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Saatuslik 
SADA
Rääkisin aastaid tagasi staažika piiri-

valvuriga, kes ütles, et tema mällu 
jääb tehtud tööst alatiseks Eston 
Kohveri röövimise juhtumi lahenda-

mine. Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi 
ajal ei olnud tal vaatamata aastakümneid pi-
kale karjäärile ette tulnud ühtki teist nii rasket 
piirivahejuhtumit. „Küsimuse all oli ikkagi meie 
inimese saatus,“ meenutas ta veel hiljemgi 
raske südamega. 

Paljud piirivalvurid kahtlevad, kas riigijuhid 
muidu märganukski nii kasinat piiriolukorda, 
kui kaitsepolitseinikku poleks röövitud. Nüüd 
teadis igaüks üleöö, milline näeb välja meie 
välispiir, kus piirivalvuritel tuleb piltlikult öel-
des vööni mudas ja kõrvuni võsas patrullida. 
Iga päev voorisid piirile kümned ajakirjanikud, 
küsides valju häälega „Kuidas edasi?!“, ja piiri-
turvalisusest sai prioriteet.

Tänaseks on tollase kaalukaima piirisündmu-
se ületanud sõda. Nüüd on meie piirivalvurite 
kätes lausa tuhandete piiriületajate saatus. 
Ajakirjanikke, kes piiriolukorra vastu huvi tun-
nevad, jagub sadadesse. Kõige selle kestel on 
meie piirivalvurid teinud imetlusväärset tööd. 
„Meie inimesed ei kurda, vaid on valmis pingu-
tama ja tegutsema üheskoos,“ sõnab piirival-
vejuht Egert Belitšev.

Märgiline on, et piirivalve 100. aastapäev saa-
bub nii saatuslikul sõjaajal, mil ei piiri ega piiri-
valvurite tähtsust ole võimalik alahinnata. See 
100 aastat on võimas saavutus nii piirivalve-
le kui ka iseseisvale Eestile ning seda ei tohi 
kuidagi iseenesestmõistetavana võtta. Nende 
tublide inimeste auks, kes on Eestit ja selle pii-
re kaitsnud, on pühendatud 
seekordse Radari iga vii-
mane kui rida. 

Palju õnne aasta
päeva puhul, kallid  
piirivalvurid!   

Kerly Virk
Radari   

peatoimetaja
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„Alari lahkumine on meile suur kaotus. 
Selles, et Eesti on turvaline, vaba ja hoi-
tud, ei ole midagi iseenesestmõisteta-
vat. Eesti riik püsib just sellistel inimestel 
nagu Alar, kes pühenduvad teiste teeni-
misele,“ sõnas peadirektor Elmar Vaher 
Alari ärasaatmisel Võru Katariina kirikus.

Alar Ilumets saadeti viimsele teele

Mälestati hukkunud kolleege

Piirivalve laske-
võistlus pakkus 
närvikõdi 

UUDISED

Alar alustas teenistust 2003. aastal 
NarvaJõesuu piirivalve õppekeskuses 
ajateenijana ning töötas Misso, Luha-
maa ja Piusa kordonis, kuni alustas 
2017. aastal tööd piirivalve kiirreageeri
jana. 

Oktoobris tegid PPA töötajad ja 
koostööpartnerid traditsiooniks 
saanud rattasõidu Mäosse, et 
üheskoos mälestada teenistuses 
hukkunud kolleege.  

„Oluline on meeles pidada neid, kes pü-
hendasid oma elu turvatunde loomise-
le. Iga kolleegi kaotus on väga valus ja 
selline mälestussõit on meie viis nende 
inimeste mälestust hoida,” ütles sõidu 
peakorraldaja Kreete Johani. 

Traditsiooniks saanud laskevõist-
luse eesmärk ei ole lasta maksi-
maalset võimalikku tulemust, vaid 
võidab see, kes saab sama palju 
punkte kui piirivalvel aastaid.  

Nii oli igal osalejal kasutada 11 padrunit, 
et saada kokku 100 punkti. Reeglid nä-
gid ette, et kui keegi saab rohkem kui 100 
punkti, siis tema tulemus tühistatakse. 

Kolm naist, kes lasid esimese korraga 
täpselt 100 punkti, tegid ümberlaskmise 
ning selle põhjal osutus parimaks Piusa 
piirivalvur Viia Kaldam. Meestest said 
koguni viis täistabamuse, kuid ümber-
laskmisel suutis neist vaid Mustvee piiri-
valvur Viktor Variksoo korrata täpselt 100 
punkti väärilist tulemust. Võistkondlikus 
arvestuses võitis Kuperjanovi üksikjala-
väepataljon koosseisus Rain Saarman, 
Semjon Malinovski ja Kati Malinovski.

Iseseisvuse taastanud Eestis on 
tööülesannete täitmisel hukkunud 25 
politsei ametnikku: Üllar Meoma, Uudo 
Jantsus, Malev Uustal, Andrei Kopõtov, 
Aleksandr Jefremov, Arno Strandberg, 
Argo Kivi, Marek Lemming, Vaito Jak-
si, Aleksandr Krivorutšenko, Mart Laan, 
Jaanus Mägi, Rein Tutenpal, Oleg Fi-
lippov, Maksim Karpov, Sergei Pärna, Al-
lar Kupp, Karmo Tiivel, Julia Gorbatšjova, 
Andrus Lääne, Tarmo Laul, Renee Kark, 
Tarmo Kammer, Joonas Männik ja Alar 
Ilumets.

27. septembril juhtus Setomaa vallas raske liiklusõnnetus, kus raud-
teeülesõidul põrkasid kokku reisirong ja piirivalve kiirreageerijate buss. 
Väikebussis olnud kolmest piirivalvurist kaks said raskelt viga. Neist ühe, 
39aastase Alari elu ei õnnestunud paraku päästa ja ta suri haiglas. 

 Viktor Variksoo
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Endised ja praegused piirivalveohvitserid 
kogunesid Toompeale, kus asetasid pärja 
iseseisvuse taastamise kivi juurde. See-
järel avati mälestustahvel piirivalve esi-
mese staabi – komandandi maja seinal. 

Juubelit tähistati  
talisuplusega

Piirivalveohvitserid  
tähistasid aastapäeva

Tänavu juba kümnendat korda 
toimunud aastapäevaujumine 
pühendati piirivalve 100. aastapäe-
vale ning meetreidki ujuti sel puhul 
täpselt 100.  

Kui seni on politseitöötajad kargesse 
Emajõkke hüpanud 12. novembril, mil 
tähistatakse politsei aastapäeva, siis 
tänavu oli selleks ainuõige päev 1. no-
vember, mil piirivalve tähistas uhket 
ümmargust 100. aastapäeva. Aastaid 
on politseitöötajatega meeleolukaks 
talisupluseks liitunud ka Tartu taliuju-
jad. 

Pidupäeva auks pühendatud tali-
supluse traditsiooni algatas 10 aastat 
tagasi legendaarne Tartu võmm Indrek 
Koemets, kes soovis novembrikuist 
aastapäeva tähistada tavapärasest 
teistmoodi.  

Vanast vormiriidest  
saavad varjevõrgud
Vana vormiriietus leiab taaskasu-
tust eri viisidel, nüüd ka Ukraina 
abistamisel.  

Mõni aeg tagasi tegi PPA koostööd 
kunstiakadeemiaga, kes disainis politsei 
vanast vormiriidest uusi riideesemeid, 
näiteks käpikuid, särke ja muud. Ka saa-
tis PPA ligi 10 000 riideeset oma vanast 
vormikollektsioonist kasutamiseks Gam-
bia ametivõimudele. 

UUDISED

Päeva teises pooles avati Toompea 
lossi valge saali eesruumides näitus piiri-
valve arenguteest. Sellele järgnes pidulik 
aktus ettekannetega piirivalve ajaloost ja 
riigikaitseülesannetest. 

Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu tähistas 1. novembril piirivalve  
100. aastapäeva pidulike üritustega Toompeal. 

Vast avatud näitusel seisab 
esiisa Ants Kurvitsa foto 
kõrval tema tütre Heljo 
poeg Martin Montana

Kindral Kurvitsa sugulased 20. augusti mälestuskivi 
juures austamas piirivalve loomisesse panustanuid

Nüüd võtsid piirivalvurid ette ning 
asusid oma kasutuseta jäänud vanalt 
vormilt embleeme eemaldama. Riide 
saadavad nad Jõgevamaa naiskodu-
kaitsjatele, kelle osavad käed punuvad 
kangast ukrainlastele varjevõrgud. 
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Piirivalvejuht Egert Belitšev  
ütleb, et kriisid on toonud PPA  
töötajatele pingelised ajad, ent keegi  
ei ütle, et see ülesanne ei kuulu tema  
töö hulka, vaid on valmis pingutama  
ja tegutsema üheskoos. 

Septembris kuulutas Vene-
maa välja mobilisatsiooni. 
Mida näeme meie idapiiril?

Näeme, et kõik, kel vähegi 
võimalust, üritavad Venemaalt mine-
ma saada. Siiani vaatasid nad sõda 
pealt, see justkui ei puudutanud neid, 
sest sõdisid tegevväelased. Nüüd, mil 
see mõjutab tavalist venelast, on isa-
maa-armastus asendunud sooviga 
kiiresti lahkuda. Kui enne sõda tõ-
kestasime piiripunktides iga nädal 
umbes kümne Vene kodaniku piiri-
ületuse, siis praegu ligi 250 korral 
nädalas.

Kui palju aitab see, et enne mobi-
lisatsiooni jõustasid Balti riigid ja 
Poola viisakeelu?

See otsus läks väga õigesse aega. Euroo-
pa Liidu turismiviisa on kümnel mil-
jonil Vene kodanikul. Need inimesed 
meie piirile praegu ei tule, sest teavad, 
et siit viisaga läbi ei saa. Ära jäävad olu-
korrad, kus peaksime kindlaks tegema, 
kas minnakse tõesti Pariisi Disneylan-
di või põgenetakse mobilisatsiooni eest. 
Viisakeeluta oleks surve meie piirile 
oluliselt suurem. 

PINGELISED 
AJAD PIIRIL

Just enne intervjuud juhendasid 
sa piiripunktide kolleege, millele 
tähelepanu pöörata. Mis on seal 
praegu kõige keerukam?

Kõige raskem on tasakaalu leidmine. 
Peame kaitsma Eesti turvalisust, aga 
mõistma ka inimeste liikumise põhjusi. 
Oleme piirilt tagasi saatnud Ukraina ko-
danikke nii valeandmete esitamise kui 
ka hoiakute tõttu. Sõjapõgenikke tuleb 
aidata, aga kui inimene pole see, kelle-
na end esitleb, võib ta olla Eestile ohuks. 
Piiripunktis lühikese ajaga seda kindlaks 
teha on keeruline. Samuti põgenevad 
näiteks mobilisatsiooni eest Vene koda-
nikud, kel on taskus mõne teisegi riigi 
pass. Joon, millel meie piirivalvurid neid 
otsuseid tehes balansseerivad, on õhuke. 

Kui palju meid piiri peal petta ürita-
takse?

Enim proovitakse võltsida andmeid selle 
kohta, kui kaua Venemaal viibiti. Inime-
sel on muidugi võimalik öelda, et ta äsja 
saabus Mariupolist ilma seda kuidagi 
tõendamata. Siis peame tõe välja selgita-
ma teda küsitledes. Kusjuures iga kord, 
kui oma taktikat ja küsimusi muudame, 
töötab see paar päeva. Siis jõuab info 

piiri taha ja meie küsimusteks ollakse 
jälle valmis. See on malemäng, kus tuleb 
pidevalt uusi käike leida.

Sel sügisel harjutasime suurõppu-
sel „Müür“ tõrjuma ränderünnakut, 
kui idanaaber saadab meie piirile 
tuhandeid migrante. 

Sajad inimesed harjutasid läbi oma rolli 
– said n-ö käe sisse, kuidas nad päriselt 
seda ülesannet täidaks. Saime õppuselt 
head tagasisidet hädaolukorra plaanile, 
sest harjutasime läbi kogu ahela piiri-
ületaja tabamisest maastikul kuni me-
netluspunktide tööni. Plaani koostades 
mõeldakse mingites raamides, aga ope-
ratiivolukorras märgatakse ka teisi la-
hendusi. Kindlasti õppisime koostööd 
partneritega, kuna kaasatud oli väga 
palju asutusi.

Kaitseliidu esindaja ütles „Aktuaal-
ses kaameras”, et igav oli.

Jah, ma olen täiesti nõus temaga, et 
teinekord võibki elu olla igav. Kait-
seliidu ülesanne sellises operatsioonis 
on mehitada maa-ala sulgemispunk-
te, mis kohati tähendab üsna rutiin-
set tööd, nagu see on ka mitme PPA 

INTERVJUU
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toimuvast ehk tehnilisi valveseadmeid, 
et meie inimesed ei peaks piiri läbi kõn-
dima, nägemaks, mis seal toimub, vaid 
saaks tööaega kasutada väärtusliku-
malt. Teiseks juurdepääsu- ja patrull-
teed, et oleksime võimelised kiiresti 
reageerima, ning kolmandaks piiririk-
kujatel taristu vahenditega kiiruse ma-
havõtmine. Kas see tähendab, et peab 
olema kõige kallim kaamera ja kõige 
kõrgem aed? Ei, need lihtsalt peavad 
olema piisavad, et täita oma eesmärki. 

Mis muutus PPA ja ennekõike 
piirivalvurite töös 24. veebruari 
hommikul?

Esmalt panime tööle kriisijuhtimissüs-
teemi ja tugevdasime idapiiri valvet. 24. 
veebruaril, kui pikalt Ukraina piiri taha 
kogunenud Vene väed rünnakut alusta-
sid, ei olnud veel teada, kas koos sel-

rolli puhul. Harjutasime päris elu, kus 
meile samuti kogu aeg lahingut ette ei 
mängita.

Pärast Valgevene ränderünnet 
Poola ja Leedu vastu paigaldasime 
koos kaitseväega piirile lõiketraadi. 
Kuidas traat vastu on pidanud ja 
kui palju hooldamist see vajab?

Lõiketraati peab väga palju hooldama. 
Loodus kasvab ikka seal, kus tahab, ja 
traadi seest võsa niita on keeruline. Lõi-
ketraat on küllalt hästi vastu pidanud 
kohtades, kus paigaldajad olid võima-
likult pedantsed ja panid palju lisatu-
gesid. Üles oleme pidanud traati võtma 
peamiselt lagedatelt aladelt, kus talv ja 
lumi tegid oma töö. Õnneks on need 
ühtlasi kohad, kus plaanisimegi traadi 
eemaldada, et seal piiritaristut hakata 
ehitama. 

Kuidas piiri ehitamine edeneb? 
Esimene etapp valmis plaanitust 
aasta varem ja miljoni võrra odava-
malt, aga nüüd peame rinda pistma 
rekordiliste hinnatõusudega.

Teine etapp on ehitamisel ning oleme 
töövõtjaga juba sõlminud kompromis-
se, et hinnatõus meid ei mõjutaks. Me-
talli hinnad on oluliselt suurenenud ja 
elektroonika puhul on tarneraskusi. 
Seni oleme graafikus ja püsime eelarves, 
loodetavasti see nii jääbki. Piiri mais-
maaosa peaks valmima 2025. aastaks 
ja jõepiiriga läheb paar aastat kauem.

Millist idapiiri me ehitame? See 
ambitsioon on eri valitsuste ajal 
justkui veidi muutunud.

Meie ambitsioon on alati olnud täieli-
kult välja ehitatud piir. Esiteks tähen-
dab see sajaprotsendilist ülevaadet piiril 

INTERVJUU

Egert Belitšev



lega teeb Venemaa veel mingeid käike. 
Tugevdasime idapiiri valvet lisapatrul-
lidega ning võtsime kasutusele tugirel-
vad, et oma inimesi kaitsta. Paralleelselt 
hakkasime valmistuma Ukrainast saa-
buvate põgenike vastuvõtuks. 

Taastasime ainsa Euroopa Liidu rii-
gina piirikontrolli ka sisepiiril. Miks 
see vajalik oli?

Selle põhjendamisega tuli omajagu vae-
va näha. Valitsusele anti siit-sealt nõu 
seda mitte teha, et Eesti halb välja ei 
paistaks. Meie eesmärk polnud põge-
nikke tõkestada, vaid aidata. See oli 
tähtis just esimestel kuudel, kui massid 
liikusid üle sisepiiride. Põgenikud said 
otse piiril kätte kõige olulisema info, 
mida neil järgnevateks päevadeks tarvis 
oli. Meil oli jällegi seda vaja oma töö 
planeerimiseks. Riiki saabunud inimes-
te arvu teadmata on keeruline öelda, 
mil määral vajab Tammsaare teenindus 
lisajõudu või kui palju majutuskohti on 
puudu. Teiste riikide kogemus on näi-
danud sedagi, kui lihtne on organiseeri-
tud kuritegevusel muuta ohvriks inime-
si, kes on riigis n-ö maa ja taeva vahel.

Kas hädaolukorra plaani kasuta-
mine ja põgenike vastuvõtmises 
juhtrolli andmine PPA-le oli õige?

Hädaolukorra plaani rakendamine oli 
ainuõige samm. Ilma ühtse juhtimiseta 
me tollest kriisist nii hästi välja ei oleks 
tulnud. Ühtlasi peame mõistma, et pal-
jud asutused ei ole võimelised sääraseid 
kriise juhtima, sest neil pole seda har-
jumust. Julgus kiiresti otsustada tuleb 
ainult kogemuse ja kompetentsiga. Kui 
seda pole, siis oodatakse, et keegi teine 
ütleks, mida teha – tahetakse jääda mu-
gavustsooni ja jätkata nii, nagu on teh-
tud iga päev. 

Muidugi võib öelda, et ideaalis 
peaks kõigil asutustel olema kriisi-
meeskonnad, kes on suure koosseisu-
ga ning väljaõpetatud ja harjutanud. 
Aga meid on 1,3 miljonit, Eestil liht-
salt ei jätku selleks inimesi. Tervise-
ametil polnud enne koroonat 10 aasta 
jooksul kriise ja loodetavasti järgmise 
kümnendi jooksul ka ei tule. Sama 
kehtib sotsiaalkindlustusameti puhul. 
Kui kogu see suur mehhanism igal 
pool töötaks, siis istuks ta suurema 
osa ajast lihtsalt jõude. Politsei- ja pii-
rivalveamet Eesti suurima avaliku sek-
tori asutusena peab paratamatult ar-
vestama, et mistahes laadi kriisid ongi 
osa meie tööst. Näiteks planeerib kait-
sevägi sõjaks ja teeb seda väga hästi. 
PPA on aga iga päev lahingus. Kasvõi 
patrulli väljakutse on tegelikult ühe 
mikrokriisi lahendamine, mis pole küll 
riigi tasandil kriis, aga toimemehha-

nismid on samad. Kuna meie inimesed 
on harjunud iga päev kriise lahenda-
ma, siis on selle n-ö skaleerimine meil 
lihtsam kui kellelgi teisel.

Mida on viimaste aastate suured 
kriisid meile PPA inimeste kohta 
näidanud?

Seda, et nad tõeliselt hoolivad Eesti rii-
gist. Meie inimesed ei ütle, et see üles-
anne ei kuulu nende töö hulka, vaid on 
valmis pingutama ja tegutsema ühes-
koos. Olgu kasvõi kevadine ühine pin-
gutus, kui meie teenindussaalides ja 
vastuvõtupunktides võis näha inimesi 
kõigist PPA tööliinidest, kiirreageerija-
test kuni raske peitkuritegevuse uurija-
teni. Minu jaoks on need kriisid and-
nud kinnituse, et meie põhiväärtused ei 
ole sõnakõlks; et koostöös loome tur-
valisust ei ole meie inimeste jaoks pel-
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Endiselt saabub piiri- 
punkti palju sõja eest  
põgenevaid Ukraina lapsi

Õppusel “Müür”  
harjutati rände - 
rünnaku tõrjumist 



9

galt sõnad, vaid see, kuidas nad päriselt 
oma tööst mõtlevad.

Meie inimesed on ägedad. Sama ei 
saa öelda staabiruumide kohta, kus 
nad neid kriise on juhtinud. Seal 
vaatab tihti vastu lõputu pundar 
juhtmeid ja maja pealt kokku otsi-
tud tehnikat.

Loodan küll, et saame need peagi pa-
remaks. Tegelikult on töötingimustel 
väga suur roll soorituses ja ma ei rää-
gi siin kitsalt kriisijuhtimise keskkon-
dadest, vaid kõigist meie ruumidest 
ja hoonetest. Jaoskondi, kordoneid ja 
piiripunkte on ajapikku uuendatud. 
Märkame seda vahet inimeste motivat-
sioonis ning töösoorituses, kui nad on 
töötanud 30 aastat vanas hoones või 
värskelt ehitatud majas. Suur erinevus 
on ka kaadri voolavuses. Peame oma 
inimesi toetama töötingimuste ja varus-
tusega nii, et nad ei peaks heade tule-
muste saavutamiseks tegema ebamõist-
likult keerukaid sooritusi.

Kui rahul võime olla piirivalvurite 
varustuse ja töötingimustega?

Meie varustus ja töötingimused pole 
kunagi olnud nii head kui praegu, aga 
peame kogu aeg edasi liikuma, et ajaga 
kaasas käia. Paarkümmend aastat taga-
si võis mingi tehnilise seadme ostmisel 
eeldada, et see on 7–8 aastat täiesti as-
jakohane. Praegu jääb kõik tunduvalt 
kiiremini ajale jalgu, varustuse elukaar 
on lühem. 

Järgmine aasta peaks tooma esi-
mest korda olukorra, kus piirival-
vuri miinimumpalk ületab Eesti 
keskmist palka.

Loodame. Siiani on keskmine palk meil 
alati eest ära läinud, ükskõik, mida me 

oleme teinud. Vaadates praegusi trende 
ma kardan, et järgmisel aastal võib juh-
tuda sama. Et maksta Eesti keskmisest 
kõrgemat palka, peaks tõenäoliselt see 
muudatus olema suurem või siis peaks 
Eesti majandusel hakkama väga hal-
vasti minema, mida loomulikult keegi 
meist ei taha.

Kas meie värbamised õnnestuvad? 
Kas meil on piisavalt piirivalvureid?

Meie värbamised on keerukad. Kordo-
nid ja piiripunktid asuvad Eesti mõistes 
äärealadel, kus kohapealt inimesi eriti 
võtta ei ole. Kaugemalt on valmis tu-
lema inimesed, kel pere juba loodud ja 
lapsedki piisavalt suured, et nende juu-
rest nädal kestvaks vahetuseks ära käia. 
Võime kordonisse ju noore inimese vär-
vata, aga ta tahaks käia peol, suhelda 
omavanustega. Metsas vastu Vene fö-
deratsiooni pidusid üldiselt ei peeta. 
See on meie töö paratamatus, piiri me 
nihutada ei saa ja keegi ei tahakski, et 
see jookseks läbi Tallinna. Piir peab ole-
ma täpselt seal, kus ta on, ja ajalooliselt 
isegi natuke kaugemal.

Samas looduse mõttes on need 
väga kaunid kohad.

Meeletult ilusad kohad. Positiivne on 
see, et uus põlvkond väärtustab üha 
enam rohelist mõtteviisi, loodusega 
ühte hingamist ja seal sportimist. Vii-
masel ajal on eriti popiks muutunud 
niisugused katsumusi pakkuvad jook-
sud, kus saad ka põlvini mudas sum-
bata. See avab võibolla meile noorte 
värbamisel uue ukse – ilusat loodust ja 

põlvini mudas müttamist saame tõesti 
pakkuda.

Meil on 100 aastat olnud Eesti piiri-
valvet. Milline võiks piirivalve välja 
näha näiteks 25 aasta pärast?

Huvitav on ajalooraamatutest lugeda, 
kuidas valvati piiri sajandi eest. Nüüd 
me ei käi enam piiril hobustega ega saa-
ni peal pole mitut piirivalvurit, kellest 
üks vaatab ühes ja teine teises suunas. 
Isegi pelgalt 30 aastaga on meie tehno-
vahendid muutunud väga palju. Tule-
vikku ennustada on keeruline, aga ma 
arvan, et on kaks asja, mis jäävad ala-
ti: esiteks piirivalvur kui inimene ja tei-
seks, et tema töö eesmärk on tagada 
kõigi meie turvalisus, kes me siin riigis 
oleme. See töö jääb samaks, kuigi maa-
ilm selle ümber muutub kindlasti palju.

Mida sa piirivalve 100. aastapäeva 
puhul oma kolleegidele soovid?

Soovin, et kõigil oleks võimalikult palju 
neid hetki, kus üheskoos tunda rõõmu, 
et midagi sai hästi tehtud. Eestlastena 
püüdleme tihtipeale perfektsuse poo-
le, aga see võib kammitseda. Ütleme, 
et kirjutasid suurepärase kirjandi, aga 
kaks kirjaviga sattus sisse – sellega tu-
leb rahul olla, mitte mõelda neile kir-
javigadele. Kui mõni sündmus on häs-
ti lahendatud või said kedagi päriselt 
aidata, siis tunne saavutatust rõõmu. 
Soovin, et meie töö pakuks niisuguseid 
positiivseid elamusi võimalikult palju.

