust. „Ma 
ei mõtle vastutuse ära lükkamist, vaid 
inimeste kaasamist, et need, kes oota-
vad vastuseid, saaks need võimalikult 
kiiresti. Kui üks inimene võtab liiga 
palju enda peale, jääb liiga palju asju 
toppama. Ja selle toppamise mõjud 
ei avaldu staabis, vaid tänaval, seal, 
kus on vaja vahetult tegutseda nende 
juhiste alusel, mis meil meilikastis oo-
tavad,“ ütles ta. 

Malva jaoks näitas kriis kätte ini-
mese enda ammendumise paratama-
tuse. „Igaühe isiklik jõud saab ühel 
hetkel otsa. Mitmel korral käisin peale 
oma staabikaaslastele, et võtku puh-
kust, aga endale niimoodi peale käia 
on väga raske. Olukorras, kus kriis 
võib kesta pool aastat, tuleb ennast 
sundida puhkama, vastasel korral pole 

nädala pärast meist enam Eesti inime-
sele mingit kasu.“ 

Ka Pärkna sõnul on enda jaoks aja 
võtmine sellistel hetkedel keeruline. 
„Ma ei oska öelda täpselt miks, aga 
sellistes olukordades lööb välja min-
gi eriline sihikindlus, ütleme võmmi 
vaim. Sa oled nõus kõik kõrvale jätma 
ja keskenduma kriisiga seotud ülesan-
de täitmisele. Aga sellel on oma hind. 
Ühel hetkel peab näiteks oma lapsele 
selgitama, miks ei saa koos plaanitud 
asju teha, kodus olla või tuleb jälle ära 
minna,“ rääkis Pärkna. 

Jõeveer rõhutas meeskonna usal-
damise tähtsust: „Olen lõputult tänu-
lik nendele inimestele, kellega ma koos 
töötasin. Mul ei olnud ühtegi olu-
korda, mida oleksin pidanud tüli või 
nõudmisega lahendama. Kõik töötasid 
koos, kiiresti ja abivalmilt. Ma sain 
oma rolli täita ainult tänu sellele, et 
meil on inimesed, kes on valmis and-
ma endast kõik ja siis veel natuke.“  

 Äärmuslikes olukordades taan-
dub kõik nendele inimestele, kelle-
ga koos pingutatakse. „Kui koos on 
inimesed, kes tahavad midagi ära 
teha, siis saab liigutada mägesid. In-
tensiivsusele vaatamata on äge tunne 
olla osa millestki suuremast ja näha, 
et kõik tahavad aidata. Inimesed ise 
helistavad, et nad on kodus, põhitööd 
praegu teha ei saa, kas meil on mida-
gi, milles nad võiksid kasulikud olla. 
Ma tean, et see mõtteviis on politseis 
kogu aeg olemas, aga kriisis tuleb see 
kuidagi eriliselt välja. Liialdamata üt-
len, et selle tunde pärast ma politseis 
töötangi,“ ütles Pikma. 

Tuuli Härson 
kommunikatsioonibüroo

Priit Pärkna: „Ma ei 
oska öelda täpselt 

miks, aga sellistes olu
kordades lööb välja 
mingi eriline sihikindlus, 
ütleme võmmi vaim.“

PPA strateegilise staabi 
viimane tööpäev oli 
18. mai, päeva pärast 
eriolukorra lõppu Eestis. 
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Kersti Kaljulaid: 
„Usun, et koroona

viirusega võitlemise 
eesrindelt avastas meie 
politsei end üsna  
ootamatult.“

FOOKUS

Märtsi lõpus osales kriisistaabi 
nõupidamisel Eesti Vabarii-
gi president Kersti Kaljulaid 

ning samal päeval pöördus riigipea 
kõigi politseinike poole ESTERi raa-
dioside kaudu. „Mul on hea meel 
esimest korda Eesti ajaloos pöörduda 
selle raadiovõrgu kaudu kõigi politsei-
ametnike poole. Annan edasi tänu kõi-
gilt nendelt Eesti inimestelt, kes saavad 
olla tagalas. Teie olete eesliinil, see on 
emotsionaalselt raske,“ ütles president 
raadioeetri kaudu politseinikele 30. 
märtsil umbes kella 17 ajal. 

Kaljulaid lisas, et koorma muudab 
raskemaks olukord, kus vaenlane on 
nähtamatu. „Tänan teid julguse, ko-
husetunde ja panuse eest. Liikumispii-
ranguid ja 2 + 2 reeglit jõustades aitate 
te otseselt kaasa sellele, et intensiivra-
vikohad haiglates ei saaks täis. Aitäh 
teile ja ärge unustage, et tegemist on 
maratoniga, mitte sprindiga. Palun 
hoidke ennast, püüdke korrapäraselt 
ka puhata ja isegi süüa. Raskeim pe-
riood seisab veel ees ja Eesti rahval on 
teid väga-väga vaja,“ sõnas ta. 

Juunikuus eriolukorda politsei 
jaoks kokku võttes ja sügisesse vaa-
dates rõhutas president usalduse täht-
sust nii politseinike kui ka riigi valitud 
meetmete vastu. „Usun, et koroona-
viirusega võitlemise eesrindelt avastas 
meie politsei end üsna ootamatult. 
Ei ole ju kunagi varem juhtunud, et 
nakkushaigusega võitlemiseks tuleb 
rakendada piirikontrolli. Keeruline oli 
ka piirirežiimi pidev ja kiire muutumi-
ne alates paberil tervisetõendite kogu-
misest kuni kvalitatiivsete meetmeteni 
selle kohta, keda lubada Eestisse ja 

 keda mitte. Lisandus 2 + 2 reegli jõus-
tamine ning tarvidus saarte ees seista, 
ja selle käigus kuulata inimeste üha 
nutikamaid põhjendusi, miks neil on 
vaja minna saartele ja saartelt ära.“ 

Kaljulaid lisas, et hoolimata sellest, 
et inimesed küll kahtlesid nii mõnegi 
meetme mõttekuses, täitsid nad eriolu-
korra nõudeid üsna rahumeelse kan-
natlikkusega. „Eriolukorra meetmed 
täpsustusid ja hiljem leevenesid suu-
resti lähtuvalt sellest, mis teavet po-
litsei eriolukorra juhtidele n-ö põllult 
tõi. Ma pean seda avalikkusele suures-
ti märkamatuks jäänud töölõiku väga 
oluliseks. Politsei tajus rahva meelsust 
vahetult ja nii sai eriolukorra lõpu lä-
henedes piiranguid leevendada muu-
hulgas ka selle info alusel,“ rääkis ta. 

„Politsei sai eriolukorras veel kord 
näidata ennast suunajana ning juhen-
dajana, mitte keelajana ja karistajana. 
Õnneks jätsid eriolukorra juhi korral-
dused selleks ka piisavalt ruumi. Nii ei 
saanud kannatada politsei aastatega 
kujundatud maine ühiskonna toetajast 
ja aitajast. Kui piirangud olnuksid üle-
määra karmid, kui need oleksid olnud 
raskesti mõistetavad või põhjendata-
vad, oleks politsei pidanud oma usal-
duskrediiti tublisti kulutama,“ sõnas 
Kaljulaid.

President rõhutas, et ei saa välistada, 
et viirus naaseb ja politsei seisab ühes 
Terviseametiga silmitsi uute probleemi-
dega, näiteks kui tekivad regionaalsed 
viiruspuhangud ning piiranguid ei keh-
testata kogu riigis. „Mõnes mõttes olid 
üldised piirangud kergemini talutavad: 
kõik kannatasid koos ja korraga. Üksi-
kute kollete piiramine ja kontrollimine 
võib inimesi rohkem ärritada, aga ütlen 
ausalt – ka selleks tuleb valmis olla. Ja 
siis läheb kogunenud usalduskrediiti ja 
oskust seda keerulistes oludes säästli-
kult tarvitada väga vaja,“ märkis Kersti 
Kaljulaid. 

Tuuli Härson 
kommunikatsioonibüroo

Vabariigi presidendi 
sõnul näitas politsei 
eriolukorra ajal üles 
paindlikkust ja  
valmidust asuda  
kiiresti lahendama ka 
ootamatult saabunud 
ülesandeid.

POLITSEI JÄI  
SUUNAJAKS JA  
JUHENDAJAKS
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Koroonakriisis kasuta
tud võtted muudavad 
ka tulevikus dokumen
tide taotlemise ini-
mestele lihtsamaks. 

Kui sotsiaalminister Tanel Kiik 
teavitas 27. veebruari 
hommikul „Terevi-

sioonis“ Eesti esimesest 
koroonahaigest, tekkis 
PPA teeninduskorral-
duse juhil Merlin Män-
gelil peas väga palju 
küsimusi. „Kui see hai-
gus on päriselt Eestisse 
jõudnud, siis mõjutab see 
kohe ju ka meie teenindus-
saalide tööd,“ ütles Mängel.

Pelgalt paar tundi hiljem istus üks 
välismaalane Tammsaare teenindusleti 
äärde ja lausus: „Tulin Itaaliast ja ei 
saanud eile teenindusse tulla, sest mul 
oli palavik.“ Mehel olid külmetushai-
guse (seega ka koroonaviiruse) sümp-
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D tomid ning otsus sai olla ainult üks. 
Talle kutsuti kohe kiirabi, kes kliendi 
proovi võtmiseks haiglasse viis. Tee-
nindus suleti ja ruum desinfitseeriti.

Tammsaare teeninduse juhi Tiina 
Rekkaro sõnul hoiti kliendi testitule-
must oodates külma närvi. „Otsusta-
sime, et me ei lase endale pähe mõtet, 
et nüüd võime ka meie nakatunud 

olla,“ ütles Rekkaro. Õnneks oli 
kliendi koroonatesti tulemus 

negatiivne. 
Tartu teeninduses 

töötava klienditeenin-
daja Leila Rammu-
li sõnul suurendas 
Tammsaare teenin-
duses toimunu teiste 

kolleegide ohutunnet. 
„PPA tegi kõik selleks, 

et eesliin saaks tur-
valiselt oma tööd teha 

– klientidel oli eraldi sis-
sepääs, paigaldati kait-
seklaasid ja teenindajad 
varustati isikukaitse-
vahenditega. Võib-olla 
olen keskmisest julgem, 

aga leian, et meie ametis ei saa töötada 
inimesed, kes tunnevad hirmu. Minul 
hirmu ei tekkinud,“ rääkis Rammul.

Võimaluse korral  
väldi teenindust

Kuigi teenindused jõuti eriolukor-
ra väljakuulutamise järgsel hommi-
kul, 13. märtsil avada, otsustati need 
kümmekond minutit hiljem sulgeda. 
Eesmärgiks sai teeninduste töö ümber 
korraldada sedasi, et inimesed saaksid 
vajalikud taotlused esitada ja doku-
mendid kätte, kuid nakkusoht oleks 
võimalikult väike. Sel päeval doku-
mendi kättesaamiseks aja broneerinud 
inimestele helistati ning neid teeninda-
ti politseijaoskondades. 

Näiteks Tammsaare teenin-
duse klientide dokumendid 

viidi politseipatrullidega 
paarisaja meetri kau-
gusel asuvasse Lääne-
Harju jaoskonda.

„Töö korraldati 
ümber tundidega. Tee-

nindajad, politseini-

Kontaktivaba 
tuleviku poole

Merilin Mängel 

Tiina Rekkaro
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mejäljed ja allkirjanäidis, 
soovitati tal pärast fo-
toboksis käiku minna 
koju ja jätkata taotluse 
vormistamist iseteenin-
duses. Paljud tegidki 

nii. 
Neid, kel seda või-

malust ei olnud, teenindati 
pooltes lettides ning võimaluse 

korral üle ühe laua. Isikukaitsevahen-
deid kasutasid kõik klienditeeninda-
jad, ajapikku varustati teenindusletid 
kaitseklaasidega. „Alguses oli rohkem 
hirmu, sest me ju ei teadnud, kuidas 
viirus levib. Ühel hetkel harjusime rüt-
miga ära – tuled hommikul tööle, pa-
ned maski ette ja kindad kätte, 
puhastad oma laua ning 
päeva jooksul kliente 
teenindades aina vahe-
tad isikukaitsevahen-
deid ja desinfitseerid,“ 
rääkis Rekkaro.

Kui aastas tullak-
se PPA teenindustesse 
keskmiselt miljon kor-
da, siis eriolukorra jooksul 
jättis teenindustes käimata ligi 
100 000 inimest. Mais hakkas teenin-
dustes käijate arv taas kasvama, kuid 
ametnikke pole see Rekkaro sõnul 
mugavaks teinud: „Kuigi me teise lai-
ne tulekuga inimesi ei hirmuta, tuleta-
me ametnikele siiski kogu aeg meelde, 
et viirus ei ole endiselt kuhugi kadu-
nud.“ Seni pole koroonaviirus ühtegi 
teenindajat kimbutanud.

Mitu autentimisviisi 
lahendab mitu kriisi

„Igal inimesel võiks olla vähemalt kaks 
digitaalset autentimisvahendit. ID-kaart, 
digi-ID, mobiil-ID, Smart-ID – kõik 
need lahendused aitavad kasutada e-
teenuseid ning kriisi puhul ei pea kohe 
PPA teenindusse tulema, kui üks neist 
lahendustest ei tööta,“ rääkis Abram.

Kui aastas tullakse 
PPA teenindustesse

keskmiselt miljon  
korda, siis eriolukorra 
jooksul jättis teenin
dustes käimata ligi 
100 000 inimest.

kud, tohutu laviini kõne-
sid saanud infotelefon 
– osalisi oli väga palju 
ning inimesed said tee-
nindatud,“ ütles PPA 
identiteedi ja staatuste 
büroo valdkonna koor-
dineerija Marit Abram. 
„Meie jaoks oli see kõige 
pikem tööpäev üldse.“

Reedene tööpäev venis nädala-
vahetusse, mil tehti eeltöö selleks, et 
teenindused esmaspäevast taas avada. 
„Eriolukord sundis asutusi ja ettevõt-
teid oma töökorraldust muutma ja 
füüsilisi kontakte vähendama. Kodu-
kontorisse jäänud inimestele oli aga 
digilahenduste kasutamiseks toimiva 
ID-kaardi olemasolu kriitiliselt tähtis. 
Seetõttu aimasime, et teenindustes-
se tuleb palju inimesi, kes soovivad 
uusi PIN-koode, et kasutada e-teenu-
seid või anda digiallkirju,“ põhjendas 
Mängel teeninduste avamise otsust.

Kõik teenindused taasavati sõnu-
miga, et inimesed on sinna oodatud 
ainult edasilükkamatute toimingute 
jaoks. Juhtus ka teistmoodi. Näiteks 
käis Pinna teeninduses ühe suguvõsa 
mitu põlvkonda, kes kõik olid kaasa 
võetud, et tunnistada paaripäevasele 
lapsele dokumendi taotlemist. Tee-
nindajail õnnestus siiski kaugemaid 
sugulasi veenda, et nende teeninduses 
viibimine ei ole vajalik ega mõistlik.

Mõne erandiga olid kõik teenindu-
sed avatud kogu eriolukorra jooksul. 
Pikemalt oli suletud Saaremaa teenin-
dus. Samas majas töötanud kolleegi-
de haigestumise tõttu desinfitseeriti 
öö jooksul Võru teenindust, natuke 
kauem võttis suurpuhastus aega samal 
põhjusel suletud Rapla teeninduses.

Taasavatud PPA teenindusse saa-
bujat võtsid vastu maskides ja kinnas-
tes teenindajad, kes küsisid distantsi 
hoides, mis põhjusel inimene teenin-
dusse tuli. Kui tal oli vaja dokumendi 
taotlemiseks teha foto või anda sõr-

INNOVATSIOON

Leila Rammul

Marit Abram

PPA iseteeninduse looja Abram 
soovitab inimestel kasutada doku-
mentide taotlemiseks kõige kiiremat, 
mugavamat ja soodsamat võimalust. 
Kriisi ajal saadi iseteeninduse kaudu 
peaaegu pooled dokumentidest. See 

arv võiks tavaolukorras vähe-
malt sama suur olla. „Oleme 

saanud palju tagasisidet, 
et korra iseteenindust 
kasutanud inimese 
rõõm on piiritu – ta ei 
mõtlegi enam tradit-
sioonilisele teeninduse-

le,“ ütles Abram.
PPA töötab selle ni-

mel, et interneti kaudu saaks 
teha võimalikult palju erinevaid 

toiminguid. Lisaks iseteeninduse aren-
damisele otsitakse võimalusi muuta 
paremaks kogemus, mille klient saab 
teenindussaalis. „Otsime mobiilseid 
järjekorralahendusi, mida saaks ka-
sutada distantsilt. See jätaks ajalukku 
harjumuspärased järjekorrapiletid,“ 
ütles Mängel.

Isikut tõendavat dokumenti on vaja 
igaühel ning dokumendi taotlemine 
või kättesaamine teeninduses on pal-
jude inimeste jaoks elu jooksul ainuke 
kontakt politseiga. Seega tekitavad nii 
dokumentide taotlemine, teenindused 
kui ka neis töötavate ametnike profes-
sionaalsus inimestele usaldust kogu po-
litsei kui institutsiooni vastu.

Kristjan Lukk
kommunikatsioonibüroo

27.veebruar
Esimene teadaolev ko-
roonaviirusesse naka-
tumise juhtum leidis 

kinnitust. Nakatunu oli 
iraanlasest Eesti alaline 

elanik, kes tuli Tallinna 
bussiga Riiast, kuhu saabus 

Türgi kaudu Iraanist.

28. veebruar
Sotsiaalminister Tanel Kiiki 
juhitud töörühm tegi ettepa-
neku laiendada koroonaviiruse 
testimise piirkondlikku või-
mekust ja paigaldada Tallinna 
lennujaama ja sadamasse ter-
mokaamerad riskipiirkonnast 
saabujate hulgas võimalike 

haigestunute tuvas-
tamiseks. 

29.veebruar
Itaaliast Bergamost saabus 
Eestisse 9 inimest, kellel hiljem 
tuvastati nakatumine. Nende 
hulgas olid Eesti tervishoiu-
töötajad. 

VEEBRUAR Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel

1
NAKATUNU
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Kui Tallinna kordoni juht Han-
nes Matsina 27. veebruaril 
Kreekasse lähetusse sõitis, võt-

tis ta endaga ühes palju tööd ja lubas 
muu hulgas kustutada kõik vanad võ-
lad välijuhtidele. Ainult päev hiljem 
asus ta lahendama Kreeka-Türgi mig-
ratsioonikriisi. Samal ajal tõstis Eestis 
pead koroonaviirusest tingitud kriis. 
Üsna pea selgus, et tuleb kodumaale 
naasta. „Jõudsin tagasi 16. märtsil ja 
südaööst taastati meil piirikontroll,“ 
rääkis Matsina. 

Esialgu oli sõnumeid ja tegevusi 
palju ning tegutseda tuli kiirelt. Tava-
olukorras Soome või Rootsi sõitvatele 

Piirikontrolli taastami
ne lõi segamini igapäe
vase elurütmi Tallinna 
Vanasadamas, ent ka
rastunud teenistujaid 
see ei murdnud. 

on katsumusteks valmis
SADAM

laevadele piirikontrolli ei tehta ja kui, 
siis pigem lihtsalt eelinfo põhjal või 
pisteliselt. Peamised küsimused olidki 
esmalt töökorralduse kohta sadamas. 
„Püüdsin kogu protsessi jätta võima-
likult vähe lõtke, et kõik teeks kõike 
võimalikult ühtmoodi,“ ütles Matsina. 
Koostati juhendid, et iga vahetus töö-
taks sarnastel põhimõtetel. 

Kiired otsused ja 
lahendused 

Töö sadamas sai alguse kordonist, mis 
asub sadamast kümmekonna kilomeet-
ri kaugusel. Kui riided vahetatud ja va-
rustus võetud, järgnes välijuhi instruk-
taaž ning seejärel suunduti sadamasse. 
Eriolukorras alustati töövahetusi eri 
kellaaegadel. Kokku oli sadamas neli 
töölõiku, igaühel neist oma vastutaja. 
„Täna (30. aprill) on meil vastuvõ-
tualas Tauri Koppel, kes annab abiks 
olevatele teenistujatele ülevaate. Praegu 
abistavad Tallinna piiripunkti töötajad, 
viimast päeva on abiks kaitseliitlased 

ning homsest tulevad abipolitseini-
kud,“ kirjeldas Matsina. 

Kui inimesed olid laevalt maha 
astunud ja jõudsid ootesaali, juhatati 
nad laudade äärde, kus neil tuli täita 
kinnitusleht, et nad on järgmised 14 
päeva karantiinis. Siis liikusid nad 
edasi piirikontrolli kabiini juurde, kus 
istus esimese astme kontrolör, kes si-
sestas kõik andmebaasi. Tõrgete kor-
ral saadeti reisija teise astme kontrolli, 
kelleks oli kas lõigujuht või välijuht. 
Tema aitas vajaduse korral olukorrast 
tulenevaid küsimusi lahendada. 

Küsimusele, mis oli eriolukorras 
sadama töökorralduses kõige keeru-
lisem, vastas Matsina pärast hetkelist 
mõttepausi: „Inimeste mahutamine 
õigete pikivahedega. Ruum on väike, 
ja kui on vähe inimesi, on kõik hästi. 
Ala pole mõeldud selleks, et inimesed 
saaks vahet hoida. Kui kord-kaks nä-
dalas Venemaalt tulnud laevale kont-
rolli teeme, oleme jätnud inimesed ga-
leriidesse seisma, aga eriolukorras see 
ei tööta.“ 

FO
TO

D
: R

EE
LI

K
A

 R
IIM

A
N

D



Laev 
Tallinna 

sadamas

13

PIIR

Päris elu mängib teinekord kätte soo-
tuks teised kaardid ja pöörab kõik 
pea peale. Kriisis selgus, et eriolukor-
ra juhi korraldused ei ole alati täpselt 
täidetavad. Nii saabus Soomest Tal-
linna Vanasadamasse kodanik Lätist, 
kes soovis transiidi korras minna koju. 
Bussipilet Riiga oli tal olemas, aga al-
les järgmiseks päevaks. Kuna eriolu-
korra juhi korraldus ütles, et lahkuda 
tuleb viivitamatult, saadeti ta tagasi 
Soome. 

Järgmisel päeval oli inimene taga-
si ning esitas vajalikud dokumendid. 
Järjekorras seistes hakkas ta tugevalt 
köhima ja nina nuuskama. Korraldus 
ütles, et Eestisse tohib lasta ainult 
välismaalasi, kel pole haigusnähtusid. 

Kuidas inimlikkus  
seadusepügala seljatas

Nii läks ta jälle Soome. Laeval vaatas 
arst ta üle ja Helsingi sadamas kutsuti 
vastu ülikooli arstid, kes koroonaviirust 
ei tuvastanud. Pandi ta siis tagasiteele 
Tallinnasse. Meile jõudnud, ei olnud tal 
enam transporti koju. Selleks ajaks oli 
tal ka palavik tõusnud. 

Kui seaduses näpuga järge ajada, 
pidanuks ta Soome naasma. „Kes 
teab, oleks juhtunud ehk see, et lätlane 
oleks laeval tugevamalt haigestunud 
või teisi nakatanud. Võtsime inimlikult 
vastu otsuse, et sellist asja lubada ei 
saa. Koostöös Põhja operatiivstaabiga 
saadeti talle järele patrullauto, mis viis 
ta Läti piirile, kuhu tuli omakorda vastu 
Läti piirivalve ning toimetas ta Riiga,“ 
kirjeldas Matsina. 

Tallinna kordoni juht Hannes  
Matsina, välijuht Kristjan Sakk  
ja vanempiirivalvur Tauri Koppel 

4. märts
Tallinna lennujaamas ja Tal-
linna sadamas hakati termo-
kaameratega kontrollima riiki 
sisenevate inimeste kehatem-
peratuuri.

4. ja 5. märts 
Toimus Kuressaares 1400 
pealtvaataja silme all kaks 
võrkpallikohtumist Itaalia 
meeskonnaga. Algselt Itaalias 
toimuma pidanud võrkpalli 
Challenge Cupi mäng jäeti 
sealse koroonaviiruse puhangu 
tõttu ära, kuid meeskonnad 
leppisid kokku mõlema kohtu-
mise toimumise Saaremaal. 

5. märts
Alustati maismaapiiril ühis-
transpordiga riiki sisenevate 

inimeste kehatemperatuuri 
mõõtmist ja infovoldikute 
jagamist.

6. märts
Tallinna gümnaasiumiõpilasel 
tuvastati koroonaviirus, mille 
peale kool otsustas katkestada 
statsionaarse õppe vähemalt 
kaheks nädalaks ning minna 
üle kaugõppele. 

11. märts
Maailma Terviseorganisat-
sioon (WHO) liigitas koroona-

viiruse puhangu maailmas 
pandeemiaks

12. märtsi 
õhtuks oli Tervise-
ameti teatel Eestis 
27 laboratoorselt 
kinnitatud haigus-
juhtu ning tuvastatud 
viiruse kohalik levik 
Eestis. Hilisõhtul kuulutas 
valitsus Eestis välja ERI-
OLUKORRA. Samal õhtul 
kuulutati Lätis välja eriolukord, 
mis kestis 9. juunini.

27
NAKATUNUT

MÄRTS Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel777
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PERSOON

Omaette probleemina nimetas 
Matsina välijuhi kohustusi. „Välijuht 
peab otsustama, kas laseb kedagi eran-
dina riiki või saadab tagasi. Ja parem 
on inimene alati saata tagasi sama lae-
vaga, millega ta saabus. See paneb ot-
sustajale tugeva ajasurve.“ 

Otsused olid keerulised ja paljudele 
küsimustele ei saanud vastuseid ka eri-
olukorra lõppedes. „Paljud otsused tee-
megi kohapeal, heas usus ja eesmärgi-
põhiselt. Ühest küljest on hästi huvitav 
– pead otsima, tegelema, tarkust taga 
ajama. Teisest küljest jääb kerge kaht-
lus, kas langetad õige otsuse,“ selgitas 
Matsina ja pöördus välijuht Kristjan 
Saki poole: „Kuidas tundub, Kristjan?“ 

„Ei ole hullu midagi, kõigega saab hak-
kama!“ vastas välijuht reipalt. 

„Ma ei karda enam midagi!“

Igapäevase töö vaates oli sadamas 
kõige keerulisem nii Matsina kui ka 
Saki hinnangul inimeste vahetumine. 
„Iga päev on uued inimesed, kes ei tea, 
mida eile tehti. Seetõttu on lõigu vane-
mal suur koormus. Kui praegu tuleks 
laevalt palju inimesi, helistaksime ope-
ratiivkeskusse ja nad saadaks tänavalt 
patrulli appi,“ selgitas Matsina. Kuigi 
pealehakkamist ja soovi aidata jätkus, 
juhtus ikka, et instruktaaži jooksul 
palju infot korraga saada ehmatas 
appi tulnud politseipatrulle. Seetõttu 
olidki äärmiselt olulised kõiksugused 
täpsed juhised ja joonised. 

Õues, kus laevast väljuvatele sõi-
dukitele samuti piirikontrolli tehti, 
olid abiks kaitseliitlased ja teinekord 
ka patrullid. Kuigi esmapilgul ei tun-
dunudki sõidukite kontroll keeruline 
töö, selgus lõpuks kohapeal, kuidas 
kõik tegelikult toimis. Sealgi tuli ot-
sustada võimalikult kiiresti, vastutus 

oli suur ja koostöö pidi sujuma vipe-
rusteta. Kaitseliitlastele jätkus Matsi-
nal vaid kiidusõnu. 

„Kõik, kes meil abiks käisid, tegid 
tööd südamega ja tahtsid aidata,“ lisas 
Matsina ning kiitis teiste seas Mak-
su- ja Tolliameti ametnikke. Koostöö 
oli suurepärane ka sadamate ja laeva-
firmadega, kes igati PPA-le vastu tulid 
ning nõustusid võimaluse korral laeva-
de sõidugraafikusse muudatusi tegema. 

Sõidukite piirikontrollis jälgis Mat-
sina vilgast tööd ja sõnas: „Piirikont-
rolli taastamine oli ses mõttes hea, et 
näitas kätte nii vead kui ka kõik hea, 
mida peab tegema. Nüüd teame, et 
oleme igas mõttes valmis ja oskused 
on olemas.“ 

Kas valmisolek järgmiseks võima-
likuks kriisiks on olemas? „Muidugi. 
Ma ei karda enam midagi,“ naeris 
Matsina. „Ma ei kartnud enne ka, aga 
nüüd enam üldse mitte. Selle meeskon-
na, koostööpartnerite ja abijõududega 
võidame iga lahingu!“

Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

Otsused olid  
keeru lised ja 

paljudele küsimustele 
ei saanud vastuseid ka 
eriolukorra lõppedes.

Kaitseliitlased 
sadamas sõidukeid 
kontrollimas 

Politseinikud ühes 
koostööpartneritega 
Tallinna Sadamas
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„Eriolukord näitas, et 
politsei põhiväärtused 
on päriselt omaks võe
tud ja oleme ühtne ter
vik. Politsei aitab kõiki 
oma võimaluste piires, 
et inimesed tunneksid 
ennast turvaliselt,“ üt
les eriolukorra ajal krii
sistaabis ja ka eesliinil 
toimetanud piirivalve
büroo juht Ivo Utsar.

Kahele kuule tagasi vaadates 
möönis Utsar, et inimlikkus 
võidutses. Kõigil oli ühine ees-

märk tõkestada ja peatada viiruse levi-
kut. „Meil ei olnud nähtavat vaenlast 
või vastast, keda maha murda, ehk 
seetõttu toimetatigi terve mõistusega. 
Olime kogu eriolukorra aja abistavas 
ja nõustavas rollis ning selgitasime hea 
sõnumi toel olukorra tõsidust. Ees-
märk oli silme ees ja see muutis juhiste 
täitmise kergemaks ning aitas mõelda, 
kuidas suudan mina oma parimal vii-
sil olukorra lahendamisse panustada. 
Hea proovikivi kõigile!“ 

Kriisiga seotud tegevustega oli Ut-
sar seotud ühel või teisel viisil juba enne 
eriolukorra väljakuulutamist. Kohtuti 
lennujaama, sadama ja laevafirmade 
esindajatega ning arutati, milliseks võib 
tulevik kujuneda ja mida peaks tegema, 
et riske maandada. „Siis tuli eriolu-
kord. Esmalt infovoldikute jagamine 
piiril, siis termokaamerad sadamasse ja 
lennujaama ning ühel hetkel, kui käivi-
tati ka Põhja prefektuuris kriisistaap, 

tuli kriisistaabi operatiivgrupi juhina 
juhtida reaalaja tegevusi,“ meenutas 
Utsar ja lisas: „Peamine katsumus oli-
gi ajakriitilisus: valitsuse korraldused 
tulid sageli hilisõhtul ja jõustusid juba 
järgmisel päeval.“ 

Utsar meenutab seepeale üht seika, 
kui piiridel tuli täitma hakata tervise-
deklaratsioone. Valitsuse otsus saabus 
üheksa-kümne ajal õhtul. „Ega meil 
olnud ju paberil ankeete valmis. Pa-
nime prefektuuris printerid huugama 
ja kõik, kes siin staabis olid, jooksid 
ja korjasid deklaratsioone kokku. Kui 
ligi 600 ankeeti oli prinditud, selgus, 
et sõnastuses on viga ja neid ei tohi ka-
sutada. Ja nii läks kõik uuele ringile.“ 

Pakk deklaratsioone olemas, ker-
kis järgmine küsimus: kuidas peaks 
nende täitmine välja nägema, et laeva-
de saabudes sadamas kaost ei tekiks? 
„Vaat see on koht, kus minu hinnan-
gul meeskonnata tegutseda ei saa. 
Kordoni välijuht Ardi Hints teatas, et 
pole probleemi, lähme laeva trappi, 
koputame uksele ja anname ankeedid 
laeva. Hommikul alustab laev sõitu 
Soome ning tagasi tulles saavad inime-
sed neid juba laevas täita. See oli äge 
meeskonnatöö, kus mõtteid ja lahen-
dusi tuli eri kohtadest ning mõeldi kas-
tist välja,“ sõnas Utsar. 

