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Politsei pole 
aparaat ega 
politseinik masin
Enamiku inimeste jaoks tähendab politsei si-
nivalget autot, teenistusrelva ja vormiriietust. 
Ükski neist vahendeist ei looks aga turvalisust, 
kui poleks inimest, kes neid asju kasutab. Pealt-
näha räägib juubeli-Radar meie töös tähtsatest 
asjadest ja ülesannetest, kuid tegelikult ikkagi 
inimesest ja sellest, milleks peavad valmis ole-
ma mehed ja naised, kes päevast päeva Eestit 
teenivad ning turvalisust loovad. 

Iga päev saab politsei peagu 400 väljakutset, 
millest iga juhtumi taga on vähemalt ühe Eesti 
inimese lugu ja elu raskeimaid hetki. „Charlie-väl-
jakutsele minnes valmistab patrull end psühho-
loogiliselt ette halvimaks, kuid ka alfa-kutsetele 
minnes ei tohi valvsust kaotada,“ ütleb Ottomar 
Virk väljakutsetest kõnelevas loos leheküljel 28. 
Väljakutsed on politseitöö pärisosa, kuid ka ko-
genud politseinike jaoks jäävad alati raskeimaks 
need juhtumid, mis on seotud lastega, ja need 
lood ei lähe meelest. Politseinike meenutustest, 
mis on neid kõige rohkem mõjutanud ja mis on 
siiani hästi meeles, saab lugeda leheküljel 46: 
„PPAs on kõigil oma lugu ning lugusid peab rää-
kima, sest muidu me ei tea, kes me oleme ja 
mida tähendab politseinikuks olemine.“

Pikk lugu on Radaris sellest, mida tähendab 
relva kasutamine ning kui palju erineb märki 
tabamine luust ja lihast inimese pihta tulistami-
sest. Politseitöös tuleb olla valmis otsustama 
sekundi murdosa jooksul ning vajaduse korral 
tegema ka otsustava lasu. Inimese sihtimine ja 
tema pihta tulistamine nõuab igal juhul enese-
ületust. Politseinike psühholoogilisest valmisole-
kust äärmuslikeks olukordadeks räägime lehe-
külgedel 10–17. 

Radari fookusloos arutletakse selle üle, mil-
line on politsei 100 aasta pärast – kuigi tehni-
ka- ja digimaailm arenevad pöörase kiirusega, 
ei tohi politsei ise kunagi muutuda masinaks. 
Veel saab Radarist lugeda usutlust Eesti suur-
saadikuga USAs Jonatan Vsevioviga; 
PPA parimast meeskonnast, kut-
semeisterlikkuse võistlustel teise 
koha saavutanud abipolitseini-
kest ning palju muud huvitavat.

 Head lugemist!

Annika Tuulemäe
Radari peatoimetaja
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UUDISED

Värske veebikonstaabel Ville alustas po-
litseitööd 2012. aastal pärast Sisekaitse-
akadeemia politsei- ja piirivalvekolledži 
lõpetamist liiklusjärelevalves ning hiljem 
patrullis Tallinnas ja Tartus. Tänavu aas-
ta algusest toimetas ta Peipsiääre valla 
piirkonnapolitseinikuna, kuid novembrist 
liitus veebikonstaablite meeskonnaga. 
Mitmekülgne politseitöö kogemus tuleb 
Ville hinnangul veebikonstaabli töös ainult 
kasuks. „Nende aastate jooksul õppisin 
tundma selle töö olemust, aga ka mure-
sid ja küsimusi, millega inimesed päriselus 
politsei poole pöörduvad. Üks veebikons-
taabli tähtsamaid oskusi on inimestega 
kontakti luua ning seda lihvitakse patrul-
litöös iga päev," ütleb ta. 

