
Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri

Nr 34 sügis 2021

Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri

Nr 34 sügis 2021

Tõelise 
tundegatundega

TÖÖ

Vaid üks samm viis 
suhtemõrast mõrvani

Uus kurss 
politseitöös: teha 
teisiti või üldse 
tegemata jätta

Kohalejõudmise 
kunst nii õhus, 
veel kui ka maal



Suund sisse, rada vabaksSuund sisse, rada vabaks



RUBRIIK

 4 UUDISED

 6 MEESKOND Meie silmad merel

 12 VÕTI Suhtemõrast mõrvani 

 16 KOOSTÖÖ Kaitstes kaitsetuid 

 20 INNOVATSIOON Laiutamisest leiutamiseni

 26 PEREKOND Politseinik lastega kodus

 30 TEHNIKA Kohalejõudmise kunst

 38 PERSOON Mees, keda elu alt ei vea

 42 TURUNDUS Tõelise tundega töö

 48 VALMISOLEK Rändekriisi tuultes

 52 KESKKOND Nutikas ruumiloome

 56 LASTELE Lapsed küsivad, meie vastame

 58 RAAMATUD

 59 MÄLUMÄNG

 60 RISTSÕNA

Radar on kaks korda aastas ilmuv Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri. Ajakirjas avaldatud 
artikleid ja fotosid võib meedias avaldada viitega ajakirjale Radar vaid juhul, kui eelne-
valt on kokku lepitud ajakirja peatoimetajaga.   

Toimetus
Peatoimetaja: Kerly Virk Keeletoimetaja: Ene Sepp 
Küljendus ja makett: Profimeedia Trükk: Ecoprint Tiraaž: 2000
Kaanefoto:  Ida prefektuuri teenistuskoer Äss peremehe Raido süles
Foto: Reelika Riimand  

Kontakt
Ajakiri Radar | Politsei- ja Piirivalveamet | Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Telefon 444 6451, 5648 8066
E-post radar@politsei.ee | Veebis issuu.com/ajakiri_radar

JUHTKIRI

3

FO
TO

: K
A

T
I-L

IIS
 K

A
RU

Suund sisse, rada vabaksSuund sisse, rada vabaks

Südamega töö
Eesti kirjandusklassikast tuntuks saanud fraas 
„Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus“ 
ei toonud Vargamäele küll loodetut, ent mõtes
tab omal moel siiski seda, mida iga inimene oma 
elus õigupoolest otsib: eneseteostust, meelera
hu ja turvatunnet. 

Pelk kellast kellani töörügamine kellelegi 
õnne ei too. Seda sai omal ajal ja nahal tunda 
ka Andres Vargamäelt. Küll on aga tõeline edu
lugu, kui saad teha tööd, mida juba käigupealt 
ja enne tulemuste kokkulöömist armastad, suh
tumata töösse kui kohustusse, vaid võimalusse, 
mis pakub põnevaid ja arendavaid väljakutseid.

Kuigi teinekord levib eksiarvamus, nagu 
saaks politseis tööd üksnes vormikandjad, on 
siinne tööpõld mitu korda kirjum kui rahvariide 
seelikul värve. Meil on ligikaudu sada erinevat 
tööd ehk hulganisti võimalusi turvalisuse taga
misse panustada. Meie tööperes võid olla pat
rullpolitseinik või piirivalvur, nutikas uurija või 
piirkonnapolitseinik. Sama põnevaid ülesandeid 
leiab siin samamoodi klienditeenindaja, me
haanik, kapten, kokk, turundaja, ITspetsialist, 
analüütik või logistik, kusjuures igaühel neist on 
samaväärselt suur roll aidata ühel või teisel moel 
Eesti elu turvalisemaks teha. 

Kuigi sireenide sähvides sõitvad politsei
autod, piiriveekogudel patrullivad kaatrid ja 
õhust kostev kopterihääl kipub olema see, mis 
paljudele ägedat politseitööd defi neerib, ei saa 
üle ega ümber PPA tegelikust suurimast tuge
vusest, milleks on meie inimesed. 

Käesolevas Radaris on lood meie inimestest, 
kes peavad oma ametit uhkusega nii maal, veel 
kui ka õhus ning räägivad oma tööst elevusega 
teistelegi. Raskematel hetkedel, mil töökoormus 
päevast viimse välja pitsitab, ei lase nad pead 
norgu, vaid uurivad hoopis huviga ning jaga
vad ka selle ajakirja veergudel, kuidas koostöö, 
tehnilised lahendused, nügimiskunst või teised 
nutikad ideed politseitöös suuremat mõju aval
daks ning meelerahu ja turvatunnet 
luua aitaks. 

Kui elu kingib, peetakse 
sama suure õhinaga ka maa
ilma tähtsaimat ametit, olles 
pühendunud emme või issi 
oma pisipõnnile, sest kui töö 
pakub naudingut ning ko
dus on kõik hoitud ja häs
ti, pole enam Vargamäelt 
või kaugemalt armastust 
vaja otsidagi.  

Kerly Virk
Radari  

peatoimetaja

Kui elu kingib, peetakse 
sama suure õhinaga ka maa
ilma tähtsaimat ametit, olles 
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oma pisipõnnile, sest kui töö 
pakub naudingut ning ko
dus on kõik hoitud ja häs
ti, pole enam Vargamäelt 
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28. oktoobril juhtus Võrumaal 
lasketreeningul raske õnnetus, 
milles hukkus teenistuskohustus-
te täitmisel Tartu kiirreageerija 
Joonas Männik.

Traagiline õnnetus juhtus Sõmerpalu val
las Järvere lasketiirus, kus Lõuna prefek
tuuri juhtivkiirreageerija Joonas Männik 
(26) ja tema meeskonnakaaslased osale
sid tavapärasel lasketreeningul. Esialgse
tel andmetel harjutasid kaks meeskonda 
võrdselt liikumist edasisuunas ehk varje 
tagant varje taha koos kattetulega. Tu
lerežiimiks kasutati üksiklaske, tulistati 
seisvaid märke ning kasutati treening
moona. Mõlemat meeskonda juhendasid 
ja jälgisid instruktorid. Ühel hetkel sattus 
Joonas teise meeskonna tulesektorisse. 
Instruktorid jõudsid anda hoiatuse „Tuli, 
seis”, kuid paraku sai Joonas juba kollee
gi lasust pihta.

Kiirabi saabumise eel tegid meeskon
nakaaslased Joonasele elustavat süda
memassaaži ja kunstlikku hingamist, kuid 
kahjuks ei andnud see enam tulemust. 
Millistel täpsematel asjaoludel nii traagiline 
õnnetus juhtus, selgitatakse kriminaalme
netluses.

Joonas on politseis töötanud üle 
kuue aasta. Ta alustas tööd 2015. aas
tal patrullpolitseinikuna ning jätkas 2017. 
aastal Tartu kiirreageerijana, misjärel olid 
turvataktika ja laskmiskoolitused nende 
meeskonna igapäevase töö osa. „Oleme 
kaotanud noore, energilise ja politseitöö

President Kersti Kaljulaidile pühen-
datud piirimärk kannab numbrit 
109 ning see paigaldati Võrumaa-
le Rõuge valda Kikkajärve kalda 
lähedale. 

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et 
nimeliste piirimärkide kinkimine on tra
ditsiooniline suur tunnustus neile, kes on 
andnud märkimisväärse panuse Eesti pii
ride valvamise arengusse. „Viimase viie 
aastaga on piiril palju juhtunud. Näiteks 
said idapiiril alguse kaua oodatud piiri

In memoriam Joonas Männik
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ehitustööd. Samas olime viiruspuhangu 
saabudes sunnitud lõunapiiril taastama 
mitmeks kuuks täieliku piirikontrolli. Presi
dendina on Kersti Kaljulaid kogu aeg piiri 
käekäigust sügavalt hoolinud ning olnud 
kogu hingega päriselt piiril kohal,“ sõnas 
Vaher. 

Piirimärgi kinkimise traditsioon sai algu
se 1997. aastal. Nüüdseks on EestiLäti 
maismaapiirile paigaldatud ligi 80 piirimärki 
inimestele ja organisatsioonidele, kelle hul
gas on Eesti Vabariigi presidendid, piirival
veameti peadirektorid ning piirivalve taas
loomisel oma osa etendanud inimesed. 

PPA kinkis presidendile 
nimelise piirimärgi

le pühendunud kolleegi, kes oli paljudele 
eeskujuks oma särava oleku, suhtlusos
kuse ja teotahtega,” ütles PPA peadi
rektor Elmar Vaher. „Kaotusvalu on suur, 
kuid sel raskel ajal on tähtis, et oleksime 
meeskonnana toeks igaühele, keda see 
traagiline õnnetus puudutab. Südamlik 
kaastunne Joonase lähedastele, sõpra
dele ja kolleegidele.” 

Meeskonnakaaslased Tartu kiirreagee
rimistalitusest jäävad Joonast meenutama 
ennekõike kui oma väga head sõpra, kes 
oli samas ka suure tähega Liider. „Ole
nemata sellest, kui kiired olid ajad, leidis 
Joonas alati võimaluse meeskonnaliikme
tega rääkimiseks, igaühe murede ja rõõ
mude kuulamiseks ja tiimikaaslaste toeta

miseks. Temaga sai kõigest rääkida, sest 
ta oli äärmiselt tark, toetav ja elukogenud. 
Ta andis meeskonnale pidevalt uusi mõt
teid ja suundi, kuidas tiimi arendada, mo
tiveerida ja parimal viisil nii vaimselt kui ka 
füüsiliselt valmis panna väljakutseteks, 
mis võivad politseitöös ette tulla,” märki
sid Joonase lähimad kolleegid tema tii
mist. „Ta ei pidanud meeskonda juhtides 
end kunagi teistest tähtsamaks, vaid oli 
võrdväärne tiimiliige nii oma ütlemistes, 
tegudes kui ka südames. Ta ei jäänud 
ka üksuse juhina kunagi kõrvaltvaatajaks, 
vaid tegi igal sammul meeskonnaga kõike 
kaasa. Ta oli meie tiimi hing ja tõeline sõ
ber. Seda kaotusvalu on väga raske sõna
desse panna.” 

UUDISED
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Piirivalvejuht Egert Belitšev ja 
president Kersti Kaljulaid
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P
olitsei võtab järelevalvega seo
tud tegevusi tõsiselt ja nii on eri 
paigus mehitatud isegi niinime
tatud koroonapatrullid. Nende 

töö on jälgida, et nii iga linnaelanik kui ka 
ettevõtja teeks viiruse ohjeldamisel endast 
sõltuva. Jõhvi politseiametnikud Roman, 
Gert ja Deniss suunduvadki järjekord
sesse koroonapatrulli. Et viirusolukord on 
aina halvem, saavad politseinikud suu
nise, et tõsisema rikkumise korral enam 
suulise hoiatusega ei piirduta. Tehakse 
ettekirjutus või rahatrahv. 

Trahteris, mida kontrollitakse, on kõik 
eeskujulikult korraldatud. Teenindajad 
seletavad asjatundlikult kogu protsessi 
täpselt nii, nagu see olema peabki. Kii
detakse kliente, kes otsivad juba vara
kult oma tõendid välja, ilma et teenindaja 
neid veel küsidagi jõuaks. „Teatakse, et 
QRkoodi kontrollimata me neid ei tee
ninda,“ sõnab neiu. Trahteri juhataja 
möönab, et mõnikord saavad teeninda
jad tunda ka klientide pahameelt, kuid 
praeguseks on sääraseid ebameeldivaid 
hetki märksa vähem.

Edasi suundutakse ettevõttesse, mille 
kohta on esitatud kaebusi, nagu ei kont
rollitaks seal tõendeid. Leti taga seisev 

Oktoobri lõpus hakkasid valitsuse 
korraldusel kehtima rangemad 
piirangud koroonaviiruse tõkesta-
miseks. Näiteks tuleb siseruumides 
taas kanda maski ning toitlustus- 
ja meelelahutuskohtadesse saab 
üksnes läbipõdemis- või vaktsi-
neerimistõendi alusel. 

teenindaja on politseinike saabumisest 
nähtavalt häiritud. Samas ruumis eines
tavad kunded vehklevad aga juba eemalt 
oma telefoniekraanile sätitud digitõendi
tega. Söögikoha omanik ütleb politseini
kele ausalt, et kontrollib tõendeid visuaal
sel vaatlusel, sest tal pole nutitelefonigi. 
Asjaolusid uurides saavad politseinikud 
peagi aru, et siin suulisest hoiatusest 
enam ei piisa. Ettevõttele tehakse ette
kirjutus ja antakse tähtaeg puudujääkide 
kõrvaldamiseks. Kui kokkulepitud ajaks 
olukord ei parane, alustatakse menet
lust. Omanik lubab siiski hankida vaja
likud seadmed ning anda juhised oma 
teenindajatele.

Jõhvist Rakverre
Samas vurab üks koroonapatrull ringi 
Rakveres, kus politseiametnike Ljubovi 
ja Meelise kõrval on abiks ka terviseameti 
töötajad. Populaarsesse pitsakohvikus
se sisenedes mõistetakse, et teeninda
jatel puuduvad tõendite kontrollimiseks 
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kontrolli visuaalsel vaatlusel,“ kogeleb tee
nindaja. Politseinikud selgitavad, et pelga 
vaatamisega ei saa tõendi ehtsuses veen
duda. Küll on veebilehel kontroll.digilugu.
ee loodud eraldi QRkoodi skaneerimise 
rakendus, mida saab nutiseadmesse alla 
laadida. Telefoniga QRkoodi kontrollides 
annab roheline värv märku, et tõend keh
tib; oranž ütleb, et tõend ei vasta Eestis 
kehtivatele tingimustele, ning punane 
märgib kehtetut tõendit. Peagi saabub ka 
juhataja, kes möönab puudujääke ning lu
bab kõik korda ajada.

Järgmisesse pubisse astudes sam
mub juhataja rõõmsalt politseinikele vas
tu ning märgib, et ega vaktsineerimata 
kliendid väga enam ruumi sisse kipugi. 
„Meie kliendid teavad, et kontrollime 
tõendeid ja me ei tee erandeid,“ sõnab 
mees ja lisab, et nende jaoks on seoses 
rangemate piirangutega olukord palju 
lihtsam. „Vaktsineerimata inimesed os
tavad kaasa, seeläbi jäävad ära ka eba
meeldivad vaidlused. Kliente on küll va
rasemast vähem, aga mis parata. Selline 
on elu ja oleme rõõmsad, et saame üldse 
oma pubi lahti hoida.“

Niisuguseid kontrollkäike jätkatakse 
nüüdki, ent juba on näha, kuidas suurem 
osa ettevõtjaid täidab nõudeid igati ees
kujulikult. Mõistagi on koroonatõendite 
kontroll lisapingutus, kuid samal ajal on 
see ettevõtetele võimalus edastada oma 
kundedele positiivne sõnum – meie hoo
lime teie tervisest.

Liis Krigul
kommunikatsioonibüroo

Politsei võtab koroona-
kontrolle tõsiselt
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Pühapäev, 26.09 kell 9.00

26. septembri hommikul paistab 
päike ja merel on kerge lainetus. 

Õhtusest tormist ei ole jälge. Kindral 
Kurvitsa meeskond seisis selle tormise 
öö Dirhami sadama lähistel ankrus, ise-
gi kogenud meremehed tõdevad, et ikka 
loksutas küll, aga ei midagi enneolema-
tut. Nagu tellitult toob uus päev mõnusa 

 Kõige muu kõrval 
panustab Kaspar 
ka politseitöösse

Meie silmad 
ja kõrvad

Politsei- ja piirivalveameti multifunktsionaalse 
patrull-laeva Kindral Kurvitsa meeskond 
hoiab silma peal Läänemere laevaliiklusel.  
Nii teame, kes meie vetes liiguvad ja mis  
toimub väikesaartel. Kaptenid Antti Turp ja  
Tiia Asavi juhivad laeva ning meeskonda  
kahenädalaste vahetustega.

MEREL

lammast – ning põhjakaldal toimetab 
saarevaht Rita Koppel, kel on abiks 
kaks töömeest. Tehakse ettevalmistu-
si talveks, puud on vaja raiuda ja riita 
laduda. Piirivalvurid uurivad, kuidas 
saarel olukord on ja kas on ka mure-
sid. Suvel käis Osmussaarel ligi 3000 
turisti. Ainsa murena toob saarevaht 
esile, et külalised kippusid oma prügi 
maha jätma, muid probleeme polnud 
ja olukord saarel on rahulik. Sellest 
hoolimata vaatavad politseiametni-

sooja ja päikesepaiste ning paadimees-
kond valmistub sõitma Osmussaarele, 
kus ootab ees patrullkäik. Operatiiv-
paat lastakse vette ning kolmeliikmeline 
meeskond liigub saarele. 

Osmussaar on sel pühapäeva hom-
mikul väga vaikne. Turistidele on hoo-
aeg lõppenud, saarel liiguvad vabalt 
ringi loomad – koguni 60 veist ja 500 

 Laevakapten
Antti

MEESKOND



7

TURUNDUS

Meie silmad 
ja kõrvad

kud tähelepanelikul pilgul saarel ringi. 
Mõni aeg tagasi avastas näiteks jalg-
sipatrull Pakri saarel vereloigu. Arva-
tes, et mõni inimene võis raskelt viga 
saada või süüteo ohvriks langeda, asu-
sid politseinikud asjaolusid selgitama. 
Õnneks selgus, et tegemist oli looma 
verega. 

Kapten Antti Turp kinnitab, et väi-
kesaartel tehakse patrulle iga vahetuse 
jooksul – Osmussaarel, Pakri saartel, 
Vilsandil, Vormsil ja mujalgi. „Era-

korraliste sündmuste puhul võib just 
laevameeskond olla esimene reageeri-
ja. Appi saadetakse lähim politseiük-
sus. Politseinike saabumine mandrilt 
võib aega võtta ja nii võibki juhtuda, 
et selleks on laevameeskond. Seetõttu 
on ka regulaarne patrullimine ning 
saare ja kogukonna tundmine kasuks. 
Patrullide käigus saame teada võima-
likest muredest, mis on turvalisuse või 
meresõiduohutuse vaates tekkinud,“ 
kirjeldab laevakapten.

Antti Turp meenutab väljakutset 
Mohni saarele, küll juba mõni aasta 
tagasi. Seal oli parasjagu suvitamas 
paarikümneliikmeline seltskond, kes 
õhtu möödudes alkoholiga liiale läks 
ja korda rikkus. Neid korrale kut-
sunud saarevahti kostitati sõimuga. 
„Nagu politsei väljakutsed tavaliselt, 
on enamik juhtumeid saartel seotud 
alkoholi liigtarbimisega. Õnneks ei 
juhtu sääraseid kiireloomulisi sünd-
musi väga tihti,“ nendib ta.

Kindral Kurvitsa meeskond
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Merel silmade  
ja kõrvade eest

Politsei- ja piirivalveameti laevastikus 
on neli laeva, mis ööpäeva ringi Ees-
ti vetes patrullivad. Kindral Kurvits on 
neist suurim, peagu 64 meetri pikkune 
laev, millel on mitu ülesannet: reostus-
tõrje, pääste ja seire. Kapteni sõnul on 
iga vahetuse jooksul väljakutseid igat 
masti. 

Suure osa ajast sõidab Kindral 
Kurvits Eesti majandusvööndis, kus 
on laevaliiklus kõige elavam. Majan-
dusvööndi laevateid kasutavad näiteks 
kauba- ja kruiisilaevad ning tankerid, 
kes suures koguses naftatooteid trans-
pordivad. Mereseire ehk teadlikkus 
sellest, mis meie vetes toimub, on üks 
laevastiku tähtis ülesanne. Näiteks on 
tankerite ja kalalaevade vaates vaja 

piirivalvelaevade kohalolu juba ainu-
üksi ennetaval eesmärgil, et kellelgi ei 
tekiks mõtet reostada või muid rikku-
misi toime panna. Teine oluline aspekt 
on laevade tuvastamine. Majandus-
vööndit võivad rahumeelseks läbimi-
seks kasutada kõik laevad, muuhulgas 
ka võõrriikide sõjalaevad. Tihti ei ka-
suta need laevad automaatset iden-
tifitseerimissüsteemi ehk AISi, mille 
abil on laevad tuvastatavad. Seetõttu 
näeb merevalvekeskus pelgalt radaril 
liikuvat täppi, aga infot selle kohta, 
mis laevaga on tegu, ei ole. Üldiselt ei 
vasta need laevad ka raadioside teel 
kutsungitele, mistõttu tuleb nende tu-
vastamiseks kasutada muid võimalusi. 

„Ülesande mõne laeva tuvastami-
seks annab meile merevalvekeskus ja 
selliseid tuvastamisi teeme peaaegu iga 
vahetuse jooksul, mõnikord ka mitu 

korda. Merevalvekeskuselt saame tea-
da laeva kursi ja liikumissuuna ning 
liigume sellele kas järele või vastu, 
piisavalt lähedale, et näha, kellega on 
tegu. Laevadel on õigus meie majan-
dusvööndis liikuda ja nad saavad aru, 
et meil on ühtlasi kohustus kontrolli-
da, seega on tegemist küllalt tavapära-
se ja rahumeelse tegevusega. Üritame 
nendele laevadele liiga lähedale mitte 
minna ja nad distantsilt näiteks binok-
li või seirekaameratega tuvastada,“ 
ütles kapten.

Laupäev, 25.09 kell 14.25
Merevalvekeskus jälgib kogu laevaliik-
lust. Nii saab Kindral Kurvits teate, et 
üks purjekas liigub ohtlikult lähedale 
õppuse alale, kus toimub mereväe las-
keharjutus. „Purjetaja ei olnud kehtes-
tatud keelutsooniga kursis ning mere-

Madrus laseb ankru vette
Mees  
üle parda!

Kapten Antti  
ja vanem- 
tüürimees Mati

MEESKOND
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valvekeskusel ei õnnestunud teda ka 
raadioside teel kätte saada. Saatsime 
paadimeeskonna välja, et teda takista-
da. Andsime purjetajale küll juhised, 
kuidas ohutsoonist turvaliselt ümber 
sõita, kuid ta ehmus sedavõrd, et kee-
ras otsa ringi ja sõitis tagasi Soome,“ 
muheleb Antti Turp.

Harjutamine 
teeb meistriks

Harrastajatest ongi just soomlased 
meie vetes kõige sagedasemad külali-
sed. Seetõttu tehakse vanemtüürimees 
Mati Sooääre kinnitusel tõhusat koos-
tööd Soome piirivalvega: „Soomlastega 
ei ole meil pelgalt formaalne koostöö, 
vaid me päriselt teemegi koos. Näiteks 
oleme Soome piirivalvega teinud mees-
konnavahetusi, saates oma meeskonna 

MEESKOND

Pühapäev, 26.09 kell 15.00 
Kogu laevas kostab kõrvulukustav tu-
letõrjealarm. Parasjagu on vanemtüü-
rimees Mati Sooääre vaht. Tüürimees 
kontrollib üleval sillas olevat paneeli, 
kus vilgub punane tuli, mis viitab tule-
kahjule kajutis 214. Siseraadiosse an-
nab ta korralduse suitsusukeldumise 
meeskonnal valmistuda tulekustutami-
seks ning kogu ülejäänud laevamees-
kond saab käsu evakueeruda. Evakuat-
sioonipunkt on laeva ahtris välitekil, 
kuhu väljudes peab kajutist kaasa võt-
ma päästevesti ja kuivülikonna, juhuks 
kui tulekahju ulatus on arvatust hullem 
ning seda ei saa kontrolli alla ja peab 
laeva hülgama. 

Kolm suitsusukeldujat on mõne 
hetkega valmisolekus ning annavad 
raadioside teel märku, et on valmis si-
senema. Varsti on kuulda esimest taga-

nende laevale, ja teine kord neid võõ-
rustades.“

Seda kinnitab ka kapten: „Mõni-
kord, kui samas piirkonnas viibime, 
võtame ühendust ja lepime mõne ühise 
harjutuse kokku. Soome kolleegidega 
koostöö harjutamine on meile samuti 
väga vajalik, sest teeme teineteise kõr-
val tööd ja peame vajaduse korral nei-
le appi minema või nemad meile. Näi-
teks oleme nendega pukseerimist ning 
laevalt laevale pardumist harjutanud.“ 

Tegelikult on igasugused õppused 
merel igapäevane nähtus, olgu selleks 
siis evakuatsioon, päästmine või tu-
lekustutamine. Laevameeskond peab 
neid oskusi hoidma, et hädaolukor-
ras hakkama saada. Ühiseid harjutusi 
tehakse ka koostöös lennusalgaga, et 
harjutada vintsimist nii laevalt, parvelt 
kui ka veest.

PPA merevalvekeskus saab igal aastal 
keskmiselt 30 teadet võimalikest mere
reostusjuhtudest Eesti merealal, millest 
kinnitust leiab kuni kümme. Kõigist reos
tusteadetest on sel aastal kaks olnud sää
rased, kus tuli alustada reostustõrjeope
ratsiooni. Ühel juhul kasutas piirivalvelaev 
Raju meeskond Kopli lahes absorbent
poomi, et korjata hüdraulikaõli, mis lek
kis sinna ühelt laevalt. Kogu reostust 
eemaldada ei olnud võimalik, sest kiht oli 
sedavõrd õhuke ning hajus osaliselt ise. 
Mõni päev hiljem teatati õlireostusest Sil
lamäe sadama lähistel, kus voolas merre 
kümneid liitreid kütteõli. Merevalvekeskus 
saatis kohale Kindral Kurvitsa, kes alustas 
reostustõrjet. Reostust üritati skimmerda
da ehk veepinnalt korjata, kuid reostuse 
kiht oli niivõrd õhuke, et seda eemaldada 
ei õnnestunud ning see hajus ise.

Laeval on  
veekahurid  

ulatuslike  
tulekahjude  

kustutamiseks

Meeskonnaliige 
pumpab reostus-
tõrjepoomi täis

Suitsusukeldujad 
sisenevad laeva ja 

leiavad tulekolde 
kajutis
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sisidet: kajut 214 on suitsu täis, leitud 
üks kannatanu. Kannatanu tõstetakse 
raamile ja kantakse välja välistekile, 
kus temaga tegeleb kaks meeskonna-
liiget. Elustamise tulemusel saadakse 
hingamine kontrolli alla. Samal ajal 
jätkub tulekahju kustutamine. Kogu 
õppust inspekteerib kapten Antti Turp, 
kes töötab lisaks ka kiirabimeedikuna. 
Peagi tuleb tagasiside, et tulekahju on 
kustutatud ning tuulutatakse ruume. 

Laeval on olemas veekahurid, mis 
on abiks merel või ka sadamates puh-
kenud ulatuslike tulekahjude kustuta-
miseks. Kindral Kurvits saab näiteks 
liikuda põleva laeva lähedale ja vee-
kahurid käivitada. Veekahureid ei ole 
seni õnneks vaja olnud, kuid suitsusu-
keldumise varustus on käepärasem ja 
sellega saab reageerida ka tulekahju-
dele väikesaartel. Jällegi, appi lähevad 
need, kes on kõige lähemal ja esimese-
na kohale jõuavad.

Lisaks tuletõrjeõppusele on samal 
päeval vaja harjutada ka mees üle par-
da situatsiooni. Lühikese aja jooksul 
hüppab laevalt vette kaks inimest ning 
sillast alarmeeritakse paadimeeskon-
da. Kolm meest kiirustavad kuivüli-
kondi ja päästeveste selga panema ja 
lähevad paati. Laevale jäänud mees-
konnaliikmed lasevad paadi ettevaat-
likult vette. Seal on paadimeeskonna 
töö juba kiire ja korralik. Mõlemad 
abivajajad leitakse kiiresti ning tõm-
matakse paati.