Eriolukorra ajal käis Utsar nii pal-
ju sadamas ja lennujaamas, kui oli või-

malik. „Proovisin kas või kord nädalas 
olla eesliinil. Üks asi on see, et teaksid, 
mis päriselt toimub, ja ei teeks valesid 
otsuseid. Teiseks on oluline, et raskes 
olukorras paneb ka juht ise käed külge 
ning tegutseb. Julgustav sõna ja patsu-
tus õlale on minu vaates väga tähtsad 
ning loodan, et see läks ka korda.“ 

Utsar avaldas lootust, et PPA part-
neridki teadsid, et politsei on igati ava-
tud. „Lennujaama ja sadama juhatus 
ning laevafirmad olid väga paindlikud 
ja mõistvad. Oled ise avatud, on ka 
teised avatud! Kui näiteks sadamas 
piirikontrolli taastama hakati, oli eel-
töö juba tehtud ja märksa kergem toi-
metada. Infot ja teadmisi tasub part-
nerite ning sihtrühmaga jagada,“ lisas 
Utsar. 

„Muidugi kogu eesliin, staabi-
liikmed, blogijad, logistika, personal 
– olen tänulik kõigile, kes üheskoos 
lahinguväljal olid. Sain veendumuse, 
et tehtud töö kandis vilja, ning mul on 
tõeliselt hea meel,“ ütles Utsar. Kahe 
kuu jooksul lihviti paremaks paljusid 
nurki ja saadi mitmeid õppetunde, 
mida tulevikus targemalt teha. „Sain 
ka büroo juhina kinnitust ja veendu-
must juurde, et meil on töötav mees-
kond. Minu siiras tänu kõigile!“

Marge Sillaots 
kommunikatsioonibüroo

IVO UTSAR: 
Olgem  
avatud!
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Tallinna lennujaama 
esimesi eriolukorranä
dalaid ilmestas eelkõi
ge teadmatus edasise 
suhtes, ent kriis tõi 
tuleviku tarbeks olulisi 
õppetunde.

„Kõige raskem oli ilmselt see 
aeg, mil esialgu tuli ko-
hustus, et reisijad peavad 

täitma tervisedeklaratsioone piiril. 
Reisijad pidid kauem ootama, ankeeti 
täitma, meie inimesed neid nõustama 
ja küsimustele vastama, mis asi üldse 
on koroonaviirus, kas tohib minna 
poodi või jalutama,“ meenutas Tallin-
na piiripunkti juht Raavo Järva. 

Lennujaamas töötavatel PPA ini-

mestel ei olnud rohkem teadmisi kui 
kõigil teistel. „Oli hirm, et võime ise 
nakatuda, aga arvan, et see läks päris 
kiiresti mööda ja asendus rutiiniga. 
Kasutasime kõiki isikukaitsevahen-
deid ja pidasime kinni hügieenist. Ai-
tas! Seda näitab ka see, et ükski meie 
inimestest, kes lennukilt tulijaid vastu 
võttis, ei haigestunud tööülesandeid 
täites,“ lisas Järva. „Kõik piiripunkti 
inimesed olid väga tublid ning koha-
nesid olukorraga kiiresti. Keegi ei vi-
risenud ning kõik täitsid oma ülesan-
deid nii, nagu peab. Võib öelda, et see 
oli meie väike sõda viirusega ning meie 
inimesed said oma lahinguülesandega 
suurepäraselt hakkama.“

Võti peitub koostöös

Lennujaamas olid PPA inimestele 
alguses abiks nii Punane Rist, 

kaitseliitlased, naiskodukaitsjad 
kui ka Terviseamet. Kui piiril 
veel tervisedeklaratsioone täideti, 
aitasid nii ameti kui ka Punase Risti 
töötajad jagada infovoldikuid ning 
teha teavitustööd. „See oli aeg, 
mil piirikontroll veel taastatud ei 
olnud. Käisime lihtsalt reisijatel 
vastas, näiteks Itaalia lendudel,“ 
lausus Järva. Soovijatel mõõdeti ka 
kehatemperatuuri. 

Siis paigaldati lennujaama 
termokaamerad, mis aitasid 
tuvastada, kas saabuvatel reisijatel 
on palavik. „Kui mõni inimene 
vajas juhendamist või infot, olid 
Punase Risti inimesed igati valmis. 
Nad olid väga toredad ja asjalikud 
ning kutsusid aktiivselt inimesi enda 
ümber, et näidata, kuidas korralikult 
käsi pesta,“ kiitis Järva. Levinud 
on ka jutud sellest, kuidas tekkisid 

KOROONA TÕI
lennujaama vaikuse
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Tallinna piiripunkti välijuht Raivo 
Privits ja Tallinna piiripunkti juht 
Raavo Järva Tallinna lennujaamas
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nutit. Selle aja peale on siin saalis juba 
palju rahulikum. Kuigi lennukifirma-
dele on iga minut tähtis, peaks tervis 
rahalise poole ikkagi üles kaaluma,“ 
mõtiskles Järva. „Kui kaks Tenerife 
lennukit korraga sisse tulid, oli meil 
siin ligi 500 reisijat ühes ruumis,“ lisas 
Privits. „Tahtsime, et inimesed püsiks 
terved, aga teistpidi olid nad siin kõik 
koos.“ 

Küsimusele, kuidas hoiti end selli-
ses olukorras motiveerituna ja võidel-
di väsimusega, vastas Järva pärast lü-
hikest mõttepausi: „Kui esimene suur 
laine üle käis, tekkis kerge motivat-
sioonilangus.“ Privits nõustus: „Rahu-
liku hetke tekkides kerkis korraks ka 
küsimus, mis nüüd saab, kuidas edasi. 
Siis tulid uued asjad peale ja kõik oli 
taas paigas.“ 

Meestega liitunud piirivalvur Kaisa 
Virolane tõdes: „Kõige hullem ongi 
see vaikus. Midagi ega kedagi pole, tu-
led ei põle. Esimestel nädalatel võttis 
kõhedaks.“ Piirivalvurid on harjunud, 
et lennujaamas käib pidevalt vilgas te-
gevus. Eriolukorra ajaks kõik peatus 
ja ruume vallutas vaikus. „Ulmefilmi 
tunne oli küll,“ muigas Järva. 

Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

omamoodi kätepesu õpperühmad, 
kus inimesed hoolega jälgisid, mida 
nad viiruse leviku tõkestamiseks teha 
saavad. 

Küsimusele, kas Raavo Järva ja 
Tallinna piiripunkti välijuht Raivo 
Privits ise samuti termokaameraid 
proovida said, saabus vastuseks kaval 
muie. „Kui neid testisime, siis tahtsime 
muidugi teada, kas need ikka töötavad. 
Tegime kohvitopsi ja pitsakarbiga 
proove sealt läbi tulles. Kuna kaamera 
mõõdab temperatuuri otsmikult, pidid 
need olema kindlal kõrgusel. Aga jaa, 
täiesti toimis ja reageeris,“ ütles Privits. 

Aja jooksul jäi Eestisse tulevaid 
lende harvemaks ja reisijaid vähemaks. 
Aprilli lõpuks võeti üle päeva vastu 
üksnes lend Saksamaalt Frankfurdist, 
kord nädalas Valgevenest Minskist ja 
Soomest Helsingist. Põhiline töö käis 
tšarterlendude ja kaubalendudega, ent 
viimastel olid ainult meeskonnad. „Ta-
valisel suvel saabub piirikontrolli poo-
le tunni sees viis-kuus lennukitäit ini-
mesi, nüüd võib vaid ette kujutada,“ 
märkis Järva. 

„Sinna lõpuni oli saba,“ viitas Pri-
vits lennujaama teisel korrusel asuvale 
koridorile. 

"Jah, ei olnud veel viirust, mis ka 
inimesed murelikuks teeb," lisas Järva.

"Siiski pean tõdema, et inimesed 
olid valdavalt väga mõistvad. Reisi-
jad tulevad ikkagi lennukist, kus nad 
kõik juba koos olid. Muidugi tahavad 
nad koju ja meie oleme see viimane 
n-ö tõke seal ees, sõnas Järva ja vaatas 
Privitsi poole, kes kinnitas: „Üksikud 
hakkasid vaidlema, et nemad kodus 
püsida ei soovi, aga see on loomulik 
ja inimlik.“ 

Kui lennujaamas reisijate voog 
vaibus, käidi abiks Tallinna Sadamas. 

„Kuna kaubavedu läks tõusvas joones, 
oli seal abi juurde vaja. Meie inimesed 
käisid ka lennujaama ümbruses patrul-
lis 2 + 2 reeglist kinnipidamist kontrol-
limas. Vahepeal tegime nii, et näiteks 
pooled meist olid sadamas, pooled 
patrullis,“ sõnas Järva. Reservi kedagi 
piiripunktist ei saadetud, küll käisid 
aga piiri- ja migratsioonijärelevalve ini-
mesed enne reservi minekut vaatamas, 
kuidas töö käib. „Ehk et kui tõesti on 
vaja meile appi tulla, siis nad teaks, kui-
das töö käib.“ 

Olukord dikteerib edasise

Kuigi piirikontrolli kiireks taastami-
seks oli paika pandud plaan, ei osatud 
ette näha, et taastamine võib tuleneda 
ka viirusest. „Võib ju teha head plaa-
nid ja nad mingis mõttes aitavad, aga 
lõpuks dikteerib kõik ikkagi olukord,“ 
rääkis Järva. Mõtlema peab sellele, et 
kõigil oleks turvaline olla. „Mõni asi 
loksus paika ka töö käigus, sest pisi-
asju sageli ette näha ei oska,“ lisas ta. 

Tulevikust rääkides võiks nii Jär-
va kui ka Privitsi hinnangul mõelda 
olukorrale, kui peab taas viiruse tõt-
tu inimesi hoidma võimalikult eraldi. 
„Tegelikult võiks lasta inimestel ooda-
ta lennukis näiteks paarkümmend mi-

Raivo Privits Tallinna lennu-
jaamas reisijaga vestlemas. 

13. märts
Õhtuks oli nakatunuid tu-
vastatud 79. Politsei peatas 

Terviseameti soovitusel rei-
dide „Kõik puhuvad” 

korraldamise.

Terviseamet 
tõstis riikliku 
tervisesüstee-

mi valmisoleku 
teisele tase-

mele, millega anti 
muuhulgas haiglatele 

korraldus piirata plaanilise töö 

mahtu ja teha lisaettevalmistu-
si võimalike uute viirushaigete 
vastuvõtuks. 

Valitsus andis  
teada kavast võtta  
vähemalt miljard  
eurot laenu löögi  
alla sattunud  
majanduse  
abistamiseks. 

14. märts
Hommikuks 
oli Eestis 
haigus tu-
vastatud 109 
inimesel.

Valitsus kehtestas karantiini 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, 
Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saar-
tele, lubades saartele liikuda 
ainult püsielanikel. 

Keelati ka kokkusaamised 
vanglates, et vältida viiruse 

levikut kinnipidamisasutus-
tesse. 

16. märts
Tuvastatud oli 205 nakatunut 
ja tehtud 1387 testi. 
Politsei sai üles-
andeks asuda 
kontrollima 
kahenäda-
last kodus 
püsimist.

MÄRTS Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel777
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NAKATUNUT

109
NAKATUNUT

205
NAKATUNUT

1 000 000 000 €
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Vilgas elu Narva piiri
punktis asendus ko
roonaviirusest tingitud 
eriolukorra tõttu vai
kusega ja pea inimtüh
jade ruumidega. Küm
netest tuhandetest 
piiriületajatest jäi alles 
vaid paarsada.

Pilvisel aprillikuu päeval Narva 
kesklinnast piirile lähenedes 
viskasin pilgu Malmi tänavale, 

kus veel paar kuud tagasi võis näha 
sõidukeid järjekorras ootamas kutset 
piirivalve kontrolli. Tol päeval laiutas 
seal tühjus.

Piiripunkti uksele jõudes panin ette 
maski ja kätte kindad ning tervitasin 
Narva piiripunkti juhti Üllar Kusta-
lat. Bussireisijate ootesaalis pakutakse 
võimalust näha valikut eksootilistest 

ja keelatud esemetest, mis piiriületaja-
telt aastate jooksul on konfiskeeritud. 
Näiteks üritanud üks uljaspea kord 
püstolkuulipildujat pükstes üle piiri 
viia, mis tal ilmselgelt ei õnnestunud.

Ikka täies töövalmiduses

„Praegu ületavad piiri peaasjalikult 
rekajuhid. Jalakäijaid meil põhimõt-
teliselt hetkel ei olegi ja viimati läbis 
buss terminali märtsis,” ütles Kustala. 
Eriolukorra ajal ületas piiri umbes 200 
inimest päevas. Aasta alguses oli neid 
keskmiselt 10 000 kuni 12 000. 

Hoolimata vähesest läbivusest oli 
piiripunkt töövalmiduses ja PPA töö-
tajad Eestisse saabujaid valmis vastu 
võtma. „Kui muidu on terminalis tööl 
6 –7 ametnikku, siis eriolukorra ajal jäi 
piiripunkti tööle vastavalt päevale 2 – 4 
inimest,“ ütles piiripunkti juht. 

Nüüd, kui piirid on vaikselt ava-
nema hakanud, on Narva piiripunktis 
märgata tavapärasest enam meremehi, 
kes läbi Tallinna erinevatesse mererii-
kidesse lendavad.

Sellegipoolest on piiril üsna rahu-
lik. Ka Maksu- ja Tolliameti inimesed 
on enda ruumides ning tulevad termi-
nali ainult siis, kui neid kutsutakse ini-
mesi või sõidukeid kontrollima.  

„Meile on teada, millal piiripunk-
ti saabub rohkem inimesi; nad käivad 
täpselt graafiku alusel. Näiteks siis, 
kui Tallinnast jõuab Elroni rong Nar-

piiril jäi vaikseks

Narva
piiripunkt 

Üllar Kustala
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asemel. See tähendas, et inimesed olid 
ühe nädala tööl ning seejärel kaks nä-
dalat koduses reservis. Ikka selleks, et 
korraga viibiks ruumides vähem ini-
mesi ja kaitsta piiripunkti läbijate ter-
vist ning hoida terved PPA töötajad. 
Reservis pakuti aga kõigile võimalust 
omandada uusi teadmisi.

„Tagasiside on olnud hea ning ise-
seisev õppimine oli kindlasti ka väga 
kasulik. Kui piiripunkti inimesed hak-

kasid Narvas nõnda-
nimetatud koroona-
patrullides käima, oli 
neil seal hea võimalus 
õpitut ka kohe prak-
tiseerida,“ lisas Kus-
tala.

Keerulisel ajal 
toetasid Narva pii-
ripunkti teenistujad 
ka kolleege Lõuna 
prefektuuris. Kümme 
ametnikku kutsuti 
appi Valga piiripunk-
tidesse. Tagasi saabu-
des suunas Kustala 

va, on alati oodata ka piiripunkti läbi-
vaid inimesi. Samuti siis, kui liinibuss 
Peterburist jõuab Ivangorodi. Teame 
neid maskide ja kinnastega oodata,“ 
rääkis Kustala. 

Eriolukord kui  
kasulik praktika

Eriolukorra ajal läks Narva piiripunkt 
üle kolmele vahetusele varasema kahe 

pooled neist Vasknarva ning pooled 
Narva kordonisse.

 „Nad viibivad seal terve teenis-
tusnädala ning võtavad osa kõikidest 
tegevustest, nii jalgsi-, auto- kui ka 
võimalusee korral kaatripatrullist.
Nii saavad nad kogemusi ja teadmi-
si teistest tööliinidest. Kui piiripunkt 
töötaks täies mahus, ei oleks meil või-
malik sellist praktikat pakkuda, kuid 
praegu teeme seda hea meelega,“ tun-
nistas Kustala. 

 Küsimusele, kuidas eriolukord 
teda mõjutas, vastas Kustala: „Part-
neritega on näost näkku suhtlemine 
kadunud, nüüd kohtume internetis 
või telefoni teel. Tehnika vahendusel 
on keeruline näha inimeste emotsioo-
ne, mis tihtipeale ütlevad rohkem kui 
tuhat sõna. Piir on aga hoitud ning 
see näitab, et suudame efektiivselt la-
hendada tekkivaid olukordi ja ümber 
õppida. Selles mõttes on see kasulik 
praktika.“

Andrei Jakubovitš
kommunikatsioonibüroo

Kaitseliitlased 
Punamäe kordoni 
juures hobustega 

patrullimas 
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Eriolukorra ulatus-
likem politsei-
operatsioon tehti  
EestiLäti piiril, kus 
viiruse leviku tõkesta
miseks tuli leida sadu 
töökäsi ning tuua ko
hale töövahendid, et 
taastada ajutine piiri
kontroll 350 kilomeet
rit pikal mais maapiiril.

FOTO: RAIGO PAJULA

Oli öö vastu 17. märtsi ning lõu-
napiiril käis tihe askeldamine, 
et viiruse peatamiseks võtta 

kontrolli alla Eesti-Läti sisepiir. PPA 
jaoks oli see suur katsumus, sest palju 
ametnikke oli juba hõivatud teiste krii-
siaegsete ülesannetega. Ühtlasi oli tegu 
logistilise eneseületusega, sest mõne 
päevaga tuli luua sadade kilomeetrite 
ulatuses taristut piiri valvamiseks. Nii 
palistati suuremad Eestist Lätti viivad 
teed massiivsete betoontõketega. Kogu 
piiri ulatuses pandi välja sadu liiklus-
märke ning teavitussilte piiri sulge-
misest. Kaksiklinnad Valga ja Valka 
eraldati üksteisest kilomeetreid pika 
aiaga, et eksitusest tingitud piiriületusi 
ära hoida. 

„PPA meeskondadel oli eriolukor-

läks lukku

Politseinikud ühes 
koostööpartneritega 
Ikla piiripunktis 

LÕUNAP IIR
ras palju 
olulisi üles-
andeid, et 
aidata peatada 
viiruse levikut, 
kuid piirikontrol-
li taastamine oli võtmetähtsusega,“ 
ütles peadirektor Elmar Vaher. „Mõ-
testasime oma tegevusi nii, et meie 
jõupingutustel riigis sees ei pruugi olla 
tulemust, kui me ei suuda kontrollida, 
kes Eestisse sisenevad. Riik algab pii-
rist – see kehtib igal ajal, kuid tuleb 
kriisis teravamalt esile, ning koroona-
kriis näitas piiride tähtsust ja tähen-
dust väga selgelt.“

Peadirektori sõnul oli ühest kül-
jest tegu olukorraga, milleks PPA on 
korduvalt harjutanud, kuid mis teiselt 

Elmar Vaher
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ka sotsiaalne kontroll, kus kohalikud 
elanikud jagasid politseile vihjeid või-
malike piiririkkumiste kohta. 

Piiri tohtis eriolukorras ületada 
üksnes selleks ette nähtud ajutiste 
piiripunktide kaudu Muratis, Valgas, 
Lillis ning Iklas. Haagissuvilatesse ja 
soojakutesse ehitatud nn kabinetid 
said IT-tehnikute abiga kiirelt inter-
netiühenduse, et andmebaasidele ligi 
pääseda. Samuti toodi PPA logistikute 
toel kohale muud vajaminevad tööva-
hendid käsitermomeetritest infovoldi-
kute ja muuni välja. 

„Tulihingeliste korravalvuritena 
teadsime, et lõunapiiri valvates 

on vaja tasakaalu hoida. Ei 
tohi olla paanilist mõtet, 

et äkki on sadu kilo-
meetreid pikal piiril 
mõni metsarada piiri-
ületuseks lahti. Meid 
rahustas ja tõi maa 
peale teadmine, et 

kaitseme elanikkonda 

viiruse, mitte kuritegevuse eest. See mõ-
testamine muutis kogu lõunapiiri po-
litseioperatsiooni olemust: olime piiril 
inimestele abiks, et nad paha tahtmata 
nakkust ei Eestisse ega enda lähedastele 
ei tooks,“ lausus politseikolonelleitnant 
Andrus Reimaa, kes oli üks piiri sulge-
mise eest vastutav ametnik. 

Iga algus on raske

Esimesed päevad piirikontrollis olid 
rasked, sest valvuritel võttis uute üles-
annetega harjumine veidi aega. Sa-
mamoodi olid uued piiriprotseduurid 

PIIR

LÕUNAP IIR

Andrus Reimaa

poolt oli täiesti uus oma sisult. „Meie 
meeskonnad olid harjutanud piiride 
sulgemist kurjategijate tabamiseks ja 
massilise sisserände tõkestamiseks. 
Piirikontrolli kehtestamine viiruse 
peatamiseks tähendas aga ennekõi-
ke inimeste abistamise operatsiooni. 
Samuti tuli teha kõik selleks, et piiri-
ülesed kaubaveod jätkuks – et Eesti 
inimestele vajalikud kaubad jõuaks 
riiki takistusteta ning majandus saaks 
toimida.“

Kõik valvasid piiri

Pidevaid pistelisi kontrolle tegid 
lõunapiiril politseinikud ühes 
abipolitseinike ja kaitseliit-
lastega nii jalgsi- kui ka 
autodega. Piiri valva-
sid droonid, kopterid 
ning seirekaamerad. 
Kaitseliidu vabataht-
likke oli näha isegi 
hobupatrullis. Käivitus 

 Esimesed päevad 
piirikontrollis  

olid rasked, sest val
vuritel võttis uute üles
annetega harjumine 
veidi aega.

Betoontõke  
Vana-Ikla 
 piiripunktis 

Politseinikud ühes 
koostööpartneritega 

Valga piiripunktis

FOTO: PPA

FOTO: RAGNE KEISK
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harjumatud inimestele, kes olid tosin 
aastat saanud segamatult üle piiri tööl 
käia, Lätist odavamat alkoholi tuua 
või muid käike teha. 

Piirilt saadeti tagasi sadu inime-
si, kel ei olnud eriolukorras luba pii-
ri ületada. „Piiriületajate pahameelt 
või emotsionaalseid ütlemisi tuli ikka 
ette, kui ei saadud aru, kellele ja mis 
tingimustel piiri erandkorras ületada 
võimaldatakse. Kui aga suures pil-
dis vaadata, siis oli suurem osa väga 
mõistva suhtumisega ja sai aru, et see 
on meie ühine võitlus nähtamatu vaen-
lasega,“ tõdes Reimaa. Oli juhtumeid, 
kus piirikontrolli käigus selgitati välja 
nakkuskahtlusega inimesi ning tehti 
vajaminev, et nad Eestisse jäädes vii-
rust edasi ei levitaks. „Kahtlemata oli 
piirikontrolli ajutisel taaskehtestami-
sel käegakatsutav tulemus viiruse levi-
ku piiramisel,“ kinnitas ta.

Usk inimestesse kasvas

Reimaa ütles, et see võib kõlada ise-
gi liiga suurejooneliselt, kuid kriis 
on juba kasvatanud temas suuremat 
usku Eesti inimestesse. „Räägitakse, et 
eestlased ei hoia eriti kokku ja nende 
küüned on alati enda poole. Eriolu-
kord näitas sootuks midagi muud. 
Lõunapiiril ootasid inimesed kannatli-
kult piirijärjekorras, hoidsid distantsi 
ja olid ütlemata rahulikud, olgugi et 
eriolukord oli kõigile uus ja tõi kaasa 
teatud ebamugavusi. Vaatasin, kuidas 
piirile saabunud inimesed käitusid ja 
olukorrasse suhtusid, ning tõdesin 

Greta Roosileht,  
piirivalvur, töötas Ikla 
piiripunktis 
Eriolukorra raskemad hetked olid val-
davalt seotud viiruse ja inimliku hirmu-
ga, et võime ka ise nakatuda. Näiteks 
saabus Ikla piiripunkti üks abielupaar. 
Nad olid paha aimamata käinud suu-
remates viiruskolletes – Saaremaal 
võrkpallimängu vaatamas ja sinna 
otsa Austrias mägedes puhkamas. 
Kui nad Iklasse jõudsid, olid mehel 
koroonaviiruse sümptomid nähtavalt 
olemas. Suunasime ta otsejoones 
erakorralise meditsiini osakonda abi 
saama. Oli ka helgeid hetki, mis ai-
tasid tööpäevadesse vaheldust tuua. 
Näiteks tõi mõni lapsevanem oma 
lapsed meie juurde piirile uudistama, 
kuidas piiri valvatakse. Saime ohutust 
kaugusest lastele selgitustööd teha 
ja oma tööd tutvustada. Palju oli häid 
inimesi, kes tulid tunnustavalt suht-
lema, et teeme õiget asja, ja palusid 
meil oma tervist hoida. Sellised koh-
tumised tegid südame soojaks.

ikka ja jälle eneselegi üllatusega, et 
paganama mõistlikud inimesed ikka 
meie seas ja ümber,“ lausus ta. 

Mõistagi oli üksikuid, kes teadma-
tusest, rumalusest või pahatahtlikku-
sest piiri rikkusid. Kes hiilis Lätti kasti 
õlle järele, kes viis sõbrad rolleritel Lät-
ti lõbusõidule. Üks ärevaim vahejuh-
tum leidis aset Valga piiripunktis, kus 
anarhistist bemmimees sõitis kontroll-
punktist peatumata läbi. Maakonnas 
liikuvad patrullid said sõidukile kiirelt 
sundpeatamisvahendi siili teele visata 
ning sõiduk saadi peagi pidama. Jääb 
siiski mõistatuseks, kas meest ajendas 
kummaliselt käituma autost leitud nä-
puotsatäis kanepit või midagi muud.

Tööpäevad lõunapiiril tõid muu-
hulgas sekka ka salakauba avastamist. 
Näiteks kontrollis abipolitseinik Mar-
tin Mäestu Ikla piiripunktis veoautot, 
mille sisutu veosedokument tekitas 
noores korravalvuris kahtlusi. Maksu- 
ja tolliametnikud punti võtnud, selgus 
peagi, et kahtlused olid igati põhjen-
datud – sõidukist leiti 1,68 miljonit 
salasigaretti. Pealekauba avastati lõu-
napiiril salakütusega kaubik ja teisigi 
rikkumisi. 

Vaimne vastupidavus 
pandi proovile

Füüsiliste katsumuste kõrval pani lõu-
napiiri sulgemine proovile ka valvurite 
vaimse vastupidavuse. „Jagasime sama 
muret ja hirmu, mis kõik teisedki: 
kuklas kraapis ikka ja jälle küsimus, 
kas püsime töö käigus terved. Mees-

Ikla piiripunkt

Ikla piiripunktis abikäe ulatanud 
Maksu- ja Tolliameti töötaja ühes 
koeraga hingamispausil 

FOTO: RAIGO PAJULA FOTO: RAIGO PAJULA
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17. märts
Tuvastatud oli 225 nakatunud 
ja tehtud 1625 testi. 

Taastati piirikontroll 
sisepiiril ning 

keelati välisrii-
kide kodanikel 

Eestisse sise-
nemine. 

20. märts
Kella 02:45 ajal 

jõudis Ikla piiri-
punkti kolonn eestlaste-

ga, kes saabusid reisilaevaga 
Saksamaalt Riiga nn pääste-
operatsiooniga.

24. märts 
Valitsus teatas, et alates 25. 
märtsist hakkab kehtima 2 + 2 
reegel ning alates 27. märtsist 
suletakse kaubanduskeskused. 

Terviseameti kriisistaabi 
hädaolukorra meditsiinijuhiks 
määrati Põhja-Eesti Regionaal-
haigla kiirabikeskuse juhataja 
Arkadi Popov.

25. märts
Tuvastatud oli 
404 nakatunut ja 
tehtud 4809 testi. 
Teatati esimesest 
koroonaviiruse nak-
kusse surnud patsiendist. 

26. märts
Terviseamet teatas, et päev 
varem tuvastati Saaremaal 
nakkus kahel hooldekodu ela-
nikul. Samal päeval võeti proo-
vid kõigilt hooldekodu elanikelt 
ning seal viibinud töötajatelt. 
Järgmiseks õhtuks tuvastati 
nakkus veel 22 hooldekodu 
elanikul ja kolmel töötajal. 

27. märts
Tuvastatud oli 575 nakatunut 
ja tehtud 8121 testi. 
Suleti kaubandus-
keskused, lahti 
jäid toidupoed 
ja apteegid ning 
veel mõned tee-
ninduskohad.

MÄRTS Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel777

225
NAKATUNUT

575
NAKATUNUT

Ülo Küpar, piirivalvur, 
töötas Valga piiri-
punktis
Eks vaba liikumise piiramine üle lõu-
napiiri oli kõigile uus ja harjumatu. Nii 
juhtus paratamatult, et üllatust või ka 
torinat tekkis inimestel rohkem siis, 
kui neid karantiini pandi. Seda enam 
jäi mulle eredalt meelde üks paar Vil-
jandist. Nad olid eriolukorrast ja pii-
ride sulgemisest teadlikud, ent mõt-
lesid, et vahest võib Läti Valkas ikka 
ära käia. Tagasi tulles oli üllatus suur, 
et nüüd tuleb üle piiri käimise tõttu 
Eestis kaks nädalat karantiinis olla. 
Olin juba valmis, et paarike protestib 
ja vaidleb kasvõi natukenegi. Nemad 
täitsid vajaminevad paberid kiirelt 
ära, palusid vabandust, et meile tüli 
tekitasid, ja soovisid head tervist. 

1
SURNU

kond teadis, et ka kõiki hügieeninõu-
deid järgides püsib risk nakatuda. See 
ohutunne kasvas veelgi, kui selgus, et 
Võru politseimajas on mitme kolleegi 
koroonaproov osutunud positiivseks. 
Olime meiegi tööasjus Võru majja sat-
tunud ning tahes-tahtmata mõtlesime, 
kes meist nüüd järgmine on,“ mõtisk-
les Reimaa. 

Pinge oli tuntavalt õhus, ning kui-
gi keegi valju häälega sellest ei rääki-
nud, kogesid mitmed lõunapiiril pikki 
vahetusi teinud ametnikud ja vaba-
tahtlikud mikroläbipõlemist. „Meiegi 
muretsesime, et võime töölt kodustele 
viiruse kaasa viia. Mõni juba loobus-
ki koju minemast, et lähedasi kaitsta. 
Igaks juhuks olime alati valmis mus-
taks stsenaariumiks, kui viirus plahva-
tuslikult levib, ametnikud haigestuvad 
ja napib neid, kes piiri edasi valvaks. 
Alles nüüd saame kergendustundega 
öelda, et lõunapiiri valvamise ajal kee-
gi nakkust õnneks ei saanud,“ tõdes 
politseijuht. 

59 päeva eneseületust

On öö vastu 15. maid ning lõunapii-
ril käib tihe askeldamine, sest valitsus 
leevendas piiranguid ning otsustas 
Eesti-Läti piiri taas avada. Soojakutest 
tassitakse välja mööbel ja IT-tehnika. 
Teedelt eemaldatakse tõkked ning 
märgid. Kaks kuud eneseületust on 
seljataga, ent rõõmuhõiskeid tööpos-
tilt lahkuvate ametnike ja vabatahtlike 
nägudelt just välja ei loe.