Seni veebi ja suhtlusportaale täiesti 
tavalise inimesena kasutanud Ville leiab, 
et inimeste teadlikkust netiohtudest tuleb 
suurendada. „Praegu kasutab enamik ini-
mesi internetti väga heauskselt ning ohte, 
mida ei nähta ja millest ongi väga keeru-
line aru saada, ei võeta tõsiselt. Näiteks 
lastakse kõrvust mööda soovitus vaheta-
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Rae vallas avati uus 
kinnipidamiskeskus 
Politsei- ja Piirivalveamet avas 
20. novembril Rae vallas Soodeva-
he külas uue nüüdisaegse kinni-
pidamiskeskuse. Hoone eraldatud 
tiibades asuvad varem Harkus 
paiknenud kinnipidamiskeskus  
ja Tallinna arestimaja. 

„Uus kinnipidamiskeskus täidab kaht 
funktsiooni. Koos on varem eraldi paikne-
nud Rahumäe arestimaja ja Harku kinnipi-
damiskeskus. Liitsime küll kaks struktuuri-
üksust kokku, kuid erinevatel alustel kohtu 
loal kinnipeetud inimesed omavahel kok-
ku ei puutu ning nad on hoones üksteisest 
täielikult eraldatud,“ ütles Põhja prefek-
tuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder, 
kelle büroo koosseisu uus kinnipidamis-
keskus kuulub. „Kinnipidamiskeskuses 
töötab ühtne meeskond, kuid ruumid ja 
kord hoone tiibades on väga erinevad.“ 
Kinnipidamiskeskuse juht Vambo Oolberg 
lisas, et kõige suurem ja tuntavam muutus 
hõlmab elamistingimusi. „Varjupaigataot-
lejate ja väljasaadetavate toad ning vahis-

da regulaarselt paroole, sest e-postkas-
tis tundub kõik korras olevat. Samal ajal 
võivad häkkerid selle inimese kontoinfo 
ja muud andmed ükskõik kellele edasi 
müüa. Ma võrdleks seda olukorraga, kus 
ajal, mil oleme tööl, käivad võõrad inime-
sed silmale märkamatuid jälgi jättes meie 
teadmata meie kodudes. Me ei lubaks 
seda, isegi kui varaline kahju jääb olema-
ta," selgitas Ville. 

Ta julgustab inimesi veebikonstaab-
li poole pöörduma ning valehäbita abi 
küsima. „Kiusajad ja petturid loodavadki 
sageli selle peale, et inimene ei julge abi 
otsida ning teebki seda, mida nõutak-
se. Väga paljude skeemide puhul saab 
inimene tegelikult ennast kaitsta, kuid 
selleks tuleb tegutseda." Ville usub, et 
tulevikus tehakse üha rohkem n-ö tra-
ditsioonilist politseitööd neti vahendusel. 
„Inimeste jaoks on suhtlusplatvormid elu 
tavaline osa ja on loogiline, et politsei on 
seal inimeste jaoks olemas samamoodi 
kui näiteks Tallinna vanalinnas. Veebist 
saab lihtsalt üks kanal inimestega suht-

tatute ja aresti kandvate inimeste kambrid 
on võrreldes eelmiste hoonetega parema 
valgustuse, heliisolatsiooni ja ventilatsioo-
niga ning vastavad tänapäevastele nõue-
tele. Varem said arestialused ja vahistatud 
sooja veega pesta kord nädalas, nüüd 
võib seda teha iga päev, kuna duširuum 
asub kambris,“ kirjeldas Oolberg uue 
hoone eeliseid. 

Kinnipidamiskeskus ehitati Tallinna 
vangla kinnistule, kuid selles töötavad po-

Politsei veebikonstaablitega ühines novembris Ville Ränik, kes  
annab inimestele nõu levinumates suhtlusportaalides. Veebikonstaabel 
Villega saab kõige lihtsamalt ühendust Facebooki kaudu.

lemiseks ja info saamiseks ükskõik mis 
tööliinis," ütles ta.