Inimeste päästmine merel on üks 
politsei tähtis ülesanne. Kapteni sõ-
nul ei ole päästeoperatsioonid Kind-
ral Kurvitsa jaoks siiski igapäevased: 

„Meie liigume peamiselt kaugemal 
majandusvööndis ja õnnetusi juhtub 
kõige rohkem siiski kalda lähedal. 
Olukorras, kus kellegi elu ja tervis 
on ohus, ei jõua me piisavalt kiiresti 
reageerida, kui oleme kaugel. Seetõt-
tu saadetakse kohale kaatripatrull või 
vabatahtlikud kaldalt, kes on üldjuhul 
15 minuti reageerimisvalmiduses ja 
suurest laevast kiiremad. Mõnikord 
tuleb siiski ka meil osaleda päästeope-
ratsioonidel.“ 

Seda kinnitab Mati Sooäär, kellele 
meenub sündmus Paldiski lahes, kus 
uppuvalt kaatrilt päästeti mees: „Pääs-
teamet jõudis abivajajani esimesena ja 
ta päästeti, kuid liikusime ka Kindral 
Kurvitsaga kohale. Kaater oli juba 
poolenisti vee all ja veelgi sügavamale 
vajumas. Proovisime seda kätte saada, 
kinnitasime otsad, kuid kaater vajus 
aina sügavamale vee alla. Mees ise ei 
osanud selgitada, mis juhtus. Ütles, et 
ühel hetkes kostis kõva pauk ja kaater 
hakkas väga kiiresti vett sisse laskma. 
Ta jõudis abi kutsuda ning õnneks olid 
päästjad õigel ajal kohal.“ 

Tehnilised rikked on üks sageda-
sem põhjus, miks inimesed merel hätta 
satuvad. Navigatsioonihooaja alguses 
tuleb kõigil oma veesõiduk korda teha 
ja üle vaadata, et kogu vajalik varustus 
oleks olemas. Politsei kaatripatrullid ja 
laevastik pööravad seetõttu erilist tä-
helepanu väikelaevadele. „Vaatame, et 
kaasas oleks vajalik päästevarustus ja 
vajalikud dokumendid. Mõnikord tee-
me niisuguseid kontrolle ka koostöös 
keskkonnaametiga, kes kontrollib ka-
lastajaid,“ räägib vanemtüürimees.

Uuest aastast suureneb laevastik 
nii ülesannete kui ka töötajate 
arvu poolest, kui kõik PPA mere-
ga seotud tegevused Soome lahel 
liiguvad laevastikku. Nõnda saab 
ressursse paindlikumalt kasutada 
ja vähendada killustatust.

Praegu on kõik PPA merelised tegevu
sed – otsingu ja päästetööd ning reos
tustõrje ja rannikuvalve Soome lahel 
– jagatud mitme üksuse vahel, nimelt 
Tallinna, Kunda ja NarvaJõesuu vastu
tusalaks. Uuest aastast liidetakse Tallin
na, Kunda ja NarvaJõesuu vastutusala 
laevastiku alla ning sellega liiguvad lae
vastikku ka kaatrid ja inimesed, kes on 
seni kordonites töötanud.

Piirivalveosakonna juhi Egert Belitševi 
sõnul tuuakse kõik tegevused laevas
tikku, sest sama kompetentsi hoidmi
ne ja arendamine eri üksustes ei ole 
otstarbekas. „Piiriturvalisuse tagamisel 
on meie eesmärk killustatust vähenda
da ning ühes vastutusalas toimetades 
saame oma tööd merel paindlikumalt 
planeerida. Samuti suureneb laevastiku 
kaldameeskond, kes aitab maa pealt 
laevastiku tööd korraldada. Sel kombel 
plaanime ja juhime kõiki Soome lahe te
gevusi edaspidi ühest kohast – laevasti
kust. Samasugune mudel toimib ka Soo
me piirivalves,” lausub piirivalvejuht.

PPA tegevused Soome  
lahel on edaspidi ühes  
vastutusalas

Patrullkäik 
Osmussaarele 
toob kohtumi-
se saarevaht 
Ritaga

Kapten Antti 
täidab logi-
raamatut

MEESKOND
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Reostustõrje

Esmaspäev, 27.09 kell 13.00
Meeskond valmistub vette laskma 200 
meetrit reostustõrjepoomi. Tööpaat on 
juba vees ja veab poomi edasi, laeval 
olev meeskond laseb poomi õhku täis, 
meeskonnatöö käib õlitatult. Tunni 
möödudes on kogu poom vees ja mees-
kond on veendunud, et see on korras.

Kapteni väitel jõuavad teated 
võimalikust reostusest alati mereval-
vekeskusesse, kes edastab info kont-
rollimiseks laevastikule või näiteks 
lennusalgale. Mõnikord tuleb teade 
reostusest mõnelt mööduvalt laevalt, 
seirelennul olevalt PPA lennusalgalt 
või EMSA satelliidilt. Merevalvekes-
kus saadab seiret tegema ja teadet 
kontrollima lähima vahendi. „Läheme 
alati kohale ja kontrollime, millega on 
tegu. Tihti ei leia teated reostusest siis-
ki kinnitust või on tegemist sedavõrd 
õhukese reostuskirmega, et see hajub 
iseenesest,“ räägib kapten.

Pühapäev, 26.09 kell 19.45 
Sellel septembri viimasel pühapäeval, 
kui seljataga on patrull Osmussaarel 
ja õhtu saabudes on õues juba pime-
daks minemas, võtab merevalvekeskus 
Kindral Kurvitsaga ühendust. EMSA 
satelliit tuvastas võimaliku reostuse 5 
miili põhjas laeva ankrukohast, Väi-

ke-Pakri lähistel. See on piisavalt lähe-
dal, et kontrollima saata operatiivpaadi 
meeskond. Meeskond vahetab riided, 
valmistab paadi ette ja asub teele, täp-
sed koordinaadid paadi navigatsioo-
nisüsteemi sisestatud. Koordinaatidel 
vaadatakse ringi ja leitakse suure laigu-
na vee peale kogunenud putukad, kes 
on tõenäoliselt mõnelt kalalaevalt pä-
rineva kalarasva peale kohale tulnud. 
Paadimeeskond naaseb laeva ning me-
revalvekeskusele antakse tagasiside, et 
reostust ei olnud. Antti Turp kirjeldab, 
et õlireostus on silmaga lihtsasti tuvas-
tatav: „Õli tõmbab veepinna siledaks ja 
laigu koht ei laineta. Valges näeb selle 
juba kaugelt palja silmaga ära.“ 

Esmaspäev, 27.09 kell 8.15 
Meeskond on just lõpetanud hommi-
kusöögi, kui sillas kostab merevalve-
keskuse juhtumikoordinaatori hääl, 
mis teatab järjekordsest võimalikust 
reostusest. Satelliit tuvastas ankrukoha 
lähedal kaks laiku. Paadimeeskond lä-
heb infot kontrollima, seekord soositu-
na päevavalgusest. Reostust sellele vaa-
tamata ei tuvastata.

Elu nagu laeval ikka, 
kuid tundega töö

Päevad laeval jäävad lühikeseks ja ka-
henädalane vahetus möödub märka-

matult. „Olen töötanud ka kaubalae-
vadel ja sõitnud pikemaid otsi, siin 
kahe nädala kaupa tööl käies ei ole üld-
se tunnet, et oleksin ära,“ ütleb Sooäär. 
Kindral Kurvitsa peal töötab eri tausta-
ga inimesi: piirivalvureid, kes on juba 
aastakümneid tööl olnud, noori mere-
mehi, kes on kauged tööotsad kodulä-
hedaste vastu vahetanud, ning endisi 
uurijaid, kes on pärast aastaid kurite-
gude lahendamist elukutset vahetanud. 

Kapten ütleb, et selle töö juures on 
kaks olulist elementi: laevapere ja töö 
olemus. „Politseitöö merel erineb täie-
likult näiteks kaubalaeval töötamisest. 
Me ei pea järgima ranget graafi kut ega 
kiirustama ühest maailma otsast tei-
se, et kellegi kaup kohale viia. Saame 
teha tööd, mis suurendab turvatunnet 
ja ohutust merel meie enda kodukan-
dis. Selle kõrval on aga väga oluline, 
kellega koos seda tööd teha. Igal mees-
konnaliikmel on laeval täita oma roll 
ning iga inimese oskused ja teadmised 
täiendavad teiste omi. Minu jaoks on 
tähtis, et meeskond usaldab ja toetab 
üksteist igas võimalikus olukorras, 
ning võin julgelt väita, et nii see meil 
ka on. Nagu öeldakse – üksinda oled 
sa vaid piisk meres, meeskonnaga koos 
aga terve ookean,“ sõnab kapten.

Leana Loide
kommunikatsioonibüroo

Patrullkäik 
Pakri saartel

MEESKOND
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Soe suveõhtu, sõbrad ja ühiselt tarvitatud alkohol 
viisid pealtnäha väikese lahkheli kibeda kättemaksu-

januni, mis päädis 16aastase noormehe mõrvaga. 

Üks samm 
suhtemõrast
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kasutus ja nõnda edasi. Püüdsime teha 
kõik, et teada saada, kes ja miks selle 
maja juures käia võis,“ märkis Rain. 

Juba samal päeval korraldatud üle-
kuulamistest ilmnes, et maja juures võis 
käia Eduard. Ta peeti kinni, ent esiti ei 
saanud mees liigtarbitud alkoholi tõttu 
arugi, mis teoksil. „Eduardi kinnipida-
mise järel oli meil tükk tegemist, et saa-
da selgust, kes temaga Kükitaja külas 
kaasas võis olla. Nimekiri võimalikest 
kuriteokaaslastest ulatus veerandsaja 
inimeseni, keda kõiki tuli ükshaaval 
kontrollida. Kuni mõni aeg hiljem he-
listas häirekeskusesse Rasmus, kes end 
ise üles andis,“ meenutas Rain. 

Hiljem selgus, et Rasmuseni olid 
jõudnud kõhedust tekitavad kuuldu-
sed, kuidas politsei selgitab aktiivselt 
põlengu asjaolusid ning Eduard on 
juba kinni peetud. Ta ei kahelnud, et 
varem või hiljem jõuab politsei ka te-
mani, mistõttu pidas ta vähem närve-
söövaks end ise välja anda. 

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo 
juhtivuurija Indrek Kiisk märkis, et 
ainuüksi sellest hädaabinumbril teh-
tud telefonikõnest oli aru saada, et 
Rasmus on juhtunuga liigagi hästi kur-
sis. Asja edasi uurides saadi aga kin-
nitust, et mõrvaloo põhimees on siiski 
arestimajas oma saatust ootav Eduard. 
Mõne aja möödudes vabastati Rasmus 
süüdistusest ning tema osales ses me-
netluses edasi tunnistajana. 

„Nüüd pidime kindlaks tegema, 
kas maja süüdati teadmises, et seal 
viibib Kaspar, või oli see juhus ja as-

jaolude kokkusattumine, et poiss tulle 
jäi. Krimkamehe vaist ütles, et meil on 
tegemist tahtliku kuritööga. Omaette 
küsimus oli, kuidas kõike seda tõesta-
da, kui asitõendid on tules hävinud,“ 
rääkis Indrek. Uurimine jätkus, et 
saada teada, mis toimus tulekahjule 
eelnenud päevadel. „Kõiki pusletükke 
kõrvuti pannes sai paraku aina enam 
kinnitust veendumus, et kuritegu oli 
Eduardil planeeritud ning seda kätte-
maksuna Kasparile, kes tules oma elu 
ka jättis,“ möönis ta. 

Mõrvale eelnenud päevad

Ülekuulamistest ja sotsiaalmeediast ko-
gutud infost oli näha, et veel jaanilau-
päeval veetsid Kaspar ja Eduard koos 
teistega Kükitaja külas aega. Soe suve-
õhtu, sõbrad ja ühiselt tarvitatud alko-
hol tõid aga ühel hetkel kannapöörde, 
sest Eduardi silmis vedas Kaspar teda 
alt. „Oma noorele eale vaatamata oli 
Eduard üles kasvanud vangla menta-
liteediga. Tema autoriteeti ei tohtinud 
mitte keegi vähimalgi moel õõnestada. 
Ometi näis talle, et just seda Kaspar tol 
õhtul tegi,“ rääkis Rain.

Kaspari ja Eduardi suhted hakka-
sid sassi minema jaanilaupäevale järg-
neval päeval, mil Kaspar oli luba kü-
simata vastanud Eduardi telefonile ja 
lubanud venelastele viina viia. Selline 
katteta lubaduste andmine Eduardile 
ei meeldinud ning venelastele viina ei 
antud. Nood hakkasid Kasparilt raha 
välja pressima. Ühel hetkel olid vene-
lased helistanud ka Eduardile ja väit-
nud, et Kaspar oli nende telefoni maha 
pillanud, ning nõudsid Eduardilt Kas-
pari tegude eest kahjutasu 60 eurot. 
Raha asemel andis Eduard neile enda 
kõlari ning teiste jaoks teema justkui 
vaibus. Eduard ei saanud aga rahu, ta 
olevat Kasparit seepärast isegi löönud. 

See 2019. aasta juunikuu püha-
päev võinukski ajalukku jääda 
päikesepaistelise hommikuna, 

mil igaüks otsustab ise, kas on paslik 
puhata või teha hoopis näiteks põllu-
töid. Pealtnäha idüllilise päeva purus-
tas aga politseini jõudnud teadmine, et 
Kükitaja külas on just sel päeval toime 
pandud jõhker mõrv. 

Tol hommikul hukkus kahekord-
se maja põlengus 16aastane Kaspar. 
Sündmuskohal töötanud kriminalistid 
ei pidanud pikalt pead murdma tuvas-
tamaks, et tegu oli süütamisega. Samal 
ajal panid seljad kokku uurijad ning 
prokuratuur, et lahendada kalk kurite-
gu ja anda vastus, mis sündmused või-
sid viia nii noore mehe surmani. 

Olgugi et tules hävis täielikult 
kogu sündmuskoha olustik, kaasa ar-
vatud võimalikud asitõendid, õnnestus 
kuritegu lahendada nõnda, et kuritöö 
toime pannud Eduard mõisteti mõrvas 
süüdi suisa kõige karmima seaduspü-
gala järgi. Selgitamaks, mis sellise ku-
riteoni viis ning kuidas politsei vajami-
nevad tõendid piltlikult öeldes tulest ja 
tuhast leidis, tuleb alustada algusest. 

Veerandsada võimalust

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht 
Rain Vosman kirjeldas, et kohe pärast 
tulekahju kustutamist asusid sündmus-
kohal tööle kriminaalpolitseinikud. 
Esimesest hetkest alates kaasati ka pro-
kurör Maarja-Liisa Kõiv, kes juhtis 
seda kriminaalmenetlust. 

„Hukkunud poisi onu, kes sel 
päeval väljas heina niitis, juhtus maja 
juures nägema kaht inimest. Ega roh-
kemat ta meile rääkida osanudki. See-
peale läks kõik korraga käima: suheldi 
hukkunud poisi sõpradega, tehti kõ-
neeristusi, vaadati läbi sotsiaalmeedia 

Indrek Kiisk: 
„Krimkamehe 

vaist ütles, et meil 
on tegemist tahtliku 
kuritööga. Omaette 
küsimus oli, kuidas 
kõike seda tõestada, 
kui asitõendid on tules 
hävinud.“

Maarja-Liisa Kõiv

Indrek Kiisk

Rain Vosman
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Maarja-Liisa Kõiv: „See, kuidas Kükitaja  
küla mõrvakaasuse lahendamisel ehitati  
maja 3D projektsiooniga taas üles, näitab  

uurijate loomingulisuse tippu.“

Kaspar lõpetas Eduardiga suhtluse, 
eiras tema kõnesid ja hoidis temast 
eemale. Suhtluse katkestamine loole 
punkti aga ei pannud. 

„Kogutud tõenditest selgus, et 
Eduard tahtis viimastel päevadel 
juhtunu pärast Kasparit karistada. 
Usutavasti võimendas Eduardi kät-
temaksuiha ka asjaolu, et Kaspar 
ei võtnud enam tema kõnesid vas-
tu ning vältis kontakti,“ lisas Rain. 
Oma viimase raha eest tellis Eduard 
koos Rasmusega takso ning sõi-
tis Kükitaja külla Kasparit otsima. 
Motiiv teada, jäi uurijatel üle leida 
tõendeid sellest, kuidas Eduard läks 
majja sisse, leidis selle teiselt kor-
ruselt magava Kaspari ning süütas 
maja tahtlikult. Kohtuekspertiis tegi 
kindlaks, et Kaspar oli maja süüta-
mise ajal veel elus ning tema surma 
põhjustas vingumürgitus.

Põlenud maja ehitati üles
Kuna uurijatele oli äärmiselt oluline 
kohtumenetluse jaoks koguda vettpida-
vad tõendid, et kohus ei muudaks süü-
distatava kvalifikatsiooni kergemaks, 
tuli appi võtta nutikus. „Selge see, et 
hunnik fotosid söestunud majast ei 
anna kohtule teadmist, mis seal varem 
oli või mis seal juhtuda võis. Selleks, et 
uurimises kogutud fakte kohtule veen-
valt esitleda, oli vaja sündmuskoht 
taastada,“ rääkis Indrek. Kuna Kaspa-
ri vanaema oli vahetult enne kuritegu 
käinud poissi vaatamas, õnnestus polit-
seiekspert Ain Balderil tema kirjelduste 
ning majast tehtud fotode järgi üles ehi-
tada mõõtkavaline maja, kus sai liiku-
da erinevatel tasapindadel. 

Prokurör Maarja-Liisa Kõiv kin-
nitas, et süütamiste uurimise teebki 
raskeks asjaolu, et kuriteokoht on uu-
rijate kohale jõudmise ajaks tundma-

Jaanilaupäeva tähis-
tamine Kaspari juures 

Kükitaja külas

30. juunil enne  
mõrva olid Eduard  
ja Rasmus Tartus

Tartus leiavad nad sotsiaal-
meedia kaudu autojuhi, et sõita 
Kükitaja külla Kasparit otsima

Tules hävis 
kogu maja
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KÕNE HÄIRE- 
KESKUSELE 
30. juunil 2019 kell 9.49

112: Häirekeskus. Tere! Mis teil juhtus?
Aili: Palun ruttu tuletõrjet!
112: Mis teil juhtus?
Aili: Keegi ... ühed pätid panid maja  
põlema!
112: Maja põlema?
Aili: Jah, maja põleb seest.
............
112: Ja leek on siis väljastpoolt või on 
majas sees?
Aili: Leek on aknast väljas. Ma ei tea, 
mis majas sees on.
112: Aga majas sees inimesi ei ole 
praegu?
Aili: No kui poiss on äkki üleval?  
Ma ei saa praegu minna vaatama. 
..........
112: Kutse on tehtud, aga oodake. Kes 
siis maja põlema võis panna? 
Aili: Käisid siin mingid kaks nolki. Mu 
vend oli väljas ja ütles, et kapuutsid olid 
peas ja olid natuke ja läksid minema. Ma 
ei osanud ju arvata, et tuleme ja jookse-
me siiapoole, maja põleb.
...........
112: Jääge ootama, päästele on kutse 
tehtud juba ja pääste tuleb sinna, eks. 
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rupinda. Meie sündmuskohal seda aga 
ei olnud. Mõneti jääb mõistatuseks, 
miks me seda telefoni ei leidnud, kas 
Eduard viska selle üldse sinna või mit-
te, aga fakt on, et viimati oli telefon le-
vis just sealkandis,“ selgitas Rain. 

Indrek täpsustas, et telefoni leidmi-
ne oleks võimaldanud lisatõendeid kas-
või näiteks selle kohta, mida Kaspar ise 
oma suhetest Eduardiga arvas. „Praegu 
võime vaid oletada, kas ja miks võis 
Eduard Kaspari telefoni kaasa võtta. 
Üks variantidest on, et telefon võeti ära 
selleks, et Kaspar ei saaks pärast maja 
süütamist abi kutsuda,“ arvas Indrek. 

Selles loos võitjaid ei ole

„Peab ütlema, et selle kuritöö lahen-
damisel saatis meid kindlasti ka õnn, 
sest kõik oleks võinud minna hoopis 
teistmoodi, kui me ei oleks Eduardi nii 
kiirelt tabanud, kui Rasmus ei oleks 
end ise üles andnud või kui Rasmus ei 
oleks lõpuks kohtus Eduardi vastu üt-
lusi andnud,“ lausus Rain. „Olgugi et 
kuritegu sai lahenduse, ei ole ses loos 
paraku ühtki võitjat. Üht noort ini-
mest enam ei ole ning teine on pikalt 
trellide taga. Need kaks noort meest 
võinuks elada ja nautida oma elu, aga 
kes oleks osanud arvata, et Eduard nii-
moodi emotsiooni pealt käivitub ning 
läheb joobnuna korda looma.“ Säära-
ne sündmuste käik viis Eduardi koh-
tupinki, kus talle küsiti koletu kuriteo 
toimepanemise tõttu maksimaalset ka-
ristust. Eduard oli ka varem mitu kor-
da politsei huviorbiidis olnud ja vang-
lakaristust kandnud. 

Prokurör ütles, et uurimise ajal ei 
tundnud ta kordagi, et uurijad oleksid 

Rain Vosman:  
„Olgugi et kuritegu 

sai lahenduse, ei ole ses 
loos paraku ühtki võit
jat. Üht noort inimest 
enam ei ole ning teine 
on pikalt trellide taga.“

tuseni muutunud. „Seda tähtsam on, 
et taastataks võimalikult täpne algne 
olukord hetkest, mil kurjategija seal 
viibis. See, kuidas Kükitaja küla mõr-
vakaasuse lahendamisel ehitati kogu 
maja 3D projektsiooniga taas üles, 
näitab uurijate loomingulisuse tippu,“ 
ütles Maarja-Liisa. Prokurör märkis, 
et kohtus oligi 3D projektsiooni tõt-
tu võimalik majas ringi liikuda sama 
trajektoori pidi, nagu süüdistatav oli 
seda teinud. Peale selle aitas n-ö maja 
ülesehitamine veenduda kannatanu ja 
tunnistajate ütluste usaldusväärsuses. 

Rain täpsustas, et interaktiivse pil-
di toel tuli kohtus tõendada ka seda, 
et Eduard ei saanud trepist üles min-
nes Kasparit mitte märgata. „Kohtus 
ei maksa arvamused või emotsioonid. 
Ainukesed tõendid on asjaolud ja neid 
fakte oli vaja kohtule võimalikult elu-
liselt kinnitada.“ 

Otsingud maa 
pealt ja seest 

Uurimises oli oluline leida üles tules 
hukkunud nooruki telefon, kuid pin-
gutustele vaatamata seda siiski ei lei-
tud. „Meile oli teada, et kui Eduard 
ja Rasmus maja juurest lahkusid, oli 
Eduard kellegi telefoni visanud teeserva 
kas heinamaa poole või võssa,“ selgi-
tas Rain. Demineerijate ja politseinike-
ga moodustati telefoni leidmiseks ini-
mahelikke. „Käisime mitu korda seda 
ala läbi ning suhtlesime ka maaülikoo-
liga, et saada pinnaseuuringuteks mõel-
dud aparaate, mis suudavad maa seest 
metalli üles leida. Nad oleks meile hea 
meelega appi tulnud, aga selgus, et nen-
de aparaatide jaoks on vaja tasast mu-

soovinud minna kergema vastupanu 
teed ja valida mõrva kvalifikatsiooni 
asemel midagi muud. „Ma usun, et hea 
uurija ei menetle kriminaalasja kunagi 
kergel käel. Seepärast tehtigi tööd kogu 
olemasoleva ressursiga ja kõigi tööpa-
nus kajastus ka tõendite kvaliteedis,“ 
lisas Maarja-Liisa. Kriminaalbüroo 
juht peab samuti märkimisväärseks 
asjaolu, et uurijate siseveendumust 
kinnitasid nutikalt leitud tõendid, mis 
lõpuks kuriteo toimepanijale väljatee-
nitud vanglakaristuse tõid.

Täpselt aasta hiljem, 2020. aasta 
juunikuus mõistis Tartu Maakohus 
17 aastat vangistust tollal 22aastasele 
Eduardile, keda süüdistati peale selle 
mõrva veel varguses, avaliku korra 
raskes rikkumises, kehalises väär-
kohtlemises ning võimuesindaja vastu 
toime pandud vägivallas. Veidi hiljem 
vähendas Tartu Ringkonnakohus ka-
ristust pooleteise aasta võrra, misjärel 
kaebas süüalune kohtuotsuse edasi 
Riigikohtusse. Viimane otsustas jätta 
kaebus menetlusse võtmata, mistõttu 
jõustus Ringkonnakohtu otsus.

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo
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Sotsiaalkindlustusameti lastema-
ja alustas tööd 2017. aastal ning 
teenuse juhi Anna Franki sõnul 

ei uskunud tollal keegi, et see kestma 
jääb. Nüüdseks on lastemaju Eestis 
kokku kolm: Tallinnas, Tartus ja Jõh-
vis. Lähiaastatel on loota ka neljandat 
Pärnusse.

Kui laps tuleb lastemajja, võtavad 
ta uksel vastu lastemaja töötaja ja po-
litseiuurija. Lapsele tehakse majatuur 
ning tutvustatakse kõiki töötajaid. 
„Püüame olla võimalikult avameelsed 
ning soovime, et laps tunneks ennast 
siin turvaliselt ja mugavalt,” rääkis 
Anna.

Lastemajja saabunut tervitavad sõbralikud  
joonistused ja soojad toonid, nagu astuks  
mõnda lastehoidu. Ometi reedab nii mõnigi detail, 
et selle maja seinad on kuulnud laste kõige  
räigemaid lugusid. 

Maja kõige rõõmsam tuba on 
kahtlemata mängu- ja teraapiatuba, 
kus laps saab kohaneda ja mängida. 
Mänguasju on seal tõesti seinast sei-
na – nukke, legosid, autosid ja palju 
muud. Kuna lastemajale annetatak-
se palju mänguasju, siis on töötajad 
pakkunud, et lapsed võivad lahkudes 
ühe asja endaga kaasa võtta. Üllatus-
likult populaarne asi, mida tahetakse 
kaasa võtta, on veneaegne plekist vurr, 
kuid enim soovitakse alati ühes võt-
ta beebinukke. Teenuse juhi väitel on 
teraapiatoas lastega mängimine küll 
kurnav, kuid samaaegu meeletult tore. 
„Isegi kui last on räigelt seksuaalselt 
väärkoheldud ning keegi ei tea, mis ta 
elust edasi saab, pakub tohutult rõõ-
mu see, kui tal on jäänud natukenegi 
indu mängida.”

Noorim oli ainult kahene

Tervisetoa nurgas on tool, mis meenutab 
günekoloogi tooli, kuid selle vahega, et 
see on mõeldud väiksematele inimestele. 
Siin vaatavad nii kohtu- kui ka naiste-
arstid lapsi üle. Läbivaatuse peavad te-
gema mõlemad arstid, kuid vähemasti 
on nad korraga kohal, nii et laps ei pea 
käima eraldi ühe ja siis teise juures. Kõi-
ge noorem selles toas viibinud laps oli 
kaheaastane. „Tegelikult väärkoheldak-
se ka päris beebisid, lihtsalt nemad veel 

Kaitstes kaits etuid
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Algelyca Vaerand Anna Frank
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KOOSTÖÖ

ei räägi,” lisas Anna. Keskmiselt on las-
temaja tervisetoas üks läbivaatus kuus. 

Kõikide lastemaja tubade sisusta-
misel on küsitud laste arvamust. Nii 
on laste soovitusel pandud tervisetoa 
lakke liblikad, et läbivaatuse ajal oleks 
neil midagi vahvat vaadata. Soovi kor-
ral antakse neile isegi tahvelarvutid, 
millega nad samal ajal toimetavad. 
Teismeliste soovitusel on seina peal 
inspireerivad ning julgustavad tsitaa-
did. Samuti on laste palvel toodud 
majja kõlar, et vaikushetkedel kostaks 
taustmuusikat. 

Teenusedisainerina on Anna mõel-
nud igasuguste pisiasjade peale ja teeb 
kõik endast oleneva, et lapsel oleks 
võimalikult mugav. „Siin peab küll 
olema kõik puhas ja korrektne, kuid 
me püüame siiski nii, et ei oleks liialt 
haigla lõhna. Kui teame, et laps on 
tulemas, kütame toa soojaks, et oleks 
hea ennast paljaks võtta,” rääkis ta. 