ETV korrespondent Ragnar 
Kond on kaamera ette sättinud mõt-
teisse vajunud Reimaa, et piiri taas-
avamist kajastada. „Siit lahkudes on 
kahetised mõtted. Ühelt poolt aitas 
kaheks kuuks suletud Eesti-Läti piir 
kaasa nakatanute arvu vähendamise-
le. See töö turvalisuse tagamisel on 
nüüd möödas. Teiselt poolt loodame, 
et me ei pea siia lähiajal naasma ja 
otsast alustama,“ avaldab ta mureli-
kult lootust. 

Kaks kuud võitlust nähtamatu 

vaenlase vastu tõi lõunapiiri valvama 
rohkem kui pool tuhat politseipatrulli. 
Sellest veelgi enam ehk mitmete küm-
nete tuhandete töötundide ulatuses 
panustasid võitlusesse viiruse vastu 
lõunapiiril kaitseliitlased, abipolitsei-
nikud ja teised vabatahtlikud. 

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

PIIR

Maksu- ja Tolliameti
töötaja Ikla piiripunktis
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Koroonaviirus tabas 
kõige valusamalt  
Saaremaad, kuid 
saare kolleege see ei 
häirinud ning keeruli
ses olu korras suutsid 
nad vajalikud ümber
korraldused teha  
kiiresti ja paindlikult. 
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Eriolukorra ajal said Saaremaa 
politseinikud endalegi märka-
matult rööprähklemise meist-

riteks. Tuli ju korraga täita erinevaid 
ülesandeid: käia tööl sadamas ja ko-
roonapatrullis ning selle kõrvalt jät-
kata igapäevatööd. Ümberkorraldusi 
suutsid saarlased teha väga kiiresti ja 
paindlikult. Loetud minutitega orga-
niseeriti kontroll Kuivastu sadamasse. 

Juhtivuurija Priit Sepp rääkis, et 
palju orienteeruti ümber ka menetlus-
te asjus. „Olime päris hea virtuaalsete 
menetlemiste näide terves Eestis – meil 
oli eriolukorra ajal seitse kiirmenet-
lust, kus kahtlustatav peeti kinni ja 

sõlmiti kokkulepped virtuaalselt. Vi-
deosilla vahendusel toimusid ka koh-
tuistungid.“ 

Umbes kolmandik jaoskonna ini-
mestest tegi tööd kodukontoritest. Sa-
mas ütlevad saarlased, et kriisiolukord 
jaoskonnasiseselt suuri pingeid ei teki-
tanud, koostöö oli hea ja mõnel juhul 
läks vaat et varasemast paremakski. 
Otsest hirmu haiguse ees ei tuntud, 
kuid ohutunne oli olemas ja ennast 
hoiti. Eriasjade uurija Veigo Väli mär-
kis, et tundis tõsist muret kahel korral: 
esimest korda siis, kui ta oli osalenud 
Kuressaares toimunud võrkpallimän-
gul, ning teist korda, kui tulid teated 

Koroona 
SAARLASI 
ei murdnud
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rullpolitseinik Vallen 
Aug märkis, et tema 
jaoks oli kõige ras-
kem puutuda kokku 
inimestega, kellel oli 
haigusest ükskõik. „Eriti 
oli seda näha noorte seas ja 
see tekitas kohati tunde, et mille ku-
ramuse nimel me võitleme. Samas – ma 
tegin oma tööd.“ 

Hoidsid lippu kõrgel  
ja said hakkama

Jaoskonnajuht Rainer Antsaare sõ-
nul poleks sellist olukorda suutnud 

esimestest surmadest. „Seni oli kõik 
pelgalt mõtteline, aga siis saabus reaal-
sus. Esimeste lahkunute hulgas oli ka 
maalt naabrimees, kes alati meie hoo-
vis juttu ajamas käis. Seega ei olnud 
need enam lihtsalt numbrid, vaid päris 
inimesed. Nii pidin ka mina endale sel-
geks tegema, milles seisneb oht ja mida 
selle ohu vältimiseks tegema peab.“ 

„Tegime endale reeglid ja soovitu-
sed selgeks,“ sõnas patrullpolitseinik 
Ain Kõiv ja lisas, et tema jaoks eriolu-
korra ajal emotsionaalselt suurt midagi 
ei muutunud, kuigi ta peab end kehvaks 
kohanejaks. „Seekord kohanesin kiires-
ti ja mingit lisapinget ei tekkinud.“ Pat-

ette näha ka kõige 
seikluslikumas une-
näos. „Usun, et ter-

ve jaoskonna jaoks 
oli Saaremaa olukord 

uudne ja kõik olid täis 
tahet anda ennast parim.“ 

Motivatsioonipuudust saarlastel ei 
tekkinud, kuigi mõnel ei olnud selle 
aja jooksul ühtegi päris vaba nädala-
vahetust. „Varem polnud aega mõel-
dagi, alles nüüd hakkab väsimus tund-
ma andma,“ sõnas Aug. „Töötades 
oli ikkagi tunne, et me saame inimeste 
ja riigi jaoks midagi ära teha. Kui me 
kedagi suutsime veenda kodus olema, 

Rainer Antsaar

Reisijate 
kontroll 

Kuivastu 
sadamas
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siis oli see tõeliselt motiveeriv ja seda 
tunnet ei saa millegagi mõõta.“

„Rasket aega ju tegelikult ei ol-
nud,“ ütles Väli. Piirkonnapolitseinik 
Anneli Tiik arvas samuti, et ennast po-
sitiivselt motiveerida ei olnud tal kee-
ruline, sest sai minna koju, kus ümber 
ainult pere, loomad, linnud ja loodus. 
„Tegelikult oli selles keerulises ajas ka 
nii palju positiivset – sai õppida koos 
lastega, matkata üheskoos metsades, 
teha filmiõhtuid, õppida üksteist pare-
mini tundma.“ Rõõmsaks tegi Tiiki ka 
see, kui inimesed tulid tänama, et po-
litseinikud on olemas ja nii nähtavad. 

Jaoskonnajuht Antsaar, kes istus 
hommikust õhtuni telefoni otsas, sõitis 
eriolukorra ajal nii palju kui võima-
lik jalgrattaga. See maandas. Aga ka 
pedaale vändates olid tal klapid peas 
ja peaegu alati oli mõni kõne pooleli. 
Rattaga sõites maandas pingeid ka pat-
rullijuht Matis Sikk: „Kui elada viieke-
si päevast päeva ühes korteris koos, on 
see aeg-ajalt paras närvide mäng.“ 

Saare politseinikud rääkisid, et sel-
les uues ja keerulises olukorras läks 
neil kokkuvõttes nii hästi, kui min-
na sai. „Kõige olulisem oli inimeseks 
jääda,“ lausus Aug ja Tiik nõustus: 
„Mulle oli suurim katsumus selgitada 
inimestele, et iga haige ei ole koroona-

haige. Paraku hakati nii mõnelgi pool 
inimesi sildistama, eriti väikestes ko-
gukondades.“ Patrullpolitseinikud Al-
var Škokov ja Ain Kõiv on tänulikud, 
et neile tulid appi kolleegid mandriltki. 
„See oli väga hea ja tundsime, et meid 
pole üksi jäetud,“ kiitsid nad. Kuigi 
pingelisi hetki tuli jaoskonnas ikka 
ette, hoiti siiski kokku. „Oleme Kures-
saare politseijaoskonnas üks pere ning 
selleks jäime ka eriolukorras,“ nentis 
noorsoopolitseinik Ahto Aulik. 

Ühtse perena tegutseti näiteks 
ühel aprillikuu päeval, kui selgus, et 
Kuressaare arestimajas viibib kinni-
peetav, kes on saanud nakkuse. See 
tõi jaoskonnas kaasa suuri muudatusi 
töökorralduses, kuid oli ka emotsio-
naalselt keeruline hetk. „Mina tundsin 
siis küll, et nüüd on see haigus meil 
kohal,“ ütles Sepp. Haigega puutus 
kokku kaheksa töötajat, kellest kolm 
olid arestimaja töötajad. Need ini-
mesed pidid mõneks ajaks jääma iso-
latsiooni, kuid arestimaja sulgemine 
ei tulnud kõne alla. Politseitöö pidi 
jätkuma. Kiiresti organiseeriti nak-
kuse saanud kinnipeetava hoidmiseks 
vajalikud tingimused. Oma panuse 
arestimajas töö jätkumiseks andsid nii 
uurijad, piirkonnapolitseinikud kui ka 
patrullpolitseinikud. Kasutusele võeti 

kõik ettevaatusabinõud, et meeskonda 
edasi tervena hoida. 

Liiga palju infot 

Eriolukord tõi vähemalt alguses kaa-
sa ka segadust – suures koguses infot, 
reegleid, eeskirju, ohtralt õigusaktide 
tõlgendamist ning muutuvaid seisu-
kohti. „Olime just nagu mingil õp-
pusel, kus korraldaja muutis pidevalt 
stsenaariumit. Seekord ei olnud aga 
korraldajaks mitte inimene, kellele 
öelda, et aitab küll, vaid üks isepäine 
viirus,“ lausus Aulik. Inforägastikust 
tuli end iga päev üha uuesti ja uuesti 
läbi närida. „Postkast oli umbes ju-
henditest, korraldustest, soovitustest 
ja kokkuvõtetest. Eeskirju ja segadust 
oli kohati palju,“ nentis ka Väli. Aug 
lisas, et suur infovoog muutus pärs-
sivaks ning võinuks olla koordineeri-
tum: „Oli hetki, kus tuli saadud infost 
ise see tõde üles leida.“ 

Samas tõi Aug positiivse näitena 
esile, et patrullijuht pani püsti eraldi 
keskkonna, kuhu koondas kogu va-
jaliku info. Segadus tekitas otsapidi 
omamoodi põnevustki, sest kunagi ei 
teadnud, mida uut toob järgmine päev. 
„Võis olla nii, et uue päeva seisukohad 
ja ülesanded olid eelmisele risti vas-

Vasakult: Vallen Aug, Alvar Škokov, Matis Sikk,  
Priit Sepp, Ahto Aulik, Ain Kõiv ja Anneli Tiik  
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tupidised. Nii algas meil iga 
hommik uue hooga,“ rääkis 
Tiik. Omamoodi vahelduseks 
kujunes ka suhtlus elektrooni-
liste kanalite kaudu. Antsaare 

sõnul oli suureks abiks töötajate kinni-
ne rühm Facebookis, kus jagati avalik-
ku tööalast teavet ja kolleegid postita-
sid oma tegemisi n-ö põllult. 

Miks ja mida ehk 
õppetunnid edaspidiseks

Aeg-ajalt tekkis jaoskonnas küsimu-
si, miks midagi tuleb teha just nii või 
naa. „Usun, et mitmeid asju saanuks 
paremini edastada ja mitte ainult jaos-
konna tasandil, vaid ka üldisemalt,“ 
märkis Sikk. Juhtivuurija Sepp sõnas 
ettevõtmist analüüsides, et kodus püsi-

28. märts 

Kehtestati täiendavad 
liikumispiirangud  
Saare- ja Muhumaale.

30. märts
Tuvastatud oli 715 nakatunut 
ja tehtud 11 252 testi. Tervise-
amet taotles Kuressaare haigla 
koroonapatsientide ravi toeta-
miseks kaitseväelt välihaiglat, 

mis koos kaitseväe ning 
tsiviilpersonaliga 

asus patsiente vas-
tu võtma alates  
2. aprillist. 

1. aprill
Tuvastatud oli 779 nakatunut 
ja tehtud 14 353 testi. Suri 
viies haigestunu, 81-aastane 
naine. 

2. aprill
Üleilmselt jõudis koroona-
viirusesse nakatunute arv 
1 000 000ni.

4. aprill
Tuvastatud oli 1018 naka-
tunut ja tehtud 19 091 testi. 
Kokku oli haigusesse surnud 
13 inimest. Samal ajal oli 
pandeemia nõudnud Euroopas 
juba üle 45 000 inimelu, kõige 
tugevamalt olid mõjutatud 
Itaalia ja Hispaania. 
Hakkasid kehtima korraga 
kauplustes viibivate klientide 
arvu piirangud. 

6. aprill
Tuvastatud oli 1108 nakatunut 
ja tehtud 21 866 testi. Suri 
neli haigestunut, kokku oli 

haigusesse surnud 
19 inimest. 
Riigikantselei juhitav 
plaanimisrühm asus 
koostama kriisi läbimise ja 
sellest väljumise strateegiat. 

MÄRTS/APRILL Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel

715
NAKATUNUT

1108
NAKATUNUT

19
SURNUT

mist oleks saanud kontrollida ka teisi-
ti kui telefoni teel ning kodudes käies. 
Sepp ja Väli olid ühel meelel, et staape 
oli liiga palju ja lõpuks oli keeruline 
aru saada, kes millega täpselt tegeleb. 

Sepp lisas, et mõnes küsimuses 
võinuks rohkem arvestada Kures-
saare jaoskonna inimeste arvamust, 
sest nemad nägid tegelikku olukorda 
iga päev. „Kui ma lähen majast väl-
ja ja inimesi tänaval ei ole, siis jääb 
arusaamatuks, miks on vaja korraga 
hästi palju politseinikke välja panna.“ 
Ka piirkonnapolitseinik Tiik ütles, et 
inimeste kasutus võinuks olla tõhusa-
malt korraldatud. „Meid kui piirkon-
napolitseinikke oleks saanud veelgi 
efektiivsemalt rakendada,“ sõnas ta. 
Samuti saaks tema arvates tulevikus, 
kui peaks juhtuma, et saar taas lukku 

läheb, paremini reguleerida saare ja 
mandri vahelist liikumist. Kriisi ajal 
soovinuks nii Sepp, Väli kui ka Tiik 
rohkem toetavaid sõnu juhtkonnalt. 
Tõsi, peale eriolukorra lõppu käisid 
kohapeal kriisikoldes tehtud töö eest 
tänamas nii peadirektor kui ka pre-
fekt. „Eks inimesed siiski väsisid ja 
olid ka pinges. Oleksin rohkem taht-
nud tunda tuge ja kuulda head sõna 
juhtidelt just väljastpoolt saart,“ mõ-
tiskles Tiik. 

Jaoskonnajuht Antsaar rääkis, et 
kohati kulutati liiga palju aega aruta-
miseks ja vaidlemiseks ülesannete ots-
tarbekuse üle. „Õnneks suutsime sel-
lest ikkagi üle olla ja asjad ära teha.“ 
Sepp nõustus, et vaatamata kõigele 
oldi alati valmis panustama: „Võib-

olla ei saanud ma 

Motivatsioonipuudust saarlastel ei  
tekkinud, kuigi mõnel ei olnud selle aja 

jooksul ühtegi päris vaba nädalavahetust.

Politseinikud 
Kuivastu sada-
mas praamile 
suundujaid 
kontrollimas
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14. märtsil LääneEesti saarte ja 
mandri vahel kehtima hakanud 
liikumispiirang tähendas politsei 
jaoks, et Virtsu, Kuivastu, Helter
maa, Rohuküla, Munalaiu, Pärnu, 
Sõru ja Triigi sadamas asuti 
kontrollima iga saarele minna 
soovijat. 

Eriolukorra juhi korraldus hakkas 
kehtima kohe ja tööprotsesside 
lahtimõtestamiseks põhimõtteli-

selt aega ei olnud. Kontroll sadamates 
tuli organiseerida 45 minutiga. Tavatu 
olukord tekitas eriti alguses segadust 
ja probleeme. Näiteks olid korraldused 
mitmeti tõlgendatavad või erines eri-
lubade andmise praktika, sest esialgu 
väljastati lube kolmest kohast: stra-
teegilisest staabist, operatiivstaabist ja 
jaoskonnast. Üldjuhul inimestel õigust 
saarele minna ei olnud, liikuda sai ainult 
oma elukohta. Erand kehtis näiteks kau-
bavedajaile ja elutähtsate teenuste pak-
kujaile, kes said liikuda piiranguteta. 

Erakorralise sõidu jaoks oli inimestel 
võimalik taotleda eriluba. Eriloa and-
misel hindas PPA igat juhtumit eraldi 
ning tegi seejärel kaalutletud otsuse. 
Töö korraldamine sadamates ja graafi-
kute tegemine oli konkreetse piirkonna 
jaoskonna korraldada. Erilubade taotlusi 
vaatas aga läbi Lääne operatiivstaap. 
„Tippajal tegeles staabis erilubade and-
misega viis inimest ja ootel oli sadakond 
taotlust. Reeglina vastasime mõne tunni 
jooksul ja järgmise päeva hommikuks oli 
laud tühi,“ rääkis Lääne prefektuuri kri-
minaalbüroo juht Nils Sempelson, kes 
töötas eriolukorra ajal operatiivstaabi 
juhina.

Erilube soovisid inimesed erineva-
tel põhjustel, näiteks loomade hool-
damiseks või nende veoks, abivajava 
inimese hooldamiseks või tema arsti 
juurde viimiseks, suverehvide saarelt 
või mandrilt äratoomiseks, kohtusse 
minekuks, lemmiklooma üleandmiseks. 
Tagasi lükati taotlused, kus inimesed 
soovisid minna saarele nädalavahetu-
seks aiatöid tegema, kedagi vaatama, 

käia korduvalt saarelt mandrile tööle või 
vastupidi. 

Kogu süsteem tuli prefektuuril endal 
nullist püsti panna. Polnud ju kunagi 
varem säärast asja tehtud, isegi mitte 
õppustel läbi mängitud. „Arvan, et lõp-
pude lõpuks oli hea, et saime selle kõik 
ise jooksvalt välja töötada, see oli väga 
hea kogemus,“ ütles ta. „Saime saared 
kiirelt lukku, hoidsime oma tööprotses-
sid lihtsana ja lahendasime probleemid 
operatiivselt.  

Lisaks oli meil suurepärane koostöö 
TSi laevade, kohalike omavalitsuste ja 
vabatahtlikega. Kindlasti ei saa märki-
mata jätta, et suur abi oli ka laevastikust. 
Nii see asi õnnestus ja aitasime piirata 
nakkuse levikut.“ Sempelsoni sõnul oli 
tore see, et inimesed suhtusid piiran-
gutesse mõistvalt. „Saarte liikumispii-
rangutega oldi üldjuhul kursis ja selliseid 
inimesi, kes nui neljaks minna tahtsid, oli 
tegelikult väga vähe.“

Kristi Raidla 
kommunikatsioonibüroo

Saared läksid lukku 45 minutiga

alati kõikidest otsustest lõpuni aru või 
polnud nendega isegi nõus, aga me te-
gime selle asja hästi ära.“ 

Ühispatrullid 
kaitseliitlastega

Jaoskonnale oli uudne ka ühispatrull 
kaitseliitlastega. „Eks see vajas harju-
mist, mis on kellegi roll ja kuidas üles-
andeid omavahel jagada,“ lausus Aug. 
Harjumatu oli seegi, et iga päev võis 
sattuda patrulli erineva inimesega. 
„See inimeste vahetumine tegi küll al-
guses murelikuks, pidades silmas just 
viiruse levikut,“ tunnistas Tiik, kuid 
lisas, et loomulikult oli kaitseliitlas-
test suur tugi. Aulik teatas, et õppis 
ühispatrullis olles oma kaitseliitlastest 
paarilistelt nii mõndagi uut ja huvita-
vat. Kuigi nii Sepp kui ka Väli arvasid, 
et patrulle oli vahepeal korraga väljas 
liiga palju, usub jaoskonnajuht Ant-
saar, et just patrullide rohkus pakkus 
igakülgset tuge inimeste kodus püsimi-
sele. „Inimeste kodus püsimist omalt 
poolt toetades saime olla kindlad, et 
enamik inimesi peab liikumispiiran-
gutest kinni. Meie patrullid aitasid vii-
ruse leviku piiramisele oluliselt kaasa. 

Politsei nähtavus oli kogukonna vaa-
tes äärmiselt tähtis.“ Antsaar märkis 
seejuures, et kui Saaremaal tuli vahel 
välja panna kümme patrulli korraga, 
siis ei oleks see kaitseliitlaste abita või-
malik olnud. 

Ei näinud oma lapsi 

Katsumusi tõi olukord saarlastele ka 
väljaspool tööd, sest ümber tuli kor-

raldada oma pereelu. Patrullpolitsei-
nik Škokov elab lapse emast lahus ja 
kohe otsustati, et laps läheb eriolu-
korra ajaks ema juurde. Enne eriolu-
korra lõppu nad ei kohtunudki. Ka 
Aulik ei näinud üle kuu aja oma lapsi. 
„Mulle jääb alatiseks meelde, et ma ei 
näinud viis nädalat oma lapsi.“ Kohe 
eriolukorra alguses otsustasid nad 
abikaasaga, et lapsed lähevad ohu-
tuse mõttes maale vanaema juurde. 

Politseinikud Kuivastu 
sadamas reisijaid kont-
rollimas ja nõustamas
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Haapsalu piirkonna politseinik Kiur 
Klippberg, töötas Virtsu sadamas:
„Staabiga olime ühenduses raadiojaama 
teel, ja kui mõne inimese puhul tekkisid 
küsimused, saime kohe täpsusta-
da. Üldiselt olime terve vahe-
tuse jalgadel, kuid auto oli 
nii meie kontoriks kui ka 
puhketoaks.“

Haapsalu patrull-
politseinik Jaanika 
Padu, töötas Rohukü-
la sadamas:
„Kontrollisime nii Hiiumaa 
kui ka Vormsi praamile minejaid, 
kuid terve päev me sadamas ei ol-
nud – läksime kohale ainult kont-
rollimise ajaks. Vahepeal tegime 
2 + 2 kontrolli ja vajaduse korral 
reageerisime ka väljakutsetele.“

Kuressaare piirkonnavanem 
Meelis Juhandi, töötas Kuivastu 
sadamas:
„Kontrolli tegime maanteel vahetult enne 

• Liikumispiirangute kontrollile sadama-
tes ja sellega seonduvalt tööle staabis 
panustati kokku ligi 14 000 töötundi: 
neist 8502 tegid politseinikud, 3650 kait-
seliitlased, 1608 abipolitseinikud ja 176 
tundi politseikadetid.
• Enim ressurssi töötundide vaates kulus 
Virtsu ja Kuivastu sadamas, kokku üle 
8000 töötunni. Heltermaa ja Rohukü-
la sadamas panustati kokku üle 3600 
töötunni, Munalaiu sadamas umbes 730 
töötundi. Staabis kulus saarte erilubade-
ga seotud tööle ligi 1500 töötundi.
• Politsei andis kokku ligi 1400 eriluba 
ning keeldus selle andmisest ligi 500 
korral.
• Politsei tõkestas liikumist sadamates 
kokku 155 korral.
• Politseisõidukite läbisõit seoses sada-
makontrolliga oli 60 480 km.
• Sadamakontrolli teinud politseinikel oli 
kokku 1000 toidukorda.
• 18. märtsist kuni 7. maini oli Lääne 
operatiivstaabi postkastis seoses saarte 
liikumispiirangutega ligi 4000 e-kirja ehk 
umbes 80 pöördumist päevas.

sadamaala. N-ö kontorina kasutasime re-
gionaalse tugiüksuse (RTÜ) bussi. Esime-
ne praam läks kella 5 ajal ja esimene va-
hetus startis Kuressaarest juba kell 3.30. 
Saarlased ütlesid ikka, et me ei laseks 

haigeid mandrilt saarele, aga mandri 
rahvas ütles vastupidi, et me neile 

saarelt haigeid ei tooks.“

Kärdla patrullpolitseinik  
Paula Ruben, töötas Helter-
maa sadamas:

„Üldjuhul alustasime kontrolli tund 
enne praami väljumist. Kaubave-

dajad olid leidlikud, printisid 
autoaknale suurelt välja ju-

hiloa või kirjutasid suurelt 
isikukoodi, et kontroll 
sujuvamalt läheks. Mä-
letan oma emotsiooni 
inimestega vesteldes 
– soovisin neile kõike 

head ja naeratasin, kuid 
mul oli ju mask ees ja nad 

ei näinud, et ma naeratan. 
See oli kummaline tunne.“

Sadamakontroll 
numbritesAuto sai puhketoaks

Jaanika Padu

Paula Ruben

„See rõõm, kui ma aprillis neid nägin, 
oli nii suur!“ 

Kõivul ja Augil olid pereringis ris-
kirühma kuuluvad inimesed, kellele 
nad toitu koju viisid. „Isale ütlesin, 
et tema välja ei tule, ma ise toimetan 
aias. Eks see oli talle harjumatu,“ ütles 
Aug. Ta naeris, et koduski koliti naise-
ga eraldi tubadesse. Kõiv aga kirjeldas, 
et tema peres korraldati elu ümber nii, 
et liiguti ükshaaval ning poes käisid 

ühed ja samad inimesed. Arestimaja 
spetsialistil Tõnis Lemberil on kodus 
pisike beebi ja tema pärast hoidis ta 
ennast kohe eriti. „Käisin igal pool 
maski ja kinnastega, desovahend kogu 
aeg kaasas.“ Lemberi suuremad lapsed 
elavad pealinnas ja üks neist ei saanud 
mitu kuud koju. Oma juba vanemas 
eas ema juurde ei julgenud mees minna 
terve eriolukorra vältel. 

Saaremaa avanes

Osale saarlastele oli see reedene päev, 
8. mai, väga eriline, sest Saaremaa ja 
mandri vahel liiguti taas piiranguteta. 
Paljudele sai see omamoodi loomuli-

Veigo Väli: „Seni oli 
kõik pelgalt mõt

teline, aga siis saabus 
reaalsus. Esimeste 
lahkunute hulgas oli ka 
maalt naabrimees, kes 
alati meie hoovis juttu 
ajamas käis.“

kuks asjade käiguks, aga mõni tundis 
hirmu. „Haigus oli ju taandumas, kuid 
selle ägenemise oht jäi, sest saarele sõi-
ta soovijaid oli palju,“ sõnas Aulik, li-
sades, et ka tema Harjumaal elav vend 
ootas terve eriolukorra aja Saaremaale 
pääsemist. „Nagu ta ise ütles, pole ta 
kunagi varem nii väga oodanud oma 
vanematekoju sõitu.“ 

Kõivu mandril elav õde küsis pi-
devalt, millal saarele saab. „Kogu aeg 
helistas, aga nii kui taas liikuda sai, 
siis enam ei helistanud,“ naeris Kõiv. 
Tema jaoks oli sadamakontrolli lõpp 
kindlasti eriline, sest juba teadmisel, 
et liikuda saab jälle vabalt, oli kuida-
gi märgiline võlu. Väligi tundis, et see 
oli suur kergendus. „See oli ühe etapi 
lõpp. Mitte töö lõpp, vaid märk sel-
lest, et olukord on nüüd parem.“ Tiik 
aga meenutab, et erilised päevad olid 
mõlemad – nii saare lukku minek kui 
ka avamine. „Mõlemad teated lõid 
mul korraks hinge kinni. Kui saar taas 
lahti tehti, helistas tütar ja küsis, kas 
oleme nüüd vabad. Siis tuli küll naera-
tus suule ja sain vastata, et jah, vabad, 
vabad liikuma!“

Kristi Raidla 
kommunikatsioonibüroo

FOOKUS



30

PPA saatis eriolukorras 
500 politseinikku koju 
reservi. Nende täht-
saim tööülesanne oli 
püsida terve.FO
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Märtsi teises pooles kerkis krii-
sistaabis teravalt küsimus, 
kuidas suudab PPA oma üles-

andeid täita siis, kui suur hulk eesliini-
töötajaid peaks haigestuma. 

„Kriisis otsisime pidevalt vastuseid 

püsida terve
Ülesan ne:

erinevatele mis-siis-kui-küsimustele, 
et ohtudeks võimalikult hästi valmis 
olla,“ ütles peadirektor Elmar Vaher. 
„Teadsime, et PPA saab Eesti inimesi 
abistada ja elusid päästa ainult juhul, 
kui meil on piisavalt palju terveid po-
litseinikke. Seepärast sai üheks tähtsai-
maks küsimuseks, kuidas valmistuda 
ohuks, et Eestis ei õnnestu viirusepu-
hangut kontrolli alla saada ning hai-
gestub väga palju inimesi ja seeläbi ka 
suur osa meie eesliinitöötajaist. Üht-
lasi pidime arvestama võimalusega, et 
PPA meetmed oma inimeste kaitsmi-

seks – olgu selleks maskide ja kinnaste 
kasutamine, ruumide desinfitseerimine 
või kriminalistide abiga testimisvõi-
maluste laiendamine – ei ole piisavad 
ning viirus hakkab meie meeskondade 
sees ulatuslikult levima. Tagantjärele 
saame öelda, et Eestis õnnestus selli-
seid stsenaariume vältida, kuid välis-
uudistest teame, et näiteks New Yorgi 
politseis oli tipphetkel korraga haigus-
lehel viiendik politseinikest.“

Tagamaks, et PPA-l on ka suure 
haiguspuhangu korral alati piisavalt 
inimesi, keda saata patrulli ja piirile, 
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Ülesan ne:
Elmar Vaher:  
„Lahendus saata 

sadu politseinikke koju 
reservi oli aga täiesti 
uus, midagi sarnast  
polnud me varem  
rakendanud ei päris  
elus ega õppustel.“

otsustati moodustada 500-liikmeline 
reserv. Koju reservi saadetud ametni-
kud pidid võimaluse korral jätkama 
arvuti ja telefoni vahendusel oma iga-
päevatööd, kuid ennekõike oli nende 
ülesanne teha kõik selleks, et püsida 
terve. 

Niisugusel kujul reservi moodusta-
mine oli peadirektori sõnul PPA jaoks 
esmakordne. „Eriolukord tõi PPA-le 
palju uudseid tegevusi, kuid enamjaolt 
tähendasid need meie meeskondade 
varasemate oskuste ja teadmiste ra-
kendamist veidi teistsugustes olukor-
dades. Näiteks kuigi me polnud varem 
kontrollinud inimeste liikumist mand-
ri ja saarte vahel, siis tähendas see oma 
olemuselt piirikontrolli riigis sees, ja 
piirikontrolliga on PPA-l väga palju 
kogemusi. Lahendus saata sadu po-
litseinikke koju reservi oli aga täiesti 

olijatele kodus töötamiseks vajalikud 
sülearvutid ja tarkvara ning hoolitses 
kogu kriisi kestel selle eest, et kaugtöö 
IT-lahendused tavapärasest suuremale 
koormusele vastu peaks. Sisekaitse- 
akadeemia jällegi koostas reserv-
ametnikele e-kursuse, et politseinikud 
saaksid kodus olles värskendada oma 
erialaseid teadmisi – seda võimalust 
kasutas enam kui 700 ametnikku. 

Kes ja millal reservi suunatakse 
ning mis tööülesandeid inimesed ko-
dus täidavad, määrasid prefektuurid ja 
jaoskonnad. Lõuna prefekt Vallo Kop-
peli sõnul tegid neid otsuseid peami-
selt grupijuhid. „Vahetu juht tunneb 
oma meeskonda kõige paremini. Ta 
teab, kes saab kaugtööna jätkata oma 
igapäevaülesannete täitmist ning kes 
võiks reservis oma teadmisi täiendada, 
näiteks tutvudes Riigikohtu erialaste 

uus, midagi sarnast polnud me varem 
rakendanud ei päris elus ega õppustel. 
Millegi uue tegemine annab alati või-
maluse saada targemaks, ja reserv õpe-
tas meid leidma palju uusi viise kaug-
tööks. Tänu sellele oskame edaspidi 
tavaolukorraski mõelda kodus tööta-
misest palju avaramalt ega eelda, et 
kõige jaoks peab alati füüsiliselt oma 
töökohal olema,“ lausus Vaher.