Ville kõrval annavad suhtlusportaa-
lides inimestele nõu veel kaks PPA vee-
bikonstaablit – Andero Sepp ning Jana 
Frolova. Veebikonstaablite poole pöördu-
takse enam kui 6000 korda aastas ning 
neilt küsivad abi nii lapsed ja noored kui 
ka täiskasvanud. Netipolitseinikega saab 
ühendust võtta nii suhtlusportaalides kui 
ka e-kirja teel.

Veebikonstaablitega  
liitus Ville Ränik

litseiametnikud ja spetsialistid. „Keskusel 
ei ole muud seost vanglaga kui see, et 
hoone asub vangla kinnistul,“ lausus Ool-
berg. Kinnipidamiskeskuse maksumus oli 
13 miljonit eurot. Selles on välismaalastest 
väljasaadetavate ja varjupaigataotlejate 
jaoks õu vaba aja veetmiseks ning ruu-
mid vaba aja sisustamiseks. Arestimaja 
poolel on senise ühe jalutusboksi asemel 
15 boksi, kus kinnipeetud saavad päevas 
tund aega värskes õhus jalutada.

Ville Ränik

Rae kinnipidamiskeskus
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UUDISED

Digitaalkriminalistika osatähtsus 
on järjest kasvanud ning nõuab 
üha kiiremat reageerimist. Praegu 
tegeleb PPAs digikriminalistikaga 
viis üksust, kus kasutatav metoo-
dika ja tehniline võimekus on eri-
nevad ning järjekorrad prefektuu-
rides liiga pikad. Probleemi aitaks 
lahendada kompetentsikeskuse ja 
ühe keskse labori loomine.

KKP kriminaalteabebüroo juht Toomas 
Plaado väitel on digitaalkriminalistika seni 
olnud pigem vaeslapse rollis ja teenuse 
planeerimise mõttes tagaplaanil. „Sel aas-
tal tõime digikriminalistika kriminalistika 
teenuse alla ning alustasime selle nüüdis-
ajastamist. Mitmes kohas tänapäevase 
labori loomine käib aga PPA-le üle jõu, 
seega on mõistlik luua keskne labor, et 
hoida kulusid optimaalsena ja kasutada 
ressurssi paindlikult,“ ütles Plaado. Tema 
sõnul on eesmärk, et keskmine vaatlus-
järjekord ei oleks pikem kui kaks kuud. 
Samuti on vaja paika saada ühtne ja opti-
maalne digitaalkriminalistika teenuse prot-
sess nii tellija rollis olevale uurijale kui ka 
digikriminalistile.

Osa digikriminalistika ressursist koos 
keskse laboriga koondub loodava kom-
petentsikeskuse alla, mis hakkab vastu-
tama teenuse pakkumise eest. Laboris 
hakatakse tegema töid, mis on mahukad 
ja keerulisemad ning nõuavad suuremat 
tehnilist võimekust. Uurija kõrvale jääb 
digikriminalist alles ja sisuline koostöö 
tõendi leidmisel suureneb. „Eesmärk on 
teha uurijate jaoks sisuline vaatlus tõendi 
leidmisel lihtsamaks ning vormistamisel 
suurem osa tegevustest automatiseerida. 
Arvestades üleminekut digitaalsele me-
netlusele, hakkame lähtuma põhimõttest, 
et digitaalne tõend peaks jääma ka vaat-
lusprotokolli juures digitaalseks,“ sõnas 
Plaado. Keskse labori võimalik asukoht 
oleks EKEI maja Tallinnas Tervise tänaval 
ning keskuse loomisega plaanitakse prae-
guse tegevuskava järgi jõuda lõpusirgele 
järgmise aasta lõpuks.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul sõl-
tub tuleviku Eesti turvalisus sellest, kui 
õnnelikud on praegused lapsed. „Eestis 
on liiga palju lapsi, kes elavad hirmu ja vä-
givalla keskel, ning politsei pingutab selle 
nimel, et ohus lapsed ei jääks märkama-
ta ja saaks abi. Mida rohkem turvatunnet 
ning inimlikke väärtusi suudame praegus-
te laste jaoks luua, seda suurema tõenäo-
susega saavad neist tulevikus ennast ja 
teisi hoidvad täiskasvanud,“ ütles ta.
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PPAs luuakse  
digitaalkriminalistika 
kompetentsikeskus

