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Enim ka su on val vesüstee mist, 
kus häi re kor ral sõidab ko ha le pat rull

� Kui das ko du ne val vesüsteem liht salt se le -
ta tu na toi mib?

Kor te ri või ma ja ruu mid kae tak se lii ku mi san -
du ri te ga ning kui kee gi sis se tun gib, an nab val -
vur häi ret ning sig naal lä heb tur va fir mas se.
Süsteem ehi ta tak se üles nii, et üks an dur käi vi -
tub vii vi tu se ga, ta va li selt on see koht vä li s-uk se
juu res. Kui pe re rah vas ko ju tu leb, on pii sa valt
ae ga, et süsteem häi rest ma ha võtta. Mu jal ruu -
mi des val lan dub aga häi re si se ne mi sel ko he. 
� Mis siis täp se malt juh tub, kui süsteem
häi res se lä heb?

Töö le hak kab ma ja või kor te ri juu res olev si -
reen ning sa mal ajal lä heb sig naal ka tur va fir -
mas se. Tur va tee nis tus käi tub vas ta valt sel le le,
mil li se tee nu se ini me ne on va li nud – kas sõidab
ko he väl ja või he lis tab en ne oma ni ku le ja te gut -
seb siis vas ta valt te ma soo vi le. Ko ge ma ta tek ki -
nud va leh äi re kor ral on ini me sel võima lik öel -
da, et tur va tee nis tu sel po le tar vis ko ha le sõita.
Va leh äi ret on võima lik ka ise tühis ta da tur va tee -
nis tus se he lis ta des. 
� Kui aga te ge mist on gi tõen äo li selt sis se -
tun gi ga? Mis saab siis?

Siis sõidab val ve tee nis tus ko ha le. Kõigi val -
ves ole va te ob jek ti de koh ta on tur vatöö ta ja tel
ole mas põhja lik eel-in fo. Tur vatöö ta jad tea vad,
mis on val ves, kus on ob jek ti uk sed-ak nad jne.
Kor te ri pu hul on tea da asu koht, mil li sed ak nad
ma jas kuu lu vad just sel le le kor te ri le jne. 

Kui sis se tun gi ja vii bib tõen äo li selt ruu mi des
sees, edas tab val ve tee nis tus vas ta va in fo juh ti -
mis kes kus se ja kut sub va ja du sel li sajõudu juur -
de. Sa mu ti tea vi ta tak se toi mu vast po lit seid ning
mui du gi oma nik ku. Tur vatöö ta jad võta vad ob -
jek ti val ve al la. Kui tur va tee nis tus peab va ja li -

Ar va mus „mi nu ga se da ei juh tu” ki pub
ole ma meis se pal ju des se sis se juur du nud.

Igap äe va sed po lit sei tea ted var gus test ki pu vad ki
jää ma reaks le he vee rul või osaks raa diouu dis test
se ni, ku niks ise üksp äev ko ju tul les se gi pöö ra tud
toad avas ta me. Kes aga on kord ki elus mi da gi nii -
su gust üle ela nud, teeb edas pi di kõik sel leks, et
juh tu nu ei kor duks. Va ras te ohv riks sat tu mi ne ei
tä hen da ju vaid väär te se me test il ma jää mist, vaid
on ka emot sio naal selt vä ga ras ke ja vas tik ülee la -
mi ne. 

„Pal ju on neid, kes loo da vad, et mi da gi ei juh -
tu. Kah juks juh tub küll ja igap äe va selt,” tõdeb
tur va fir ma G4S müügi- ja klien di tee nin du so sa -
kon na ju ha ta ja Tai vo Kut ser. „Võib ju tun du da,
et mu ko dul on uued uk sed-ak nad-lu kud, ka tre -
pi ko da on lu kus ning olen kaits tud, aga kas see
ik ka on pii sav?”

