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Aasta Turvatehniku kandidaat       

 
Esitab ETEL liige: 
 

EULE OÜ 

Kandidaadi nimi: 
 

Mait Saar (G4S) 

Kandidaadi vanus: 
 

41 a 

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 
hooldusspetsialistina: 

Kaitseväe Tapa RSOM (hoonete turva- ja nõrkvoolusüsteemide ehituse projektijuhtimine 
2019 aastal.  
 
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja 
muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

Üle 20 aasta. 
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt. 
turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5.  
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 
 

Mait Saare sooritus sai tunnustavaid hinnanguid nii peatöövõtja Nordeconi projektijuhi 
Tanel Kivipõllu ja peaprojektijuhi Priit Murmanni poolt, omanikujärelevalve esindaja Tõnu 
Kutsari poolt, kui lõpptellija Riigi Kaitseinvesteeringute spetsialisti Karel Põdra poolt. 
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 
 
2019 aastal kaitseväe Tapa Linnaku RSOM ala taristu universaalhallide 
tuleohutussüsteemide projekteerimise ja ehituse projektijuhtimine ning sellega kaasnevate 
perimeetrivalve lahenduse projekteerimise ja ehituse projektijuhtimine. Tööde intensiivsus ja 
maht väga suur sh. korraga töös 16 hoonet, keerukus suur sh. sidumine olemasolevate 
lahendustega. 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 
 

Igapäevane suhtlus objektimeeskonnaga, tellijaga, kasutajaga ja omanikujärelevalvega väga 
ladus, kliendi soove ja püüdlusi arvestav, aus, positiivne, resultatiivne ja otsekohene.  
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 
 

Mait Saare tehniline intuitsioon ja kogemused muljetavaldavad. Insenerieetika vajab 
positiivselt ära märkimist. Ei valita lihtsamaid lahendusi, et tööd „kaelast ära“ saada, vaid 
kantakse vastutust tehnilisi lahendusi kavandades ja realiseerides. 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 
 

Kandidaadi esitajal on seda raske hinnata. 
Kandidaadi isikuomadused: 
 

Otsekohene, lihtne suhtleja, rahulik, tagasihoidlik, asjalik, sõbralik. 
Muu märkimisväärne info: 
 

Mait Saare juhitud turvasüsteemide paigaldusprojekt oli juhitud lõpuni, ei jäänud venima ega 
lõpp ei jäänud lohisema, mis on oluline ära märkida.  
Ta suutis olulistes küsimustes leppida teatava ebamugavusega või suurema töömahuga, kuid 
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säilitada usaldusväärsuse kliendi silmis ning realiseerida optimaalseim lahendus. 
 
Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 
ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 
komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 
 
Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 
Tõnu Kutsar 
 
Kandidaadi esitamise kuupäev: 
20.04.2020 
 
 