Politsei sajanda aasta päeva 
lastelaulude konkurss 
12. novembril möödus sada aastat Eesti politsei loomisest 1918. aas-
tal. Pidulikul aastapäeval kuulutas politsei välja avaliku lastelaulude 
konkursi „Lapseks olemise rõõm“. 

Politsei laulukonkursile oodatakse pa-
lasid lastele tähtsatest teemadest ja sel-
lest, kuidas väikesed inimesed maailma 
tajuvad. Tekstides ei pea kajastuma po-
litsei töövaldkond ega politseiniku amet. 
Eelkõige hinnatakse palades lapsepära-
sust ja neis kõlavaid inimlikke väärtusi. 
Laulud peavad sobima laulmiseks solisti-
dele, mudilas- või poistekoorile koos Po-
litsei- ja Piirivalveorkestri või ansambliga. 
Laulude pikkus on kuni kolm minutit ning 

konkursist võivad osa võt-
ta kõik laululoojad. Esitatud 
paladest valib žürii välja kuni 
15 laulu, mis plaadistatakse 
ning koostatakse ka noodivi-
hik. Laulude esitamise täht-
aeg on 4. märts 2019.

Politsei andis koostöös 
Tänapäeva kirjastusega Ees-
ti politsei 100. aastapäevaks 
välja ka raamatu politseilõvi 
seiklustest liikluses, kurite-
gusid lahendades ning lapsi 
aidates. Lõvi Leo lood pani 
kirja lastekirjanik Kristiina 
Kass ning Leole andis uue 
välimuse Joonas Sildre.

Lõvi Leo raamatuesitlusel 
koos autori Kristiina Kassiga 
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Kui keegi peaks neid ridu lugema kauges tulevikus, näib see jutt ilmselt 
niisama kentsakas kui 70 aasta tagused ulmeajakirjad või tuleviku-
ennustused. Ei liugle me ju õhus lendavate autodega ega ole veel suutnud 
isegi kosmost koloniseerida. Kõik see seisab endiselt ees. 

Eesti politsei 
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Ilmselt ei lähe täppi ka paljud siinsed 
ennustused, aga veidi fantaseerimist 
ei tee kellelegi liiga. Politsei 100. 

sünnipäev on õige hetk suunata pilk 
tulevikku, mõtiskleda selle üle, kuidas 
muutub meie ühiskond järgmise 10, 20 
või 100 aasta vältel. Mida see tähendab 
politsei jaoks, kuidas muutub organi-
satsioon ning mis tööd asub tulevikus 
tegema politseikoolist tulnud kadett?

Kahaneme ja vananeme

Üks olulisemaid küsimusi on ilmselt 
see, mis saab tulevikus meie füüsili-
sest keskkonnast. Kas see võimaldab 

 Kuhu me liigume? 

meil Eestis elada sarnaselt praeguse-
ga? Viimased Eestis koostatud visioo-
nidokumendid ennustavad igatahes 
hetke trendide jätkumist: maailmama-
janduse nihkumist Aasiasse, liikumist 
teadmispõhise majanduse poole, rah-
vastiku vananemist, linnastumist, klii-
mamuutust. Tohutu kiirusega kasvab 
terves maailmas keskklass ja sellega 
koos tarbimisnõudlus, maailmama-
janduse mustaks hobuseks võib saada 
Aafrika. Kõik see tekitab pingeid puh-
ta vee, toiduainete ja energia pärast. 