Mi da ma olen tei nud? 
Oma ko du tur va li sust hin na tes ta sub en dalt

küsi da: mi da ma olen en da ko du var ga kind laks
muut mi seks tei nud? Kas ma saan ol la kin del, et
see kõik kait seb mind? Kas see tões ti ta kis tab va -
rast sis se murd mist et te võtmast? Ja kui peaks ki
mi da gi juh tu ma, siis kes mind siis ai tab? 

Tai vo Kut ser mär gib, et iga oma ko du kaits -
mi seks et te võetud samm on ter vi ta tav. Tu ge va -
mad uk sed-ak nad, kee ru kas lukk ja ka val gus ta -
tud ma jaümb rus mõju vad var ga le ee ma le pe le -

ta valt. Kui aga var gal on võima lik ma ja või kor te -
ri juu res se ga ma tult toi me ta da, siis va rem või hil -
jem jõuab ta ka oma eesmär gi ni. 

Po lit sei tea de te ko ha selt re gist ree ri ti kol me
päe va jook sul (25.–28. sept) kok ku 30 var gust
elu ruu mi dest. Ka nen del ko du del olid lu kud ees
ja uk sed su le tud, ome ti gi sel lest ei pii sa nud. 

G4S-i aas ta te pik ku ne ko ge mus näi tab, et üli -
har va mur tak se sis se ma ja pi da mis tes se, mis on tur -
va fir ma val ve all ning kus häi res se mi ne ku kor ral
on pea gi oo da ta tur vatöö ta ja te ko ha lesõitu. Oma
ko du le val ve tee nust va li des on gi kõige tõhu sam
pa nus ta da just sel li se le val vesüstee mi le, kus häi re
pu hul suun dub sig naal tur va fir ma juh ti mis kes kus -
se, kes oma kor da saa dab sünd mus ko ha le eriväl ja-
õppe ga pat rul li. 

Kas olen val mis var ga ga  koh tu ma?
Võima lik on pai gal da da ka sel li ne val -

vesüsteem, mis häi res se mi ne ku kor ral saa dab tea -
te SMS-iga oma ni ku mo biil te le fo ni le, kes siis ise
ko ha le tõttab või ke da gi as ja uu ri ma saa dab.
Kuid kas me ole me ku na gi oma peast las ku nud
st se naa riu mi, mis võiks juh tu da siis, kui ma oma
ko dus var ga ga sil mit si sa tun? „E na mas ti ei ole sis -
se murd ja tel küll rel va, kuid va ba dus se pää se mi -
seks võidak se rel va na ka su ta da esi mest et te juh -
tu vat as ja,” tõdeb G4S-i juh ti mis kes ku se ju ha ta -
ja Mar gus Ala mets. „Sa mu ti võib sis se tun gi ja ol -
la pur jus või nar ko joo bes ning käi tu da et tear va -

ma tult. Eelkõige peaks kaa lu ma võima lik ke ta -
gajär gi: kas me ole me val mis sel li ses se olu kor da
sat tu ma või oma lä he da si sel li ses se olu kor da pa -
ne ma, sest kur ja te gi ja ga koh tu da võib ju ka teie
laps või ea kas pe re lii ge.” 

Tur vatöö ta jad on eriväl jaõppe ga
Et kõik nii su gu sed võima li kud ris kid vä lis ta -

da, võiks ki igas ko dus ol la juh ti mis kes ku ses se
ühen da tud ko du val ve. „Tur vae ki paaž tun neb
piir kon da, teab, kui das te gut se da, kui das tak ti ka -
li selt käi tu da – kõik töö ta jad on lä bi nud spet siaal -
se väl jaõppe,” sel gi tab Ala mets. „Tur vatöö ta jal on
os kus ta ga da ka en da ohu tus, sa mu ti on tal ka su -
ta da eri va hen did: kur ja te gi ja kin ni pi da mi seks on
lu ba tud ka su ta da pip ra gaa si ja käe rau du.”

Kõige täht sam on aga tead mi ne, et tur va fir ma
val va ta va tes se ko du des se üri ta tak se üli har va sis se
mur da. Nii su gu se la hen du se pu hul ei te ki gi ela ni -
kel võima lust sis se tun gi ja ga kok ku saa da.