Politsei nagu 
Maango ja Tuvi

Vestlustoas korraldab lastemaja töö-
taja või politseiuurija kas siis ära- või 
ülekuulamist. Selles kahe erkkollase 
tugitooliga toas on kaamera, mis teki-
tab lastes arusaadavalt hirmu. Tuppa 
astudes jääb aga esimese asjana silma 
hoopiski seinal olev suur elektrooniline 

kell. Just selle kella toel luuakse lapse-
ga esmane kontakt ja alustatakse juttu. 
„Enne seda kella jäid lapsed kogu aeg 
kaamerat piiluma. Nüüd murrame esi-
mese jää, alustades vestlust sellega, mis 
kuupäeva, kellaaega, temperatuuri ja 
muud laps sellel ekraanil näeb. Eks äre-
vus kaamerat nähes mingil määral ikka 
jääb, aga kell aitab seda leevendada.”

Põhja prefektuuri seksuaalkuri-
tegude ja lastekaitse grupi eriasjade 
uurija Angelyca Vaerand, kes on lapsi 
selles toas samuti üle kuulanud, tõ-
des, et tänapäevale omane kiire info 
ja videote levik süvendab laste hirmu, 
et nende räägitu jõuab kord sotsiaal-
meediasse. „Suuremate laste ülekuula-
miste salvestuse alguses olen pidanud 
neid rahustama, et need vestlused ei 
jõua TikTokki ega Youtube’i ning ilma 
loata ei näe neid ükski kõrvaline isik,” 
lausus ta.

Lisaks on toas kapp, kus peituvad 
rindade ja suguelunditega nukud, mis 
on tellitud käsitöömeistrilt eritellimu-
sena. „Neid kasutame siis, kui laps ei 
tea suguelundite nimetusi. Näiteks kui 
laps räägib, et ta peab mängima issi 
sabaga, siis saab ta nuku peal näidata, 
kus see saba asub. Teatud asju on lap-
sel esmalt lihtsam nuku peal näidata 
kui sõnadesse panna,” ütles Anna.

Kui last kuulates selgub, et olukord 
on tõsisem, kui esialgu arvati, sekkub 

Kaitstes kaits etuid
seni lastemaja kõrvaltoas videopildis 
ärakuulamist vaadanud politseiuurija. 
„Seepärast ongi hea, kui uurija on enne 
siin. Nõnda on ta lapsele juba tuttav 
inimene, kes töötab lastemajas, mitte 
võõras politseinik,” selgitas Anna.

Politsei mainimine selles keskkon-
nas lastes hirmu ei tekita. Ülekuula-
mise alguses tutvustab Angelyca end 
politseiuurijana ning see on ka ainuke 
kord, kus lapsele mainitakse politseid. 
Siin majas ei näe lapsed politseivorme 
ega siniseid vilkureid. „Ükskord, kui 
ütlesin lapsele, et olen politseist, küsis 
ta vastu, et kas olen nagu Maango ja 
Tuvi. Õnneks olin „Kättemaksukonto-
rit“ näinud ja teadsin, kes need tegela-
sed on, ning oskasin sealt edasi lapsega 
vestlust jätkata. Aga ma muidugi lisa-
sin, et olen taibukam kui Maango ja 
Tuvi,” muheles Angelyca.

Tunded on lubatud 

Pisaraid on nende seinte vahel nähtud 
rohkesti. „Tunded on lastemajas lu-
batud ja me toetame igati nende näi-
tamist. Enda tundeid tuleb küll vaos 
hoida. Üks asi on kurbus, aga vahel te-
kib väärkohtleja vastu ka viha. Kord 
kuulasin ühe 12aastase seksuaalkoge-
musi ning pidin maha suruma üllatust 
ja jääma surmtõsiseks, kuigi kulmud 
tahtsid lakke kerkida,” rääkis lastema-

Angelyca Vaerand: „Ükskord, kui ütlesin 
lapsele, et olen politseist, küsis ta vastu, kas 

olen nagu Maango ja Tuvi. Õnneks olin „Kätte
maksukontorit“ näinud ja oskasin sealt edasi 
lapsega vestlust jätkata. “

Saabujat tervitavad sõbralikud 
joonistused ja värviline tahvel
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ja juht. Ka Angelyca tunnistas, et hoo-
limata aastatepikkusest kogemusest 
peab vahel end kõvasti tagasi hoidma, 
et ei nutaks koos lapsega. „Lapsele 
peab näitama, et mind saab usaldada 
ja mulle võib rääkida. Keerulistes olu-
kordades tuleb lihtsalt suuta tuimaks 
jääda, muud varianti ei ole.”

Samas on ka lapsi, kes provotsee-
rivad, ütlevad meelega rõvedaid asju, 
kompides sellega piire, kas kuulajat saab 
ikka usaldada. „Meie töö on lastega rää-
kida seksuaalsusest ja me peame kasuta-
ma neid sõnu, mida temagi kasutab. Kui 
pruugin samu roppe sõnu nagu laps, siis 
läheb neil esialgne pinge üle. Turvako-
dudes kasvanud lapsed tahavadki pigem 
öelda rõvedusi, keegi neist ei ütle „väär-
kohtleja peenis“, vaid pigem ikka „rõve 
m*nn“,” tõi Anna näite. 

Politseiuurija on samuti tõdenud, 
et kui ülekuulamisel on näha, et laps 
ei suuda mingeid asju välja öelda, siis 
julgustab ta noori kasutama nende ta-
vapäraseid väljendeid. „Ma olen kõik 
need roppused ära kuulnud, kuid sage-
li peab ise esimesena need sõnad välja 
ütlema, sest muidu nad ei usu, kas ma 
ikka tean neid väljendeid,” nentis An-
gelyca. 

Lapsesõbralik menetlus

Pole sugugi harv, et ülekuulamised 
mööduvad uurijate jaoks legodega 
mängides või puslesid kokku pannes. 
„Mängimine võtab laste tähelepanu 
teema tõsiduselt ning selle ajal on mul 
võimalus küsida kõiki küsimusi. Män-
gimise ajal nad ei mõtle, kuidas on õige 
vastata, vaid vastavad automaatselt au-
salt ja vahetult,” selgitas Angelyca.

Praktika kaudu on saadud ka ko-
gemusi, mis mänguasjad ülekuulami-
sele ei sobi. „Näiteks oli meil suur kas-
titäis legosid ja ülekuulamise ajal laps 
muudkui kaevas seal kastis, otsides 
sobivaid klotse, ning kuulda polnud 
tema jutust sõnagi. Kosta oli ainult 
klotside klobinat,” meenutas uurija. 
Samal põhjusel peidetakse nüüd laste 
eest üht plärisevat nukukäru.

Ülekuulamine hüpates või 
roomates

Enamik politseiuurijad ei arvesta iga 
päev tööle minnes seda, et täna läheb 
tööl suuremaks hüppamiseks, maas 
roomamiseks või kriitidega mängi-
miseks, kuid lastekaitsegrupi uurijate 
jaoks on see tavapärane, mida peab ar-
vestama, kui nad hommikul uueks päe-
vaks riietust valivad.

„Pärast ühe neljaaastase poisi üle-
kuulamist nägi mängutuba välja, nagu 
oleks sõda sealt üle käinud. Ta sõi kõi-
kidest kriitidest tüki ja need, mis söö-
mata jäid, viskas põranda peale katki 
ning ajas siis tekkinud tolmu mööda 
tuba laiali. Ka mina olin pärast seda 
kriiditolmuga üleni koos. Ülekuulami-
ne lõppes nii, et tema hüppas diivani 
peal, hoides minu kätest kinni. Mingil 

Mis on lastemaja?
Lastemaja loodi seksuaalselt väärkohel
dud laste abistamiseks. Seal töötavad 
koos lastemaja töötajad, politseinikud, 
lastekaitsetöötajad, arstid, psühholoogid, 
ohvriabitöötajad ja teised spetsialistid. 
Lastemajas tehakse lapsega vajalikud toi
mingud, hinnatakse tema tervislikku olu
korda ning määratakse edasised sammud 
või abi vajadus. Seda tehakse selleks, et 
väärkoheldud lapsele oleks protsess või
malikult lapsesõbralik ega põhjustaks 
kannatanule lisastressi. Lastemaja tege
leb ka alla 14aastase seksuaalselt väär
kohtlevalt käituva lapsega ning kohatu 
seksuaalse käitumise juhtumitega. 

KOOSTÖÖ

 Lastemaja 
vestlustuba

Anna Frank:
„Lastemajas tuleb 

harva ette olukordi, 
kui keegi ütleb, et siin 
on paha või nõme. 
Vastupidi, enamik lapsi 
ei taha siit ära minna.“

Ülekuulamise 
mänguasjad
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tuttavad kui ka naabrid. Väärkoht-
lemisest on rohkem avalikult rääki-
ma hakatud ning seetõttu on aastate 
möödudes väärkoheldud lastest üha 
enam ka teada antud. Kui vanasti tea-
tati ainult siis, kui oldi juhtunus täiesti 
kindlad, siis nüüd tuleb järjest rohkem 
kõhklevaid teateid. Nii politsei kui ka 
lastemaja on alati julgustanud kõi-
ki oma kahtlustest rääkima. „Me ei 
mõtle kunagi, et töö on asjata tehtud, 
kui kontrollimisel selgub, et seal taga 
ei olnudki midagi. Vastupidi – saame 
kindlustunde, et see laps ei olnud väär-
koheldud,” rõhutas Anna.

Kord helistas Lasteabisse üks las-
teaiakasvataja, kes teatas, et tal oli 
umbes kümme aastat tagasi üks pi-
sike poiss, kelle puhul ta kahtlustas 
seksuaalset väärkohtlemist, aga tollal 
ei julgenud ta sellest kusagile teatada. 
„Ta rääkis küll oma juhatajaga, kes oli 
öelnud, et pole tema asi, see peresisene 
teema. Nüüd on naise süda valutanud 
kümmekond aastat, kuni ta sellest lõ-
puks teavitas. Nime kontrollides sel-
gus, et tegu ongi meie praeguse klien-
diga. See on hea näide juhtumi kohta, 
et kui täiskasvanu oleks kahtlustest 
juba tollal teavitanud, oleks ehk mõni 
asi olemata jäänud.“

„Tule mulle külla!”

Tulevikuvaates loodab Anna, et järgmi-
sel aastal jõuaks lastemaja ka Pärnusse 
ning kaugemas tulevikus ehk kusagile 
Kesk-Eestisse. Koos Põhja prefektuuri 
lastekaitsegrupiga on tekkinud ühine 
unistus, et ühel päeval võiks lastema-
ja olla päriselt üks suur eramaja, kus 

kõik spetsialistid saaksid iga päev koos 
töötada ega peaks juhtumipõhiselt oma 
igapäevastest kontoritest spetsiaalselt 
kohale tulema. „Kui oleme iga päev 
füüsiliselt koos, toimub infovahetus pa-
remini. Me oleksime lastele kiiremini 
olemas,“ unistab lastemaja juht.

Kuigi lastemaja algusest saab peagi 
viis aastat, kohtab teenuse juht ikka veel 
aeg-ajalt politseinikke ja teisi koostöö-
partnereid, kes sellisest majast kuulnud 
ei ole. „Lastemaja on hea näide, kuidas 
saame koostööd teha ilma lapsele lisa-
traumasid põhjustamata. Toimingud 
on samad, vahet pole, kus uurija last 
üle kuulab, kas siin või politseis – töö 
käib ju samamoodi,” innustab ta teisigi 
politseinikke lastemaja poole küsimus-
te või murede korral pöörduma. „Alati 
saaks teenus olla veel lapsesõbralikum 
ning tähtis on õppida isikupärast koht-
lemist, et mõista, mida tähendab iga 
indiviidi jaoks lapsesõbralik menetlus. 
Samuti võiksime rohkem teada ja uu-
rida, mida teha lastega, keda on väär-
koheldud ja kes hakkavad ise edasi 
väärkohtlema. Nende puhul on endiselt 
tegu abivajava lapsega ning vanglaka-
ristus ei tee säärastes olukordades asja 
paremaks ega ravi kedagi.” 

Angelyca lisab, et lastemaja on 
kindlasti teinud mingeid asju õigesti, 
kui pärast ülekuulamise lõppu kutsub 
seksuaalsest väärkohtlemisest kõnele-
nud laps endale koju külla uurijat, keda 
ta näeb elus esimest korda. „Kui tema 
kogemus lastemajas oleks halb, siis vae-
valt ma neid küllakutseid saaksin.“

Annika Maksimov
kommunikatsioonibüroo

Sajad lohutamatud  
lapsed

• 2020. aastal registreeriti 479  
alaealise kannatanuga seksuaal
kuritegu.

• Neist 222 on kontaktsed seksuaal
kuriteod, sealhulgas 71 vägistamis
juhtumit ja 48 tahtevastast sugulise 
iseloomuga tegu.

• Kontaktsete seksuaalkuritegude  
puhul oli lapse keskmine vanus  
11 aastat.

• Nendest alaealistest 88% olid 
tüdrukud ja 12% poisid.

• Teo toimepanijatest 77% olid 
lapsele tuttavad, sealhulgas 46% 
pereliikmed või sugulased.

KOOSTÖÖ

ajal küsis poiss: „Miks sina ei hüppa?“ 
Lõpuks hüppasime diivanil kahekesi 
koos. Hüppasin ja kuulasin samal ajal 
poissi üle,” meenutas Angelyca. 

Ilmselt ei oska enamik uurijaid ai-
matagi, milline võib üks uurimistöö olla 
lastemajas. Küll on pidanud uurijad üle-
kuulamise ajal maas roomama, peitust 
mängima või koguni lapse und valvama, 
kui viimane keset vestlust magama jääb. 
„Kellelgi ei ole ju raske luua ruume, kus 
on seinas rõõmus tapeet ja toatäis män-
guasju. Vahe tavapärase ülekuulamisega 
seisneb selles, et me suhtume kõigesse 
lapsesõbralikult. Siin on turvaline kesk-
kond, kus me saame lasta lastel olla nad 
ise. Lastemajas tuleb harva ette olukor-
di, kui keegi ütleb, et siin on paha või 
nõme. Vastupidi, enamik lapsi ei taha 
siit ära minna,” rääkis Anna.

Lapsesõbralik uurija on leidnud 
alati viisi, kuidas pealtnäha elemen-
taarse asja uuesti küsimine lapsele ära 
seletada. Näiteks tuleb ette olukordi, 
kui on vaja teha kordusülekuulamisi. 
Iga salvestuse algusesse käib kohustus-
lik osa, kus uurijad peavad taas lapse-
le selgitama, mis on tõde ja vale, ning 
küsima ta nime. „Kui küsisin ühe seits-
meaastase kordusülekuulamisel uuesti 
ta nime, vastas laps: „Ma juba eelmine 
kord ju ütlesin sulle.“ Palusin siis tõ-
siselt vabandust, et olen juba vana ja 
mälu ei ole enam see, mis varem. See-
peale ütles poiss oma nime, kuid lisas 
tarmukalt: „Jäta see endale juba üks-
kord meelde!”“ meenutas Angelyca. 

Lisaks politseile jõuab info nen-
de kohutavate lugude kohta väikeste 
lastega lastemajja ka Lasteabist, kuhu 
helistavad nii lapsed ise, vanemad, 

 „Mingil ajal küsis poiss: „Miks sina ei hüppa?“ Lõpuks hüppasime diivanil  
kahekesi koos,“ meenutas Angelyca väärkoheldud lapse ülekuulamist 
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Enam ei ole kaugel aeg, mil tehisintellekt 
valvab liiklust, kõnerobot aitab inimesi ning 
nügimistehnika on lahutamatu osa politseitööst, 
sest üha enam otsitakse viise, kuidas laiutamise 
asemel aina rohkem leiutada. 

lahendustele. Mul on hea meel, et 
niisugusele vaatele mõeldakse üha 
rohkem ka riigiasutustes, nagu seda 
on PPAgi.“ 

PPA arendusjuht Elari Kasemets 
selgitab, et teenusedisain eeldab, et 
teenuseid arendataks selle kasutaja 
vajadustest lähtuvalt. „Selleks peame 
teadma, millised on inimeste ootused 
ja vajadused ehk teisisõnu, mis on 
see probleem, mida lahendada püüa-
me,“ märgib ta. Merlin lisab, et seda 
saab teha üksnes juhul, kui teenust 
kasutavad inimesed ise on protsessi 
kaasatud: „Inimestega rääkides tule-
vad tihti esile sõlmküsimused, mida 
kõrvalt vaadates ei pruugi näha. Kui 
ollakse pikka aega harjunud mingit 
moodi mõtlema ja tegutsema, ei osata 
või julgeta enam sellest kastist välja 
mõelda.“ 

ÕIGE SUUND
Laiutamisest leiutamiseni

lemusi asju harjumuspärasest uutmoo-
di tehes. 

Inimkesksem vaade 

„Tihti mõistetakse innovatsiooni all 
tehnoloogiat, kuid mõnikord piisab 
ka asjade natukene teistmoodi tege-
misest või tegemata jätmisest, et olla 
mõjusamad ning säästa nii politsei 
kui ka meie klientide raha või aega. 
Mängu tuleb termin teenusedisain,“ 
räägib Merlin Mängel, kelle üles-
anne ongi juurutada teenusedisaini
põhimõtteid politseis. „Piltlikult öel-
des tähendab see, et kõik me mõtle-
me oma igapäevatöös, kuidas mõnd 
ülesannet saaks ja võiks senisest liht-
samalt ning tõhusamalt teha. Teenu-
sedisain pakubki erinevaid tööriistu, 
et jõuda lähemale hästi toimivatele 
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CKKiirelt muutuvas ühiskonnas 
tuleb ka riigiasutustel koha-
neda tehnoloogia arengu ja 

demograafi liste muutustega, et oma 
teenuseid parendada ja kulusid kokku 
hoida. Teisisõnu tuleb laiutamise ase-
mel järjest rohkem leiutada ehk olla 
avatud uuendustele. 

Politsei- ja piirivalveametis on to-
hutult palju erisuguseid tööliine ja 
kiiret tegutsemist nõudvaid teenu-
seid. Olgugi et keskkond meie ümber 
on pidevas muutumises, ei ole sellise 
töökoormuse juures tihti aega ega va-
hendeid, et turvalisuse tagamiseks uusi 
nutikaid lahendusi leida. Seepärast te-
gutseb juba mõnda aega PPA ridades 
innovatsiooni- ja teaduskoostöögrupp, 
kelle peamine ülesanne on soodustada 
uuendustele suunatud mõtlemist, leida 
nutikaid lahendusi ning saavutada tu-
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Psühholoogiline 
müksamine
Näiteks tuli kõigile uudses koroona-
kriisis nuputada üleöö välja, kuidas 
panna soovitud suunas käituma need 
inimesed, kes eriolukorras 2 + 2 reeglit 
eirasid. Selleks kutsus PPA appi Tar-
tu ülikooli käitumisteadlased eesot-
sas psühholoog Andero Uusbergiga. 
Nii koostati inimestega suhtlevatele 
patrullpolitseinikele lühike praktiline 
juhis, mis aitaks reeglite täitmist jõus-
tada, ilma et kasvaks konflikt. 

„Vestluse skriptis kasutati erinevaid 
käitumispsühholoogia mõjutamisvõt-
teid ning käsujada oli üles ehitatud nii, 
et 3minutise kontakti vältel annab ini-
mene politseinikule lubaduse, kuidas ta 
vähem või enam endast oleneva teeb, 
et viirus rohkem ei leviks, ning saab 
samas ka uusi teadmisi viiruse kohta. 
Seega mõjutasime inimesi ühelt poolt 
senist käitumist muutma, nii et see 
oleks neile endale kasulik, jättes alles 
valikuvabaduse. Teiselt poolt säästsime 
kokkulepitud 3minutise lühisekkumi-
sega politseinike aega, kes mõnel teisel 
juhul pidid reeglite eirajatega sääraseid 
vestlusi pidama kümnete ja kümnete 
minutite viisi.

„Politseinikelt tagasisidet küsides 
saime teada, et selline kokkulepitud suht - 
luskäik lihtsustas tublisti nende tege-
vust, andis varasemast paremaid tule-
musi ning tegi tõsimeeli nende töö kii-
remaks,“ vahendab Elari seda, kuidas 
politsei katsetas aina enam populaarsust 
koguvat sekkumispõhist ja kaasavat 
ennetustegevust ehk nügimistehnikat. 
„Pole parata, aga inimesed muudavad 
meelsamini oma käitumist just siis, kui 
neid selleks suunatakse, mitte ei kästa 
või keelata,“ piltlikustas Elari.

Samalaadse lühisekkumise süstee-
mi disainimisega tegi PPA algust hiljuti 

Politseinikele 
antud juhis  
koroonakriisis:
1) politseinik näitlikustas, milline on 2meetri

ne vahemaa;
2) inimesele anti uusi teadmisi koroonaviiru

se kohta, mis ei olnud temani jõudnud;
3) inimene teadvustas, mida ta saab ise sel

leks teha, et paremini 2 + 2 reegleid täita;
4) inimene andis politseinikule lubaduse oma 

käitumist muuta.

aja möödudes olukordi teise nurga alt 
vaadata ja uusi lahendusi katsetada. 
„Tagantjärele tundub iga selline idee 
nii lihtne ja loogiline, ent ometi ei ol-
nud maailmas seni keegi sellele prob-
leemile niisugust lahendust veel pak-
kunud,“ on Elari üllatunud. 

Väike muudatus,  
vägev mõju

Teinekord piisab aga pealtnäha võrd-
lemisi väikesest muudatusest, millega 
mõni kohmakam protsess kõvasti ka-
sutajasõbralikumaks teha. Kasutajaks 
võib olla iga inimene, kes mõnd teenust 
tarbib, sealhulgas PPA enda töötajad. 

Merlin räägib, et mõni aasta taga-
si tekkis küsimus, kuidas muuta PPAs 
tõlgete tellimist senisest kasutajasõb-
ralikumaks. „Varasem korraldus nägi 
ette, et tõlketellimuse saab esitada 
ainult infosüsteemi kaudu. Säärane 
töökorraldus oli tänaval patrulliva po-
litseiniku jaoks äärmiselt tülikas, sest 
tal ei olnud selle infosüsteemi kasuta-
miseks alati arvutit käepärast. Piisas 
ainult sellest, et meie tõlgid suhtlesid 
patrullide ja teiste välitööd tegevate 
politseinikega, selgitasid nende oo-
tused ja vajadused ning nüüd saab 
tõlkeid tellida kasvõi telefonitsi,“ kir-
jeldab Merlin seda, kuidas pealtnäha 

Innosprindi raames, kus uuriti, kuidas 
saaks politsei suhtluses alaealistega 
nende erinevatele murekohtadele mõ-
jusaid ja kiireid lahendusi pakkuda. 

Rahatrahvi asemel 
ajatrahv

„Nutikate lahenduste leidmiseks tuleb 
teinekord alustadagi küsimusest, miks 
inimesed mingit moodi käituvad ning 
kuidas nende käitumist tulemuslikult 
mõjutada,“ möönab Elari. „Näiteks 
võtsime liiklusrikkumiste puhul foo-
kusesse piirkiirusest kinnipidamise 
ning inimestega tehtud intervjuudest 
selgus, et väga paljud ei pea kiirus-
ületamist kuigi oluliseks rikkumiseks 
hoolimata sellest, et liiklusõnnetus-
te tagajärgede raskusaste on vahetus 
seoses sõidukiirusega. Kuigi kiirus-
kaamerate võrgustikku on ajapikku 
aina laiendatud ning politseipatrullid 
rahustavad siin-seal liiklust, ei ole selle 
toel liiklejate käitumine pikas plaanis 
muutunud ning piirkiiruse ületamist 
peetakse suisa sotsiaalseks normiks. 
Nii asusimegi probleemi olemust kir-
jeldama, et leida uusi võimalusi, kui-
das mõjutada autojuhte piirkiirusest 
kinni pidama.“  

Lahendusi otsides seati keskseks 
inimene ja uuriti, mis talle päriselt kor-
da läheb ning kuidas  teda mõjutada 
nii, et hoopis piirkiirusest kinnipida-
mine oleks ühel hetkel uus sotsiaalne 
norm. „Peagi tekkis idee, et võiksime 
hakata vormistama trahve eurode 
asemel minutites, ja nii sündiski mõte 
rahunemispeatusest, mis sai ka väljas-
pool Eestit väga palju positiivset taga-
sisidet. See põhines loogikal, et liikleja 
jaoks ei ole trahviga kaotatud raha 
olulisim, küll on tähtis kaotatud aeg,“ 
tõdeb Elari. See on ilmekas näide, kui-
das mõne probleemide puhul tuleb 

Merlin Mängel:  
„Tihti mõiste

takse innovatsiooni 
all tehnoloogiat, kuid 
mõnikord piisab ka 
asjade natukene teist
moodi tegemisest või 
tegemata jätmisest.“

FO
TO

D
: R

EE
LI

K
A

 R
IIM

A
N

D



23

pisike muudatus võib igapäevast tööd 
märksa mugavamaks teha. 

„Näiteks viisime kevadel ellu tee-
nusedisaini katseprojekti, kus uurisi-
me dokumentide taotlemise teekonda. 
Saime süvaintervjuudest uusi teadmisi, 
kus inimesed passi ja ID-kaardi taotle-
misel hätta jäävad ning miks nad ee-
listavad internetist dokumentide taot-
lemise asemel endiselt seista tundide 
viisi teenindussaalides järjekordades. 
Lisaks saime kasutajatega rääkides va-
jalikku infot, mida oleme rakendanud 
nii dokumendi taotleja kasutajatee-
konna sujuvamaks muutmisel kui ka 
mõne spetsiifilisema protsessi või süs-
teemi parendamisel. Projekti mõju on 
õigupoolest laiem, kuna teenusedisain 
aitab tuua esile tervikpildi teenusest ja 
seda saab edukalt rakendada teenust 
edasi arendades,“ räägib Merlin. 

Microsoft ehitab 
kõnerobotit

Veel üks käimasolev projekt on välja 
töötada kõnerobot, mida suurkorpo-
ratsioon Microsoft parasjagu PPA-le 
ehitab. Seda soovitakse tulevikus ka-
sutada kalurite ja teiste piiriveeko-

gudele registreerimisel. „Pikka aega 
oleme olnud olukorras, kus inimeste 
piiriveekogule mineku ja tagasituleku 
registreerivad meie piirivalvurid kä-
sitsi. Piltlikult öeldes tuleb kordonisse 
aasta vältel tuhandeid telefonikõnesid, 
kus kogutakse piiriturvalisuse tagami-
seks ja päästesündmustele reageerimi-
seks vajaminev teave iga kui viimase 
piiriveekogule mineja kohta,“ kirjel-
dab Elari Kasemets.

Kui projekt edukalt käima saadak-
se, vastab edaspidi samale telefonikõ-
nele robot, kes on välja treenitud va-
jaminevat infot automaatselt koguma 
nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 
Niisuguse  kõnerobotiga saaks PPA 
vähendada kõiki neid telefonikõnede-
le kuluvaid tuhandeid töötunde, mida 
saab edaspidi kasutada piiri valvami-
sel seal, kus on vaja piirivalvuri kohal-
olu või kontakti temaga. 