Martin Luige
PPA kommunikatsioonibüroo

INTERVJUU

Egert Ida prefektuuri  
piirivalvejuhi Urmas Elmiga
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Narko- 
droonid
Narva jõel
 Piirivalvurid on avastanud kõiksuguseid seadmeid, millega kurjategijad 
püüavad salakaupa üle piiri tuua. See juhtum oli aga teadaolevalt  
esimene, kus drooniga üle Narva jõe narkootikume veeti. 

6. august 2021. aastal Narvas. 
Politsei eriüksus, kohalik kri-
minaalpolitsei ja piirivalve 

on viimased viis päeva olnud valmis, 
et kinni pidada piiriüleses narkokuri-
tegevuses kahtlustatavad. Tõendeid on 
kogutud piisavalt, kuid kõige olulisem 
on veel ees – kätte tuleb saada droon, 
millega kurjategijad narkootilist ainet 
üle piiri transpordivad.

Teatavasti säilib drooni logiraama-
tus lennuajalugu, mis aitab tõendada 
kogu lennu trajektoori, sealhulgas 
algust ja lõppu. Kui uurijatel oli seni 
tühipaljas teadmine, et droon edasi-ta-
gasi üle jõe lendab, siis drooni logiraa-
matust saaks menetluses ümberlükka-
matu tõend.

Idapiir kui salakaubakanal

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijä-
relevalvetalituse juht Eerik Purgel ütleb, 
et teadaolevalt on see esimene juhtum, 
kus salakaupa veeti üle piiri drooniga. 

„Me oleme varem idapiiril näinud ja 
avastanud igasuguseid seadmeid, mil-
lega kurjategijad on üritanud salakau-
pa üle jõepiiri Venemaalt Eestisse saata. 
Üks viimaseid juhtumeid oli näiteks ve-
sidroon, mis on puldiga juhitav ja mille 
peale asetati salasigarettide pakid. Sa-
muti oleme avastanud vineerplaatidest 
allveelaeva, mis oli üllatavalt vastupidav 
ja töökorras. Nüüd aga kasutati esimest 
korda drooni, mis lasti Venemaa poo-
lel kõrgele õhku ja lennutati Eesti poo-
le jõekaldale, kus inimesed narkoainele 
vastu tulid,“ kirjeldab Eerik.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo 
juhi Rainet Juuse väitel jätsid koroo-
napiirangud piiriülesele narkokurite-
gevusele oma jälje. „Narva narkoturu 
eripära seisneb selles, et piir on lähe-
dal. Kohalikel tarvitajatel oli kombeks 
käia Venemaal alfa-PVPd tarvitamas 
või seda väikestes kogustes ise Eestis-
se tuua. Piirivalvurid avastasid nar-
kootikume järjepanu püksitaskutesse, 
aluspükste kummi vahele või keha-

õõnsustesse peidetuna. Järsku oli kogu 
piiriülene liiklus halvatud ning me 
teadsime, et hakatakse otsima uut mo-
dus operandi’t, sest nõudlus oli Eesti 
poolel olemas ja pakkuja Venemaal,“ 
räägib Rainet.

Narva jõgi on iseenesest looduslik 
piiritõke, mis igasugust ebaseaduslik-
ku tegevust raskendab. „Paraku ei ole 
kogu jõgi seirega kaetud. On pimedaid 
nurki, kuhu meie silmad ei näe. Selle 
tõttu on eriti oluline, et meil on võima-
likud ohud ja riskikohad kaardistatud 
ning hea teave, mille pinnalt oma tööd 
planeerida ja piiri valvata,“ nendib Ee-
rik. Raineti sõnul algas uurimine nagu 
iga teine – üksiku infokillu pinnalt: 
„Kriminaalpolitseinikud koguvad in-
fot piirkonnas toimuva kohta. Meie 
töö on teada saada, mis on uued tren-
did ja ained ning kes on kuritegevuse-
ga seotud. Väga palju abi on kogukon-
nast, kes märkab ebatavalist ja sellest 
teada annab.“ 

Piirivalvuritele ja politseinikele 
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Narko- 
droonid
Narva jõel
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tuli üllatusena kurjategijate vähene või 
lausa olematu konspiratsioon. Sala-
kaubavedajad proovivad üldiselt leida 
kõrvalise koha, kus nad kellelegi silma 
ei jää, ning toimetavad öisel ajal. Nüüd 
toimus kõik päise päeva ajal rahvaroh-
kes kohas. Saatja oli Vene föderatsiooni 
piirivalvesadama läheduses ning drooni 
lennutas ta üle sadama enda, üle Narva 
jõe, mis on populaarne kalastuskoht, 
ning Narva promenaadi, kus jaluta-
sid inimesed. Lõpuks maandus droon 
Pimeaias ehk pargis otse Victoria bas-
tionil. „See oli lausa jultumus, kui ava-
likult kogu tegevus käis. Aine vastuvõt-
jad jalutasid rahulikult drooni juurde, 
korjasid aine üles ning läksid siis tar-
vitama ja edasi müüma,“ lausub Eerik. 

Suured eesmärgid  
võtavad enam aega

6. august, mil eriüksus kuriteos kaht-
lustatavad kinni pidas, ei olnud kau-

geltki esimene kord, kui droon jõge üle-
tas. Politseinike silm oli kurjategijate 
droonil olnud varemgi. „Püüame oma 
menetlustega saavutada võimalikult 
suurt mõju. Seda saavutame, kui elimi-
neerime kogu võrgustiku, mitte ainult 
ühe lüli. Oleksime võinud aine vastu-
võtjad Eesti poolel juba varem kinni 
pidada, kuid meie eesmärk oli tuvas-
tada, kes on see inimene, kes Venemaa 
pool drooni koos selle külge kinnitatud 
narkoainega õhku laseb ja Eestisse saa-
dab. Samuti tuli ühes tükis kätte saada 
droon. Ülesanne ei ole lihtsamate kil-
last,“ selgitab Rainet. Esiteks on vaja 
seiretehnoloogiat, mis drooni liikumi-

se üldse tuvastab, ja teiseks vahendeid, 
mis drooni alla toovad. „Droon lendab 
saja meetri kõrguselt, inimsilm seda ei 
näe ja kõrv ei kuule. See juhtum aitas 
meil oma droonide tuvastamise võime-
kust kõvasti suurendada,“ teatab Eerik.

Drooni allatoomine jäi eriüksuse 
K-komando hoolde. Eriüksuse droo-
nivaldkonna vastutav operaator, üksu-
ses tuntud kui „54“, tõdeb, et see oli 
esimene kord, kui droon oli vaja ühes 
tükis kätte saada. „Nii-öelda vaenuli-
ke droonidega võitlemiseks saame ka-
sutada jõuga lahendusi, kuid sel juhul 
see kõne alla ei tulnud. Et logiraama-
tust vajalikud tõendid kätte saada, ei 
tohtinud droon viga saada,“ kirjeldab 
operaator. K-komando töövahendid ei 
tule üldiselt poest riiulist. „Uus keeru-
line ülesanne operatsioonil tähendab 
mõnikord seda, et saame oma tehno-
loogilised arendusoskused proovile 
panna. Nii oli ka drooniga, sest selle 
vahendi, millega me drooni kätte sai-
me, arendasime välja kahe päevaga 
enne operatsioonialasse sõitmist,“ 
lausub operaator.

Kui kõik vajalikud lahendused 
olid olemas, oli kõige olulisem ajastus.  

12

Süüdistuse kohaselt
toimetasid kahtlustatavad ajavahemi-
kus 2021. aasta veebruarist kuni au-
gustini Eestisse vähemalt 550 grammi 
alfaPVPd. Ainet müüdi edasi Tallinnas 
ja Narvas. Kokku oli kriminaalasjas viis 
kahtlustatavat. Neist neli peeti kinni, viidi 
kohtu ette ja nad kannavad praegu oma 
karistusi. Neile mõisteti vanglakaristu-
sed vahemikus kolmest kümne aastani. 
Venemaa pool tegutsenud saatja on seni 
vabaduses. Tema isik on Eesti politseile 
teada ja info on edastatud ka Vene föde-
ratsiooni ametivõimudele.

Alfa-PVP (tuntud ka kui flakka, UFO või soolad) on sünteetiline  
narkootikum, mis on tugeva toimega ja tarvitajale ohtlik. Aine on kristalne. 
Alfa-PVP hakkas Eesti narko turul jõudsamalt levima pärast 2017. aastat, kui 
politsei töö tulemusena ei olnud turul enam saadaval fentanüüli ning tarvita-
jad otsisid sellele alternatiive.

K-komando sõitis 
kohale, tegi end 

ülekantud tähen duses 
samb laks ning jäi 
ootama. 

Eerik Purgel
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„Pidime teadma, millal droon järg-
mine kord tuleb, kogu meeskond pidi 
positsioonidel valmis olema. See oli 
piirivalve, kriminaalluure ja taktikali-
se meeskonna koostöö,“ sõnab Eerik.

Droon ületab piiri

Luureinfole tuginedes valmistuti droo-
ni tulekuks esmaspäeval. K-komando 
sõitis operatsioonialasse, tegi end üle-
kantud tähenduses samblaks ning jäi 
ootama. Raineti sõnul lähevad sellised 
operatsioonid üldjuhul kurjategija rüt-

mis. „Politsei võib teha plaane ning 
ajastada oma operatsioone nii, nagu 
me ideaalis tahame, et kõik toimuks, 
aga nii-öelda lõppsõna on ikka kurja-
tegijal. Kuritegevus ei toimeta tavatöö-
päeva piires, see ei pea ka kokkulepitud 
raamidest kinni. Kui droon pidi esialgu 
tulema esmaspäeval, siis tegelikult nä-
gime seda pilvepiiri ületamas alles reede 
pärastlõunal,“ kirjeldab Rainet.

„Kasutame oma töös tihti droone. 
Need on väga head, et saada ülevaade 
piirkonnas toimuvast ja jälgida kaht-
lustatavaid. Nüüd olime aga vastupidi-

VÕTI

Kurjategijate tegutsemist  
jälgiti muuhulgas ka drooniga
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ses olukorras. Meil ei olnud oma silmi 
õhus, vaid meie pidime end varjama, 
et mitte jääda vahele kahtlustatavale, 
kellel oli droon õhus ja seeläbi hea üle-
vaade kogu liikumisest maapinnal,“ 
nendib eriüksuse ametnik. Vahelejää-
mine tähendanuks luhtunud operat-
siooni. Risk ei seisnenud ainult selles, 
et lend jääb katki, vaid oli tõenäoline, 
et kogu senine käitumismuster oleks 
muutunud – kellaaeg, koht ja kons-
piratsiooni tase. „Seega tähendanuks 
meie vahelejäämine kriminaalpolitsei-
le kogu operatsiooni, sealhulgas info 
kogumise nullist alustamist,“ annab 
operaator ülevaate vastutusest.

Viis päeva pidi eriüksus Narva lin-
nas rahvarohke promenaadi ääres oo-
dates märkamatuks jääma. „Tööpäe-
vad olid pikad ja pingelised, sest me 
teadsime, et iga hetk võib droon tulla. 
Iga mees peab olema valmisolekus ja 

tähelepanelik ning lõõgastumiseks seal 
aega ei olnud. Ootamine käib tööga 
kaasas ja me oleme sellega harjunud, 
kuid sellele vaatamata oli olukord 
pingeline,“ ütleb ta. Uut tehnoloogiat 
mindi katsetama päris operatsioonil, 
omamata täielikku kindlust, et see 
tõrgeteta toimib. Ajaaken oli väike, 
sest drooni maandumine, aine maha-
võtmine ja tagasi õhkutõus toimuvad 
väga kiiresti, seega eksimusteks ruumi 
ei olnud. 

„Kõik olid oma positsioonidel ja 
ootasid, ning kui droon lõpuks tuli, oli 
igaühel oma roll täita. Pidime ühteae-
gu mõtlema nii drooni kättesaamisele 
kui ka kahtlustatavate kinnipidami-
sele, samuti hoidma sidet kriminaal-
politseiga. Me ei teadnud sedagi, kas 
värskelt välja töötatud süsteem ja 
tehnoloogia aitab meid kinnipidamise 
juures või mitte, aga kõik läks planee-
ritult,“ teatab operaator. Rainet kin-
nitab, et operatsioon oli korraldatud 
edukalt: „Saime kätte aine ja drooni, 
millelt võtsime DNA-proove, ning len-
nulogid. Sealt oli täpselt näha, kust 
droon õhku tõusis, kui kaua lendas ja 
kus maandus. See oli äärmiselt väär-
tuslik tõend kriminaalmenetluses.“ 

Piiriülest koostööd 
Venemaaga ei ole

Eestis peeti kinni neli inimest, kuid Ees-
ti uurijate käed piiri taha ei ulatunud. 
Saatja õnnestus küll tuvastada. Tege-

VÕTI

Rainet Juuse: „Avastasime narkootikume  
järjepanu püksitaskutesse, aluspükste kummi 

vahele või kehaõõnsustesse peidetuna. Järsku oli 
kogu piiriülene liiklus halvatud ning me teadsime,  
et hakatakse otsima uut modus operandi’t.“

Rainet Juuse

Politseioperatsioonil 
tegi teiste seas kaasa 

ka K-komando
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Ringkonnaprokurör Mari Kartau 
märgib, et organiseeritud kurite-
gevuse tõkestamiseks ei piisa nar-
koaine äravõtmisest ja pakile järele 
tulija kinnipidamisest. Kurjategijad 
tuleb taktikaliselt üle kavaldada 
ning nende tegevust halvata nii, 
et turul tekiks tühimik aine kätte-
saadavusega.

Kindlasti veetakse droonidega narkootili-
si aineid ka tulevikus. Varem oli meil me-
netluses kriminaalasju, kus nö jalad ehk 
siis sageli kahjuks narkosõltuvusega ini-
mesed tõid narkootilisi aineid väiksemas 
koguses ise üle piiri. Droonidega sai aga 
korraga rohkem narkootilist ainet üle piiri 
tuua. Säärane tegevusplaani muutmine 
ja uuemate võtete kasutamine narkoo-
tiliste ainete üle piiri toimetamisel ei tä-
henda, et sellega seotud isikud jäävad 
politsei tähelepanuta. See juhtum näitab 
ilmselgelt politsei võimekust niisuguseid 
kuritegusid uurida. 

Mis selle uurimise keeruliseks tegi? 
Narkootilist ainet transporditi drooniga, 
mis tähendab, et selle ja teiste sarnaste 
juhtumite puhul ei ole ette teada, kuhu 
ja mis hetkel droon tuleb. Äärmiselt olu-
line on võimekus kohe lennule reagee-
rida, sellest saab uurimise alguses edu 
võti. Edasine tegutsemine nõuab kiireid 
menetlustaktikalisi otsuseid. Variante on 
ju mitu – kas võtta droon (kui õnnestub) 
koos ainega ära, kahjustades sellega 
kuritegevuse nö toiduahelat (jäävad ju 
soovitud tuluta meie riigis narkootilist 
ainet levitavad isikud ning materiaalset 
kahju kannatab ka saadetise saatja), 
või võtta kurjategijate võrgustik laiemalt 
ette.

Iga juhtumi puhul tuleb otsuseid teha 
just teadaolevast ning arvestada kõiki 
riske, ressursse ja võimalusi, mis para-
jasti kasutada on. Arvan, et nendel juh-
tudel, kus on ilmselgelt viiteid sellele, 
et tegu ei ole mingi ühekordse katsetu-
sega, vaid selle taga on levitajate ring, 
tuleks püüda kätte saada suurem gru-
peering kui vaid üksikisikud. Et sellist 
organiseeritud kurjategijate gruppi mõju-
samalt kahjustada (üldiselt on hästi or-
ganiseeritud kurjategijate gruppides ük-
sikud rollitäitjad kiiresti asendatavad), ei 
piisa ei aine äravõtmisest ega ka pelgalt 
pakile järele tulija kinnipidamisest, vaid 
tuleb nad taktikaliselt üle kavaldada. 

Mis oli selle juhtumi puhul suurim 
õnnestumine? 
Väga tähtis on, et suures koguses võeti 
ära rahva tervist väga oluliselt kahjusta-
vat narkootilist ainet alfaPVPd.  Sama-
aegu kahjustati ühe hästi organiseeritud 
isikute grupi tegevust, kes tegutses üle 
piiri narkootiliste ainete Eestisse toime-
tamise ja siin levitamisega ning teenis 
sellega kriminaalset tulu. 

Kas on olemas plaan Venemaal 
vabaduses oleva kahtlustatava 
vastutusele võtmiseks? 
Venemaa enda kodanikke välja ei anna. 
Samas on võimalik sääraseid isikuid ta-
bada ELi liikmesriikidest rahvusvahelise 
koostöö meetmeid kasutades. Reegli-
na eraldatakse nende suhtes menetlus 
enne kriminaalasja kohtusse saatmist. 

Kas mõistetud karistustega saab 
rahule jääda? 
Karistuse otsustab siiski kohus. Meie ra-
hulolu tekib pigem siis, kui turul tekib tü-

himik mõne aine kättesaadavusega, sest 
oleme selle aine käitlemisega seotud isi-
kud kätte saanud. Kui samad inimesed 
on korduvalt pannud toime samu kurite-
gusid, ei tasu loota kergele karistusele.  

Kas ja mille poolest erineb piiriüle-
se kuritegevuse uurimine riigi-
sisesest juhtumist? 
Piiriülese kuritegevuse uurimine eel-
dab juba oma olemuselt rahvusvahelist 
koostööd. Tuleb tõdeda, et see koostöö 
on riigiti väga erinev, sõltudes sellest, 
kas tegu on Euroopa Liidu liikmesriigiga 
või siis kolmanda riigiga. Kolmandate rii-
kide puhul on mõne riigiga võimalik teha 
koostööd õigusabitaotluste kaudu, sa-
mas on aga neidki riike, kellega koostöö 
tegemine on üldse raskendatud, kuna 
puudub hästi töötav kokkulepete ja reeg-
lite raamistik. Rahvusvahelise koostöö 
õnnestumine sõltub suuresti koostööd 
tegevate riikide motivatsioonist. 

VÕTI

Kurjategijaid  
üle kavaldades

mist oli varem Eestis elanud, kuid siin 
narkokuritegude eest karistatud ja rii-
gist välja saadetud mehega, kelle ela-
misluba tunnistati kehtetuks. Paraku 
jätkas ta oma tegevust teiselt poolt piiri. 

Raineti sõnul on salakaubandus 
julgeolekuoht ning eriti praeguses 
olukorras, kus Venemaa on rünnanud 
iseseisvat Ukrainat, peame olema piiril 
äärmiselt tähelepanelikud. „Tuvasta-
sime saatja isiku ja meil olid kindlad 
tõendid, et see oli piiriülene kuritege-

vus. Edastasime need faktid oma uuri-
mise materjalidega Venemaale, et seal 
tegutsenud inimene samuti vastutusele 
võetaks. Rohkem kui aasta aega hiljem 
ei ole meile teadaolevalt seda inimest 
kinni peetud. Piiriülese kuritegevuse-
ga on raske ühepoolselt võidelda, kui 
teise poolega on koostöö olematu,“ 
tõdeb Rainet.

Seda kinnitab ka Eerik: „Uurimi-
sest on nüüdseks kaua aega möödas, 
aga inimene on seni vabaduses. See 

näitab, et teisel pool ei ole huvi või ei 
ole see prioriteetide seas. Ei saa ka vä-
listada, et salakaubandus on üks viis 
meid testida, et teada saada meie nõr-
gad kohad. Seda arvesse võttes peame 
oleme veelgi tähelepanelikumad oma 
piiri valvates. Peame kõikvõimalikud 
ohud piiril ise tuvastama ja nendele 
reageerima. Siis piir peab.“

Leana Loide 
PPA pressiesindaja

Mari Kartau
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Viimasel ajal on ajakirjanduses palju tähelepanu 
pööratud piiripunktidele. Kuidas näeb aga elu  
piiril Üllar Kustala, kellele Narva piiripunkt  
on kui teine kodu?

Seisan Narva piiripunkti värava-
te ees. Jalutan ringi nende vastas 
asuvas parklas, uudistan siin-

samas kõrval paiknevat muuseumi ja 
kõrgeid võrkaedu. Ma ei ole esimene 
ega viimane inimene, kellel tekib küsi-
mus: kui efektiivselt on valvatav keset 
linnamelu asuv siinne piirilõik? Vas-
tust teab Eesti-Vene piiriesindaja ning 
ligi veerand sajandit piirivalvurina 
töötanud Üllar Kustala (51), kellega 
väravate juures kohtun.

Suitsud kalavõrkudes

Seitse aastat Narva piiripunkti juh-
tinud Üllar selgitab: „Kogu seda ala 
jälgitakse kaameratega. Aiad aitavad 
ennetada erinevaid olukordi, näiteks 
keelatud ainete ja salasigarettide üle-
loopimist.” Kõnnime mööda piiripunk-
ti läbivat maanteed Vene föderatsiooni 
piiripunkti poole nii kaugele, kui tohib. 
Sõpruse sillal näitab Üllar punast posti, 
mida ei tohi ei Eesti ega Vene piirivalvu-
rid ületada. Selline on ametlik kokkule-
pe. „Kui ma oleksin vormiriietes ja as-
tuksin siit mõttelisest joonest üle, oleks 
kisa palju,” tõdeb ta. 

Üllar näitab Vene poolel Ivangoro-
di kindluse juures kohta, kust on üri-
tatud üle ujuda või salasigarette Ees-
tisse transportida kastides, millele on 
kalavõrk ümber pandud. Eesti poolel 
on olnud „kalamehed“ spinningutega 
vastas ja tõmmanud kastid kaldale. 
„Meil on siin igasuguseid imevendi üle 
ujunud, mõni on vaevu ellu jäänud,” 
märgib ta.

PERSOON

Piiriesindaja  
sõna maksab

Üllari töö Eesti-Vene piiriesindaja-
na tähendab piirijuhtumite lahenda-
mist, info vahetamist, plaanide ja tege-
vuste kokkuleppimist ja nõnda edasi. 
Sisuliselt on välisministeerium andnud 
piirivalvele lihtsamad toimingud piiril. 
Näiteks toimusid hiljuti marutaudi 
vaktsiinilennud, mida korraldas piirit-
soonis Üllar.

Elavad end piirivalvuri 
peal välja

Seame end istuma piiripunkti nõupi-
damisruumi. „Kes on seaduskuulekad, 
kes õnneotsijad, kes kliima- ja majan-
duspagulased või Venemaal kuriteo 
sooritanud Eestisse põgenejad. Nüüd 
on ukrainlastele lisandunud ka Vene-
maalt mobilisatsiooni eest pagejad. 
Nad lisavad piirivalvuritele koormust, 
sest nende riiki sisenemise seaduslik-
kuses peab veenduma,” kirjeldab Üllar 
olukorda piiril.

Ta teab, et piiriületaja motiive 
hinnates ei maksa kunagi lähtuda es-
masest emotsioonist. „Langetada ot-
sus sekunditega ei ole sageli mõistlik. 
Tuleb võtta kümme minutit, vestelda 
inimesega ning küsida ühte ja sama 
küsimust eri nurkade alt,” selgitab 
ta. Kui vastustes ilmneb vastuolu, on 
selge, et inimene valetab. Palju kõne-
levad ka asjad, mis inimesel kaasas on. 
„Oleme näinud aastate jooksul valepi-
saraid. Inimene nutab, aga kui tal riiki 
sisenemine keelata, kukub sõimama 
ja needma, lubab piirivalvuri näiteks 
ära tappa.” Säärastel puhkudel on 
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piirivalvurite taluvuspiir erinev. Mõni 
pole võimeline pärast seda nädal aega 
tööl olema, Üllaril läheb see aga ühest 
kõrvast sisse, teisest välja. Tõsi, noore 
ametnikuna tegi see tallegi meelehär-
mi.

Ähvardajad on sageli üleolevad. 
Sõimajatega on aga nüüd lihtsam kui 
enne 2014. aastat, mil kontrollkoh-
tades veel kaameraid polnud. Paljud 
piiriületajad elasid end välja naispiiri-
valvurite peal, ent kaameratega on see 
vähenenud. „Kui ametnikku solvatak-
se, tuleb menetlus,” selgitab Üllar. Kui 
piirivalvurid end inimeste suhtes kind-
lamalt tunnevad, on oht, et hoopis ne-
mad lasevad emotsioonid valla. „Seda, 
et see ebamäärane lause üle huulte ei 
tuleks, peab jälgima,” teab Üllar.

Päästis sõbra elu

Uurin Üllarilt tema noorpõlve kohta. 
Selgub, et esimest korda puutus ta piiri-
valvuritega kokku just siis. Varateisme-
lisena läks ta koos sõpradega valel ajal 
valesse kohta: Ida-Virumaal Purtses 
Liimala rannas mere äärde tolleaegses-
se piiritsooni. Nõukogude Eesti piiri-
valvurid võtsid poisid kinni ja käskisid 
Saka piirivalvekordonis hommikuni 

kartuleid koorida. „Saime oma vitsad 
kätte,” muigab Üllar.

Üks sündmusi, mis Üllarile lapse-
põlvest meenub, on koos sõpradega 
Purtse jõkke ujuma minek. Varateisme-
listel oli kaasas üks nendest mõni aasta 
noorem poiss. Plaan oli ujuda üle jõe 
ja tagasi, kokku ligi 50 meetrit. „Poo-
le jõe peal otsustas see poiss proovida, 
kas jalad ulatuvad põhja. Niipea kui 
ta seda tegi, ta enam veepinnale tulla 
ei suutnud ja tõmbas suutäie vett sisse. 
Nii meil siis see paanika lahti läkski,” 
mäletab Üllar. Poisid proovisid oma 
nooremat sõpra ükshaaval päästa. Up-

puja haaras esimesel abistajal tugevas-
ti kaelast, õnneks sai viimane lahti. Ka 
teisel sõbral ei õnnestunud päästmine 
ning pärast seda tuli minna Üllaril, 
kuid teadmisi, kuidas päästa, polnud 
temalgi. 

