
Politseiametis sajandivahetusel 

Töötasin Eesti Politseiametis vaneminspektorina alates 6.02.1998 a ... kuni 1.06.2002.a.  

Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseiamet oli aastatel 1991–2009 Eesti politsei keskasutus. Eesti 

Vabariigi Riiklik Politseiamet loodi 1991. aastal pärast Eesti taasiseseisvumist. 1. jaanuaril 2010 ühines 

politseiamet koos muude politsei-, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniametkondadega Politsei- 

ja Piirivalveametiks. 

 Aastatel 1991–2004 asus Politseiamet Tallinna vanalinnas aadressil Pagari tänav 1/ Lai  tänav 61. 

Peadirektor oli Harry Tuul, tema asetäitjad  Jüri Kasesalu, Raul Savimaa. 

 

  Eesti Politsei peadirektor  Harry Tuul. ja tema asetäitja  Raul Savimaa. 

 

  Mobiiltelefon kaalus poolsada kilo. 

Töötasin arengu- ja infoosakonna tehnikatalituses, mis allus peadirektori asetäitja Raul 

Savimaale. Tehnikatalituse komissariks oli Ilmar Mölder. Vana tehnikat: telefoni keskjaam, telefoni-

aparaate, raadiosaatjaid ja arvuteid oli meil palju. Seda jätkus nii peamajja vanalinnas kui ka Odra 

tänavale ja laoruumidesse.  

Minu põhiülesanded olid seotud arvutitega. Valmistasin ette ja installeerisin arvutite tarkvara ja 

õpetasin selle kasutamist politseiameti töötajatele. Tööd oli palju ja sageli tuli inimesi aidata ka töövälisel 

ajal. Selleks viisin autoga oma koju Muuga aedlinnas mobiiltelefoni, mille side kulges läbi Oleviste kiriku 

torni platvormi translaatori. Aparaat kaalus üle poolesaja kilo. Selline oli selle aja operatiivne side! 

Meeldiv oli koostöö kriminaalosakonna politseidirektor Karl Kollaga, kes peagi edutati Pärnu 

prefektiks. Samuti meie arengu- ja infoosakonna tehnika talituse töötajatega. Sageli käisime koos meie 

komissari Ilmar Mölderi Viimsi kodus. Tema koduaias sai mõnikord ka koos sünnipäevi tähistatud. 
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  Eesti Politsei vimpel Lääne-Euroopa katusele 

Ajakiri ‘Politsei´kirjutab oktoobris 1999: 

“12. august 1999 algab meie matkagrupile juba kell 3 öösel. Kiire hommikusöök gaasipriimusel, 

telgid kokku, seljakotid selga, kassid mägisaabaste alla, köisseongusse ja alpikirka kätte. Ja juba tõuse-

megi hanereas Dome’i liustiku laiade lõhede vahel. Lumi ja jää ainult krõbiseb meie saabaste all. 

Otsmikulambid valgustavad piisavalt ja peagi lisanduvad ka koidukiired. Meie taga paistavad veel paar 

matkagruppi ja üksiküritajat viimasest mägionnist. Oma taskulampidega moodustame pika ‘jaaniusside’ 

rivi, Päikesetõusu tervitame juba kitsal kaljusel mäeharjal. Meie rada on kohati saapalaiune, mõlemal pool 

laiutab paarisaja meetri sügavune kuristik.  

Nii emotsionaalselt kirjeldab Politseiametis arvutiinsenerina töötav Ülo Kanur varahommikut 

Alpides. Algab eestlastest mägironijate matka viimane etapp enne sihtpunkti jõudmist. Ees on Lääne-

Euroopa kõrgeim mäetipp, ookeani pinnast 4807 m kõrgusel asuv Mont Blanc.  

………………………………………………………….. 

Paaritunnise turnimise järel jõuab 10-liikmeline matkagrupp 4200 m kõrgusel asuva Mont Blanc’i 

jalamile, kuhu osa teemoonast maha jääb. Siin ühinevad Itaaliapoolne ja Prantsusmaalt algav Chamonix 

algav rada. Ees on Mont Blanc ja rada muutub rahvarohkeks. Tippu rühivad nii väiksemad grupid kui ka 

üksiküritajad. Siit Itaaliapoolselt teravalt lumiselt harjalt on hästi näha Prantsusmaa poolsel lihtsamal 

teekonnal liikujad. 

Kell 10.45 jõuab Ülo Kanguri grupp Mont Blanc’i tippu, kus heiskab Eesti Politsei vimpli. 

Teadaolevalt on see esimene eesti riigiasutuse vimpel, mis Mont Blanc’ile jõudnud. Muuseas kõik lipud, 

vimplid ja muu tuleb viia peale pildistamist alla. Lumisesse tippu jääb ainult musta värvi puidust rist, 

meenutamaks mägiradadele jäänuid…  

Lumetorm võib siin tipus alata mõne minutiga. Sel päeval nii ongi. Algav udu ja torm muudab 

sobiva laskumisraja leidmise lumisel nõlval üliraskeks. Eestlased leiavad õnnelikult tagasitee oma 

telkideni. Peatselt tuleb aga end koomale tõmmata, sest Austria mägilased enam avarii- mägionni ei  

mahu… Selles tuleb öö mööda saata püsti olles.  

 

   Ülo Kangur Eesti Politsei vimpliga Mont Blanc’il. 



 Kaukasuse peaahelikul ja Elbrusel kui action-filmis 

Ajakiri ‘Politsei´ kirjutas oktoobris 2000: 

Ü.Kanguri grupile algas 15. juulil 2000 tõus mägedesse Baksani orust. Kunagine populaarne 

alpilaagrite org jättis praegu üsna kurva mulje. Enamik neist olid suletud, mõnes -- laste puhkelaagrid.  