Tehisintellekt  
valvab liiklust

Ägedaimaks töös olevaks katsepro-
jektiks nimetab Elari automatisee-
ritud liiklusjärelevalve ideed, mida 
veetakse koos Eesti eduka iduettevõt-
tega Supervaisor. „Nagu ikka saab 
iga mõte alguse probleemist, milleks 
seekord oli soov masinnägemise ja 
tehisintellekti kaasabil vähendada 
liiklusavariisid ja -surmasid. Selleks 
lõi Supervaisor liiklusjärelevalve vi-
deoanalüütilise lahenduse, mis tuvas-
tab automaatselt videopildis olevaid 
rikkumisi, nagu keelatud ja ohtlikud 
manöövrid, fooritule rikkumised ja 
nõnda edasi. Praegu töötab tehisin-
tellekt sõiduki pardakaamerana nuti-
telefoni rakenduses, aga eesmärk on 
katsetada seda tulevikus linna avali-
ku ruumi kaamerate, kiiruskaamerate 

Elari Kasemets: „Kui tänapäeval saab polit
seiga seotud infot enamasti telefonitsi või 

kirja teel, siis treenitakse tulevikuks juturobotit 
suhtlema iga inime sega, sõltumata kana list, kus 
ta politseiga kontakti püüab otsida.“

Merlin Mängel ja Elari Kasemets
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Asusime ühes Elari Kasemetsa 
ja Laura Abeniga uurima, kuidas 
saaks politsei viiruspiirangute 
järele valvates paremini tagada, 
et tänaval hoitaks distantsi ning 
olukorda suhtutaks tõsisemalt. 
Meie fookuses olid eeskätt noored 
inimesed, kelle ohutaju ja ka risk 
haigestuda olid võrreldes teiste-
ga väiksemad. Seega pidi noori 
mõjutama loovamalt, mitte pelgalt 
faktide, käskude ja keeldudega. 

K
äsil oli kaks suuremat teemat. 
Esiteks, kuidas saada tänaval 
liikuvaid seltskondi turvaliselt 
käituma, ning teiseks, kuidas 

lihtsustada ja tõhustada politseiniku tööd, 
kellele anti ülesanne viiruspiiranguid sel
gitada ning nende täitmist tagada. Nu
putamistööd oli üksjagu, kuidas noorte 
käitumist suunata. Põrgatasime ideid 
ringiratast omavahel, kuni sündis esma
ne käitumisjuhis politseinikele. Sealt edasi 
katsetas üks rühm politseinikke saadud 
soovitusi tänaval. Politseinike tagasiside 
põhjal andsime asjale viimase lihvi. 

Kõik saab alguse sellest, et tuleb sõ
nastada arusaam, mis paneb sihtrühma 
käituma just nii, nagu nad käituvad, st 
miks nad praegusel juhul distantsi ei hoia, 
maski ei kanna ja nõnda edasi. Kui noo
red ei taju viirusriski ja arvavad, et ilmselt 
nendega midagi ei juhtu, siis tulebki otsi
da tulenevalt nende arusaamast see koht, 
mida muutes inimese enda otsustusmeh
hanism jõuaks praegusest mõne teise 
valikuni. Tarbetu oli arvata, et hakkame 
noortele lihtsalt selgitama, kuidas viirus 
päriselt ongi ohtlik. Nii panime rõhu hoo
pis sellele, et oht võib talle kui noorema
le inimesele olla küll väiksem, kuid tema 
kaudu võib viirus levida teistele oluliselt 
haavatavamatele ühiskonnarühmadele, 
näiteks vanematele ja vanavanematele, 
õpetajatele ja teistele, kellega ta tahes
tahtmata kokku puutub. 

Nii saigi üheks sekkumise komponen
diks viktoriin, millega noortele mänguliselt 
edasi anda koroonaviirust puudutavat 
teadmist. Olgugi et faktid selle kohta on 
igal pool ja kogu aeg kõigile saada, ei saa 
me eeldada, et igaüks on need infokillud 
enda jaoks lõpuni läbi mõtestanud. Teiselt 

poolt võtsime sihi visualiseerida tä
naval rühmiti liikuvate noorte jaoks, 
mida õigupoolest 2 + 2 reegel 
tähendab. Nägime, et küsimus ei 
pruugi sugugi olla selles, et nad 
seda reeglit täita ei tahaks, vaid 
nad ei ole lihtsalt enda jaoks lahti 
mõtestanud, kuidas see reegel pä
ris elus välja näeb. Nii lähenesime 
asjale just kui kehalise kasvatuse 
tunnis: igaüks ajab käed kõrvale 
sirgu, ja kui sõbraga käed kokku ei 
puutu, on tunnetus piisava distant
si hoidmisel õige. 

Kolmandaks katsetasime mõttemalli 
muutmist, et politseinik ei ütle, mida kee
gi tegema peaks, vaid inimene ise annab 
lubaduse, kuidas ta saab ja soovib viiru
sevastasesse võitlusesse panustada. Täh
tis on, et sellise vaate puhul ei tule mõte 
väljastpoolt ja teiselt inimeselt, vaid just 
seestpoolt ja isikult endalt. Näiteks mee
nub ühe politseiniku tagasiside, kes sattus 
viirusohust ja piirangutest rääkima kahe 
elunäinud mehega, kes pargipingil jooki 
rüüpasid. Politseiniku ära kuulanud ning 
lubaduste andmise faasi jõudnud mehed 

Noorte käitumist 
„müksates“

või muude olemasolevate kaamerate 
peal, ilma et peaks teeservadesse uusi 
eraldiseisvaid kaameraid paigalda-
ma,“ rääkis Elari. 

Kuidas mõjutavad niisuguse uuen-
dusprojekti elluviimist juriidika ja 
andmekaitse, on tihtilugu kõige pead-
murdvam küsimus, ent kui seadus lu-
bab, soovitakse tulevikus ohtlike liik-
lusrikkumiste tuvastamine täielikult 
automatiseerida. Samas mõlgutatakse 

mõtteid selles suunas, kuidas 
saaks politsei näiteks mõne äpi 
vahendusel kiire kontakti luua 
nii varakahjuga avariides osalenu-
te kui ka nende kindlustusandjate 
vahel. „Mõte on teha keerukad ja 
kohmakad protsessid nii lihtsaks kui 
võimalik, ilma et patrullid peaks jär-
jepanu ise kohale sõitma või inimesed 
hiljem pikka aega pabereid ajama,“ 
märgib Elari. 

Juturobotid annavad nõu

Merlini meelest on riigil majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi juh-
timisel ette võetud mitu ägedat pro-
jekti, kus annab oma panuse ka PPA. 
„Näiteks võtsime osa riigiülese juturo-
boti tehnilise lahenduse katsetamisest. 
Proovisime, kas selline lahendus võiks 

üldse toimida. Vastus oli 
positiivne, aga edasine asja-

de kulg sõltub paljuski järgmistest 
alamprojektidest, mis tuleb ellu viia, 
et riigiülene lahendus bürokratist ehk 
vestlusrobotist tööle saaks,“ räägib ta.

Elari täpsustab, et vestlusroboti 
siht on lahendada inimeste probleeme, 
kes ei tea, mis riigiasutuse poole täp-
selt oma küsimusega pöörduda. „Vest-
lusrobot on kui üleriigiline virtuaalne 
assistent, kellega suheldes saab inime-
ne kiirelt teada, mis asutus talle konk-
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Veel üks käimas
olev projekt on väl

ja töötada kõne robot, 
mida suurkorporat
sioon Microsoft paras
jagu PPAle ehitab.
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nuputasid üksjagu, kuidas viiruse levikut 
omalt poolt takistada. „No lubame, et me 
siis samast pudelist enam küll ei võta,“ 
sõnas üks meestest. Hea näide elust ene
sest, kuidas igaüks suudab ja saab välja 
mõelda midagigi endale jõukohast selleks, 
et suuremat viirusriski vältida. Psühholoo
giliselt on ka uuritud, et kui inimene annab 
teiste kuuldes säärase avaliku lubaduse, 
siis on sel oma jõud küljes ning inimene ta
jub suuremat survet seda lubadust pidada.

Hea meel on näha, kuidas seda laadi 
käitumispsühholoogiline käsitlus on avali

kus sektoris aina enam kanda kinnitamas, 
kusjuures politsei on selliste ideede kat
setamisel kindlasti üks eesrindlikumaid. 
Olgu selleks siis kiirust ületanud sõidu
kijuhtide rahunemispeatusele panemine 
või ka niinimetatud usaldustsooni projekt, 
kus linnaservas seisab liiklusmärk tekstiga 
„Me usaldame, et sa sõidad siin 50 km/h“. 
Need näited lähtuvad sellest, et võtame 
aluseks teadmise, kuidas psüühika töö
tab, ning püüame leida uudseid võtteid 
tööriistakasti, kus seni on olnud ainult ree
gel ja karistus. 

Samamoodi selgitasime koos politsei
nikega, mida annab teha, et pikkades jär
jekordades seisvaid dokumenditaotlejaid 
müksata senisest enam veebis iseteenin
dust kasutama. Kuulsin hiljuti, et politsei 
teeb koostööd liikluspsühholoog Gunnar 
Meinhardiga, pakkudes alkoholi pruuki
nud autojuhtidele võimalust „ravida“ end 
psühholoogilisel koolitusel. Niisugune vali
kute andmine on väga tervitatav, sest see 
aitab leida lisatööriistu, kuidas keeldude ja 
käskude kõrval inimese käitumist mõjuta
da nii, et ta tegutseks ise oodatud suunas. 

Kõigil meil on erinev arusaam inimes
test, keda tahame mõjutada. Kui mõni asi 
tundub ilmselge, on raske mõista, miks 
teised seda samamoodi ei näe. Aga ini
meste teadmised ja taust ongi erinevad. 
Et neid paremini mõista, ongi suur abi 
käitumisteadustest. Kuna huvi käitumis
psühholoogia vastu aina kasvab, käivita
me järgmisest õppeaastast ülikoolis eraldi 
rakendusliku käitumisteaduse magistri
kava. See kursus ongi eeskätt mõeldud 
avaliku sektori töötajatele, kes vastutavad 
inimeste käitumise mõjutamise eest ning 
tahavad oma pädevust arendada. Järjest 
rohkem mõistetakse, et mistahes reeglite 
koostamisel on suureks abiks, kui selle 
juurde käib psühholoogiline analüüs. See 
annab selgema pildi, millist meetmete 
komplekti on tarvis, et inimesed soovitud 
viisil käituks. Kui tööriistu inimeste mõjuta
miseks on enam, lihtsustab see ka üles
ande täitmist.

Andero Uusberg
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi 

õppejõud ja teadur

reetses küsimuses lahendust pakkuda 
saaks,“ selgitab Elari. „Praegu pöör-
duvad paljud oma murega vale asutu-
se poole. Ümbersuunamised ja ajaku-
lu kirjavahetustele viivad omakorda 
selleni, et inimene ei ole teenustega 
rahul. Samas kaasneb sellega aja- ja 
rahakulu klienditeeninduse inimestele. 
Vestlusroboti kaudu püütaksegi leida 
lahendust, kus kõigi riigiasutuste jutu-
robotid moodustavad võrgustiku ning 
pakuvad sõltuvalt murekohast ööpäe-
va ringi vastuseid erinevatele teenus-
tega seotud küsimustele,“ täpsustab 
ta. „Hästi lihtne näide on dokumendi 
taotlemine. Tulevikus ei pea inimene 
otsima veebist või mujalt, kuidas ja 
kellelt seda taotleda. Vestlusro-
boti toel saab ta vastuse, et 
sellega tegeleb PPA. Samas ai-
tab robot vajaminevad taotlused 

vormistada, vastab lisaküsimustele ja 
aitab kõige tipuks taotluse õigetele ini-
mestele saata, kes sellega kiirelt edasi 
saavad tegeleda.“ 

Kui tänapäeval saab politseiga seo-
tud infot enamasti telefonitsi või kirja 
teel, siis treenitakse tulevikuks juturo-
botit suhtlema iga inimesega, sõltu-
mata kanalist, kus ta politseiga kon-
takti püüab otsida. „See võib vabalt 
olla jutuaken nii politsei kodulehel, 
Facebooki Messengeris kui ka mujal 
veebis,“ toob Elari näiteid.

Vestlusrobotiga püütakse lihtsusta-
da samas teisigi PPA tegevusi. Näiteks 
katsetatakse, kas robot on võimeline 

selekteerima ja õigetele adressaatidele 
edasi suunama sadu iga päev politseile 
laekuvaid e-kirju, ilma et inimene iga 
kirja otsast lõpuni läbi lugema ja seda 
käsitsi edasi saatma peaks. „Kui kõik 
toimib, siis hakkab just robot politsei-
le saabuvaid kirju lugema ja õigetele 
üksustele või ka asutustele edasi saat-
ma,“ avaldab Elari lootust. 

Lõpetuseks tõdeb Elari, et olgu 
leiutamiseks vaja vähem või enam nut-
ti, aega või raha, ei tohiks ühegi idee 
edasiarendamine jääda kinni eelarva-
musse, et küllap seda ellu viia ei anna. 
„Peaks kellelgi tulema edasiviiv mõte, 

kuidas politsei võiks asutusena mi-
dagi palju ägedamalt ja teistmoodi 

teha, siis andke aga märku. Julgus ja 
uudishimu viivad edasi,“ julgustab ta. 

Andra Jundas, Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

INNOVATSIOON

Andero Uusberg
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Möödunud aasta oktoobrikuus 
lapsevanemateks saanud 
Võru politseinikud Taisto ja 

Evelin Paju meenutavad, kui toeta-
vad ja mõistvad olid nende kolleegid, 
kui nad beebiootusest teada andsid. 
Evelini toonane juht Kagu jaoskon-
nast jagas juba mõni aeg enne uudise 
avalikuks tulemist ära, et naine varsti 
pikemaks ajaks koju jääb. „Ta on ise 
mitme lapse isa ja ta märkas minu ar-
gitegemistes nüansse, mida mõni teine 
ehk tähele poleks pannud. Nii tajus 
ta, et mu arstilkäigud on muutunud 
tavapärasest sagedasemaks, ja tuli ise 
küsima. Seepeale ma mõistagi jagasin 
uudist nii oma vahetu juhi kui ka jaos-
konna juhiga, et nad oskaksid edasise 
töö planeerimist ja võimalikku värba-
mist arvestada,“ kirjeldas Evelin.
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D Asjata pelgab nii mõnigi suhtlust oma tööandjaga, 
kui juttu tuleb teha lapseootusest. Kes siis tööd 
edasi teeb, kuidas kolleegid hakkama saavad, kui 
raske on tagasitulek? Politseitöös hindavad aga 
nii juhid kui ka nende töötajad uhkusega võima-
lust seda maailma tähtsaimat ametit pidada.

Lastega
 KODUS

Greten ja 
Tarmo  
lastega
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dima. See oli väga siiras, armas ja ehk 
ka märgiline hetk. Tol ajal ootasingi 
poega, kes on praegu kindlalt veendu-
nud, et temastki saab ema-isa eeskujul 
suurena just politseinik.“ 

Laps on võrdne vastutus

Pajude peres oli seevastu algusest peale 
selge, et kuna Evelin uurijatööd seda-
võrd hingega tegi, naaseb ta niipea kui 
võimalik tagasi tööpostile. Ühes sünni-
tuspuhkusega oligi Evelin kodus täpselt 
aasta ning andis siis teatepulga üle oma 
abikaasale Taistole, kes sealtmaalt ise 
väikse Liselliga koju jäi. Laps on ühine 
vastutus ning mõlemal vanemal peab 
olema võimalik maksimaalselt palju 
lapse kasvamise juures olla ja sellest 
osa saada. 

„Et töö patrulltalituses käib vahe-
tustega, nii et neli päeva ollakse ööl ja 
päeval tööl, siis neil päevil ma väikest 
Liselli suurt ei näinud. Kui ma hom-
mikul tööle läksin, laps veel magas, ja 
kui õhtul koju tulin, ta juba magas. 
Mõistsin, et kaua selline olukord kes-
ta ei saa. Käisin Evelinile välja mõtte, 
et mis oleks, kui ma jääks mingi hetk 
ise lapsehoolduspuhkusele,“ selgitas 
Taisto. 

Üheskoos kaaluti otsus põhjalikult 
läbi, ja kuna sellel oli nii palju plusse, 
alustades Taisto võimalusest puhata 
vahetustega tööst ja olla vahetult koos 

kasvava lapsega ning lõpetades Evelini 
väljavaatega peale väsitavaid koroona-
piiranguid viimaks naasta tööle, mida ta 
väga armastas, siis saigi küllalt ootama-
tu mõte teoks. Ent veel enne, kui asjad 
lõplikult lukku löödi, arutati need mõt-
ted mõistagi läbi ka oma juhtidega. Nii 
Taisto kui ka Evelin kinnitavad, et neil 
mõlemal on väga mõistlikud juhid, kes 
noorte lapsevanemate mõtetega esime-
sest hetkest haakusid ning sellise tavatu 
katseprojekti kahel käel heaks kiitsid.

Greteni ja tema piirkonnapolitsei-
nikust elukaaslase Tarmo töögraafi-
kud aga sedavõrd keerulised ei olnud 
ning nemad jäid traditsioonilise lapse-
hoolduspuhkuse juurde, kuid ka nen-
de pere arust on Pajude ettevõtmine 
väga mõnus ning seda võiks võimaluse 
ja huvi korral kaaluda iga pere.

Meeskonna tugi  
tagab südamerahu

Evelini sõnul käis tema tööle naasmine 
sedavõrd kiiresti ja ootamatult, et va-
hepealse aja jooksul ei oldud tema ko-
hale jõutud isegi asendajat võtta. „Tõsi, 
mõningad muudatused olid küll selle 
aasta jooksul süsteemis toimunud, ent 
suures pildis sain jätkata sealt, kus ma 
enne koju jäämist asjad korraks pau-
sile jätsin,“ muheles Evelin. Näiteks 
oli muutunud tema ametikoha asetus, 
ja kui varem kuulus ta jaoskonna juhi 

Pereväärtused on au sees
Juhi toetavat rolli tõi esile ka Tartu piir-
konnapolitseinik Greten Sööl, kes oli 
kahe lapsega kodus ühtekokku peagu 
neli aastat. Temagi meenutas lustlikku 
seika oma juhiga sellest, kuidas tema 
üksuses kolm noort naispolitseinikku 
järjest maailma vastutusrikkaima rolli 
võtsid ja koju tulevasi võmmibeebisid 
kasvatama jäid. „Minu toonane juht 
oli Tarmo Stokkeby ning tema oli väga 
toetav ja julgustav, kui ma talle rõõm-
sat uudist teatasin. Tarmo oli just see, 
kes julgustas ühe hooga pikemaks ajaks 
koju jääma ja ühte perre planeeritud 
lapsed väikese vahega saama,“ kirjel-
das Greten ning lisas, et küllap Tarmo 
isegi teadis, milline saatus ootas tali-
tust, kus tegutses palju noori naisi. Seda 
enam pidas Greten tähelepanuväärseks 
nende toonase juhi üdini positiivset 
suhtumist ja tuge, sest oli just Tarmo 
beebiootel naisi mõneti tagasi hoidnud, 
et need end politseitöös olukordadesse 
ei seaks, kus viimaseid kuid rase naine 
olema ei peaks.

Gretenile meenus seepeale üks 
väga südamlik seik beebiootuse vii-
mastest hetkedest, kus ta püss pihus 
enam ärevate sündmuste keerisesse 
ei tormanud, vaid toimetas rahuliku-
malt ennetustegevustes. „Mängisin siis 
kõikvõimalikes kohtades Lõvi Leod, 
kui kord tulid minu juurde lapsed, kes 
küsisid, kas mul hakkab lõvipoeg sün-

Taisto ja Evelin 
pisitütar  
Liselliga
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otsealluvusse, siis oli kodusoleku ajal 
tema ametikoht liikunud Põlva menet-
lusgruppi. „Õnneks on meie jaoskonna 
juhid seda meelt, et teeme kaugelt nii 
palju kui võimalik, ja kui tekib vajadus 
kohale minna, siis läheme. Nii ma olen-
gi selle kuu jooksul peaasjalikult olnud 
Võrus ning vajaduse korral abiks käi-
nud seal, kus vaja,“ selgitas ta. 

Juhidki on Evelini väitel niivõrd 
vastutulelikud, mõistlikud ja toeta-
vad olnud, et ühtegi tõrget või prob-
leemi tööle naasmisel temal küll pole 
olnud. Ka hirmu tagasi tööle mineku 
ees naine ei tundnud, pigem oli väike 
ootusärevus taas oma vanu ja tutta-
vaid kolleege näha. Väike võbelus 
kehaliste katsete ja lasketesti ees oli, 
mis tuli kohe esimese kuu jooksul ära 
teha. „Ma polnud kaks aastat end 
ju sel moel liigutanud ega relva käes 
hoidnud, aga katsed läksid väga häs-
ti ja testid said sooritatud. Ehk on sel 
oma osa 16 aastat pikal politseistaažil. 
Nii mõnigi asi on käe sisse jäänud ning 
kuklasse kinnistunud,“ muheles naine.

Kui Evelin oli beebiga kodus põgu-
sa aasta, siis Greten oli tööst ja mees-
konnast eemal peagu neli aastat ning 
selle ajaga jõudis süsteemis muutuda 
väga palju. „Vahetus juht, muutus 
struktuur, vorm oli vahepeal tulnud 
uus, ka teenistusrelv oli uus ja olin en-
dale saanud uued kolleegid,“ naljatles 
Greten, kelle arvates võivad paljud 
asjad nelja aastaga küll tundmatuseni 
muutuda, kuid politseitöö jääb hooli-
mata ajast üsna samaks.

Hirm hakkamasaamise 
 ees oli asjatu

Hoolimata kõigist muutustest ja hir-
must taas toimetulemise ees ootas Gre-

ten tööle naasmist siiski pikisilmi. Ta 
tunnistas, et enim tundis ta kodus oldud 
aja jooksul puudust võimalusest abiva-
javaid lapsi aidata. „Lugesin meediast 
erinevate juhtumite kohta ja nii mõnigi 
kord tundsin kihku käised üles käärida 
ja appi tormata. Siis mõistsin, et praegu 
on minu hoole all meie pere lapsed ning 
teisi abivajajaid päästan siis, kui tagasi 
politseitööl olen,“ rääkis Greten.

Samas nentis ta, et esialgne hirm 
tööle naasmise ja seal hakkamasaamise 
ees oli üsna asjatu. „Minu uus mees-
kond ja juht on väga toredad inimesed 
ning sisseelamine läks kiirelt ja ladusalt. 
Ka hirm selle ees, et olen inimestest nii 
kaua eemal olnud ja kes teab, kas os-
kan kuidagi selles olukorras üldse toi-
me tulla, möödus päevadega. Põnev on 
seejuures asjaolu, et mul oli uutelt kol-
leegidelt üsna palju õppida, ent tundsin 
kohe alguses üllatuslikult sedagi, et ka 
minul, kes ma olin neli aastat politsei-
tööst eemal olnud, oli neile midagi vas-
tu anda,“ lausus ta.

Greteni sõnul valdas teda tööle 
naastes hirm, et alanud sügishooaeg 
võib kaasa tuua kõikvõimalikke vii-
rushaigusi, millele väikesed lasteaia-
teed alustavad lapsed väga vastuvõt-
likud on. „Teadsin ju emana kohe, 
et see päev, mil lapsed haigestuvad ja 
mul on vaja nendega koju jääda, saa-
bub hirmutava kiirusega. Ja ega eriti 
pikalt ei läinudki. Kaks nädalat tööl 
ja juba oligi see päev käes,“ muigas 

ta. Esialgu jäi Tarmo kodukontorisse, 
sest äsja tööle naasnuna oli tal endal 
liiga palju asju just alustatud ja poo-
leli, et need siis taas määramata ajaks 
edasi lükata. „Edasi tulid meile appi 
vanaemad, kes on sõna otseses mõt-
tes kiirreageerijad. Üks neist sõitis 
näiteks öösel Hiiumaalt Tartusse, et 
me saaks mõlemad hommikul tööle 
minna,“ hindas Greten väga kõrgelt 
lähedaste abi.

Vahel on vaja tööst  
eemale saada

Ka politsei välijuht ja praegu beebi-
ga isapuhkusel olev Taisto kinnitas, et 
meeskonna tugi ja mõistmine on väga 
olulised. „Olen kaua süsteemis töö-
tanud ja mul on nii hea meeskond, et 
sain südamerahus jääda isapuhkusele. 
Teadsin, et turvalisuse ja avaliku kor-
raga ei juhtu minu äraolekul midagi 
halba.“ Ta lisas, et kuigi politseitöö on 
tema kutsumus, siis tunneb ta praegu, 
et väike Lisell tuli nende ellu täpselt 
õigel ajal, mil tal oligi tarvis korraks 
juhe seinast välja tõmmata ja mõneks 
ajaks politseitööst eemale saada. Peale 
isapuhkust läheb Taisto aga suurima 
rõõmu ja ilusatest hetkedest täislaetud 
akudega tagasi politseitööle ning annab 
seal taas oma maksimumi.

Taisto tõdes, et esimene kuu kodus 
on möödunud kiirelt ja ta on nautinud 
iga hetke sellest. „Võibolla on kollee-
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Greten Sööl: „Lugesin meediast erinevate juh
tumite kohta ja nii mõnigi kord tundsin kihku 

käised üles käärida ja appi tormata. Siis mõistsin, et 
praegu on minu hoole all meie pere lapsed ning teisi 
abivajajaid päästan siis, kui tagasi politseitööl olen.“
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ja oleme oma otsusele väga palju poo-
lehoidu leidnud. Teame nii mõnda-
gi paari, kel sarnane plaan juba peas 
mõlgub,“ lisas Taisto.

Sellele, mida elu neile siis toob, 
kui Lisell lasteaeda läheb ja nemad 
mõlemad politseitööl on, pole nad 
veel mõelnud. „Tõsi on, et peres, kus 
mõlemad vanemad on politseinikud, 
tuleb valmis olla igasugusteks ootama-
tusteks ja pikale venivateks tööpäeva-
deks. Kui need keerulised olukorrad 
peaks tekkima, siis on meil siin Võrus 
palju häid sõpru ja läheduses ka pere, 
kellelt me abi saame paluda, kui peaks 
tõesti see hullem juhtuma ja me mõ-
lemad ühtviisi kinni oleme,“ rääkis 
Evelin.

Tugivõrgustik on tähtis

Greteni pere on esimese tööl olnud kuu 
jooksul juba need katsumused läbi ela-
nud ning saanud teadmise ja kindluse, 
et hoolimata politseitöö keerukusest ja 
ootamatutest sündmustest ümbritsevad 
neid politseiperes väga mõistlikud ning 
vastutulelikud kolleegid ja juhid, kes on 
valmis igasugusteks kompromissideks. 
Greteni väitel aitab raskete olukorda-
de ja ootamatustega toime tulla tead-
mine, et nende lähedased ning eeskätt 
laste vanaemad on valmis noortele appi 
tormama ka keset ööd ja mistahes Ees-
ti otsast. 

Tartu jaoskonna  
juhtivuurija Kalle Vall:

Olles ise isana järele proovinud lapse
hoolduspuhkuse, soovitan ma seda kõi
gile oma kolleegidele. Eriti tänulik olen ma 
oma naisele, kes isapuhkusele jäämise 
idee välja käis ja mu sõna otseses mõt
tes proovile pani. Lapsega kodus oldud 
kuud oli tõeline kvaliteetaeg meile kahele. 
Nägin ja kogesin asju, millest ma muidu 
tööl käies oleks suure tõenäosusega ilma 
jäänud. Ehitasime koos väikese liivakasti 
suureks piraadilaevaks, lõime traditsiooni 
rattasõidust, käisime koos spordivõistlus
tel, kasvatasime omavahelist usaldust ja 
turvatunnet ning mis kõige olulisem, see 
aeg arendas minus tohutult kannatlikkust.

Juhina julgen aga selle kogemuse 
pinnalt kõigile noortele lapsevanematele 
soovitada, et ärge kiirustage lapse kõrvalt 
tagasi tööle. Olen seda öelnud nii oma 
rühma liikmetele kui ka teistele. Võtke ra
hulikult ja nautige seda aega. Mitte ükski 
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gid need, kellest natuke puudust tun-
nen, aga samas olen ma mitmes rüh-
mavestluses oma töökaaslastega, ma 
näen neid iga päev linnas patrullimas 
ja kord viisin isegi kooki neile, kes  
me kodu lähedal liikluse järele val-
vasid. Nii on lapsega kodus olemine 
puhas rõõm ja pealegi on varsti väike 
maailma avastaja nii suur, et läheb 
lasteaeda ja mul on taas aeg tööle 
naasta. Seni kavatsen aga praegust 
olukorda maksimaalselt nautida,“ 
sõnas Taisto.

