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Maanteeamet katsetab tee ehitamist turbale
Maanteeamet ehitab septemb-
riks Järvamaale Võõbu külla 
katselõigud, et leida tuleva aas-
ta lõpuks parim tehniline la-
hendus turbaväljade ületami-
seks Tallinna-Tartu neljarajali-
sele maanteele Kose ja Mäo va-
hel, teatas amet.

Turbakihi sügavus on Kose 
ja Mäo vahel valdavalt üks ku-
ni neli meetrit. Kui sellisele ala-
le tuleb ehitada tee, kaevatak-
se tavaliselt turvas tee alt välja 
ja asendatakse kandva pinnase-
ga. See tähendaks umbes miljo-
ni kuupmeetri turba väljakaeva-
mist, asendamist ja ladestamist.

«Kõige uuemat tehnoloogiat 
kasutades võib osutuda otstar-
bekamaks kasutada geotehnili-
si tugevusmeetmeid, nagu geo-
tekstiil või geokärg, et suuren-

dada turbakihi kandevõimet,» 
selgitas maanteeameti teede-
arengu osakonna juhataja ase-
täitja Taavi Tõnts.

Maanteeameti ehitusosa-
konna juhataja Aivo Salumi sõ-
nul on vahel jäetud turvast mul-
de alla ka geotehniliste tugevus-
meetmeteta, kuid enamasti on 
selline tee muutunud hiljem vä-
ga ebatasaseks, vajunud ja pra-
gunenud, mistõttu on märgata-
valt kasvanud tee kasutamise ja 
hooldamise kulu.

Parima lahenduse leidmi-
seks ehitatakse tulevase maan-
tee alale kuus 30-meetrist kat-
selõiku. Tulemuste analüüsis li-
satakse neile veel neli arvutusla-
hendust – kokku saadakse küm-
me lahendust.

Võõbu katselõik valmib sep-

tembris ning vajumise seire geo-
tehniline analüüs tuleva aasta 
oktoobriks. Projektis löövad 
kaasa Tallinna Tehnikaülikooli 
ja ASi Ramboll Eesti inimesed, 
katselõigud ehitab Lemminkäi-
nen AS. Katseprojekt maksab 
963 000 eurot ehk umbes pool 
protsenti tulevase maantee ehi-
tamise hinnast.

Turbalõikude arvutus- ja 
katsetusandmeid soovib Rail 
Balticu tehniliste tingimuste 
koostamisel kasutada tehnilise 
järelevalve amet, sest ligikaudu 
miljon kuupmeetrit turvast jääb 
ka Rail Balticu alla. Veel kasu-
tatakse katselõikudel kogutud 
infot kõigi tulevaste teede õg-
vendamisel soodes ning sildade 
pealesõitude rajamisel pehmel 
aluspinnasel. Crisely Apri

Ü hel juulikuu 
reedel Harju-
mäel Edgari 
kohvikus. Baa-
rileti taha astu-
vad kolm Tal-

linna tuntud taskuvarast va-
nuses 37–50. Nad on äsja tei-
nud Lühikeses jalas rahast pal-
jaks Hongkongist saabunud 
kruiisituristi ning kavatsevad 
seda tähistada kiire ergutava 
kohviga. 

Selle asemel suruvad era-
riides kiirreageerijad nad jõu-
ga näoli baaripõrandale. Mees-
te üllatuseks oli kogu nende te-
gevust jälginud politsei.

Nii lõppes selleks suveks 
sadu Tallinna kruiisituriste 
jahtinud taskuvaraste jõugu 
tegutsemine vanalinnas. Nä-
dal varem oli politsei reisisa-
dama D-terminali kõrval pi-
danud kinni kaks teist staaži-
kat taskuvarast vanuses 50–
60 aastat.

Kõik asjaosalised ootavad 
nüüd eeluurimisvanglas koh-
tu alla saatmist. «Pärast seda 
on meil taskuvarguste poole 
pealt kaunis rahulik olnud,» 
ütles kesklinna politseijaos-
konnas taskuvargusi uuriv 
Kaido Atspol.

Hooajal neli 
taskuvargust päevas
Varasemad päevad kesklinna 
politseijaoskonnas olid tasku-
varaste armust olnud seevas-
tu kaunis töökad. Ööpäevas sai 
politsei kuni neli teadet tasku-
varguste kohta. Sageli olid kan-
natajateks vanalinnas jaluta-
nud kruiisituristid, kelle kogu-
arvuks maist oktoobrini paku-
takse 480 000.

Parimatel päevadel patsee-
rib vanalinna tänavatel ku-
ni 15 000 välismaalast, kelle 
hulka elukutselised taskuvar-
gad sulanduda üritavad. Var-
gad teavad, millistel sihtmär-
kidel tasub silma eriti hoolsalt 
peal hoida.

Näiteks on Jaapani ja Hiina 
turistidel halb komme kanda 

kaasas suurel hulgal – tuhan-
deid eurosid – sularaha. Eu-
rooplastest on kõige sularaha-
lembesemad vahest sakslased, 
kellel võib rahakotis olla umb-
kaudu 500–600 eurot.

Vilka kruiisisuvega arves-
tanud politsei oskas tasku-
varguste kasvu Tallinna kesk-
linnas muidugi ette näha. Et 
kruiisituriste taskuvaraste eest 
hoiatada, lasi politsei trükkida 
isegi voldikud. Maiks oli po-
litsei välja selgitanud profes-
sionaalsete taskuvaraste töö-
graafiku: kes kellega rühmas 
tööl käib, mis ajal tegutsetak-
se, milliseid marsruute kasu-
tatakse jne.