Iga le ma ja le oma süsteem
Sa ge li te ki tab küsi must, kas va li da ko ju juht -

me te ga või juht me va ba val vesüsteem. Tai vo Kut -
se ri sõnul on mõle mal va rian dil tea tud puh ku del
omad ee li sed. Juht me va ba süsteem on hea la hen -
dus ju hul, kui po le soo vi sein te le an du ri te tar vis
kaab leid ve da da. Sa mu ti on sel pu hul hil jem vä ga
hõlbus näi teks mööb lit rin gi tõsta, sest val -
vesüstee mi saab ker ges ti ümber pai gal da da.  

„Tal vel tühjalt seis vas ma jas aga saa vad sead me
akud kii res ti tühjaks ning juht me va bast süstee -
mist ka su po le,” osu tab Kut ser. „Suurt juht me -
va ba süstee mi on ka ehi ta da ja hal la ta vä ga ku lu -
kas. Kui ehi tu se käi gus on hoo nes se kaab lid vee -
tud, on igal ju hul mõtte kam pai gal da da juht me -
te ga süsteem, sest see on kaks kor da oda vam kui
juht me va ba.” 

Neil, kel ma jae hi tus al les ees sei sab, soo vi ta -
vad G4S spet sia lis tid ju ba hoo ne pro jek tee ri mis -
faa sis tur va fir ma ga kon sul tee ri da. „Tur va fir ma
ta gab süstee mi, mis oleks võima li kult töö kin del,
hak ka me ju edas pi di ka ise süstee mi hal da ma ja
pe ret tee nin da ma,” mär gib Tai vo Kut ser ja li sab,
et va hel on näi teks esi ne nud vi gu ehi ta ja koos ta -
tud pro jek ti des, kus tur vasüsteem on pla nee ri tud
ven ti lat sioo nia va või ak na lä he dus se ning õhu lii -
ku mi ne te ki tab va leh äi reid.  

Kodu le tur vasüstee mi va li des 
ta sub iga samm 
hoo li kalt lä bi kaa lu da
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Tur va fir ma G4S müügi- ja klien di tee -
nin du so sa kon na ju ha ta ja Tai vo Kut -
serning juh ti mis kes ku se ju ha ta ja
Mar gus Ala mets sel gi ta vad,  kui das
val vesüsteem toi mib ning mis saab
siis, kui süsteem häi res se lä heb. 

kuks ob jek ti le si se ne mist, kooskõlas ta tak se see
en ne klien di ga, si se ne da võime vaid oma ni ku
loal. Te gut se me sel le ni mel, et sis se tun gi ja ko ha -
peal kin ni pi da da. Õn neks tu leb tõde da, et val -
ve ga ko du des se mur tak se sis se vä ga har va. 
� Kur ja te gi ja on kin ni pee tud ja po lit sei viib
ta mi ne ma, oma nik on aga ko dust kau gel
ning sis se tun gi ja on uk se lõhku nud. Kes jääb
mu ko du val va ma?

Tur va fir ma ei lah ku sünd mus ko halt en ne, kui
oma nik on tal le sel leks loa and nud. 
� Aga kui kur ja te gi ja on val ve sead me lõhku -
nud?

G4S pa kub teh ni list tu ge seit se päe va nä da las
ning lõhu tud sea de asen da tak se nii kii res ti kui vä -
he gi võima lik uue ga. 
� Kas tur va tee nis tu se val vea las se jää vad ka
väl jas pool pea lin na ela vad ini me sed?

G4S-l on üle Ees ti u 80 val vee ki paaži, Tal lin -
nas ja Har ju maal kont rol lib tur va li sust u 30 eki -
paaži. Kõik suu re mad asu lad ja suu res ti ka ko -
gu Ees ti on val ve tee nis tu se ga kae tud. Prae gu ei
pa ku me veel tee nust vaid väi ke saar tel. 
� Kui kii res ti tur va tee nis tus ko ha le jõuab?