Kaks nädalat  
tööl ja kaks kodus

500 reservametniku kohta jagati pro-
portsionaalselt prefektuuride vahel 
ning lähtuvalt koroonaviiruse kuni 
14-päevasest peiteajast korraldati re-
serv kahenädalaste vahetustena. Si-
seministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskus (SMIT) tagas reservis 

Politseinikud  
ühes koostöö- 

partneritega  
Tallinna 

Sadamas 

Vallo 
Koppel
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lahenditega. Lõuna prefektuuri jaoks 
klappis reservametnike arv üsna täp-
selt nii, et pool sisetöö koosseisust oli 
korraga tööl ja pool kodus. Vahetud 
juhid rääkisid oma meeskonnaga läbi, 
kes läheb reservi kohe ja kes kahe nä-
dala pärast, leppisid inimestega kokku 
ülesanded ning taotlesid SMITilt neile 
töövahendid.“

Lõuna prefekti sõnul suhtuti re-
servi ja kodus töötamisse mõistvalt, 
kuid kriisi ajal on väga oluline jagada 
inimestele pidevalt infot ning vastata 
tekkinud küsimustele. „Eriolukorras 
käivitasin kohe esimesest nädalast 
videonõupidamisena infotunni, mida 
tegime mai keskpaigani – algul kaks 
korda ja hiljem kord nädalas. Sellega 
testisime ühtlasi päris korralikult ära 
Skype for Business võimekuse, kuna 
osalejate arv küündis kohati ligi ka-
hesajani. Infotundides selgitasin olu-
korda Eestis ja PPAs. Rääkisin, miks 
ja mida me teeme; miks töötame ko-
dust; miks oli oluline osa sisetööd 
tegevatest inimestest vaja saata appi 
välitööle jne. Esimestes infotundides 
oli küsimusi väga palju, aga nädal-
nädalalt jäi neid vähemaks ning meie 
tegevused said üha selgemaks,“ nentis 
Koppel.

Põhja prefekti Kristian Jaani mee-
lest paranes nädal-nädalalt ka aru-

saam sellest, kui paljusid ülesandeid 
on võimalik lahendada kaugtööna. 
„Kui esimeses vahetuses oli meil tööga 
hõivatud umbes 70% reservis olijatest, 
siis teises ja kolmandas vahetuses juba 
peaaegu 100%. Seega täitsime mõle-
mad eesmärgid, mille endale seadsime: 
et inimesed püsiksid terved ja võimali-
kult palju tööd saaks tehtud.“ Kõike, 
mida saab, tehti Jaani väitel kodust, 
olgu selleks avaldustele vastamine, 
sündmuste analüüs, videovaatluste ja 
stenogrammide vormistamine või ka 
näiteks varasemate lähisuhtevägival-
la ohvrite järelkontroll telefoni teel. 
„Menetluste korraldamine kaugtöö-
na toimis nii edukalt, et prokuröride 
sõnul saatsid kodus töötanud uurijad 
prokuratuuri rohkem kriminaalasju 
kui tavaliselt,“ ütles Jaani. „Täiesti 
uue hingamise said videoistungid ja 
kaugülekuulamised: kinnipeetav oli 
kinnipidamiskeskuses, uurija oma ko-
dus ja prokurör enda kodus. Videosil-
la vahendusel tehti nii kiirmenetlusi 
kui ka vahistamisi.“

Osale meeskondadele sobis Jaani 
arvates kodus töötamine nii hästi, et 
nad olid reservis kolm vahetust järjest. 
Kõik toimis ning polnud põhjust tuua 
inimesi reservist ära lihtsalt selleks, 
et nad oleks kontoris. „Näiteks saat-
sime piiri- ja migratsioonijärelevalve 
talituse reservi arvestusega, et neil on 
teadmised ja oskused minna appi pii-
ripunkti, kui seal peaks palju inimesi 

haigestuma. Samas said nad reservis 
olles jätkata elamisloa ja lühiajalise 
töötamise taotluste menetlemist. Eri-
olukorra ajal väga uusi taotlusi peale 
ei tulnud ning nii õnnestus piiri- ja 
migratsioonijärelevalve meeskonnal 
kodus töötades vähendada menetlemi-
sel olevate taotluste arvu 2600 võrra. 
Piltlikult öeldes likvideerisid nad saba 
ära ning jõudsime menetlustega reaal-
aega.“

Menetlusjääki suutsid Põhja pre-
fekti sõnul reservis olles vähendada 
teisedki üksused. „See on hea näide, 

kuidas igast olukorrast saab leida või-
malusi. Ja vahel mängib elu korraga 
kätte nii küsimuse kui ka vastuse. Kui 
saime eriolukorras ülesande hakata te-
lefoni teel kontrollima karantiininõu-
de täitmist, siis oli kohe selge, kes on 
kõige paremad seda täitma,“ lausus 
Jaani. 

Kodus olijad kontrollisid 
kodus püsimist

Üks PPA ülesandeid eriolukorras oli 
kontrollida, et välisriikidest naasnud 
reisijad ning koroonaviirusesse hai-
gestunud inimesed ja nendega koos 
elavad pereliikmed täidaksid kohus-
tust püsida 14 päeva kodus. Tipphet-
kel märtsis kehtis see nõue korraga 
ligi kaheksale tuhandele inimesele. 
Karantiininõude täitmist kontrollis 
PPA ennekõike telefoni teel, ning kuna 
selleks piisas telefonist ja sülearvutist, 
siis tegid kontrollkõnesid kodus re-
servis olijaid. 

„Jagasime omavahel telefonikõned 
piirkondade kaupa, et igaüks helistaks 
tema tööpiirkonnas elavatele inimes-
tele,“ ütles Lääne-Harju politseijaos-
konnas karantiinikontrolle koordinee-
rinud piirkonnavanem Enely Estaal. 
„See tõi positiivset tagasisidet. Inime-
sed olid tänulikud, et said otsekontakti 
oma piirkonnapolitseinikuga, kellega 
võibolla muidu ei oleks kunagi kok-
ku puutunud, ja said küsida ning sü-
damelt ära rääkida muidki muresid.“ 
Tublimad helistajad jõudsid piirkon-
navanema teada päeva jooksul vestel-
da kuni poolesaja inimesega. „Need 
olid üsna vabas vormis vestlused. Kü-
sisime, kas talle piiriületusel selgitati, 
et ta peab kaks nädalat kodus viibi-
ma, ja vajaduse korral rääkisime täp-
semalt, mida see kohustus tähendab. 
Küsisime tervise kohta ja uurisime, 
kas inimesel on keegi, kes käib tema 
eest poes ja apteegis, või vajab ta abi. 
Meie piirkonnas leidsime tänu nendele 
kõnedele kümmekond abivajajat, kelle 
viisime kokku kohaliku omavalitsuse 
sotsiaaltöötajaga.“

Emotsionaalselt raskem oli Estaali 
sõnul suhtlus koroonaviirusesse hai-
gestunud inimestega. „Nende küsimu-
sed olid tõsisemad, näiteks kuidas nad 
peaksid käituma ja millal kiirabisse 
pöörduma. Osa isoleeris end perekon-
nast ja oli üksi. Oli üks noormees, kes 
ütles, et tal pole raha ega kohta, kus 

Tipphetkel märtsis 
kehtis kodus püsi

mise nõue korraga ligi 
kaheksale tuhandele 
inimesele.

Kristian 
 Jaani
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Priit Sepp, Kuressaare  
politseijaoskonna  
juhtivuurija
Sattusin reservi kolmandas vahetuses, 
kui esimesest oli möödunud kuu. Kures-
saare politseinike hulgas ei olnud veel 
haigestunuid, kuid oht polnud koroona-
viiruse kiire leviku tõttu kusagile kadunud.
Lootsin, et kaks nädalat kodus võimalda-
vad veidi puhata kuu väldanud eriolukor-
rast, mille lõppu toona veel ei paistnud. 
Need lootused hääbusid aga kiiresti. 
Sageli tuli olulisemad ülesanded ära 
teha juba enne tööpäeva algust, kui sil-
mad avasid pere nooremad liikmed, aga 
ka abikaasa, kes tegeleb lastekaitsega. 
Nende valdkonnas kasvas töö maht kriisi 
ajal hüppeliselt. 

Sel ajal kui koolieelik koos väiksema 
õega multikaid vaatama asus, sõelusin 
mina uuest Kairist välja inimesi, kellele 
kodus püsimise kontrolliks helistada või 
keda politseinikud kontrollima saata. See-
järel ootasid tavapärasemad juhtimistege-
vused – töögraafikud, tegevused, koos-
olekud, aruanded.

Õnneks sai enamik reservis olnutest 

elada – koju ei saa minna, sest seal on 
eakas vanaema, ning tuttavate suvilas, 
kuhu ta kolis, on liiga külm. Seda aad-
ressi käisid meie patrullid kolm korda 
kontrollimas ja noormehel oli tegeli-
kult kõik korras, tal oli lihtsalt suht-
lemisvajadus. Meenub ka vanapaar, 
kes mõlemad olid koroonapositiivsed. 
Nendega koos elas alkoholiprobleemi-
ga noorem mees, kes ei tahtnud aru 
saada, miks peab tema samuti kodus 
püsima. Talle ma helistasin iga päev ja 
rääkisin, et ta ei saa minna tööle ega 
olla naabrite juures.“

Kui kedagi ei õnnestunud ka pä-
rast korduvaid telefonikõnesid kätte 
saada või tekkis politseinikul kõne 
jooksul kahtlusi inimese käitumise 
suhtes, siis anti info edasi patrullide-
le, kes läksid teda kohapeale kontrol-
lima. „Oli inimesi, kes ütlesid telefo-
nis, et ei huvita, tööd vaja teha ja ei 
kavatsegi karantiinist kinni pidada. 
Neid patrullid siis kontrollisid ja pä-
riselt selgus, et nad pidasid nõudest 
kinni küll, lihtsalt elasid telefonis end 
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seitöö on ajas kindlasti muutunud ning 
muutub edaspidigi. Võimalus pidada üle-
kuulamisi, kohtuistungeid ja koosolekuid 
virtuaalruumis säästab transpordile kulu-
vat aega ja ressurssi. Miks mitte kasuta-
da virtuaalseid võimalusi teisteski politsei 
valdkondades?

Kaugtöö võimalikkusest  
ja võimatusest

aega siiski palju vabamalt sisustada. Ot-
sustasin, et ei hakka juhtivuurija ülesanne-
tega teisi koormama, vaid tegin ära kõik 
selle, mida vähegi sain n-ö kaugelt teha. 
Üllataval kombel oli sääraseid ülesandeid 
valdav osa. Ootele jäid üksnes tööd, mis 
sõltusid administratiivalal viibimisest ning 
ligipääsust sisevõrgu kaablile, aga ka neid 
sai teha ajal, kui kolleegid olid majast lah-
kunud.

Reservi esimene nädal lõppes aga 
sellega, et Kuressaare arestimajja toodi 
kinnipeetav, kellelt võetud koroonaproov 
osutus positiivseks. Temaga kokku puu-
tunud töötajad – see tähendas poolt ares-
timaja koosseisust – saadeti koju; lisaks 
reservis olnud inimestele tuli üks ametnik 
appi puhkuselt ja üks võeti kiirkorras tööle 
juurde. Ühe öise vahetusega panustasin 
minagi. 

Kodus töötades veendusin, et minu 
jaoks on parim koht töö tegemiseks siiski 
kontor. Arvan, et kodune rööprähklemi-
ne, mille käigus üritan olla nii hea töötaja 
kui ka hea lapsevanem, ei võimalda anda 
endast maksimumi kummalgi rindel. 

Praktika kinnitas, et vähemalt osa töid 
politseis saab ära teha kaugtööna. Polit-

Priit Sepp: „Prak
tika kinnitas, et 

vähemalt osa töid 
politseis saab ära teha 
kaugtööna.“

välja,“ rääkis Estaal. „Vaidlemiste 
periood jäi rohkem mai keskpaika, 
kui eriolukord hakkas lõppema ja osa 
inimesi arvas ekslikult, et koos selle-
ga lõpeb ka nende karantiin. Üldiselt 
olid aga inimesed väga mõistvad ja 
said hästi aru, miks seda nõuet vaja 
on. Eriti need, kes olid naasnud rii-
kidest, kus piirangud olid palju kar-
mimad, pidasid Eesti varianti karan-
tiinist väga inimlikuks lahenduseks.“ 

PPA peale kokku tegid reservis oli-
jad karantiinikohustusega inimestele 
ligi 20 000 telefonikõnet. 

Martin Luige 
kommunikatsioonibüroo

Enely 
Estaal

Priit 
Sepp
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Samal ajal kui Eestis 
võideldi viiruse leviku 
tõkestamisega, käis 
kulisside taga maski
de hankimine. Kuidas 
maskid Eestisse jõud
sid, meenutavad töö
keskkonna juhtivspet
sialist Herdis Jensen 
ja personalibüroo  
nõunik Mihkel Miller. 

Veebruaris, kui viirus Hiinas 
kanda kinnitas, arutasid Her-
dis Jensen ja kriisistaabi juht 

Toomas Malva, kas maske peaks juur-
de tellima. Õppuselt üle jäänud Tervi-
seameti maskid ootasid kriminalistide 
garaažis, ent siis ei teadnud veel keegi, 
et neist ei piisa. Kui viirus Eestile lähe-
male jõudis, esitas PPA ametiabi kor-
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ras kaitseväele 300 000 maski taotlu-
se. Need läksid aga Terviseametile. 

„Me ei osanud arvatagi, et maske 
nii palju kulub,“ meenutas Jensen. 
Kuna neid oli vaja, asus ta avastusret-
kele maskimaailma ja eraldama teri 
sõkaldest. Nii Miller kui ka Jensen üt-
lesid, et ühel hetkel oli maskide varu 
ainult 1–2 päevaks ning juurde tule-
mas ei olnud neid kusagilt. „Vähem 
ja rohkem ulmelised variandid käisid 
läbi, kuidas maske juurde saada,“ 
nentis Jensen. 

Kriisistaabi tegevusse kaasatud 
Miller kuulis korduvalt, et maske ei 
ole. „Juhtusin olema õigel ajal õiges 
kohas. Kirjutasin oma ülikooli kursuse 
rühmale Facebookis, kus meil on palju 
meditsiiniga seotud inimesi, ja küsisin 
nalja pärast, et kui keegi teab kedagi, 
kes võiks mulle umbes miljon maski 
sebida, andku teada,“ lausus Miller. 
Möödus veidi aega ja Milleri postkasti 
potsatas kiri kursuseõelt – tema tuttav 
Margus toob maske maale. „Sealt sai-
me esmase kontakti, suhtlesime ja algas 
töö mitmes sektsioonis,“ ütles ta. „Her-

dis tegeles sellega, et oleks kindel, kas 
maskid päriselt meile sobivad. Teiselt 
poolt pidid haldusjuht Janne Pikma ja 
büroojuht Andres Sinimeri otsustama, 
kas saame neid maske osta. Ja eks head 
kolleegid sisekontrollibüroost tegid sa-
muti tööd selle nimel, et näha, kas mu 
kursuseõe tuttav saab meid aidata.“ 

Kõik toimus paralleelselt riigihal-
duse ministri Jaak Aabi maskihanke-
ga, mille käigus pidi Eestisse saabuma 
mitu miljonit maski. „Me ei teadnud, 
millal need tulevad, ja kõik oli lahtine. 
Soovisime kokku 250 000 kirurgimas-
ki, lisaks 80 000 FFP2/FFP3 maski, 
ent need öeldi kohe ära. Ka Põhja-Ees-
ti Regionaalhaigla (PERH) hakkas en-
dale ise nõuetele vastavaid FFP maske 
otsima,“ sõnas Jensen. 

Maskide saabumine  
kui pidupäev

Üks takistus ootas PPA maskivõitle-
jaid veel – riigiasutuses ei saa nii, et ot-
sustatakse käigu pealt osta suure raha 
eest kaupa. On hange, arve, tähtaeg 21 

Herdis Jensen ja 
Mihkel Miller PPAsse 
saabunud maskidega 

MASKISAAGA
Eriolukorra
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dagi hankega seotud olid. Kogunesi-
me alla keldrisse ja vaatasime, kuidas 
maske maha tõsteti. Vaatasime ja mõt-
lesime, kuidas nii väike kaubikutäis 
maske põhjustas säärase sebimise ja 
närvirakkude kulumise. Oli väga põ-
nev kogemus!“

„Huvitavad ajad on olnud,“ mui-
gas Jensen. „Meil kujunes juba löök-
lauseks, et enne kui pole näinud, ei 
usu. Ehk enne, kui auto maskidega 
polnud õuele tulnud, ei julgenud päris 
lõplikult öelda, et hange pole omadega 
hapuks läinud ja raha korstnasse kir-
jutatud. Maskiostu puhul mängu- või 
otsustusruumi ei olnud, et mõtleme 
täna ja ütleme homme. Vahel oli see 
tundide küsimus.“ „Ja mõnikord isegi 
minutite!“ jätkas Miller. Muide, mas-
kisaaga tõi kaasa veel ühe huvitava 
nähtuse. „Mida teadsin mina maski-
dest? Aga umbes eriolukorra lõpuks 
oli mul üsna adekvaatne ülevaade ki-
rurgi, FFP2 ja FFP3 maskidest ja filt-
rite suurusest. Selgus, et meil on hulk 
kolleege, kes olid enda jaoks erinevu-
sed selgeks teinud ja teadsid, kuidas 
eristada, kas maskid on tehtud Euroo-
pas või Hiinas,“ nentis Miller. 

Ühtekokku tegutses maskivaru 
täiendamise nimel suur hulk PPA inime-
si, kelle seas olid logistikabüroo, han-
ke- ja lepingutalituse ning eelarvebüroo 
inimesed, kriisistaap ja veel paljud tei-
sed. „See oli ikkagi rühmaüritus,“ sõ-
nas Miller ja lisas siis muiates: „Herdis 
sattus tegelikult enim sellistesse seik-
lejatel-palun-tülitada olukordadesse, 
kus eri inimesed talle vaatamiseks asju 
saatsid.“ „Mingil ajal tuli hunnikute 
viisi pakkumisi, mida ise kontrollisin 
ja saatsin edasi Terviseametisse ning 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 
Ametisse kontrolli,“ täpsustas Jensen. 
„Kui saadi aru, et maskide eluolust na-
tukene jagan, saadeti ka Siseministee-
riumist mulle uurimiseks maske, nii et 
jäin omamoodi maskikuningannaks.“ 
„Jah, vahepeal kujunes kuidagi nii, et 
Herdisest sai inimene, kes teab Eestis 
maskidest kõike,“ naeris Miller. 

Kriis näitas, et karta  
pole midagi

„Mida teeksime täna eriolukorras tei-
siti? Ega teekski midagi. Järgmise krii-
si sisu ei ole enam sama ja võib-olla 
hakkaksime siis taga otsima midagi 
muud, mitte enam maske või kindaid. 

päeva ja siis toimub makse. Nüüd oli 
aga vaja tasuda ettemaks maskide eest, 
mida keegi näinudki polnud.

Jensen meenutas: „Oli vist nelja-
päev või reede ja nädalavahetus tuli 
peale. Suhtlesin esmalt meie hanke- ja 
lepingutalitusega, kes aitas lepinguga, 
et kõik nõuetele vastaks. Pidime te-
gema kiirhanke. Suhtlesin Riigi Tugi-
teenuste Keskusega (RTK), kust öeldi, 
et kuna nädalavahetus on kohe-kohe, 
pole üldse kindel, kas saab ettemaksu 
teha, kuna riigikassa on kinni. Üle-
kanne oli vaja teha pühapäevaks, et 
Margus saaks esmaspäeval kõik mas-
kid lennukile panna ja siia saata. Lau-
päeva päeval sain RTK inimeselt po-
sitiivse uudise – ülekanne sai tehtud!“ 
Esmaspäeval said maskid lennukisse. 
Esimene osa ehk 150 000 maski pidi 
saabuma 30. märtsil ja teine osa ehk 
100 000 maski 31. märtsil. Juhtus aga 
nii, et meile saabus esmalt väiksem ko-
gus. „Lennufirma otsustas päevapealt, 
et enam ei lenda, nii et tuli mõelda, 
kuidas ülejäänud maskid saame. Or-
ganiseerisime ja uurisime iga päev. 
Aprilli teisel nädalal maskid lõpuks 
saabusid,“ ütles Jensen.

„Kui maskid viimaks tulid, oli 
pidupäeva tunne,“ meenutas Miller. 
„Majast korjati kokku kõik, kes kui-

TEHTUD

Kuidas PPA maskikulu 
kindlaks tehti
Kuna keegi ei teadnud päris täpselt, mitu 
maski või kinnast või palju desinfitseeri-
misvahendit PPA-l päevas kulub, tõttas 
appi Jana Šalneva eelarvebüroost. Ta 
lõi kõik olemasolevad andmed tabelisse 
kokku ning vaatas, kuhu ja kui palju tuleks 
isikukaitsevahendeid saata. Nüüd saame 
öelda, et tema arvutused läksid igati täppi. 

Palju maske saadi teistelt asutustelt 
laenuks. Meid aitasid nii PERH, Tervise-
amet kui ka Kaitseliit ning ise olime abiks 
Maksu- ja Tolliametile ning SMITile. Kellel 
oli, see jagas. Keskmiselt kulus PPAs päe-
vas 8215 maski, millest osa moodustas 
30-protsendiline varu, kui meil olid abiks 
kaitseliitlased ja abipolitseinikud. Mai lõpu 
seisuga jagus maske augusti keskpaigani. 
Ühtekokku hangiti PPA inimeste tervise 
kaitseks 1,2 miljonit maski. 

Ja kogu protsess kujuneks samasugu-
seks,“ tõdes Miller. Ta mõtles hetke ja 
lisas: „Pigem sai kõige selle juures ilm-
siks PPA kui organisatsiooni tugevus, 
sest kõik meie inimesed panustasid, 
kuidas said ja oskasid. Minu arvates 
kriis näitaski, et karta pole midagi.“ 

Jenseni meelest ei ole PPAs nii, et 
hakatakse tegutsema siis, kui asi on 
hull. „Juba enne, kui viirus Eestisse 
jõudis, hakkasime koos Marko Ildiga 
valmisoleku ja reageerimise büroost 
plaane ja juhendeid tegema, et olla 
valmis. Kaasasime kõiki teenuseoma-
nikke, kes aitasid juhendeid vastavalt 
oma teenusele koostada.“

„Selgus, et hunti tasub vahel siiski 
põõsas näha ja erinevaid õppusi kor-
raldada,“ sõnas Mihkel Miller. 

Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

Herdis 
Jensen
 PPAsse  
saabunud  
maskidega
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Politseinikud on harju
nud kiirelt tegutsema, 
kriise lahendama ja 
appi tõttama seal, kus 
vaja. Oma tegevused 
korraldasid ümber ka 
kriminalistid, kes leid
sid end kolleegidelt 
koroonaproove  
võtmast.

FO
TO

: P
PA

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 
peadirektori asetäitja Janne 
Pikma sõnul oli politsei üks 

tähtsamaid ülesandeid jääda selle in-
tensiivse perioodi ajal ise terveks ning 
mitte kanda viirust kolleegidele või 
nakatada inimesi, kellega töö käigus 
kokku puutume. „Meil oli vaja võima-
lust politseinikke viivitamatult testida 
ja tulemusi kiiresti teada saada. Nägi-
me juba eriolukorra alguses, kui suure 
koormusega töötab meditsiinisektor. 
Me ei tahtnud nende koormust omalt 
poolt suurendada ja nii otsustasime ot-
sida võimalusi, kuidas oma töötajatelt 
ise proove võtta. Me ei teadnud ka, 
mitu politseinikku võib testimist vaja-
da,“ kirjeldas Pikma.

„Kriminalistid võtavad oma tava-
pärase töö käigus bioloogilisi proo-
ve ja koguvad tõendeid nii inimestelt 
kui ka sündmuskohtadelt,“ selgitas 
Pikma, kuidas jõuti ideeni, et koroo-
naproove hakkaksid võtma PPA oma 
töötajad. Järgnes kiire tegutsemine 
ning juba mõne päevaga sai idee teoks.

Põhja prefektuuri kriminalistikata-
lituse juhi Toomas Jervsoni ülesandeks 
sai korraldada kriminalistide kiire 
koolitamine. Nii läks kolm kriminalis-
ti juba järgmisel päeval Tallinna Kiir-
abi juhi Raul Adlase juurde proovide 

Kriminalistide
UUS AMET
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ebameeldiv ja samal ajal tuleb kaits-
ta ka iseennast. Bussist helistati 

inimesele, küsiti lisainfot 
haigussümptomite kohta 

ning täideti saatekiri, 
mis oli proovi võtmi-
sel vajalik. Ka kait-
seülikond tõmmati 
selga bussis. „Pidime 
hästi läbi mõtlema 

ka selle, kus me täp-
selt proovi võtame. 

Me ei tahtnud tekitada 
olukorda, kus naabrid testi 

tegemist pealt näevad ja inimest 
pelgama hakkavad,“ selgitas Pappel, 
kelle väitel võib üleni valges kaitse-
kostüümis ning respiraatormaskis ja 
prillidega inimene mõjuda ehmata-
valt. 

„Sõitsime autoga sissepääsule 
võimalikult lähedale ning võimalu-
se korral palusime inimesel õue tulla 
või kokkuleppel läksime ise trepikotta 
inimese ukse taha. Samas ei sisene-
nud me kunagi korterisse, vaid võtsi-
me proovi kiirelt ukselävel, et vältida 
ohtu iseendale,“ rääkis ta ning lisas, et 
proovi võtmise ajal inimest rahustati 
ning selgitati kogu protsessi, et vältida 
hirmu.

„Pidime suhtuma igasse testitavas-
se kui nakatunusse. Jälgisime Tervise-
ameti nõuandeid, et ka iseennast selle 
juures kaitsta,“ sõnas Jervson. Kaitse-

Me ei tahtnud teki
tada olukorda, kus 

naabrid testi tegemist 
pealt näevad ja inimest 
pelgama hakkavad.

haigustel ja gripil, mille 
sümptomid koroona-
viiruse omadega sar-
nanevad. Kuigi haige-
na jäid inimesed koju, 
soovisid nad välistada 

võimaluse, et on jõud-
nud nakkust juba edasi 

kanda. „Kõned koorma-
sid meid üle ja saime aru, et 

töökorraldust peab kiirelt muutma. 
Tähtis oli luua süsteem, et ini-
mesed end testima regist-
reeriksid, ning testida 
neid, kelle puhul oli 
viirusesse nakatumist 
tõesti karta,“ rääkis 
Jervson.

Appi tulid Herdis 
Jensen ja Maigi Rau-
kas personalibüroost, 
kes lõid broneerimissüs-
teemi ja kirjeldasid tingimusi, 
mis on proovi andmiseks vaja. Osa 
inimesi saadeti võimaluse korral drive- 
in-punkti või lepiti nendega kok-
ku kriminalisti koju saabumise aeg. 
„Meile edastati ainult inimese nimi, 
telefoninumber ja aadress, kuhu pi-
dime sõitma,“ kirjeldas Jervson. Üht-
lasi võimaldas selline süsteem saada 
pidevalt ajakohast infot, kui palju on 

proove võetud ja kellel ning mis on 
tulemused. 

Iga liigutus 
läbimõeldud

Pappel lisas, et iga 
testi tegemine vajas 
ettevalmistust, mis 

tehti suures osas ära 
enne inimese juurde mi-

nemist, kuna protsess on 

9. aprill
Tuvastatud oli 1207 

nakatunut ja tehtud 
26 416 testi. Haiguses-

se oli surnud 24 inimest. 
Valitsus toetas haridusminis-
ter Mailis Repsi plaani taastada 
alates 15. maist koolides vaba-
mas vormis õpe. 

10. aprill
Haigusesse 
surnute arv 
maailmas jõudis 
100 000ni, 

haigusest oli tervenenud enam 
kui 370 000 inimest.
 
11. aprill
Tuvastatud oli 1304 nakatunut 
ja tehtud 29 456 testi. Kehtima 
hakkas Soome sisenemise 
piirang. 

13. aprill
Tuvastatud oli 
1332 nakatunut 
ja tehtud 30 764 
testi. Haigusse 
oli surnud 27 ini-

mest. Haiglaravi vajas 
157 patsienti, mis on 
eriolukorra suurim 
haiglaravi vajanud 
nakatunute arv. 

14. aprill
Tuvastatud oli 1373 nakatunut 
ja tehtud 32 263 testi. Haigu-
sesse oli surnud 31 inimest. 
Kuressaare haigla töökoor-
muse vähendamiseks 
käivitati plaan viia osa 
patsiente üle mandril 
asuvatesse haiglatesse. 

17. aprill
Tuvastatud 

oli 1459 
nakatunut 

ja tehtud  
37 594 testi. Haigu-
sesse oli surnud 38 
inimest. Tartu Ülikooli 
ühe ühiselamu kuus elanik-

ku andsid positiivse proovi 
ja testima hakati teisi 

sama ühiselamu 
elanikke ning 

nendega kokku 
puutunuid.

APRILL Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel

1207
NAKATUNUT

1459
NAKATUNUT

38
SURNUT

31
SURNUT

võtmist õppima. „Kes 
on proovi andnud, 
teab, et see ei ole kõi-
ge meeldivam koge-
mus. Koolituse ajal 
tekkiski meil palju 
küsimusi, kuidas võtta 
proovi õigesti ja samal 
ajal inimesele haiget mitte 
teha,“ rääkis Jervson. „Kui 
muidu töötame sündmuskohtadel, 
kus otsime tõendeid esemetelt ja pin-
dadelt ning inimestelt võtame proove, 
mis ei tekita ebamugavustunnet, näi-
teks sõrmejäljed ja DNA, siis oli ko-
roonaproovi võtmine, s.o proovipulga 
sügavale ninaõõnde torkamine, kind-
lasti uus kogemus.“ 

Appi oma inimestele

Juba järgmisel päeval, 18. märtsil 
olid Põhja prefektuuri kriminalistid 
valmis kolleege aitama. Harjumaal 
olid koroonaviiruse proovi valmis 
võtma kriminalistikarühma juht Ai-
mar Allandi, kriminalist Elvo Pappel 
ja kriminalistikatalituse juht Toomas 
Jervson. Esmaseid koolitusmaterjale 
jagas Jervson kohe teiste prefektuuri-
de kolleegidega, kes samuti järgmistel 
päevadel koolituse läbisid. 20. märtsil 
võtsid kriminalistid proove PPA 
töötajailt ja Siseministeeriu-
mi haldusala töötajailt 
juba kõikjal Eestis. 

Uudise peale hak-
kasid saabuma kõ-
ned kolleegidelt, kes 
kahtlustasid, et nad 
peaksid viiruseproovi 
andma. Jervsoni sõnul 
oli siin oma roll ka ke-
vadel levivatel külmetus-

Janne Pikma

Elvo Pappel

Toomas Jervson
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Põhja prefektuuri 
kriminalist koroona-

proovi võtmas 

Põhja prefektuuri 
kriminalist koroona-

proovi võtmas. 

ülikondi ei taaskasutatud, vaid vaheta-
ti pärast iga proovi võtmist. Kasutatud 
ülikonnad viidi Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituudi spetsiaalsesse konteinerisse, 
kus neist ohutult vabaneti. Kriminalis-
tid sõitsid eraldi autoga, milles ei ol-
nud sees tavapäraseid töövahendeid, 
mis vajaksid pidevat puhastamist. 
„Autot puhastasime samuti pärast igat 
sõitu,“ lisas ta.