Töö- ja pereelu  
tasakaalu otsides

Nii Taisto kui ka Evelin arvavad, et 
töö aitab neil kodusest elust puhata ja 
ka vastupidi. Ehkki enamik vaba aega 
veedetakse Pajude peres üheskoos ja 
kolmekesi asju tehes, nendivad mõle-
mad, et vanemail on vaja oma vaba 
aega, ent ka üks ühele aega lapsega. 
Nii soovitab Taisto teistelegi meeste-
le, kel on niisamuti tööst väikest pau-
si vaja ning pisipere plaanis, leida see 
tahe ise lapsega koju jääda. „Ammu 
on möödas ajad, mil lastega jäid koju 
üksnes emad. Laps saadakse kahekesi 
ja lapsega kodus olla on lausa mõnus. 
See on väga hea võimalus vahetustega 
ja öötöö kõrvalt oma perele ja laste-
le aega leida ning koos asju ette võt-
ta. Oleme sellest ka teistega rääkinud 

Greteni meelest nõuab ka igapäe-
vaelu korraldamine politseitöö kõrvalt 
väga peent planeerimisoskust. „Oleme 
püüdnud praegu teha nii, et hommiku-
ti viime lapsed koos lasteaeda ja sõida-
me tööle ühe autoga. Paraku ei saa po-
litseitöö aga läbi punkt kell viis ja nii 
on olnud juhuseid, kus lasteaeda sõi-
dab põnnidele järele see vanem, kelle 
tööasjad tol päeval on paindlikumad 
ja lasevad päeva õigel ajal lõpetada,“ 
kirjeldab Greten ning lisab, et praegu, 
mil politseil on viirusest tulenevalt ja 
ebaseadusliku rände vaates rohkesti 
lisaülesandeid, tuleb neil vahetustega 
tööl käia ka nädalavahetuseti. „Ka siis 
klapitame Tarmoga aegu nii, et üks 
vanem oleks korraga kodust eemal. 
Aga kui kodumaal on tarvis, et me 
mõlemad oleksime ühel ajal väljas, siis 
on meil vanaemad, kes on sooja süda-
mega meie juurde maale alati valmis 
lapselapsi hoidma tulema,“ selgitas 
Greten ning lisas, et ka politseinikud 
on lihtsalt inimesed, kellele oma pere 
ja enese laste vajadused esmatähtsad 
on. „Ma ei saa minna teisi lapsi hoid-
ma ja päästma, kui minu enda lapsed 
on hoidmata või kuskil ripakil. Üksnes 
siis, kui meil on kodus ja tööl asjad 
korras, saame aidata neid, kes seda 
vajavad.“

Ragne Keisk
kommunikatsioonibüroo

kolleeg ega juht ei vaata viltu, kui otsus
tate maksimaalselt seda kvaliteetaega ko
dus üheskoos oma lapsega nautida. Tööd 
jõuate alati teha ja vahel on suisa hädava
jalik pidada väikest tööpausi, et siis reipa
malt ja veel innukamalt naasta.

Tänu isa rollile ja kodus oldud ajale 
oskan nüüd ehk veelgi paremini arves
tada peale pikka puhkust tööle naasvate 
ja väikseid lapsi kasvatavate kolleegide 
vajadusi. Lapsevanemaks olemine ei ole 
kaugeltki lihtne, kuid juhina püüan teha 
endast oleneva, et kõik minu meeskonnas 
tunneks end ühtviisi hästi nii tööl kui ka 
vabal ajal.

Kalle  
Vall

Kalle oma  
poja Hansuga FO
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Politseitöös tegeleme iga päev nii abivajajate kui 
ka kurjategijatega, mistõttu on mõistetav, et päris 
kõik ei oota pikisilmi meie tulekut ja iga pisar 
ei pruugi olla õnnepisar. Aga kiire abi on alati 
olemas nii õhus, maal kui ka veel.

Kord lapsena raudteeülesõidul 
tõkkepuu taga rongi möödu-
mist oodates küsisin isalt: „Kui 

pätt jõuab enne rongi üle, aga politsei 
jääb rongi taha, mis siis saab?“ Isa vas-
tas: „Politsei ootab, kuni rong möö-
dub, ja kihutab siis edasi.“ Teadmata 
veel kõiki neid füüsikast tulenevaid 
tüütuid piiranguid, ei olnud ma selle 
vastusega sugugi rahul. See lihtsalt ei 
ole aus. Kindlasti on neil mingi nipp 
sellest kuramuse rongist mööda saami-
seks ja päti kiireks kinninabimiseks. Ise 
arvasin eriti tõenäoliseks kaht teooriat. 
Esiteks, et rong pidurdab kiiresti ja ta-
gurdab, et tee politseile vabastada. Tei-
seks, eriti tõenäoliseks pidasin võima-
lust, et rong haagib ennast poole pealt 
lahti ja sabaosa jääb paugust seisma, 
võimaldades politseil läbi lipsata.

Tänapäevaks on tehnoloogia ja 
teadmised küll meeletu kiirusega are-
nenud, kuid päris üle rongi me oma 
autodega veel siiski ei hüppa. Pigem 

Kohalejõudmise kunst
oleme järjest rohkem harjunud asju la-
hendama virtuaalselt. Kasutame mär-
kamatult peagu igal sammul telefoni 
ja arvutit, me ei pea alati ilmtingimata 
inimestega füüsiliselt kokku saama, 
vaid võime mugavalt vestelda video 
vahendusel. Telefonis on äpid, mille 
toel saab reaalajas kursis olla sellega, 
kus on pereliikmed, sõbrad, odav kü-
tus, liiklusummik või politseipatrull. 
Areng on selles suunas järjest kiirem. 

Ometi ei kao politseitöös kunagi 
ära vajadus reaalselt abivajajani jõu-
da. Kui rahakoti varastamise asemel 
virutatakse bitcoin’e, siis on joobes 
juhid, ülejoonud kaklejad ja maastikul 
hätta sattunud inimesed endiselt päris-
maailmas. 

 
Autoga kõikjale ei pääse

Üldiselt seostub inimesel politseiga si-
nivalge patrullauto, mis sireenide saa-
tel sündmuskohale kihutab. Ometi on 

palju kohti, kuhu keskmine patrullsõi-
duk mitte kunagi ja mitte kuidagi ligi 
ei pääse. Seega vajame alternatiivseid 
vahendeid, mis meid vajalikku kohta 
aitaksid. Kuni inimese teleporteeru-
mine jääb suuremas osas teadusulme 
valdkonda, tuleb leida teisi sobivaid 
ja piisavalt kiireid vahendeid, et olla 
õigel ajal õiges kohas. Erinevaid la-
hendusi selleks on välja mõeldud juba 
pikka aega. Kui arvame, et avastame 
alati midagi totaalselt uut, ei pruugi 
see nii olla. 

Praegu koguvad populaarsust 
elektrisõidukid ja nii mõnegi pereisa 
käed ei haise juba ammu peale tanki-
mist diisli järele. Ometi oli elektriline 
maailma esimene politseiauto, mis 
alustas tööd juba 1899. aastal Ohios. 
Sõiduki tippkiirus oli muljetavaldav 
26 km/h ning samavõrd uhke näis või-
mekus läbida ühe laadimisega 48 km. 
Oma väljanägemiselt meenutas esi-
mene patrullauto pigem küll vankrit, 
kuid oma praktilisust tõestas sõiduk 
juba esimest tööülesannet täites, ni-
melt toimetades joobes isiku avalikust 
kohast minema.

Tollest tublisti üle saja aasta tagu-
sest ajast alates oodatakse politseilt 
aga aina rohkem. Juba ammu ei lippa 
inimesed häda korral politseijaoskon-
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just selleks, et meie meri endiselt pu-
has oleks ning kõik inimesed õnne-
likult kuivale maale tagasi jõuaksid. 
Kui olukord merel nõuab aga eriük-
suse sekkumist, jõuavad nad piisavalt 
kiiresti mistahes merealal toimuvale 
kriitilisele sündmusele uue Saaremaal 
ehitatud RIB-tüüpi kiirkaatriga. Kaa-
ter on varustatud nelja võimsa mooto-
riga, mis ühtekokku toodavad röögatu 
1200 hobujõudu.

Vaieldamatult kõige kiirem on 
PPA varustuses seirelennuk Beechcraft 
King Air 350ER, mis arendab kiirust 
600 kilomeetri kanti tunnis ja on pa-
nustanud turvalisusesse nii Eestis kui 
ka Euroopa Liidu lõunapiirkondades.

Kõige juba loetletu vahele jääb aga 
nii testosteroonist lõhnavaid võimsaid 
pille kui ka pisut pisemaid paindli-
kumaid tehnikavidinaid, millest on 
igaühel väga selge ja oluline ülesanne 
korravalvurite argitöös.

Politseitöös tegeleme iga päev nii 
abivajajate kui ka kurjategijatega, ses-
tap on mõistetav, et päris kõik ei oota 
pikisilmi meie tulekut ja iga pisar ei 
pruugi olla õnnepisar … Aga me tu-
leme ikka – nii õhus, maal kui ka veel.

Ottomar Virk
PPA politseimajor

Kohalejõudmise kunst
näitajate poolest mitte nii atraktiivsed 
vahendid mängivad tähtsat rolli iga 
politseiniku jaoks. Keskmine patrull 
läbib vahetuse jooksul märkamatult 
kilomeetreid nii asfaldil, parketil, klaa-
sikildudel kui ka murul. Koerajuhtide 
ja piiripatrullide kilometraaž on aga 
kindlasti juba kahekohaline arv. 

Kaalubuss, konvoibuss ja 
kriminalistikabuss

„Näe, politseiauto!“ ütleb laps õhi-
nal oma emale, kui näeb möödumas 
sinivalget autot või bussi. Jah, tal on 
õigus. Ent veel põnevam oleks sellel 
lapsel teada, kui palju erineva otstar-
bega politseisõidukeid meie tänavatel 
sõidab. Väljast paistavad nad üsna sa-
masugused: patrulli buss, kaalubuss, 
kriminalistide buss, konvoibuss ja 
nõnda edasi. Buss on buss, võiks öelda 
enne, kui uksed avanevad ja paljastub 
konkreetse isendi eripära.

Iga päev paistavad veelgi vähem 
silma meie tegevused merel, aga just 
selles keskkonnas on tegutsemine äär-
miselt keeruline. Kui peaks realisee-
ruma tuttav stsenaarium, kus Kunks-
moori ja kapten Trummi peretülist 
saab alguse ulatuslik merereostus, on 
PPA laevastik pidevalt valmisolekus 

na ukse taha järjekorda, vaid teavad, 
et sõltumata sellest, kus nad asuvad, 
jõuab politsei igale poole kohale.

Skuutrid, saanid ja saapad

Skuutritega hullavat ja teisi ohustavat 
noorust saab kõige paremini õige-
le rajale tagasi aidata just vees. Tal-
verõõmude nautimisega liiale läinud 
saaniomanikule on kõige mõistlikum 
järgneda saaniga, mitte maanteeliiklu-
seks mõeldud auto või bussiga. Metsa 
eksinud ja viga saanud inimesele on 
kopteri ilmumine kui jumalik valgus, 
mis ta pimedusest välja toimetab. See-
ga peab politsei liikuma oluliselt mit-
mekesisemates tingimustes kui vaid 
linnatänavad, mis, olgem ausad, mõne 
lumerohke talve puhul võivad juba ise-
enesest piisavalt probleeme tekitada ja 
vanduma panna. Mida teha aga siis, 
kui hädasolija asub soos, metsas või 
sootuks keset merd?

Ajakiri Radar ei ole oma mahult 
võrreldav vana hea telefoniraamatuga, 
mistõttu ei saa me üles rivistada kogu 
arsenali. Sestap toomegi esile ühe lä-
bilõike vahenditest, mille abil politsei 
inimeseni jõuab. Selle jada alguses on 
justkui märkamatuna ühed peamised 
abivahendid – saapad. Need tehniliste 
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Saapad 
Politseisaabaste puhul on sama tähtis nii 
mugavus kui ka vastupidavus, sest neil 
taldadel tuleb korravalvuritel läbida hulk 
kilomeetreid. Nii on politseinikele disaini
tud kuut tüüpi saapaid: kõrge ja madala 
säärega välivormi saapad, välivormi 
talvesaapad, kaht tüüpi eriotstarbelised 
saapad ekstreemsetes oludes kandmi
seks ja eraldi saapad lennusalgale. Iga 
kui viimane saabas on musta värvi ja 
nööritav. 

Tõukeratas 
Elektriliste tõukerataste suurim pluss 
on, et nendega jõuab linnapiirkonnas 

suhteliselt kiiresti ja mugavalt ühest 
kohast teise. Tõukeratas võimaldab 

lühema ajaga läbida suuremaid alasid 
ning seeläbi inimeste jaoks veelgi rohkem 

olemas olla. Samuti võib tõukerattaga 
teatud juhtudel jõuda abivajajani kiiremini 

kui isegi autoga.

SUUSAD 
Kuigi piirivalvurite töövarustus  
täieneb pidevalt moodsa tehnikaga, 
võimaldab lumine talv liikuda ja teha 
tööd ka suuskadel. Suuskade eelis 
on, et võrreldes näiteks mootor
saaniga ei ole suusapatrulli kuulda 
ning see on tähtis osa piiri valvamise 
taktikast.  

JALGRATAS 
Eelkõige kasutab politsei jalgrattaid 
rahvarohketes kohtades, kus rattaga 
patrullimine on kõige tõhusam. Ratta
ga patrullitakse suurematel festivalidel 
ja rahvaüritustel, kuid ka vanalinnas, 
parkides ja rannaaladel. Rattaga liiklevad 
politseinikud saavad täita kõiki tavapä
raseid politsei ülesandeid, st teenindada 
väljakutseid, tagada avalikku korda ning 
pidada kinni korrarikkujaid. Juhul kui 
peaks vaja olema kedagi transportida, 
tulevad kolleegid autoga appi.
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ATV
Erinevalt mootorrattast ei ole ATV 
trumbiks kiirus. See eksimustele eriti 
mitteandestav liikumisvahend on aga 
politsei asendamatu abimees maas
tikuotsingutel ja kõikjal, kus maastik 
tehniliselt keeruline on.

UTV
See bagi meenutav maastiku  
sõiduk on kiirem ja stabiilsem kui 
ATV ning suurepärane rasketes tin
gimustes, näiteks piiri valvamiseks. 
Miinus võrreldes ATVga on aga 
nähtavus.

Mootorratas 
Motopolitseinikud liiklevad kohati ekst
reemselt suurtel kiirustel ja väga erine
vates olukordades. Seepärast peavad 

nad iga hooaja algul läbima kohustusliku 
soojenduskoolituse, mis on üldjuhul 

korraldatud Soomes sealsete instruktorite 
juhendamisel. Kõik ikka selleks, et turvali

sus maksimaalselt tagatud oleks.

Mootorsaan 
Talvel kuulub piirivalvurite varustusse 
mootorsaan, millega patrullitakse 
piiriveekogude jääl, et hoida silm peal 
kaluritel ja olla valmis abistama, kui 
keegi ohtu satub. Mootorsaanid on 
politseinike varustuses ka seal, kus 
loodus kutsub ja lubab. Näiteks on 
aastaid politsei saanipatrull talvisel 
ajal korda taganud talvepealinnas 
Otepääl.
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Elektriauto 
Maailma esimene politseiauto oli elektrili
ne. See alustas tööd 1899. aastal Ohios. 
Sõiduki tippkiirus oli 26 km/h ning ühe 
laadimisega läbis ta 48 km. Tänapäeval 
kasutatakse elektrisõidukit peale linnasi
sese asjaajamise edukalt ka kombineeri
tud liiklusjärelevalves. 

Politsevärvides 
patrullauto
Kõik uued patrullsõidukid on automaat
käigukastiga ja nelikveoga. 

Eravärvides 
patrullauto
Liikluse järele valvab eravärvides patrull
sõiduk, tuntud ka kui üllatus. Vahe värvilise 
patrullsõidukiga on peamiselt väline – 
tsiviilvärv ja peidetud märgutuled. Salongis 
kasutatav tehnika on sisuliselt sama.

Patrulli buss 
Bussis on kaks autonoomset kliimat: 
üks kinnipidamisruumis, teine tööalas. 
Iga bussi kinnipidamisruumis asub 
kaamera, mis hakkab salvestama nii
pea, kui inimene sinna paigutatakse.

Kaalubuss 
Kongi asemel on kaalubussil ruum 
kaalude jaoks, igas bussis on 12 
kaalu. Oma mahutavuse ja tehnika 
poolest on tegu justkui kontoriga 
ratastel, mistõttu on sealt juhitud ka 
erinevaid politseioperatsioone.

Kriminalistide buss 
Bussis on tublisti üle paarisaja väga 
spetsiifilise vidina. Peale jälgede esiletoo
miseks vajalike vahendite leiab sealt suure 
valiku tooteid, mis on müügil parimates 
ehituspoodides – tikksaag, ketaslõikur, 
trell, labidas, erinevad kühvlid jne.
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Soomuk
Keerulisemate sündmuste 
lahendamisel on politsei 
kasutuses soomussõiduk, 
mille tähelepanelikum 
filmisõber leiab üles lina
teosest „Kiired ja  
vihased“.

Konvoibuss 
Buss näeb välja nagu politseibuss ikka, 
kuid sisse piiludes on tegu nagu aresti

majaga ratastel. Kinnipeetute turvalisuse 
tagamiseks on nad sõidu ajal kinnitatud 

kolmepunktiturvavööga.

Veekahur
Päästeauto kannab endaga kaasas  
3 tonni vett. Politsei veekahuri paak 
on poole suurem, mahutades  
6 tonni, eeskätt seetõttu, et  
sõiduk peab toimima auto 
noomselt, mistõttu ei ole  
otstarbekas endale külge  
pookida püsivat veeühendust.

TEHNIKA
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Kiirkaater 
Saaremaal ehitatud RIBtüüpi patrull ja eri
operatsioonide kiirkaater valmis 2020. aasta 
lõpus ning see on arendatud ja ehitatud 
merel toimuvatele kiireloomulistele ja ohtlikele 
sündmustele reageerimiseks.

Jett 
Spetsiaalselt merepäästeks  
ehitatud jetid on peale Eesti kasu 
tusel veel mitmes riigis. PPA jetid  
suudavad arendada rohkem kui 70 km/h.

Hüdrokopter 
Soomlaste ehitatud arkti
list sipelgat tõukab edasi 

Chevrolet’ 6,2liitrine  
V8 mootor; sama mootorit 

kasutatakse näiteks  
jänkide ikoonilisel 

Corvette’il. 

Kaater 
PPA uued alused on kõrgteh
noloogiast punnis, pakkudes 

mugavat töökeskkonda. Kaatrid 
toimetavad mängleva kerguse
ga, manööverdades nii väikes

tel kui ka suurtel kiirustel ning 
saades hakkama ka madalama 
veesügavusega aladel asetleid
vate sündmustega. Selleks on 
kaatritel kaasas väikevend jett.

Laev 
2018. aasta augustis sai PPA 
laevastik uue reostustõrjevõi
mekusega patrulllaeva, mille 
nimeks valiti 205 ettepaneku 
seast Raju. Raju ristiema on 

president Kersti Kaljulaid.
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Droon 
Droonidest on politseitöös palju abi nii piiri valvamisel, massiüri
tuste ja teiste suuroperatsioonide turvalisuse tagamisel, maasti
kuotsingutel kui ka näiteks mõne suurema avarii sündmuskoha 
kaardistamisel. Koroonapuhangu ajal on droonid aidanud jälgida 
2 + 2 reeglist kinnipidamist. Drooni lennutavad politsei spetsiaal
se koolituse läbinud drooni operaatorid. Kasutusel on erisu
gused mehitamata õhusõidukid, sealhulgas soojuskaamerate 
ja muu varustusega droonid. Olgugi et droon pakub tihti väga 
head vaateulatust, on selle nõrkuseks vähekestvad akud.

TEHNIKA

Kopter 
Selle aasta marja ja 

seenehooajal osalesid 
PPA kopterid rohkem 

kui 20 maismaaotsingul.

Hõljuk 
See vahend päästab, valvab, veab ja 
patrullib ning kõike seda õhkhõljuval 

kergusel. Sõltuvalt mudelist võtab 
hõljuks pardale 10–20 inimest. 

Lennuk 
Kui varasem PPA lennuk pärines aastast 1981, siis on praegune 
PPA uhiuus seirelennuk soetatud 2018. aastal. Sellega saab 
näiteks keskkonnareostuse meie vetes palju varem avastada, ent 
ka metsa eksinud või merel hätta sattunud inimesi kiiremini leida. 
Lennuki plussid on kiirus, lennuulatus ning kütuse kokkuhoid. 
PPA lennuk on teinud ka ühe hädamaandumise Tallinna lennu
jaama, kuna lennuki kõhu all paiknev vaatluskaamera ei sulgunud 
korrektselt. Lennuk maandus siiski ohutult.
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PERSOON

Kõige muu kõrval 
panustab Kaspar 
ka politseitöösse

Mees, keda elu
ALT EI VEA
Politseinik ning arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist on 

mees, kelle ööpäevas näib tunde olevat rohkem kui teistel. Miks? 
Sest ta võtab väga suurelt ette ja jõuab väga palju ära teha.
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Sõna „suurelt“ tuleb Kaspari (33) 
puhul mõista täht-tähelt, sest 
vähemast kui maailma pääst-

misest ta ei hooli. Ennekõike kannab 
Eesti südamest Paidest pärit mees oma 
südames ikka Eestit, sest nagu ta ise 
ütleb: maailm algab ju kodust ja ko-
dutänavalt ja igaühest endast.

Kaspar rõhutab, et vabatahtlik 
töö ning kodulinn on tema jaoks alati 
väga tähtsal kohal olnud. Kuna Paide 
on tema meelest maailma parim paik, 
siis panustas ta enne politseisse tööle 
asumist aastaid kodukoha turvalisu-
sesse abipolitseinikuna. Ta toetab va-
batahtlikuna Paide teatrit ning veab 
Paide signatuuriks kujunenud ülerii-
gilist arvamusfestivali. Meie vestlus 
toimub mõni päev enne kohalike oma-
valitsuste valimisi, kus Kaspar samuti 
kandideeris. „Selleks, et siin koduko-
has mingeid muutusi ellu kutsuda,“ 
ütleb Kaspar ise.

Ööpäevas on 24 tundi. Mis sind 
kannustab? Kuidas sa kõike seda 
jõuad?

Need rollid, mida praegu elus täidan, 
on 100% sellised, mis muudavad maa-
ilma paremaks. Seda globaalset mis-
siooni – maailma paremaks muutmist 
– alustan kõigest sellest, mis on mul-
le lähedal. Küsin endalt, mida saan 
teha, et selles väikeses kortermajas, 
kus ma elan, oleks elanikel parem. 
Või mida teha, et inimestel minu ko-
dutänaval, Paides, Järvamaal, Eestis ja 
mujal oleks parem. Maailmaparanda-
ja aura on kõiges, mida teen, ja see ei 
ole kuidagi teadlik valik olnud. Need 
asjad on ise minu juurde tulnud. Liht-
salt mingil hetkel olen vaadanud, et oi 
– see sobitub nii hästi siia puslesse. 

Oled vaid 33aastane. Kui pikalt ette 
see puslemuster sul peas valmis 
joonistatud on?

Samm-sammult oma elu ma mingi 
suure, kauge ja ülla eesmärgi nimel 
planeerinud ei ole. Pigem on need as-
jad minuni ise tulnud ning ma loodan, 
et elu ei vea mind alt ja ka uued asjad 
tulevad minu ellu sama moodi. Töö 
politseis on ilmselt mingi etapp minu 
elus ja ma ei usu, et seda kuni pensio-
nipõlveni tegema jään. Mulle meeldib, 
et arvamusfestivali juhtimisfilosoofia 

järgi vahetub eestvedaja iga 3–5 aasta 
tagant. Seda on vaja, et organisatsioo-
nis säiliks värskus. Kui minu aeg eest-
vedajana läbi saab, on see järgmine 
verstapost, mil pean tegema otsuseid, 
mis minu elus edasi saab ja millega te-
gelema hakkan. 

Teemad, millega tegeled, on suu-
red. Kuna maailm üleöö paremaks 
ei muutu, siis mis on need väikesed 
võidud, mis sind motiveerivad ja 
akusid laadida aitavad?

Hea küsimus, aga head vastust mul sel-
lele ei ole. Iga asi, mida teen, täiendab 
teisi ja samas aitab mul puhata teistest 

rollidest. Seetõttu on ka patrullpolit-
seiniku roll väga hea, sest see on töö, 
mida üldjoontes koju kaasa võtta ei 
saa. Minu akusid laevad kindlasti ins-
pireerivad inimesed, kes on minu erine-
vate rollide kaudu minu teele sattunud. 

Räägime nüüd arvamusfestivalist, 
mille eestvedaja sa oled. Ühiskond 
on suuremates ja väiksemates  
küsimustes täiesti ribadeks.  
Mis sa arvad, kumba on meie ellu 
rohkem vaja, kas arvamusfestivali, 
mis üritab erimeelsusi selgitus-
tega lappida, või James Bondi, kes 
lihtsalt teab, mis on õige, ja võtab 
vastutuse?

Ühiskonda saab ravida kvaliteetse aru-
telu ja hea diskussiooniga. Jamesbon-
dilik mudel kaldub diktatuuri poole, 
kus on üks suur ja vägev juht, keda 
kõik ülistavad või põlgavad, aga jär-
givad tema eeskuju. Ühiskond muutub 
paremaks, kui erinevate arvamustega 
inimesed tulevad kokku ning püüa-
vad teineteist veenda mõistliku diskus-
siooni ja argumentidega, mis tugine-
vad faktidel, mitte lihtsalt lahmimisel. 
Lõpuks pole midagi halba selles, kui 
inimesed jäävad pärast kvaliteetset 
diskussiooni eriarvamusele. See on 
normaalne. Aga sellise arutelu kaudu 
saavad inimesed targemaks ning või-
vad edaspidi teha paremaid otsuseid.

Politseinikuna puutud oma töös  
pidevalt kokku lõputu arvamus- 
festivaliga tänavatel. Arvamus- 
festivali korraldajana tead, et kõigil 
on õigus arvata. Politseinikuna 
tead, et mitte kõik arvamused ei ole 
õiged. Kuidas sa suudad need rollid 
endas ühildada?
Arutelus taandub kõik faktidele, täna-
val politseinikuna aga kehtivale õigu-
sele. Tänaval moodustavad kehtivad 
seadused raamistiku, millesse kõik end 
mahutama peavad. Arvamusfestiva-
lil moodustab selle raamistiku arutelu 
hea tava, mis koosneb kuuest punktist. 
Edasi viib mõtestatud dialoog. Kui sel-
ged raamid on paigas ja kõik neid tea-

vad ning järgivad, pole vahet, kas aru-
telu toimub tänaval mõne kliendiga või  
arvamusfestivalil.

Kuidas jõudsid arvamusfestivali 
eestvedaja vastutusrikkasse rolli?

Sellesse rolli jõudsin hästi orgaanili-
selt. Olen arvamusfestivali juures ol-
nud tegev selle algusest peale, täites 
seal erinevaid rolle. See ei ole olnud 
teadlik, aga on olnud samas väga loo-
giline areng, et kaks aastat tagasi sai 
minust eestvedaja. 

Kas sa ise tajud, et arvamusfestival 
suudab reaalselt ühiskonnas dia-
looge tekitada või eksisteerib oht, 
et see on nädalalõpp, kus kuuleme 
lõputult monolooge?