Suu re ma tes asu la tes jõuab pat rull ko ha le
kesk mi selt nel ja-viie mi nu ti ga, asu last väl jasõit

võtab mõnevõrra kauem ae ga. Sa ge li küsi tak se,
et kui ma ja, näi teks su vi la, asub kau gel, siis mi -
da val ve tee nis tus an nab? 

Vas tus on liht ne – va ras ei saa te gut se da ra hu -
li kult, kui ta teab, et pat rull on tu le mas. Sa ge li
viib sel lis te ma ja de ni vaid üks tee ning var gal po -
le gi ku hu gi põge ne da – pat rull sõidab tal le liht -
salt vas tu. 
� Va hel pel ja tak se tur va sead me pai gal da -
mist – et val ve al la pa ne mi ne on kee ru li ne
ning äk ki ei saa lap sed või ea kad sel le ga
hak ka ma. Mi da te nei le ütle te?

Val vesüstee mi ka su ta mi ne po le kee ru li ne.
Val ve pan nak se pea le või võetak se ma ha sõrmis -
ti kust, ku hu tu leb si ses ta da kood. Soo vi kor ral
saab süstee mi val ves se pan na ja val vest ma ha
võtta ka pul di abil ning koo di po le siis tar vis si ses -
ta da. 
� Kas val vet saab pan na pea le ka näi teks öö -
sel? Kui pe re rah vas ma gab, on ju oht, et va -
ras hii lib ik ka gi vaik selt sis se. 

Saab küll. Võima lik on näi teks pan na öö seks
esi me ne kor rus val ve al la, sa mal ajal kui pe re rah -
vas üle val ma gab. Ela mist on võima lik ka tsoo ni
kau pa val ves ta da. Pa ned näi teks vä li suk se val ves -
se, aga pe re rah vas saab ise ko dus va balt rin gi käia.
Nii kui võõras tu leb uk sest sis se, te kib häi re.
� Mil li seid an du reid li saks lii ku misan du ri le
val vesüstee mi ga lii ta saab?

Süstee mi ga on lii de tud ka tu le kah juan dur,
mis on val ves ööp äev lä bi ega sõltu sel lest, kas
süsteem on val ves või val vest maas. Era mu kat -
la maj ja on võima lik pai gal da da tem pe ra tuu rian -
du rit. Tal veo lu des on see vä ga olu li ne – ju huks,
kui kat la ma ja peaks väl ja lüli tu ma ning te kib oht
to ru de külmu mi seks. Sa mu ti on võima lik pai gal -
da da gaa si- ja vee lek kean du rit.
� Ütle si te, et val va ta va tes se ko du des se mur -
tak se vä ga har va sis se. Aga kui das kur ja te -
gi ja se da tead ma peaks, et ela mi ne on val ve
all?

Es ma ne märk tur va fir ma val vest on var ga
jaoks ko dua ken del ja -us tel ole vad tur va fir ma
klee bi sed. Neid on kut su ma ta küla li sel võima tu
mit te mär ga ta.



Sel ke va del teh ti Haap sa lus ühe öö ga mit -
me kor ter ma ja tre pi ko da ja keld rit jalg -

ra tas test tühjaks, au gus tis oli järg Rap la käes.
Var gaid ei ta kis ta nud lu kus ta tud vä li suk sed,
keld rid ega ka ra tas te ke tid ja tros sid. 

Mi da te ha, kui lu kud var gaid ei pea ning
kõigi as ja de hoid mi seks na pib ko dus ruu mi? Ko -
gu pe re jalg rat taid ei ma hu ta ju ka pa ri ma taht -
mi se juu res kor te ris se ära. 

Vi deo võtab ku ri kae la pil di le
G4S tur va teh ni ka di vis jo ni di rek to ri Priit Val gu
sõnul on tre pi ko da de tur va li se maks muut mi se
pu hul abinõuks vi deo val ve. „Kui tre pi ko ja uk se
lu ku pea le kin del ol la ei saa, on vä li suks kaa me -
ra vaa teväl jas ning see hoia tab va rast,” mär gib
ta. Kaa me ra te ga saab jäl gi da sa mu ti kor ter ma ja
hoo vi, park lat, män guväl ja kut, aga miks mit te
ka tre pi ko da seest poolt. 