Statistikud on ennustanud, et aastaks 
2080 elab Eestis veidi üle 1,1 miljoni ini-
mese. Eestis on rahvaarv endiselt Balti 

riikidest väikseim, kuid vahed vähene-
vad: Lätis elab 1,3 ja Leedus 1,6 miljonit 
inimest. Elanikkond vananeb – keskmi-
ne eesti mees elab tulevikus 75aastaseks, 
naine enam kui 80aastaseks. Kõige selle 
eeldus on, et sisse- ja väljaränne järgib 
praeguseid trende, kuid kas see ka nii 
jääb, on aastakümneteks võimatu en-
nustada. Praeguse konservatiivse rände-
poliitika valguses ei ole ulatuslik sisse-
ränne Eestisse kuigi tõenäoline. 

< 5000

Tulevikus ei tööta Eestis enam kunagi 
nii palju politseinikke kui praegu. Mis 
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TULEVIK

200 
sest, et viimastel aastakümnetel on 
politseinike read pidevalt kahanenud. 
Põhjuseid on sel mitu, mõni neist üsna 
proosaline. Vananeva ja kahaneva 
rahvastikuga riigis ei ole politseinike 
arvu suurenemine juba ainuüksi ma-
janduslikel põhjustel mõistlik ega loo-
giline. Kuid teine tegur on ilmselt isegi 
suurema kaaluga – tehnoloogia areng 
ja inimtöö automatiseerimine. 

Vaatamata sellele, et Eesti politsei 
on üks julgemalt digitaalseid lahendu-
si kasutav õiguskaitseasutus Euroopas, 
on meie politseinik meie päevil veel 
endiselt tihti kui Hunt Kriimsilm, kes 
peab oskama teha kõike ise: ise patrulli-
ma, süütegusid ennetama ja tõkestama, 
sekkuma ning vahel ka karistama. On 
üsna selge, et tulevikus jääb nii-öelda 
universaalpolitseinikke aina vähemaks.

Kui tehnoloogia areng ei näita aeg-
lustumise märke, ja praegu on raske 
näha põhjust, miks ta peaks seda tege-

Hulk teadlasi on järeldanud, et inime-
sed on lähiajal kaotamas usku 
institutsioonidesse, panka-
desse ja riiki üldisemas 
mõttes. Seega liigutak-
se rohkem läbipaistva, 
kaasava ja kindlustunnet 
pakkuva ühiskonna poo-
le, kus on kõige olulisem 
usk teise inimesse. Näib, 
et tulevikus saab määravaks 
inimese digitaalne identiteet 
ning teiste inimeste tagasiside. Juba 
toimivad näited on Uber, Airbnb ja ise-
gi Tinder. Üks tuleviku suurimaid prob-
leeme saab alguse sellest, kui keegi 
hõivab teise inimese identiteedi ning 
kasutab seda. Tekitatud mainekah-
ju võib eriti tulevikus mõjutada kõiki 
igapäevaelu küsimusi. Politseis tekib 
tulevikus uus üksus, mille eesmärk on 
internetipatrull: libakontode eemalda-
mine, identiteedivarguste avastamine 
ning valeinfo kustutamine. 

Huvitav ja veidi hirmutav areng on 
käimas Hiinas, kus püütakse sellist 

identiteedi kuritarvitamist mõneti 
ennetada. Neil on plaan juba 

2020. aastaks võtta kasutu-
sele kohustuslik sotsiaalne 
hinnangusüsteem, mille jär-
gi on igal kodanikul nii-öel-
da hea kodaniku käitumise 

punktitabel. Kui punktid on 
kehvad, võib süsteem keelata 

kodanikule rongipileteid müüa, vä-
hendada tema internetikiirust, võtta ära 
lemmiklooma, keelata kandideerimise 
teatud töökohtadele jmt. Kõike seda võib 
teha andmete põhjal, mis on internetis 
seiratavad (kui kaua mängitakse arvuti-
mänge), avalikud (libauudiste edastamine 
toob suure karistuse) ning andmebaasi-
des kirjas (liiklustrahvid, arvete maksmise-
ga hilinemised). 