Kui küsida, kas see festival ka midagi 
konkreetselt muudab, siis on eelkõige 
vaja mõista, et tulemust loovad need-
samad inimesed, kes aruteludes osale-
vad ja kes teemasid festivalile toovad. 
Inimesed, kes Paidesse tulevad, naudi-
vad festivali erinevaid arutelusid ning 
kohtuvad siin inimestega, kellega mui-
du võibolla kokku ei saaks. Niiviisi 
sünnib palju väikeseid koostöid ja uusi 
suhteid, millest võib midagi suurt välja 
kasvada. Ühe näitena arvamusfestiva-
li konkreetsest ja nähtavast tulemusest 
tooksin idee Paide teatrist, mis siit al-

Kaspar Tammist: „Minu missioon politseitöös 
on anda enda mikropanus selle nimel, et abi 

vajavate inimeste elu, kellega oma töös iga päev 
kokku puutume, võtaks positiivse pöörde.“
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guse sai. Nüüd alustas teater juba oma 
neljandat hooaega. 

Ütlesid, et oled ka ise Paide 
teatriga vabatahtlikuna seotud. 
Mida see töö teatri vabatahtlikuna 
tähendab?

Paide teater panustab lisaks tradit-
sioonilisele etendustegevusele hästi 
palju kogukonda. Praegu ongi meil 
käimas suur projekt „Paide 3000“, 
mille eesmärk on rääkida väikelinna-
de tulevikust. Kuidas saaks ühe kesk-
mise Eesti väikelinna tuleviku pöö-
rata helgemale kursile, kui seda on 
väheneva ja vananeva elanikkonnaga 
linn? Mida teha, et siin toimuks mi-
dagi sellist, et siia tahaks tulla noo-
red? Teatriga on seotud nii ägedad 
ja inspireerivad inimesed, et nendega 
koos tegutseda on lihtsalt lust ja lõbu. 
Aitan neid, kuidas saan, olgu selleks 
näiteks lihtsalt lavakonstruktsioonide 
lahtimonteerimine või mida tahes neil 
vaja on. 

Mis on sinu missioon 
arvamusfestivalil?

Minu missioon on, et suudaksime 
oma meeskonnaga, mis koosneb roh-
kem kui 250 vabatahtlikust, muu-
ta arvamusfestivali keskkonna või-
malikult heaks, et inimestel oleks 
siin mugav arutleda. Samuti on täh-
tis kultuuriprogramm, sest arvamust 
avaldatakse ka näiteks fi lmi, muusika 
ja tantsu kaudu. Soovin, et inimeste 
ootused oleksid ületatud. Soovime hea 
aruteluga muuta ümbritsevaid inimesi 
ja seeläbi ka ühiskonda paremaks.

Oled kõige selle kõrval ka politsei-
nik. Kuidas sinust politseinik sai?

Kuna ma ei läbinud kaitseväeteenis-
tust, siis saabus hetk, kus mõtlesin, 
kuidas saaksin riigile, kes mind üles 
on kasvatanud ja harinud, kasulik 
olla. Isiklik kontakt Järvamaa abipo-
litsei rühmajuhiga tekitas huvi abipo-
litsei töö vastu. Ilma pikema kõhklu-
seta sai minust abipolitseinik, mida ma 
ei ole hetkekski kahetsenud. Abipolit-
seinikust edasi politseisse liikusin õn-
nelike juhuste kokkulangemise kaudu. 
Paide jaoskonnas oli mingil ajal inime-
si puudu ning selgus, et töö kõrvalt on 
võimalik kaugõppes õppida sisekaitse-
akadeemias. 

Mis on sinu missioon politseitööl? 
Minu missioon politseitöös on anda 
enda mikropanus selle nimel, et abiva-
javate inimeste elu, kellega oma töös 
iga päev kokku puutume, võtaks po-

sitiivse pöörde. Mitte ainult see, et ai-
tame koju kellegi, kes sinna omal jalal 
ei jõua, vaid et suuname inimese ühis-
konnas hoolivamalt käituma.

See kõlab natuke nagu 
arvamusfestival 24/7, 365.

Loomulikult – see fi losoofi a, mida ar-
vamusfestival kannab, kandub üle 
meie igapäevaellu. Ükskõik millisesse 
vestlusesse me teise inimesega asume, 
võiksime lähtuda väärtustest: kuulame 
teise inimese ära, ei sega vahele, esita-
me faktipõhiseid argumente ega ala-
väärista kedagi tema arvamuse pärast, 
olgu see siis lühike vestlus poemüüja, 
sõbra või kellega tahes. Nõnda muu-
tuvad nii inimesed kui ka maailm üldi-
selt paremaks.

Mis sind politseitöös 
kõige rohkem köidab?

Mulle meeldib aidata inimesi, kes on 

PERSOON

Kaspar Tammist:
„Ühiskond muutub 

paremaks, kui erine
vate arvamustega ini
mesed tulevad kokku 
ning püüavad teineteist 
veenda mõistliku dis
kussiooni ja argumen
tidega, mis tuginevad 
faktidel, mitte lihtsalt 
lahmimisel.“

Arvamusfestivali eestvedaja 
Kaspar ja Paide gümnaasiumi 
direktor Margo Sootla koos-
töölepet allkirjastamas

 Arvamusfestivali programmitiim 

Kaspar ühes abipolitseinik 
Maiko Keskülaga, kes on ühtlasi 
tema hea sõber ja arvamusfestivali 
kaaskorraldajaFO
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ressurss peaks olema riigi poolt tä-
nasest rohkem motiveeritud. On vaja 
mõista, et abipolitseinik ei tule ainult 
andma oma aega, vaid panustab ka 
oma raha, sest selle 12 tunni jook-
sul, mis üks vahetus kestab, loobub 
ta sissetulekust, mida saaks selle aja 
jooksul teenida. Riik peaks need töö-
tunnid mingil moel tasustama kasvõi 
kuidagi samm-sammult. Nägin teise 
koroonalaine ajal, et kui abipolitsei-
nikke kogu selle lisapingutuse eest 
tasustati, olid nad oluliselt motiveeri-
tumad ja tulid rõõmsalt välja. 

Pandeemia seljatamine on endiselt 
kogu ühiskonnale suur probleem 
ning aruka diskussiooni asemel 
kostab veendumuste põrkumisest 
tekkivat kõrvulukustavat kolinat. 
Kas meil oleks midagi arvamusfes-
tivalist õppida? 

Arvamusfestivali kogemusest saame 
õppida, et diskussioon eeldab mõlema 
osalise soovi ja tahet. Kui teisel poo-
lel ei ole soovi või tahet faktide põh-
jal argumenteerida ning argumendid 
tulevad kusagilt mujalt ja kui nad ise 
teavad, et nad ei ole pädevad, siis ei 
tule diskussioonist paraku midagi väl-
ja. Veelgi enam – diskussioon asendub 
isiklike rünnakutega. See tähendab, et 
normaalne diskussioon meid pandee-
mia vastasseisu puhul sageli ei aita.

Mida saaks politsei selle  
probleemi lahendamisel ära teha?

Inimestega tuleb rohkem suhelda, nen-
de jaoks rohkem olemas olla, et suh-
tumine politseisse muutuks. Praegu on 
Eestis kahjuks nii, et kui nähakse po-
litseinikku, läheb inimestel seest õõn-
saks ning asutakse kontrollima, kas 
autol tuled põlevad ja kas kindlustus 
on tehtud. See peaks olema vastupi-
di – politseinik peaks olema inimesele 
partner ja tugi, mitte keegi, kes tuleb 
karistama. Niisugune mõtteviis, kus 
lapsevanemad ütlevad lastele „Pane 
turvavöö peale, sest muidu politsei-
nik teeb trahvi“, on täiesti vale. Seda 
tuleks muuta. Arvamusfestivali ajaks 
oleme Paidesse kutsunud politseinik-
ke festivali alale jalgsipatrulli tegema 
eelkõige selleks, et inimesed harjuksid 
politsei kohaloluga. Politseinik võiks 
märksa nähtavam ning politsei koos-
seis praegusest suurem olla.

Sten Weidebaum

Arvamusfestivalil 
koos president  

Kersti Kaljulaidiga,  
kes on suur arva-

musfestivali fänn

elu hammasrataste vahele jäänud. 
Olen ka sotsiaalvaldkonnas tegutse-
nud ja inimeste aitamise tung on suur. 
Mulle läheb korda, kui väljakutse lõp-
pedes tulen sealt ära teadmisega, et 
tegin kellegi elu paremaks. Need väl-
jakutsed jäävad mulle palju rohkem 
meelde kui trahvide tegemised. Mul-
le meeldib ka meeskond, kellega koos 
töötan. Siin Paides on meil hea toetav 
patrullirühm, kus igaüks täiendab teist 
ning üksteise tugevused ja nõrkused 
on kõigile hästi teada. Selliste inimes-
tega koos töötada on lust. Ma ootan 
igat vahetust pikisilmi. 

Kas sul oli enne politseitööle  
tulemist ootusi, mis vastasid või  
ei vastanud päriselule politseis?

Üldiselt vastasid mu ootused siis-
ki suures osas tegelikkusele. Kui seal 
oleksid käärid olnud, oleksin ma seda 
juba abipolitseinikuna näinud ning 
poleks politseinikuks tulnud. Võibol-
la on see väikese koha eripära, et ühe 
patrulliga tuleb kõike teha. On mõni 
vahetus, kui tabame tõsisema rikku-
ja, kelle menetlemine võtab aega 2–3 
tundi, aga samas võiksime olla tänaval 
inimeste jaoks olemas. 

Kas ma saan õigesti aru, et see 
on midagi, mis võiks tänapäeval 
politseis teistmoodi olla? Et inime-
si oleks rohkem ja politsei oleks 
nähtavam.

Jah, see on minu hinnangul probleem, 
et me näeme 90% politseinikke ainult 
autos. Politseinikud võiksid olla roh-
kem väljas, sest politseinik on sõber ja 
partner, mitte ei tule ainult mingit pa-

handust klattima. Politsei teeb ju ise-
enesest niivõrd head tööd. Rohkem 
võiksime olla inimeste keskel ja ini-
meste jaoks olemas. Eks see ole seo-
tud tööjõunappusega ja muidugi ka 
üldiselt organisatsiooni arhitektuu-
riga. Järvamaa on näiteks aastaid ol-
nud Mandri-Eesti kõige turvalisem 
maakond ja seepärast saab nii-öelda 
Exceli põhjal teha järeldusi, et siin on 
ilmselt võimalik kulusid kärpida ja 
kokku hoida. Sellises vaates hägustub 
aga suur pilt – turvatunnet ei saa mõõ-
ta eurodes. Õnneks on meil Järvamaal 
palju abipolitseinikke, kes käivad pat-
rullis. Tihti käiakse oma tööde kõrvalt 
vabatahtlikuna politseitööl ka öisel 
ajal või nädalavahetustel. Väga tervi-
tatav oleks, kui ka päeval jõuaks pat-
rull igale poole terves maakonnas. 

Mis sa arvad endise abipolitseiniku-
na, on selline vabatahtlike kaasa-
mine normaalne nähtus kodaniku-
ühiskonnas või hoopis meeleheitlik 
samm teha politseitöö ära tasuta?

See on minu meelest suurepärane, et 
niisugune võimalus on loodud. Ma ei 
ole statistikat vaadanud, aga mu sise-
tunne ütleb, et päris paljud abipolit-
seinikud on jätkanud karjääri polit-
seiametnikuna, kuna on saanud seda 
tööd vabatahtlikuna järele proovida. 
Iseküsimus on, kui palju abipolitsei-
nikke kasutada ja mis on nende ette-
valmistus. On ju väga suur vahe tead-
mistes ja kogemustes, kui üks käib 
abiks kord kvartalis ning teine mitu 
korda kuus. 

Mis aga abipolitseinike tasusta-
misse puutub, siis ma arvan, et see 
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Tõsi on, et kui sa ise ei räägi 
kõlavalt, milline tööandja sa 
oled ja mida oma tulevastele 

või praegustele töötajatele pakud, ei 
tee seda sinu eest ka mitte keegi teine. 
Kõigile on selge, et tööturul on kon-
kurents aina tihedam ning värbamine 
seda keerukam,“ räägib politsei turun-
dusspetsialist Kairi Kreek, kes andis 
koos kolleeg Rita Mesiga hoo sisse po-
litsei värbamisturundusele. 

Nii muutis PPA mõni aasta tagasi 
kurssi, jõudnud veendumusele, et era-
ettevõtjatega tööturul konkureerimine 
on üha raskem, ent tõhus turundus-
tegevus ja mõjus väärtuspakkumine 
võib olla võti, mis erinevate elualade 
esindajaid, olenemata nende vanusest, 
seda väljakutseterikast ametit proovi-
ma kutsub. „See on olnud üksjagu pikk 
protsess, et jõuda siia, kus me praegu 
oleme. Alustuseks tuli olemasolevate 
töötajatega korraldada fookusrühma 
uuringud, et mõista, kuidas töötajad 
politseid seestpoolt näevad ning mis 
on meie tugevused ja nõrkused,“ kir-
jeldab Sandra Linde, kes peab PPAs 
samamoodi turundusspetsialisti ame-
tit. Fookusrühma uuringu tulemustest 
lähtuvalt tekkisid peamised sõnumid 
ja argumendid väärtuspakkumise loo-
miseks, kust tekkis omakorda PPA 
värbamisturunduse põhisõnum „tõeli-
se tundega töö“. 

Kairi lisab, et intervjuude siht oli 
saada ausat tagasisidet. „Ükski töö-
andja ei tohi end üle romantiseeri-
da. Kui iseenda suhtes aus ei ole, siis 
kaugele niiviisi ei purjeta. Turundus 
ei tähenda seda, et loome asutusest 
idüllilise pildi ja linnuke kirjas. Mõte 
on ikka see, et need väärtused, mida 
meie töötajad esile tõstavad, kõlavad 
ja kumavad päriselt nii nende mõtetes 
kui ka tegemistes. Kõige lõpuks peab 
inimeses tekkima tunne, et mitte ainult 
temal ei ole äge töö, vaid ta tahaks tõ-
simeeli ka oma sõbrale, tuttavale või 
naabrinaisele sama ametit soovitada,“ 
nendib ta. 

Sandra nõustub, et pelgalt ilus pa-
kend turunduses ei müü. „Iga agen-
tuur võib pakkuda pilkupüüdvaid 
loosungeid mistahes asutusele, kuid 
kui see oma töötajaid ei kõneta, ei ula-
tu selle mõju sentimeetritki väljapoo-
le,“ räägib ta. „Minu meelest kirjeldab 
„tõelise tundega töö“ ütlemata hästi, 
kes me politseis oleme ja mida teeme. 
See töö ongi emotsiooniderohke: üks 
päev läheb kõik ladusalt ja hästi, kuid 
juba järgmine päev võib pakkuda ütle-
mata raskeid hetki. Ei ole head halvata 
ja sõnum „tõelise tundega töö“ ühen-
dab kõiki neid sadu rolle meie töös 
ning peegeldab igapäevaste ülesannete 
mitmekülgsust,“ räägib Kairi. 

Ta möönab, et tagantjärele võib 
tunduda, et mis see siis ära ei ole mõtes-
tada ja sõnastada politseitöös kehtivad 
väärtused. „Liiga kergelt meile siiski 
midagi sülle ei kukkunud ja kaasasime 
isegi välise partneri, kes aitaks kõrva-
lise inimesena sõnastada neid väärtusi, 
mis inimestele politseitöös korda läheks 
ja mõjuks. Ühine tõdemus oli, et liiga 
paljud mõtestavad politseitööd ainult 
selle kaudu, mida nad tänavapildis ja 
fi lmides näevad või uudistest kuule-
vad. Politseiauto, relv ja lakkamatud 
krimiuudised ei kirjelda paraku seda, 
kes on need vormi kandvad inimesed 
ning mida nad turvalisuse tagamiseks 
iga päev teevad. Mõneti on see kui igi-
põline võitlus, et politseid kirjeldatak-
se eeskätt just töövahendite, aga mitte 
töötegijate vahendusel. Tõelise tunde-
ga töö annabki signaali, et politseitöö 
võlu ei seisne töövahendites, vaid suure 
südamega inimestes, kes teisi iga päev 
aitavad,“ märgib Kairi. „Veel enamgi, 
ka politseinike ja piirivalvurite töö ei 
seisne ainult selles, kes vilkurite saatel 
kõige kiiremini sündmuskohale jõuab 
ja abi pakub. Logistiline tugi, juriidiline 
abi kuni personalitöö, klienditeenindu-
se ja muuni välja näitab, et PPAs saab 
end iga eluala esindaja maksimaalselt 
proovile panna. Kõike seda püüamegi 
tööandja turunduse kaudu näidata, kes 

Ajal, mil konkurents parimate värbamisel on 
aina tihedam, ei saa ka politsei oodata ja loota, 
et küllap tuleviku turvalisuse loojad ise PPAsse 
tee leiavad. Nii töötavad juba mõnda aega 
politseis parimate peade ja töökaimate käte
leidmisel turunduspro� d.
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ja miks võiksid meie meeskonda kuu-
luda.“ 

Kairi toob ilmeka näite, kuidas PPA 
väärtuspakkumise valmides hakkasid 
politseitöötajad isekeskis arutlema, on 
siis nende töö „tõelise tundega“ või 
mitte. Nimelt said ühes jutuajamises 
kokku narkopolitseinik ning vargus-
juhtumeid lahendav menetleja. Viima-
ne hakkas valju häälega võrdlema, et 
no tema töö küll nüüd nii tähtis pole 
kui narkopolitseinikel. „Uurin siin var-
gusi lihtsalt,“ poetas ta. Seepeale põru-
tas narkopolitseinik: „Mis sa räägid! 
Sinu töö on nii tähtis. Mõtle, kui õn-
nelik on see inimene, kelle rattavarguse 
sa lahendad või kui mõne teise pika-
näpumehe vahele võtad,“ peegeldas ta 
tagasi. „See on hästi lahe näide, kuidas 
meie enda inimesed väärtustavad kõigi 
kolleegide pingutusi ning leiavad tõsi-
meeli, et edu mistahes politseitöö liinis 
on samaväärne iga teisega. Olenemata 
sellest, mis on abivajaja mure, liidab 
nende lahendamine omal moel kõiki 
meie töötajaid,“ sõnab Kairi. 

Fookusrühma uuringu tulemustest 
lähtuvalt koostati PPA väärtuspakku-
mine tulevaste töötajate värbamiseks 
ning kujundati ümber senised töökuu-
lutused. Nüüd annab iga tööpakkumi-
ne lihtsas keeles ülevaate, kellele amet 
sobib, ning sisaldab muuhulgas värvi-
kirevat fotot töötajast, kes seda ametit 
parasjagu uhkusega peab. „Asjaolu, 
et PPA töökuulutustel näitame oma 
tegelike töötegijate nägusid, ei ole asi 
iseenesest. See mõjub päriselt. Kandi-
deerijad saavad aimu, kui ägedad ja 
tegusad inimesed PPAs töötavad, ning 
iga töökuulutusele oma näo kinkinud 
inimene aitab kaasa tööandja kuvandi 
kujundamisele nii, et kasvab ka tema 
enda lojaalsustunne asutuse vastu,“ 
räägib Kairi. 

Sabina Rand-Haddad, kelle eestve-
damisel PPAs värbamisturundust läbi 
viiakse, lisab, et PPA töökuulutuste 
ümberdisainimise kõrval pöörati suurt 
tähelepanu ka tööpakkumiste teksti-
dele. „Mäletan aegu, mil politsei kor-
raldas konkursse, et leida ametnikke 
või peaspetsialiste, ning kirjeldas nen-
de tööülesandeid niivõrd keerukalt, et 
raske oli mõista, millist töötajat õi-
gupoolest otsitakse. Alguses oli üsna 
raske veenda vahetuid juhte, et töö-
kuulutused tuleb arusaadavasse keelde 
ümber kirjutada. Arvati, et vaevalt sel-
lest midagi muutub. Ometi hakkasime 
järk-järgult katsetama, kuidas lihtsas 
eesti keeles lahti seletada, mis tingi-

mustel ja keda enda juurde tööle oo-
tame,“ kirjeldab ta. Pealtnäha väikese, 
kuid mõjult suure muudatuse tulemus 
oli, et ümberdisainitud tööpakkumiste 
peale hakkas politseitööle kandideeri-
ma täiesti teistsuguse profiiliga eriala-
spetsialiste kui kunagi varem. Nad ei 
olnud varem arvanudki, et PPA kedagi 
peale politseinike tööle otsib. „Ma ei 
tea relvadest ja politseitööst kuigi pal-
ju,“ oli peamine argument, mida peeti 
ekslikult politseitööle kandideerimise 
eelduseks. 

„Näiteks otsisime oma ridadesse 
inimest, kes analüüsiks rahvusvahelisi 
lennuandmeid. Tegime ägeda töökuu-
lutuse, kus üksuse juht rääkis väga 
muhedalt sellest tööst, olgugi et tegu 
oli väga spetsiifilise, uudse ja keeruka 
töölõiguga. Tulemus oli, et saime ühe-
korraga 64 kandidaati, kellest saaks 
komplekteerida mitu meeskonda,“ 
rõõmustab Sabina. „Värbamise puhul 
eeldatakse, et ametikohti tuleb turun-
dada pigem väljapoole. Sama oluline 
on aga asutuse erinevaid töövaldkondi 
tutvustada juba olemasolevatele töö-
tajatele. See konkurss oli hea näide, 
kuidas läbimõeldud värbamisturun-
dus aitas kaasa ka sellele, et meie enda 
töötajad said teada, millega lennuand-
meid analüüsivad kolleegid lähemalt 
tegelevad.“

„Üks meie suurematest ülesanne-
test oli värbamisturundusega murda 
müüt, et PPAs saavad tööd üksnes 

 Arvamusfestivali programmitiim. 

Kairi Kreek: „Ükski 
tööandja ei tohi end 

üle romantiseerida. Kui 
iseenda suhtes aus ei 
ole, siis kaugele niiviisi 
ei purjeta.“

Sandra Linde Sabina Rand
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politseinikud. Tegelikult on meil ligi-
kaudu sada erinevat tööd ehk hulga-
nisti võimalusi turvalisuse tagamisse 
panustada. Kandideerijate arv näitab, 
et oleme õigel teel, sest kui varem sai-
me ühe konkursiga mõnele ametiko-
hale kandidaate ühe käe sõrmedel, siis 
praegu on kvaliteetsete kandidaatide 
arv kasvanud mitu korda, ulatudes 
mõnikord sadade sooviavaldajateni, 
olenemata sellest, et riigiasutusel on 
palga poolest tihtilugu raskem eraette-
võtetega sammu pidada,“ märgib 
Sabina. Samas ei ole tema sõ-
nul tähtis ei tööturul ega ka 
turunduses asutust või selle 
töötajaid tingimata kõigi 
teistega võrrelda. 

„PPA vaates peame vaja-
likuks esile tuua oma eripära, 
arendavat ja huvitavat tööd ning 
erilisi inimesi, kes meie meeskonnas 
ühe või teise tähtsa ülesande täitmise 
nimel pingutavad, ning teha seda nii 
ehedalt kui võimalik. Kellegi huvi ju 
ei ole, et uued töötajad leiaks ülejärg-
misel päeval, et kõik polegi nii, nagu 
neile töökuulutuses lubati. Värbamis-
turundus peab olema atraktiivne, kuid 
samamoodi ka üleni aus,“ nendib 
Sabina. 

karjaar.politsei.ee 

Et politseis tekib igas kuus kümneid 
uusi tööpakkumisi, tuli turundajatel 

arv kasvanud mitu korda, ulatudes 
mõnikord sadade sooviavaldajateni, 
olenemata sellest, et riigiasutusel on 
palga poolest tihtilugu raskem eraette-
võtetega sammu pidada,“ märgib 

„PPA vaates peame vaja-
likuks esile tuua oma eripära, 
arendavat ja huvitavat tööd ning 
erilisi inimesi, kes meie meeskonnas 
ühe või teise tähtsa ülesande täitmise 
nimel pingutavad, ning teha seda nii 
ehedalt kui võimalik. Kellegi huvi ju 
ei ole, et uued töötajad leiaks ülejärg-
misel päeval, et kõik polegi nii, nagu 
neile töökuulutuses lubati. Värbamis-
turundus peab olema atraktiivne, kuid 
samamoodi ka üleni aus,“ nendib 

PPA on õpilaste seas 
hinnatud tööandja
Tööandja kuvandi loomise agen-
tuuri Instar uuringust on sel-
gunud, et 2021. aastal on Eesti 
kutsekoolide õpilaste hinnangul 
kõige atraktiivsem tööandja po-
litsei- ja piirivalveamet. 

Kutsekoolide õpilased hindasid atrak
tiivseimaks tööandjaks politsei ja pii
rivalveameti. PPA peadirektori asetäitja 
Janne Pikma sõnul toetab neid värba
misel kõige rohkem see, et turvalisuse 
loomine on tähendusega töö: „Tööelus 
on väärtuse loomine oma inimestele 
järjest olulisem. Oleme viimastel aasta
tel teadlikult pingutanud, et tutvustada 
noortele lisaks patrullpolitseiniku ame
tile ka kõiki teisi töid, mida PPAs teha 

saab. Selleks kasutame noortele tuttavaid 
kanaleid ja nende jaoks tähtsaid inimesi 
ning püüame rääkida oma tööst lugude 
vahendusel.“

Eesti KaubandusTööstuskoja pea
direktor Mait Palts sõnas, et tänapäe
vases tööjõuolukorras, kus on puudus 
nii oskustöölistest kui ka kvalifi tseeritud 
spetsialistidest, tasub tulevikku vaataval 
ettevõttel pingutada oma kuvandi atrak
tiivsuse nimel, sest õppima minnes sün
nivad noortel erialavalikud tihti soovist 
töötada kindlas organisatsioonis, mis 
mõjutab omakorda selle valdkonna po
pulaarsust. „Tugev kuvand on osa väär
tuspakkumisest, mida hindavad kõrgelt 
ka olemasolevad töötajad,“ lisas ta.

Sabina Rand-Haddad: „Üks meie 
suurematest ülesannetest oli värbamis

turundusega murda müüt, et PPAs saavad tööd 
üksnes politseinikud. Tegelikult on meil ligi
kaudu sada erinevat tööd ehk hulganisti 
võimalusi turvalisuse tagamisse panustada.“

Kairi Kreek
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pingutada rohkem ka selle nimel, kui-
das tööturul just PPA tööpakkumisi 
senisest paremini nähtavaks teha. „Sel 
aastal käivitasime uhiuue karjäärilehe, 
kus on kõik politsei tööpakkumised 
üheskoos, sealhulgas vabatahtlikuna 
töötamise võimalused. Sellise eral-
diseisva PPA tööportaalini jõudsime 
neuroteadlaste soovitusel, kes märki-
sid, et inimesed ei leia lõpututest inter-
netiavarustest politsei tööpakkumisi 
kuidagi üles. Nii sündiski mõte teha 
konkurentidest eristuv täiesti eraldi-
seisev karjäärileht kogu infoga, mis 
võiks meie tulevasi töötajaid huvita-
da. Mõne kuuga vaadati PPA karjää-
rilehte üle 10 000 korra, ilma et sellele 
oleks sendi eestki reklaami tehtud,“ on 
Sandra rahul. 

Värbamisel pole aga väärtuspak-
kumine, ümberdisainitud töökuulu-
tused ja karjäärileht ainsad, millega 
PPA turundusprofi d tegelevad. Nii on 
viimasel aastal tööandja turundus po-
litseis rohkem orienteeritud sotsiaal-
meediale. Näiteks valmis 13 klipist 
videoseeria, et tutvustada eriilmelisi 
töid, mida politseis tehakse. Üks pro-
jekti suurimaid eesmärke oli võima-
likult kompaktselt ja atraktiivselt 

näidata, et lisaks tuttavlikule patrull-
politseiniku ametile saab politseis teha 
teisigi tõelise tundega töid. 