Proovide võtmine jätkub

Kriminalistidele tähendas koroona-
kriis kogu oma töö ümberkorralda-
mist. „Uue tööülesande kõrval ei tohti-
nud unustada tavapäraseid ülesandeid 
ja ka kriminalistide endi terveks jää-
mist,“ märkis Jervson ning lisas, et osa 
kriminaliste saadeti koju reservi, et 
nad terveks jääksid. Korraga oli tööl 
ainult pool meeskonda. „Tööpäeval 
tegeles üks inimene koroonaproovi-
dega ja teised tegid igapäevatööd. Ko-
roonaviirus mõjutas muidugi ka kuri-
tegevust, väljakutseid oli tavapärasest 
vähem ning väga paljude juhtumite 
puhul kogus tõendeid sündmuskohal 
patrull. Sellega hoidsime ära olukordi, 
kus ühel sündmuskohal on korraga 
väga palju inimesi,“ rääkis Jervson.

Kuigi eriolukord on lõppenud, 
jätkavad kriminalistid proovide võt-
mist. Neid võetakse ametnikelt, kes 
on tulnud välismaalt lähetusest, kes 

Albert: Sooviksin tänada kahte naiste-
rahvast patrullpolitseinikku, kes patrul-
lisid eile pealelõunasel ajal Astangu tä-
naval ja vaatamata kriisile olid rõõmsas 
tujus ja lehvitasid muruplatsil palli män-
givale lapsele ja tema isale. Soovin tä-
nada ka kogu Põhja prefektuuri nende 
pingutuste eest raskel ajal. Jõudu tööle 
ja hoidkem tervist!

JANAR: Tere! Täna õhtul u 22 ajal 
kutsus keegi tähelepanelik naa-
ber meile politsei Noole 4 maja ja 
Vibu tänava hobuseraua vahelisele 
alale. Tahaksin oma tänusõnad 
öelda reageerinud patrullile ning 
tähelepanelikule naabrile. Viibisi-
me hoovialal, 5 inimest ning koer, 
vahed olid vähemalt 3 meetrit, 
ning kuna mul oli täna sünnipäev, 
otsustasid 3 sõpra, kellest üks on 
ühe katuse all elav paar ning üks 
isik on täiesti eraldiseisev üksus, 
siiski mind selle tähtsa päeva puhul 
õnnitleda. Koosviibimine kestis 
umbes 15 minutit välitingimustes 
ning vähemalt 3-meetrist vahet hoi-
des. Täielikult kontaktivabalt! Jutu 
mõte: tahaksin edastada tänusõnad 
reageerinud patrullile, äärmiselt 
viisakas ning meeldiv jutuajamine, 
samuti helistanud naabrile. Parem 
karta, kui kahetseda. Olge terved 
ning igati edu!

TUBLI
TÖÖ!

on viibinud Soome piirivalvel abiks ja 
kes saadavad välja välismaalasi. „Ees-
märk on need proovid kohe ja kiirelt 
ära võtta. Siis teame, kas inimesed on 
terved ja kas nad saavad tööd jätkata 
või peavad jääma koju isolatsiooni,“ 
sõnas Jervson.

Kokku on kriminalistid võtnud üle 
300 proovi. Testiti mitte ainult PPA, 
vaid kõiki Siseministeeriumi haldusala 
töötajaid, kes samuti koroonakriisi 
ajal eesliinil olid.

Leana Loide 
kommunikatsioonibüroo
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Oli 17. märtsi hommik, Kagu 
jaoskonnajuhini jõudis uudis, et 
haigestunud on Võru politsei-

majas töötav kolleeg. Kagu jaoskonna 
juht Tamar Tamm selgitas sel ajal, et 
pärast meeskonnaliikmetega rääkimist 
saadi teada, et külmetuse moodi sümp-
tomitega on kodus veel kolm kolleegi, 
kes saadetakse testimisele. 

19. märtsil selgus, et ka teise Võru 
kolleegi koroonaviiruse proov osutus 
positiivseks. Pärast kahte järjestikust 
koroonaviiruse juhtumit Võru polit-
seijaoskonnas otsustas kriisistaap tes-
tida kõiki seal töötavaid ning ühtlasi 
majast pärast esimest nakkusjuhtumit 
läbi käinud kolleege. 

Kriisijuht Priit Pärkna selgitas, et 
laustestimist oli Võrus vaja, sest kaks 
nakatunut tulid suhteliselt järjestikku 
ning oldi arvamusel, et jaoskonnas 
on viirus ruumide desinfitseerimisest 
olenemata juba sees. „Lisaks oli meie 
jaoks oluline saada parem pilt, mida 
üks tuvastatud nakkusjuhtum kol-
leegide nakkusohu ja politsei ressursi 
vaates tähendada võib. Meil on ko-
hustus kaitsta meie endi inimesi ning 

Esimese ja ka ühe laiaulatuslikuma koroona-
viiruse laustestimise korraldasid PPA  
kriminalistid Võrus 20. märtsil, mil võeti ligi  
kaudu 90 koroonaviiruse proovi. 

hoolitseda selle eest, et me ei kannaks 
ise nakkust Eesti inimestele edasi,“ li-
sas Pärkna. 

Pärkna sõnul ei tähendanud see ot-
sus, et kõiki üksusi hakatakse sel moel 
testima. „Tegemist oli esimese naka-
tumisjuhtumiga PPAs, millele järgnes 
kohe ka teine ning haiguskahtlus oli 
mitme puhul. Säärane olukord võis 
meil peagi tekkida ka mõnes teises 
üksuses, kuid Võru testide tulemusel 
teadsime, milline võib olla tegelik na-
katunute hulk,“ ütles Pärkna.

PPA kriminalistide abiga võeti Võ-
rus 20. märtsil kokku 89 koroonavii-
ruse proovi. Kolmandikul testitutest 
oli viimasel ajal esinenud haigussümp-
tomeid. Ülejäänud inimestel teadaole-
vaid haigustunnuseid ei olnud. Proo-
vide võtmine käis drive-in süsteemina 
ning inimesed tulid testimisele autode-
ga. 21. märtsil saadud vastuste koha-
selt olid Võrus võetud proovidest po-
sitiivsed kaks.

Pärkna sõnul rohkem PPAs nii suu-
remahulist laustestimist tehtud ei ole, 
kuid kõik inimesed, kes kahtlustasid 
kokkupuudet positiivse proovi and-

nud inimesega või kel tekkis kahtlus, 
et nad võivad olla viirusesse nakatu-
nud, said end testimisele kirja panna. 
„Näiteks veidi suuremalt testiti inimesi 
nii Raplas kui ka Pärnus, kus teadaole-
valt puutusid positiivse proovi andnud 
inimesed kokku mitme kolleegiga. Nii 
Rapla 20 kui ka Pärnu 18 koroona-
viiruse proovi osutusid negatiivseks,“ 
lisas kriisijuht. 

Kriisijuht kinnitas, et PPA jaoks oli 
oluline meie inimesi julgustada ning 
anda neile kindlustunnet, et neid ei ole 
üksi jäetud. „Seetõttu korraldasime 
ka laustestimisi ning andsime kõigile 
inimestele võimaluse ennast testida. 
Muidugi ei tähendanud negatiivne 
proov kohe seda, et inimesel ei oleks 
olnud võimalik hiljem nakatuda. Kuid 
vähemalt teadsime, et testimise hetkel 
inimene nakkusohtlik ei olnud. Tänan 
südamest kõiki kolleege, kes käisid tes-
timas. Tulemused andsid meile tol ajal 
vajalikku teadmist ning loodetavasti 
ka kindlustunnet,“ lõpetas Pärkna. 

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo

Miks oli vaja 
laustestimist? 

Drive-in testimine 
Pärnus. Testi teeb 
Qvalitas.

Priit Pärkna: „And-
sime kõigile inimes-
tele võimaluse 
ennast testida․”

FOTO: MARIANNE UBALEHT

FOTO: SCANPIX
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Kriisiinfo telefoniks 
mõeldud lühinumbri 
1247 rakendamine 
koroonaviiruse leviku 
ja eriolukorra infotele
fonina oli maraton, mis 
läbiti sprinteri kiirusel. 

Häirekeskuse meditsiinivald-
konda kureeriva Margit 
Kallase sõnul loodeti juba 

märtsikuu alguses hädaabinumbrilt 
112 saada vastuseid koroonaviiruse-
ga seonduvatele küsimustele. Kuigi 
gripihooaeg toob igal aastal tavapä-
rasest suurema pöördumiste arvu, oli 
koroonaviiruse levikuga kaasnenud 
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kõnede hulk juba alguses 
märkimisväärselt suu-
rem. „See oli esmas-
päev, 9. märts, kui 
kasvas märgatavalt 
testimist soovivate 
inimeste pöördumiste 
arv. Haripunkt saabus 
12. märtsiks, mil saabus 
hädaabinumbrile 112 juba 
kaks korda rohkem kõnesid 
kui tavapäraselt ööpäevas,“ rääkis 
Kallas.

Kallas lisas, et murelike inimeste 
hulk seadis Häirekeskuse keerulisse 
olukorda, sest inimeste ootused olid 
ühesugused ja riikliku meditsiiniteenu-
se võimalused teistsugused. See tähen-
das, et inimestel tuli koroonaviiruse 
testi andmist oodata. Info saamiseks 

pöördusid nad omakorda 
112 poole. „Meie enda 

vaates kujunes väga 
suureks katsumuseks 
see, kuidas oma töö-
tajaid harjumuspä-
rasest rutiinist välja 

tuua ja tagada, et keegi 
ei jääks abita,“ rääkis 

ta. Kallase väitel oli mär-
giline, et Häirekeskuse tööta-

jatel on meditsiiniline teadmine ole-
mas ja Terviseametiga tehtud koostöö 
aitas hoida kindlat joont põhimõtetes, 
kuidas inimesi hädaabinumbrilt abis-
tati. „Minu jaoks on selle kriisi puhul 
olnud väga tähtis, et me usaldasime 
oma partnerit ja lähtusime sellest, mis 
suuniseid meile anti.“

Häirekeskuses kriisistaap alustas 

INFO
on suur väärtus

Margit Kallas
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pidevalt ja meditsiinivaldkonna töö-
korralduses toimusid kiired muutu-
sed,“ kirjeldas olukorda Häirekesku-
se peadirektor Kätlin Alvela. Tema 
meelest aitas 1247 kiirele ja edu-
kale käivitamisele tublisti 
kaasa reaalne ajasurve ja 
kriitiline vajadus, mis-
tõttu aega pikkadeks 
koosolekuteks ning 
aruteludeks enam 
polnud. Tuli tegut-
seda kiiresti ja sihi-
kindlalt. See ühendas 
omavahel koostööks 
nii avaliku kui ka era-
sektori. „1247 teenus loodi 
inimeste vajadustest lähtuvalt ja 
see arenes kriisi vältel nende ootusi 
arvestades. Võtsime vastu kõik küsi-
mused ja neile leiti eri ametkondadest 

vastused. Info liigutamisel tegi-
me hüppe korra ööpäevas 

uuenevast Wordi failist 
reaalajas muutuva 
andmebaasini,“ rõhu-
tas peadirektor. 

Kogemus 
tulevikuks

Hädaabinumbrilt 112 
saadud kogemus oli kriisi-

telefoni erakorralise kasutusele-
võtu aluseks. Samas võimaldas kriisi-
infonumber katsetada lahendusi, mida 
rakendada hädaabinumbril. Oluliseks 
sai kõnede analüüs ja sellelt saadud 
info maksimaalne kasutamine. „Ühelt 
poolt oli numbri 1247 avamine Häire-
keskusele esimene kogemus pakkuda 
teenust vabatahtlike abiga. Tahtsime 
selgelt näha, kuidas meie teenus toi-
mib, ja proovida seda juhtida reaal-
ajas. Teiselt poolt oli meil suur soov 

tööd 13. märtsil ja seda asus juhtima 
ametkonna lõunaregiooni juhtiv Hel-
mer Hallik. Varem Kagu politseijaos-
konda juhtinud Halliku tööstaaž Häi-
rekeskuses oli tolleks hetkeks vähem 
kui kaks nädalat. „Ettepanek asuda 
staapi juhtima tekitas veidi segadust. 
Politsei- ja Piirivalveametis poleks see 
mu kogemuse tõttu probleem olnud. 
Usun, et just sealt saadud kogemus 
tuli selles olukorras väga suureks ka-
suks,“ rääkis Hallik. 

Paberilt reaalsuseks

13. märtsiks oli selge, et esmaspäeval, 
16. märtsil peab Häirekeskus Ees-
tis esimest korda avama lühinumbri 
1247. Riiklikuks kriisiinfo telefoni-
numbriks mõeldud süsteem oli seni 
oma elu elanud üksnes paberil. 1247 
käivitamise ajendiks sai riigi 
soov anda inimestele või-
malikult kiiresti adek-
vaatset infot eriolu-
korra kohta ja et nad 
leiaksid vastused oma 
küsimustele. Hallik 
võrdleb 1247 avamist 
sprindi ja maratoniga: 
„Ütleme nii, kui va-
rem oli 1247 elluviimine 
olnud pikk ja järjekindel 
liikumine, siis nüüd tuli meil 
liikuda edasi sprinteri kiirusel ja ma-
ratoni tempos liikumiseks enam aega 
polnud.“

„112 ja teised riiklikud telefoni-
numbrid sattusid tugeva surve alla. 
Inimeste infovajadus uues ja keeru-
lises olukorras oli tavapärasest suu-
rem. Küsimusi jagus väga erinevate 
teemade kohta, sest piirangutest mõ-
jutatud elukorraldus tekitas segadust 
eriti alguses, mil piiranguid lisandus 

aru saada, mis infot inimesed vajavad 
ning mis küsimustes on vaja näiteks 
lisaselgitusi,“ selgitas Alvela. 

Eraldi fookuses oli, kas ja kuidas 
on kaetud venekeelse elanikkonna in-
fovajadus. „Kui alguspäevil nägime, 
et kõnede hulk ei vasta venekeelse 
elanikkonna osakaalule Eestis, alus-
tasime täiendavat teavituskampaaniat 
venekeelse elanikkonna seas. Mõne 
päevaga kasvas vene keelt kõnelevate 
helistajate hulk kolmandikuni kõigi 
kõnede arvust,“ lisas peadirektor.

Halliku väitel kujunes saadud õp-
petund Häirekeskusele väga väärtus-
likuks. „See on olnud suurepärane 
õppetund kogu organisatsioonile ja 
mõtteid, mida tulevikuks kaasa võtta, 
on kuhjaga. Kahtlemata on see hea 
hüppelaud, kuidas edasi minna märk-

sa läbimõeldumalt ja parema 
valmisolekuga, et keerulis-

tes olukordades inimesi 
abistada, näiteks kõigis 
nendes küsimustes, 
mis puudutavad psüh-
hosotsiaalset abista-
mist ja oskust osata 

neid abivajajaid ära 
tunda. Oleme astunud 

selles suuri samme edasi.“
Kui eriolukord lõppes, ei 

lõpetanud 1247 oma tööd. Häire-
keskus peab plaani numbrist teha riik-
liku informatsiooni telefon, mis aitaks 
tulevikus inimestel saada riigilt oma 
küsimustele vastuseid. „Oleme loo-
nud väga hea ja toimiva süsteemi, mis 
väärib edasiarendamist. Näen numbril 
1247 laiemat otstarvet ka kriisivälistel 
aegadel,“ ütles Alvela.

Heiko Leesment
Häirekeskuse  

kommunikatsiooniekspert

Teiste seas käis vaba- 
tahtlike tööga tutvumas 
siseminister Mart Helme. 

Helmer Hallik

Kätlin Alvela

INNOVATSIOON
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Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht  
Margus Kaldma on üks ligi kahest tuhandest  
eestlasest, kelle koroonaviiruse proov osutus  
positiivseks. Kuidas ta uudise vastu võttis, milline  
oli haiguse kulg ja mida kogemus õpetas?

Margus
      Kaldma:

Miks mina?
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nohu, lihaste jäikus, valu liigestes, 
haistmis- ja maitsemeelte trikitamine, 
õhupuudus ning väsimus, ent kõik 
möödus suuremate tagasilöökideta. 
„Olin valmis, et haigus ei pruugi nii 
lihtsalt minna. Teiste kogemused näi-
tasid, et ka nooremad inimesed võivad 
hingamisaparaadi alla sattuda,“ tõdes 
Kaldma, kes tähistas mais 48. sünni-
päeva. „Nüüd tagantjärele saan öelda, 
et kuigi sümptomeid oli palju, möödus 
haigus meie peres pigem kergelt.“

Väikeses kogukonnas 
saladusi ei ole

Märjamaal tunnevad kõik kõiki. Info 
haigestunute kohta levis ülehelikiirusel 
ja reaktsioonid erinesid suurel määral. 
„Näiteks helistas üks kohalik elanik 
Häirekeskuse numbrile 112 ja teatas, 
et olevat mind ja mu naist näinud käest 
kinni mööda alevit jalutamas. Muidu-
gi ei vastanud see tõele ja ajas vihale,“ 
meenutas Kaldma. „Ma ei julgenud ko-
duuksestki nina välja pista, veel vähem 
tänavale minna. Istusime neljakesi nelja 
seina vahel, käisime ainult aias värsket 
õhku hingamas. Muidugi on võimalik, 
et helistaja nägi meid mõni päev va-
rem ja mõtles igaks juhuks teada anda.  
Ta ei pruukinud olla pahatahtlik, aga 
kukkus halvasti välja.“ Samas tun-
nistas ta, et üllatus isegi, kui palju oli 
toetavaid sõpru ja tuttavaid, kes helis-
tasid, huvi tundsid ja ennast appi pak-
kusid. Säärane abi kulus marjaks ära 
näiteks ostude tegemisel, sest süüa tuli 
ju ikka. Kodusteks tegevusteks avanes 
aga ootamatult palju vaba aega. „Sain 
tavalisest palju rohkem oma perega 
suhelda. Abikaasa kohta võin kind-
lalt öelda, et olen päris hea valiku tei-
nud. Tema tegi näiteks suurpuhastust 

On neljapäeva, 26. märtsi hom-
mik Märjamaal asuvas Kald-
mate majapidamises, kus eel-

mised ööd ei möödunud just kõige 
rahulikuma unega. Vaid 48 tunni eest 
oli Margus perearstile kuiva köha 
kurtnud ja Tallinnasse koroonaproovi 
tegema saadetud. Pingsalt ootasid tu-
lemust ka kolleegid, kellega ta oli eel-
nevatel päevadel kokku puutunud. Ja 
siis see juhtus, ootuse lõpetas telefoni-
helin. Ei mingit kahtlust, test oli olnud 
positiivne. Ta oli olnud hoolikas, hoid-
nud teadlikult distantsi ja puhastanud 
hoolikalt käsi ... ja haigus tuli ikkagi. 
„Miks mina?“ mõtiskles Kaldma.

Ei osanud midagi 
kahtlustada

Tagantjärele targana oletab patrul-
litalituse juht, et võis salakavalasse 
haigusesse nakatuda juba 7. märtsil 
pealinnas Meremessi väisates. Nina 
oli tal vesine olnud juba pikemat aega, 
kuid kroonilise nohu puhul ei pane 
seda õieti tähelegi. Alust oletamiseks 
pakkus hoopis ebatavaline väsimus, 
mis andis endast märku umbes nädal 
pärast messi.

„Minu jaoks ei ole harjumuspärane 
õhtuti teleka ees magama jääda. Mäle-
tan ka seda, et lihased valutasid, aga 
ma ei osanud neid sümptomeid kohe 
koroonaviirusega seostada. Mõtlesin, 
et need on tingitud hallist kevadest 
ja päevastest tegevustest,“ meenutas 
Kaldma kuu keskpaika. Alles siis, kui 
23. märtsil lisandus kuiv köha, oskas 
ta kahtlustada halvimat. Selleks ajaks 
oli nakatunud ka abikaasa. Lõpuks 
kogesid nad mõlemad n-ö täispaketti, 
levinud sümptomitest ei kimbutanud 
ainsana palavik. Küll olid kuiv köha, 
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aja kirgliku kalamehena kindlasti vetel 
veetnud,“ märkis Kaldma.

Aga töö? Rapla politseijaoskond 
pärast positiivse proovi ilmnemist oo-
tele ei jäänud. Viivitamatult kamanda-
ti kõik koju, et välja selgitada, kellega 
ta oli hiljuti kokku puutunud ja mis 
ruume kasutanud. Samal õhtul andsid 
töötajad juba proove ning jaoskond 
desinfitseeriti.

Patrullitalituse juht Kaldma ei 
jäänud aga koroona kiuste haigusle-
hele, vaid lasi kolleegidel arvuti koju 
toimetada. Töö vajas ometi tegemist 
ja graafikud koostamist. Muuhulgas 
saadi jaoskonda appi viis Sisekaitse-
akadeemia kadetti, kes vormistati tee-
nistusse nii, et Kaldma neid inimesi ei 
näinudki. Kogu suhtlus käis telefoni ja 
sotsiaalmeedia vahendusel. Kokku jäi 
ta koju neljaks nädalaks – esmalt kaks 
karantiinis ja siis kaks reservis. 

„Kui lõpuks tööle tagasi läksin, 
siis paar inimest võpatasid küll kor-
raks, kui mind nägid. Ilmselt mõtle-
sid, kas peaks ümber pöörama või 
suurema kaarega mööduma,“ muigas 
Kaldma. „Arusaadavalt jääb inimes-
tele see teadmine ja pigem suhtutakse 
ettevaatlikult, aga kokkuvõttes olid 
kolleegid väga toetavad. Samamoo-
di vaatasid poemüüjad meid esimesel 
korral kahtlustava pilguga, aga nüüd 
tunneme end taas täiesti vabalt.“

Kui karantiin läbi sai, võttis ta 
esmalt suuna muidugi kalale. „Kui 
lõpuks kohale jõudsin, siis tundsin 
küll, et saan kergemalt hingata. Selline 
mõnus vabaduse tunne oli,“ muheles 
Kaldma. 

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo

PERSOON

Margus Kaldma oli Politsei- ja Piirivalve-
ametis kuues inimene, kel tuvastati koroo-
naviirus. Enne teda haigestusid neli Võru 
kolleegi ja üks Tallinna valvebüroo töötaja. 
Pärast teda tuvastati nähtamatuna leviv 
viirus veel keskkriminaalpolitsei Ida tali-
tuse ametnikul, Tallinna kordoni ja kahel 
Pärnu maja kolleegil ning Värska teenistu-
se ametnikul. Sel ajal kui teised hakkasid 
juba tervenema, jäi haigeks Kuressaare 
politseijaoskonna töötaja.

Viirusest ei jäänud puutumata ükski 
prefektuur, kuid PPA töökeskkonna juh-

tivspetsialisti Herdis Jenseni arvates jäi 
haigestunute arv niivõrd väikeseks just 
nimelt seetõttu, et kohe võeti kohustus-
likus korras kasutusele isikukaitsevahen-
did. „Tänu inimeste hoolivale käitumisele 
ja korralikule isikukaitsevahendite kasuta-
misele ei haigestunud meil ükski eesliini 
töötaja ega levinud viirus ka maja sees,“ 
lisas juhtivspetsialist. „Võin kinnitada, et 
ainult Pärnu maja töötaja sai viiruse juba 
varem haigestunud kolleegilt. Ülejäänud 
PPAs haigestunud inimesed tööl viirusega 
kokku ei puutunud.“ Jenseni sõnul kul-

ges PPA inimeste haigusperiood pigem 
kergelt, kuid valvsust ei tohi kaotada ka 
nüüd. „Kuigi nakatumiste arv on vähene-
nud, ei ole viirus kuhugi kadunud. Seetõt-
tu on vaja, et meie inimesed kannaksid 
endist viisi vajalikke isikukaitsevahendeid 
ning hoiaksid oma tervist,“ tuletas Jensen 
meelde.

Kokku tuvastati koroonaviirus kahe-
teistkümnel PPA kolleegil. Loo trükki mi-
neku ajaks PPAs rohkem nakkusjuhtu-
meid tuvastatud ei olnud.

12 JUHTUMIT
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Kriisi kaudu
politseisse
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Ksenia Savchenko töötab Sillamäe gümnaasiu
mis huvijuhi ja klassijuhatajana. Kohe eriolukorra 
alguses suunati ta kaugtööle ja tema töökoormus 
vähenes märgatavalt. Vaba aega kasutas ta abi
politseinikuna uusi kogemusi omandades.

sed ning muidu just seal enamiku oma 
päevast veetnud lapsed olid ühtäkki 
justkui järelevalveta. Distantsõpe an-
dis neile võimaluse ise oma aega pla-
neerida ja nii sättisidki paljud selle aja 
välisteks tegevusteks ning sõpradega 
kogunemisteks. 

Mis oli sinule sel ajal kõige raskem 
või harjumatum?

Kui ma sellele ajale tagasi mõtlen, siis 
oli kõige raskem ilmselt maski ja kum-
mikinnaste kandmine mitu tundi jär-
jest. Kes omal nahal järele proovinud 
ei ole, ei oska seda ettegi kujutada. 
Kuigi ebamugavustunne oli suur, sain 
ma aru, et reeglid on täitmiseks ning 
minu ja ümbritsevate inimeste ohutus 
on kõige tähtsam. Nüüd vaatan kõiki 
meditsiinitöötajaid suure lugupidami-
sega, sest nemad on maskis oma töö 
tõttu iga päev ning see pole sugugi 
mitte kerge katsumus. Suur kummar-
dus neile!

Kui sellele ajale tagasi vaadata, 
siis kuidas sa keerulistest näda-
latest hoolimata motivatsiooni 
hoidsid? Kas sul on sellest perioo-
dist võimalik ka midagi positiivset 
leida?

Motiveerituna püsimise retsept oli 
minu puhul väga lihtne – üks osa 
töö nautimist ja teine osa tundeid, et 
olen oma kogukonnale kasulik. Nii 
ma rõõmsal noodil igale algavale va-

Erakordne olukord võttis sult 
küll mõneks ajaks palgatöö, 
aga politseitöö vaates said 

sa ootamatu võimaluse täiesti 
uusi asju proovida. Mida sa sellest 
perioodist õppisid?

Ida prefektuuri abipolitseinike koordi-
naator pakkus mulle võimalust osale-
da politseipatrulli töös. Pakkumine oli 
väga põnev. Ergutas juba mõte, et sain 
ootamatult tekkinud vaba aega kasu-
tada oma kodupiirkonna turvalisuse 
tagamiseks.

Enne eriolukorda olin panusta-
nud abipolitseinikuna eeskätt noor-
soo- ja piirkonnapolitseinike töösse 
Sillamäel. Eriolukord tõi aga kaasa 
näiteks jalgsipatrullid Narva linnas, 
viirusega seotud väljakutsete tee-
nindamise ning vabariigi valitsuse 
kehtestatud reeglitest kinnipidamise 
kontrollimise. Noortega suhtlemise 
kõrval sain praktiseerida oma oskusi 
ka täiskasvanute peal ning seegi koge-
mus oli väga õpetlik.

Millised on sinu eredamad mälestu-
sed või hetked abipolitseiniku tööst 
eriolukorra ajal?

Ma ei tea, kas see tuleneb minu iga-
päevatöö eripärast või vabatahtliku 
töö spetsiifikast, kuid mulle jäi silma, 
et viiruse leviku tõkestamiseks kehtes-
tatud reeglite rikkujad olid tihti noo-
red. Samas on see igati mõistetav, sest 
eriolukorras sulgesid koolid oma uk-

FO
TO

: R
EE

LI
K

A
 R

IIM
A

N
D

hetusele vastu läksingi. Positiivsed 
kogemused abipolitseinikuna viisid 
mind otsuseni põhitöölt lahkuda ning 
alustada oma karjääri politseinikuna. 
Lapsi ja noori ma seejuures ei unusta 
ja nii on mu soov saada noorsoopolit-
seinikuks. Selleks tuleb veel hulk sam-
me astuda, kuid otsus on küpsenud 
ning ma ootan algavat eluetappi juba 
pikisilmi.

Ragne Keisk
kommunikatsioonibüroo

INTERVJUU

Olukorras, kus kogu riik seisis silmitsi vii-
ruspuhangu leviku tõkestamisega, tuli 
teiste reageerivate organisatsioonide seas 
oma väljapanekut ja valmisolekut selle võit-
luse tarvis suurendada ka PPA-l. Paralleel-
selt suurendati väljakutsetele reageerivate 
patrullide arvu ning kontorist suunati tä-
navatele reeglitest kinnipidamist järgima 
menetlejad ja teised, kelle töö seda või-
maldas. 

Lisaülesannete täitmiseks kaasati või-
malikult palju abipolitseinikke, kes ühel või 

teisel moel olid juba iga päev meie 
tegevustes osalenud. Uudne olu-
kord riigis nõudis aga nende lüli-
tamist meie tegevusse senisest 
märksa suuremal määral. Nende 
ülesandeks sai koos politseini-
kega olla nii piiril, sadamas, len-
nujaamas kui ka tänaval. Samuti 
ulatasid nad abikäe haldusülesanne-
tes. Ühtekokku andis eriolukorras oma 
panuse peagu pool kogu PPA hingekirjas 
olevatest abipolitseinikest, kes tegid enam 

kui 35 000 tundi 
tööd. See arv 
näitab selgelt, 
et abipolitsei-
nikud on meie 
organisatsiooni 

arvestatav jõud 
ning nad on val-

mis politseinike 
kõrval mistahes olu-

kordades Eesti inimeste 
heaolu tarvis tegutsema. 

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk

Eva-Kristina: Ise, olles oma kalli polit-
seiniku teinepool, leian end tihti kodus, 
süda puperdamas, kuna väljakutse on 
olnud ohtlik või pingeline. Nende grup-
pide töötajad peaks saama rohkem tun-
nustust, sest see, mida nad meie jaoks 
tegelikult teevad, on lihtsalt imeline! 

MARIANNE: Tublid olete,  sära 
teile silmadesse! 

Irina: Suur tänu, et olete olemas! Te 
olete SUPER. Noormehed ja neiud, teie 
olete meie riigi tõeline uhkus.

ANNE: Tänan Tammsaare teenindu-
se teenindajat Kristiina Kirillovat 
asjatundliku teeninduse ja meel-
diva asjaajamise eest. Kontakt oli 
äärmiselt professionaalne ja samas 
nii sõbralik. Soovin kõigile tervist ja 
jõudu!

TUBLI
TÖÖ!

Leena Pukk
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Millal ja kuidas sinu jaoks 
eriolukord alguse sai?

Eks olime ju kõik maail-
mas toimuvaga kursis ning 

hoidsime silma peal Eesti-sisesel aren-
gul, aga loomaarsti jaoks väga palju 
ei muutunud. Loomad haigestuvad ja 
vajavad abi ka erakordsetel aegadel. 
Küll muutus mõnevõrra meie tööme-
toodika. Kui varem võisid kliendid 
tulla ja minna nii, kuis heaks arvasid, 
siis karmistas eriolukord kliinikusse 
saabuvate patsientide jaoks reegleid 
ning vastuvõtule pääses viiruspuhangu 
leviku tõkestamiseks ainult ühekaupa. 

Sel kevadel tuli Eesti turvalisusesse panustajail 
vaenlasega võitlemiseks otsida mõõga ja kilbi 
asemel välja kummikindad ja kaitsemask.  
Üks paljudest, kes oli PPAle sel teel abiks, oli 
46aastane kaitseliitlane, loomaarst ja abielu
mees ning viie vahva lapse isa Tõnu Kalja.