Et tä nap äe val on ena mi kus kor ter ma ja des in -
ter net, on vi deo val ve pai gal da me suh te li selt liht -
ne. Kaa me ra te sal ves ta ta vat pil ti on võima lik jäl -
gi da ka ko dust ee mal ol les, näi teks töö juu res või
rei sil vii bi des –  sel leks on va ja in ter ne tiühen dust. 

Kaa me ra te hul ga, nen de pai gu tu se ning pil di
vaa ta mi se õigu se ga isi kud pan nak se pai ka
koostöös ühis tu ja tur va fir ma ga. Kui ma jae la ni -
kud aval da vad soo vi ja neil on ko dus ne tiühen -
dus, võivad pil ti jäl gi da kas või kõik pe red.

Sal ves ta tud vi deoid säi li ta tak se ta va li selt ühe
kuu jook sul. „A ga kui mis kipä rast soo vi tak se, et
ar hii vi pilt peaks säi li ma pool aas tat, on see gi
võima lik,” täp sus tab Valk. 

Sa ge li soo vi vad ühis tud vi deo val vet pai gal da -
da park la te tõkke puu de juur de, sest neid ki pu -
tak se pu ruks sõit ma – kes se da te gi, jääb aga
enam jaolt tead ma ta. „Vi deo val ve dist sip li nee rib
ka ma jas ela vaid ini me si ning ega va ras sin na
kan ti lä he, kus vi deo val ve on,” tä hel dab Valk. 

Ta vapä ra selt kor ter ma ja de tur va kaa me ra te pil -
ti tur va fir ma ei jäl gi – nen de osa on la hen du se väl -
jatöö ta mi ne, pai gal dus ja hi li sem teh ni li ne tu gi;

ad mi nist ree ri misõigus on ma jaühis tu käes. „A ga
kui te ge mist on pal ju väär tu si oma va eliit ma ja ga,
saa me pak ku da ka la hen du si, kus vi deo val ve pilt
on 24/7 näh tav juh ti mis kes ku ses ning se da jäl gi -
vad meie ope raa to rid,” tõdeb Priit Valk. 

Ga raaži lä bipää su kaar di ga
Keld ri bok si de, maa-alus te ga raažide või muu de
su le tud ter ri too riu mil asu va te ruu mi de tur va mi -
seks pa kub G4S ma jaühis tu te le ko du val ve moo -
di tee nust, kus sis sepääs või ka kõik ruu mid
on val ve all ning neis se pää se mi seks tu -
leb tea da pa roo li või oma da lä bipää su -
kaar ti. 

G4S tur va teh ni ka di vis jo ni pro jek ti -
ju hi Lem bit Kõivu sõnul on maa-alus te
ga raažibok si de val va mi seks edu kalt ka su -
ta tud  järg mist süstee mi. Sis sepää su juu res
näi tab si se ne ja kaar ti, võtab sel moel val ve ma ha
ning pää seb garaažide ala le sis se. Üht la si ava neb
ka te ma le kuu lu va ga raaži uks. Väl ja sõi-tes ja
kaar ti näi da tes lä he vad nii boks kui ka ko gu ga -
raažide ala uues ti val ves se. Igal ga raažio ma ni kul
on oma isik lik kaart, mis avab just te ma ga raaži;
naab ri bok si sel le ga val vest ma ha võtta ei saa.  

Ka su ta tak se ka sel list val vesüstee mi va rian ti,
kus val ve all on ter ri too riu mi vä li suks. Si se ne jal
tu leb uk se ava mi seks kaar ti näi da ta, pä rast si se -
ne mist lä heb aga uks 30 se kun di pä rast ise uues ti
val ves se. Väl ju mi se ga on täp selt sa ma moo di –
kui gi iga bok si eral di val ve al la ei pan da, on ga -
raaž va ras te eest kaits tud. 