„Selle kõrval pakkusime politsei-
töötajatele võimalust näidata oma 
argitööd Instagramis. Eks alguses oli 
kõhklejaid omajagu, kuid samaväär-
selt oli näha elevust, sest töötajad 
tundsid uhkust võimaluse üle iseenda 
näo ja nimega PPAd esindada,“ räägib 
Sandra. Kesksel kohal on Instagrami 
videoreportaaž PPA töötajatega, kes 
näitavad tuhandetele vaatajatele oma 
pealtnäha täiesti tavalist tööpäeva. 
Oma panuse virtuaalsesse töövarju-
päeva on juba andnud patrullpolitsei-
nik, uurija ja vintsioperaator ning pea-
gi ootab ees järgmine teemanädal, kus 
tutvustatakse piirivalvurite tööd.

Uudne virtuaalne töövarjupäev 
pälvis palju tähelepanu, muuhulgas tõi 
politseile ka aasta parima värbamis-
turundusteo auhinna. „Eks see oma-
moodi üllatas inimesi, et politsei avab 
ukse oma argipäeva, on näoga inimes-
te poole ja näitab, kuidas instruktaaži 
korraldame, väljakutsele sõidame, ini-
mestega suhtleme, liiklejaid kontrol-
lime või ka kohvipausi peame. Meile 
endile võib see tunduda niivõrd tavali-

Tänavu kevadel kuulutati välja 
eelmise aasta parim värbamis-
turundustegu, mille võitis PPA 
projektiga „Virtuaalne töövarju-
päev“.

Kõik sai alguse, kui piirkonnapolitseinik 
Ivar Saar võttis suunamudija Victoria 
Villigu üheks päevaks oma töövarjuks. 
Ühise tandemina toodi PPA Instagrami 
jälgijaskonna ette 22 lühikest videolu
gu, kus Ivar näitas, milline on tema töö
päev, ning rääkis sellest, miks talle piir
konnapolitseinikuna töötada meeldib. 
Victoria jäädvustas selle talle omases ja 
noortele meeldejäävas võtmes. 

Žüriile jäi PPA loovlahendus silma noo
rusliku ja julge käsitlusega. Žürii esindaja 
Maris Viirese sõnul oldi võitjas kohe üks
meelel: „PPA murdis ainuüksi selle ühe 
teoga jõuliselt oma kuvandit. Kõik žüriis 
hakkasid mõtlema, miks me ei võiks po
litsei tegemistesse panustada kasvõi va
batahtlikuna. See lugu mõjus ajule heas 
mõttes šokeerivalt!” Muuhulgas kiideti 
seda, et kui töövarjupäev iseenesest on 
tavapärane praktika, siis on selle viimine 
virtuaalseks justkui hästi loogiline mõte, 
mille peale samas tuldud ei ole.

Politsei virtuaalne 
töövarjupäev
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ne, aga ei tohi ära unustada, et enami-
kule jälgijaile pakub politseitöö palju 
huvi ja neil puudub võimalus näha 
lähemalt seda tööd või ka ägedaid ini-
mesi, kui just ise mõne politseinikuga 
tänaval kokku ei satu,“ räägib Kairi. 

Et kirev spekter PPA töövõimalus-
test oleks alati nähtav, tutvustavad tu-
rundajad sotsiaalmeedias süsteemselt 
erisuguseid ameteid politsei- ja piirival-
veametis. „Näiteks pühendasime sel su-
vel ühe kuu sotsiaalmeedias ainult lae-
vastiku töö tutvustamisele. Rääkisime 
oma inimeste kaudu, kui mitmekülgse-

te oskustega inimesed laevastikus töö-
tavad, kes nad on ja millega tegelevad, 
ning lõpetasime sellega, mis tingimustel 
teisedki selle meeskonnaga liituda saak-
sid,“ kirjeldab Sandra.

Tööandja saadikud

„Turunduses nimetame selliseid kol-
leege tööandja saadikuteks, kes aita-
vad oma põhitöö kõrvalt teistelegi 
näidata, mille nimel me iga päev vor-
mi selga sikutame, mõnele ütlemata 
hirmsale sündmuskohale tööle lähe-
me ja nõnda edasi. Iga võimalus, kus 
saame oma töö köögipoolt peegel-
dada, suurendab üksteisemõistmist, 
ent ka rahulolu politseitööga,“ lisab 
Kairi.

„Tutvustamist vajavad kõige klas-
sikalisemad politseitöö liinid piirkon-
napolitseinikest patrullpolitseinikeni, 
sest igaühel neist on hulk põnevaid 
ülesandeid, millest kuigi palju ei teata. 
Näiteks arvatakse, et patrullpolitseini-
ku päev möödub peaasjalikult liiklust 
reguleerides või rahustades. Tegelikult 
võib aga üks juhuslik tööpäev tuua 
patrullile ülesandeid suuroperatsioo-
nidel osalemisest kuni surmateate vii-
miseni välja. Samamoodi on paljudel 
arvamus, et patrullpolitseinikuks just-
kui sünnitakse ja kui politseikooli pole 
noorest peast jalga tõstnud, siis ei ole 
hiljem enam võimalustki tööle tulla. 
Õigupoolest on meil hulk võimalusi, 
kuidas tööle asumise järel vajaminev 

täiendusõpe ja koolitused läbida,“ üt-
leb Kairi. 

Ere näide selle kohta on 14 aas-
tat õpetajana töötanud naine, kellest 
on nüüdseks saanud politseiuurija. 
„Kogu elu õpetajana tegutsenud nai-
ne nentis, et politseitöö on talle alati 
põnev ja äge tundunud, kuid kõhk-
les, kas tema taustaga inimest selles-
se ametisse võetakse. Olles valmis ise 
pingutama ja täiendusõppe läbima, sai 
temast nüüd piltlikult öeldes üleöö uu-
rija. See näitab, et kõik on võimalik, 
kui inimesel on motivatsiooni ja ta on 

valmis oma unistuse nimel ka pinguta-
ma,“ möönab Sandra. 

„Hea on näha, et värbamisturun-
duse toel jõuab PPAsse aina enam uusi 
ägedaid kolleege. Meie töö kaugem 
siht on, et iga PPA töötaja teadvustaks 
oma rolli ja võimalusi asutuse turun-
damisel, teaks meie väärtuspakkumust 
ning mõtestaks eeskätt iseenda jaoks, 
mil moel teeb just tema ise PPAs „tõe-
lise tundega tööd“. See ei tähenda, et 
igaüks peaks oma sõpradele iga hinna 
eest politseitööle tulemist soovitama. 
Küsimus on hoopis selles, mis tundega 
meie inimesed teistele oma tööst räägi-
vad ning kas nad teavad vajaduse kor-
ral öelda, kes ja kuidas soovi korral 
samuti seda tööd teha saaks,“ märgib 
Kairi. 

„Meie töötajate endi sõnadel ja te-
gudel on suurim roll ägedate inimeste 
leidmiseks. See, kuidas me oma tööst 
räägime, kõneleb meie asutusest kui 
tööandjast kõige ausama loo. Seepä-
rast on hästi oluline, et PPA inimeste-
le meeldiks siin töötada ning kõik me 
oleksime uhked oma töö üle. Kui seda 
laadi hea tunnetus on olemas, paistab 
see ka väljapoole ning aitab nutikatel 
ja asjalikel inimestel meieni jõuda, et 
koos Eesti elu turvalisemaks teha,“ 
avaldavad turundusprofid lõpetuseks, 
mis võiks olla PPA värbamisturunduse 
suurim edulugu. 

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

Sandra Linde: „Iga agentuur võib pakkuda 
pilkupüüdvaid loosungeid mistahes asutusele, 

kuid kui see oma töötajaid ei kõneta, ei ulatu selle 
mõju sentimeetritki väljapoole.“

PPA kui 
tööandja

Inimeste 
heaks 
Koos meiega 
aitad inimesi, 
lood meelerahu 
ja turvalisust

 Ühtehoidva  
meeskonnaga
Inimesed on parim 
põhjus, miks polit

seis töötada

Iga päev 
põnevusega
Avastad end ikka 
ja jälle harukord
sete tegemiste 
keskelt

Hoolides 
tervislikust 

eluviisist 
Sinu hea füüsi

line ja vaimne 
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Rohkete 
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keskel
Politseis on sul  
võimalus teha 
üle saja erineva 
töö

Nüüdis- 
aegse töö-

korraldusega
Oleme paindlikud 

ning arvestame 
sinu soove, et 

leiaksid tasakaalu 
töös ja eraelus
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Augusti viimasel päeval kont-
rollisid politseinikud Tallinna 
sadamas Helsingisse suundu-

vaid reisijaid. Terminali ette ülesrivis-
tatuna peatasid nad praamile sõitvaid 
autosid, paludes juhtidel muu hulgas 
avada pagasiruume. Nii põhjalik kont-
roll Schengeni sisepiiril näis sageli Ees-
ti ja Soome vahel reisivatele inimestele 
tollal veel mõneti võõras, kuid autoju-
hid olid valdavalt koostööaltid ja sõb-
ralikud, tundes vahel ka huvi, keda või 
mida otsitakse. 

Universaalkerega vanemat BMW-d 
juhtiv Soome elamisloaga Iraagi koda-
nik ei tahtnud esiti auto pagasiruumi 
avada. Sellele oli väljastpoolt kinni-
tatud jalgratas, mis tegi ettevõtmise 
keerukaks. Tagumisest aknast oli näha 
pagasiruumis varuratast ja mitut tek-
ki. Politseinikud jäid endale kindlaks 
ja vaatasid kogu auto sisemuse hoo-

lega läbi. Pagasiruumi 
peidetuna leidsid nad 
33aastase iraaklase. 
Ääretult ebatavaline 
tabamus, kuid õigu-
poolest oli seda juba 
mõnda aega oodatud – 
varem või hiljem pidi 
see juhtuma.

Üks tuhandetest

Iraaklane, keda Soome smugeldada 
püüti, on üks neist tuhandetest inimes-
test, keda Valgevene võimud on viimas-
tel kuudel kasutanud hübriidrünnakus 
Euroopa Liidu riikide vastu. Mees len-
das augustis Iraagist Minskisse, toi-
metati Valgevene ja Läti piirile, mille 
ta seejärel ebaseaduslikult ületas. Selle 
eest tuli tal välja käia tuhandeid euro-
sid. Lätist võttis ta oma autole Soomes 

Esimesed märgid, et Valgevene plaanib kasutada 
migrante hübriidrünnakus Euroopa Liidu vastu, 
ilmnesid juunis. Juba mõni kuu hiljem tuli eba-
seadusliku läbirändega silmitsi seista ka meil. 

elav kaasmaalane, kellega koos 
hiljem Tallinna sadamas va-
hele jäädi. Smugeldaja sai 
Eestis kohtult karistada, 
33aastane iraaklane saa-
deti kinnipidamiskeskuses-
se ning ta õnnestus vähem 

kui kuuga tagasi kodumaale 
saata. 
Järgmiste nädalate jooksul 

tabasid politseinikud Eestis läbirändelt 
või selle korraldamiselt veel kaheksa 
iraaklast. Kui paljudel on õnnestunud 
Eestist Soome või Rootsi rännata, ei 
tea täpselt keegi, kuid kaudsete tõen-
dite pinnalt võib hinnata, et neid on 
varem kardetust vähem. 

Surve kasvab kiiresti

Esimesed märgid selle kohta, et Valge-
vene ja Leedu piiril on toimumas mi-

 TUULTES
Rändekriisi

Gert Kaju
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dagi väga ebatavalist, tulid esile juu-
nikuus, mil PPA eri üksuste töötajad 
hakkasid olukorda täpsemalt jälgima 
ning asutuse juhtkonda seal toimu-
vast teavitama. See, millise hooga kas-
vas Valgevenest Leedu piirile saadeta-
vate valdavalt iraaklastest migrantide 
voog, üllatas nii Leedu ametnikke kui 
ka naaberriike. „Kui juuni lõpus tegi 
meid ärevaks, et Leedu on tabanud nä-
dalaga umbes sada ebaseaduslikku pii-
riületajat, siis rääkisime juuli alguses 
juba sajast inimesest päevas. Ka Lee-
du enda halvimad prognoosid olid igas 
mõttes lõhki,“ teatab Gert Kaju, krii-
sireguleerimise grupi juhtivspetsialist. 
Leedu kuulutas välja eriolukorra. Pea-
gi sattusid rändesurve alla esmalt Läti 
ning seejärel Poola. 

Tekkinud olukorras oli selge, et 
läbirändeks peab senisest rohkem val-
mistuma ka Eesti. Just läbirändeks, 
kuna varasem kogemus oli näidanud, 
et Eesti ei ole oma kogukonda otsivate 
sisserändajate jaoks siht-, vaid võima-
lik transiidiriik Põhjamaadesse. 

Lisaks aina kasvavale rändesurvele 
Valgevenest tegid suvel PPAd ärevaks 
signaalid selle kohta, et Venemaal 
viibib seoses jalgpalli maailmameist-
rivõistlustega endiselt mitu tuhat ini-
mest, kes võivad tahta rännata Eesti 
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kaudu Euroopa Liitu. Vastuseta oli 
ka küsimus, kas ja millist osa plaanib 
migrandivoogude suunamisel mängida 
Venemaa ning kas surve alla võib sat-
tuda ka meie välispiir. 

Leedule appi

PPA kriisireguleerimise meeskond, jul-
geoleku- ja teised seotud partnerasu-
tused asusid senisest tihedamini ja re-
gulaarsemalt infot jagama. Loodi uus 
koordinatsioonivorm, et kiiresti tööta-
sandi infot vahetada. PPA juhtkonna 
kõrval hakati infoga varustama riigi 
tippjuhtkonda ja valitsust. Juuli algu-
ses korraldati PPAs kaks õppust, üks 
Lääne prefektuuris, teine Lõuna pre-
fektuuris, kus mängiti läbi juhtimine 
ja planeerimine massilise sisserände 
olukordades. Sisuliselt harjutati üsna 
realistlikku olukorda, kus sisepiiril on 
tabatud hulk migrante, keda on vaja 
majutada, tuvastada, menetleda, ning 
samal ajal on vaja läbi viia maastiku-
otsinguid teiste ebaseaduslike sisserän-
dajate tabamiseks. Hiljem korraldasid 
analoogsed õppused ka Põhja ja Ida 
prefektuur. 

3. juulil küsis Leedu siseministee-
rium Eestilt abi oma välispiirile ning 
viis päeva hiljem oli PPA esimene 
kümneliikmeline üksus juba Leedus. 
Nii kiire ESTPOL5 üksuse lähetus 
sai teoks, kuna meeskond oli juba 
komplekteeritud ning valmis minema 
Sloveeniasse, kus nad oleks pidanud 
kolmanda rotatsioonina samuti eba-
seadusliku läbirände vastu võitlema. 
Nüüdseks on PPA lähetanud Leetu 
juba neljanda meeskonna ning vähe-
malt kaks rotatsiooni on plaanis veel 
leedulastele appi saata. 

Plaanide uuendamine

Eestil on erinevate hädaolukordade la-
hendamiseks koostatud hädaolukorda-
de lahendamise plaanid, lühendatuna 
HOLPid. Üks neist hädaolukordadest 
on massiline sisseränne. Leedus toi-
muva taustal sai peagi selgeks, et juba 
varem ettevalmistatud HOLPi on vaja 
täpsustada ja uuendada. „Vana HOLP 
oli ennekõike teoreetiline kontsept-
sioon, pigem kompromisside kogum, 

• Augusti lõpus tabasid politseinikud 
Tallinna sadamas sõiduki pagasi
ruumist iraaklase, kes on tänaseks 
koduriiki tagasi saadetud. Teda 
Soome smugeldada püüdnud seal
se elamisloaga Iraagi kodanik sai 
septembris Eestis kohtult karistada. 

• Oktoobri alguses tabasid 
politseinikud Pärnumaal 
TallinnaRiia bussis 
25aastase iraaklase, 
kes oli samuti sisene
nud Euroopa Liitu läbi 
Valgevene. Ta esitas po
litseinikule teise inimese 
dokumendi. Praegu viibib ta 
kinnipidamiskeskuses ja polit
seinikud teevad Lätiga koostööd,  
et mees tagasi saata. 

Paari kuuga tabati viis läbirändajat 
Iraagist ja kolm smugeldajat

• Oktoobri keskel pidasid politseinikud 
Tallinna sadamas kinni kolm Iraagi 
kodanikku. Neist üks esitas politseini
kele teise inimese dokumendi ning tal 
ei olnud õigust Eestis viibida. Politsei 
kahtlustab, et kaks temaga koos reisi
nud Soome elamisloaga Iraagi kodanik

ku püüdsid teda toimetada üle 
riigipiiri. 

• Oktoobri keskel pidasid 
politseinikud Tallinnas Üle
miste piirkonnas kinni kaks 
Iraagi kodanikku, kes olid 
saabunud Euroopa Liitu 

läbi Valgevene ning soovisid 
reisida ebaseaduslikult Eesti 

kaudu Rootsi. Tegelikult soovi
sid nad reisida Rootsi kaudu ringiga 
Saksamaale.

Piirikontroll 
Tallinna sadamas 
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aga see ei olnud rakendatav plaan,“ 
sõnab Gert Kaju. Nii moodustati PPA 
juhtimisel HOLPi rakenduskava koos-
tamiseks töörühmad, kuhu olid kaasa-
tud ka partnerasutused. 

Augusti alguseks sai uue plaani 
kondikava valmis ning praegu seisab 
ees selle kinnitamine ja läbiharjuta-
mine. Lihtsustatuna on sellise plaani 
eesmärk panna võimalikult täpselt 
paika, kes, mida, kus ja kuidas teeb 
olukorras, kui Eestit tabab massiline 
sisseränne. Mis rollid on kanda juht-
asutusel ehk PPA-l, millega aitavad 
Kaitseliit, kaitsevägi, kohalikud oma-
valitsused jt partnerid? Poolat, Leedut 
ja Lätit tabanud olukorra kordumine 
Eestis nõuaks väga olulisel määral 
asutuste tavatöö muutmist, ressursside 
ümberpaigutamist ning paratamatult 
mingitest tegevustest loobumist. 

VALMISOLEK

PPA on lähetanud Leetu juba 
peaegu 50 politseinikku
Alates juulist on PPA lähetanud Leedule 
appi ESTPOL5 politseiüksusi juba neljal 
korral, kokku on kuuajalistel lähetustel 
osalenud 47 politseinikku. Esimesed 
kolm üksust olid kümneliikmelised ja 
töötasid piirialal. Viimane üksus lähetati 
Leetu oktoobris ning see koosnes juba 
17 politseinikust. Esimest korda saade
ti Leetu kaks koerajuhti koos koertega 
ning massiohje väljaõppega politseini
kud, kelle peamine ülesanne on tagada 
korda sisserändajate majutus ja kinni
pidamiskeskustes. Samuti lähetati Lee

tu droonimeeskond, kelle ülesanne on 
piirilõigu õhuseire. 

Meeskonna lähetamise eelbriifi ngul 
kiitis siseminister Kristian Jaani kolme 
varasema ESTPOL5 üksuse tööd: „Meist 
räägitakse Leedus väga positiivses võt
mes. Kolm senist meeskonda on maha 
jätnud korraliku jalajälje. See kogemus ja 
kontaktid, mis te sealt saate, on äärmi
selt olulised. Olen kindel, et te kraabite 
meie sealset jalajälge veel sügavamaks 
ja laiemaks!“ Leetu on plaanis lähetada 
ESTPOL5 viies ja kuues rotatsioon. 

Oktoobris lähetas PPA Leedule 
appi ESTPOL5 neljanda meeskonna

Binokkel aitab piiripatrullis 
kahtlast liikumist tuvastada

 Soistel piirialadel on üks-
jagu tüütuid putukaid, kelle 
eest end võrguga varjatakse

Eesti ja Leedu 
korrakaitsjad 
ühispatrullis
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nud suuna ka Põhjamaadesse ja selle 
rändekanali sulgemise edukus sõltub 
valdavalt kahest asjaolust. Esiteks võib 
rändevoog suunda muuta siis, kui Sak-
samaa asub oma riiki saabumist tõkes-
tama või taastab koguni piirikontrolli. 
Teiseks võib Eestist läbiränne kasvada, 
kui praegu Lätis, Leedus ning Poolas 
majutus- ja kinnipidamiskeskustes vii-
bivad sisserändajad saavad signaale, et 
nende eelkäijatel on õnnestunud Eestit 
läbides Põhjamaadesse jõuda. Sestap 
on äärmiselt oluline võimalikult palju 
läbirändekatseid tõkestada ja sellest ka 
teada anda. Kuna Eestit on rändevood 
läbinud varemgi, teavad politseinikud, 
et migratsioonikanali teket on märksa 
lihtsam ja odavam ennetada kui hiljem 
püüda seda sulgeda. 

See, et keeruline olukord Valge-
vene ja Euroopa Liidu piiril lähiajal 
lahenduse leiaks, on ülimalt ebatõe-
näoline. Valgevene jätkab ilmselgelt 
olukorra süvendamist piiril, püüdes 
muu hulgas provotseerida naabrite 
piirivalvureid. Minskisse saabub nä-
dalas hulgaliselt lende Lähis-Idast, 
lisaks on Euroopa Liitu rännata soo-
vivatel migrantidel võimalik kasutada 
lende näiteks Türgist või Süüriast. 
Samuti on Valgevene võimud avanud 
rahvusvaheliste lendude jaoks oma 
teiste linnade lennujaamad. Oht, et 
ilmade jahenedes muutuvad uudised 
piiri läheduses hukkunud inimestest 
aina sagedasemaks, on väga suur.

Ilmar Kahro
kommunikatsioonibüroo

VALMISOLEK

Käivitatakse 
strateegiline staap

Kui HOLPi rakenduskava põhiosa au-
gusti algul valmis, oli PPA olukorras, 
kus samal ajal oli ukselävel kaks po-
tentsiaalset kriisi. Kuna rändesurve 
Leedule näitas aina kasvamise märke, 
sai läbirändevastane võitlus omale ope-
ratsiooni staatuse ja nime Toonekurg 
– Leedu rahvuslinnu järgi. Samal ajal 
hakkasid kasvama COVIDisse naka-
tumise näitajad. Olenemata kriisist, on 
PPA oma ressurss üks ja sama. Et ole-
masolevat ressurssi nutikalt kasutada, 
on käivitatud PPA strateegiline staap.

Kuna valitsus eraldas PPA-le lisa-
raha kriisidega toimetulekuks, said 
võimalikuks senisest ulatuslikumad 
tegevused läbirände tõkestamiseks. 
Lõuna ja Lääne prefektuuris hakkasid 
politseinikud märksa tihedamini kont-
rollima riiki saabuvaid sõidukeid ja 
inimesi. Põhja-Eesti sadamates hakati 
kontrollima enamikku riigist Põhja-
maadesse suunduvaid reisijaid. Kuni 
tänaseni tõkestab Eestis iga päev üle 
kahekümne lisapatrulli ebaseaduslik-
ku läbirännet. 

Ennetada on lihtsam 

Tõsi, praegused Valgevenest tulevad 
rändevood liiguvad pärast ebaseadus-
likku piiriületust valdavalt lõuna poole 
– Saksamaale. Seal on eelkõige Iraagist 
pärit migrantidel ees suured kogukon-
nad, kellega soovitakse liituda. Kuid 
osa Euroopa Liitu soovijatest on võt-

 Jalgsipatrull Leedu-
Valgevene piiril

Tallinna sadamas avastati 
pagasiruumi peidetud 
iraaklane, keda püüti 
Soome smugeldada 

Teabeseiregrupp aitab 
teha õigeid otsuseid

Augusti alguses, kui PPAs loodi COVIDi 
leviku tõttu ja rändekriisi ennetamiseks 
strateegiline staap, otsustati esimest 
korda moodustada staabi otsuste toe
tamiseks eraldiseisev teabeseiregrupp. 
Gruppi juhtima kutsutud Roger Kumm 
märkis, et nii piirangud viiruse tõrjumi
seks kui ka massiline sisseränne võivad 
ühiskonnas tekitada rahulolematust 
ning tuua kaasa massilisi korratusi, see
pärast on hädavajalik olukorda pidevalt 
seirata ja muu hulgas ka ühiskondlikku 
temperatuuri kraadida. 

Nii oli Rogeri meeskonna ülesanne 
anda otsustajatele võimalikult head üle
vaadet Valgevene ja Euroopa Liidu piiril 
toimuvast, samuti sellest, mis toimub 
Eesti ning naaberriikide meediaruumis. 
Tippajal andis teabeseiregrupp olukor
rast ülevaadet iga päev, kuid peamine 
oli siiski nädala ülevaade, mille tarvis 
koondati kokku piiri tagant saadav ava
lik ja partneritelt saadud info ning kõiki
dest teistest allikatest, muu hulgas eri
nevatest kommentaariumidest saadud 
teave. „Nädalane olukorrapilt pani aluse 
iganädalasele ohuhinnangule, ennus
tas edasist trendi ja võimalikke narratiivi 
muutusi,“ sõnas Roger. 

Teabeseiregrupp koosneb kümme
konnast PPA ametnikust, kes töötavad 
iga päev erinevates politseiüksustes. 
Loomulikult annab iga nädal teabe
seiregrupile sisendit väga palju inimesi 
meie asutusest ja väljastpoolt. Nüüd
seks on otsustatud seegi, et kui stratee
giline staap oma tegevuse lõpetab, jät
kab teabeseiregrupp oma tööd sarnaste 
ülesannetega ka edaspidi.
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Avaliku ruumi loomisel on olu-
line roll politseinikel, kes tur-
valisuse ekspertidena saavad 

aidata kujundada keskkonda nii, et 
see oleks ohutu ning süütegude toime-
panemise võimalus oleks viidud seal 
miinimumini. 

Kurjategija, kannatanu 
ja … keskkond

„See on ju ennetus,“ vastab PPA ennetu-
se ja süüteomenetluse büroo juhtivkor-
rakaitseametnik Kairi Ränk küsimusele, 
miks turvalise ruumi loomise teema po-
litsei seisukohast tähtis on. Tema väitel 
ei piisa ainult kannatanute ja kurjate-

gijatega tegelemisest, vaid 
peame mõistma laiemalt 
süütegude ilmnemise põhju-
si. Keskkond on äärmiselt täh-
tis komponent, millega politseini-
kudki tegelema peavad. Mis on need 
asjaolud, mis võisid toime pandud süü-
tegu või tekkinud ohuolukorda soodus-
tada? „Meie oleme spetsialistid, kel on 
olemas teave selle kohta, kes, kus ja mis 
ajal süütegusid toime paneb. Nii et alati 
on nutikas mõelda, kas ma saan kesk-
konnas midagi ära teha selleks, et neid 
ära hoida,“ ütleb Kairi. 

Tema sõnul on Eestis piirkondi, 
kus politseinikud räägivad keskkon-
na ja ruumi planeerimises juba väga 

Väikelaste mänguväljakule, mahajäetud hoo-
nesse või pimedasse parginurka kogunevad teis-
melised. Park, millest ema oma väikelapsega 
läbi jalutada ei taha. Elamurajoon, kuhu 
operatiivsõidukid manööverdama ei mahu. 
Jõe peal kihutavad jetid, seisma jäänud liini-
bussi tagant üle tee jooksvad jalakäijad või 
ristmikku varjavad põõsad. 

aktiivselt kaasa ning neil on tekki-
nud nii mõnigi hea praktikasuund. 
Peamiste partneritena turvalises 
ruumiloomes nimetab ta kohalikke 
omavalitsusi ja elanikke ning päästet. 
Kairi arvates ei ole koostööd tehes 

oluline, kelle poolt tuleb init-
siatiiv. Kõige tähtsam on 

koostöötahe. „Maail-
ma praktika on näi-
danud, et siin ei ole 
vaja panna tööle 
tohutut bürokraa-
tiamasinat. Spet-
sialistidel on vaja 

lihtsalt saada kokku 
ja rääkida ning arutelu 

kaudu jõuda parimate la-
hendusteni.“

Kairi meelest on turvalise ruu-
miloomega tegelemisel ühest küljest 
kõige raskem, aga teisest küljest kõige 
huvitavam see, et meile ei ole ette öel-
dud, mis need võimalikud lahendused 
on. „Kusagil ei ole kirjas, et selles ko-
has peab puud maha saagima, sinna 
valgustuse panema või tänna kaame-
ra üles sättima. Lahendused sünnivad 
ühises arutelus partneritega,“ sõnab 
Kairi.
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Ruumiloome
suurendab turvalisust

Kairi Ränk
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KESKKOND

Keskkond suurendab 
turvatunnet

Lääne-Harju politseijaoskonna piir-
konnavanem Kelly Miido räägib, et 
ruumi planeerimises on tähtis 
arvestada erinevaid huve 
ja eri eas inimesi. Lin-
naruum võiks olla sel-
line, et kõigil oleks 
tegevust, nii looduse-
armastajal, spordihu-
vilisel kui ka näiteks 
lastega perel. Kelly 
toob näite ühe Tallinna 
pargi kohta, mis ei ole küll 
veel praeguseks valmis, kuid 
mille planeerimisel võeti arvesse, et 
kõigil oleks seal midagi teha. „Politsei 
on teinud õiguskorra analüüsi, hinna-
nud võimalikke ohte ja andnud sisen-
di valvekaamerate paigaldamise koh-
ta. Kuigi park ei ole veel valmis, võin 
öelda, et selle pargi loomisele on tur-
valise linnaruumi vaates lähenetud ter-
viklikult.“ Kelly meelest aitab linna 
heakord kaasa kogukonnas turvatunde 
tekitamisele. Näiteks on Taanis võetud 
eesmärgiks, et igal inimesel peab oma 
kodust lähima pargini olema mitte roh-
kem kui 300 meetrit.