Kaitseliitlasena oli muutus suurem. 
15. märtsil saatis ülem info, et PPA 
soovib kaasata kaitseliitlasi piirikont-
rolli viiruspuhangu tõkestamiseks.

Mis olid sinu ülesanded selles ope-
ratsioonis?

Piiripatrullis käisin 21. märtsil ja uues-
ti 10. aprillil. Esimese vahetuse käigus 
hoidsime Valga linnas silma peal poo-
lekilomeetrisel lõigul. Meie asi oli jäl-
gida, et inimesed ületaksid piiri õigest 
kohast. Lisaks suhtlesime kohalikega 
ja edastasime neile vajalikku infot. 
Juba esimeses vahetuses lähenes meile 

üks Läti mees, kes oli vägijookidega 
liialdanud ning ei saanud enam aru, 
kus ta on ja miks ei saa vabalt Eestisse 
tulla. Temale tuli põhjalikult selgitada 
ning juhatada ta punkti, kust oli või-
malik piiri ületada. 

Kuidas sujus koostöö politseinike ja 
piirivalvuritega?

Meenub seik esimesest õhtust, kui pii-
riäärsel alal oli palju liikumist ning ko-
halike seas valmistas olukord segadust. 
Jagasime piirivalvuritega Läti pool asu-
va alkoholipoe sulgemise ajaks lõigu 
pooleks – ühes otsas mina koos paari-
mehega, teises piirivalvepatrull. Koos-
töö ning üksteisemõistmine nii nende 
meeste kui ka kõigi teiste piirikontrolli 
panustanud ametnikega sujus. Vennas-
tumiseks oleks seda ehk palju nime-
tada, aga tegutsesime ühise eesmärgi 
nimel, info liikus ning me tundsime, et 
oleme teiste eesliinitöötajatega võrdsed. 

Ainus tähelepanek, mis vääriks ehk 
arutamist: kas ja mis tingimustel saak-

Töö  
eesliinil  
hoidis  
erksana
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INTERVJUU

sid PPA-le appi tulevad jõud olla teiste 
töötajatega samas infoväljas? See an-
naks kaasatuile turvatunde ja teadmi-
se, et ohu korral saab kiirelt omale lä-
himad jõud appi kutsuda. Teiselt poolt 
teaks jao- või välijuht, et ka koostöö-
partnereid saab mingites situatsiooni-
des abina kasutada.

Ajutise piirikontrolli taaskehtesta-
mise järel ületas uudiskünnise paar 
intsidenti, kus grupiviisiliselt rol-
leritega läbi piiripunkti kihutades 
ebaseaduslikult piiri ületati. Mis 
sulle kõige eredamalt meelde jääb?

Hästi on meeles üks seik noortega. 
Märkasime paarimehega jalgsi pat-
rullides, et piiritara mõlemale poole 
on kogunenud seltskond noori. Need 
Valga-Valka noored tõdesid, et nende 
tegevus ei olnud muud kui püüd oma 
argielu jätkata. Nad mõistsid kehtesta-
tud keelde, hoidsid kenasti üksteisega 
distantsi ning ajasid seal nii paar-kolm 
tundi sõpradega juttu.

Esimesel õhtul saime korra paari-
mehega ka pulsi üles ning jooksusam-
mugi harjutada. Nimelt märkasime 
õhtuhämaruses umbes kümne meetri 
kaugusel üht tumedat kogu Eestist 
Läti poole liikumas. Jooksime talle 
järele ja suunasime ta Valga III piiri-
punkti juurde, kust ta tagasi koju sai 
siirduda. Sarnase süžeega olid teisedki 
kokkupuuted ajutist piiritara uudista-
ma sattunud inimestega. 

Puutusid oma töö tõttu kokku väga 
paljude inimestega. Kas enda ja 
lähedaste tervise pärast ei muret-
senud? 

Hirm on vist natuke liiga krõbe 
sõna selle tunde kirjeldamiseks, mis 
mind valdas. Pigem võiks öelda, et oli 
teadmatus olukorra, haiguse ja edasi-
se suhtes. Teadvustasin endale, et oht 
nakatuda on olemas, kuid reegleid jär-
gides, isikukaitsevahendeid kasutades 
ja elementaarset hügieeni hoides on 
võimalik risk miinimumini viia. Minu 
abikaasa ei olnud just rõõmus, et pii-
rile lähen, aga kuna temagi on looma-
arst ning adus haiguse olemust, siis 
väga palju selgitada ei tulnud. Jõudsi-
me tõdemuseni, et tõenäosus nakatuda 
näiteks loomakliinikus on ehk suurem-
gi kui piiril. Igaks juhuks koorisin end 
iga kord patrullist või loomakliinikust 
naastes üleriietest kodumaja uksel, pa-
nin need eraldi kotti ja sisenesin pere 
jaoks turvalise ning ohutuna. 

Eriolukord mõjutas elu mitmekülg-
selt. Muutus nii pereelu kui ka töö 
loomaarstina ning lisandus koge-
mus piirilt. Mida see erakordne aeg 
sulle õpetas?

Minu hinnangul oli kõige raskem 
ja õpetlikum koduse rutiini paika lok-
sutamine. Ühtäkki oli kodus viis last, 

kes päevade kaupa mitte kuskile ei 
läinud: nad olid aheldatud õppetööks 
arvutite külge ja kodu oli nagu kooli-
maja. Keegi ei saanud tulla külla ning 
puudus võimalus korraks kõigest ee-
male saamiseks kinno või trenni min-
na. Aga see oli ilmselt ka kõige kasuli-
kum kogemus.

Ühe väga hea õppetunni omanda-
sin ka loomaarstina. Enne eriolukorda 
pigistasin endast tööl olles välja viima-
se ja võtsin vastu nii palju patsiente, 
kui mahtus, aga eriolukord õpetas 
mulle, et maailm ei varise kokku, kui 
broneerin patsiendile aja hilisemaks 
või suunan ta kolleegi juurde. 

Kuidas end raskel ajal motiveeritu-
na ja teotahtelisena hoidsid?

Minu igapäevatöö ei peatunud ja rei-
pana hoidsid just abi vajavad loomad. 
Lisamotivatsiooni süstis töö kaitseliit-
lasena. Uudishimu ja võimalus rutiinist 
pääseda olid tegurid, mis mind kaas-
maalastele appi ajasid. Kaitseliitlastena 
oleme alati valmis kodumaad ja oma 
inimesi kaitsma, kuid sellist olukorda 
ei osanud keegi meist iial ette kujutada. 
Meie kaasamine andis mulle võimaluse 
näha ja kogeda kriisi ning selle lahen-
damist lähedalt. Olen selle võimaluse ja 
kogemuse eest väga tänulik.

Ragne Keisk 
kommunikatsioonibüroo

PPA juhtivkorrakaitse-
ametnik Tago Trei
Kaitseliitlaste kaasamisel sai 
määravaks nende tahe politseid 
ja laiemalt kogu Eesti riiki aida-
ta. Kaasasime kaitseliitlased juba 
enne eriolukorra väljakuulutamist 
nende endi initsiatiivil sadamatesse ja 
lennujaama jagama piiriületajatele Tervi-
seameti soovitusi viiruse eest kaitsmiseks. 

Ühtekokku võttis haiguse leviku tõkes-
tamisest osa umbes tuhat kaitseliitlast. 
Eriolukorra kehtestamise järel läksid nad 

appi sisepiirile 
ja saartele, et 
aidata kont-
rollida liiku-
mispiirangu-
te järgimist. 
Kaitseliitlased 

võitlesid viiruse 
leviku vastu õlg 

õla kõrval politsei-
nikega kogu eriolukorra 

vä l te l . Kaitseliitlaste panus oli muljetaval-
dav, nende töö efektiivne ning kogu riigile 
selles keerulises olukorras hindamatu.

Tago Trei

Vääriks ehk aru
tamist: kas ja mis 

tingimustel saaksid 
PPAle appi tulevad jõud 
olla teiste töötajatega 
samas infoväljas?

Kaitseliitlane 
Tõnu Kalja.
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Ajal, mil Eestis ametlikult eriolukord välja kuu
lutati, oli lennusalga meeskond juba mõnda 
aega viirusevastase võitluse eesliinil ning tegi 
elupäästvaid lende, transportides haiglatesse 
raskeid koroonahaigeid. FO
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Esimesed niinimetatud koroona-
lennud tulid lennusalgale päe-
vakorda juba ajal, mil Eestis 

alles hakati tõsisemalt rääkima viiruse 
laialdasemast levikust. „Mäletan hästi 
esimese koroonakahtlusega patsiendi 
transporti haiglasse. Lend viis Kunda 
kanti, kus Eesti territoriaalvetes sõit-
nud laeval vajas kiiret abi terviserikke-
ga mees. Tal ei olnud siis küll amet-
likult koroonaviiruse diagnoosi, ent 
reageerisime, nagu oleks tegu võima-
liku viiruskandjaga. Alles tagantjärele 
sai kahtlus kinnitust,“ rääkis lennusal-
ga pinnaltpäästja Deniss Pervunin. 

Vaid mõni päev enne seda lendu oli 
Pervunin lennusalga kolleegidele pida-
nud loengu nakkusohtlike patsientide 
transpordist, kaitsevarustuse kandmi-
sest ja nakkuse vältimisest. „Laevale 
väljakutsele minnes vaatasime mees-
konnaliikmetega üksteisele äraseleta-
tud nägudega otsa. Saatuse iroonia, kui 
ettenägelikult oli selline meeldetuletav 
loeng planeeritud. Lennu järel mulje-
tasime, et aeg ja elu on halastamatud: 
kumbki ei oota, kas sa oled valmis. Kui 
tuleb väljakutse, peab kohe minema. 
Eraldi aega ettevalmistuseks siis elu 
enam ei anna,“ märkis Pervunin. 

Kui koroonaviirus oli maailmas uus 
tundmatu nähtus, siis lennusalga töö 
eripära see oluliselt siiski ei mõjutanud. 
Erinevaid tervisekriisi stsenaariume 
olid nad ikka ja jälle korrapäraselt läbi 

PPA kopteri  
kapten ja lennu- 
salga instruktor 

Indrek Märtin. 

harjutanud ka päriselulistes olukorda-
des, nagu nakkushaigete ja traumahai-
gete, infarkti, insuldi või muu patoloo-
giaga patsientide transport. 

Argised väljakutsed 
vähenesid

Pervunin selgitas, et kui koroonalende 
oli eriolukorra ajal üksjagu, siis len-
nusalga argised väljakutsed kadunud 

Elupäästvad

LENNUD

MEIE INIMESED

PPA lennu-
salga pinnalt-
päästja Deniss 
Pervunin 
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PPA kopteri  
kapten ja lennu- 
salga instruktor 

Indrek Märtin 

inimeste otsingutel ja teistel pääste-
operatsioonidel vähenesid sel ajal tun-
tavalt. „See oli loogiline tulem. Riik 
palus ju inimestel kodus püsida ning 
seda nad ka tegid. Inimesed liikusid 
vähe ja selle mõjul vähenes ka pääste-
juhtumite arv,“ pakkus ta. 

„Ei saa öelda, et eriolukorra ajal 
oleks lendude arv kogumis tugevasti 
kasvanud. Küll tuli kõige muu kõrval 
enim tegelda just koroonaspetsiifilis-
te lendudega valdavalt Tallinna-Ku-
ressaare-Tallinna liinil. Iga tööpäev 
oli ennustamatu. Mõni vahetus võis 
lennata 4–5 korda järjest ning mõni 
mööduda täielikus vaikuses,“ kirjeldas 
Pervunin. 

Järgnesid nädalad ja kuud, mil len-
nusalk tõi kümneid ja kümneid Eesti 
kõige raskemas seisus koroonaviiru-
sest räsitud inimesi haiglasse elupääst-

vat abi saama. „Kusjuures patsiendi 
jaoks on lend tema raviprotseduuri 
üks kriitilisemaid perioode. Vastupidi 
haiglale on kopteris olude sunnil abiks 
üksnes mõni meedik ning piiratud 
koguses ravimeid ja varustust, mis 
inimest elus hoiaks,“ märkis Pervu-
nin. Hingamisraskustega patsientide 
transport on omaette teema. Kõrgu-
se kasvades muutub rõhk ja hapniku 
omastamise võimekus eriti neil, kel on 
hingamisega probleeme. 

Kopteri kapten ja lennusalga inst-
ruktor Indrek Märtin kirjeldas, et 
kopteri tavapärane lennukõrgus jääb 
300–400 meetri vahele. Halvema ilma 
korral tõustakse aga keskmiselt poole 
kõrgemale, ligi 800 meetri kõrgusele. 
„Õnneks oli vaid üksikutel juhtudel 
tarvis lennukõrgust tõsta. Arutasime 
meedikutega täpselt läbi, kas ja kauaks 

patsiendi tervislik seisund kõrgust 
muuta lubab nii, et tema olukord ei 
halveneks,“ vahendas Märtin. Samal 
ajal kompenseerisid meedikud haigele 
kõrguse muutust lisahapniku andmise 
ja muude vahenditega. 

Patsiendi tervise kõrval tuli tähele-
panu pöörata ka sellele, et kopteris ei 
oleks nakkusohtu ja lennumeeskond 
püsiks terve. Tundide viisi oldi ju ai-
nult kolme kuupmeetri suuruses kop-
teris koroonahaigetega lähikontaktis. 

Kopteris turvalisem  
kui mujal

„Olgugi et nakkusohtlik patsient oli 
pardal, tundsin end kopteris tublisti 
turvalisemalt kui maa peal. Meil olid 
vajaminevad kaitsevahendid ja kogu 
lennuprotseduur peensusteni läbi 
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mõeldud. See andis kindlustunde, et 
kui teeme kõik reeglite järgi, ei ole na-
katumisrisk tõenäoline. Nüüd näeme, 
et kuigi viibisime väikses kopteris riigi 
kõige raskemate koroonahaigetega ni-
napidi koos, olid meie töövõtted õiged 
ja lennusalga meeskonnast keegi viiru-
sesse ei nakatunud,“ rääkis Märtin. 

Pervunin, kel on lennusalgale lisaks 
pikaajaline kogemus ka meedikuna, 
teab täpselt, kui oluline on nakkushai-
getega kokkupuutel järgida kindlaks 
määratud metoodikat. „Kasutame 
kõrgeima taseme kaitsevarustust nagu 
meedikudki: pritsmekindlad ülikon-
nad, respiraatorid, kummikindad, 
ventileeritavad kaitseprillid ja nõnda 
edasi. Vaimselt säilitasime mõtteviisi, 
et meil on tasemel kaitsevarustus, ning 
kui seda õigesti kasutame, töötab see 
meie heaks,“ kinnitas ta. 

Kogu kaitsevarustuse selga, jalga 
ja pähe sättimine oli esimestel korda-
del keerukam, ent vilumuse kasvades 
nõudis hiljem kokku umbes viis minu-
tit. Sellest suuremaks katsumuseks sai 
lennu ajal kaitsevarustuses töötamine. 
„Palav oli kopteris pidevalt. Kasutame 
tavaliselt kopteris ventilatsiooni, kuid 
viiruse leviku takistamiseks tuli nüüd 
õhuringlust vältida. Nii teipisime kop-
teris kinni kõik ventilatsiooni- ja soo-
jendusavad, kust õhk muidu liigub. 
Kui sellesse võrrandisse lisada ka kait-
seülikond, siis oleks säärastes tingi-
mustes töötades igaühel nahk märg,“ 
märkis Märtin. 

Teades, et lennusalga kriisiaegne 
töö kopteris on intensiivne, võeti ka-
sutusele ventilatsiooniga kaitseprillid, 
mis tagaks vähemasti parema õhu lii-
kumise maski all ning hoiaks ära pril-
lide uduseks minekut. Eraldi pingutust 
nõudis, kuidas respiraatorit kandes 
ja suheldes end teistele arusaadavaks 
teha. „Kopter on niisamagi lärmakas 
töökeskkond. Kui sul on veel respi-
raator või mask ees, ei pruugi kiivritel 
olevad mikrofonid aktiveeruda ning 
omavaheline sidepidamine on rasken-
datud. Suhtlus on meie töös aga üli-
oluline,“ rääkis Pervunin. 

Kaks tundi 
kopteripuhastust

Kui keskmine lend vältas mõne tun-
ni, siis nõudis kopteri ja teiste töö-
vahendite lennujärgne puhastamine 
sama palju aega otsa. „Teades, kuidas 
koroonaviirus õhus ja pindadel elus 
püsib ning levib, suhtusime lennuva-
hendi puhastamisse ja kaitsevarustuse 

eemaldamisse väga tõsiselt. Mõtlesi-
me iga lennu esimesest viimase hetke-
ni läbi, et end kaitsta. Kriitilisim osa 
tööst ei lõppenud hetkel, mil patsiendi 
meedikutele üle andsime. Siis algas töö 
teine ja keeruline etapp kogu varustust 
puhastades, et saastus ei leviks. Võime 
lennu ajal järgida kõiki reegleid, kuid 
kui hiljem kaitseriietus lohakalt ee-
maldada või kopter desinfitseerimata 
jätta, poleks meie pingutustel mõtet 
ja nakkusoht püsiks,“ kirjeldas Pervu-
nin. 

Karm tõde, kuid nakkusohu poo-
lest oli lennusalgal vaimselt mõneti 
lihtsam vedada neid patsiente, kes olid 

Kui keskmine lend 
vältas mõne tunni, 

siis nõudis kopteri ja 
teiste töövahendite 
lennujärgne puhasta
mine sama palju  
aega otsa.

Indrek 
Märtin ja 

Deniss 
Pervunin

Kopteri ja teiste töövahendite 
puhastamine nõudis lennu järel 
põhjalikku puhastamist. 

MEIE INIMESED
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21. aprill
Tuvastatud oli 1552 nakatu-

nut ja tehtud 42 213 
testi. Haigusesse 

oli surnud 43 ini-
mest. Tervise-
amet kinnitas 
plaanilise ravi 

taastamise 
tingimused. 

24. aprill
Tuvastatud oli 1605 

nakatunut ja tehtud 46 281 
testi. Haigusesse oli surnud 46 
inimest.

Valitsus teatas eriolukorra 
pikendamisest 17. maini. 

26. aprill
Tuvastatud oli 1643 naka-
tunut ja tehtud 47 933 
testi. Haigusesse oli 
surnud 49 inimest. 

Saaremaal toimus protestiakt-
sioon saarel kehtivate rangete 
piirangute vastu, eelkõige 
liikumispiirangu vastu mand-

rile ja tagasi. Protestivad 
inimesed tulid tänavale 

või istusid oma maja 
ees pingil.

27. aprill
Tuvastatud oli 1647 

nakatunut ja tehtud 
48 406 testi. Haiguses-

se oli surnud 50 inimest. 
Valitsus kinnitas otsuse, mille 
järgi ei toimu Eestis mais ja 

juunis avalikke üritusi ning 
suurüritused on 
ära jäetud kuni 
augusti 
lõpuni.
 
Teatati ka 
otsusest 
leevendada 
kauban-
dus- ja teenin-
duspiiranguid Saaremaa ja 
Muhu vallas ning erilubade 
väljaandmise alustamisest, 
mis lubavad liikuda saarte ja 
mandri vahel. 

APRILL Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel

1552
NAKATUNUT 1647

NAKATUNUT

kõige raskemas seisus ja hingamisapa-
raadi all. Sellise patsiendi hingeõhk 
käis läbi hingamisaparaadi filtri ega 
saastanud kopterikeskkonda. Omal 
hingamisel patsiendid kandsid küll 
maski, ent risk oli suur, et nende välja-
hingatavast õhust jäävad viirusosake-
sed kopterisse.

„Kui patsient oli meedikutele 
üle antud, jäi kogu lennusalga mees-
kond lennuväljale, kuni desopritside-
ga kolleegid aitasid meil seljas olnud 
varustuse puhastada ja eemaldada. 
Sellele järgnes kogu kopteri desin-
fitseerimine,“ rääkis Märtin. Kopte-

ritootjalt saadud juhiste järgi ja eri-
nevate pindade jaoks spetsiaalseid 
puhastusvahendeid kasutades käidi 
puhastuslappidega üle kogu kopte-
risisu: üks pind korraga, ülevalt alla, 
puhtamatest mustemate pindade suu-
nas; ettevaatlikult, et tehnikat ja elekt-
roonikat mitte kahjustada; lülitid, ek-
raanid, käepidemed, klaasid, istmed, 
uksed, põrandani välja.

Kopteri puhastamine ei olnud ker-
ge ülesanne, sest raskesti ligipääseta-
vaid kohti ja tehnikat jagub lennuva-
hendisse hulgi. Samas ei olnud seegi 
ettevõtmine lennusalgale uudiseks. Ka 

varem on mõne lennu järel tekkinud 
vajadus sõiduvahend otsast lõpuni 
desinfitseerida. Siiski lisas kriisi kestel 
pinget teadmine, et need tunnid, mil 
kopterit puhastatakse, on lennuva-
hend maas ning järgmisele väljakutsele 
kohe minna ei saa. Selliseid aegkriitili-
si väljakutseid aga õnnekombel kopte-
ri koristamise ajal ette ei tulnud.

„Kahtlemata on juba praegu kriis 
andnud mõtteainet, kuidas saaksime 
lennusalga tööspetsiifikat ja varustust 
parendada. Oleme omavahel jaganud 
ideid, kuidas sidepidamist tehniliselt 
parandada ning nakkusohtlikku pat-
sienti kopteris teistest inimestest pa-
remini eraldada ja saastumist vähen-
dada. Samas on meie töömetoodika 
ja varustus juba praegugi väga usal-
dusväärne. Mul ei ole pärast tööpäeva 
lõppu olnud kordagi hirmu, et võiksin 
koju pere juurde minnes neile tahtma-
tult nakkust levitada. Tean, et lennu-
salga töö koroonapatsientide lähedu-
ses on kõiki ohutusjuhiseid järgides 
mitu korda turvalisem kui keskmisel 
inimesel poeskäik,“ lausus Pervunin.

Eriolukord on Eestis praeguseks 
küll läbi, ent lennusalga elupäästvad 
lennud jätkuvad nüüdki. Lennusalga 
tiim on veendunud, et kriisirutiin saa-
dab neid töös veel pikka aega. „Olgu 
tegu kadunud inimese otsingu, mere-
päästesündmuse, mõne politseiope-
ratsiooni või muuga, arvestame igal 
sammul viirusohuga. Järgime ette-
vaatusabinõusid ning pärast iga lendu 
pühendame ikka ja jälle kaks tundi 
kopteri puhastamisele,“ kinnitas Per-
vunin.

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

MEIE INIMESED
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PPA lennusalga 
isikukaitse-

vahendites mees-
konnaliikmed
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Politsei ja Piirivalve
ameti rahvusvahe-
lise koostöö büroo 
(RKB) jaoks algas 
eriolukord veebruaris, 
kui koroonaviirus Eu
roopas kanda kinnitas. 
Oli aeg ulatada abikäsi 
lähetustel, missiooni
del ja puhkusel viibiva
tele kolleegidele.

PPAst jäi erinevates vormides 
välismaale tööle umbkaudu 50 
inimest. „Suhtlesime nendega 

peagu iga päev. Uurisime, kas neil on 
kaitsevahendid, kas nad tunnevad end 
turvaliselt, ega neil pole vaja varem 
koju tulla. Kinnitasime, et oleme va-
jaduse korral nende jaoks ainult tele-
fonikõne kaugusel,“ rääkis RKB juht 
Reet Zeisig. 

Appi oma inimestele

Välisriikides viibinud kolleegide suu-
rim mure oli sihtpunktis toimuv ja 
kehtestatud eriolukorra meetmed. 

kes aitas inimesi    koju
MEESKO ND,

Nende küsimused hõlmasid põhiliselt 
elamistingimusi, tegevuste jätkamist 
ja koju saamist. Itaalias suleti näiteks 
piirid ja tühistati lennud. Mõned päe-
vad hiljem sulgesid uksed riigi lennu-
jaamad. RKB otsustas, et viimaste len-
dudega tuleb oma inimesed koju tuua. 

Itaalias Sitsiilia sadamalinnas Ca-
tanias Frontexi missioonil viibinud 
piirivalvebüroo ametnik Jaanika Karp 
oli üks neist, kes kolm kuud kestma pi-
danud missiooni olude sunnil katkes-
tas ja Eestisse naasis. Koju jõudis ta 
oma viiendalt Frontexi missioonilt ree-
del, 13. märtsil ehk päev pärast seda, 
kui Eestis kuulutati välja eriolukord. 
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kes aitas inimesi    koju

Vasakult paremale:  
Reet Zeisig, Heigo Reinek, Heili Kurrel, 

Helen Neider-Veerme, Marika Sepp, 
Evelina Liivak, Ellen Lebedeva, Sander Kukk

Eesti politseinikud 
Helsingi sadamas 

Soome kolleegidega 
reisijaid aitamas 

MEESKO ND,
„Olukord Itaalias muutus päevapealt 
ja 9. märtsil võeti koroonaviiruse le-
viku tõttu vastu karmid piirangud. 
Avatuks jäid ainult toidupoed ja ap-
teegid. Pausile pandi ka Frontexi töö 
Itaalia piiril,“ rääkis Karp, kelle üles-
anne Itaalias oli tuvastada migrantide 
päritolumaad ning neid intervjueerida. 
Koos bulgaarlaste ja rumeenlastega oli 
ta üks viimaseid välismaalasi, kes olu-
korda kohapeale jälgima jäi. Kolleegid 
teistest riikidest olid tolleks ajaks juba 
koju läinud. 

Karp oli pidevas kontaktis RKB 
koroonameeskonnaga. „Kui otsusta-
sime, et mul on aeg Itaaliast lahkuda, 
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leidsid nad 
viisi, kuidas 

tagasisõiduks va-
jalikud piletid põhimõtteliselt päeva-
ga organiseerida,“ kiitis ta. Ees ootas 
kolm lennureisi, mis võidi igal hetkel 
tühistada. Pinge saatis Karpi hetke-
ni, mil Tallinnasse suunduv lennuk 
Frankfurdi lennujaama asfaldilt õhku 
tõusis. Veel Rooma lennujaa-
mas jälgis ta pingsalt ekraa-
ne, mis olid täis teateid 
tühistatud lendudest. 
„Tallinnast uuriti ka 
kogu aeg, ega minu 
oma üheks neist pole 
saanud. Tänu siinse-
le meeskonnale sujus 
minu tagasireis edukalt 
ja tundsin, et ma pole 
üksi,“ meenutas Karp oma 
teekonda Eestisse.

Lisaks neile kolleegidele, kes olid 
välislähetusel, võttis RKB ühendust 
välismaal puhkavate PPA töötajatega. 
Neilegi pakuti võimalust kasutada PPA 
tuge koju naasmisel, sest avatuks jäid 
väga vähesed lennukoridorid. Koju 
jõudmine muutus üha keerulisemaks. 

Nii Zeisig kui ka rahvusvahelise 

koostöö juhtivpiiriametnik Ellen Le-
bedeva märkisid, et infot oli väga pal-
ju ja see muutus kiiresti. Infomürast 
tingitud küsimustega pöördusid RKB 
poole meie väliskolleegid. Nad uurisid 
reisivõimaluste kohta ja soovisid tea-
da, mis tingimustel nad Tallinna kau-
du koju saavad naasta. 

„Kord helistati mulle  kella 1 ajal 
öösel ja paluti abi Eesti koda-

nike kojutoomisel USAst.  
Selgus, et nende lend pidi  

New Yorgist väljuma 
lähitundidel,  kuid sel-
lele Eesti kodanikke 
ei lubatud, sest reis 
oli vahemaandumise-

ga Soomes, kust edasi 
reisida polnud lubatud. 

Midagi sellist ma varem 
kogenud ei olnud,“ tõi Zei-

sig näite. Ühes Välisministee-
riumi ning Soome piirivalvega asus ta 
kella tiksudes olukorda lahendama. 
Selgus, et probleem ei olnudki Soome 
piirivalves, vaid selles, kuidas lennufir-
mad Soomes kehtestatud eriolukorra 
meetmeid olid tõlgendanud. 

Küsimusi tekkis ka kolmandate rii-
kide elanikel, kelle Schengeni viisa oli 

eriolukorra ajal kehtivuse kaotanud, 
kuid kellel polnud tühistatud lendude 
tõttu võimalik koju sõita. „Põhimõtte-
liselt tekkisid meile Eestisse omamoodi 
illegaalid. Neil oli arusaadavalt mure, 
kuidas nad koju saavad ja mil moel 
nad reisida tohivad,“ rääkis Lebedeva. 
Nii-öelda illegaalidele tõi leevenduse 
valitsuse otsus, et need inimesed, kel 
oli eriolukorra alguses kehtiv Schenge-
ni viisa, võisid eriolukorra lõppemiseni 
Eestisse jääda ja karistusmeetmeid ei 
kaasnenud. Eestit oli võimalik läbida 
ka transiidi korras. See oli väga oluline 
näiteks paljudele USA kodanikele, kes 
reisisid Tallinna kaudu lennujaama, et 
jõuda Saksamaale Frankfurdi lennu-
jaama, kust väljus veel käputäis lende. 

Vend Soome

Lebedeva ja Zeisig ütlesid kui ühest 
suust, et nii nagu Eestil üldiselt on 

Jaanika Karp

Reet Zeisig PPAst jäi erinevates 
vormides välis

maale tööd tegema 
umbkaudu 50 inimest.

Eesti politseinikud 
Helsingi sadamas 

Soome kolleegidega 
reisijaid aitamas FO

TO
: P
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28. aprill
Tuvastatud oli 1660 nakatunut 
ja tehtud 49 527 testi. Kures-

saares alustati kaitseväe 
välihaigla kokku- 

pakkimist. 

2. mai 
Tuvastatud oli 
1699 nakatu-

nut ja tehtud 
54 464 esmast 

testi. Haigusesse 
oli surnud 53 inimest. 

Samal päeval avati välijõusaa-
lid ja vabaõhumuuseumid ning 
hakati lubama välitingimustes 
toimuvaid spordiüritusi. 

4. mai 
Tuvastatud oli 1703 nakatu-
nut ja tehtud 55 784 esmast 
testi. Haigusesse oli surnud 
55 inimest. Avanes saarte 
elanikele mandrile edasi-tagasi 
liikumine. 

7. mai 
Tuvastatud oli 1720 nakatunut 
ja tehtud 60 530 esmast testi. 
Haigusse oli surnud 56 
inimest

PPA otsustas vä-
hendada ametnike 
reservi ja Kaitseliidu 
kaasamist. 

8. mai
Tuvastatud oli 1725 nakatu-
nut ja tehtud 61 767 esmast 
testi. Haigusse oli surnud 56 

inimest.
Lõppesid liikumispiiran-

gud saarte ja mandri 
vahel. 

11. mai 
Valitsus andis loa 

avada müügi- ja 
teenindussaalid 

kaubanduskeskustes 
ning toitlustusasutu-

sed juhul, kui seal tagatakse 
desinfitseerimisvahendite 
olemasolu ja peetakse kinni  
2 + 2 reeglist.

13. mai
Soomes lõppes eriolukord. 

APRILL/MAI Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel

777

1660
NAKATUNUT

1725
NAKATUNUT

ka PPA-l Soomega väga 
pikaajaline koostöö ja 
tugev partnerlussuhe. 
„Soomlased võtsid 
asja esialgu väga rahu-
likult ja tehtud otsuste 
avalikustamine võttis 
veidi aega. Meie tahtsi-
me kiiresti ja võimalikult 
efektiivselt tegutseda. Meie 
erinev vaade tekitas alguses pisut 
segadust. Sellest hoolimata olid ja 
on soomlased meie lähimad ning tu-
gevaimad partnerid. Nad tõestavad 
ikka ja jälle, et oleme sõbrad, oleme 
vennad,“ ütles Lebedeva.