Kel der val ves se
Nii sa mu ti saab val vesüstee mi pai gal da da keld -
ris se. Et ta vapä ra selt on kor ter ma ja de keld ri bok -
sid ehi ta tud va he de ga puit lau da dest, on so bi -
vaim la hen dus keld ri vä li suk se val ve al la pa nek,
sest iga bok si eral di val ves ta des võib kõrval bok -
sis te gut se mi ne an du ri vaa teväl ja jää da ning häi -
re val lan da da. 

Val ve sead me te ad mi nist ree ri misõigus an tak -

se ta va li selt kor te riühis tu esi me he le ja veel paa ri -
le-kol me le ma jae la ni ku le. Ne mad saa vad jäl gi da
ka val ve me mo. „Kui kee gi on jät nud val ve pea -
le pa ne ma ta, on võima lik me most vaa da ta, kes
vii ma ti käis ja keld ri või ga raaži val ves se pa ne -
ma ta jät tis,” sel gi tab Valk. 

„See dist sip li nee rib ini me si hoo li ka malt käi -
tu ma.”  Sar na selt ko du val ve ga on võima lik va li -
da häi rest tea vi ta mi se viis ning siin gi on ots tar -
be kaim va li da val ve kes kus se suun du va häi re sig -
naa li ga tee nus, mil le pea le pat rull as ja ko ha pea -
le uu ri ma sõidab. 

Tar tu mnt 47 paik ne va kor ter ma ja ühis tu esi mees Hen ry See me li sõnul ot sus ta ti 
vi deo sead med pai gal da põhju sel, et see ai tab pil ku peal hoi da hoo vi le sis sesõidul,
par ki mi sa lal ning ma ja sis sepää su del. 
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Park lad ja hoo vid 
vi deos se, keld rid 
ja ga raažid val ves se

Tal lin nas Held ri tee 55 asu va kor -
tere la mu ühis tu la si keld ris se G4S-l
val ve sead med pan na pä rast se da, 
kui keld ris sees käi di. „Kel lel gi jäid
võtmed ka du nuks ja ne li jalg ra tast
va ras ta ti ära,” tä hel dab ühis tu esi -
mees Six ten Sa la. 

Al gu sae ga del juh tus va hel, et
keld risk äi jad jät sid val ve pea le pa ne -
ma ta. „Nä gin lo gist, kes val ve pea le
pa ne ma ta jät tis ja võtsin ühen dust,”
mär gib Sa la, et nüüd juh tub har va,
et kee gi keld ri val ve ta jä tab. 

Sa la sõnul on kor ra pä rast val ve -
sead me te pai gal da mist keld ris se ka
tun gi da üri ta tud – püüti ust lah ti
mur da, aga nii kau ge le ei jõutud ki,
et häi re pea le oleks läi nud. Sa la
usub, et ilm selt sis se tun gi jad mõist -
sid, et uks on tões ti val ve all ning
lah ku sid. 

Val ve sead me te soe ta mi ne läks
maks ma 10 000 kroo ni ning ta su ti
ma ja re mon di fon di ko gu ne nud ra -
hast. Iga kui ne le ping G4S-ga lä heb
ma ja le maks ma 400 kroo ni, see ja -
gu neb 36 kor te ri va hel ning see ga
tu leb iga kor te ri koh ta ta su da vaid
na tu ke üle kümne kroo ni. 