Maarja Punak
politseinik 

Tähtsaimaks saab usk teise inimesse

ma, ootab meid ilmselt ees iga aastaga 
järjest suurem politseitöö digitaalkesk-
konnas. Oleme juba harjumas sellega, 
et 90ndate stiilis organiseeritud kurite-
gevus on välja suremas. Veristest ban-
dedest on saamas valgekraelised kuri-
kaelad, kes väljapressimise ja tapmise 
asemel tegelevad narkotransiidi või 
maksukuritegevusega. Tuleviku kuri-
tegevus liigub aina suuremas mahus 
internetikeskkonda. 

Identiteet ja vargus

Olukorras, kus ikka rohkem teenuseid 
ja tegevusi kolib küberruumi, kallineb 
üha enam ka inimese virtuaalse iden-
titeedi hind. Juba tänapäeval näeme, 
mis probleeme tekitab küberruumi 
aktiivselt kasutavale inimesele see, kui 
pahalane kaaperdab tema Google´i 
või Facebooki konto. Tulevikus, kui 
inimese virtuaalne ja reaalne identi-
teet on läbivalt põimunud, tegeleb ini-
meste identiteedi varastamisega järjest 
rohkem ka organiseeritud kuritegevus. 

Näiteks arendatakse juba praegugi 
tehisintellekti, mis suudab asendada 
videos ühe inimese kujutise teisega, 
jäljendades seejuures edukalt ohvri 
näomiimikat. Olukorras, kus n-ö asja-
de interneti kaudu on inimeste reaalne 
ja virtuaalne elu ülimalt tihedas seoses 
(võrgus on nii inimese sõiduk, külmik, 
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koduuks kui ka tervist kont-
rollivad seadmed), on kur-
jategijail aina enam motiive 
selliseid kuritegusid toime 
panna. Kui liikuda siit edasi 
fantaasiamaailma, siis poleks 
üllatav seegi, kui kaugemas 
tulevikus hakkaksid kurjate-
gijad manipuleerima inimes-
te teadvusega – varastama 
või võltsima ohvri mälestusi. 

On selge, et küberkuri-
tegevuse näitajad ja nende 
lahendamise keerukus ajas 
aina kasvavad. Tulevikus 
arendatakse seega järjest rohkem ka 
politseinike digitaalset kirjaoskust. Nii 
peavad politseinikud edaspidi mõist-
ma ja hindama digitaalseid tõendeid, 
üha tähtsamaks muutub oskus talleta-
da kõikvõimalikke digitaalseid jalajäl-
gi, mitte üksnes IP-aadresse. Küberkri-
minalistika muutub üheks olulisemaks 
politseitöö valdkonnaks. Krüpteeritud 
informatsioonist saab mõnekümne 
aasta jooksul kogu internetiühenduse 
standard, mis paraku ei tähenda, et 
võrk oleks lõpuni turvatud. Kurjategi-
jad püüavad üha enam eri biomeetrilisi 
ligipääse lahti muukida ning võltsida. 

Ennetav tehisintellekt

On huvitav mõelda, mis võimalusi 
pakub tehisintellekti arendamine tu-
leviku politseitöös. Meil on praegugi 
politseis hulk töid, kus robot on ini-
mese tööd asendamas, näiteks maan-
tee ääres paiknevad kiiruskaamerad, 
automaatset piiriületust võimaldavad 
väravad piiripunktides või hõivekios-

