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Aasta Turvatehniku kandidaat       

 

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

ARNE PÄÄRO 

Kandidaadi vanus: 

 

33 

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga hooldusspetsialistina: 

 

Arne töötab turvasüsteemide paigaldajana erinevatel objektidel. Valdavalt Kaitseväe ja 

Välisministeeriumi kõrgete turvanõuetega objektidel ning eelkõige suurte turvasüsteemide 

paigaldaja ja seadistajana. 

Arne on tehnik, kelle arengut ja suurepärast töösooritust oleme saanud kogeda juba 7 aastat, alates 

praktikandist kuni tippspetsialistini. Selle aja jooksul on ta teostanud üle 10000 töötunni, millest üle 

1000 töötunni välisriikides. 

 

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

nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

 

Arne tuli Viking Security AS-i praktikale mais 2015. Peale praktika lõppemist ja Tallinna 

Tööstusharidusekeskuse lõpetamist 2016. aasta veebruaris jätkas Arne meie juures tööd täiskohaga 

tehnikuna.  

Arne on teinud nõrkvoolusüsteemide hooldus-, remondi- ja paigaldustöid erinevate raskus- ja 

keerukusastmetega objektidel. 

 

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

tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

 

Alates 2017 - turvasüsteemide tehnik, tase 4 (kompetents: turvasüsteemide paigaldamine ja 

hooldamine ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine). 

 

Arne on osalenud erinevatel ettevõtte poolt pakutavatel koolitustel (Hikvision videosüsteemi 

seadistamine, Fluke Networks DSX seeria testri kasutamine, fiiberoptika keevitus, seadmekappide 

montaaž ja paigaldus jne). 

 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

Suurepäraste töötulemuste põhjal valiti Arne 2021. aasta parimaks tehnikuks Viking Security AS-

is. Auhinna üleandmine toimus 2022. aasta aprillis. 
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Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 

 

 

Arne tegeleb põhiliselt nõrkvoolusüsteemide paigaldustöödega, kuid ta on teinud ka hooldus- ja 

remonditöid. 

Enamus tema töödest on teostatud Kaitseväe, Välisministeeriumi ja Tallinna Kaubamaja grupi 

ettevõtete objektidel. Lisaks Eestile on ta teostanud töid seitsmes välisriigis: Kanadas, Itaalias, 

Gruusias, Hollandis, Rootsis, Austrias ja Tšehhis. 

Sellistel objektidel on üldjuhul suured või väga suured turvasüsteemid, millel on kõrge turvatase 

ning millest väga palju ei saa kirjutada.  

 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Arne arvab, et lahendamatuid olukordi ei ole. Ta näitab üles initsiatiivi, otsib ja pakub välja 

erinevaid lahendusi. 

Kliendid ja kolleegid hindavad Arne kohusetundlikkust ja täpsust. Arne on mees, keda saab 

usaldada ning kellega saab „luurele minna“. 

 

 
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 

 

 

Tööde teostamisel mõtleb Arne aktiivselt kaasa ning pakub võimalusel välja paremaid lahendusi. 

Tema innovaatilisus avaldub ka tema hobides ehk vastavalt tema enda kirjeldusele: „Vabad hetked 

kuluvad enamasti millegi remontimisele või ehitamisele, toa nurgas vurab 3D printer mida kasutan 
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erinevate asjade parandamiseks ja ka parendamiseks, kaasaarvatud 3D printeri enda lisavidinate 

jaoks. Erinevatele isetehtud elektroonikavidinatele korpuste tegemine ning droonile ja 

mudellennukitele erinevate osade printimine on põhikasutusala.“ 

 

Arne ehitab ja lennutab ka multirootoreid ja erinevaid lennukeid: 

 
 

Arne trükkplaadidisaini katsetus, variant Inner Range Mini 8 Way LAN HUBist: 
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Arne 3D printerist tulnud kaablikamm tööpostil: 

 
 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Arne on oma iseloomult tagasihoidlik. Ühiskondlikel üritustel ei soovi ta üldjuhul võtta juhirolli, 

kuid kaasa lööb alati aktiivselt. Näiteks käesoleva aasta algul toimunud osakonna laskmisvõistlusel 

saavutas ta ülekaaluka esikoha. 

 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Arne on vaikne ja kohusetundlik, alati positiivne ja heatujuline ning seetõttu hinnatud partner 

kolleegide seas. Kolleegid on teda iseloomustanud ütlusega „vaga vesi, sügav põhi“. 

 

 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

Mõned Arne näited tema vaba aja tegevuste kohta: 

 

 „Remondin elektroonikaseadmeid ka komponenditasandil mis tähendab, et olen ka seadmetel 

vahetanud üksikuid komponente nagu takisteid, induktoreid ja kondensaatoreid. Üks 
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hiljutisemaid oli Safetron solenoidlukk mis hakkas uuesti tööle pärast induktori vahetamist. 

Spetsifikatsiooni järgi oli originaalis kasutusel olnud induktor aladimensioneeritud antud luku 

jaoks. Ka tööalaselt on Safetron lukud kätte sattunud millel on puudulik kvaliteedikontroll 

olnud ja millel olid osade filterkomponentide asemel kehvasti joodetud traadid mida ei olnud 

teisel samasugusel seadmel.“ 

 
 

 „Sellised näevad välja 350 eurose solenoidluku jooted enne ja pärast ümberjootmist.“ 
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 „Elektrirula mootori halli tajuri vahetamine pärast mida hakkas mootor uuesti tööle. Ise 

remontimine oli hea valik arvestades, et 3 halli anduri hind 10eur + vahetusele kulunud tunnike 

nokitsemist. Aga uus mootor oleks maksma läinud 90 eurot.“ 

 
 

 



Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 15.03.2017 
 

 

 

 

 

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: 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

09.05.2022 

 

 


