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Aasta Turvatehniku kandidaat       

 

Esitab ETEL liige: 

 

G4S Eesti 

Kandidaadi nimi: 

 

Toomas Rajasaare 

Kandidaadi vanus: 

 

51 

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 

hooldusspetsialistina: 

 

Toomas Rajasaare aitab Eestit turvalisemaks muuta juba viimased 30 aastat. Karjääri 

turvatehnika valdkonnas alustas ta ettevõttes Hedengren Eesti. 2016. aasta augustis liitus 

Toomas G4S Eesti meeskonnaga. Pidevalt oma oskusi arendades ja teadmisi täiendades on 

temast kasvanud kõrgelt hinnatud turvasüsteemide spetsialist.  

Ta on kolleegidele hinnatud eeskuju ja mentor, kelle juhendamisel on oma tehniku karjääri 

alustanud üle 50 tehniku. Lisaks uute tehnikute koolitamisele ja väljaõpetamisele aitab ta 

igapäevaselt ka kogenud turvatehnikuid – teeb neile täiendkoolitusi ja aitab vastuseid leida 

kõige keerulisematele probleemidele, mis jooksvalt toot käigus tekkida võivad.  

Oma igapäevases töös tegeleb ta keerukamate süsteemide hooldamise ja haldamisega. Olgu 

need siis suurte koolimajade automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, hoonete 

automaatikad või näiteks läbipääsusüsteemid. 

2020. aastal paigaldas ja seadistas ta näiteks Tallinna Tondi Põhikooli ja Koru lasteaed-

põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS). Samuti aitas ühe Swedbanki kontori 

läbipääsusüsteemi arendada, töötades koos tootjaga välja kliendile sobiliku lahenduse. 

Valdavalt tegeleb Toomas erinevate tuleohutus- ja turvasüsteemide ning hoonete 

automaatika programmeerimisega. Hoolitseb selle eest, et seadmed töötaksid nii nagu klient 

ootab ja paneb vajadusel erinevad süsteemid omavahel suhtlema.  

Kui Toomase abi vajatakse mõne rikke lahendamisel, siis on see valdavalt keerulisemat laadi 

probleem – moodulirike, tarkvaraprobleem vms. Kui näiteks süsteemi tarkvara näitab, et 
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kõik töötab, kuid süsteemi küljes olev andur oma tööd ei tee, siis aitab Toomas sedalaadi 

mured kiirelt lahendada. 

 
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja 

muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

 

Toomasel on kokku 30 aastat tööstaaži turvasüsteemide tehnikuna. 10 aastat tehniku 

töökogemust, 15 aastat hooldustehniku töökogemust, 5 aastat spetsialisti kogemust. 

 
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt. 

turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

 

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsetunnistus 130929. 

Läbinud erinevaid tootekoolitusi - InneRange, Protege, Kentec, Mirasys, ESMI, HHL, 

Hedsam, Paradox, Neptolux, Bosch, Prodex, DSC. 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

Kliendi tagasiside. Raido Rosenberg Luminor pangast: 

„Toomase on alati orienteeritud probleemi lahendamisele. Ja kui see asi pole otseselt tema 

teemaga seotud, siis oskab ta vähemalt edasi suunata, kuidas sellega edasi võiks tegeleda. Ta 

on paindlik, vastutulelik, peab kokkulepetest kinni ja temaga on lihtne suhelda. Uute asjade 

käiku laskmisel tekib ikka probleeme ja asjad ei laabu, nagu ette nähtud, aga Toomas pole 

ühegi asjaga hiljaks jäänud. Kõik saab alati tehtud! 

Toomas on aidanud panga turvalisust tõsta oma üleüldise tugeva pädevusega tehnilise valve 

valdkonnas, jagades meiega oma kogemusi ja teadmisi. Ta ei tee ainult seda, mida palume, 

vaid teeb ka ise ettepanekuid, kuidas midagi paremini teha. 