Juba eriolukorra alguses lepiti 
Soomega kokku, et Tallinna sadamas-
se tulevad appi Soome piirivalveamet-
nikud, samuti läksid Eesti piirivalvu-
rid Soome. Selle vahetuse eesmärk oli 
selgitada riiki sisenemise reegleid ning 
muuta kogu protsess tavatus olukor-
ras inimestele sujuvamaks ja muga-
vamaks. Zeisigi sõnul aitas säärane 
koostöö ära hoida hulgaliselt tagasi-
saatmisi piirilt. „Jõudsime Soomega 
üsna kiiresti üksteisemõistmisele ja 
selles mängis kindlasti rolli usaldus, 
mille oleme aastate jooksul üksteise 
vastu saavutanud kõigil tasandeil.“

Lebedeva meelest andis kriis aga 
uue hoo PPA suhetele Prantsusmaa 
sideohvitseriga. „Ta resideerub küll 
Poolas Varssavis, kuid olime temaga 
tihedas kontaktis. Teadsin, et võin tal-
le igal hetkel helistada ja näiteks kü-
sida, et ega tal miljonit üleliigset kait-
semaski kuskil varrukas peidus pole," 
muheles Lebedeva. Zeisigi väitel andis 
kriis uue hingamise koostööle Poo-
la piirivalve ja politseiga: „Kui teiste 

ametkondadega juba 
väga head suhted 
tugevnesid, siis as-
tusime Poola puhul 
minu arvates suure 
sammu edasi." 

Õppetunnid 
tulevikuks

Kripeldama jääb aga Lebede-
vale see, et kümnetest kõnedest hooli-
mata ei õnnestunud päris eriolukorra 
alguses välispartnerite abil leida PPA-
le kaitsemaske. „Uurisime maskide 
kohta nii lähematelt kui ka kaugema-
telt koostööpartneritelt, kuid kahjuks 
polnud kedagi, kel olnuks neid meie-
ga jagada. Seetõttu tunnen suurt uh-
kust kolleegi Mihkel Milleri suure töö 
üle, mis tõi sellele murele lahenduse.“ 

Zeisig rõhutas, et kriis näitas talle, 
kui vajalikud on rahvusvaheliselt toi-
mivad IT-lahendused. „Tagantjärele 

arvan, et oleksime pidanud kohe algu-
ses kõigil tasandeil juurutama virtuaal-
kohtumisi, et vältida pikkade segadust 
tekitavate meilide kirjutamist. Riigiti 
on IT-lahendused väga erinevad. Näi-
teks ei saa Läti kasutada Skype’i äri-
rakendust, mis on PPAs tavapärane 
suhtlusvahend. Nemad kasutavad teist 
programmi, millega meie itimehed 
pole kokku puutunud," tõdes Zeisig.

Meeskonnaga õlg õla kõrval vee-
detud kuudele tagasi vaadates märkis 
Zeisig, et suurim õppetund oli tema 
jaoks see, kuidas kriis inimeste käitu-
mist mõjutab. „Õppisime inimesi kuu-
lama, sest mitmes olukorras oli RKB 
inimestele ainus õlekõrs, et koju pää-
seda. Kui neile anti viimaks RKB kon-
takt, uskusid nad siiralt, et pääsevad 
koju. See näitab, milline usaldus neil 
meie vastu on,“ lausus ta. 

Kerstin Meresma
kommunikatsioonibüroo

KOOSTÖÖ

56
SURNUT

Ellen Lebedeva

Soome politseinikud 
TallinnaSadamas Eesti 
kolleegidega PPAst
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Märtsis sulgesid riigid 
järjest oma piire ja vä
lismaalt koju naasmi
sest sai eestlastele üha 
keerukam kadalipp. 

„17. märtsil veidi enne 
lõunat helistas El-
mar Vaher ja ütles, 

et Eesti inimesed vajavad Poolas abi. 
See puudutas nii pikki piirijärjekor-
di kaubavedudele kui ka välisriikides 
koju naasmist ootavaid eestlasi, kes 
tahtsid selleks kasutada Varssavi len-
nujaama,“ meenutas Tarmo Kohv, 
Eesti Vabariigi piiriesindaja ning PPA 
sideohvitser Läti, Leedu ja Poola suu-
nal. 

Kaks ja pool tundi hiljem istus 
Kohv juba autoroolis teel Varssavi 
poole, tehes pidevalt peatusi, et he-
listada, vahetada e-kirju ning leppida 
kokku kohtumisi, mis eestlastele ko-
dutee avaks. Ööbinud tontlikult tüh-
jas Kaunases, nägi ta järgmisel hom-
mikul Poola piiril probleemi ulatust 
juba oma silmaga – piiril ootas enam 
kui kümne kilomeetri pikkune järje-
kord veokeid. 

Erand Eestile

Varssavis Poola piirivalve peakorte-
risse jõudes selgus, et uudis saabuvast 
Eesti kindralist oli seal omajagu põne-
vust tekitanud. „Kuna meil on kindra-
leid vähe, arvati, et saabub PPA pea-
direktor isiklikult. Selgitasin, et olen 
tema poolt lähetatud ja kohal selleks, 

Diplomaatia
MEISTRI 

KLASS

Tarmo Kohv Poola poes  
Tiina Tarkusega lõksu jäänud  

eestlastele tee peale vett ja muud  
tarvilikku ostmas

FOTO: TARMO KOHV
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juhul oli päris üllatav veebist valitsu-
se pressikonverentsi jälgides kuulda 
välisministrit ennast tänamas, ning 
veelgi üllatavam keset inimtühja Vars-
savit parajasti oma igapäevast drive-
in’i hamburgerit süües saada tänukõne 
peaministrilt,“ muigas Kohv.

See kümnepäevane diplomaa-
tia meistriklass eestlastele kodutee 
loomiseks oli Kohvi sõnul üks suur 
meeskonnatöö ja pani teda veelgi kõr-
gemalt hindama meie välisesinduste 
tegevust. „Need on hästi kihvtid ini-
mesed, kes meie saatkondades töö-
tavad. Varssavis tundsin saatkonnas 
kohe esimesest päevast, nagu oleksin 
jõudnud koju, sest suursaadik Mar-
tin Roger ja konsul Tiina Tarkus olid 
äärmiselt soojad ning avatud. Ja kõik 
pingutasid ööpäev läbi, et inimesi ai-
data, nii meie Varssavi, Vilniuse kui 
ka Riia saatkonnas. Kui saadik helis-
tab keset ööd, et üht probleemi oleks 
vaja lahendada, siis see ju tähendab, 
et tema samuti ei maga. See töö, mille 
meie välisesindused koroonakriisi ajal 
Eesti inimeste abistamiseks ära tegid, 
oli muljetavaldav,“ ütles Kohv.

Martin Luige 
kommunikatsioonibüroo

Tarmo Kohv: „Pika 
diskussiooni  

tulemusena jõudsime 
selleni, et lennujaam on 
samuti välispiir, ning 
saime Eesti kodanikele 
erandi, et tagasipöör
dumiseks kasutada 
Varssavi lennujaama.“

et abistada Eesti inimestel koju jõuda 
ning lahendada meie kaubavedaja-
te probleem piiril. Arutasime, kuidas 
seda teha. Poola valitsus lubas tagasi-
pöördujate humanitaarkonvoisid läbi 
riigi korraldada ainult maismaapiirilt 
maismaapiirile. Pika diskussiooni tule-
musena jõudsime selleni, et lennujaam 
on samuti välispiir, ning saime Eesti 
kodanikele erandi, et tagasipöördumi-
seks kasutada Varssavi lennujaama.“

See otsus avas piiride taha lõksu 
jäänud Eesti kodanikele uue tee koju. 
Varssavis maandunud eestlasi ootas 
pärast piirikontrolli reisibuss, mis 
Poola politsei eskordi saatel sõitis Lee-
du piirile. Seal koliti ümber Leedu bus-
si ja sõideti kohaliku politsei eskordiga 
Läti piirini, kus vahetusid taas buss ja 
saatjad. Eskort läbi kolme riigi kõlab 
uhkelt, kuid Kohvi sõnul polnud selles 
kõiges inimeste jaoks kindlasti mida-
gi mugavat. „Seljataga oli pikk lend 
ja ees ootas üksteist tundi peatusteta 
bussisõitu. Enne veel äärmiselt aega-
nõudev piiri- ja meditsiiniline kontroll, 
mis mõnel juhul võttis kolm-neli tundi. 
Inimesed olid sellegipoolest rõõmsad 
– üllatunud, et mina ja konsul Tiina 
Tarkus neid lennujaamas vastu võtsi-
me, ning õnnelikud, et pääsevad koju. 
Tunnustuseks saime südantsoojendava 
aplausi, kui neile Tiinaga head kodu-
teed soovisime.“ Tänu heale koostööle 
Poola piirivalvega korraldati selline 
konvoi eestlastele 12 korda. 

Abi koju jõudmiseks vajasid lisaks 
Varssavile ka Riia ja Vilniuse lennujaa-
mas maandunud eestlased. Nii vahen-
das Kohv 24/7 infot Eesti saatkondade 
ning Läti, Leedu ja Poola piirivalve 
vahel. „Näiteks selgus ühel hommikul 
kell viis, et Vilniuses maandunud eest-
lased olid kuidagi iseseisvalt jõudnud 
Läti piirile ja sealt edasi ei pääsenud; 
isegi kohvikusse ega piiripunkti neid 
ei lubatud, vaid nad külmetasid õues. 
Läti-Leedu kolleegidega sain varastel 
hommikutundidel suhelda päris sage-
li,“ ütles Kohv, kelle sõnul aitas kõik 
see tugevdada juba niigi häid kontak-
te Läti ja Leedu piirivalvega ning viis 
täiesti uuele tasemele suhted Poola 
ametikaaslastega.

Läbirääkimistel Poola kolleegidega 
sai lahenduse ka kaubavedude järje-
kordade probleem, ent selleni viinud 
diskussiooni üksikasju Kohv ei ava. 
„Oluline on vaid see, et olukord la-
henes ja detailid jäägu ajalukku. Igal 

SÕNA JÕUD

Eesti suursaadik Poolas 
Martin Roger:
Olukord, kuhu Eesti inimesed märtsi algu-
ses Euroopa Liidu sisepiiride sulgemisel 
sattusid, oli väga keeruline. Üheksa aasta 
jooksul oldi vaba liikumisega ära harjutud 
ja seetõttu oodati riigilt abi. Valitsused 
võtsid aga piiride sulgemise ja karantii-
nikohustuse kehtestamise otsuseid oma 
rahva tervise kaitseks vastu väga kiiresti 
ning üksteist informeerimata. Eesti riigi 
esindajatel jäi üle vaid uue 
olukorraga kohaneda 
ja leida lahendused. 

On hea meel, 
et Eesti ja Poola 
pi ir i teenistuse 
koostöö toimis 
laitmatult. Kind-
lasti oli selles 
suur osa polit-
seikindral Tarmo 
Kohvil. Tarmo on 
suurepärane näide nn 
professionaalse sõpruse hoid-
jast. Just nüüd oli käes hetk, mil toetuda 
varasematel aastatel hoolega punutud 
koostöövõrgustikule. Suuresti tänu neile 
suhetele õnnestus kehtestatud piirangute 
raames leida loomingulisi lahendusi, mis 
aitaksid inimestel koju jõuda. Olulistel het-
kedel tema kanalite kaudu eelhoiatusena 
tulnud info aitas saatkonnal sellele kiiresti 
reageerida poliitilisel tasandil. 

Varssavisse jõudnud, lisandus Tarmo 
väga orgaaniliselt saatkonna meeskon-
da, eeldamata erikohtlemist või assis-
teerimist, ning oli oma rahuliku ja profes-
sionaalse toimetamisega väga suureks 
toeks. Pideva kirjavahetuse ja telefoni-
suhtluse hoidmise vahele ei põlanud ta 
ära ka praktilise abi andmist, nagu näi-
teks bussitäiele rahvale hulgilaost vee-
pudelite tassimist või õpetamist, kuidas 
kaitsemaski õigesti ette panna ja turva-
liselt ära võtta. Missiooni lõppedes jättis 
ta aga saatkonnale hulga väärtuslikke 
otsekontakte, mis aitasid meid ka kriisi 
edasistel kuudel.

Martin Roger

See hetk, kui konvoi eestlastega 
Varssavi lennujaama jõudis ja  
osad Eesti kodanikud lennukiga 
kodumaale said.
FOTO: TARMO KOHV
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Salajane saarelkäik, patiseis striptiisiklubi omani
kuga, drooniteavitus maalilises Taevaskojas ... 67 
päeva kestnud eriolukorraga kaasnesid tavapära
tud ja ootamatud tööülesanded. Neli sündmuste 
keskele sattunud politseinikku kinnitasid aga 
justkui ühest suust, et lõpp hea, kõik hea.

Politseivärvides Škoda veereb 
aeglaselt mööda munakividega 
sillutatud Harju tänavat. Vasa-

kut kätt jäävad Niguliste kirik ja Nõe-
lasilma värav, paremale aga Tallinna 
Kirjanike Maja, mille allkorrusel on 
aastakümneid tegutsenud legendaar-
ne kohvik-restoran Pegasus. On 25. 
märts, valitsuse kehtestatud eriolukor-
ra 14. päev. 

Mahe mehehääl teatab läbi valju-
hääldi: „Head inimesed! Mina olen 
teie piirkonnapolitseinik Ivar Saar. 
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Seoses koroonaviirusega on praegu lu-
batud avalikes kohtades liikuda ainult 
üksi või kahekesi. Teiste inimestega 
tuleb hoida vähemalt kaks meetrit va-
het. Nii hoiate iseenda ja kõigi teiste 
tervist. Igaühe panus selles on väga 
oluline. Täname teid!“

Tallinna kesklinna piirkonnapolit-
seinik Saar ei ole ainus, kes pidi eri-
olukorra ajal oma tavapärasest töö-
rütmist kõrvale kalduma. Eriolukord 
ei hoolinud, kas inimene on politseis 
töötanud 30 aastat või alustas äsja. 

Eriolukord tuli ja nõudis kõigi tähele-
panu. 

Aga mida teeb politseinik eriolu-
korras esimese asjana? Tühistab mui-
dugi kõik varasemad plaanid. „Raskel 
ajal oleks imelik, et lähen puhkusele,“ 
märkis Jõhvi jaoskonna välijuht Pavel 
Reškin. Sääraseid olukordi ta muidugi 
ei sooviks, kuid politsei jaoks on töö 
huvitav isegi siis, kui mingid otsused 
tuleb teha raske südamega. 

„Oma lapse viisime – minu abi-
kaasa on ka politseinik – lihtsalt minu 
ema juurde. Poolteist kuud nägime 
last ainult kahe meetri kauguselt, 
suhtlesime üle aia. Ta sai nüüd kuue-
aastaseks.“

Pesto ja piirid,  
loodus ja baarid

Poolteist kuud ... „Kriise on ikka, aga 
sellist pikka ja suletud kriisiolukorda 

Mitte nii hall

Ivar Saar

ARGIPÄEV
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pole olnud,“ tuhnis mälus Kiur Klipp-
berg, Lääne-Nigula ja Vormsi valla piir-
konnapolitseinik, kes kannab mundrit 
aastast 1992. Temalgi pole varasemast 
sarnast kogemust, kuid ometi aitas ko-
gutud elutarkus valmistuda. 

„Kui tulid prognoosid, et asi 
hakkab hulluks minema, siis tegin 
eeltöö juba ära. Küsisin abipolitsei-
nikelt, kes-kus on ja kui kiiresti appi 
saab tulla,“ selgitas Klippberg, kelle 
ülesandeks sai just vabatahtlike – nii 
abipolitseinike kui ka merepäästjate – 
haldamine. 

Ise veetis ta suurema osa eriolukor-
rast sadamates, et kontrollida, keda 
lukus saartele lubada ja keda mitte. 
„Üldiselt olid inimestel load olemas, 
palju tagasi saata ei tulnud. Aga oli ka 
juhuseid, kus taheti minna oma paadi-
ga luba küsimata. Mina tean ühte juh-
tumit, kus salaja Vormsil ära käidi,“ 
sõnas ta.

Reeglitele vilistajaid leidus mui-
dugi igal pool. Põlva jaoskonna piir-
konnapolitseinik Maarika Morel, kes 
täitis eriolukorra ajal lisaks piirkonna-
vanema kohusetäitja ülesandeid, kiitis 
küll riigipiiri ületajate mõistlikkust 
ja informeeritust, aga probleeme val-
mistasid kaunis Lõuna-Eesti looduses 
hoopis matkajad.

„Taevaskojas ja Kiidjärves ko-
gunesid esimestel nädalavahetustel 
inimesed nii lähedal asuvatest kui 
ka suurematest linnadest: Tartust, 
Pärnust, isegi Tallinnast,“ meenutas 
Morel. „Kogunes nii palju, et parkla 
oli autosid täis. Laenasime siis kesk-
konnainspektsioonilt drooni ja ka-
sutasime häälvõimendust, et inimesi 
manitseda. Hiljem üritasime juba 
ennetavalt inimhulka reguleerida, 
läksime hommikul varakult kohale 
ja lubasime parklasse hajutatult 20 
autot.“

Selgitustööst ei pääsenud keegi. Ka-
heks kahenädalaseks perioodiks reservi 
määratud Saar tõdes, et oli päevi, kus 
ta rääkis telefoniga seitse tundi jutti, 
kontrollides inimeste koduspüsimist. 
Lisandus suhtlus oma piirkonna mee-
lelahutusasutustega ja veebi seiramine. 
Sestap oli tööd rohkemgi kui muidu. 

Maarika Morel

Pavel ReŠkin

Aga mida teeb  
politseinik eriolu

korras esimese asjana? 
Tühistab muidugi kõik 
varasemad plaanid.

Kiur Klippberg

MEIE INIMESED



60

„Mõnes asumigrupis võis keegi 
müüa karulaugupestot ja inimesed 
tahtsid teada, kas see on lubatud, 
kas veterinaar- ja toiduamet ei peaks 

kontrollima. Või vesipiibukohvi-
kud – see termin on seaduses lahti 
sõnastamata ja mõned ettevõtted ei 
saanud aru, kas piirangud vesipiibu-
baari kohta kehtivad või mitte,“ tõi 
Saar näiteid tööülesannetest, kuid 
kiitis ühtlasi pealinna ettevõtete 

koostöövalmidust. 
Lõuna-Eestis röö-

prähelnud Moreli teele 
sattus aga ka põikpäi-

seid pealikke. „Ühe striptiisi-
klubi omanik nõudis paberil otsust 
selle kohta, et klubi ei tohi olla 
avatud, et nad pole eluks vaja-
likud ja et valitsuse korraldusel 
peavad olema suletud,“ rääkis ta. 
„See oli enne keskööd. Aga see 
oli üks ja ainuke, kus tuli selgi-
tada rohkem kui paari lausega.“ 

Noortekambad nõudsid 
tähelepanu igal pool

Saar, Reškin, Klippberg ja Morel töö-
tavad küll Eesti eri otstes, kuid läbivalt 
oli probleemiks noorte soovimatus pii-
ranguid mõista, sõltumata asukohast 
ja taustast. 

„Probleeme oli alaealistega, kui 
nad olid kambas. Kahe- või kolmeke-
si polnud probleemi, aga karjatunne 
julgustas neid,“ analüüsis Reškin Ida-
Virumaa noori. „Lahendasime niisu-
guseid olukordi vanemate kaudu – ini-
mene, kes vaidleb, tuleb autosse kaasa. 
Patrullautos käitus ta hoopis teistmoo-
di. Siis helistasime nende vanematele. 
Meil ei olnud kordagi probleeme selle-
ga, et vanemad oleksid meid süüdista-
nud. Nad olid väga mõistvad.“

Klippberg, kes elab vähem kui tu-
hande elanikuga Paliveres, Haapsalust 
25 kilomeetri kaugusel, tunnistas, et 
märkimisväärse tööstaaži tõttu tunne-

Ettevaatust,  
viirus – ära sisene!
Osana tavapäratutest ülesannetest 
kontrollisid politseinikud 2+2 reeg-
li täitmist ja karantiinis püsimist. 
Õnneks olid Eesti inimesed äärmi-
selt mõistlikud ja tegid kohati isegi 
rohkem.

„Inimestele tuli selgitada, et nad ei ole 
koduseinte vahele kinni mõistetud, vaid 
võivad käia looduses ja äärmise vajaduse 
korral poes või apteegis. Lihtsalt kontakte 
teiste inimestega ei lubatud," märkis Lää-
ne-Nigula ja Vormsi valla piirkonnapolitsei-
nik Kiur Klippberg.

Põlva piirkonnapolitseinik Maarika Mo-
rel meenutas aga heldimusega üht ma-
japidamist, mis ei hoolinud karvavõrdki 
ühiskonna võimalikust viltuvaatamisest. 
Eramajas, kus terve pere oli liikumispiiran-
gu ja Covid-19 diagnoosiga, tervitas küla-
lisi juba väraval suur silt „Ettevaatust, viirus 
– ära sisene!". „See oli väga mõistlik. Näi-
teks postiljon ju ei tea, et seal elab haiges-
tunud pere," lausus Morel. „Kontrollisime 
liikumispiirangu täitmist põhjalikult, käies 
inimeste majade juures. Seda ei olnud, et 
keegi oleks valetanud."

Ja muidugi oli politsei jaoks tähtis olla 
olemas kõigi jaoks. „Sõitsime autoga ka 
väiksemates asulates, et inimesed ei tun-
neks, et neid on ära unustatud," selgitas 
Jõhvi välijuht Pavel Reškin. „Rääkisime 
valjuhääldisse kolmes keeles. Oodati, 
et tuleks uuesti koduses keeles. Meil on 
enamuses venekeelsed inimesed. Nad 
ootasid ja kuulasid, noogutasid ning liiku-
sid edasi. Sõitsime muidugi aeglaselt, aga 
kui nägin, et inimene minu pärast seisma 
ja kuulama jäi, peatasin auto, et ta saaks 
lõpuni kuulata."

Pavel Reškin 
Jõhvi elanikega 
2 + 2 reelist 
vestlemas.

MEIE INIMESED
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14. mai
Valitsus otsustas, et Soomest 
Eestisse saabuvad inimesed ei 

pea enam jääma piiriületu-
se järel 14 päevaks 

isolatsiooni. 

15. mai
Tuvastatud oli 
1766 nakatu-

nut ja tehtud 
68 097 testi. 

Valitsus otsustas 
lõpetada kontrolli Eesti ja 

Läti piiril.

16. mai 
Tuvastatud oli 1770 nakatunut 
ja tehtud 68 840 testi. 
Vabariigi Valitsus kinnitas 
piirangud ja leevendused, mis 
kehtivad tervishoiualase häda-
olukorra lõpuni. Nende seas 
olid alkoholi müügi piirang, 
karantiini jätkumine koroo-
naviirusesse nakatunutele 
ja nende lähedastele. 

Kehtima jäid ka 
mitmed liikumis-
piirangud. 

Politsei teatas, 
et jätkab reidi 
„Kõik puhuvad" 
korraldamist, 
mis peatati märtsis 
eriolukorra tõttu. Eriolukorrast 
hoolimata püsis sel perioodil 
joobes tabatud juhtide arv 
samal tasemel varasema 

aasta sama perioodiga 
ning seejuures tabati 

märgatavalt rohkem 
kriminaalses  
joobes autojuhte. 

17. mai 
Tuvastatud oli 1774 na-

katunut ja tehtud 69 520 
testi. Haigusse oli surnud 63 

inimest. 

MAI Olulisemad sündmused koroonakriisi ajajoonel777

1766
NAKATUNUT

1774
NAKATUNUT

63
SURNUT

Sandra: Aitäh, et Eesti politsei nii kii-
resti muuhulgas ka kuulujuttude ümber-
lükkamiseks reageerib! Jõudu tööle!
 
VAHUR, ETTEVÕTJA: Suur tänu teile 
kõigile kiire reageerimise eest piiri-
järjekordade lühendamisel! Kriisi-
olukorras selguvadki juhid, kes on 
väärt oma ametit. Te saite keerulise 
olukorra lahendamisega suurepära-
selt hakkama. Olge terved!

 
Priit: Ülimeeldiv lüke politsei poolt ini-
mestele väike kingitus anda! Hea näide, 
et oleme ajas, kus politsei ei ole inimes-
te karistamiseks, vaid aitamiseks. Jõu-
du, tervist ja olge tublid!

 
PRIIT: Palun edastada tänusõnad 
Kristiine piirkonnapolitseinikule 
Natalja Silinale ja kogu politsei-
perele sel närvesööval ajal. Kui 
sulle helistab murelik piirkonna-
politseinik ja tunneb huvi, kuidas 
välismaalt saabunul kodus läheb, 
kuidas tervis, kas karantiinis viibi-
miseks kõik eluks vajalik olemas, 
siis pole veel lootus kadunud ...
Tervist, meelekindlust ja tugevat 
tahet teile, meie eest seisjatele, 
kallis PPA rahvas! Kallistan mõttes 
teid kõiki!

Rauno: Kiidan asjaliku ja sõbraliku tee-
nindamise eest teie töötajat, kes töötas 
eile lõuna ajal Tartus Riia tänava välis-
uksel. Andis mulle väga hea tuju edasi 
toimetamiseks.

TUBLI
TÖÖ!

OLI ERI- 
OLUKORRA  
VIIMANE  
PÄEV 

vad kohalikud noored ta juba kaugelt 
ära, olgu liiklusvahendiks auto, jalgra-
tas või tallatakso. „Nad jooksid laiali, 
kui mind nägid. Ei tahtnud aru saada. 
Aga siis käisime ja rääkisime jälle,“ 
nentis piirkonnapolitseinik. 

Noorte kõrval pakkusid keskmi-
sest rohkem tööd eluheidikud ja vaja-
dus juriidilist keelt inimeste jaoks aru-
saadavasse eesti keelde panna, ent ka 
kommunikatsioon. Näiteks kirjutati 
meedias puhumisreidide ajutisest lõpe-
tamisest, kuid tavapäraste patrullimiste 
käigus kontrolliti sõidukijuhte tegeli-
kult edasi.

„Politseiametnikuna oli halb kuula-
ta, kuidas meedias öeldi, et puhumisrei-
de ei toimu,“ tunnistas Morel. „Sellest 
tekkis inimestes segadus, nagu oleks 
igapäevatöö peatunud. Paljud tulid kü-

sima, kas see tähendab, et puhuma üldse 
ei panda. Nad olid ärevad, et kas nüüd 
hakkavad roolijoodikud ringi sõitma.“

Aga nagu ennist öeldud, usuvad 
kõik neli sündmuste keskele sattunud 
politseinikku, et eriolukorraga tuldi 
kokkuvõttes kenasti toime. Need 67 
päeva arendasid tiimitunnet, andsid 
kõigile väärt kogemuse ja möödusid 
suuremate vahejuhtumiteta. 

„Minu arust oli väga turvaline ja 
rahulik aeg,“ lausus Klippberg. Saar 
sekundeeris: „Tunnetuslikult jäi mulje, 
et päris mitmes valdkonnas – vägivald, 
avalik kord – jäi rikkumisi vähemaks. 
Muidugi väsisid inimesed lõpu poole 
kodus püsimisest, aga läbivalt tundus, 
et asi on kontrolli all." 

Ivar Lepik, ajakirjanik 

MEIE INIMESED
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Koroonakriisi esimesest lainest on Eesti välja  
tulnud minimaalsete kahjudega ja hulga koge-
mustega, mille kohta ei oska me veel öelda,  
kas oleme suutnud neist õppida. 

käega katsutav ning silmaga nähtav? 
Keda peab kuulama ja usaldama, kui 
on vastukäivad seisukohad? 

Kriisis olukord areneb, tuleb uut 
infot ja sõnumid muutuvad – seda tu-
leb alati arvestada. 

Mis kriis see õigupoolest oli? See 
algas uue koroonaviiruse levikuga, sai 
pandeemiaks, seiskas majanduse ja 

Kriis ei oleks kriis, kui selget in-
fot oleks rohkem kui segadust. 
Tänaseni ei ole ammendavaid 

vastuseid kõigile uue koroonaviiruse-
ga seotud küsimustele. Mis on viiru-
se vastu efektiivsed meetmed? Miks 
puikles Terviseamet vastu sellistele 
lihtsatele ja selgetele lahendustele nagu 
maskid, testid, termokaamerad jms 
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Igaühest 
võib saada

elu paljudes riikides, tekitas mõne et-
tevõtlusharu jaoks kollapsi, tõi kaasa 
usalduskriisi valitsuse ja Terviseameti 
juhtkonna vahel. 

Kes seda kriisi juhtis ja kus? Märt-
si keskpaigaks õnnestus välja selgitada 
ligi 30 erinevat staabielementi terves 
Eestis, kes kõik epideemiat lahendasid. 
Siiani ei ole selge, kas kellelgi oli nende 
staapide tegevustest ka terviklik üle-
vaade või tegutses enamik neist ükstei-
se olemasolust sõltumata ja teadmata. 
Kriis õnnestus lahendada hoolimata 
sellest, et kriisiplaani rakendada ei 
õnnestunud ja Terviseametiga paral-
leelselt juhtis kriisi üksikasju puuduta-

Kirsti Ruul

EPIDEMIOLOOG
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 Vigadest õppimine 
ei tähenda olukorra 

lahendajate karistamist, 
vaid ausat analüüsi, mis 
läks valesti ja miks.

ARVAMUS
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vates küsimustes ka vabariigi valitsus.
Kriisi ei lahenda staap või eesliin, 

vaid alati ikka ainult inimesed. Kriisis 
kipuvad inimesed väsima, olema ärri-
tunud, omavahel tülli minema. Mees-
konna edu sõltub sellest, kui edukalt 
suudetakse kriisipsühholoogiat tead-
vustada ja vältimatus koostöös pin-
geid maandada.

Koroonakriisi esmased kokkuvõt-
ted on tehtud, järeldusi veel tehakse. 
Panin endale kõrva taha järgmised õp-
petunnid: 
• Vastuoluline info kriisi alguses ja ise-

gi keskel on täiesti aktseptitav. Tuleb 
langetada otsus, keda me usaldame 
ja miks, isegi kui sõnumid ei meel-
di. Tõenduspõhiseid otsuseid on 
alati võimalik selgitada ja valikuid 
argumenteerida. Ekspertidel ei olegi 
enamasti lihtsaid, meeldivaid ja tõ-
husaid lahendusi. Kriisi lahendami-
ne eeldab paindlikkust, mis võib tä-
hendada vajadust uue info ilmnedes 
minna vastuollu oma varasemate 
seisukohtadega. 

• Kui on näiteks mõne õigusakti tase-
mel kokku lepitud, kes mingit kriisi 
juhib, siis tuleks lasta tal seda teha 
ning vajaduse korral abi pakkuda. 

Pidev rüselemine kriisijuhtimises 
võimuvõtmise nimel kahjustab olu-
liselt tulemust ja kriisi lahendajate 
usaldusväärsust.

• Kriisiplaane tehes tuleb olukorrad 
ja ohukohad päriselt ette läbi mõel-
da, mitte plaan formaalselt ära teha. 
Sel juhul on vähemalt mingi lootus, 
et nõrgad kohad tulevad juba plaa-
nimise faasis välja või ei avasta üks 
pool, et plaani on päriselus võimatu 
rakendada. 

