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EKEI uus maja saab nurgakivi
Täna, 7. juulil kell 15 pannakse Tallinnas pidulikult paika Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) uue
peahoone nurgakivi.
Justiitsminister Rein Langi sõnul kujuneb EKEI uus peahoone Läänemere piirkonna üheks
nüüdisaegsemaks kohtuekspertiisi laboriks.
„Kaasaegne võitlus kuritegevusega on eelkõige asitõendite kogumine ja analüüs, mistõttu on
kasvamas ka eksperdi roll,“ rõhutas Lang.
„Seega on meil tegemist väga olulise sammuga võitluses kuritegevusega, sest kaasaegsed
töötingimused tagavad ekspertiiside kõrge taseme ning aitavad seega kiirendada kuritegevuse
avastamist ning kindlamat tõendamist.“
EKEI direktor Üllar Lanno selgitas, et uues hoones saab tulevikus hakata läbi viima virtuaallahanguid,
lõhkeseadeldiste ja plahvatuste ekspertiise, DNA-ekspertiise, IT-kuritegevuse uurimist ja palju teisi
ekspertiise, kasutades uusimaid tehnoloogilisi lahendusi ja uurimismeetodeid.
„Uues majas saavad ajakohastatud kohtukeemia ja toksikoloogia labori tegevused, eriti avarduvad
narkoainete analüüsimise viisid ning metall- ja paberraha uurimise võimalused,“ ütles Lanno.
Samuti lisandub tavapärasele kohtuarstlikule lahangule võimalus teha virtuaallahangut, mille tarbeks
soetatakse kompuutertomograaf ja MRI-aparatuur.
Lanno sõnul on uue hoone projekt olnud mõjutatud kogemustest, mis saadi Hollandi, Rootsi ning FBI
laborite külastustelt. „Näiteks uue infotehnoloogia osakonna lahendus on tehtud vastavalt FBI
küberkuritegevuse osakonna akrediteeritud laborite nõuetele.“
Kohapealseks väljaõppeks luuakse "sündmuskoha maja" ning sündmuskoha rekonstrueerimise saal
koos 3D laiendusega.
Hoone üheksale korrusele koonduvad kõik pealinna kohtuarstid ja kriminalistikaeksperdid, nii et uues
keskuses hakkab tööle ligikaudu 130 kriminalisti-kohtueksperti.
„Kohtuekspertiisi Instituudi hoone on seni justiitsministeeriumi tarbeks korrastatud või ehitatud 15
hoone seas mahu poolest Viru vangla järel teisel kohal, kokku on seni justiitshoonetesse
investeeritud 1,2 miljardit krooni,“ sõnas Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Jaak Saarniit.
NCC Ehitus AS poolt rajatava labori- ja büroohoone ehitusmaksumus käibemaksuga on 109 miljonit
krooni. Seitsme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega 10 076,4 ruutmeetri suuruse suletud
netopinnaga hoone on projekteerinud AS Amhold. Hoone ehitatakse Tallinnasse aadressil Rahumäe
tee 6 asuvale kinnistule ning see valmib 2010. aasta oktoobris.
Hoone ehituse käiku saab jälgida ka ajaveebis aadressil http://uusmaja.ekei.ee/ [1].
Austatud ajakirjanikud!
Tuletame meelde, et ootame teid täna kell 15.00 EKEI uue hoone nurgakivi üritusele, mis toimub
aadressil Rahumäe 6 / Tervise 30 (sissepääs Tervise tänavalt).
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