„Mind päästis see, et olin juba tol-
lal pikka kasvu. Poiss klammerdus vee 
all mu külge, aga õnneks tuli mul tu-
gevam pinnas jalge alla. Lükkasin teda 
ülespoole ja ta sai paar sõõmu värsket 
õhku,” kirjeldab Üllar ärevaid hetki. 
Tal jagas pea siiski niipalju, et kõver-
das jalgu, mõlemad vajusid uuesti vee 
alla ja nii sai Üllar hätta sattunu haar-
dest lahti. „Kui ma veest välja sain, 
hüüdsin kaldal olevale sõbrale, et hü-
paku ta võssa ja rabagu kaigas. Sõber 
kukkus, üks oks kaldal murdus ja ta 
viskas selle uppujale, kes sellest kinni 
haaras. Me saime ta madalamasse vet-
te tõmmata.”

Üllari sõnul muutus poisi keha 
siniseks nagu ameerika kana (nõuko-
gudeaegne võrdlus – JZ). Koos küll 
murti pead, mida nüüd täpselt teha, 
aga elustada ei osanud keegi. Umbes 
kahekümne minuti pärast hakkas up-
pumisest päästetud sõber roosaks mi-
nema ja talle tuli eluvaim sisse. Hiljem 
ei ole Üllar nende poistega, kelle uju-
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Millega tegeleb Eesti- 
Venemaa piiriesindaja?
Piiriesindaja ülesanne on esindada 
Eesti riiki Vene föderatsiooni puudu-
tavates piiriküsimustes, et ennetada 
ebaseaduslikke piiriületusi ning la-
hendada nende tekkimise korral olu-
kord kiiresti ja tulemuslikult.

Piiriesindaja tagab ka sujuva ini-
meste ja transpordi rahvusvahelise 
liikumise piiripunktide kaudu. Lisaks 
tagab ta tõrgeteta piiriülesed hool-
dus ja ehitustööd, lahendab ebasea-
duslikult riigis viibivate inimeste taga-
sisaatmise küsimusi jpm.

Piirivisiidil 
Narvas käis 

president  
Kersti  

Kaljulaid
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misvõimes ta kahtles, enam ku-
nagi vette läinud.

Esimesed autod rasked

Kaheksakümnendate lõpus hak-
kasid puhuma esimesed vabadu-
se tuuled ning nende voolus pää-
ses Üllar Nõukogude armeest. 
Eesti sõjaväes teenimise asemel 
õppis ta esmalt piirivalve Rem-
niku õppekeskuses, mis oli tollal 
tööteenistuse osa. „Kursus oli intensiiv-
ne ja saime seal kõik noorsõduri mahvi 
kätte. Päris ära ei tapetud, aga lihased 
valutasid drillile järgnenud päevadel 
kõvasti ja mõtlesin, et oleks aeg see 
kool pooleli jätta,” meenutab Üllar. Ent 
ta hammustas rasketel päevadel keelde 
ja käis kursuse siiski lõpuni.

Seejärel saadeti Üllar Lõuna-Ees-
tisse nüüdse Saatse kordoni piirilõigul 
asuvasse Hõbeoja piiripunkti, mida 
praeguseks enam pole. „Elasime soo-
jakus piiriäärse tõkkepuu kõrval, söök 
toodi kohale. Mingil ajal hakati üle 
piiri vedama alkoholi, kütust ja vaske.” 

Eredaid hetki tuli ette omajagu. 
Näiteks sõitis piiripunkti mürina-
ga sisse auto, mida Petseri miilits 
tagant tulistas, sest Eesti juht oli 
Vene poolelt peatumata läbi sõit-
nud. Ta mäletab ka esimeste au-
tode kontrollimist. „Astusin juhi 
juurde ja käsi värises.” Samamoodi 
on see ka nüüd neil, kes piiril oma 
esimesi kontrolle teevad. Enesekindlus 
ja professionaalsus tulevad ajaga.

Oskab rollist väljuda

Narva politseijaoskonna juht Indrek 
Püvi puutus Üllariga kokku juba kur-
sandina, kui viimane oli Narva-Jõesuu 
õppekeskuses piirivalverühma ülem. 
Üllar oli Indreku otsene ülemus, juba 
siis konkreetne ja pigem karm kui lee-
be. Ent ülemusena on Üllar Indreku 
arvates samas avatud. „Ta pole selli-
ne, kes istub vabal ajal munder seljas 
peolauas.” See tähendab, et Üllar oskab 
ülemuse rollist vajaduse korral häs-
ti välja tulla. „Vabal ajal on ta pigem 
seltskonnahing kui kõrvaltvaataja.”

Indrek räägib Üllarist ja tema 
tööst lähiminevikus. Alates 12. märt-
sist 2020 töötavad piirivalve ja po-
litsei sisuliselt kriisiolukorras. Üllar 
saab Indreku hinnangul sellega hästi 
hakkama. „Teda võib alati usalda-
da ning olla tema peale kindel. Selles 
pole mul kunagi kahtlust tekkinud,” 
kiidab Indrek. Üllaris võib küll vahel 
olla protesti uuenduste vastu, kuid ta 
säilitab seejuures tasakaalukuse. Kui 
mingid uuendused või muutused tule-
vad, tahab ta alati lõpuni aru saada, 
miks neid ellu viiakse. „Ta on olnud 
pikalt piiril ja seepärast toob ta oma 
ülemused kahe jalaga maa peale,” 
leiab Indrek. 

Piret Teppan oli sisekaitseaka-
deemia lektorina 2008. aastal Üllari 
õpetaja ning tema lõputöö juhendaja. 
Sellel kursusel õppisid koos tegevad 

piirivalveametnikud, kellest pal-
jud tundsid üksteist juba enne kooli. 
See lõi tundides huvitava sünergia, 
toimusid arutelud ja jagati oma koge-
musi. Üllar on teenistuses olnud erine-
vates vastutust nõudvates ametites ja 
Pireti arvates on sobinud neisse igati. 
Mees on otsekohese ütlemisega ja rää-
gib nii, nagu asjad on. „See võib mõn-
da inimest natuke ehmatada juhul, kui 
ta pole sellise stiiliga enne kokku puu-
tunud,” arvab Piret. 

Tõeline sõjamees 

Abikaasa Tiiu Liibert (48) nägi Üllarit 
esimest korda 1995. aastal. Ka Tiiu oli 
Narva-Jõesuu õppekeskuses kursant, 
Üllarist sai tema ülemus. „Ta oli tõeli-
ne sõjamees,” lausub naine. Palun Tiiul 
selgitada, mida ta sellega mõtleb. „Mul 
polnud õrna aimugi, mida tähendavad 
käsu täitmine ja auastmed.” Just Ülla-
ri kaudu koges ta esimest korda nende 
tähendust. „Eks tal oli meiega alguses 
päris raske.” 

Esialgu jäigi suhtlus vaid õpetaja 
ja õpilase tasandile. Olukord muutus 
ligi kaks aastat hiljem, kui Üllar Narva 
piiripunkti vahetuse ülemaks määrati 
ja Tiiu seal juba ees töötas. „Nii see 
läks, üks asi viis teiseni,” resümeerib 
naine. Kolleegidena töötati piirivalves 
koos 24 aastat. Alles aastast 2021, kui 
Üllarist Eesti-Vene piiriesindaja sai, ei 
puutu nad tööl enam iga päev kokku. 
Tiiu tõdeb, et elukaaslaste või abikaa-
sadena ühes kollektiivis töötamine 
võib vahel olla keeruline. „Kõikides 
olukordades on raske olla erapooletu. 

Remniku õppekeskusest saadud 
teadmised ja piirikontrollis kogutud 
oskused tegid noorsõdurist Üllarist 
professionaalse piirivalvuri

Piiriesindaja Aimar Köss 
andis ameti üle Üllarile
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Abikaasa tööd hinnates hakkan ikka 
otsima pehmendavaid asjaolusid,” 
tunnistab ta. Vaatamata sellele peab 
ta Üllarit siiani heaks juhiks. „Ta sõna 
maksab. Kui on vaja midagi ära teha, 
saab see tehtud.” Üllar ütleb ka ise, et 
ta ei järgi põhimõtet, mille kohaselt 
mees annab ja võtab sõna. „Sõnade 
söömine on üks õudne ja halb asi. Pal-
ju on tänapäeval lubajaid, aga vähe 
neid, kes midagi teevad,” leiab ta.

Perega igal aastal reisil

Paljude aastate vältel kuni siiani on 
Üllari ja Tiiu pere hoidnud tradit-
siooni: käinud kord aastas reisidel 
ning rännanud läbi peaaegu kogu 
Euroopa. See on pereliikmeid lähen-
danud. 

Üllarile on meeltmööda nokitseda 
oma Ida-Virumaal asuva korteri ja 
suvila kallal. Sellest ja ka spordist on 
saanud tema hobid. „Kodus peab te-
gema asju, mis ei meenuta tööd. Kui 
astutakse ruumist välja, siis jäägu töö 
sinna maha,” ütleb ta ning lisab, et ar-
mastab piirivalvest väljaspool teha just 

füüsilist tööd, näiteks aidata eakatel 
naabritel muru niita.

Erinevalt paljudest on Tiiu ja Üllar 
paarina kokku jäänud. Ühe põhjusena 
toob Tiiu esile, et kogu aeg ei olda ni-
napidi koos; üksteisest peab oskama 
ka puhata ja anda teisele võimalust te-
geleda oma hobidega. „Jällenägemise 
rõõm on ju kõige suurem rõõm,” arvab 
Tiiu. Ka Üllari meelest ei saa suhtes 
olla kontrollifriik. Tuleb lasta nii endal 
kui ka teisel vabalt olla ja elada. Tiiu 
ei tee saladust, et nagu pikas kooselus 
ikka on neilgi Üllariga olnud igasugu-
seid perioode. „Kõige keerulisem oli 
võib-olla siis, kui lapsed olid väikesed 

CV: Üllar Kustala
 Põhikooli lõpetas Üllar Kustala IdaViru-

maal Püssi keskkoolis 1986. aastal. 
 Aastatel 1986–1990 õppis Tallinna ehi-

tus ja mehaanikatehnikumis (praegune 
Tallinna tehnikakõrgkool). 

 20. aprillil 1991 asus õppima piirivalve 
Remniku õppekeskusesse.

 1993. aastal astus Tallinna piirivalve-
kooli, selle lõpetamise järel asus seal 
tööle õppejõuna.

 1997. aastal suunati Narva raudtee piiri-
punkti vahetuse vanemaks. Siit alates on 
ta töötanud piirivalves mitmel ametikohal 
ja liikunud karjääriredelil üles.

 29. juulil 2021 kinnitas vabariigi valitsus 
ta EestiVene piiriesindajaks.

ja mina istusin nendega tööpäevadel 
nädal aega järjest üksi kodus,” meenu-
tab ta. „Algus oli jah raske. Riigiameti 
töö on igal juhul väljakutse, õnneks 
ma ei teinud seda lollust, et oleks töölt 
lahkunud,” lisab Üllar ja ütleb, et pole 
oma erialavalikut kunagi kahetsenud.

Lapsed valisid oma tee

Tiiu arvates on ta abikaasa olnud lastele 
ikka eeskujuks. Tõsi, murdeeas tuli ette 
ka probleeme, mida siis vanemad lahen-
dama pidid. „Seda, mida nad elus taha-
vad, on nad pidanud endale ise selgeks 
tegema,“ ütleb Üllar. Nüüdseks on nen-
de kaksikutest lapsed Karolina ja Timo 
leidnud oma tee. Karolina töötab Tartus 
medõena, Timo õpib viimast aastat Nõo 
lennukolledžis mehaanikuks. „Me ole-
me neile mõlemad üritanud selgeks teha, 
et nad õpivad endale, mitte vanematele,” 
teab Tiiu. Lastest on saanud julged ja 
otsustusvõimelised inimesed. Just seda 
hindavad nii Üllar kui ka Tiiu.

Janno Zõbin

Üllar Kustala: 
Sõnade söömine 

on üks õudne ja 
halb asi. Palju on 
tänapäeval lubajaid, 
aga vähe neid, kes 
midagi teevad.

PERSOON

Üllar abikaasa Tiiuga
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Laskejooksu parimad
Meeslahingpaar: Indrek Roos  
ja Jaanus Roos Kaitseliidust
Veteranidest meeslahingpaar:  
Eero Säde ja Rain Muru Kaitseliidust
Naislahingpaar: Helen Saal ja  
Kadri Limberg Kaitseliidust
Segapaar: Valmer Zopp ja  
Edith Rästa PPAst
Veteranidest segalahingpaar:  
Consuelo Laanemäe Räim ja  
Tõnis Räim PPAst

Piirivalve laskejooksuvõistlus 
„Saatse saabas“ tõi piiriäärsele 
alale kokku üle poolesaja võist-
leja, kes asusid lahingpaaridena 
parimaid välja selgitama.

Võistluse peakorraldaja piirivalve välijuht 
Marek Luts märkis, et võistlusraja pikkus 
oli küll sama nagu ikka, kuid juubeliaas-
ta puhul tehti rada tehniliselt keerulise-
maks. „Vaatamata raskemale rajale oli 
võistlejate tagasiside igati positiivne. 
Võistluse menu näitab ka osalejate arv, 
mis oli tänavu seniste aastate rekord,” 
ütles Marek. Võistluse avas pidulik rivis-
tus, kus andsid julgustavad sõnad võist-
lejatele kaasa Lõuna prefekt Vallo Kop-
pel, endine piirivalve peadirektor Andrus 

SPORT

Mehemoodi 
mõõduvõtt

Öövel ja Saatse kordoni juht 
Arvi Suvi. 

Kõige kindlama käega soo-
ritas sel aastal 48 laskja seas ük-
siklaske PPA eriasjade uurija Steven  
Rehelem tulemusega kümme silma. 
„Teisi laskmas vaadates ja oma korda 
oodates viskasin õhku lause, et keegi 
oma tulemust üle laskma ei pea, sest 
mul tuleb kümme silma ära. Sellise nalja 
tegin kohtunike ütlemise peale, et mit-

mel on tulemuseks juba 
üheksa silma kirjas, ja 

kui keegi kümmet ei lase, 
siis üheksad lasevad uuesti. 

Minu täpne lask sisekümnesse tuli, 
nagu olin naljatamisi lubanud. Tegelikult 
tuli see meeldiva üllatusena endalegi,“ 
rääkis Steven.

Elis Marii Viltsin
PPA kommunikatsioonibüroo

FOTOD: 
ALDIS TOOME

Tõnis Räim ja 
Consuelo Laanemäe Räim

Peakorraldaja  
Marek Luts

Steven 
Rehelem
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Kuigi kolleegid kutsuvad aastakümneid piiri valvuri 
ametit pidanud Ülar Flussi (50) oma raudvaraks, 

pakatab mees nooruslikkusest nõnda, nagu ootaks ees 
tema päris esimene päev piiripatrullis. 

NOORUSLIK  
RAUDVARA
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Hindsa küla lõbusate kääna-
kutega vana kivitee lookleb 
mööda värskelt renoveeritud 

Luhamaa külamajast ja kõrgel künkal 
uhkeldavast Pühavaimu kirikust, kuni 
jõuab mustjaspruuni laudisega kae-
tud hoonekompleksini. Õuel seisvad 
tuhmrohelised patrullautod ja mõni 
sama karva ATV reedavad, et see on 
Kagu-Eesti piirivalve üks pesitsuspai-
kadest ning küllap pole siis ka Eesti 
ja Venemaa piir sellest punktist enam 
kuigi kaugel. 

Õuel pole ühtki inimhinge ning 
kogu vaatepilt paistakski liikumatu 
nagu postkaardil, kui piirivalvehoone 
suuri aknaid varjavad rulood ühtäkki 
kergelt kiikuma ei hakkaks. Näis, et 
saabujaid on märgatud. Maja lävepa-
kul seistes kostab seestpoolt reipalt 
lähenevaid samme, kuni uksepakule 
saabub rohevormis naerusuine mees, 
kohvikruus pöidla otsa kinnitatud ja 
silmad prilliklaaside tagant ootusäre-
valt helkimas. 

Mina: „Tere, otsin Ülarit!“
Tema: „Tere, aga mina olengi Ülar!“
Sirutan tervituseks käe, mispeale 

lähevad Ülari silmad suureks ja käsi 
liigub tõrksalt küljele. „Ei, niimoodi 
küll ei saa! Üle lävepaku ei tohi ter-
vitada!“ jagab mees ebausku ning 
hüppab pika sammuga koridori, et 
viisakusprotseduurid kõigile nõuetele 
vastavalt läbi viia. 

Kolm piirivalvurit ja koer

Päev on jõudnud täpselt sinnamaale, 
et Ülari kõhtu on jõudnud kordoniko-
ka küpsetatud maitsev hommikusöök 
– taldrikutäis omletti singi ja juustu-
ga. „Selline korralik mehine hommi-
kusöök,“ nagu Ülar ise ütleb. Ees oo-
tab 12-tunnine päev piiripatrullis, kus 
rooli keerava Ülari kõrval on samas 
autos kaks piirivalvurit ja pealekauba 
ka teenistuskoer. Öine vahetus jättis 
neile sõna, et õnneks ei ole viimase to-
sina tunni vältel miskit ärevamat piiril 
juhtunud. Sellest hoolimata on praegu 
piirivalvurite valmisolek püsivalt tava-
pärasest kõrgemal tasemel. Nii näiteks 
võetakse juba mõnda aega patrulli kaa-
sa ka tugirelvad. „Töö on tõesti pinge-
lisem. Meil on kriisiaegsed ülesanded, 
jälgime piiril toimuvat teravamalt ja 
oleme piirivalve nähtavust siin-seal olu-
liselt suurendanud,“ kirjeldab Ülar pii-
rivalve argipäeva. 

EESKUJU

Setomaa metsades ja soodes patrul-
limise kõrval pööratakse palju rõhku 
ka sellele, et Eestisse saabujatele oleks 
kohalik piirivalvur näha juba vahe-
tsoonis ehk sel teelõigul, kus Venemaa 
piiripunktist väljunud inimene suun-
dub Kagu-Eesti piiripunkti passikont-
rolli. „Alles hiljuti uurisime mitmelt 
Ukraina perelt, kuidas on nende logis-
tika korraldatud. Vahepeal tundus, et 
vabatahtlike organisatsioonid aitavad 
neil ühest punktist teise liikuda. Nüüd 
saime aga info, et kuigi bussid on pii-
ripunkti vastu tellitud, tuleb neil sõit 
siiski omast taskust tasuda: keskmiselt 
400–450 eurot maksab üks ots Eestist 
Ukrainasse. See on piirivalvele oluline 
infokild, kuhu, kuidas ja mis tingimus-
tel inimesed üle piiri liiguvad.“

Ohtlikud olukorrad

Ajad on rahutud ja Venemaa käitumist 
arvestades tuleb õigupoolest kõigeks 
valmis olla. Üle 28 aasta piirivalvuri 
vormi kandnud Ülarile ei ole praegune 
olukord sugugi karjääri tippmark, sest 
kriitilisemaid aegu on tema elu ajatel-
jel olnud nende aastakümnete vältel 
teisigi. 

Aastal 1994, mil Ülar piirivalvega 
liitus, ei läinud palju aega, kui piiri-
valvuriteni jõudsid kõlakad OMONi 
võimalikust ründest. „Jutud käisid, et 
Vene poolel hakkas OMON möllama 
ja ilmselt ei lähe kaua, kui nad ka Eesti 
poolele pressivad. Kui muidu anti mei-
le igapäevatööks pihku väike relv, siis 
ühtäkki saadeti kõigile tugirelvad ja 
öeldi, et olge nüüd valmis. Siis mõtle-
sin küll oma poisikese peaga, et mida 
kuradit ma sellise ameti valisin, kui nii 
lihtsalt võibki surma saada. Õnneks 
rahunes olukord peagi maha ja midagi 
hullemat siiski ei juhtunud.“ 

Kord oli juhus, kus saatus või 
soodne tähtede seis otsustas Ülarit 
säästa tõenäolisest tulevahetusest, mis 
võinuks lõppeda väga traagiliselt. Ni-
melt oli Ülar öises patrullis, kus talle 
oli antud käsk valvata piiripunktist va-
sakule jäävat piiriala. Öö oli pealtnäha 
rahulik, kuni hommiku saabudes tuli 
kohalik talunik jutuga, et piiripunktist 
paremale poole jäänud talumaja õuel 
lumel on kahtlased jäljed. Oli näha, 
et midagi üsna rasket on tassitud ja 
seda ikka ebaseaduslikult üle piiri. Et 
jäljed viisid Venemaale, jätkasid nende 
ajamist sealsed piirivalvurid. Ei möö-
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D dunud palju aega, kui venelane val-
gustas, et lumele jäetud tallamustrit 
pidi liikumine päädis tulevahetusega. 
Nimelt osutusid piirikurjategijad sa-
lakaubavedajateks, kel lastiks kastide 
kaupa TT-püstoleid, mida nad niisama 
lihtsalt piirivalvuritele loovutada ei 
tahtnud. 

„Ma ei tea, kui tõsiselt keegi viga 
sai, aga tol hetkel mõtlesin küll, et mul 
vedas. Vedas sellega, et käsk, mis oli 
toona rangelt täitmiseks, suunas mind 
tööle piiripunktist vasemale poole. 
Kui oleksime patrullinud ka teisel 
pool ning keset ööd kahtlast piiriülest 
tegevust või jälgi märganud, võinuk-
sime ise tulevahetusse sattuda. See ei 
oleks hästi lõppenud. Meil polnud siis 
ju ei kuuliveste ega midagi,“ meenutab 
Ülar. 

Piirivalvuriks juhuse läbi

Millal oma elu piirivalvetööle pühen-
danud mees sai aru, et Eesti kaitsmisest 
saab tema elukutse, ei oska ta tagant-
järele enam öelda. Küll mäletab ta aga 
hästi, et selle missiooniga töö juurde ei 
toonud teda sugugi mõni idülliline mui-
naslugu sellest, kuidas väike poiss riiki 
ja oma rahvast teenida igatses. „Tege-
likult tahtsin jääda üleajateenijaks, aga 
vaba kohta ei olnud ja mind jäeti reser-
vi. Kohe kõrval oli piirivalveosakond. 
Koputasin siis uksele ja uurisin, ega neil 
tööd pakkuda ole. Juhtus nii, et neil oli 
vägagi piirivalvureid vaja, ja nii alus-
tasingi 1994. aasta mais tööd Misso 
kordonis.“

Misso kordon oli toona kagu kan-
di piirivalvekeskus, millele allusid nii 
Luhamaa kui ka Murati piiripunkt. 
Ühtekokku oli Misso kordoni hinge-
kirjas umbes 70 inimest, kelle seas olid 
nii ajateenijad, kutselised kui ka „ko-
pamehed“. Niisugust kelmikat hüüd-
nime said piirivalves kanda kõik need, 
kes olid asunud ametisse väljastpoolt 
jõustruktuure. 

„Tookord ei teadnud keegi ette, 
mis ülesanne antakse. Meid võidi suu-
nata piiripunkti dokumente kontrolli-
ma, rohepiirile patrulli või siis näiteks 
Misso kordonimajja korrapidamistee-
nistusse. Vaheldusrikkust oli rohkem 
kui nüüd ja rutiin ei saanud nii kergelt 
ligi hiilida. Praegu on iga piirivalve 
tööliin läinud niivõrd spetsiifiliseks. 
Dokumendikontroll nõuab oma alal 
ekspertteadmisi, täiesti teist kvalifikat-



siooni ja taktikate teadmist on vaja ro-
hepiiri valvamisel ja nõnda edasi. Au-
sõna, kui mind panna täna piiripunkti 
tööle, siis tunnistan, et jääksin ilmselt 
hätta. Erinevad tööliinid nõuavad siis-
ki tugevaid erialateadmisi,“ põhjen-
dab Ülar. 

Kuulad ja vaatad

Aastal 2007 avati Luhamaal tuttuus 
kordonihoone, mis paiknes võrreldes 
Misso majaga välispiirile oluliselt lähe-
mal. Misso kordoni piirivalvurid koli-
ti ümber Luhamaale ning seal töötab 
staažikas piirivalvur Ülar tänini. „Kuigi 
olen pisut ka piiripunktis töötanud, siis 
keegi kuskil kunagi otsustas, et mina 
võiksin rohepiirile patrullima jääda. 
Nii on see jäänudki. Eks ma olengi pi-
gem mees, kellele meeldib lauatagusest 
tööst enam see, kui saab mööda metsa 
käia, jälgi lugeda ja pätte taga ajada,“ 
on ta rahul. 