kid PPA teenindusbüroodes. Ilmselt 
asub tehisintellekt tehnoloogia arene-
des üha enam politseipatrullide tööd 
tegema. Juba praegu on käimas juht-
projektid, kus iseliikuv sensoritega 
varustatud masin oskab tõlgendada, 
mida ta näeb: teeb vahet kallistusel ja 
löömisel, rääkimata reegleid eiravast 
sõidukist. Poleks üldse üllatav, kui 
juba paarikümne aasta pärast teek-
sid Eestis avalikus ruumis järelevalvet 
peamiselt tehisintellektiga varustatud 
droonid või muud kandjad, mis edas-
taksid sekkumist vajava info puhul 
häire otse lähimale politseipatrullile. 
Üsna selge on ka see, et tulevikus teeb 
jälitajast kriminaalpolitseinik üha vä-
hem tööd tänaval ning aina rohkem 
küberruumis. Seal värvatakse ja su-

Üha tähtsamaks  
muutub oskus tal

letada kõikvõimalikke  
digitaalseid jalajälgi. 

heldakse allikatega, politseiagendidki 
töötavad valdavalt internetis. 

Ajaga kasvab märgatavalt politsei 
võimekus kuritegusid tehisintellekti 
abiga ennetada. Andmeid, sealhulgas 
avaandmeid tõlgendav ning iseõppiv 
tehisintellekt suudab tulevikus tuvas-
tada kõrge riskikäitumisega inimesi, 
koguda nende tegevuse kohta tõen-
deid, töötada läbi kriminaalmenetluse 
materjale ja vormistada tõendeid. Po-
litseiniku rolliks jääb reageerida, ra-
kendada sundi, kontrollida ning vor-
mistada menetluslikke otsuseid. 

Võitlemine põhjustega

Ilmselt kahanevad, kuid ei kao lähitu-
levikus isikuvastased kuriteod, sealhul-
gas laste seksuaalne väärkohtlemine. 
Küll paraneb aga meditsiini ja teaduse 
arenedes oluliselt riigi võimekus sää-
raseid kurjategijaid rehabiliteerida ja 
ravida. Vanglas nelja seina vahel ei saa 
keegi paremaks inimeseks, seda tea-
takse tänapäevalgi, kuid alternatiivide 

Selle üle, milliseks võiks tulevikus 
kujuneda ühiskond ning mis rolli 
mängib selles politseinik, on fan
taseerinud sajad stsenaristid ja 
režissöörid. Nii mõnigi stsenaarium 
kaldub seejuures ülikiire tehnoloogia 
arengu hirmus koguni düstoopiasse.

TULEVIK
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puudumisel tehakse seda jätkuvalt. 
Usutavasti oskame tulevikus senisest 
enam põhjusi välja juurida ning mitte 
ainult tagajärgede eest karistada. 

See, mis suunas areneb narkokuri-
tegevus, sõltub ilmselt nii narkopolii-
tikast kui ka teaduse arengust. Ühelt 
poolt on viimastel aastatel mitmes 
riigis asutud narkopoliitikat leevenda-
ma. Trend narkootilisi aineid senisest 
enam klassifitseerida ja legaliseerida 
võib küll jätkuda, kuid see, et Eesti 
oleks selles mõttes ülejäänud Põhja- ja 
Ida-Euroopast nii-öelda eesrindlikum, 
on vähetõenäoline. Meie geopoliitiline 
asukoht ei soosi naabritest oluliselt 
erinevat narkopoliitikat, oht saada 
transiidiriigist narkootikumide toot-
jamaaks on liiga suur. Küll võib tule-
vikus geenitehnoloogia areng viia uue 
probleemi tekkimiseni – võimalikuks 
võivad saada erinevad manipulatsioo-
nid ajuga, et saavutada narkootilise 
või psühhotroopse joobe laadne sei-
sund nii-öelda nupuvajutusega. 