• Kriisijuhtimises paistab väga kerges-
ti tekkivat kaks ohtlikku äärmust: 
kas ei julgeta üldse otsuseid lange-
tada või tekib kiusatus teha pidevalt 
jõulisi ja olulisi otsuseid. Otsused 
saavad targemad ja neid on võima-
lik ellu viia siis, kui need on läbi 
arutatud rakendajatega, kes teavad, 
kuidas praktikas midagi on või ei ole 
võimalik teha. Tarkadel otsustajatel 
võib üsna kiiresti tekkida veendu-

mus, et staabis juba mitmel nõupi-
damisel osalemine on teinud neist 
viroloogid või mistahes eksperdid.

• Meeskondi tuleb juhtida ja inimesi 
hoida iseäranis kriisis, kui kõik an-
navad endast vähemalt 110%. Aega 
on vähe ja võimalusi mööda rääkida 
kuhjaga. Inimeste hoidmine tähen-
dab lugupidamist, uneaja vajaduse 
respektimist, viisakat suhtlemist ja 
muid pisiasju, mille eiramine jääb 
inimestele rohkem meelde kui ta-
gantjärele antud tänukiri. 

• Vigadest õppimine ei tähenda olu-
korra lahendajate karistamist, vaid 
ausat analüüsi, mis läks valesti ja 
miks. Hinnata tuleb ka seda, mis 
meetmetega edaspidi samade vigade 
kordamist vältida, mis on varustu-
se, koolituse või inimeste vajadused 
ning kuidas neid vajadusi mõistliku 
aja jooksul täita. Karistamine võib 
tuua kaasa selle, et edaspidi ei jõua 
kriitiline informatsioon otsustajateni.

• Kus viga näed laita, seal mine ja aita!

Kirsti Ruul
Tallinna kommunikatsioonijuht,  

märtsis vabatahtlikuna  
Terviseametis strateegilise  

kommunikatsiooni abitööjõud

Märtsi keskpaigaks tegeles koroonakriisi lahendamisega terves Eestis ligi 30 staabielementi. Siiani ei ole selge, kas kellelgi oli  
nende staapide tegevustest ka terviklik ülevaade või tegutses enamik neist üksteise olemasolust sõltumata ja teadmata.
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Politsei kontrollis kogu 
eriolukorra vältel 2 + 2 
reeglist kinnipidamist. 
Mõjutamaks reegli eira
jate käitumist selliselt, 
et nad oleksid edaspidi 
õiguskuulekamad, võe
ti appi nügimise ehk 
nudge meetod. 

Nügimiseks nimetatakse tehni-
kat, millega saab üsna lihtsaid 
muudatusi kasutades inimeste 

harjumuspäraseid käitumisviise juhti-
da. Oma olemuselt on meede suuna-
tud teadlikkuse suurendamisele, mitte 
karistamisele. Et nügida inimesi 2 + 2 
reeglit järgima, võttis politsei appi 
näiteks droonid ja politseiautod, kust 

edastati valjuhäälselt sõnumit kohus-
tusest hoida teiste inimestega distantsi. 
Samuti oli abiks 2-meetrise vahe visua-
liseering. Selleks tehti näiteks PPA tee-
nindussaalide ette teekatetele joonised. 

Nügimisvõtte efektiivseks kasu-
tamiseks töötas PPA koostöös Tartu 
Ülikooli teadlastega välja juhise, mis 
oli politseinikele abiks reegli rikkujaga 
suhtlemisel ning seeläbi nende käitu-
mise suunamisel. Katseuuringus võtsid 
välja töötatud juhise kasutusele Põhja 
prefektuuri Kesklinna politseijaoskon-
na piirkonnapolitseinikud, Ida-Harju 
politseijaoskonna ja Ida prefektuuri 
Jõhvi politseijaoskonna koroonapat-
rullid.

Hakkame nügima! 

Politsei eesmärk ei olnud 2 + 2 reegli 
eirajaid karistada, vaid teha kõik sel-
leks, et tõkestada viiruse levikut. Ses-

tap oli oluline ini-
mestega suhelda 
ning nende käi-
tumist mõju-
tada. „Tänu 
väljatöötatud 
juhisele said po-
litseinikud juur-
de mõtteid, millest 
ja kuidas reeglite vastu 
eksinud inimestega vestelda. 
Samuti oli abiks 2 + 2 reegli visuali-
seering, sest kahe meetri pikkune vahe 
on inimestele üsna suhteline,“ sõnas 
Jõhvi politseijaoskonna patrullitalitu-
se juht Lea Bärenson.

Ida-Harju politseijaoskonna en-
netusspetsialisti Teili Piiskoppeli ja 
Kesklinna politseijaoskonna piirkon-
navanema Liisa Merekivi sõnul olid 
noored kogu eriolukorra vältel tublid 
ning tulid hästi toime. Nad rõhutasid, 
et kriis avaldas positiivset mõju selles 

NÜGIDES
2 + 2 reeglit täitma

Lea Bärenson
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se inimestega, kes on 
viiruse tõttu haiglasse 
sattunud. „Vestluse 
lõpetuseks tunnistas 
ta, et viiruse leviku 

peatamisse on temalgi 
võimalik kaasa aidata, 

kui ta kasutab isikukaitse-
vahendeid ja hoiab inimestega 

distantsi.“
„Nügimise kasutamisel mängis 

muidugi suurt rolli ka politseinike 
avatus ja soov noortega suhelda,“ 
sõnas Merekivi. Bärenson märkis, et 
2 + 2 reegli rikkujad olid enamjaolt 
positiivselt meelestatud ning neid pani 
sügavamalt mõtlema risk sümptomi-
teta nakatada või haiglaravi tõsidus. 
Lea meenutas, et inimesed olid küll 
2 + 2 reeglist teadlikud, kuid täpselt 
ei osatud öelda, miks just sellist va-
hemaad hoidma peab. „Selgitasime, 
et viirus levib õhus süljega kuni kahe 
meetri kaugusele ja sellest tulebki 

kahe meetri reegel,“ lisas ta. Teili 
Piiskoppeli sõnul muutis ju-

hise kasutamise politseini-
ke jaoks põnevaks selles 
olnud info, mida nad ei 
pruukinud varem tea-
da. Noortega rääkimi-
ne muutus seeläbi hari-
vaks mõlemale vestluse 

osalisele. 

Britta Sepp
kommunikatsioonibüroo

mõttes, et alaealiste toi-
mepandud süütegude 
arv vähenes märgata-
valt, sest paljud asu-
tused olid kinni ning 
linnapildis oli politseid 
rohkem märgata.

„Politsei vaates tuli 
tegeleda kahe seltskonnaga: 
riskinoorte ja nendega, kes sisustasid 
aega mõistlikult ja said aru kehtesta-
tud piirangute vajalikkusest,“ sõnas 
Piiskoppel. Tema väitel tuli 2 + 2 reegli 
järgimise olulisust selgitada nii laste-
le kui ka nende vanematele, kes aru-
saadavalt tahtsid, et lapsed ei veedaks 
kogu vaba aega nelja seina vahel, vaid 
mängiksid õues ja suhtleksid sõprade-
ga. „Olen vanematega sada protsenti 
nõus, et õues värske õhu käes peab 
aega veetma. Selgitasime lihtsalt va-
nematele ja lastele viise, kuidas seda 
teha nii, et kellegi tervis seeläbi ohtu 
ei satuks.“

Merekivi sõnul tekkisid aga 
suurimad probleemid siis, 
kui noortel hakkasid ilm-
nema väsimuse märgid 
nii kodus olemisest, 
vanematega koos aja-
veetmisest, tehnikast 
kui ka sellest, et suu-
rema seltskonnaga ei 
olnud lubatud koos olla. 
„Eriolukorra keskel ja lõ-
pus oli aru saada, et noored 
tunnevad puudust sõpradest ning 
üleüldisest suhtlusest. Seda näitas ka 
asjaolu, et paljud tahtsid ise politseiga 
aktiivselt suhelda ning tundsid päriselt 
huvi meie jagatud info vastu,“ rääkis 
Merekivi.

Noorte endi huvi politseinikega 
suhtlemise vastu lõi hea pinnase nü-
gimise kasutamiseks. Suhtluse käigus 
arutlesid noored politseinikega selle 
üle, miks tuleb piirangutest kinni pi-
dada ja mida koroonaviirus endast 
üldse kujutab.

Võti peitub suhtlemises

Üheks positiivseks näiteks tõi Mereki-
vi Vabaduse väljakul rulatanud poisi, 
kes astus talle ligi ja uuris eriolukor-
ra kohta. Poiss teadis, et võib enese 
teadmata saada viiruse edasikandjaks 
riskirühma kuuluvatele inimestele ja 
et ka noored võivad haigestuda. Poiss 
tundis huvi selle vastu, mida tehak-

SÕNA JÕUD

Siseministeeriumi 
innovatsiooninõunik  
Laura Aaben:
Nügimisvõtteid oli hea 
kasutada, sest kogu 
koroonakriisi kesk-
mes oli inimeste 
käitumine ja sel-
le mõjutamine 
soovitud suu-
nal. See kriis 
näitas väga häs-
ti, kuidas võivad 
erinevad nüansid 
inimesi mõjutada nii 
heas kui ka halvas mõt-
tes. Samuti on see kriis too-
nud laia kasutusse uue väljendi sotsiaalne 
norm, mis on käitumispsühholoogidele 
väga tuttav sõnapaar.

Vaadates laiemat pilti, saanuks nügi-
mist eriolukorra ajal kõige enam kasutada 
valitsuse kriisikomisjoni avalikus suhtlu-
ses, sh igapäevastel pressikonverentsi-
del. Juba praeguseks on mitmest riigist 
tulnud uuringuid selle kohta, mil moel 
sõnastatud koroona käitumisjuhised töö-
tavad paremini kui teised, näiteks kas rõ-
hutakse isiklikule ohutundele, ühiskondli-
kule vastutusele või reeglitele allumisele. 
Nügimine olnuks ka see, kui sõna võtnud 
arstid ja teadlased oleksid kandnud ava-
likult esinedes valgeid kitleid. Uuringutest 
teame, et valge kitli kandmine suurendab 
inimeste usaldust kõneleja vastu. Need 
on vaid mõned näited, sest nügimise või-
malusi oli väga palju. 

2 + 2 reegli  
nügimisvõtted:
ARikkuja saab vahetu kogemuse, kui 

suur 2-meetrine vahemaa tegelikult 
on. See suurendab tõenäosust, et ta os-
kab seda reeglit tulevikus paremini täita.

BRikkuja saab koroonaviiruse kohta 
uusi teadmisi, mis seni ei olnud te-

mani jõudnud. See suurendab ta riskitaju 
ja soovi käituda ettevaatlikumalt.

CRikkuja teadvustab, mida ta saab 
ise selleks teha, et paremini 2 + 2 

reegleid täita. Kui inimene ise pakub en-
dale jõukohase ja realistliku käitumismuu-
tuse, siis viib ta selle ellu suurema tõenäo-
susega.

DRikkuja annab politseinikule luba-
duse oma käitumist muuta. Teiste 

inimeste juuresolekul antud lubadus suu-
rendab tõenäosust, et inimene oma käitu-
mist muudab.

Laura Aaben

Liisa Merekivi

Teili Piiskoppel
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Öeldakse, et head kriisi ei saa raisata. Nii läks ka mobiil-
telefonist siseveebi uudiste lugemise lahendusega.
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töötaja saab esmase info näiteks kol-
leegi viga saamise kohta organisat-
sioonilt, mitte online-meediast,“ selgi-
tas Tuulemäe.

Siseveebiäpp valmis 
eriolukorras nädalaga

Kuna siseveebi uudiste rakenduse 
vajadusest oli räägitud juba aastaid 
ning põhjalik eeltöö tehtud, valmis 
see eriolukorra ajal koostöös Sisemi-
nisteeriumi infotehnoloogia- ja aren-
duskeskusega (SMIT) mõne päevaga. 
Kriis, mille lahendamine nõudis, et 
jõuaksime PPA infoga kiiresti kõigi 
eesliini töötajateni, oli käes. Tuulemäe 
ennustus, et pika ja tõsise kriisi korral 
tunneme sellest võimalusest puudust, 
osutus tõeseks. Infot oli tohutul hulgal 
ning inimeste võime kõike seda vastu 
võtta sai ühel hetkel otsa, mistõttu 
oli vaja tekitada keskkond, kus kõi-
ge olulisem on lihtsalt ja ülevaatlikult 
olemas.

Kriisidel on imeline võime inimesi 
omavahel ühendada ja koos tegutsema 
panna. Esialgne nägemus, kuidas rea-
listlik rakendus kiiresti välja arenda-
da, sai paika reede hilisõhtul ühe pika 
telefonivestluse käigus. Hiline arutelu 
toimus osaliselt PPA praeguse sise-
kommunikatsiooni juhi autos kodu-

värava taga ja SMITi siseveebi 
teenusehalduri kodus, kus 

lastega toimetamise 
kõrval tuli tellija 
mõtted kirja saada. 
Läks paar päeva, 
et otsustada mõ-

ned tehnilised 
k ü s i m u s e d , 
ning esialgne 
lahendus val-
mis nädala-

Unistus sellest, et PPA töötajad 
saaksid oma nutitelefonis sise-
veebi uudiseid lugeda, sündis 

viie aasta eest, kui toonane sisekom-
munikatsiooni juht Annika Tuulemäe 
mõtet PPA parimate ideede konkursil 
tutvustas. Ideega noppis ta konkursil 
teise koha. Ta meenutas, et PPA töö-
tajate rahulolu üldise informeerituse ja 
siseveebiga oli suur juba siis, mis pani 
mõtlema järgmise sammu peale. „Ot-
sustasime ajendatuna soovist viia PPA 
sisekommunikatsioon uuele tasemele, 
et meie siseveeb peab jõudma iga PPA 
töötaja nutitelefoni,“ selgitas Tuule-
mäe. Indu täis sisekommunikatsiooni 
juht ei rahuldunud ainult asutusesisese 
ideekonkursiga, vaid inspireeris oma 
mõttega ka Tuulemäe koha sisse võt-
nud Kaie Roopi ning nii jõudis sisevee-
biäpi projekt ka ettevõtluskonkursile 
„Ajujaht“. Seal valiti idee 100 parema 
hulka.

Nutimaailmast oli selleks ajaks 
saanud normaalsus. „Mida noo-
rem põlvkond, seda loomulikum on 
igapäevast infot tarbida ainult nuti-
seadmest. Mõistsime, et kui me oma 
kanaleid ei tänapäevasta, siis hakka-
me lugejaskonda kaotama,“ märkis 
Tuulemäe. Teise aspektina tõi ta esile 
PPA unikaalsuse nii suuruse kui ka 
eriilmeliste tööde tõttu. PPA siseveebi 
uudisvoog uueneb iga päev kiiresti ja 
eesliini töötajad, kes kontorisse 
ja arvuti taha sageli ei satu, ei 
jõua kõige organisatsioonis 
toimuvaga kursis olla. „Or-
ganisatsiooni info tarbimine, 
kus töötab ligikaudu 5000 
inimest, kes teevad 500 eri-
nevat tööd 365 päeva aas-
tas, 7 päeva nädalas, 24 tun-
di ööpäevas, nii maal, veel 
kui ka õhus, peabki olema 
paindlikum, töötaja jaoks 
mugav ja võimalik siis, kui ta 
parasjagu saab seda teha,“ 
rõhutas Tuulemäe. 

Politsei töö ja sündmuste 
lahendamine on alati avalik-
kuse tähelepanu all. Seetõttu 
võistleb politsei sisekommu-
nikatsioon kriisisündmusi 
kajastades online-meediaga. 
Üks siseveebiäpi peamiseid 
eeliseid on aidata eesliinil 
toimuvaga kursis olla kriiside 
ajal. „Mobiilirakendusega on meil 
võimalik tekitada olukord, kus meie 

INFO

ga. Partnerid SMITist olid ka ise põ-
nevil ja motiveeritud, et PPA töötajaile 
sellist tehnilist lahendust pakkuda. Sel-
gus, et kõik need küsimused, mis tun-
dusid kunagi ületamatud, võiks isegi 
öelda võimatud, leidsid lahenduse. 

Valminud rakendus pole küll unis-
tuste täitumine, kuid on esimene suur 
samm selle poole. Lehel avanevad kõi 
siseveebis viimase 30 päeva jooksul il-
munud uudised ja kujundus sarnaneb 
uudisportaalide omaga. PPA on Eestis 
teadaolevalt esimene ja ainukene riigi-
asutus, kes on ise sellise lahenduse oma 
inimeste jaoks välja töötanud. Uuel 
aastal on SMITil plaanis rakendust 
edasi arendada. Koos uue siseveebiga 
valmib kasutajasõbralikum ja suurema 
funktsionaalsusega lehekülg.

Tulevikuks valmis

Kriisi ajal uue lahenduse pakkumi-
ne ei tähenda seda, et selle tarbijate 
hulk oleks kohe väga suur. Inimeste 
harjumused ei muutu üleöö ning ka 
teadmine ja harjumus seda võimalust 
kasutada võtab aega. Praegu loeb mo-
biili kaudu uudiseid umbes paarsada 
inimest nädalas, kuid mõistagi see arv 
tulevikus kasvab. Ka PPA siseveebi lu-
gejate arv oli selle algusaastail märksa 
väiksem kui praegu.

Oleme oma töötajate usalduse 
võitnud sellega, et räägime avatult 
juhtimisotsustest ja teemadest, mis 
inimestele päriselt korda lähevad. 
Kiirelt muutuvas keskkonnas on jär-
jest tähtsam ka info edastamise kiirus 
ning aasta-aastalt kasvab nende töö-
tajate arv, kes siserahulolu-uuringu 
tulemuste järgi soovivad PPA siseveebi 
uudiseid oma mobiilist lugeda. Tänu 
eriolukorra ajal valminud rakendusele 
oleme järgmiseks kriisiks kindlasti pal-
ju paremini valmis. 

Loe siseveebi oma nutitelefonist 
mobiil-ID või Smart-IDga sisse logi-
des. Kodusest arvutist saab uudistele-
hele ligi ka ID-kaardiga.

Kaie Roop
sisekommunikatsiooni juht

PROOVI
KOHE!

Annika 
Tuulemäe



68

PERSOON

Siseturvalisuse teenistujad olid 
tervishoiutöötajate järel kõige 
nähtavamad kriisi lahendajad. 

Eriti oluline oli kindlasti Politsei- ja 
Piirivalveameti roll, kui mõelda piiri-
kontrolli taastamisele, saartele liiku-
mise piirangutele, n-ö 2 + 2 reegli jõus-
tamisele või igapäevasele teavitustööle 
ja partnerite toetamisele.

Kahtlemata pidid PPA teenistujad 
ja abipolitseinikud selleks pühendama 
tavapärasest rohkem töötunde ja ener-
giat tihtipeale perede arvelt. Tänan 
selle pingutuse eest kõiki teenistujaid 
ja teile appi tõtanud vabatahtlikke! Sa-
muti tänan teie lähedasi!

Valitsuse peamine eesmärk kriisis 
oli Eesti elanike elu ja tervise hoid-
mine. Kõik piirangud olid seatud just 
seda eesmärki silmas pidades. Tänan 
teid, kes te iga päev neid jõustasite, 
aga tagasite samal ajal meie turvalisu-
se ka muus – liiklusrikkujate tabami-
sest koduvägivalla ennetamiseni.

Tagantjärele saab öelda, et Eesti 
inimeste suhtumine piirangutesse oli 

PPA teenistujate  
rollist eriolukorra ajal

väga mõistev ja neid järgiti ettenäh-
tust hoolsamalt. Kahtlemata oli selles 
tähtis roll Politsei- ja Piirivalveameti 
teenistujate professionaalsel käitumi-
sel ning kannatlikul selgitustööl. Suh-
tusite mõistvalt ja abivalmilt kõigisse 
meie kaasmaalastesse, ka nendesse, 
kes ise võibolla kõige mõistvamad 
esialgu ei olnud. PPA poole pöörduti, 
sest teie usaldus Eesti elanike seas on 
väga suur ja see on tunnustus kõigi 
teenistujate aastatepikkuse sihikindla 
töö eest.

Politsei- ja Piirivalveamet oli kriisi 
lahendamisega seotud esimesest päe-
vast saadik. Mäletan hästi emotsiooni, 
mille sain 14. märtsil, kui käisin nii 
Tallinna sadamas ja lennujaamas kui 
ka Luhamaa, Valga, Lilli ning Ikla pii-
ripunktis. Tol päeval nähtud PPA tee-
nistujate kindlakäeline ja organiseeri-
tud tegutsemine kasvatas veendumust, 
et saame üheskoos pingutades sellest 
kriisist jagu. 

Too käik piirile jäi pikaks ajaks 
minu viimaseks käiguks väljapoole 

Stenbocki maja. Aga politseinike-piiri-
valvurite tegevus ja teie juhtide tagasi-
side oli kriisi lõpuni valitsuse igapäe-
vase tähelepanu all.

Kokkuvõttes saab öelda, et PPA ja 
tegelikult kõik Siseministeeriumi valit-
semisalasse kuuluvad asutused tegid 
kriisis rohkem, kui oodata võiks. Olen 
kindel, et selline valmisolek teha ise ja 
toetada teisi iseloomustab teid ka tule-
vikus. Sest kriise tuleb Eestis kindlasti 
veel ja me ei tea, milline järgmine neist 
täpselt välja näeb või milliseid nõrku-
seid see paljastada võib. Peame kõik 
olema ka tulevikus valmis paindlikult 
tegutsema, peame kasvatama oma val-
misolekukultuuri.

Lõpetuseks loodan siiralt, et ala-
nud suvel saavad kõik Politsei- ja Pii-
rivalveameti teenistujad ning abipo-
litseinikud puhata ja veeta aega oma 
lähedastega. Rõõmu ja jaksu!

Jüri Ratas
Eesti Vabariigi  

peaminister

FOTO: SCANPIX



TUBLI
TÖÖ!

VÄGA SUUR AUSTUS, 
TÄNUD NEILE TUB
LIDELE MEESTELE 
JA NAISTELE, KES 

KAITSEVAD EUROOPA 
PÄRIS VÄÄRTUSEID!

 IVAN

Ainuüksi meediapilt on väga võimas, teete 
väga tubli tööd. Tõsiselt, võimas! Kui teil 
abi vaja, mõnd rongi või muud, siis küsige 
aga. Jõudu teile ja pidage vastu!
� Marius�Kupper��
� Eesti�raudtee�turvajuht

JÕUDU, jaksu 
ja kannatliku 
meelt. Aitäh 
teile! 
 RINGA

Teete päris tubli tööd. 
Inimesed arvavad, et 
neil on raske ja kõik on  
pekkis aga tegelikult teil 
ja tervishoiutöötajatel 
on praegu kõige  
kiiremad ja raskemad 
ajad  ei kujuta ettegi, 
mis koormuse all  
te kõik töötate.  
Respect teile! 
MARTIN

MEIE KAITSJAD, OLGU TE KAITSTUD!
AVE JA LILIA

Olime täna VÄGA ÜLLATUNUD, kui tulime Raba Kaasa restorani  
sööki kaasa krabama, kui järsku ütles teenindaja: „Need kaks 
einet on teile tasuta. SEE ON KINK MEIE POOLT.“ Täname väga 
toredaid teenindajaid! Söök oli imemaitsev! POLITSEINIKUD 

KARIN JA CASPAR    Olen väga uhke meie  
  politsei üle, kes hoiab  
meid kaitstuna kriisis!
 VLADISLAV

Edu teile raskes töös! See töö 
on praeguses situatsioonis 
topelt raske ja topelt ohtlik.
 TÕNUEdu Teile ja AITÄH TÖÖ eest! Tervist! Nadežda
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15. juunil möödus 100 aastat meie 
riigi esimese põhiseaduse vastuvõt-
misest Asutava Kogu poolt. Selle 
aja jooksul on meil olnud neid neli, 
kõik üsna eriilmelised alates väga 
demokraatlikust kuni üsna autori-
taarseni. Nende meenutamiseks on 
kõik seekordsed küsimused meie 
põhiseadustest läbi aegade.

1.Tänavu möödub 100 aastat 
Eesti Vabariigi põhiseaduse 

vastuvõtmisest Asutava Kogu 
poolt. 1933. aastal ja 1992. aastal 
võeti põhiseadus vastu rahva
hääletusel. Kes võttis põhisea
dus vastu 1937. aastal?

2.Unistus iseseisvast Eestist 
on muidugi märksa vanem 

kui meie riik. Juba 19. sajandil 
väljendas seda oma luuletuses 
„Eesti sõalaul“ Andres Dido, veidi 
hiljem Juhan Liiv. 1905. aasta revolutsioo
niliste meeleolude tuules otsustasid ärksad 
Eesti mehed, et aeg on küps, ning kuuluta
sid detsembris välja Eesti Vabariigi. Ühtlasi 
koostati Palsu talu peremehe ja vallakohtu 
esimehe Mart Jürmani juhtimisel põhiseadus, 
mis käsitles kohut, kooli ja kultuuri. Presiden
diks valiti külarätsep Hans Anton Schults. 
Peatselt kohale jõudnud karistussalklased 
uuest riigist suuremat ei hoolinud ning lasid 
vabariigi juhid 24. detsembril maha. Mis külas 
kõnealune vabariik välja kuulutati?

3.Eesti esimene põhiseadus oli väga 
demokraatlik, isegi sedavõrd demo

kraatlik, et tekkis raskusi stabiilse valitsuse 
moodustamisega. Mõne riigivanema karjäär 
jäi üsna lühiajaliseks, üks koguni ainult 
kolme päeva pikkuseks (28. juulist 1920 
kuni 30. juulini 1920). Kes on see omamoodi 
rekordiomanik?

4.Korduvalt on olnud juttu, et 
Riigikogu koosseis on liiga 

suur ning selle liikmete arvu tu
leks kärpida. 1934. aasta põhisea
duses võetigi rahva häält kuulda 
ning määrati, et Riigikogule piisab 
50 liikmest. Otsekui vastukaaluks 
kujunes 1938. aasta põhiseaduse 
alusel Riigikogu koosseis senis
test suurimaks ja kahekojaliseks. 
Mitu liiget oli Riigikogul 1938. 
aasta põhiseaduse järgi?

5.Lisaks Riigikogu koossei
su kärpimisele pandi 1934. 

aasta põhiseaduses rõhku Riigikogu tege
vuse tõhustamisele ning määratleti täpselt 
Riigikogu istungjärgu maksimaalne pikkus. 
Erinevalt tänasest ei töötanud Riigikogu 
aasta ringi, vaid märksa vähem. Riigikogu 
korralised istungjärgud pidid algama oktoobri 
esimesel esmaspäeval ning kestma mitte 
kauem kui …. Kui kaua?

6.Eesti Vabariigi riigipea ülesannetes 
olnu ametinimetus on valdavalt olnud 

Riigivanem ja Vabariigi President. Mis ameti
nimetust kandis riigipea 3. septembrist 1937 
kuni Vabariigi Presidendi ametisseastumiseni 
24. aprillil 1938?

7.Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus jõus
tus 1. jaanuaril 1938. aastal ja kehtis 

faktiliselt 16. juunini 1940, mil Nõukogude 
Liit okupeeris Eesti, juriidiliselt aga …. Mis 
ajani?

Kui tead vastust mälumängu viima
sele küsimusele, saada see aadressile 
radar@politsei.ee märgusõnaga 
„Mälumäng“ (vastuseid saab saata kuni 
1. novembrini 2020). Õigesti vastanute 
vahel loosime välja Radari logoga joo
gipudeli ja mikrofiiberist saunalina. 

Eelmises Radaris küsisime, mille 
leiutas Hollandi arst dr Snellen 1869. 
aastal. Ta leiutas nägemisteravuse 
kontrolli tabeli. Õigesti vastanute 

Mälumäng
1. Rahvuskogu, eriülesandega rahvaesindus 2. Vaali külas Koeru kihelkonnas 3. Ado Birk 4. Kokku 120 liiget, 80 Riigivolikogus (alamkoda) ja 40 Riigi
nõukogus (ülemkoda). 5. 6 kuud 6. Riigihoidja; ainus Riigihoidja ametis olnud isik oli Konstantin Päts 7. 28. juunini 1992, mil rahvahääletusel võeti vastu 
Eesti Vabariigi neljas põhiseadus 8. Põhiseaduslik Assamblee 9. Jüri Adams 10. Nõmme valitsus  

koos, kirjuta märgusõnaks „Vastused“. 
Eelmise Radari ristsõna õige vastus oli 
„liiklust fikseerimas“. Õigesti vastanute 
hulgast võitsid Radari logoga joogi
pudelid Marja-Liisa Karu Ida pre
fektuurist, Heidi Sosi Pärnu politsei
jaoskonnast ning Jürgen Laos Põhja 
prefektuurist.

Radar soovib võitjatele palju õnne 
ning võtab nendega auhindade kätte
saamiseks ühendust!

hulgast võitsid Radari mikrofiiberist 
saunalinad Maarika Tsääro varahal
dustalitusest, Aldo Rauk ja Annabel-
Marie Rudissaar.

Ristsõna vastuseid ootame sa
muti aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vastuseid 
saab saata kuni 1. novembrini 2020). 
Õigesti vastanute vahel loosime välja 
Radari logoga joogipudeli. Kui soovid 
saata mälumängu ja ristsõna vastused 

8.See esinduskogu moodustati Eestile 
väga pöördelisel ajal 20. augustil 1991. 

aastal ning sinna kuulus 30 Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu ja 30 Eesti Kongressi liiget. 
Kogu juhatajaks sai Tõnu Anton, tema ase
mikud olid Lauri Vahtre ja Ülo Uluots. Kuidas 
seda esinduskogu nimetati?

9.Uue põhiseaduse väljatöötamiseks esi
tati 1991. aastal 4 eelnõu. Kelle juhti

misel välja töötatud eelnõu võeti aluseks 
edaspidises töös?

10.Seni kehtiva põhiseaduse rahva
hääletus toimus 28. juunil 1992 

ning selle alusel valiti Riigikogu ja Vabariigi 
President. 16. juulil 1992 teatas Vabariigi 
Valitsus eksiilis, et lõpetab oma tegevuse 
samal ajal Riigikogu kokkuastumisega 5. 
oktoobril 1992. Kõik eksiilvalitsuse liikmed 
sellega rahul ei olnud. 15. septembril 1992. 
aastal astus Mihkel Mathiesen peaminist
rina Vabariigi Presidendi ülesannetesse ja 
nimetas ametisse uue Vabariigi Valitsuse. 
Kõnealusest valitsusest ei teata just eriti 
palju, ning kui sellest üldse räägitakse, siis 
kasutatakse nimetust, mis viitab ühele geo
graafilisele asukohale Eestis. Kuidas seda 
valitsust nimetati?

11.Esimest korda muudeti praegust 
põhiseadust veebruaris 2003, mil 

pikendati kohalike omavalitsuste volitusi 3 
aastalt 4 aastale. Seejärel muudeti põhisea
dust seoses vajadusega astuda Euroopa Liitu. 
Kolmanda muudatusega tõsteti Eesti kultuuri 
ja rahvusliku identiteedi kandjana esile eesti 
keel. 2015. aastal langetati kohalikel valimistel 
valimisiga 16. eluaastani. Suurimad muuda
tused põhiseaduses tehti aga 2011. aastal, 
mil reformiti suurel määral ühte valdkonda 
ning jäeti välja viited olulisele ametiisikule. 
Mis ametiisik põhiseadusest välja jäeti?



RISTSÕNA