Tõsi, üks keskmine tööpäev piiri-
valves on kõike muud kui seiklusfil-
milik pättide tagaajamine. „Piirivalvur 

peab olema kannatlik, hea rutiinitalu-
vusega. Meie töös on meeletult palju 
rutiini. Jah, see ei kõla hästi, aga suur 
osa tööst on kuulamine, vaatamine, 
jälgimine. Näiteks kui öösel piiripat-
rullis oleme, ei kasuta ma enamasti 
taskulampi. Tahan, et silm harjuks pi-
meduses ja orienteeruksin ka pimeda-
mas metsas. Rõhk on seejuures hoopis 
kuulamisel. Seda, et puud kahisevad, 
eristab kõrv juba iseenesest ja pingu-
tuseta. Mistahes muudele helidele on 
kõrv aga terav. Kui kaugelt kostab 
koera haugatus, püüan aru saada, kas 
see oli juhuslik või ähvardav. Säärase 
info hankimisest sõltub piirivalvetöös 
palju. Muudkui kuulatad ja ringi käies 
aina vaatad ringi ning otsid jälgi. Võib 
olla, et tükk aega mitte midagi ei avas-
ta, ja kui siis juhtuma hakkab, vot siis 
tuleb korraga uksest ja aknast.“

Reetlik mängukaru

Piiril ei käi elu aga ainult öösiti ja nii 
võib ka päise päeva ajal tähelepane-
matu piirivalvuri nina eest mõni piiri-

rikkuja läbi lipsata. Nii jutustab Ülar 
loo tollest ajast, mil Eesti ei olnud veel 
Schengeni viisaruumiga liitunud ning 
valve all oli idapiiri kõrval ka Eesti lõu-
napiir Lätiga. „Olime ühe ajateenijaga 
parasjagu patrullis, kui meile kaks va-
nameest piki teed vastu lonkisid. Kuna 
meie töö olulisim relv on info, tuleb ko-
halikega võimalikult palju suhelda. Nii 
läksimegi vastutulijate jutule. Üks pu-
ristas ilusasti võro keeles rääkida, teine 
oli aga tükk aega vait. Kui siis lõpuks 
suu avas, purssis samuti võro keelt, aga 
sõnade lõpud olid ikka nii mööda, kui 
üldse saab.“

See äratas Ülaris kohe kahtlust. Ni-
melt teadis ta lähistel üht kohta, kust 
nii mõnigi tihtilugu ebaseaduslikult 
Eesti-Läti piiri ületas. Kohta kontrol-
lides ei olnud kahtluse kübetki: saa-
pamuster vastas üks ühele vanameeste 
jalavarjudele. Peagi tunnistasid ka va-
namehed ise, et on Läti kodanikud, kes 
olid keelatud kohas piiri ületanud. 

Ülari sõnul ei pea piirivalvur ise 
olema tingimata kohalik, veel vähem 
valdama võro keelt. Küll peaks piiri-
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Ülar 90ndatel piiripatrullis

Ülar 1997. aastal salakauba-
vedajate varitsuses

Piiriäärsed 
käänulised teed ei 

andnud andeks 
ühtki eksimust

Eks ma olengi  
pigem mees, kellele 

meeldib laua tagusest 
tööst enam see, kui 
saab mööda metsa käia, 
jälgi lugeda ja pätte  
taga ajada.



25

valvur võimalikult hästi tundma koha-
likku elu: kes ja kus elab, kellega läbi 
käib, mis autoga sõidab ja nõnda eda-
si. Paljud piirijuhtumid saavad lahen-
duse tänu infole, mille abil saab ühe 
pusletüki teisega kokku ajada. Info 
kogumine on aga omaette kunst, sest 
taktitundetult külaelanike eraelulistel 
teemadel ristküsitlust teha ei ole ühe-
gi professionaalse piirivalvuri tööstiil. 
Nii kirjeldab Ülar, kuidas nad värs-
kendasid mõni aeg tagasi oma teadmi-
si kohalikest elanikest. Muuhulgas oli 
tarvis teada uute elanike vanust. Kui-
das seda aga delikaatselt uurida, ilma 
et keegi solvunult piirivalvureid pikalt 
ei saadaks? Kogenud piirivalvur Ülar 
tegi proovi, kõnetades õuele tulnud ta-
lumaja peremeest.

Piirivalvur: „Sa niimoodi üksinda 
kodus, oled pensionär?“

Peremees: „Mina jah, aga naine on 
mul tööl.“

Piirivalvur: „Sul siis õige noor nai-
ne, käib tööl.“

Peremees: „Ah, mis ta ikka noor. 
Juba 67 aastat. Minust kõigest 3 aas-
tat noorem.“

Ei läinud minutitki, kui vajaminev 
info oli olemas, ilma et tahumatult 
kellegi sünniaega peaks pärima. Kõr-
valistele võib tunduda, mida küll pii-
rivalvur oma töös sääraste andmetega 
pihta hakkab. Elu näitab aga, et mida 
paremini tuntakse ja teatakse kohalik-
ke, seda paremini saadakse nende endi 
ja sellega ühes kogu piiriala turvalisust 
kaitsta. „Kui keegi sõidab tundmatu 
autoga piirilähedasel alal ja väidab, et 
läheb Jaanile külla, siis teab piirival-
vur, kas sealkandis üldse mõnd Jaani 
elab või mitte. Enamasti teame seda-
gi, millal siinsed suvitajad linna tagasi 
lähevad ja mis perioodil osa talumaju 
tühjana seisab või on sootuks maha 
jäetud. Kohalikele sobib see hästi, sest 
kui neid endid pikemalt kohapeal ei 

Pöördeline hetk

Olukorda raskendas seegi, et piir oli tä-
histamata ja puhastamata. „Mida seal 
ikka avastada, kui kõndisime kõrvuni 
heinas, nii et ainult müts paistis. Kõik 
oli paksult loomajälgi täis ning mõnd 
inimese jälge sealt eristada olnuks ilm-
võimatu. Ragistasime läbi võsa ja mõne 
piiririkkuja jälgi ajasime taga lausa 
vööni ulatuvas mudas. Piirivalvurite 
töö hulka kuulus siis ka heina kasva-
nud piiriala niitmine. Muuhulgas ehita-
sime endale ise patrullrada ja piiririba. 
Ega valvamiseks väga aega jäänudki,“ 
meenutab ta. 

Piirivalvurid kahtlevad, kas riigi-
juhid muidu märganukski nii kasinat 
piiriolukorda, kui 2014. aastal poleks 
piirialal Eesti poolelt röövitud kaitse-
politseinik Eston Kohverit. „Muidugi 
oli see kahetsusväärne juhtum, piiri 
valvamise vaatest aga pöördeline hetk, 
sest nii raske piiriülene kuritegu pani 
lõpuks asjad liikuma: piir sai tähista-
tud ja puhastatud ning peagi ehitatak-
se välja nüüdisaegne seiresüsteemidega 
piiritaristu.“

Muutunud pole üksnes see, kuidas 
Eesti ja Venemaa vaheline piir välja 
näeb. Muutunud on seegi, kuidas üle 
aia naabrid professionaalsel tasandil 
läbi käivad. „90ndatel saime Vene pii-
rivalvuritega sõbralikult läbi. Kuna 
patrullisime ühel-samal metsateel, siis 
istusime kohtudes ikka maha, jagasime 
infot, tegime suitsu. Hiljem, kui kumb-
ki juba piki oma patrullteed käis, kaas-
nes üksteisest möödumisega viisakas 
tervitus, andmaks märku, et ametikaas-
last on märgatud. Nüüd, mil Venemaa 
alustas Ukrainas sõda ning olukord on 
väga terav, ei tee me üldjuhul Vene pii-
rivalvepatrulli silmates mitte midagi. 
Praegu oleks mistahes sunnitud viisa-
kus lihtsalt silmakirjalik,“ muutub Ülar 
veidi nõutuks ja mõtlikuks. 

ole, saavad vähemasti kindlad olla, 
et piirivalve hoiab nende varal silma 
peal.“

Ette on tulnud ka juhtumeid, kus 
mõnest majapidamisest, kus ei tohiks 
kedagi olla, avastatakse ebaseadusli-
kult piiri ületanud illegaale. „Esmalt 
leidsime piiri lähedalt mängukaru, ja 
kui siis infot edasi korjasime, kuidas 
see ometi sinna saada võis, jõudsime 
lagunenud majani, mille seinte vahelt 
üks Vietnami pere varju otsis. Metsast 
leitud mängukaru kuulus pere kõige 
pisemale.“

Kellapealt kohal

Kui ajaratas paarkümmend aastat ta-
gasi keerata, oli piirivalvel vähe edu-
lugusid jutustada. Küllap kuritegevust 
oli, aga vahendeid selle avastamiseks 
lihtsalt nappis. „Tänapäeval ei ole va-
rustuse kohta ühtki paha sõna öelda. 
Meil on nüüdisaegsed vaatlusseadmed, 
rääkimata termokaameratest ja muust 
tehnikast. Toona, kui Vene piirivalvega 
veel üht ja sama patrullteed pidi käisi-
me, anti kaasa relv ja patrullkotike. Sin-
na sisse mahtusid piirikaardid, pliiats, 
kustukumm, kile, joonlaud, kom-
pass, kinnipidamise käeketid, niidirul-
lid, nuga, valge paber, saatja, varuaku, 
toimkonna käsk ning hiljem lisandus 
ka raketipüstol,“ loetleb Ülar kogu koti 
sisu ette toonaselt teenistuslehelt, mis 
tal seniajani alles on hoitud. 

„Ja mis peamine – kell! See oli üks 
olulisimaid asju. Pidime kellapealt ühe 
või teise piiriposti juures kohal olema. 
Ilmselt kardeti, et äkki muidu looder-
dame. Kui siis revideerijad tulid ja meid 
kellapealt nõutud piiriposti kõrval seis-
mas ei olnud, tuli suur pahandus. Jäl-
gisime siis kella rohkem kui piiri. Ega 
õigupoolest tööd keegi saanudki nii 
teha, sest pilk ei olnud piiril, vaid seik-
les alatasa seieritel,“ muigab Ülar. 

Misso kordoni  
ajateenijad

Kohtumine  
karupojaga Misso 
piiripunktis
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EESKUJU

Nipi-napi, nipi-napi,
üks noormees pätsas Vene vapi.

Ajas küüned vapi taha,
tõmbas piiripostilt maha.
Vapi hõbedane sära

võlus noore setu ära.
Selgitas, et õudselt tahaks

teha vappi sularahaks.
Aga sularaha eest

kosutust saaks tuliveest.
Ta piirinaabreid sanktsioneerib,
vaesusega neid premeerib.
Ja tükkhaaval Vene vara

plaanib näpata veel ära.

Luuletuse ja joonistuse autor: Ülar Fluss

kasvada aitaks ja siis loodusesse tagasi 
saadaks. Et karupojad Eestist Vene-
maale pääseks, tuli neil läbi piiripunkti 
ametlikult piir ületada. Kuna karupoe-
gade kiire üle piiri saatmine takerdus 
bürokraatiasse, pidid mõmmikud vei-
dikeseks ajaks meie juurde ootele jää-
ma. Mõmmikud hulkusid piiripunkti 
alal ringi, kohalikud tõid neile piima ja 
süüa. Üks karupoeg ronis mulle kogu-
ni sülle, mispeale naersin, et praegu on 
tore küll, aga aasta pärast seda karu-
kest enam sülle võtta küll ei tahaks,“ 
kirjeldab Ülar oma esimest ja ka lähi-
mat kohtumist metsloomaga. 

Iga kohtumine metsloomadega 
pole mõistagi nii meeldiv olnud. Nii 
meenutab Ülar, kuidas ta aegu tagasi 
öises metsas patrullis. Kuna taskulam-
bid said siis umbes tunniga otsa, aga 
patrullida oli vaja kümneid kilomeet-
reid, otsustas Ülar taskulambi akut 
säästa ning esiti piki pimedat metsa 
omal käel orienteeruda. Äkki kostis 
kõva ragin. Ülari peos olnud tasku-
lamp süttis ja endalegi üllatuseks nägi 
ta, et piirivalvureid ümbritses metssi-
gade kari, ühed ohtlikemad loomad, 
kes võivad lähidistantsilt oma vaenlase 
korralikult ära pulstida. Tundus, et oo-
tamatu kohting päädis unest äratatud 
metsseakarjale piirivalvuritest suure-
magi ehmatusega – sõrgadele anti tuld 
ja säärte välkudes sööstsid sead teisele 
poole piiri. 

„Ega piirivalvuritele eraldi õpetata, 
kuidas ühe või teise metsloomaga koh-
tudes käituda. Seda jagame siin oma-
keskis ja omast kogemusest. Kui muud 
teha ei oska, siis on alati targem jääda 
rahulikuks ja vaikselt taganeda.“

Tegevus hoiab toonuses

Kuidas hoiab Ülar end toonuses nii, et 
pikk aeg samal ametipostil ei ole teda 
mõne uue väljakutse järele ihalema 

pannud? „Igav hakkab neil, kes la-
sevad igavusel tekkida,“ on tema 
vastus. „Ma olen kõik see aeg 
olnud küll Setomaal piirivalvur, 

aga kui inimene ise tahab, saab ta 
oma tööle alati teistmoodi vaadet 

ja vürtsi juurde anda. Patrulli võib 
minna olenevalt hooajast auto, ATV, 
UTV, saani või suuskadega. Lisaks olen 
läbinud meditsiinilise väljaõppe, alarm-
sõiduki koolituse, teinud endale selgeks 
selle, kuidas varjupaigataotlusi menet-

Hirm looduse ees

Et kogemusi ja teadmisi on Ülaril kuh-
jaga, ei pea ta paljuks neid aeg-ajalt ka 
noortega jagada. Nii on mees vajadu-
se korral noortele piirivalvuritele prak-
tikajuhendaja. Enamiku noorte kohta, 
kellest on sirgumas piirivalve tulevi-
kutegijad, jagub Ülaril vaid kiidusõnu. 
Ent on ka erandeid, kes suhtuvad pii-
rivalvuri võrdlemisi aatelisse ametis-
se kui pinnapealsesse palgatöösse või 
näiteks kardavad pimedat metsa ja 
seal pesitsevaid metsloomi. „Tõsi, mõni 
noor kardab pimedust või ka metsloo-
mi ikka väga. Kord tuli üks nooruk öi-
ses jalgsipatrullis mulle aina lähemale. 
Lõpuks tunnistas, et tal on veidi kõhe 
olla. Termokaamerast silmasin siis põt-
ra, mispeale tundis teekaaslane kohe 
suurt muret, ega põder talle ometi liiga 
lähedal ole. Rahustasin teda, et põder 
on päris kaugel ja ega ta selliselt dis-
tantsilt niisama kellelegi kallale karga,“ 
muigab Ülar, kes on piirivalvurina oma 
silmaga lähemalt ja kaugemalt näinud 
kõiki siinseid metsaelanikke. 

Ülari enda esimene kohtumine 
piiriäärse metsloomaga oli aga kõi-
ke muud kui hirmus. „Töötasin siis 
Misso kordonis, kui kohalikus metsas 
lasid jahimehed eksituse tõttu ühe ka-
ruema maha. Kolm karupoega, kes te-
mast maha jäid, plaaniti saata Siberis-
se, kus vastav inimene neil suuremaks 
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leda. Et mu elukaaslane räägib puhtalt 
nii eesti kui ka vene keelt, siis suhtle-
megi kodus teinekord minu palvel vene 
keeles, et ma saaksin õppida, vene keelt 
paremaks lihvida ja töö juures nii kol-
leegidele kui ka piiriületajatele võõr-
keelses suhtluses rohkem abiks olla.“

„Värskena aitab hoida seegi, kui 
teinekord võtan vastu pakkumise teha 
vabatahtlikult ületunnitööd. Siis on 
kindel, et oma tavapärasesse patrulli 
ma ei satu: saan käia uutes kohtades, 
kohtuda uute inimestega. Näiteks olen 
ma pikka aega olnud rallikohtunik ja 
seetõttu olen eriti hea meelega käinud 
tööl WRC raames, kus saame ületun-
nitööna ralliturvalisust tagada. Kõik 
sellised hetked, mis pakuvad uusi ko-
gemusi ja võimaldavad areneda, hoia-
vadki toonuses.“ 

Kui mõne staažikama piirivalvuri 
jaoks on nüüdisaegne tehnika pigem 
peavaluks, siis tekitavad Ülaris kõik-
võimalikud nutilahendused üksnes 

vaimustust. „Igasugune uus tehnoloo-
gia on põnev ja selle tundma õppimine 
aitab samuti areneda. Katsetan kodus 
erinevaid lihtsamaid nutilahendusi, 
näiteks kasvõi robottolmuimeja. Mida 
nutikam, seda ägedam!“ põrutab ta. 
Nii ei kohuta Ülarit ka teadmine, et 
piirivalvetöö nõuab samm-sammult 
aina rohkem teadmisi tehnoloogiast. 
„Klassikalisi piiri valvamise oskusi on 
ikka vaja, aga kurjategijad kasutavad 
tahes-tahtmata nutimaailma võimalusi 
ning me ei saa piirivalvetöös neist sam-
mugi maha jääda. Vastupidi, peame 
neist sammu ees olema. Mida mitme-
kesisemad on piiri valvamise võimalu-
sed, seda paremini on ju kokkuvõttes 
meie piir valvatud,“ on ta kindel. 

Kes Ülarit teab, sellele pole tead-
mata ka mehe joonistamispisik, mis 
aitab leida tasakaalu töiste ja teiste 
elus ettetulevate väljakutsete vahel. 
Päriselulistest piirisündmustest sünni-
vad tema käes vahvad karikatuurid, 

mis pakuvad rõõmu nii kolleegidele 
kui ka kunstnikule endale. Nii on Ülar 
näiteks pildile talletanud seiklusliku 
hetke, kuis kord ammu üks purjus ta-
lumees hobusega üle piiri põrutas või 
kuidas metsas lõunasööki nautinud 
piirivalvurite selja taga üks soomlanna 
parasjagu teisele poole piiri ära eksis. 
Rääkimata sellest, et ühest Ülari pildi-
seeriast sündis kordoni seinale koguni 
kalender, ning kui tarvis, viskab mees 
joonistuste kõrvale ka mõne luulerea.

Kui keegi nüüd arvab, mis veel 
võiks staažika piirivalvuri ja andeka 
kunstnikuhinge päevakavasse mah-
tuda, siis jäi ütlemata kõige tähtsam. 
Kõigele lisaks on Ülaril ka põhitöö – 
olla armastav kaasa oma naisele, isa 
kolmele nüüdseks täiskasvanuks sirgu-
nud lapsele ning vanaisa ühele armsale 
pisipõnnile.  

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
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Ajaloosündmustel põhinev film, milles löövad elu-
kutseliste näitlejate kõrval kaasa ka piirivalvurid, 
valmis pühendusega piirivalve 100. aastapäevale.
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Piiripunkte rüüstati, piirivalvu-
reid peksti; OMON ründas ja 
meie piirivalvurid, rukkilille 

embleemiga sinivorm seljas, panid 
peagu paljakäsi vastu. Piirile saadeti 
politseinikud, kellel olid püstolid ja 
automaadid. Jao pärast saadeti auto-
maate kiirkorras juurde ka piiripunk-
tidesse. 

See on vaid üks 90ndate mäles-
tuspiltidest, mida näeb vast valminud 
piirivalvefilmis, mille režissöör on Ain 
Mäeots ning stsenarist Gert Kiisler. 

PIIRIVALVEFILM 
SAI PURKI

Kirsiks tordil on, et filmis astuvad tun-
tud näitlejate kõrval üles ka meie piiri-
valvurid ja politseinikud. Filmirolli sai 
teiste seas peadirektor Elmar Vaher, 
kes kehastab lõbusate vuntsidega pii-
rivalveohvitseri 1920. aastatel. 

Üks kandvatest rollidest on Saatse 
kordoni juhil Arvi Suvil, kes sai filmis 
kaasa teha Eesti piirivalvurina. „Kõi-
ge tähtsam on, et tänane piirivalve 
jäädvustas omal moel kauget ajalugu. 
Mulle meeldib mõelda, et kõik, kes siis 
riiki kaitsesid ja kes seda praegu tee-

vad, on selles filmis sees – kui mitte 
kaadris, siis kuskil seal nurga või met-
sa taga piiri valvamas. Kihvt on seegi, 
et piirivalvurid tegid midagi üheskoos, 
olid ühe asja eest väljas ning pinguta-
sid hea tulemuse nimel,“ rääkis Arvi. 

Enam kui kaks meetrit pikale Arvi-
le pakkus filmis näitlemine asjakohast 
meenutust ajast, mil ta ise piirivalvega 
liitus. „Eks minu masti mehele ongi 
raske parajat vormi leida. Nii oli see 
tööle tulles kui ka nüüd näideldes. Kui 
ma 1995. aastal piirile tulin, pidin lau-
sa kaks aastat parajat vormi ootama. 
Seni käisin pükste ja pluusiga, kust 
põlved ja küünarnukid välja välku-
sid,“ naeris ta. 

Veel teeb filmis kaasa Piusa kordo-

Piirivalveohvitserid,  
virtin ja tänavapoiss
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Stseen „Sibula-
kottide kontroll“
Piiripunktist sõidab minema veoau-
to, millel on peal koorem sibulakotte. 
Koormal istuv baaba viipab noore-
male piirikaitsjale, kes on just lõpe-
tanud auto kontrollimise. Piirikaitsja 
viipab vastu ja istub pingil kössitava 
piirivalvurist vanaisa kõrvale.
 
Taat: „Nii kergelt lasidki masina üle. Ei 
kontrollinudki, mis koormas on?“
Pojapoeg: „Sibulad olid ju.“
Taat: „Seda ta ütles sulle jah, aga 
kontrollima oleks ikka pidanud. Ma 
omal ajal ei oleks küll lasknud nii üle 
jala.“
Pojapoeg: „Ma kontrollisingi ju, silma-
dega! Ega nad ju salakaubana muud 
ei vea kui metalli.“
Taat: „Just! Kust sa tead, et seal all 
polnud mitte vana rauakola?“
Pojapoeg: „Tuleb jälgida auto amorte 
ja rehvidele mõjuvat koormust. Sibul 
ja vanametall kaalub väga erinevalt. 
Isegi siis, kui see baaba on ise kõik 
oma toidu alati ära söönud. Rehvid 
olid kõik kombes!“

KINOKUNST

Saatse kordoni juht Arvi Suvi kehas-
tab ka filmis Eesti piirivalvurit

Piirivalvejuht Meelis Saarepuu proto-
kollija rollis

ni piirivalvur Egle Timmas, kellele 
näitlejaamet oli esmakordne. Kehas-
tada virtin Aliidet, kes räägib sosinal 
ja ehmunud häälel, oli Eglele paras 
katsumus, sest naer tükkis peale. „Pea-
lekauba tegin kaasa stseenis, kus piiri-
valveohvitser Elmar Vaherile olid ette 
kleebitud vuntsid. No püüa sa mitte 
naerda, kui ta sulle otsa vaatab,“ mui-
gas Egle. 

Vastasleeri ehk omonlast kehastab 
Piusa piirivalvur Edgar Paul. Tema-
legi tekitas suurimat raskust tõsiseks 
jäämine, seda enam, et roll eeldas just 
nimelt karmi kurja nägu. Niipea kui 
Edgar suunurgad kriipsuks sai, puh-
kesid teised ümberringi naerma ning 
nakatasid tedagi. „Sümpaatne oli see, 

kui kiirelt elasid professionaalid oma 
rolli sisse. Meil see mõistagi nii kiiresti 
välja ei kukkunud. Sellegi poolest olid 
näitlejad väga sõbralikud ja kannat-
likud. Eraldi aitäh Ulvile, et ta kogu 
seda filmitegu eest vedas ja meid näit-
lema julgustas,“ oli Edgar kogemusega 
rahul.

Ideega piirivalve juubelile pühen-
datud filmist tuli lagedale Lõuna pre-
fekt Vallo Koppel ning prefektuuri 
ürituste korraldaja Ulvi Jukk aitas 
omakorda seada kogu filmimeeskonna 
tööd võtetel ja nende vahele jäävalgi 
ajal. Suure panuse filmi valmimisse an-
dis Meelis Kivi Valga muuseumist, kes 
oli abiks erinevate ajastutruude rekvi-
siitidega, sealhulgas OMONi ja Eesti 
piirivalve vormiriietusega. Võtteplatsi 
ja hulga rekvisiitidega toetas filmi sün-
di ka ettevõtja Valter Teppan. 

Kolmeosaline piirivalve ajaloost 
jutustav film esilinastus novembris pii-
rivalve aastapäeval ning seda saab jä-
rele vaadata politsei- ja piirivalveameti 
Youtube’i kanalilt. 

Kerly Virk
PPA pressiesindaja

Elmar Vaher sai ette  
kelmikad vuntsid

Eesti ja Vene  
eriüksuste vastasseis 



EESTI PIIRIVALVE 100

Eesti on meie kodu ja piir selle 
uks. Valvates piiri, kaitseme 
nii meie riiki ja iseseisvust  
kui ka kõiki väärtusi ning  
vabadusi, mis on Eestile  
ja Euroopale kallid. 

Sajandivanune Eesti piirivalve on tu-
gevam kui iial varem: meil on inime-
sed, kogemused, vahendid ja liitlased. 

Sajandiga on piirivalves palju muutunud, 
kuid selle südameks jääb alati piirivalvur. 
Kogenud piirivalvuri taiplikkus, vaist ja tahe 
on need, millel Reindorffi kotkas on sajandi 
püsinud ja püsib ka tulevikus. 