Sõpru se puies tee 167 ma ja la si pai -
gal da da vi deo val ve, sest mui du tun -
dus, et par ki mi se ga ei saa kui da gi
kor da maj ja. „Võõrad au tod par ki sid
meie ma ja juu res, mu rup lat si prak ti -
li selt pol nud ki enam. Pai gal da si me
piir ded ja tõkke puu, aga see lõhu ti
mi tu kor da ära,” sel gi tab ma jaühis tu
esi mees Eve Tal vet as jao lu sid, mis-
tõttu ühis tu ot sus tas park la ja ma ja
sis sepää sud vi deo val ve al la pan na.
Tal ve ti sõnul on tõkke puid pä rast
val va ma hak ka mist vä hem lõhku ma
ha ka tud, hil ju ti ta gur das hoo pis kau -
baau to sel le ko ge ma ta kat ki ning ku -
na vi deo lin dilt oli juh tu nu ka ta gant-
jä re le hõlp sas ti tu vas ta tav, on nüüd
kok ku le pi tud, et õnne tu se põhjus ta -
ja ka hüvi tab kah ju. 
Vi deo pil ti saab prae gu vaa da ta kolm
pe ret, aga kui taht jaid lei du b, saa vad
vaa ta misõigu se ne mad ki.

Ka he kaa me ra ost ja pai gal dus läks
maks ma 25 000 kr, mis ta su ti ma ja
re mon di fon dist. Vi deo val ve jaoks va -
ja li ku in ter ne ti püsiühen du se eest
mak sab iga kor ter 5 kr kuus. „Ini me -
sed tun ne vad end tur va li se malt,” kin -
ni tab Tal vet. „Sel list var gust, et möö -
bel vee tak se väl ja ning ar va tak se, et
kee gi ko lib, enam küll ol la ei saa.”

Ko he-ko he on tööd alus ta mas vi deo -
val ve Tar tu maan tee 47 paik ne va
kor ter ma ja juu res. Vi deos se võetak se
hoo vi le sis sesõit, par ki mi sa la ning
maj ja sis sepää sud. „Kui mi da gi juh -
tub, on meil ole mas tõen dus ma ter jal.
Võrrel des ütlus te ga on sal ves tus ik ka
suu re ma kaa lu ga,” mär gib ühis tu esi -
mees Hen ry See mel ja li sab, et suu re
ma ja juu res ik ka aeg-ajalt üht-teist et -
te tu leb, näi teks au to de ple kimõlki -
mi si, kus mõlki ja süüdi ma tult liht salt
ära sõidab. Sa mu ti on tih ti au to des
sees käi dud. 

Hen ry See me li sõnul saab vaa ta -
misõigu se oma le iga kor ter.

Viie lai nurk kaa me ra ga vi deo val ve
lä heb ühis tu le maks ma 30 000 kroo -
ni, sel lest 10 000 kroo ni ta sus ühis tu
re mon di fon dist, ülejää nu võeti lii sin -
gus se ning maks tak se väl ja kol me aas -
ta jook sul 800 kroo ni ko gu ma ja koh -
ta kuus.

Vi deo val ve po le sel le ma ja jaoks
su gu gi es ma ne tur va mee de. Ju ba va -
ra se mast ajast käi vad ta ga hoo vi vä ra -
vad luk ku, kuid na gu ko ge mus on
näi da nud, po le see ku ri kae lu hoo vil
par ki va test au to dest ee mal hoid nud.
Nüüd jää vad nad aga, kui nad veel tu -
le ma peak sid, kind las ti vi deo pil di le.
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Pä rast var gu si 
kel der val ves se

Vi deo val ve abil 
par ki mi ses kord maj ja

Vi deo val ve li saks 
tur vavä ra va te le

Kasutajate kommentaarid

„Keld ri te ja tre pi ko da de tur va mi ne val ve sead -
me te abil on märk sa tõhu sam abinõu kui liht salt
us te lu kus ta mi ne,” tõdeb Priit Valk. „Suu re ma -
ja pu hul ei tea iial, kel le kät te võti sat tu da võib –
po le ju võima lik ol la kin del, et ära ko liv naa ber
võtme koo piat en da le ei jä ta. La hen dus oleks luk -
ku de va he ta mi ne iga kord, kui kee gi ära ko lib,
kuid see on kal lis. Teh ni li se val ve süstee mi pu -
hul saab iga kor te rio ma nik aga oma koo di, mil le -
ga süstee mi val ves ta da, ja kui kee gi ära ko li ma
peaks, saab koo di liht salt an nul lee ri da ning uu -
te le naab ri te le uue väl jas ta da.”