Võrreldes taskuvarguse 
tõendamisega oli eelnev ise-
gi lihtne. Nimelt üldjuhul oh-
ver ei märka, kus täpselt ta ra-
hakotist ilma jäi. Ja kui ta se-
da teabki, peab vargust ole-
ma siiski võimalik tagantjäre-
le näha – näiteks turvakaame-
ra salvestiselt. Ka vargad tea-
vad seda ja on kasutusele võt-
nud oma nõksud.

Vihmavari varjab 
kaamera eest
Rahakoti näppamist varjatak-
se küll avatud vihmavarju, küll 
katet tegevate kaaslaste keha-
dega. Kui sellest väheks jääb, 
tõmmatakse käe võõrasse tas-
kusse pistmise hetkel lihtsalt 
jopehõlmad laiali. Rahakotist 
kui tõendusmaterjalist vabane-
takse esimesel võimalusel.

Nii on politseile kõige tõhu-
sam abivahend endiselt tasku-
varaste varjatud jälgimine. Pu-
has inimtöö, mis nõuab roh-
kelt aega ja kannatust.

«Sageli ei näegi me, kas 
vargus ka õnnestus,» rääkis 
uurija Kaido Atspol. «Kui sa 
siis tänaval taskuvaraste siht-
märgiks olnud turistile ligi as-
tud, töötõendit näitad ja palud, 
et ta kontrolliks, kas kõik as-
jad on alles, ei saa inimene si-
nust aru. Arvab, et äkki hoo-
pis sina tahad teda võltsitud 
ametimärgiga tõmmata ja as-
jad ära võtta.»

TÖÖVÕIT. Politsei pidas kahe haaranguga kinni Tallinna vanalinnas tegutsenud viis 

elukutselist taskuvarast, kes varitsesid peamiselt suviseid kruiisituriste.

Kruiisituriste puistanud vargad käes
risto 
berendson
reporter

Kaks kuud tööd, ja juuni lõ-
pus naeratas uurijaile lõpuks 
õnn. D-terminali lähistel Nor-
de Centrumi juures nägid nad 
oma silmaga pealt, kuidas kaks 
vene keelt rääkivat 30–40-aas-
tase staažiga professionaalset 
taskuvarast tegid tühjaks ühe 
rootslanna taskud.

Üks mees haaras naise 
pükste tagataskust rahakoti, 

samal ajal kui tema abiline 
toimuva turvakaamerate eest 
varjamiseks naise selja taga 
vihmavarju avas. Mida vargad 
ei teadnud, oli see, et politsei 
oli seda kõike pealt vaadanud 
sündmuskoha kõrval pargitud 
autost.

Staažikate varaste pettu-
mus oli suur, kui nad avas-
tasid, et saagiks ei saadudki 

rahakotti, vaid nahkkaan-
te vahele pandud Sony Expe-
ria mobiiltelefon. Selle väär-
tus pandimajas olnuks vaid 
mõnikümmend eurot. Veel 
halvem üllatus tabas mehi 
siis, kui nad hetk hiljem kin-
ni peeti.

«Pärast seda operatsioo-
ni lõppesid taskuvargused sa-
damas. Jäi ülejäänud vana-
linn, kus kruiisituriste endi-
selt kimbutati,» ütles uurija 
Atspol.

Nädal aega tööd, ja politsei-
operatsioon kulmineerus ees-
pool kirjeldatud kolme varga 
kinnipidamisega Edgari koh-
vikus. 

Taskuvaras, kelle rahako-
tist leiti ühistranspordikaar-
di kõrvalt äsja ohvrilt varasta-
tud pakk Hongkongi dollareid, 
väitis politseinikele, et oli ek-
sootilist päritolu rahanutsaka 
leidnud tänavalt.

Ähmis ohver vestles samal 
ajal tema juurde astunud po-
litseinikega.

Kolmest kaks pikaks 
ajaks vahi all
Kinnipeetud kolmikust kaks 
võeti kohtu loal pikemaks ajaks 
vahi alla. Ainsana ei näinud ko-
hus põhjust vahistada meest, 
kelle viimane karistus pärineb 
viie aasta tagant. Politseis tun-
takse teda hüüdnimega Asot-
siaal, mille ta on teeninud arvu-
katelt politseisse helistajatelt, 
kes taskuvarast just nii nime-
tavad.

Tal on viletsas seisukor-
ras hambad ja ta lonkab ühte 
jalga. 

Paarkümmend aastat taga-
si sai Asotsiaal kuulitabamuse 
jalga. Tegu oli kurikuulsa tulis-
tamisega Gonsiori ja Laikmaa 
tänava ristmikul, kus kaitse-
liitlase ja taskuvaraste vahel 
puhkes tüli, mis lõppes konf-
likti lahendama kiirustanud 
turvamehele kuulihaavaga kõ-
hus ning mitme aasta pikkuse 
intensiivraviga.

«Kui me ta nüüd seal koh-
vikus kinni võtsime, siis oli tal 
taskus justkui tööplaan – pa-
ber, kus kirjas kõikide täna-
vu suvel Tallinna külastavate 
kruiisilaevade saabumisajad,» 
ütles uurija Atspol.

Kruiisihooaeg lõpeb Tallin-
nas oktoobris.

Parimatel päevadel on 
vanalinnas kuni 15 000 

välismaalast, kelle hulka 
kutselised taskuvargad 

sulanduda üritavad.

Meenutus 2011. aas-
tast, kui taskuvaras 
Vadim reisisadama 
uksel turistilt raha-
koti näppas ja ohvri 
paremal käel liikunud 
kaasosaline tasku-
vargust turvakaa-
merate eest katta ei 
suutnud.  
 videokaader