Kallis piirivalve, südamlikud õnnesoovid  
100. aastapäeva puhul!
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2019. aasta veebruaris kuulutas 
PPA välja hanke Eesti kagupiiri 
esimese etapi maismaaosa ta-

ristu projekteerimiseks ja ehitamiseks. 
Esimene ehitusetapp haaras piiritaristu 
väljaehitamist 23,5 kilomeetri pikku-
sel lõigul, mis algas Eesti, Venemaa ja 
Läti piiri kolmikpunktist ning jõudis 
Luhamaa piiripunktist 3,5 kilomeet-

Olgugi et esimese piirilõigu ehituseks plaaniti kolm aastat, said tööd 
soodsa ilma ja ehitaja hea planeerimisoskuse toel valmis aasta varem ehk 
piirivalve 100 aasta juubeliks. Tööd järgmistes lõikudes jätkuvad sama 

hoogsalt selle nimel, et piir praegusest veelgi paremini peaks.
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meistriklass

rit põhja pool asuva Tserebi külani  
Vanigõjärve lõunakaldal. Soovitud 
tööd hõlmasid piirilõikude taristu koh-
ta tööprojekti koostamist, geoloogiliste 
lisauuringute tegemist ja projektlahen-
duse esitamist. Tegevuste hulka kuu-
lusid patrulltee, viivitusaed, looma- 
tõkkeaed, elektrivarustus, mikrotorus-
tik andmesideühenduse rajamiseks 
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ja juurdepääsuteed. Viimasel kolmel 
aastal pidi pakkuja majandustegevuse 
netokäive olema vähemalt 20 miljo-
nit eurot ning talt eeldati riigisaladuse 
töötlemist konfidentsiaalsel tasemel. 

Riigihankel osutus parimaks ASi 
Merko Ehitus Eesti ja GRK Infra ASi 
ühispakkumine. Ettevõtted tegid töö-
dega algust 2020. aasta mais ning 
nende kestuseks oli esialgu plaanitud 
kolm aastat.

Tehniliselt ja töökorralduslikult 
nõudis projekt ülitäpset plaanimist 
ning tugevat eeltööd. Töid tuli teha 
kitsas koridoris, kus kehtib range pii-
rirežiim. Osa teest oli vaja rajada üle 
soise ala pontoonteena ja kohapeal olid 
ehitustranspordi jaoks väga keerulised 
ligipääsutingimused. Kui enne piiriehi-
tust tuli piirivalvuritel patrullida sõna 
otseses mõttes soos ja vees, võsas ja hei-
nas, siis rajati nende liikuvuse parenda-
miseks keerulisematesse kohtadesse 
laudteed, mida mööda sai kõrgvee ajal 
kuiva jalaga piirialale ligi. Varasemast 
ajast mäletavad kõik piirivalvurid, kui-
das nii mõnigi kord pidi põlvini vees 
sumpama ning peale piiripatrulli kum-
mikutest vett välja kallama.

Ehitustööd ei katke

Teise ehitusetapi hanke kuulutas PPA 
välja 2020. aasta augustis ning pak-

kumisega oli taas võidukas Merko ja 
GRK konsortsium. 2021. aasta mais 
jätkati piiritaristu rajamist 34,7-kilo-
meetrisel lõigul Vanigõjärvest Võm-
morski külani. Teine lõik on esimesest 
küll peagu poole pikem, kuid rahali-
selt on tööde maksumus samas suu-
rusjärgus, sest lihtsam maastik või-
maldab pontoonteede arvelt kokku 
hoida. Ehitustööde tähtaeg on 2025. 
aasta kevadel. 

2021. aasta augustis kuulutas PPA 
välja hanke kolmanda ehitusetapi pro-
jekteerimiseks ja ehitamiseks. Hõlmab 
see Setomaa vallas asuval 20,7-kilo-
meetrisel lõigul piiririba maastiku-
parendustöid, tööprojekti koostamist 
ja viivitusaia rajamist. Tööd piiriribal 
käivad ning avalikkuse huvi ajalooli-
se projekti vastu on püsinud esimesest 
päevast tänaseni. Aastate jooksul on 
piiriehitusega tutvumas käinud kõik-
võimalike kodumaiste meediaväljaan-
nete esindajad, ent huvi on tuntud ka 
naaberriikides ning veelgi kaugemates 
Euroopa riikides.

Suur vastutus  
ja au küsimus 

ASi Merko Ehitus Eesti kagupiiri ehi-
tuse projektijuht Tarmo Sinisaar rääkis, 
et riiklikult ülitähtsa rajatise ehitami-
ne on lisaks erilisele vastutusele ala-
ti ka sügavalt au küsimus. „Eesti riik 
on täpselt nii tugev, kui hästi teeb iga 
Eesti inimene oma igapäevatööd. Meie 
roll ehitajana on oma teadmiste, koge-
muse ning käterammuga aidata kaasa, 
et Euroopa Liidu ja NATO piiri valva-
ja saaks võimalikult tõhusalt meie riigi 
julgeoleku eest hoolt kanda. Vastutus-
rikka ja ohtralt insener-tehnilisi ülesan-
deid pakkunud töö käigus projekteeri-
sime ja ehitasime esimeses etapis kokku 
23,5 kilomeetrit piirilõiku – patrulltee, 
viivitusaia ja vajaliku elektrivarustuse 
ning üle kuue kilomeetri piirini viivaid 
juurdepääsuteid. Ehitustööd said algu-
se Võrumaalt ning kulgesid Eesti, Läti 
ja Venemaa kolmikpunktist kuni Vani-
gõjärveni,“ kirjeldas projektijuht.

Tarmo Sinisaare sõnul paikneb ena-

Tarmo Sinisaar: „Ootamatusi ehitustegevu-
ses jagus iga päev. Näiteks võis turba paksus 

väga lühikese maa järel märkimisväärselt muutuda: 
50 cm kasvupinnasest võis veerandsaja meetri järel 
saada enam kui 5 meetri paksune turbalasund.“
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Esimese etapi  
ehitustööd
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mik korrastatud piirilõigust maismaal. 
„Osaliselt ületab patrulltee aga niivõrd 
vesist ala, et see tuli rajada pontoo-
nidele. Ühe tehasest erilahendusega 
tellitud betoonpontooni kaal ületab 
seejuures kuut tonni, mis tähendab, et 
nende paigaldamiseks tuli välja mõel-
da spetsiaalne tõstesõlm. Saime lihvi-
da tõstemeetodit ligi nelja kilomeetri 
ulatuses.“ Tema väitel on looduslikud 
olud kagupiiril keerulised ning nõn-
da said ehitajad kuus kilomeetrit teid 
rajada turbapinnasele. „Ootamatusi 
ehitustegevuses jagus iga päev. Näi-
teks võis turba paksus väga lühikese 
maa järel märkimisväärselt muutuda: 
50 cm kasvupinnasest võis veerandsaja 
meetri järel saada enam kui 5 m paksu-
ne turbalasund,“ tõi ta näiteid, millega 
ehitusel rinda tuli pista. 

Ehituse projektijuht kõneles ka 
insener-tehnilistest uuslahendustest, 
mida ükski ehitaja varem kasutanud ei 
olnud, ent neil tuli neid leida, et ehitu-

sega edasi liikuda. „Näiteks ei olnud 
varem raudbetoonist ujuvpontoone 
teedeehituses kasutatud, niisamuti oli 
uuenduslik nende paigaldamise tehni-
ka ja tehnoloogia. Veel töötasime välja 
vajumisvaatluseks unikaalse lahendu-
se, mille paigaldus oli kiirem ega sega-
nud ehitustöid,“ märkis ta.

Insener-tehnilised 
lahendused

„Kui rääkida veel mahtudest, siis tuli 
kogu projekti jooksul vedada teeehitu-
seks peagu 10 000 koormat materjale. 
Märkimisväärne on ka rajatud viivi-
tusaia maht – püsti sai seda enam kui 
24 000 meetrit,“ loetles ta ulmelisena 
tunduvaid arve piiriehituses. Projektiju-
hi sõnul iseloomustab kagupiiri taristu 
rajamist kõige paremini vajadus ehita-
da soisel pinnasel, mis nõudis tavapära-
sest teeehitusest oluliselt keerukamaid 
insener-tehnilisi lahendusi. „See tingis 
ka projekti pikaajalise kestuse – tuli 
hoolikalt uurida, mõelda ja siis teha, 
ning kui juba teha, siis erilise täpsusega 
ja ehitatu stabiilsust hoolikalt kontrol-
lides,“ nimetas ta nüansse, millega ehi-
tajad varem sel moel kokku puutunud 
ei olnud.

„Rusikareeglina kehtib, et üks ki-
lomeeter ehitust raskel pinnasel on 
mitu korda keerukam ja ajamahukam 

kui mitme kilomeetri rajamine lihtsal 
pinnasel. Nüüd kutsutakse neid pii-
riehituse käigus hoole ja vaevaga val-
minud juurdepääsuteid Lõuna-Eesti 
parimateks kruusateedeks,“ nentis ta 
uhkustundega. Looduslikud mater-
jalid tarniti peamiselt lähiümbrusest 
– see on teedeehituses tavapärane. 
„Geotekstiilid, viivitusaia materjalid 
ja muu selline on kas muudest riikidest 
imporditud või ostetud kohalikelt ma-
terjalimüüjatelt.“ 

Ehitaja sõnul lisas piiriehituse esi-
meses etapis keerukust vajadus teha 
töid kitsal piiriribal, millele juurdepääs 
oli omajagu raskendatud – ehitama 
pääsemiseks tuli piirkonnas korrasta-
da olemasolevaid veoteid, rajada hulk 
uusi teid, vahetada truupe jne. „Kuna 
ligipääsuteed olid kitsad ning vastutu-
lijast naljalt mööduma ei mahtunud, 
nõudis tehnika ja materjalide logistika 
ajaliselt täppisplaneerimist,“ ütles ta.

Probleemide jada

„Kolmandaks lisas töödele vunki loo-
duskauni piirkonna eriilmeline maas-
tik – järved, rabad, sood, luhad ja sa-
vimäed. Ehitusega sujuvalt järjestikku 
liikuda polnud võimalik ning paariki-
lomeetrise otsevahemaa asemel tuli tei-
nekord kohale jõudmiseks teha 10-ki-
lomeetrine ring ümber soo,“ kirjeldas 

Kogu ehitustiimil 
on suur au, et nad 

saavad oma ehituskom-
petentsiga piiritaris-
tut rajades Eesti riigile 
turvatunnet anda.

Kagupiiri esimese  
etapi ehitustööd
Asukoht: Võrumaal Eesti, Läti ja 
Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa 
piiripunktini
Ehitaja: AS Merko Ehitus Eesti ja  
GRK Infra AS
Ehituse kestus:  
12.05.2020–16.06.2022
Maksumus: 15,74 mln eurot + KM

Huvitavaid fakte
 Kagupiiri esimest lõiku oli keeruline 

rajada, kuna sealne maastik vaheldub 
turbasoost liivaküngasteni. Turba 
paksus on kohati isegi üle 5 meetri.

 Rabadest üleminekuks kasutati eri 
tehnikat, pinnasetekstiile, ülekoorma-
mist ning liivakottidega täitmist. Kokku 
veeti piirialale umbes 11 000 koormat 
liiva ja kruusa.

 Sügavamates rabalaugastes raken-
dati raudbetoonist ujuvpontoone, mis 

võimaldavad piirivalvuritel pääseda 
sõidukitega kiiresti sinna, kuhu varem 
pääses vaid jalgsi.

 Pontoonteed kasutati ka Kriiva järvest 
ülemineku ehitamiseks. Kokku on 
esimeses lõigus 644 pontooni.

 Piiriületusi aeglustab viivitustara, mis 
annab piirivalvuritele väärtuslikku lisa   

aega piirivahejuhtumitele reageeri-
da. Viivitusaia kinnitamiseks kulus 
112 400 kinnituspolti.

 Ehituse käigus parendati kohalik-
ke teid ja uuendati ümberkaudset 
elektrivõrku. Lisaks pakub piiriehitus-
tööde vältel renoveeritud Vaniku järv 
võimalust vaba aega veeta.

Egert Belitšev ja  
Tarmo Sinisaar ehitus-
tööde üleandmisel
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Tarmo Sinisaar taristu rajamisel ilmne-
nud takistusi.

Projektijuhi sõnul tõi ehitamine 
tundlikus piirkonnas ja kokkupuude 
tundliku infoga kaasa hulga erinõu-
deid ja reegleid – neid oli märksa roh-
kem kui mis tahes teisel ehitusplatsil, 
kus nad varem ehitanud olid. „Märki-
misväärne on seegi, et nii kaugel Eesti 
nurgas ei ole isegi telefonilevi, mistõt-
tu tuli ehitajatel 3D-süsteemide tööle 
saamiseks ehitada Eesti esimene selle-
kohane baasjaam. Praeguseks on neid 
objektil kaks,“ selgitas ta. „Pühendasi-
me ehitajana kagupiiri projektile erilist 
tähelepanu ning otsisime ja leidsime 
võimalusi tööde võimalikult tõhusaks 

tegemiseks. Näiteks kasutasime mak-
simaalselt ära talvekuud, mis on ehita-
miseks küll keeruline aeg, ent võimal-
das edukalt külmaga stabiliseerunud 
pinnasel materjale kiiresti vaheladu-
desse ette tarnida. Nii õnnestus saada 
objekt plaanidest märkimisväärselt 
varem valmis – ligi kolmandiku võrra 
lühemat ajakulu ei õnnestu ehituses 
just eriti tihti saavutada.“ 

Ehkki kogu ehitus oli projektijuhi 
sõnul tõsine ettevõtmine, said kõik oo-
tamatused ühel või teisel moel ületa-
tud. „Ehitusmeeskond oli päris suur, ja 
kuigi ehitusspetsialiste ei olnud lihtne 
palgata, on kogu see protsess olnud 
ainulaadne ning väga õpetlik mitmes 

Aasta ehitus- 
projekti 2022 
kandidaat
Tänavu sügisel esitati kagupiiri esimese 
etapi ehitustööd Eesti aasta ehituspro-
jekti kandidaadiks rajatiste kategoorias. 
Konkursiga tõstetakse esile huvitavaid 
hooneid ja rajatisi ning tunnustakse 
peaprojekteerimist teostanud ettevõt-
teid, arhitekte ja ehitusinsenere, kelle 
loomingu tulemusena on need ehiti-
sed valminud. Ehituse vallas on Eesti 
Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu 
(EKEL) korraldatav konkurss olulisim 
võistlus, millele ainuüksi nomineerimine 
on suur kompliment. 

vallas. Nii saab siit järgmiste projek-
tide jaoks kaasa võtta tehnoloogilisi 
võtteid ja lahendusi,“ tõdes Tarmo Si-
nisaar.

Uudne viivitusaed piiril 
pakkus loomadele-
lindudele avastamist

Väga pidav sai ka viivitusaed. „Maa-
pinnast 2,1 meetri kõrguste paneelide 
aiasilm on selline, et tigude migratsioon 
on igal juhul lõppenud. Ka karu ja põ-
der püüdsid ehituse ajal aia tugevust 
katsetada, kuid jäid teiseks. Samas olid 
aga röövlinnud viivitusaia tekkimisega 
väga rahul. Nüüd on linnul vaja vaid 

Piirialale viivad nüüd korrali-
kud ligipääsu- ja patrullteed

Pontoonidel 
patrulltee
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PIIRIEHITUS

Ehitustöid koordineerib  
PPA piiriehituse grupp

posti otsa istuda ja oodata, kuni nok-
kamööda tegelane jõuab aia äärde ja 
hakkab piki aeda lipates läbipääsu otsi-
ma. Seejärel piisab kiirest tegutsemisest 
ning kõht saabki täis,“ tõi ta esile fau-
nasse ja floorasse kuuluvaid avastamisi 
ehituselt.

Tööd edenesid  
oodatust kiiremini

„Kui kogu esimest etappi paari lause-
ga kirjeldada, siis võis kõrvaltvaataja-
le tunduda see lihtne sutsakas kusagil 
põllu peal. Aga ei. Esmalt tuli valida 
meie enda ligipääsemiseks kandvamad 
veoteed. Projekti käigus said paljud 
piirkonna kehvakesed kruusateed va-
rasemast palju paremaks, tugevdasime 
nende konstruktsioone ja vahetasime 
truupe. Piirile suunduvad juurdepää-
suteed olid varem sõidetud mudavälja-
deks, mida oli ka ATVga raske läbida, 
seega algne üldpilt ei olnud üldse ilus,“ 
kirjeldas projektijuht. Alles siis, kui 
need puudused olid kõrvaldatud, jõuti 
tööfrondi juurde ja alustati materjalide 
ettevedu ladudesse. „Siin on ka põhjus 
– lisaks heale koostööle tellijaga ja enda 
heale planeerimisele –, miks meil õn-
nestus piirilõik ligi kolmandiku võrra 
lühema ajakuluga valmis saada. Kuna 
ilmataat õnnistas meid külma talvega, 
saime materjalid aegsasti kandvatel tee-
del ette vedada ja ei olnud vaja teede 
lagunemise hooajal liigselt muretseda,“ 
peegeldas mees.

2020. aastal sõlmitud lepingu jär-
gi plaaniti aastaks 2023 välja ehitada 
23,5-kilomeetrine piirilõik. Soodsad 
ilmaolud ja ehitustööde hea planeeri-
mise oskus viisid aga selleni, et esime-
se etapi ehitustööd said valmis aasta 
varem. Nii andsid AS Merko Ehitus 
Eesti ja GRK Infra AS tänavu 16. 
juunil Võrumaal piirialal Politsei- ja 
Piirivalveametile pidulikult üle 23,5 
kilomeetri pikkuse välja ehitatud pii-
rilõigu. Projektijuht tõdes, et nüüd on 
Eesti piiri valvajatel oma tööd vara-
semaga võrreldes märksa mugavam 
teha – tugev pind, millel liikuda, või-
maldab paremini patrullida, ennetada 
riigipiiri lähistel toimuda võivaid int-
sidente ja tuvastada paremini ka või-
malikke piiririkkumisi. „Nüüd, mil 
kagupiiri maismaaosa esimene piiri-
lõik on valmis, jätkub töö järgmiste 
lõikude uuele tasemele viimisel. Piiri 
järgmine lõik, kokku 34,7 kilomeetrit 

Vanigõjärvest edasi kuni Võmmors-
ki külani, valmib plaanide kohaselt 
2025. aasta aprillis,“ oli ta lootusri-
kas, tõdedes, et kogu ehitustiimil on 
suur au, et nad saavad oma ehitus-
kompetentsiga piiritaristut rajades 
Eesti riigile turvatunnet anda.

Väärikas kink piirivalve 
100. aastapäevaks

PPA piirivalveosakonna juht Egert Be-
litšev ütles, et esimese korralikult välja 
ehitatud piirilõigu valmimine on mär-
giline Eesti riigi ajaloos. „Elame ajal, 
mil piiriturvalisus on olulisem kui ku-
nagi varem. Mullu ründas Valgevene 
meie naabreid, kasutades selleks tu-
handeid migrante. Tänavu ei räägi me 
vähemast kui laiaulatuslikust sõjast 

Ukrainas ning Venemaa tegevustest ja 
ähvardustest, mis polnud mõnda aega 
tagasi veel mõeldavadki. Kõige toimu-
va taustal ei saa alahinnata, et just rii-
gipiiri kaitsmisest saab laiemalt alguse 
kogu ülejäänud Eesti turvalisus. Tõsi, 
piir ei valva end ise, vaid see üksnes 
aitab piirivalvuritel toimuvaga kur-
sis olla ja vahejuhtumitele reageeri-
des aega võita. Seda märgilisem on, et 
nüüdisaegse piiri esimene etapp val-
mis piirivalve 100. aastapäeval. See on 
kahtlemata võimas kingitus piirivalvu-
ritele, kes on aastaid väga keerulistes 
oludes tööd teinud, aga sama suur kin-
gitus kogu meie riigile,“ märkis piiri-
valvejuht.

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja

2014. aastal valmis idapiiri arendusvi-
sioon, milles esitati erinevad lahen-
dused piiritaristu väljaehitamiseks. 
Ajaloos oli tegu esimese korraga, kus 
PPA võttis endale sedavõrd olulise 
rolli taristu arendamisel ning ka ehi-
tustööde tellimisel. 

Oli selge, et see projekt on ainulaadne 
ja keerukas, kuna ehituse ja projek-
teerimise koordineerimise kõrvalt 
tuli korraldada enne ehitust näiteks 
maade võõrandamist, koordineerida 
õigusloomet, valmistada ette ja korral-
dada hankeid ning lepinguid, plaanida 
eelarvet ning tegelda kõige muuga. 
Nõnda asus juba toona PPAs tööle 
mitu erialaspetsialisti, kes hakkasid 

piiriehituseks vajalikke samme ette 
valmistama ning hiljem neid ka korral-
dama. 

Nüüdseks on PPA piiriehituse grupi 
spetsialistide töö viinud nii kaugele, 
et koos partneritega sai valmis objekt, 
mida iseloomustab professionaalsus, 
kvaliteet, innovaatilisus, esteetiline 
sobivus ümbritseva keskkonnaga, 
ökonoomsus ning lõpptarbija vajaduste 
arvestamine. Selle väikese, aga tragi 
meeskonna moodustavad oma ala 
tipptegijad, kes loovad oma tööga turva-
tunnet Eestis elavatele inimestele ning 
paremaid võimalusi, et tõkestada piiril 
ebaseaduslikke ületusi, rännet, inimkau-
bandust ja salakaubavedu.



38

Sellel, kes Piusa kordonis töötava Triin Väisaneniga suhtleb, ei jää  
kahtlustki: Triin on äraütlemata rõõmus, tegus ja abivalmis noor naine.  
Pealekauba passib talle ka piirivalvuri amet kui valatult. 

Tekib koguni tunne, et kui olek-
sin ebaseadusliku piiriületajana 
öö varjus salaja üle Piusa jõe 

ujunud ja mul seisaks Eesti poolel kal-
dale ronides vastas Triinu naerusuine 
nägu, küllap lubaks nii lahke olemise-
ga piirivalvur mul seda teekonda jät-
kata. Ehk pakuks küütigi, et jalavaeva 
kergendada. Tühjagi Triin seda muidu-
gi teeks! Illegaalsetel piiriületajatel ei 
maksa tema sõbralikku loomust proo-
vile panna, sest oma töös on ta läbi ja 
lõhki professionaal, ning kui olukord 
nõuab, siis karmgi. 

„Proovin oma töös olla sõbralik 
ja meeldiv. Jah, vahel tuleb olla ka na-
tuke teistsugune, aga üldjuhul suhtlen 
inimestega ikka naeratades, näiteks 
kui kontrollin piiri ületusalal sõidukit. 
Tahan, et inimestele oleks kokkupuu-
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PIIRIVA LVUR
de piirivalvuriga positiivne kogemus 
ja et iga inimene tahaks ka ise olla 
piirivalvuri jaoks olemas. Väga palju 
piirisündmusi ja -ületusi lahendame ju 
tänu kohalikele inimestele. Saame neilt 
olulist infot, mis aitab viia ebaseadus-
like piiriületajate avastamiseni,“ rää-
gib Triin, kes oli hiljuti veel piirivalves 
koerajuht, nüüd juhib ta aga kogu Piu-
sa kordoni koertegrupi tööd. 

Peale selle on Triin kaitseliitlane 
ja suur loodushuviline. Muide, Triin 
oli üks esimesi eestlannasid, kes läbis 
kaitseväes ajateenistuse.

Kesk-Eestist idapiirile

Sirget otseteed pidi põhikool-güm-
naasium-sisekaitseakadeemia-piirival-
ve-Piusa Järvamaalt pärit Triin Eesti 

kagunurka ei jõudnud. Tema teekond 
Eesti südamest idapiirile sai alguse hoo-
piski kaitseväest.

„Põhikooli lõpetasin Järvamaal, 
aga gümnaasiumi läksin Tartusse. 
Kuna kogu mu emapoolne suguvõ-
sa on pärit Lõuna-Eestist, on mindki 
kogu aeg siia kanti tõmmanud,“ liigub 
Triin jutuga oma piirivalvuriks saami-
se loo algusse. „Kui ma kümme aastat 
tagasi gümnaasiumi lõpetasin, tahtsin 
minna kaitseväkke aega teenima. Tol-
lal ei võimaldanud veel seadus naistel 
kaitseväkke ajateenistusse astuda. See 
võimalus avanes aastal 2013, kui mina 
juba oma ajateenistust lõpetasin. Kuna 
olen inimene, kes ei lepi naljalt eitava 
vastusega, õnnestus mul lõpuks oma 
tahtmine läbi suruda ja kaitseväest 
jaatav vastus kätte saada.“

EESTVEDAJA
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tolliametnikku. Kandideerisin ja võeti 
vastu. Töötasin mõnda aega Koidula 
piiripunktis, siis viidi mind üle Lu-
hamaa piiripunkti tolliinspektoriks,“ 
jutustab Triin. Maksu- ja tolliamet 
oligi see koht, kus Triin sai teada, et 
on olemas koerajuhi elukutse. Suure 
looduse- ja loomasõbrana imponeeris 
talle kohe mõte tööst vabas looduses 
koos koeraga. „No eks ma olen kord 
selline metsa poole inimene,“ aasib 
Triin ennast.

Järgmine loogiline samm oli lii-
tumine politsei- ja piirivalveametiga. 
Triin naljatab, et on lõuna prefektuu-
ri aprillinali, kuna tema teenistus pii-
rivalvurina siin sai alguse just nimelt 
naljapäeval, 1. aprillil 2019. „Mind 
värvati ja saadeti uuesti kooli ühes 
kokkuleppega, et kui sisekaitseakadee-
mia ära lõpetan, saan endale teenis-
tuskoera, ja enam-vähem nii ka läks. 
Läinud aasta kevadel sain endale tee-
nistuskoera ning täitus lõpuks minu 
kauaoodatud suur unistus – olla koe-
rajuht,“ räägib Triin.