Eesti grupid sh Ü.Kanguri grupp sooritasid  Ullutau alpilaagrist tõuse Kaukasuse peaaheliku lähedastele 

tippudele ja kurudele.  

Viimased planeeritud tiputõusud peaahelikul tegime vihmasajus… ja alpilaagris räägiti suurest 

mudavoolust all orus!  Ja nii oligi. Mägedest liikvele läinud vee- ja mudavood täitsid Baksani oru alumise 

osa, kus asub Tõrnõauzi  kaevurite linn. Viisid ära sillad, lõhkusid maanteed ja elektrijaama. Mudavood 

rajasid läbi linna uue sängi. Räägiti ligi sajast hukkunust. Vesi ja muda pühkisid oma teelt 9-korruselise 

maja. Õnneks ennelõunasel ajal kui inimesed polnud kodus.  

 

  Kahetipuline Elbrus – Euroopa kõrgeim mägi. 

Otsustasime Elbrusel, Euroopa kõrgeimal mäel 5621 m kõrgusel ära käia nagu planeeritud. Ja 

nüüd siis piki Baksani orgu alla. Kohati jalgsi, siis jälle mõlema telje veoga veomasinal otse piki 

mägijõge. Tõrnõauzi linnas nägime et linnaliiklus toimus paatidega. Inimesed otsisid köisi et ülemistelt 

korrustelt oma varandust päästa. Linna kohal tiirutas helicopter. Räägiti et Vene eriolukordade minister.  

Ilmselt on selle mudavoolu põhjuseks kliima üldine soojenemine. Lund on vähem ja ilmad 

ebastabiilsemad. Meie grupp pääses peagi mudavoolualast välja, kuid paljud inimesed pidid siin paar 

nädalat ootama… 

Aga seiklused jätkusid… Tšetšeenia lähedus andis end tunda sellega, et Kaukaasia lennu- ja 

raudteejaamu valvasid Vene sõjaväelased. Nad pakkusid väga odavalt müüa sõjaväe vormiriideid. Ka 

relvi oleks võinud osta. Aga teravad elamused kuuluvad mägimatkamise juurde! 



   

Kaukasuse peaahelikult laskujad. 

 

 

Eesti Politseimuuseum 

Eesti Politseimuuseum, mis avati 14. novembril 2001. See töötas algul aadressil Tallinnas 

aadressil Lai 38 / Pagari 1. Muuseumi sisustamine algas augustis 2001. Aktiivselt aitasid Mai Krikk’i 

haldusosakonna juhtivspetsialist Džaneta Slepak ning arengu- ja infoosakonna komissar Ilmar Mölder.  



  

Muuseumi avamisel Mai Krikk, minister Tarmo Loodus, Harry Tuul ja Linda Tippo. 

Politseimuuseum oli  aastatel 2004–2013 aadressil Pärnu mnt 139. Politsei ajaloolase Mai Kriki 

töölt vabastamisega 12. oktoobril 2011 võib lugeda Politseimuuseumi tegevuse lõppenuks (järgnevalt 

eemaldati Eesti Vabariigi Politseiametis olnud politseijuhtide pildid aastatest 1918–1940). Ametlik 

ekspositsioonide ja annetuste laialijagamine toimus 18. oktoobril 2013. Osa muuseumi materjalidest läks 

Rakvere politseitöötoale, mis nimetati seejärel Politseimuuseumiks. 

 

   Traagiline liiklusõnnetus 

 15.10.2002.Traagiline liiklusõnnetus juhtus Tallinna-Pärnu maantee 55. kilomeetril enne 

Märjamaad. Seal ei suutnud juht metsa vahel teel hoida politseiametile kuuluvat eravärvides kaubikut 

Ford Transit. Kaubikus oli kolm politseiameti arengu- ja infoosakonna tehnikatalituse töötajat. Õnnetuses 

hukkus  politseiameti peaspetsialist Arvo Rosenberg (28.01.1937… 15.10.2002) Tema kõrval esiistmel 

olnud komissar Ilmar Mölder (16.12.1945… 6.10.2016) viidi vigastustega Mustamäe haiglasse. Autot 

juhtinud politseiinspektor Valdek Mets  pääses vigastusteta. Politseinikud olid teel Paikuse politseikooli. 

Nad pidid sinna paigaldama uue telefonikeskjaama. 

“Puutusin Arvoga sageli kokku. Ta oli väga tore inimene ja alati abivalmis telefoni parandama. 

Väga kahju on,” ütleb politseiameti pressiesindaja Indrek Raudjalg. Arvo Rosenbergi jäi leinama kolm 

täiskasvanud last. Indrek Raudjalg, kes ise eile õnnetuspaigal käis, rääkis, et aastaid politseid teeninud 

Ford Transit hakkas mööduma maastikuautost, kui sirgel teelõigul juhitavuse kaotas, külg ees teepervele 

ning tagumise otsaga vastu kändu sõitis. Õnnetuse hetkel sadas lörtsi, tee oli libe ja sinna oli kuhjunud 

sulanud lume valle. “Autol olid all suverehvid. Ehkki nende muster oli hea, tuleb arvestada sõidumaneeri 

ja kiirust. Kohapeal vaadates siiski ei paistnud, et oleks olnud üle mõistuse kiirus,” arutleb Raudjalg. 

Hullem on see, et esialgsetel andmetel oli vaid juhil turvavöö kinnitatud.  



  

Palju tervisi ja pikka iga Eesti Politseiameti endistele ja tänastele töötajatele. 

  Ülo Kangur, 3.04.2021. 

   Lisa vt ’Kahe võimu vahel’. Mai Krikk, 2016. 

 

 