Ka Ida-Harju politseijaoskonna 
juht Roger Kumm ütleb, et kogukon-
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limas juba varem ja nad tegid seda 
ilma projektis ette nähtud spetsiaal-
sete kohtadetagi, siis oli turvalisuse 
seisukohast mõistlik need kohad sinna 
ehitada. Eesmärk oli vältida isetekke-
lisi grillimiskohti, soovimatus kohas 
prügi ja võimalikku ohtu loodusele,“ 
lausub Roger ja lisab, et grillimiskoh-
tade väljaehitamisega tekkis kohalikul 
omavalitsusel hoopis tõhusam võima-
lus heakorda tagada. „Planeeringus 
nähti näiteks ette kohtade suhteline 
avarus, et tekitada paremat sotsiaalset 
kontrolli.“

Sama pargi plaanimisel andis po-
litsei nõu ka pallimänguplatside koh-
ta. „Tegime ettepaneku nihutada need 
elumajadest kaugemale ja luua ro-
hebarjäär, et pallimängu helid oleksid 
summutatud. Varasemast kogemusest 
ühe teise pargiga teadsime, et noored 
mängivad tõenäoliselt palli ka hilisõh-
tul ja tekkiv müra võib elanikke sega-
ma hakata.“

Rogeri väitel on ühest küljest vaja 
ruumi planeerimisel kaasa rääkida ja 
võimalikke probleemkohti märgata, 
aga teisest küljest tuleb protsessi käi-
gus ka ise õppida ja areneda. Ta toob 
näiteks eespool nimetatud pargi, kuhu 
ehitati väikelaste mänguväljak. Juh-
tus see, et lasteaiaealistele mõeldud 
mänguväljakul hakkasid parkuurima 

teismelised noored. Kuna noo-
rukitele pargis atraktsioone 

polnud, hakkasid nad en-
dale meelepäraseid te-
gevusi tegema seal, kus 
õigupoolest ei tohiks. 
„Nii et see on kindlas-
ti õppimise koht. Plaa-

nimise käigus oleks 
pidanud mõtlema eri eas 

lastele ja noortele, et ohu-

Kelly Miido

Roger Kumm

na turvalisus sõltub linna heakorrast: 
„Kui näiteks pargis on maas konid ja 
taara, siis ei käi seal korralik inimene, 
kes tekitaks sinna ka sotsiaalse vastu-
tuse. Seal käivad inimesed, keda konid 

ja taara ei häiri.“

Miks peaks 
politseinik 
plaanima parki?

Roger räägib ühest 
Tallinna pargi rajami-

sest, kuhu politsei oli 
kaasatud projekteeri-

mise etapis. „Nägime, et 
paljud turvalisusega seotud 

probleemid said juba selles etapis la-
henduse.“ Näiteks olid parki planeeri-
tud muuhulgas grillimiskohad, mis al-
gul tekitasid turvalisuse vaatest pigem 
negatiivseid emotsioone. Äkki kogune-
vad sinna seltskonnad, kes on 
lärmakad, tarbivad alko-
holi ja rikuvad avalikku 
korda. Üheskoos pargi 
plaanijatega jõuti aru-
saamani, et tuleb läh-
tuda kogukonna hu-
videst. 

„Kuna kogukonna 
liikmetel oli harjumus 
käia sellel haljasalal gril-

Kelly Miido:  
„Linnaruum võiks 

olla selline, et kõigil 
oleks tegevust, nii  
loodusearmastajal, 
spordihuvilisel kui ka 
näiteks lastega perel.“
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olukordi vähendada. Samas tuleb ruu-
mi planeerimisel alati silmas pidada, 
et olukord võib ajas muutuda, ning 
siis on vaja teha muudatusi.“

Ruumiloome praktika 
Tartust Pärnuni

Tartu piirkonnavanem Siim Linnard on 
Tartus mitmel juhul teinud kohaliku 
omavalitsusega koostööd, et mahajäe-
tud ja lagunenud hooned ei muutuks 
probleemseteks kogunemiskohtadeks. 
„On olnud mitu juhust, kus mahajäe-
tud ja ehituslikult ohtlikesse hoone-
tesse on hakanud kogunema noored. 
Juhtisime tähelepanu, et säärastele ehi-
tistele tuleb ligipääs teha võimatuks või 
kaaluda hoone lammutamist.“ Siimu 
sõnul on mitu sellist tühjana seisnud 
nn tondilossi linna kaasabil nüüdseks 
lammutatud. 

Pärnu piirkonnavanem 
Karin Uibo toob näite 
Pärnu kolmanda silla 
planeerimise kohta, 
kus politsei on samuti 
kaasa rääkinud ja nõu 
andnud nii avaliku kor-
ra, liikluskorralduse kui 
ka operatiivsõidukite ligi-

KESKKOND

Pärnu linna jõeplaneeringu 
projektis. „Oleme aida-

nud selgitada võimalik-
ke murekohti, jaganud 
infot, kui palju ja mis 
tüüpi rikkumisi ning 
mis asukohas oleme 

tuvastanud,“ ütleb ta. 
Politsei on andnud nõu 

jõealal liiklemise korral-
damise ja selle kohta, kuidas 

jõeala mõistlikult ära jagada, et sin-
na mahuksid nii ujujad, kalastajad 
kui ka veesõidukid. „Oleme aidanud 
üle vaadata paatide veeskamiskohad, 
veesõidukite liikumisalad ja ujumiseks 
ettenähtud kohad.“ Janek on koos-
tööga väga rahul, sest Pärnu jõgi on 
suvel väga populaarne ja on tähtis, et 
kõik saaksid jõemõnusid turvaliselt 
nautida.

Miks see õnnetus  
juhtus just siin?

Roger Kumm on Ida-Harju politsei-
jaoskonnas turvalise ruumiloome si-
dunud erinevate tööliinidega. „Mul 
on jaoskonna tegevuskavas see teema 
kirjas ja minu ootus on, et iga ametnik 
oma töökohustusi täites märkaks ka 
keskkonnaga seonduvat.“ Probleemi 
märgates tuleb sellest teada anda kas 
piirkonnapolitseinikule või otse kohali-
kule omavalitsusele. Ta loetleb näiteid, 
millele on tema jaoskonna töötajad tä-
helepanu juhtinud: mõni põõsas varjab 
ülekäiguraja juures nähtavust, kusagil 
on lumi koristamata või oleks tarvis 

pääsu küsimustes. „Oleme 
arutanud nii kaamerate 
kui ka valgustuse pai-
galdamist, silla ma-
hasõitude turvalisust 
ja seda, et kui sillal 
peaks midagi juhtu-
ma, kuidas siis liiklus 
kiiresti ümber korral-
dada. Samuti seda, kuidas 
saavad politsei ja pääste silla 
juurest vajaduse korral jõe peale, kui 
on vaja sillale ligi pääseda jõelt,“ loet-
leb Karin. Peale selle on politsei jaga-
nud mõtteid, kuidas planeerida silla 
otstesse kavandatavaid haljasalasid, 
kuni selleni välja, mis puid ja põõsaid 
võiks sinna istutada. Karini arvates 
on niisugune koostöö väga tähtis juba 
planeerimise etapis. „Sarnaste ülisuur-
te ja keerukate projektide puhul võib 

võimalikke puudujääke olla hil-
jem keeruline või rahaliselt 

väga kallis muuta.“
Pärnu jaoskonna 

merepääste- ja piiri-
kontrolligrupi välijuht 
Janek Pinta kõneleb 
aga sellest, kuidas polit-

sei on olnud turvalisuse 
teemadel edukas partner 

Kairi Ränk: „Kusagil ei ole kirjas, et selles kohas 
peab puud maha saagima, sinna valgustuse 

panema või tänna kaamera üles sättima.  
Lahendused sünnivad ühises arutelus partneritega.“

Elvas sai pikka aega politsei  
kaebusi lagunenud ohtliku maja  
kohta, kus kogunesid nii noorukid 
kui ka asotsiaalid 

Linnavalitsus võttis aga kätte ja  
lasi lagunenud maja lammutada. 
Nüüd laiub seal muruväljak ning  
ühtki probleemi enam ei paista 
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mõni ristmik turvalisemaks ehitada.
Roger lisab, et ka patrull-

politseinikud saavad oma 
töös väga edukalt kesk-
konnast tulenevaid 
võimalikke murekohti 
märgata. „Toon näi-
te. Kui patrull läheb 
kiirust mõõtma, siis 
minnakse enamasti 
sinna, kus on kiiruseüle-
tamisega probleem. Aga 
selle koha peale minnes tuleks 
ka patrullil märgata ja mõelda, mida 
teha, et selles kohas kihutamist vähem 
oleks.“ Rogeri väitel on nad oma jaos-
konnas umbes poolteist aastat raken-
danud põhimõtet, et patrullid soovita-
vad lahendusi turvalisema keskkonna 
loomiseks. „Mina näen, et see töötab. 

KESKKOND

Kust sai alguse 
turvalise ruumi 
loomise idee?

Turvalise ruumi loomine on algu
se saanud Ameerikast, kus võeti 
kasutusele CPTED (Crime Pre-

vention through Environmental Design) 
mõiste – kuritegude ärahoid keskkonna 
kujundamise kaudu. Esimesena kasu
tas seda mõistet 1971. aastal Amee
rika kriminoloog C. Ray Jeffery, kes 
kirjutas oma raamatus: „Kuritegevust 
saab kontrollida linnaplaneerimise kau
du, mille puhul on turvalisus ja ohutus 
planeeritud tänavatesse, hoonetesse 
ja parkidesse. Meie linnad on ebatur
valised, kuna pakuvad võimalusi ku
ritegude sooritamiseks. Linnasid võib 
aga planeerida ka nii, et see suurendab 
lähedasi kontakte inimeste vahel.“

Politseil on 2020. aastal valminud 
turvalise ruumi loomise kontseptsioon, 
milles PPA on üheks strateegiliseks 
eesmärgiks seadnud kogukondade tur
valisuse ja elukeskkonna ohutuse, mille 
saavutamiseks soovime turvalisuse eks
pertidena senisest enam kaasa rääkida 
avaliku ruumi kujundamises ja olla asja
tundlik partner keskkonna kujundamisel. 

Allikas: PPA turvalise 
ruumi loomise kontseptsioon

Kõige tähtsam on, et võimalik lahen-
dus ei jääks pidama patrullpo-

litseiniku pähe, vaid sellega 
tegeldaks edasi.“

Lisaks töötatakse 
tema sõnul Ida-Har-
ju jaoskonnas põhi-
mõttel, et kui juhtub 
kergliikleja osalusel 

õnnetus, siis vaatab õn-
netuspaigad alati hiljem 

üle piirkonnapolitseinik. 
„Eesmärk on minna kohapea-

le ja tajuda keskkonda laiemalt ning 
seeläbi anda hinnang, miks see õnne-
tus juhtus just siin. Tuleb hinnata, kas 
seal oli võimalikke keskkonnast tule-
nevaid tegureid, mis võisid selle juhtu-
mist mõjutada, kas oli piisav nähtavus 
ja valgustus, parasjagu võimalusi tee-
ületuseks ja nii edasi.“

Roger on välja töötanud spetsiaal-
se vormi, mis on praeguseks kasutuses 
mujalgi PPAs. Vorm võimaldab kesk-
konnast tulenevat probleemi selgitada 
ja sellega tegelemisel silma peal hoida. 
„Turvalise ruumiloome teemaga tuleb 
tegelda teadlikult. Nii saab see ühel 
hetkel igapäevatöö elementaarseks 
osaks,“ lausub ta. 

Kristi Raidla
kommunikatsioonibüroo
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Roger Kumm: 
„Kui pargis on maas 

konid ja taara, siis ei 
käi seal inimene, kes 
tekitaks sinna ka sot
siaalse vastutuse. Seal 
käivad inimesed, keda 
konid ja taara ei häiri.“

Pärnu kolmanda silla 
planeerimisel andis 

politsei nõu, kuidas ehitusega 
tagada avalik kord, sujuv liiklus 

ja operatiiv sõidukite ligipääs

Janek Pinta
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Pirita-Kose lasteaia 4-5aastaste 
põnnide küsimustele vastasid Ida-Harju 
välijuht Madis Allak ja Ida-Harju 
ennetusspetsialist Teili Piiskoppel.

Lapsed 
küsivad,

Hea laps! Kui sul on mõni küsimus, mida 
tahaksid politsei kohta kangesti teada, siis 

kirjuta meile lovileo@politsei.ee. Järgmises 
Radaris võib olla juba sinu küsimus!

Kristel ja Elle
MEIE VASTAME

Kui lapsed väga suure pahandusega hakka-
ma saavad, kas neid tohib siis vangi panna?
Lapsi vanglasse kindlasti ei panda. Lapsed on küll 
krutskite peale meistrid, kuid neile saab sõnadega 
selgeks teha, kuidas kenasti käituda. Vanglasse 
lähevad ikkagi kurjategijad, kes on midagi tõeliselt 
halba korda saatnud.

Kuidas politseinikud 
ei karda midagi?

Politseinikud ei ole kartmatud, 
aga meid õpetatakse ohtlike 

olukordadega toime tulema. Nii 
oskame hirmsates olukordades 

ennast ja teisi kaitsta. Kui me väga 
palju kardaks, siis ei saaks me oma 
tööd teha.

Kus politseinikud töötavad? 
Politseinikud töötavad igal pool. 

On neid, kes on õues nähtaval ja 
sõidavad politseiautodega ringi. 

On ka neid, keda keegi ei märkagi. 
Nemad töötavad politseimajades, 

mida Eestis on rohkem kui 20.

Mis juhtuks, kui politseinikud puhkaks, 
aga pätt võtaks kõik raha pangast ära? 
Kuidas politseinikud nad kätte saavad, kui 

nad pole pättide nägu näinud, aga nad on 
juba panga ära röövinud?

Kui üks politseinik puhkab, siis teine alati 
töötab. Kui aga pätt on pangast raha varas-

tanud, hakkame asja uurima. Kogume 
tõendeid ja selgitame välja, kes ta on. 

Näiteks vaatame, kas pätt on jätnud 
ustele oma sõrmejäljed või on maha 
kukkunud mõni tema juuksekarv. Kui 
pangaröövel on enne ka kuritegusid 
toime pannud, leiame tema sõrmejälje 
ja DNA oma andmebaasist. 
Ja siis nabime ta kinni. Mis siis saab, kui vargad varasta-

vad politseinike auto ära?
Saame varga koos autoga kätte. Polit-

seiautos on selline seade nagu GPS. See 
näitab alati, kus auto asub. Seega ei tasu 

politseiauto varastamise 
peale mõeldagi – see on 

kuritegu. Politseinikud 
ei saa ju teistele appi 

sõita, kui politseiauto 
on varastatud. 

Kuidas politseinikud siia 
maailma tulid ja kust need 
vargad tulevad? Kuidas 
pätid õpivad pätiks? 
Kõik inimesed sünnivad maail-
ma ühtmoodi. Mõned hakkavad 
suuremana tegema rumalaid 
asju: lõhuvad või sodivad, näp-
pavad teiste tagant asju. Need 
inimesed, kellele ei meeldi, et 
teistele tehakse liiga või teiste 
asju varastatakse, lähevad õpi-
vad politseinikuks. Politseinik 
tahab alati teisi inimesi aidata.

politseiauto varastamise 
peale mõeldagi – see on 

kuritegu. Politseinikud 
ei saa ju teistele appi 

sõita, kui politseiauto 



57

Leia kolm erinevust

Leia õiged vastused

Saada arvutamisülesande vastus lovileo@politsei.ee
ning osale Lõvi Leo nuputamisraamatu loosimängus. 
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Evaluating 
police uses 
of force 
Seth W. Stoughton, 
Jeffrey J. Noble, 
Geoffrey P. Alpert
New York University 
Press, 2021
Kogukonna usaldust politseitöö vastu on 
õõnestanud arusaam, et ametnikud kasu
tavad jõudu asjatult, liiga sageli või küsita
valt. Teose autorid on avanud selle teema 
kriitilise tahu: kuidas suhtub ühiskond jõu 
kasutamise juhtumeisse? Vastuseid kü
simusele on otsitud eri vaatenurkadest – 
põhiseadus, haldusmäärused, kogukonna 
ootused. Raamatus on antud arusaam 
politsei taktikast ja jõu kasutamisest ning 
hinnang sellele.

Science infor-
med policing 
Editors: Bryanna 
Fox, Joan A. Reid, 
Anthony J. Masys
Springer, 2020
Maailmas on muu
tunud järjest tõsise
maks teemaks organiseeritud kuritegevus. 
Kurjategijad leiavad aina enam viise ra
kendada kübermaailma ja sotsiaalmeedia 
võimalusi enda tegevuse toetamiseks. 
Seejuures on kuritegevus muutunud rii
kidevaheliseks, kus koostöövõrgustikud 
on jõus, luues seeläbi rahvusvahelisele 
politseikogukonnale palju uusi ülesan
deid. Seega on üha olulisem võimendada 
teaduse ja tehnika koostööd. Teoses on 
tutvustatud teadus ja tehnikauuendusi, 
mis võimaldavad politseiorganisatsioonidel 
saada sissevaadet organiseeritud kuritöös 
toimuvale.

Organizational 
change in an 
urban police 
department: 
innovating to 
reform
Brenda J. Bond-
Fortier
Routledge, 2020
Politsei elukutse seisab silmitsi legitiimsuse 
probleemiga. On ülioluline, et politsei oleks 
valmis pidevalt muutuma, kohanema, end 
hindama ja väliselt võrdlema, liikudes oma 
mugavustsoonist kaugemale, et ületada 
vältimatud kultuurilised, struktuurilised ja 
poliitilised takistused. Raamatus on antud 
ülevaate sellest, kuidas ja miks politsei
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organisatsioonid reageerivad muutuvale 
keskkonnale, seavad teatud eesmärgid 
ning teevad otsuseid nende eesmärkide 
saavutamise kohta. 

Implementing 
evidence based 
research: 
a how to guide 
for police 
organisations 
Laura Huey, Renée 
Mitchell, Hina Kalyal, 
Roger Pegram
Policy Press, 2021
Politsei ja sotsioloogiaeksperdid on 
praktiliste näidete varal selgitanud, kui
das suudavad igas suuruses politseijõud 
edukalt juurutada tõenditel põhinevaid 
meetodeid, kasutades oma tugevusi ja 
piiranguid. Tuginedes PõhjaAmeerika 
politseitöö kogemustele, on pakutud uusi 
viise muutuste strateegiliseks kujundami
seks ja rakendamiseks.

Eff ective police 
supervision 
study guide 
Chris Rush Burkey, 
Larry S. Miller & 
Michael C. Braswell
Routledge, 
Taylor & Francis 
Group, 2021
Tublid politseiametnikud edutatakse sageli 
juhataja ametikohale, kuigi neil ei ole vasta
vat haridust. Politseiametnike juhtimise põ
hialuste mõistmiseks on vaja mõista rühma 
käitumist ja organisatsioonilist dünaamikat. 
Käsiraamatus on õpetatud kriminaalõiguse 
juhtimise põhimõtteid ning käsitletud järg
misi teemasid: politsei vastutus, politsei ja 
meedia seosed, sotsiaalmeediaga tegele
mise küsimused ja viisid, kuidas reageerida 
koroonakriisiga seotud probleemide korral. 

Terrorist pro-
fi ling and law 
enforcement: 
detection, 
prevention, 
deterrence
Noel McGuirk
Routledge, 2021
Selles raamatus on analüüsitud terro
ristide profi ilide koostamise kasulikkust, 
mida kasutavad õiguskaitseametnikud, et 
avastada, ennetada ja tõkestada ning/või 
ette valmistada terrorismi. Teoses on uu
ritud kaht põhiteemat, mis tulenevad ter

roristide kirjeldamisest: terroristide iseloo
mustamise seaduslikkus ja kasulikkus.

Policing global 
regions: the 
legal context of 
transnational 
law enforcement 
cooperation
Saskia Hufnagel
Routledge, 2020
Raamatus on avaldatud kokkuvõte ning 
võrdlev sotsiaalõiguslik analüüs õigus
kaitsekoostöö strateegiatest maailma 
neljas piirkonnas: Euroopa Liidus, Põh
jaAmeerikas, SuurHiinas ja Austraalias. 
Käsitletud strateegiad ulatuvad koostööd 
hõlbustavatest õiguslikest raamistikest 
kuni ametlike ja mitteametlike politsei
võrgustike ning koostöötavadeni. Igas 
piirkonnas on uuritud politseitöö ja inim
õiguste kaitse küsimusi, mida saaks la
hendada mõne teise piirkonna olemas
olevate strateegiatega.

Parental 
imprisonment 
and children's 
rights
Edited by Aisling 
Parkes and Fiona 
Donson
Routledge, 2021
Raamatus on rahvusvaheliselt tunnus
tatud akadeemikud ning spetsialistid 
erinevatelt erialadelt püüdnud mõista 
vanemliku vangistuse õiguslikke, kont
septuaalseid ja praktilisi tagajärgi lapse 
õiguste kaudu. On üldtunnustatud, et va
nema vangistamine, isegi lühiajaline, mit
te ainult ei mõjuta negatiivselt laste elu, 
vaid võib kaasa tuua ka nende põhiliste 
inimõiguste, nagu näiteks juurdepääsu
õigus oma vanemale, jämeda rikkumise. 
Uuritud on nii laste kui ka nende pere
kondade õiguste praktikat ja arengut kri
minaalõiguse ning karistuspraktika laie
mas dünaamikas.

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu
• kodulehekülg – 

sisekaitse.ee/raamatukogu 

• eraamatud – 
digiriiul.sisekaitse.ee  

• müügil olevad trükised – 
sisekaitse.ee/kirjastus

Valik raamatuid

Vaata 
uudis-

kirjandust



 

1Millist ajaloolist sündmust  
on fotol kujutatud?

2Eesti telefonikõnede rahvusvaheline 
suunakood on teatavasti 372. Kuhu helis-

tades tuleb kasutada rahvusvahelist suuna-
koodi 672? Tegemist ei ole iseseisva riigiga.

3Filmid nutikast Belgia detektiivist Hercu-
le Poirot’st on vägagi hinnatud ja vaa-

datavad. 1985. aastal linastus „Õhtusöök 
kolmeteistkümnele“, millest ühte kaadrit 
näete juuresoleval pildil. Kes kehastas selles 
filmis Poirot’d? 

nimetatakse looma, kelle ema on eesel ja 
isa hobune? Rohkem on levinud teistpidine 
variant.

7Meetermõõdustik on nüüdseks kasutusel 
peaaegu kõigis maailma riikides. Teadagi 

ei ole muudatust teinud suurriik Ameerika 
Ühendriigid. CIA World Factbooki andmetel 
on lisaks veel ainult kaks riiki, kes ametli-
kult ei kasuta ülejäänud maailmaga sama 
mõõdustikku. Mis riigid need on?

8FIKA on rootslaste jaoks päeva väga oluline 
osa ja rituaal. Võib lausa öelda, et see on 

rootslase meeleseisund. Mis on FIKA?

9USA ja Kanada piirist Panamani elutseval 
hallrebasel on ainsa koerlasena oskus 

teha midagi, mis paljude teiste loomaliikide 
jaoks on väga tavaline. See oskus aitab nii 
toitu hankida kui ka vaenlase eest põgeneda. 
Mille poolest hallrebane teistest koerlastest 
erineb? 

10Aastal 1812 pöördus Tartu ülikooli ku-
raator Venemaa rahvaharidusministri 

poole palvega keelata midagi, mis avaldas 
kahjulikku mõju üliõpilaste õppeedukusele 
ning tekitas tülisid ja kaklusi. Palve rahuldati 
ning koguni 55 järgneval aastal kehtis Tartu 
linnas 19. sajandi Euroopas täiesti ebatava-
line keeld. Mis ära keelati?

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadressile 
radar@politsei.ee märgusõnaga 
„Mälumäng“ (vastuseid ootame  
kuni 1. märtsini 2022). Õigesti  
vastanute vahel loosime välja  
Radari logoga joogipudeli ja mikro - 
kiust saunalina. 

Eelmises Radaris küsisime,  
kes tegi Riigikogu kõnepul-
dis 14. detsembril 2020 mi-
dagi erakordset. Õige vastus 
on, et Siim Pohlak tegi oma 
elukaaslasele abieluette-
paneku. Radari mikro-
kiust saunalinad võitsid 
Maarja Merisalu 
Põhja prefektuurist, 

Mälumäng

1. George W. Bush sai teada kaksiktornide ründamisest 2. Antarktikasse 3. Peter Ustinov 4. Piilupart Donald  
5. Seitset venda (nende päid), sest just seal need Aleksis Kivi teose peategelased elasid 6. Hobueesel (hinny).  
Muul on õige nimetus, kui sünnitajaks on hobune 7. Libeeria ja Myanmar 8. Kohvipaus sõprade või kolleegidega 9. Ronib puu otsa

Mälumängu küsimused  
on koostanud 

Aare Hõbe ja  
Tiina Vellet

MÄLUMÄNG
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4Hortense’i ja Quackmore’i tütar Dumbella 
(Della) ei ole eriti kuulus. Küll on aga 

kuulsad tema kolm teadmishimulist skauti-
dest poega, kes elavad oma onu, Dumbella 
kaksikvenna juures, kes on samuti maail-
makuulus. Kes on Dumbella 1920. aastal 
sündinud vend?

5Soomes Lõuna-Hämemaal Nurmijärve 
vallas asub Toukola küla. Keda või mida 

on kujutatud valla vapil?

6Hobuse ja eesli ristamine on juba sa-
jandeid vana abinõu. Nii saab tugevaid, 

vastupidavaid ja hea tervisega töörügajaid, 
kes küll ise järglasi ei saa. Välimus ja iseloom 
sõltub sellest, kes on ema ja kes isa. Kuidas 

Kristine Kuusik Põhja prefek-
tuurist ning Aldo Rauk.

Ristsõna vastuseid ootame samu-
ti aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vas-
tuseid ootame kuni 1. märtsini 
2022). Õigesti vastanute vahel 
loosime välja Radari logoga joogi-

pudeli. Kui soovid saata mä-
lumängu ja ristsõna vastused 
koos, kirjuta märgusõnaks 
„Vastused“. Eelmise Radari 
ristsõna õige vastus oli „eska-
laatori peal sülle“.

Õigesti vastanute hulgast 
võitsid Radari logoga joogipu-
delid Raul Jürimaa Tallinna 
kordonist, Marja-Liisa Karu 
Narva piiripunktist ning Eve-
lina Liivak rahvusvahelise 
koostöö büroost.

Radar soovib võitjatele palju 
õnne ning võtab nendega 
auhindade kättesaamiseks 
ühendust.
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