PIIRIVA LVUR
Miks Triin abituriendina nii kan-

gesti kaitseväkke ihkas, ei mäleta ta 
täpselt enam isegi. Küll aga köitsid 
Triin ja kaks tütarlast, kes koos tema-
ga Eesti kaitseväes esimeste naissoost 
ajateenijatena debüteerisid, ajakirjan-
duse tähelepanu ning vaprast kolmi-
kust ilmus omal ajal õige mitu lugu. 
„Ma ei suuda tõesti meenutada, miks 
ja kust mul need hullud mõtted tulid. 
Võibolla sellest, et olen täitsa metsa 
poole inimene ja mulle meeldib väga 
looduses olla. Ehk ka sellest, et olen 
alati olnud veidi poisilik tüdruk. Lap-
sena mängisin nukkudega küll, aga 
tagaajamine ja muud nii-öelda poiste-
mängud tundusid mulle oluliselt lõbu-
samad,“ muigab ta. 

Esiti plaanis Triin pärast ajateenis-
tust kaitseväes jätkata ja minna selle 
tarvis õppima toonasesse kaitseväe 
ühendatud õppeasutuste kõrgemasse 
sõjakooli (nüüdse nimetusega kait-
seväe akadeemia) nooremohvitseride 
kursusele. „Selle kursuse puhul oli 
vastuvõtutingimus, et õppijal peab 

juba olema kõrgharidus. Sellisel juhul 
oleks vaid aastase nooremohvitseride 
kursuse läbimisel saanud nooremleit-
nandi auastme. Mina siis mõtlesingi, 
et omandan esmalt tsiviilis bakalau-
reuseõppes kõrghariduse, pärast teen 
läbi nooremohvitseride kursuse ja lii-
gun edasi kaitseväkke,“ räägib Triin, 
kellest saigi Tartu ülikoolis ökoloo-
gia ja elustikukaitse eriala tudeng. 
Aga nagu elus ikka, et inimene plaa-
nib ja jumal juhib, lendasid Triinugi 
plaanid tema viimasel ülikooliaastal 
vastu taevast, sest nooremohvitseri-
de kursus suleti. Tuli leida variant B. 
Kui alma mater’iga oli ühel pool, läks 
Triin erialatööle. Pool aastat konto-
ritööd keskkonnaspetsialistina Taa-
ralinnas oli piisav mõistmaks, et töö 
nelja seina vahel pole aktiivse loomu-
ga ja loodusega ühes rütmis hingava 
Triinu jaoks. 

„Ma tahan ikkagi liikuda ja teha 
midagi enamat, mistõttu hakkasin 
uut tööd vaatama. Nägin, et maksu- 
ja tolliamet otsib Koidula piiripunkti 

EESTVEDAJA



 Põnevust on  
piiril patrullimised 

pakkunud omajagu, 
kuid tõsist hirmu ei  
ole Triin tööl kunagi 
tundnud. 

Aga see pole veel kõik. Triin –  
ettevõtlik ja visa, nagu ta on – täien-
das end kahes koolis korraga, õppides 
lisaks sisekaitseakadeemiale Tartu üli-
koolis magistriõppes keskkonnatehno-
loogiat. „Keskkonnateemad on mulle 
samuti väga südamelähedased,“ ütleb 
ta. „Olen seda usku inimene, et laual 
võiks alati olla mitu kaarti, sest kuna-
gi ei tea, mida elu toob või millal ise 
muutust ihkan. Mulle meeldib hoida 
end mitmekülgselt harituna ja mitme-
külgsete oskustega, millega vajaduse 
korral uuesti tööturule minna. Praegu 
mul muidugi seda plaani ei ole. Mulle 
meeldib mu töö tohutult ja see, et ma 
saan seda teha koos oma parima sõb-
raga.“

Maailma parim töö

Piirivalvurina oli Triinu vaieldamatu 
lemmik jalgsipatrull, sest siis nägi ja 
kuulis asju kõige rohkem. Piusa kordo-
ni piirivalvurina sai ta julgelt poole töö-
ajast veeta vabas õhus jalgsi patrullides. 
Koertegrupi rühmajuhina on vahetult 
piiril käimist ja looduses liikumist vä-
hem, kuid see-eest on jälle rohkem te-
gelemist kutsadega. Põnevust on piiril 
patrullimised pakkunud omajagu, kuid 
tõsist hirmu ei ole Triin tööl kunagi 
tundnud. Pigem võtab keerulistes olu-
kordades võimust adrenaliinitulv, mis 
ei lase hirmutundel peale tulla. Triinu 
sõnul on piirivalvuri töö äärmiselt vas-
tutusrikas, vahel küll rutiinne, aga tei-
nekord täis ootamatusi. Piiril valvava-
test inimest sõltub palju: kas illegaalid 
avastatakse, kas salakaubavedu tõkes-
tatakse ja nõnda edasi. 

Venemaa sõda Ukraina vastu pole 
Triinu pannud oma ametikohustusi 
teise pilguga vaatama, sest ta on tööd 
alati südamega teinud. Küll on tulnud 
oma lähedasi rahustada: ka täna piir 
peab. Rääkides Eesti idapiirist, on sel-
ge, et lähitulevikus siinsete piirivalvu-
rite töö muutub või õigemini ongi juba 
muutunud. Luhamaa-Piusa piirilõigul, 

kus Triingi töötab, ehitatakse välja 
nüüdisaegset piiritaristut ligipääsu-
teede, piiritara, seireseadmete ja muu 
juurdekuuluvaga. Piltlikult öeldes: kui 
varem oli siinne piiritsoon känd kännu 
otsas kõnnumaa, siis nüüd on maastik 
autodega läbitav. Piiri väljaehitamine 
pole aga kaugeltki lõpule jõudnud, 
mistõttu muutub pilt veelgi. 

Triin räägib, et piiri väljaehitami-
ne teeb piirivalvurite pääsemise piirile 
märksa lihtsamaks. Nad saavad kiire-
mini ja kergemini ligi, kui piiril midagi 
toimub. Asjal on ka teine pool: kuna 
piir kaetakse kaameratega, kanduvad 
ebaseaduslike piiriületajatega seotud 
sündmused rohkem sisemaa poole, 
mis tähendab, et piirivalvurid peavad 
piirist kaugemalgi olema väga valvsad.

Pärides Triinult, miks peaks üks 

noor koolilõpetaja tänapäeval lange-
tama elukutsevaliku just nimelt PPA 
kasuks, vastab ta rõõmsalt, et tegelikult 
tahab ju enamik PPAga liituvaid inime-
si action’it. Soovitakse oma argipäeva 
närvikõdi ja märulit, kasvõi natukene-
gi. Piirvalvetöö on ses mõttes natukene 
rahulikum. Eks siingi tule ette pingelisi 
olukordi ja ootamatusi, aga kihk põ-
nevusjanu järele ei tohiks olla peamine 
ajend, mille pärast riigi piiri valvama 
tulla. „Piirivalvuriks sobivad inimesed, 
kelle jaoks on see töö kutsumus. On 
rutiini, rahu ja vaikust, aga on ka põ-
nevust. Saab viibida palju vabas õhus, 
jälgida looduses toimunud muutuseid 
ning analüüsida nende põhjal toimu-
nut. Kui hing igatseb mõtestatud ja 
missiooniga tööd, siis on piirivalve sel-
leks õige koht,“ sedastab Triin. 
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Kui kaitseväelastest naised pole 
enam haruldus nagu kümme aastat 
tagasi, nagu Triin ühena esimestest 
õrnema soo esindajatest ajateenistusse 
minnes oli, siis on sama lugu piirival-
ves – naissoost piirivalvureid on, aga 
nad on meestega võrreldes siiski tuge-
vas vähemuses. Eelarvamusi seepärast, 
et Triin toimetab naisena valdkonnas, 
mis on traditsiooniliselt olnud pi-
gem meeste pärusmaa, ei ole meie loo 
peategelane kogenud. Kolleegide kui 
võõraste suhtumine sõltub ju lõpuks 
inimesest endast, mitte tema vanusest, 
soost või juuksevärvist, leiab Triin. Ta 
ise tahab oma töökaaslaste jaoks, sõl-
tumata olukorrast, alati olemas olla. 
Ta soovib olla neile vastses ametis 
rühmajuhina hea ja kindel teekaaslane 
ning tugi ja ka eeskuju. 

Triinu puhul jagub, millest snitti 
võtta. No mõelge ise: mullu kevadel oli 
ta finišisirgel nii ülikooli magistrantuuri 
kui ka sisekaitseakadeemia õpingutega, 
lisaks veel treenis verinoort tulevast tee-
nistuskoera. Ta pendeldas mitme linna, 
koolide ja töökohustuste vahet, aga sai 
hakkama. „Tahan enda näitel öelda, et 
kui midagi südamega teha, siis õnnes-
tub kõik. Mina teen oma tööd südame-
ga ja üritan alati kõik ettevõetu lõpuni 
viia. Võin ka üksi pimedas metsas käia, 
kui olukord seda nõuab, loodust ma ei 
karda,“ lõpetab Triin mõttekäigu talle 
omase huumoriga.

Mis imevalemiga õnnestus tal tööl 
käiva inimesena Eesti eri otstes kaks 

õppeasutust ühel ajal lõpetada? Triin 
muigab, et suurt saladust siin pole. Tu-
leb lihtsalt kõvasti tahta ja osata aega 
planeerida ning et egas temagi kavan-
danud neid asju koos teha, elu lihtsalt 
läks nii. Omajagu lõivu paariskooli 
lõpuspurt mõistagi nõudis. „Kui olin 
näiteks Tallinnas sisekaitseakadeemias 
ja teised tudengid said koos õhtul linna 
peale minna, siis mina seda teha ei saa-
nud, sest tegelesin ülikooli asjadega. 
Pidin paratamatult tegema mööndusi, 
aga see oli üllama eesmärgi nimel, mis 
on nüüdseks täitunud.“

Vabal ajal ikka grüünesse

Mida teeb Triin töövälisel ajal? Selgub, 
et vaba aega tal palju polegi ja see vähe-
negi kulub suures osas Kommile, tema 
teenistuskoerale. „Kui koer on veel kut-
sikas, peab temaga intensiivselt ja järje-
pidevalt tegelema. Ses mõttes koeraju-
hil vabu päevi nagu polekski,“ naerab 
Triin, kes oma armsa Saksa lambakoe-
ra Kommiga toimetamist kohustusena 
ei võta, pigem vastupidi – see on puhas 
rõõm. Tööst priidel päevadel näeb seda 
tandemit tihilugu kusagil metsas või ra-
bas. „Mulle meeldib väga looduses ja-
lutamas käia. Pakin koera auto peale ja 
põrutan mitmeks päevaks rappa, met-
sa või mõne veekogu äärde. Koer saab 
joosta, mina jalutada ja nautida hetkes 
olemist. Paistab, et see meeldib ka koe-
rale. Hüppab hopsti autosse ja vaatab 
küsivalt otsa: kuhu me nüüd läheme? 

No ju me oleme mõlemad metsa poo-
le,“ muheleb ta.

Kui aga Triin juhtumisi klaveri 
manu satub, siis ei jäta ta võimalust 
kasutamata ja mängib pilli. Ta on seda 
oma akordioni- ja klaveriõpetajast 
ema käe all õppinud. Praegu ei tule 
klaverimängu küll tihti ette, aga kui 
tuleb, võib Triin end suisa tundideks 
muusika rüppe unustada. „Klaveri-
mäng on üks mu meelistegevusi, mil-
lega kaotan alati ajataju. Võin võtta 
oma noodikogumiku ette ja mängida 
kõik noodid otsast lõpuni läbi. Ent 
kuna see mängimine on nii kaootiline, 
siis ega mul erilist taset ei ole. Klave-
rimänguga on nagu koeratreeninguga. 
Seda peab hoidma värskena, et hästi 
välja tuleks,“ leiab Triin.

Liikumine ja sportki on Triinule 
olulised. Talle meeldib käia jõusaalis, 
jooksmas, jalutamas. Nagu ta ise üt-
leb, on see aeg puhtalt iseendale. Triin 
kuulub ka kaitseliidu Põlva malevasse. 
Aktiivsem tegevus kaitseliidu ridades 
jääb küll lähiminevikku, kuid jõudu-
mööda lööb ta nii malevakaaslaste 
kui ka naiskodukaitse ettevõtmistes 
praegugi kaasa, kui on näiteks tarvis 
korraldada mõnd tundi, teha riviõpet, 
pakkida varustust, tegelda naiskodu-
kaitse väljaõppega või lüüa käed külge 
maleva patrullvõistluse „Must kot-
kas“ korraldamisel. 

Anu Villmann
PPA pressiesindaja

Kui paljud meist saavad öelda, et neil on 
maailma kõige toredam töö? Triin kin-
nitab särasilmi, et tema puhul see täp-
selt nii ongi. Tema truu seltsiline, kõige 
lähedasem kolleeg ja parim sõber on 
1,5aastane Saksa lambakoer Komm, 
Triinu jaoks A ja O. Mis võiks olla lahe-
dam, kui teha meelepärast tööd oma kõi-
gekõigema semu seltsis kohas, kus nad 
tunnevad end ülimalt hästi – LõunaEesti 
kaunis looduses.

Komm tuli Triinu juurde kahekuusena 
mullu aprillis ja asus kohe õppima. Tee-
nistuskoer omandab oskused koostöös 
koerajuhiga, seejuures pole vahet, kas 
tegemist on politsei või piirivalvekutsa-
ga – õpe on sama. Baasasjad õpivad 
neljajalgsed korravalvurid selgeks Mu-
raste koerte koolituskeskuses. Õigemini 

koolitatakse keskuses koerajuhte oma 
teenistuskoeri välja õpetama, mitte nii-
võrd loomi. Teenistuskoerte baasasjad 
on jälje ajamine nii linnas kui ka metsas; 
kuulekus (töösituatsioonid on väga eri-
nevad ja koer peab kogu aeg koerajuhi 
sõna kuulama); esemete otsimine maa
alalt (koer peab suutma maaalalt leida 
inimese lõhnaga esemeid). 

Kutsud õpetatakse kas hammustava-
teks või mittehammustavateks koerteks. 
„Meil on võimalik õpetada koerale jõuka-
sutust ja need, kes seda ei taha, saavad 
endale õpetada inimese otsimise koera. 
Need koerad ei hammusta, vaid mar-
keerivad inimese leidmist haukudes,“ 
selgitab Triin. Tema Komm on mitteham-
mustav koer. Lähikuudel ootab Kommi 
ees atesteerimine ja seejärel on ta val-
mis piirivalvekoer. Tema väljaõpetamine 
ja treenimine muidugi jätkub ja kestab 
kogu looma teenistusaja, mis sõltuvalt 
tema tervisest vältab 8–10 aastat.

Saage tuttavaks, 
tema on Komm!

EESTVEDAJA



42

K
õigi viimase aja kriiside 
pärast oleme siin Eestis 
juba vaat et unustanud, 
et terav olukord Valge-
vene ja Leedu piiril ei 

ole sugugi lõppenud. Kuidas teil 
Valgevene piiril praegu läheb?

Oleme täheldanud, et otsused, mida 
meie piirkonna riigid teevad, mõju-
tavad üsna vahetult olukorda Valge-
vene piiril. Nägime, kuidas juhitak-
se migratsioonivoogusid Valgevenest 
kord ühe, siis teise riigi poole. Esime-
sed olime meie, siis juhiti voogu Poo-

la suunas, seejärel Läti poolele. Praegu 
sihib Lukašenka režiim taas peamiselt 
Leedu piiri. Mõneti on suurenenud ka 
migrantide arv. See ei ole küll nii suur 
kui eelmisel aastal, aga räägime siiski 
ligi sajast inimesest päevas. See seab pii-
rivalvele olulise surve. 

Näeme, kuidas Valgevene piirival-
ve väga aktiivselt „abistab“ migrante. 
Neid juhitakse, aidatakse logistikaga. 
Meie piiritõket lõhutakse, sellesse te-
hakse auke, juhatatakse nende kaudu 
migrante meie riiki. See on kurb, sest 
varem oli meil Valgevene piirivalvega 

Viimased aastad on Leedu piirivalvele toonud 
kuhjaga katsumusi. Leedu piirivalvejuht  
Rustamas Liubajevas rääkis lähemalt, millega 
on nad pidanud rinda pistma ning mida on  
kõigest sellest Eestil õppida. 

üsna praktiline koostöö. Pärast presi-
dendivalimisi Valgevenes ja kõike, mis 
sellele järgnes, on asjaolud muutunud. 
Me ei pea Valgevene piirivalvet enam 
oma kolleegideks, nad on nüüd kur-
jategijate poolel, organiseerides eba-
seaduslikku rännet. Meil on kahju, et 
see nii on, kuid see on paraku reaalsus, 
mida peame arvestama. 

Liigume aega, mil Valgevene rän-
derünnak algas. Oleme Eestis selle 
järel täiendanud oma hädaolukorra 
lahendamise plaani ja korraldanud 
sellesisulisi õppusi. Kas teie oskasi-
te enne rünnakut aimata, et midagi 
seesugust võiks teid ees oodata?

Ei osanud. Jah, meil olid teatud plaanid, 
olime ka migratsioonikriisi eel õppusi 
korraldanud, kuid me ei osanud arvata, 
et peame millegi säärasega päris elus te-
gelema hakkama. Pean kohe alustuseks 
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vastutanud mitte üksnes piiri valva-
mise eest, vaid ka paljude logistiliste 
ülesannete eest, sealhulgas migrantide 
majutamise jm eest. Saime olulist tuge 
Euroopa Liidult nii raha kui ka muu 
toe mõttes. Taotlesime ja saime tuge 
ka Frontexilt. Tegime väga palju asju 
samal ajal ja see oli ütlemata keeruli-
ne, aga ma arvan, et saime hakkama. 
Usun, et ilma meie heade naabrite ja 
Euroopa Liidu abita ei oleks me nii 
hästi toime tulnud. 

Pärast rünnakut asusite kiiresti 
ehitama oma piirile tõket. Paljud 
meie piirkonna riigid on seda tege-
ma asunud, meiegi oleme juba mitu 
aastat Eestis piiritõket ehitanud. 
Kuidas teil õnnestus rajada see nii 
kiiresti?

Meie piir Valgevenega on ligi 650 kilo-
meetrit pikk. Kõige olulisem on, et see 
oli kindel poliitiline otsus, millega kaas-
nes kiire raha eraldamine. Arvan, et see 
oli tõkke nii kiirel rajamisel kõige täht-
sam. Praegu rajame juba jälgimissüstee-
me. Usun, et aasta lõpuks on meil väga 
korralik ja hästi toimiv piirikontrolli 
ja -halduse süsteem. Riigi otsus oli, et 
piiriehitusega tegeleb riigiettevõte, kes 
kaasab alltöövõtjaid. Seega ei pidanud 
me ise tegema nii-öelda füüsilist tööd, 
kuid vastutasime eelkõige kvaliteedi-
kontrolli eest. 

Räägime migrantide piirilt tõrju-
misest ehk nn pushback’ist. Sellele 
vaadatakse veidi viltu Brüsselist, 
see on miski, mis ei meeldi paljudele 

KOGEMUS

ütlema, et kogu see kriis on teinud meid 
palju tugevamaks. Nüüd on meil prak-
tilised, konkreetsed ja paindlikud la-
hendused, kuidas kaasata lisajõudusid 
piirile. Me räägime sõjaväest, politseist 
ja välisabist. Meie Eesti kolleegid olid 
kohe kriisi alguses aktiivsed ja pakku-
sid kahepoolsel kokkuleppel abi. See oli 
meie jaoks äärmiselt oluline. Teie kol-
leegid saabusid meie juurde väga raskel 
ajal, nad olid tõelised professionaalid ja 
pühendusid täielikult meie abistamise-
le. Tänan kõiki neid selle eest!

Kogemuse mõttes on kogu see kriis 
olnud üks suur õppetund. Piirivalve ei 
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vabaühendustele. Hulk meie piir-
konna riike peab seda aga ainsaks 
võimalikuks lahenduseks teatud 
olukordades, eriti pärast seda, mis 
juhtus teie piiril. Eestiski võeti sel 
aastal vastu seda lubav seadus. Kas 
teie meelest on see paratamatu ja 
ainuvõimalik lahendus, kui räägime 
säärastest rünnakutest?

See on niisuguses olukorras õiguskaitse-
asutustel ainus võimalik tööriist. Peame 
mõistma üht väga lihtsat fakti – migrat-
siooniga tegelemise süsteem, varjupaiga-
menetluste kord loodi Euroopa Liidus 
palju aastaid tagasi, pärast teise maa-
ilmasõja lõppu. Olukord Euroopas ja 
kogu maailmas oli tollal hoopis teine, 
nüüdseks on see drastiliselt muutunud. 

Mida me näeme praegu? Aina 
enam inimesi püüab ära kasutada süs-
teemi, mida ei ole tollest ajast uuenda-

režiim või organiseeritud kuritegevus. 
Režiimi küsimus on oluline. Eelmi-

sel aastal nägime Lukašenka režiimi 
tegutsemist, kuid teisel pool Euroopa 
Liidu piiri on teisigi režiime. Peame 
olema otsustuskindlad, et meiega ei 
saaks manipuleerida. Peame selleks 
otsima tõhusaid lahendusi. Kui me 
seda ei tee, siis hakkavad sellist rän-
derünnakut rakendama kõik režiimid. 
Eile oli meil Lukašenka, homme võib 
vabalt olla Putin, kes kasutab samu 
vahendeid. Ja niisuguseid inimesi on 
veel, neid on Euroopa Liidu piiri taga 
praegu üksjagu. 

Mis on oluline ja mida me ei tohi 
unustada? Varjupaiga taotlemise võima-
lus peab säilima, kuid seda peab palu-
ma legaalselt. Võib tulla läbi piiripunkti 
ning pöörduda meie välisesinduse poole.

tulijaid, sest valdavalt on tegu inimeste-
ga, kes olid sealpool piiri aktiivselt režii-
mivastased. Kui aga räägime teistest piir-
kondadest tulijatest, on avalik arvamus 
vastuolulisem. Seda nägime eriti eelmi-
sel aastal. Need inimesed, keda rände-
rünnakus kasutati, olid üsna stabiilsetest 
riikidest, pigem otsisid nad paremat elu. 
Peame mõistma, et pikki aastaid oli sel-
les vaates olukord meie piirkonnas ra-
hulik. Meie inimesed ei olnud ehk har-
junud, et meie juurde tullakse Aasia või 
Aafrika riikidest. Kui te nüüd kujutate 
ette, et inimene elab linnast väljas maal 
ja hakkab järsku nägema palju talle 
võõra väljanägemisega inimesi, siis tun-
neb ta ka end sellest ohustatuna. 

Kas inimesed tundsid, et seda on 
liiga palju ja see tuli liiga kiiresti?

Just nii, liiga palju ja liiga kiiresti. Eks 
see hakkab muutuma, sest inimesed 
harjuvad, kui nende keskel on rohkem 
teistsuguse tausta ja välimusega inime-
si. Ometi võib see olla meie inimeste 
jaoks teatud määral kultuurišokk, sest 
me oleme selles mõttes veidi konserva-
tiivsed.

Kui murelikuks teeb teid eesolev 
talv? Ilmselt näeme veel aktiivse-
mat sõjategevust Ukrainas, veel 
suuremaid põgenike hulki. Räägi-
takse ka energiakriisist. Olukord 
teie riigipiiril Valgevenega ei ole 
samuti lahenenud.

Loomulikult teeb see meile muret. Kui 
räägime sellest, mis toimub meie pii-

Kriisis töötades on piirivalvuri amet Leedus 
saanud ülimalt populaarseks. On palju poisse ja 

tüdrukuid, kes tahavad saada just piirivalvuriteks.
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tud. Loomulikult me mõistame, et on 
inimesi, kes tõepoolest vajavad kaitset, 
kuna põgenevad sõjalise konflikti eest, 
nagu on praegune olukord Ukrainas. 
Seda laadi tõsiseid konflikte ja sealt 
tulevaid põgenikke on palju teisigi. 
Samal ajal on suur osa neist, kes tu-
levad üle piiri ebaseaduslikult, pigem 
majandusmigrandid, kes otsivad pare-
mat elu. Ometi on ka legaalseid viise, 
kuidas meie riikidesse siseneda, olema-
ta tööriistaks, mida kasutab ära mõni 

Teie riigis on nüüdseks üsna palju 
põgenikke. Valgevene inimesed on 
olnud väga tänulikud, sest kahe 
aasta eest võtsite vastu sedavõrd 
palju Lukašenka režiimi eest põge-
nejaid. Sel aastal on teilegi jõudnud 
kümneid tuhandeid põgenikke 
Ukrainast. Kuidas teie ühiskond 
sellesse suhtub?

Ühiskond suhtub sellesse mõistvalt ja 
mõistlikult. Ukrainlased põgenevad sel-
gelt sõja eest. Toetatakse ka Valgevenest 

Migrantide 
laager Leedus
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ril Valgevenega, siis ei ole vahet, mis on 
rände eesmärk, nad on ikkagi inimesed. 
Peame selles mõttes olema eriti tähelepa-
nelikud ja hoolsad just meie raskel talvi-
sel ajal. Peame valmis olema pakkuma 
peavarju, toitu, talveriided, nagu tegime 
ka eelmisel aastal. Peame täiustama oma 
võimet tuvastada migrantide hulgast 
haavatavaid inimesi, kes vajavad kõige 
enam abi. Selles mõttes ootab meid sel-
gi aastal ilmselt väljakutseterohke talv. 