Usaldusväärsus on pangale hästi oluline. Toomasel pole vaja kätt hoida, tuleb kiirelt appi ja 

lahendab asjad kiirelt ära, sest keskendub alati probleemi lahendamisele, on väga kogenud ja 

õige suhtumisega.“ 

 
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 

 

 

Läbi oma karjääri on Toomase vastutada olnud mitmete erinevate klientide tuleohutus- ja 

turvasüsteemid. 

Näiteks : Luminor panga peahoone, SEB panga peahoone, Eesti Kunstiakadeemia peahoone, 

Tallinn Lennujaam. 2020. aastal tegeles ta näiteks Tallinna Tondi Põhikooli ja Koru 

lasteaed-põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) paigalduse ja seadistusega. 

Samuti aitas Swedbanki läbipääsusüsteemi arendada, töötades koos tootjaga välja kliendile 

sobiliku lahenduse. 

Toomas on ehitanud ja hoiab töökorras turvasüsteeme ka riigi kõrgema turvalisusega 

objektidel, mida siinkohal nimetada ei ole lubatud. 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

Toomase vastutada on pankade ja riigisaladusega kaitstud objektide turva- ja 

tuleohutussüsteemide igapäevane järjepidev toimimine, kus tagab kvaliteedi usaldus, 

taiplikkus ja asjatundlik toimetamine. Nii kliendid kui kolleegid rõhutavad tema puhul just 

lahendusele orienteeritud suhtumist, abivalmidust ning kõrgel tasemel teadmisi ja oskusi 

turva- ja tuleohutussüsteemide ning hoonete automaatika valdkonnas.  
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Soovitusindeksi tagasisides on kliendid 2020. aastal Toomase kohta kirjutanud näiteks 

järgmist: 

„Tehnik oli väga pädev, vastas erinevatele küsimustele ja seletas rahulikult, kuidas süsteemi 

hallata.“ 

„Väga kiire ja professionaalne teenindus!“ 

 

Toomase kolleeg, turvasüsteemide tehnik Kristjan Liivsoo: 

„Toomas leiab minu ja teiste tehnikute jaoks alati aega, vahet pole, kus ta parasjagu on. Ma 

tean, et võin talle alati helistada. Ta püüab mulle alati parima info anda ja mõtleb kaasa. 

Võiks vabalt öelda, et loe kasutusjuhendit, aga ei, alati aitab ja juhendab. Toomas on väga 

vastutulelik, abivalmis ja kindlasti üks asjatundlikumaid oma valdkonnas.“ 

 

Vt ka eelpool toodud Luminor panga tagasisidet. 
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 

 

 

Toomase tugevuseks on väga hea tehniline taip, IT alased teadmised ja avatus uuteks 

lahendusteks. Need võimaldavad ja julgustavad Toomasel välja töötada erinevaid uusi 

tehnilisi lahendusi. Olgu selleks erinevate läbipääsusüsteemide täiustamine vastavalt kliendi 

soovidele või keerulistele probleemidele lahenduse leidmine seal, kus teised kolleegid on 

hätta jäänud.  

Kuna Toomas on ise uutele lahendustele alati avatud ja väga õppimisvõimeline, siis on ta 

heaks eeskujuks ja juhendajaks ka teistele turvatehnikutele.  

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Toomas on looduse sõber ja kui vähegi aega leiab, siis meeldib kalal käia. Vormis hoiab 

ennast rattasõiduga.  

Toomas on üles kasvatanud kaks tublit ja töökat last. Poeg käib isa jälgedes, huvitub IT-st, 

tehnikast ja plaanib karjääri turvatehnika valdkonnas. 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Toomas on kohusetundlik ja aus. Oma sõbralikkuse ja abivalmidusega ei jäta ta kedagi 

kunagi hätta ning pühendub alati parima lahenduse leidmisele. 

Ta on kõrgelt hinnatud kolleeg, sest annab alati nõu ja mõtleb kaasa kui mõnel tehnikul on 

abi vaja. Klientide jaoks on tegemist kõrgelt hinnatud spetsialistiga ja tihti saab G4S pärast 

Toomase külastust klientidelt tagasisidet, et saatku me järgmistel kordadel objektile ainult 

teda.  

 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

 

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: 
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Priit Orasson, G4S Eesti juhatuse liige 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

 

20.04.2020 

 

 