Mis puudutab sõjategevust Ukrai-
nas, siis seni ei ole Leedu olnud pea-
mine sihtkoht Ukraina põgenike jaoks, 
pigem tullakse meie juurde rände käi-
gus Euroopa Liidu sees. Me ei ennusta 
ka selleks talveks rännet otse läbi Val-
gevene. Kui põgenikke saabub aga ELi 
rohkem, jõuab neid loomulikult suure-
mal hulgal meiegi juurde. 

Nad olid meeletult väsinud, kuid tões-
tasid, et on nii oma riigi kui ka Euroopa 
väärtuste tõelised patrioodid. Loomuli-
kult püüdsime inimesi motiveerida ka 
lisatasudega. 

Väga oluline oli tollal aga ühis-
konna toetus. Meil oli mitu algatust, 
kus inimesed asusid toetama piirival-
vureid. Need olid väga emotsionaal-
sed hetked ja lisasid piirivalvureile 
palju motivatsiooni. Näiteks kogusid 
inimesed kogu riigis raha, et toetada 
piirivalvurite rehabilitatsiooni, või 

Meile teeb muret ka see, et meie 
juurde püüavad Venemaalt tulla need 
inimesed, kes ei soovi osaleda Venemaa 
mobilisatsioonis. Me pole kaugeltki 
kindlad, et kõik neist jagavad samu 
väärtusi meie kodanike ja eurooplaste-
ga eriti selles, mis puudutab Venemaa 
sõda Ukrainas. See on üks põhjustest, 
miks piirame Venemaa kodanike sise-
nemist meie riiki ning pooldame veelgi 
piiravamaid meetmeid. 

Eesti politseis ja piirivalves tunne-
me, et oleme viimastel aastatel käi-
nud kriisist kriisi. Küllap tajute seda 
oma asutuses veelgi tugevamini. 
Kuidas te oma töötajaid ja iseend 
motiveerite?

Ma olen uhke, et juhin nii võimast or-
ganisatsiooni. Migratsioonikriisi ajal 
avaldas mulle meie inimeste, mitte ai-
nult piirivalvurite, ent ka politseinike ja 
sõdurite motivatsioon tohutut muljet. 

annetati raha, et saaksime soetada 
endale uusi teenistuskoeri. Need ei 
pruukinud olla rahalises mõttes tohu-
tult hinnalised asjad, aga need moti-
veerisid tublisti. 

Praeguseks on meie usaldusnäita-
jad ühiskonnas väga kõrged. Kriisis 
töötades on piirivalvuri amet Leedus 
saanud ülimalt populaarseks. On pal-
ju poisse ja tüdrukuid, kes tahavad 
saada just piirivalvuriteks. Meie kooli 
sisseastujate arv on kasvanud. Loomu-
likult on tähtis seegi, et meie piirival-
vuritel on head ja nüüdisaegsed tööva-
hendid, millega piiri valvata. 

Mis on teie meelest Eesti ja Leedu 
piirivalve peamised sarnasused 
ning erinevused?

Mõni erinevus on, kuid piirihaldussüs-
teemid, mida oleme meie piirkonnas 
kasutama hakanud, on üsna sarnased. 
Erinevusi on institutsionaalses mõt-

tes. Leedus on eraldi amet, Eestis on 
teil ühendamet. Kuid üldiselt näen ma 
kogu süsteemis palju rohkem sarnasusi 
kui erinevusi. Kõigis Balti riikides ehita-
me piiritõket, rajame jälgimissüsteeme, 
meie reaktsioon riskidele on väga sar-
nane. Mis veel Leedu ja Eesti piirivalvet 
ühendab, on ühised väljakutsed: meil 
on problemaatilised naabrid, kes ei jaga 
meiega samu väärtusi, mistõttu peame 
alati olema valmis ootamatusteks. See-
pärast ei ole meil ei võimalust ega aega 
end lõdvaks lasta. 

Millisena näete meie asutuste 
koostööd praegu ja kui oluline on 
selline koostöö just kriisiajal?

Viimased aastad on näidanud, et pea-
me oma piirkonnas veelgi enam kokku 
hoidma. Jah, meil on mitmeid Euroo-
pa platvorme, kus peame olema aktiiv-
sed ning sealgi koostööd tegema, kuid 
samal ajal on piirkondlikke problee-
me, mis vajavad just spetsiifilisi regio-
naalseid lahendusi. Väga efektiivne on 
koostöö kolme Balti riigi politsei ja pii-
rivalve vahel nii juhtide tasandil kui 
ka operatiivtöös. Arvan, et peaksime 
mõtlema sellise koostöö laiendamise-
le, sest niisugused riigid nagu Poola ja 
Soome on meiega sarnaste probleemi-
de ees. Samuti oleks hea leppida kok-
ku ühistes seisukohtades, mida esitada 
ühiselt Euroopa tasandil. Meil on ju 
sarnased huvid ning ühine hääl. 

lmar Kahro
PPA pressiesindaja

Mis veel Leedu ja Eesti piirivalvet ühendab, on 
ühised väljakutsed: meil on problemaatilised 

naabrid, kes ei jaga meiega samu väärtusi, mistõttu 
peame alati olema valmis ootamatusteks.

KOGEMUS
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Aasta alguses konverentsi pla-
neerides poleks osanud ettegi 
näha, kui täpselt tabame pak-

ku, valides konverentsi teemaks ees-
märgi „Piir peab“, ja seda mitte ainult 
piirivalve piduaastale mõeldes. Päeva 
esimene esineja, Tartu ülikooli rahvus-
vaheliste suhete teooria professor Eiki 
Berg ütles tabavalt, et teisel pool piiri 
on tajutav sõjamasin. Sestap tunne-
me ilmselt kõik, et meie piirivalvejuhi 
Egert Belitševi tihti lausutud sõnadel 
– kõik PPA töötajad on piirivalvurid – 
on päriselt tõsi taga. Seda tõsidust ja 
mõne teema puhul ehk pinevustki oli 
tunda ka Kakumäel konverentsisaalis. 

Juubelite puhul on lihtne kinni jääda 
juubilari sündmusterikkasse minevikku 
ja ära unustada, et samavõrd tähtis kui 
mitte tähtsam on see, kuidas ehitatak-

Piirivalve  
juubeli aasta puhul  

uuris tänavune  
PPA strateegia-

konverents, kust me 
tuleme, kus me oleme 
ning kuhu suundume 

selleks, et piir veelgi 
paremini peaks ja  

piirivalvur jääks. 

se üles tulevik. Strateegiakonverentsil 
õnnestus leida paras tasakaal, puudu-
tades möödanikku niivõrd, kuivõrd 
on see vajalik tuleviku väljakutsetele ja 
võimalustele aluspinna loomiseks ning 
mõistmiseks, et mõni mure, mis tundub 
justkui verivärske, käib sisejulgeoleku 
valdkonnaga kaasas, olenemata sellest, 
mis aastaarv kalendrist vastu vaatab. 

Kas see lahendust või lohutust pa-
kub, on iseasi, kuid kinnistub sisemine 
veendumus, et politsei- ja piirivalve-
töö tegijates on see kirjeldamatu mis-
ki, mis raskuste ja takistuste kiuste ei 
jäta jonni. Julgus sedaviisi väita tuleb 
lihtsast tõsiasjast: nii Eesti politsei kui 
ka piirivalve on juba sajand püsti püsi-
nud ning piirivalvest ei räägitud mitte 
ainult lähituleviku vaates, vaid ka aas-
tast 2072.

Piirivalvur jääb
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Piirivalvur jääb
Kirjanik Jan Kaus on öelnud, et 

loetud raamatud hakkavad üksteisega 
suhtlema ning moodustavad teatava 
pidevuse. Nii läks ka konverentsi esit-
luste ja paneelidega. Esinejate sõnad 
täitsid kild killu haaval pisikesi tühi-
mikke meie teadmiste lünkades ning 
paigutasid pealtnäha teineteist välista-
vad elemendid, nagu inimene ja tehni-
ka, ühte toimivasse mustrisse. 

Geograafiline tegelikkus 

Professor Berg tabas naelapea pihta, 
alustades oma ettekannet kehvast suu-
sailmast ja kurjakuulutavast idanaab-
rist ehk kahe sõnaga – geograafilisest 

KONVERENTS

Päeva juhtisid endine  
PPA kommunikatsioonijuht  
Tuuli Härson ja ajakirjanik  
Urmas Vaino

Esitlused ja arutelupaneelid kesken-
dusid küsimusele, milline on piirival-
vuri roll täna ja tulevikus ning kuidas 
piir tänasest veelgi paremini peaks

Kersti Kaljulaid
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n-ö vormelitüüpi boksipeatus – len-
nujaamast otse autosse, konverentsi 
välisuksest sisse, hoo pealt mikrofon 
külge ning lavale. Kolm minutit pärast 
Haven Kakumäele jõudmist ilmus ek-
raanidele Astridi videotutvustus ning 
esitlus algas. Nii oli tema lugu piiridest 
ja nende pidamisest värske nagu hom-
mikune kaste.

Kas vereringeta subjektid 
võtavad piirivalvelt töö?

Mis on ühist Eesti ekspresidendil Kersti 
Kaljulaidil, piirivalvejuhil Egert Belitše-
vil ning kogu maailma pakiautomaati-
dega täitnud Cleveroni juhil Arti Kütil? 
Kõik kolm kõnelesid sellest, kuidas ma-
sinatel on tõepoolest eelis inimeste ees. 
Masinad teevad ära kõik, mida inime-
ne suudab piisavalt täpselt kirjeldada, 
mahtudes, milleni homo sapiens sa-
piens’i võimed ei küündi. Masin ei väsi, 
ei vaja kohvipausi ning rutiin teda ei 
heiduta. Mingil moel võtavadki masi-
nad ära meie töö, ja see on kõnelejate 
hinnangul hea. 

Söötes vereringeta subjektidele ette 
masinlikke, rutiinseid ülesandeid, saa-
me keskenduda inimeste unikaalsetele 
eelistele, ilma milleta piirivalvetööd 
teha on keeruline – luua inimsuhteid, 

Ühised väärtused, 
mida piirivalvurid rii-
gist olenemata hoia-
vad, olid minetatud. 

Ehk passibki siia kaitseväe luureülema  
Margo Grosbergi võrdlus, et hübriid-
rünnakuga on nagu armastusega – 
kõik tunnevad seda, aga kõik saavad 
sellest erinevalt aru. 

Raskused piiride pidamisega ei 
pruugi alati tulla lähedalt. Ohtlikuks 
võib osutuda seegi, kui Euroopa Liidu 
välispiire puudutavaid otsuseid teevad 
Euroopa keskpunktist inimesed, kes 
pole kunagi välispiirile oma jalga tõst-
nud ega tundnud pinevust piiril. 

Ka konverentsi korraldajad ei jää-
nud puutumata sellest, kus me maail-
makaardil paikneme. ERRi ajakirjanik 
Astrid Kannel astus kava järgi päris 
täpsel ajal lavale. Erinevalt kõigist 
teistest esinejatest ei olnud tal aega 
end kardinate taga soojaks vestelda 
või mõelda, kus ta täpselt seisma hak-
kab. Tema tuli otse Ukrainast Izjumi 
massihaudade juurest, 1500 kilomeet-
ri kauguselt. Käiguplaani järgi pidi ta 
Eestisse saabuma kella 11ks. Piiriüle-
tus sõtta sunnitud riigis on aga hoopis 
midagi muud kui rahu ajal. Nii maan-
dus Astridi lennuk kell 14.10 ning 
konverentsi esinejana ootas teda ees 

tegelikkusest. Oma kodumaad kokku 
pakkida ja mujale kolida ei saa meie, 
me partnerid Leedust ega rahvusvaheli-
selt heakskiidetud moel ükski teine riik. 
Nii jääb meil üle valvata piiri ning te-
geleda selle kõrvalt ka kohaloomega. 
Oma välitöödel Eesti piiri ääres mõni 
nädal tagasi ei üllatanud Eiki Bergi mit-
te inimestest tühjaks jäänud külad, vaid 
Eesti inimeste suhtumine. Elu piiri ää-
res ei pidavat olema midagi erilist, sest 
seal valitseb usaldus piirivalvurite ja 
inimeste vahel.

Leedu piirivalveteenistuse ülema 
Rustamas Liubajevase käest jäi uuri-
mata, kuidas tunnevad end piiriäär-
setes külades elavad leedulased. Kuigi 
Alaksandr Lukašenka hübriidrünnaku 
algusest on varsti möödas terve aas-
ta, on olukord Leedu piiril endiselt 
pinev, muutunud on lihtsalt sihtriik, 
kust ebaseaduslikke piiriületajaid 
Leedu piiri taha tuuakse. Küsimuse-
le, mis kõige rohkem Leedu kolleege 
hübriidrünnaku puhul üllatas (on ju 
hübriidrünnakuid õppustel harjuta-
tud), oli Rustamas Liubajevase sõnul 
Valgevene piirivalvurite käitumine. 

Kuigi piiril loeb, et droon lendaks ja 
tehnoloogia töötaks, peab tuleviku 

piirivalvur olema terava ühiskonna-
tajuga psühholoog ning valdama  
inimeseks olemise meistriklassi.

KONVERENTS

Astrid Kannel

Arti Kütt

Margo Grosberg
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et kuigi piiril loeb, et droon lendaks ja 
tehnoloogia töötaks, peab tuleviku pii-
rivalvur olema terava ühiskonnatajuga 
psühholoog ning valdama inimeseks 
olemise meistriklassi. Tõkkepuukunin-
gad, nagu Astrid Kannel nägi mujal pii-
ridel, ei loo turvatunnet ega usaldust. 

Kersti Kaljulaidi sõnad kajasid 
vastu ka piirivalvurite viimases pa-
neelis – tähtis on märgata, tunnetada 
ja suhelda. Me vajame häid toetavaid 
kolleege, kohapealset otsustusjulgust 
ja sõbra õlga. Kui oleme teineteise 
suhtes usaldavad ja ausad, eriti juhi-
na, saame vastu usalduse ning aususe, 
usuvad meie piirivalvurid. Nii saame 
vastata küsimusele, mis teeb ühe töö-
päeva heaks, nagu vastas Andrus Sojo-
ne Narva piiripunktist: „Siin on lihtne. 
See, et ma saan seda tööd teha. Teha 

KOOSTÖÖ

hoida kogukonda, arendada uut teh-
noloogiat ning kuulata oma kõhutun-
net, mis aitab tabada kurjategija piirilt. 
Nõnda ei peaks me Egert Belitševi hin-
nangul vastandama end masinatega, 
mis annavad meile hoopiski vabadust 
luua väärtust ja turvatunnet. 

Lõppude lõpuks on inimesed need, 
kes lähevad ajalukku. Meenutame kas-
või Maosaare piirivalvureid, kes 24. 
veebruaril sattusid vaenlase rünnaku 
alla. Masin oleks suure tõenäosusega 
neile seatud ultimaatumi pealt teinud 
lihtsa kalkulatsiooni ja alla andnud. 
Piirivalvur ei ole masin ning sõda käib 
võitlustahte üle, nagu ütles kolonel 
Grosberg. Sõnad, mis kostsid ründaja-
te kõrvu, olid kõike muud kui allaand-
vad ning piirivalvekoolis õpitud, kuid 
on nüüdseks saanud Ukraina ja nende 
toetajate hüüuks terves maailmas.

Kui tehnoloogia peaks väsima, siis 
on sündmuste lahendamise roll ikkagi 
inimestel, nagu oli rääkida keskkonna-
ministril ja endisel Saaremaa vallava-
nemal Madis Kallasel lugu sellest, kui 
kord läks Kuressaares elekter ära.

Masinate ja inimeste head läbisaa-
mist vajab ka konverentsi korralda-
mine. Masin teeb täpselt seda, mis on 
talle ülesandeks antud, kontrollimata, 
kas kõik see ka paika peab. Nii piisas 
vaid ühest linnukesest, et lasta masinal 
vaigistada konverentsi avavideo esi-

mesed sõnad „Eesti on meie kodu ja 
piir selle uks …“ või panna keskkon-
naministrit tutvustav video jooksma 
rohkem kui ühel korral. Kõik ülejää-
nu, mis konverentsitehnikale korrekt-
selt ette söödeti, jooksis nagu valatud 
ning võimaldas ka meil korraldajatena 
süveneda sellesse, mis laval räägitakse.

Inimeseks olemise 
meistriklass

Oma kõnes rääkis Kersti Kaljulaid teh-
nokraatia teisest, tumedamast küljest. 
Tehnoloogilised võimalused ei paku 
mitte ainut vabadust, vaid tirivad meid 
üksteisest eemale. Meie ettevalmistus 
eluks on tehnokraatiakeskne, ühiskond 
ootab aga seda, et keskenduksime ini-
meseks olemisele. Ekspresident usub, 

Madis Kallas
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seda kolleegidega, kes on iseseisvad, 
nutikad ja eesmärgile pühendunud. 
Nad tulevad alati rõõmuga tööle, ja 
kui ma selles meeskonnas olen, tunnen 
uhkust, et teen seda tööd.“

Inimsuhete tähtsust laiapindsel rii-
gikaitsel ning piiri valvamisel ei saa 
alahinnata. Hea töö kogukonnas on 
pannud kagupiiri ääres elavad inime-
sed tundma end turvaliselt ning Ukrai-
na sõja alguses oli oluline roll nn tädi 
Maali võrgustikul ehk inimestel, kes 
nägid ja kuulsid, mis päriselt ümber-
ringi toimub. Inimsuhetele on üles ehi-
tatud ka riikide koostöö, mis on ja jääb 
väga oluliseks piirivalvetöös. Seda rõ-
hutas Leedu piirivalveülem Rustamas 
Liubajevas, kes tänas konverentsil PPA 
töötajaid, kes läksid piirile appi ning 
tegid seal oma tööd asjatundlikult ja 
motiveeritult.

Piirivalvele on  
vaja luua kuvand

Konverentsipäeva võttis kokku paneel 
„Mina, piirivalvur“. Meie piirivalvu-
rid Andrus Sojone, Peter Maran, Egle 
Timmas, Tauri Koppel ja Vaiko Vaher 
pakkusid mõtteainet mitmes tähtsas 
valdkonnas. Tugevalt jäid kõlama Vai-
ko Vaheri sõnad – piirivalvele on vaja 
uut kuvandit, sest noortele on vähe 
näha, kui äge see töö tegelikult on. 
Laenates siinkohal Eerik Purgeli sõnu, 
ei jookse töö piirivalvurile sülle. Nõn-
da on mitte ainult patrulli, vaid ka pii-
rile valvama vaja nutikaid, loomingu-
lisi ja empaatilisi inimesi, kes oskavad 

märgata märkamatut. Meie piirival-
vurite sõnul põrkutakse selle loogika 
vastu aga näiteks sisejulgeoleku ha-
riduse kodus – sisekaitseakadeemias. 
Nii mõneltki säravalt ja hakkajalt ka-
detilt on küsitud, miks ta piirivalvesse 
läheb. Piirile saadetud praktikantidest 
on samuti tunda seda hoiakut, mis küll 
praktika läbimise järel on muutunud. 
Politsei- ja piirivalvekolledži uuel di-
rektoril Kristian Jaanil on hea võima-
lus sellest õhku visatud mõttest kinni 
haarata ning aidata kaasa sellele, et 
õppesuuna valikut tehes oleks kadet-
tidele inspiratsiooniks need, kes oma 
tööst südame ja innuga räägivad. Seda 
võrrandit peaksime lahendama ka 
oma meeskondades nii tiimi paremaks 
toimimiseks kui ka selleks, et abipo-
litseinikud oskaksid paremini hinnata 
valvevahetusi piiril. 

Kas piir peab?

Me ei pea häbenema, nagu ei oleks Ees-
ti piir piisavalt valvatud. Paneelis „Kas 
(välis)piir peab?“ ütles Egert Belitšev, et 
Eesti piir peab täpselt nii, kuidas oleme 
selle pidama pannud, ning see pole ku-
nagi paremini pidanud kui praegu. See 
omakorda ei tähenda, et peaksime sel-
lega rahulduma. Me tahame veelgi pa-
remat piiri – arenenud infrastruktuuri, 
paremat seiretehnikat ning hästi moti-
veeritud piirivalvureid. Piiri valvata tu-
leb aga terves Eestis, sest keelatud kau-
pu ei tarbita piiril ning piiririkkuja teeb 
kõik, et korrakaitsjate käest libiseda. 
Nii tuleb piiri valvata igal pool Seto-
maast Saaremaani ja ka Eesti südames 
Paides.

Kairi Kreek
PPA kommunikatsioonibüroo

KONVERENTS

Päeva võttis kokku piirivalvurite endi 
nägemus oma töö muredest ja rõõmudest

Konverentsil osales arvukalt  
piirivalvureid, teiste seas ka  
Saatse kordoni juht Arvi Suvi
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Sajanda aastapäeva puhul lõi piiri-
valve lipuvardasse mälestusnaela 
vabariigi president Alar Karis.

President Karis sõnas, et tähistab uhku-
sega piirivalve 100. sünnipäeva. „Just 
meie piirist algab Eesti Vabariik ja Eesti 
Vabariigi julgeolek. Nii on Eesti piir ja sel-
le kaitse meie omariikluse üks aluseid, 
sest ilma piirita poleks riigil ei suverään-
sust ega territoriaalset terviklikkust,“ üt-
les president. 

„Olen meie piirivalvurite toimekust, 
professionaalsust ja pühendumust kor-
duvalt näinud. Tänan teid teie teenis-
tuse eest ning kinnitan, et teile kuulub 
õigusega rahva toetus. Teist sõltub, et 
Eesti oleks avatud neile, kes tulevad siia 
legaalselt, ning suletud neile, kel pole tu-
lemiseks õigust või on nad ohuks meie 
julgeolekule. Tänan teid kõiki ja õnnitlen 
teid Eesti piirivalve 100. aastapäeval.“

Peadirektor Elmar Vaher märkis, et 
Eesti Maavalitsuse Liit annetas selle 
piirivalve lipu piirivalvele 1. novembril 
1932. aastal. „Siis alustati ka traditsioo-
ni, mille kohaselt lüüakse mälestusnael 
lipu vardasse. Tänavusel aastal on lipu 
naelutamine eriline, sest Eesti Vabariigi 
president Alar Karis jätkab traditsiooni 
piirivalve 100. sünnipäeval. Meie iga-
päevane ülesanne on valvata piiri ees-
märgiga kaitsta kõiki neid väärtusi ja va-
badusi, mis on meile kallid. Iga viimane 
kui piirivalvur pingutab selle nimel, et 
meie piir peaks, ning ma olen selle üle 
uhke ja tänulik.“

Kadriorus toimunud tseremoonial 
osalesid lisaks riigipeale ka siseminis-
ter Lauri Läänemets, PPA peadirektor 
Elmar Vaher, peadirektori asetäitja piiri-
valve alal Egert Belitšev, Eesti Piirivalve 
Ohvitseride Kogu esimees Andrus Öö-

TRADITSIOON

Lipuvardasse  
löödi mälestusnael

vel, piiriesindaja Üllar Kustala, endine 
piiriesindaja Aimar Köss, Siseministee-
riumi asekantsler Veiko Kommusaar, 
Ants Kurvitsa sugulased, praegused ja 
endised piirivalvejuhid, prefektid Joosep 
Kaasik, Tarvo Kruup ja Kaido Kõplas, 
RKB nõunik Tarmo Kohv ning piirivalve 
veteranid. Liputoimkonnas olid Andrus 
Graf, Mati Voogla ja Eve Kalmus. 

Iseseisvuse taastanud Eestis lõi pii-
rivalve lipuvardasse esimese mäles-
tusnaela president Lennart Meri 1992. 
aastal piirivalve 70. aastapäeva puhul. 
Järgnenud aastatel on seda teinud ka 

presidendid Arnold Rüütel, Toomas 
Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid, samuti 
mitu siseministrit. 

Traditsiooni kohaselt märgib orga-
nisatsiooni jaoks olulistel tähtpäevadel 
lipuvardasse mälestusnaela löömine 
selle lipu all teenivate inimeste väärtus-
tamist. Eesti piirivalve lipu ajalugu ulatub 
aastasse 1932, mil see annetati piirival-
vele 10. aastapäeva puhul pidulikul tse-
remoonial Toompea lossi esisel platsil. 
Toona lõid lipuvardasse mälestusnaela 
riigivanem Kaarel Eenpalu ja Eesti piiri-
valve ülem Ants Kurvits.
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4. novembril tähistati Tartus Eesti Rahva 
Muuseumis suurejoonelise kontsert- 
aktuse ja peoga piirivalve 100. juubelit  
ning politsei 104. aastapäeva. 

Piirivalve sai

„Mulle tundub, et sageli võta-
me kergemeelse iseenesest-
mõistetavusega, et teie siin 
siseturvalisuse eesliinil peate 
alati vastu. Isegi siis, kui on 
tulnud teha juba kes teab kui 
palju ületunde, kui reas on 
lugematult rohkem kui 15 ma-
gamata ööd, palgaraha jätkub 
napilt palgapäevast palgapäe-
vani. Me ei tohi pidada seda 
normaalseks või lubatavaks. 
Ka missioonitundest tehtav 
töö peab olema õiglaselt 
tasustatud ega tohiks viia 
inimest läbipõlemise äärele 
või sellest veelgi kaugemale,“ 
ütles president Alar Karis  
oma kõnes piirivalvuritele  
ja politseinikele. Peadirektor Elmar Vaher sõnas oma kõnes, et riigi 

teeb kõige muu kõrval tugevamaks seegi, kui ini-
mesed on oma riigi üle uhked. „Palun tehke oma 
tööd alati nii, et Eesti inimesed võiksid teie üle 
uhkust tunda. Mina olen teie üle väga uhke ja lõp-
mata tänulik. Te jääte mulle alati esindama kõike 
seda, mis on Eesti juures hea. Ma ei oska sõnades 
kirjeldada tunnet, mis tekib PPA-le mõeldes, aga 
see on tunne, mida oskan teile näidata (vt foto).“

„Fraasi „vabaduse piir“ võib lu-
geda kui kujundlikku väljendit 
või metafoori, kuid minu jaoks 
tähendab see midagi väga 
konkreetset: see on joon, mis 
algab kolmikpunktist Parmu 
külas ja lõppeb Narva-Jõe-
suus. Ühel pool seda joont ON 
vabadus ja teisel pool mitte.” 
Niimoodi sõnas medalistide 
nimel kõne pidanud Kagu piiri-
punkti juht Peter Maran, keda 
tunnustati politsei teeneteris-
ti kuldmedaliga. 
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TÄHTPÄEV



Aastapäeval tunnustati 
PPA tänavusi parimaid 

töötajaid. Aasta kolleegiks 
kuulutati Tartu patrulli-
grupi juht Roland Kruus, 

aasta liidriks piirivalve 
kiirreageerimistalituse 

juht Romet Niilus, aasta 
töötegijaks pärjati piirival-
vebüroo grupijuht Vjatšes-
lav Braim, aasta meeskon-

naks Narva piiripunkti II 
astme piirikontrolligrupp, 
aasta sportlaseks lubade-

grupi juht Anneli Annist 
ja aasta vabatahtlik on 

Illimar Reinbusch Põhja 
prefektuurist. 

Piduliste jala pani tatsuma  
folkmuusika trio Trad.Attack! 
ning rahva tõmbas püstijalu kaasa 
elama üllatusesineja, legendaarne 
punkrokiansambel Singer Vinger 
eesotsas Hardi Volmeriga, kel 
mapp laulusõnadega nii nagu 
alati ühes. Lisaks astusid Tallinna 
politseiorkestri saatel üles solistid 
Marten Kuningas, Hellika Otsar ja 
Sissi. Õhtut juhtis näitleja Evelin 
Võigemast ning peo lõpul hoidis 
tempo üleval DJ Tõnu Kõrvits.
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Eesti Vabariik loodi 24. veebruaril 1918. aastal 
ajal, mil Saksa väed olid juba meie saared okupee-
rinud. Järgmisel päeval langes nende kätte Tallinn 
ning peagi kogu mandriosa. Ükski välisriik ei tun-

nistanud Eesti iseseisvust 1918. aastal de jure. 
Oma riigi de facto loomisega saadi alustada alles 

esimese maailmasõja lõpupäeval, 11. novembril 
1918, kui Eesti Ajutise Valitsuse esimesel  

koosolekul otsustati hakata võimu üle  
võtma Saksa okupatsioonivõimudelt. 

Omariikluse ülesehitamist alus-
tati 14. novembril piirikaitsest 
sellega, et valitsus volitas sõja-

ministrit rannakaitset korraldama. 16. 
novembril sai seni ainus relvastatud 
jõud Kaitseliit sõjaministrilt korraldu-
se sulgeda vabariigi piir. Samal päeval 
otsustati hakata looma oma sõjaväge 
ehk rahvaväge.

19. novembril 1918 võeti sõjami-
nisteeriumi palgale piirivalve peavalit-
suse pealik Leopold-Hermann Tõnson 
(1874–1935) ning otsustati loodava 
piirivalve põhiküsimused. Piirivalve 
struktuuri eeskuju võeti Vene piiri-

Piirivalve Valitsuse  
Ohvitseride Kogu 

EESTI PIIRIVALVE 
KAKS ALGUST
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sõja järel piiri kaitsmiseks ning valva-
miseks sobivat rahuaegset organisat-
siooni, mis võtaks piirikaitse ja -valve 
üle kaitseväelt. 1922. aasta kevadel 
hakati vabariigi valitsuses ja Riigi-
kogus otsima piirivalve kõige otstar-
bekama korralduse teid. Võimalik, et 
selleks andis tõuke Läti Vabariigi ra-
huaegse piirivalve ümberkorraldami-
ne 1922. aasta alguses. 30. mail 1922 
võeti Riigikogus vastu seadus, millega 
piirivalve allutati siseministrile. See 
avas tee iseseisva piirivalveorganisat-
siooni loomisele. 

Tulevane piirivalvejuht Hans 
(Ants) Kurvits (1887–1943) ja tuleva-
ne politseijuht Johan Sooman (1889–
1942) käisid läbi kogu Eesti piiri, et 
selgitada välja tulevaste kordonite 
asupaigad ning lahendada muud kü-

Ants Kurvits (paremalt esimene)  
piirivalveohvitseridega aastal 1937

Kapten Leopold Tõnsoni kaitseväe 
teenistusest vabastamise ja  
reservi arvamise tunnistus

Ants Kurvits

valvelt, kus oli viis aastat teeninud ka 
nüüdse Eesti piirivalve mereosakonna 
juhataja Ferdinand-Voldemar Tõnso 
(1890–1973). 

Eesti piirivalve rajati 1918. aasta 
novembris vabadussõja eel suuresti 
selleks, et takistada sel majanduslikult 
väga raskel ajal oma rahvale vajalike 
kaupade viimist Venemaale. Tsitee-
rides Postimeest (20.11.1918): „Üle 
Peipsi vilja ja muu toiduainete väljave-
du Venemaale, mis keeldudest ja käs-
kudest hoolimata edasi kestab, võib 
terve meie maa äärmisse hädasse ja 
viletsusse viia.“ 

28. novembril 1918 alanud vaba-
dussõda viis paljud esimesed piirival-
vurid rindele kaitsma Eesti riiki. Ka 
esimene piirivalvejuht kapten Tõnson 
läks Kalevlaste Maleva eesotsas sõtta 
ja teda autasustati hiljem Vabadusris-
tiga (I liigi 2. järk). 

Hoolimata sõjast tuli piirival-
vel aga ikkagi tegeleda piiriprob-
leemidega salakaubaveo tõkesta-
misest Eestisse sisse- ja väljasõidu 
registreerimiseni. 1918. aastal 
loodud Eesti piirivalve vastas sõ-
jaaja vajadustele ning allus sõja-
väelisele juhtimisele. 

Vabadussõjas Venemaa vastu 
omariiklust kaitsnud Eesti vajas 

AJALUGU

Kasutatud allikas: Anu Raudsepp, Ingrid 
Mühling. Eesti piirivalve ajalugu 1918–2020.  
Piiri valvel ja kaitsel. Tallinn: Politsei- ja Piiri-
valveamet, Argo, 2020.

piirivalve kui piirikaitse ülesandega 
sõjaväeline organisatsioon siseministri 
alluvusse. Sõjategevuse alguse korral 
pidi piirivalve minema sõjaministee-
riumi alluvusse. 

Piirivalve ülesehitamist juhtisid 
kindralmajor Ants Kurvits ja tema 
asetäitja kolonel Arved-Johannes Eng-
maa (1890–1947), kes mõlemad seisid 
piirivalve valitsuse eesotsas aastatel 
1922–1939. Piirivalveorganisatsiooni 
väljakujunemine kinnitati riiklikult 
1936. aasta Eesti piirivalveseadusega. 
Eesti Vabariigi (1918–1940) piirival-
vurid olid sõjaväelased, kes valvasid 
Eesti-Soome ja Eesti-Läti piiril sala-
kaubanduse järele ning püüdsid Ees-
ti-Vene piiril illegaalseid piiriületajaid 
ja salakuulajaid.

Rahuaegse piirivalve kümnenda 
aastapäeva suurejooneline tä-
histamine 1932. aastal teadvus-
tas Eesti ühiskonnas piirivalve 
teeneid meie riigi ees. Selle juu-
beli ajal piirivalve sümbolina 
kasutusele võetud Günther 
Reindorfi loodud piirikotkas 
toonitas visuaalselt piirivalvu-
rite valvsust, vaprust ja võit-
lusvalmidust. 

simused. Selle tulemusena valmis 
piirivalve eelarve ning siseminister 
esitas vabariigi valitsusele kinnita-
miseks piirivalve valitsuse koossei-
su alates 1. novembrist 1922. Seda 
kuupäeva hakati tähistama piirivalve 
sünnipäevana.

Professionaalse piirivalve korral-
duse põhialuseks võeti sarnaselt 1918. 
aastal loodud piirivalvega Vene pii-
rivalve korpuse 1910. aasta seadus. 
Kuna Vene piirivalveseaduse 1917. 
aasta kevade muudatustega oli an-
tud piiride valve politsei peavalitsuse 
korraldada, oleks juriidiliselt olnud 
võimalik Eesti piirivalve liita nüüd 
politsei peavalitsusega. Kuigi 1920. 
aastatel kaaluti piirivalve allutamist 
ka kaitse- või rahandusministrile, jäi 

Hiljem viimaseks omariiklusaeg-
seks piirivalvejuhiks jäänud kolonel 
Johan Pauli öeldud sõnad piirivalve 
kümnendal aastapäeval pole kaota-
nud aktuaalsust sajandal aastapäeval-
gi: „Piirivalve lipukirjaks peab olema 
seista valvsalt piiril – sest kui kaovad 
piirid, kaob maa, kaob riik, kaob rah-
vas, kaob rahva vabadus.”

Anu Raudsepp
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Minu vanemad on

PIIRIVALVURID

Nii mõnegi lapse mõlemad 
vanemad töötavad politsei- ja 
piirivalveametis: kes on piirival-
vur, kes on politseinik; mõni on 
politsei pressiesindaja ja teine 
korrakaitsjate jurist. 

11-aastase Steni mõlemad vanemad 
töötavad samuti politsei- ja piirivalvea-
metis. Isa Erik on Narvas piiri- ja 
migratsioonijärelevalvetalituse 
grupijuht ja ema Kätlin on 
Narva kordoni grupijuht. 
Sten rääkis, kuidas tema 
näeb oma vanemate tööd 
ning mida ta arvab nende 
tööst Eesti riigi kaitsmisel. 

Kas tead, mis tööd sinu 
ema ja isa teevad?
Nad teevad politseitööd. 
Valvavad riigipiiri. Nende 
töö on vaadata, et keegi 
luba küsimata üle piiri ei 
läheks. 

Kui nad hommikul tööle lähevad, 
siis mis nad seal päev otsa toime-
tavad?
Kõigepealt panevad nad selga polit-
seivormi. Ema päev algab tavaliselt nii, 
et ta jagab teistele piiri-
valvuritele töö kätte. Ta 
räägib neile igasugust 
tähtsat infot, et nad 
saaksid oma tööd 

üldse teha. Isa 
läheb tööle, 
siis esimese 
asjana loeb oma 
kirjad üle ja vastab 
neile. 

Kas tead, mis emale ja 
isale oma töö juures 
meeldib? Miks nad seda 
tööd teevad?
Neile meeldib see, et nad 
saavad piiri valvata. Nad 
saavad kaitsta piiri ja kõiki 
Eesti inimesi, nii et meil 

oleks turvaline olla. 

Mis masinaid nad oma töös kasuta-
vad?
Autosid kasutavad, ja paate ja ATVsid 
ka. Vahepeal kasutavad ka droone ja 
helikoptereid. 

Kas vanemad on 
oma tööst ka mõnd 

toredat lugu si-
nuga jaganud?
Ema rääkis, et 
kunagi, kui ta 

alles alustas tööd 
piirivalvurina, tuli 

tal Narva maanteepiiri-
punktis autosid ja veoautosid kontroll-
ida. Talle meeldis veoautode kontrollis 
kõige rohkem olla. Ükskord juhtus tal 
selline naljakas asi, et ta kukkus ve-
oauto kabiinist alla maha. Ta ütles, et 
veoauto juht ja passikontrolör ehmusid 
selle peale poolsurnuks. Haiget ta ei 
saanud, aga ta rääkis, et alguses oli tal 
selle kukkumise pärast natuke häbi. 
Hiljem oli see lugu talle aga juba väga 
naljakas. 
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Mõista, Keda ja 
miks ei tohi 

piirivalvurid 
üle piiri lasta?

Saada vastus aadressile 
radar@politsei.ee. Kõigi 
vastanute vahel loosime 
välja Lõvi Leo raamatu. 

mõista



The law officer’s pocket  
manual: 2021 edition
John G. Miles Jr., David B. Richardson, 
Anthony Scudellari
Routledge, 2021

Taskuformaadis 
käsiraamat neile, kes 
soovivad viia end 
kurssi USA korra-
kaitse põhimõtetega. 
Raamatus on esile 
toodud põhilised õigusnormid ja näiteid 
selle kohta, kuidas neid rakendatakse. 
Sisaldab kokkuvõtlikke juhiseid USA 
Ülemkohtu määrustest põhiseadusega 
seotud teemade ja muude teemade koh-
ta: vahistamine, läbiotsimine, järelevalve 
jt rutiinsed tegevused. Käsiraamatus 
on üle 100 näite tüüpolukordade kohta, 
et saada selgust, kuidas neis käituda. 
2021. aasta väljaanne on uuendatud 
kõige värskemate kohtuotsuste põhjal. 

Collective trauma, collective 
healing: promoting commu-
nity resilience in the after-
math of disaster
Jack Saul
Routledge, 2022

Teos sisaldab raamis-
tikku vaimse tervise 
nõustajatele, kes 
töötavad poliitilise 
vägivalla või loodus-
like katastroofide ohvritega. Selles on 
kogemuslugusid töötamisest näiteks 
holokausti, 11. septembri katastroofi ning 
Kosovo sõja ohvrite, nende perede ja ko-
gukondadega. Raamat aitab praktikutel 
arendada trauma ravimiseks kogukon-
nakeskset vaadet ja meditsiiniteenuseid, 
mis on nii kultuuriliselt kui ka konteks-
tuaalselt sobilikud.

Interventions, training, and 
technologies for improved 
police well-being and  
performance
Eamonn Arble, 
Bengt Arnetz
Information Science 
Reference, 2021

Vajadus politseitree-
ningut ja hindamist 
toetavate praktiliste 
tõenduspõhiste meetmete järele pole 

olnud kunagi nii suur kui praegu. Polit-
seinike heaolust ja sooritusest tervik-
pildi saamiseks on väga oluline mõista, 
kuidas näeb välja tipptasemel protse-
duuride juurutamine reaalses elus ning 
mis väljakutseid selle käigus ette tuleb. 
See teos uuribki uusi treeningmeetodeid 
ja tehnoloogiaid, mida saab rakendada 
korrakaitse strateegiates ja praktikas 
ning millest saavad kasu õpetajad, 
valitsusametnikud, psühholoogid, tera-
peudid jne. Raamat sobib hästi teemast 
huvituvatele teaduritele, akadeemikutele 
ja õpilastele.

The final struggle: inside  
China’s global strategy
Ian Easton
Eastbridge Books, 
2022

Raamatus on viidud 
meid varem avalda-
mata sõjaväeliste 
dokumentide ning 
Xi Jinpingi kirjutiste 
ja kõnede kaudu Pekingi varjulisse või-
mukantsi, et tuua lagedale ühe maailma 
võimsama ja salajasema poliitilise orga-
nisatsiooni plaanid, kavatsused ning te-
gevus. Aastakümneid on Pekingi valitsus 
kinnitanud, et nende majanduslik tõus 
on rahumeelne ja teistel riikidel pole vaja 
Hiinat karta. Demokraatlik maailm on 
suuremas osas lubadustega rahule jää-
nud, sest Hiinast tulevad odavad kaubad 
ja hiiglaslikud kasumid. Nüüd on näha, 
et tugevam ja julgem Hiina kommunistlik 
partei on oma näitemängu lõpetamas. 
Äärmiselt võimukal positsioonil Xi Jin-
ping ja tema ametnikud räägivad oma 
maailma muutmise plaanidest avalikult. 
Maailma muutmine Hiina näo järgi ehk 
„viimane pingutus“, nagu nimetab seda 
Xi. Raamatus on kutsutud silmi avama 
Pekingi kavatsuste suhtes ja tegutsema 
enne, kui on hilja.

Radiological and nuclear ter-
rorism: their science, effects, 
prevention, and recovery
P. Andrew Karam
Springer, 2021

Raamatus on keskendutud kiirgus ja 
tuumaterrorismi erinevatele tahkudele. 
Kuigi kiirgus ja tuumaavariisid juhtub 
harva, on siiski hea teada, kuidas nende 
puhul tegutseda. Selleks on vaja mõista, 
kuidas toimivad tuumarelvad; mida teeb 

kiirgus meie kehaga; 
kuidas ennetada 
rünnakut; kuidas 
käituda õigesti häda-
olukorras jne. Need 
teadmised tulevad 
kasuks nii politseini-
kele, tuletõrjujatele, 
õdedele ja arstidele 
kui ka riigiametnikele. Autor on tuginenud 
oma laiapõhjalisele kogemusele, mis on 
saadud sõjaväes; töötades koos pääs-
teteenistusega; osaledes erinevates nõu-
kogudes ja lähetustel seoses Fukushima 
õnnetusega; esindades Rahvusvahelist 
Aatomienergia Agentuuri, Interpoli ja 
kiirgusohutusele spetsialiseerunud seltsi 
(Health Physics Society). 

Perfect imbalance:  
China and Russia
Una Aleksandra Berzina-Cerenkova
World Scientific, 2022

Raamatus on heide-
tud valgust Hiina ja 
Venemaa, Xi ja Putini 
suhetele. Autor, kes 
räägib vabalt nii hiina 
kui ka vene keelt, 
on uurinud teemat 
mitmest küljest. 
Esiteks – kuidas räägivad Xi Jinping ja 
Vladimir Putin ning nende välispoliitilised 
institutsioonid avalikult nende kahe riigi 
vahelisest suhtest. Teiseks – kuidas 
esitlevad need kaks riigiaparaati omava-
helist koostööd sellistel teemadel nagu 
julgeolek, Arktika, kosmos ja rahvusva-
helised suhted teiste Euraasia riikidega. 
Veel on raamatus kajastatud, kuidas 
mõjus COVID19 pandeemia HiinaVe-
nemaa suhetele. Teose põhisõnum on, 
et kuigi ametlikult Hiina ja Venemaa 
vahel liitu pole, siis areneb ning kasvab 
nende suhe aina edasi, et saavutada nö 
ideaalne tasakaalutus.

Sisekaitseakadeemia  
raamatukogu
• kodulehekülg –  

sisekaitse.ee/raamatukogu 
• e-raamatud –  

digiriiul.sisekaitse.ee  
• müügil olevad trükised –  

sisekaitse.ee/kirjastus

Valik raamatuid

Vaata 
uudis-

kirjandust
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1.Küsitav isik on olnud parlamendi liige, 
minister, peaminister, Euroopa Parla-

mendi liige, Euroopa Liidu volinik. Bakalau-
reuseks sai ta majandusalal, magistriks aga 
füüsikas. Eelmisel aastal tähistas ta oma 50. 
sünnipäeva. Haapsalust pärit Herta Saar oli 
tema vanaema. Kes ta on? 

2.1959. aastal USAs käinud Nõukogude 
Liidu liidrit Nikita Hruštšovi ei lubatud 

kaugeltki mitte igale poole. Eriti pahandas 
teda aga keeld külastada ühte konkreetset 

kohta, mida ameerikla-
sed põhjendasid julge-
olekukaalutlustega. Ta 
uuris solvunult, kas seal 
varjab USA oma rakette. 
Erinevalt Hruštšovist oo-
datakse enamikku inime-
si sinna aga väga. Kuhu 
Hruštšovi ei lubatud?

3.2021. aastal toimusid XXXII suve-
olümpiamängud Tokios, selle aasta 

talvel XXIV talimängud Pekingis. Enamik 
suurriikidest on vähemalt ühe korra mänge 
korraldanud. Mis on suurim Euroopa Liidu 
liikmesriik, kus ei ole seda tehtud? Kandidee-
rinud nad küll on (nt 2006. aasta mängude 
korraldajaks), aga seni edutult. 

4.Eestlaste võidetud olümpiamedalite 
ajaloos on üks, mis pole võidetud ei 

sinimustvalge lipu all ega ka Nõukogude 
Liidu delegatsiooni koosseisus, kuid mille 
omanik on sünnijärgne Eesti Vabariigi ko-

päikese ja tuule eest. Loodud toode sai kiirelt 
sportlaste ja teistegi seas populaarseks ning 
kasvatas ettevõtte rahvusvaheliseks. Mis on 
selle riideeseme ja tegelikult ettevõtte nimi?

7.Hetkeseisuga on kinnitatud välgu 
pikkus  rekordiks aprillis 2020 USA lõuna - 

osariikide kohal registreeritud 768 km. Sama 
aasta juunikuust pärineb Argentiina ja Uru-
guay piirilt ka kestuse rekord. Kui pikalt see 
välk kestis? 

8.Meil on mitmesuguseid vajalike os-
kustega teenistuskoeri, kes meid meie 

ülesannetes aitavad. Mis olukorras on aga 
suureks abiks hüpokoer? 

9.Praeguse majandusolukorra kohta, kus 
korraga eksisteerivad kõrge inflatsioon 

ning madal majanduskasv, on kasutatud 
ühte liitsõnalist mõistet, mis pärineb 1965. 
aastast hilisemalt Briti rahandusministrilt 

Iain Macleodilt. Enamasti kaas-
neb eelnimetatuile veel kõrge 
tööpuuduse määr. Mis mõiste 
see on? 

10.Kes on see noor eest-
l a n n a s t  t ä n a v u n e 

maailmameister ja EMi 2. ning 
maailma edetabeli liider? Ta on 
juba mitu aastat osaline kõrges 
mängus, nt mullu MMi 3. Mis 
alal ta võistleb? 

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadressile 
radar@politsei.ee märgusõnaga 
„Mälumäng“ (vastuseid ootame kuni 
1. märtsini 2023). Õigesti vastanute 
vahel loosime välja Radari logoga 
mikrokiust saunalina.   

Eelmises Radaris küsisime, kes on 
abikaasaks fotol näidatud 
daamile, kel on oluline roll 
oma mehe imago kujunda-
misel. Õige vastus on ERRi 
korrespondent Ragnar 
Kond, kellele abikaasa 
koob talle alatihti uusi 
värvilisi mütse ja salle. 
Radari mikrokiust 
saunalinad võitsid 

Mälumäng

1. Valdis Dombrovskis 2. Disneylandi 3. Poola 4. Edvin Vesterby vabamaadluses 5. Best B4 6. Buff 7. 17 sekundit 8. Hüpokoer on treenitud lõhnast 
ära tundma diabeetiku veresuhkru langemist ohtlikult madalale ja tooma toitu või kutsuma abi 9. Stagflatsioon 

Mälumängu küsimused  
on koostanud 

Aare Hõbe ja  
Tiina Vellet

MÄLUMÄNG

danik. Küsitav esindas 
1956. aasta Melbourne’i 
suveolümpiamängudel 
Rootsit ning võitis seal 
hõbeda. Enne finaali, 
kus tal tuli lõpuks alla 
vanduda venelasele 
Konstantin Võrupajevi-
le, ei olnud ta kaotanud 

aasta jooksul mitte ühtegi matši. Kes ta on 
ja mis spordialal?

5.Kas mäletate bändi, keda on Mart Juur 
raamatus „101 Eesti popmuusika albu-

mit“ iseloomustanud järgmiselt: „Säärast tüd-
rukutepunti polnud siinmail nähtud: kolm 
tüdrukut ja nurgelise kehakeelega noormees, 
kummalised olendid veidrates rõivastes, kes 
esitasid muusikat, mille autorid näisid olevat 
kas nõdrameelsed või siis põrguliku huumo-
rimeelega provokaatorid, kes võtnud nõuks 
testida eestlaste tajupiire. Popp niisugune 
ongi, liialdav ja lihtsustav“? 
Küsitava ansambli suurim hitt 
oli 1996. aastal Raadio 2 aas-
tahitt, algupäraselt oli tegemist 
Soome tüdrukutebändi Nylon 
Beat looga.

6.Eestis on saanud ühe 
ettevõtte nimi teatud 

tüüpi rõivatüki üldnimeks. 
1990. aastatel otsis Kataloo-
nia mootorrattur Joan Rojas 
sõiduks sobivat lahendust, mis 
annaks sooja ning kaitseks ka 

Elje Tonkson Luhamaa piiri-
punktist ja Berit Cavegn Eesti 
Kohtuekspertiisi Instituudist.

Ristsõna vastuseid ootame sa-
muti aadressile radar@politsei.
ee märgusõnaga „Ristsõna“ 
(vastuseid ootame kuni 1. märtsini 
2023). Õigesti vastanute vahel 

loosime välja Radari logoga 
joogipudeli. Eelmise Radari 
ristsõna õige vastus oli „on 
jälle sokid pesemata“.

Õigesti vastanute hulgast 
võitsid Radari logoga joogi-
pudelid Kerttu Hein Narva 
piiripunktist, Raul Jürimaa 
Tallinna piiripunktist ning 
Mari Tikan Siseministeeriu-
mist.

Auhinna kättetoimetamiseks 
võetakse kõikide võitjatega 
lähiajal ühendust.
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