Usaldus ja inimlikkus

Kui luust ja lihast politseiniku töö võ-
tab üle masin, ei saa me üle ega ümber 
hirmust, ning see on loomulik. Paljud 

TULEVIK

Maailma esimene surmaga lõp-
penud liiklusõnnetus toimus 
17. augustil 1896 Londonis, 
põhjuseks hoolimatult suur 
kiirus (6,4 km/h). 122 aasta-
ga on miljoneid sõiduvahen-
deid juurde tulnud, teed pole 
ka enam munakivist, liiklusest 
on ära kadunud loomaveokid, 
aga hoolimatult suur kiirus tapab ik-
kagi ja märkimisväärselt rohkem kui 122 
aastat tagasi. Ilmselt jääb see nii veel 
paarikümneks aastaks. Järgmisel kümnel 
aastal liiklusjärelevalves revolutsiooni ei 
sünni, tehnika ja sõidukid arenevad edasi. 
Praegu on Eesti keskmine sõiduk 13 aas-
tat vana, seega kümne aasta pärast on 
meie teedel valdavalt need sõidukid, mis 
meie ajal tehastest välja tulevad. 

Loodan, et kümne aasta pärast on 
tõenduslik narkomeeter saanud reaal-
suseks ja politseis igapäevaseks tööva-
hendiks. Narkojoobes juhtide osakaal on 

kümne aasta pärast ilmselt mär-
kimisväärselt tõusnud, viin ei 

ole enam popp ja selle järele 
pole vaja Lätti sõita. Kätte 
on jõudnud aeg, kus kümne 
aasta võitlus kõrvaliste tege-

vustega on vilja kandnud – 
seadeldis, mida helistamiseks 

ja surfamiseks kasutatakse, on 
nii kaugele arenenud, et sellega saab 

häälega suhelda ning käsklusi anda, uus 
Facebook kirjeldab ja dikteerib ning pilku 
pole vaja teelt tõsta. Keskmine sõiduk 
on läinud märksa iseseisvamaks, oskab 
vabalt pikivahet hoida, ise märke lugeda 
ja annab hulgaliselt hoiatusi, kuid juhtide 
iseseisev mõtlemisvõime on samal ajal 
kahanemas. Nulli liiklussurmaga ajastu 
pole veel kätte jõudnud. 

50–100 aasta pärast on liiklusjäreleval-
ve saanud hoopis uue tähenduse. Selleks 
ajaks liiklevad teedel iseliikuvad sõidukid 
ja enam ei valvata juhi, vaid sõiduki järe-

le. Seda ei tee politseinik tee ääres, vaid 
kuvari tagant. Järelevalve tähendab val-
vamist sõiduki manipuleerimise üle, et 
vältida petmiskatseid (piirkiiruse ületamist, 
märkide eiramist, keelatud manöövreid 
jmt). Juhtimisõigust enam taotlema ei 
pea, eksam tuleb teha sõiduki manuaali 
tundmise kohta. 

Sõidujagamisteenuse on asendanud 
ühissõidukid. Linnade vahel sõidavad 
kiirrongid, nii et Tartusse saab pealinnast 
tunniga. Liikluspolitseinikuks saamise eel-
duseks on autoinseneri või IT-haridus, et 
osata avarii korral musta kasti lugeda ja 
tehisintellekti veast aru saada ning auto 
ajust manipulatsioone mõista. Liiklusrik-
kumiste ja õnnetuste arv on vähenenud 
märgatavalt, sest sõiduk ei lase seda liht-
salt teha. Inimesed on sõiduki juhtimise 
üle andnud tehisintellektile ning see on 
muutnud inimesed liikluses rahulikumaks, 
õpetanud paremini aega planeerima, ju-
huslikkusele pole enam ruumi. Ainsad, 
keda liikluses veel taltsutada tuleb, on ja-
lakäijad, sest nemad otsustavad ise, kus 
ja kunas liikuda. 

Sirle Loigo
juhtivkorrakaitseametnik

Tulevikus tuleb liikluses  
taltsutada ainult jalakäijaid

raamatud, filmid ja telesarjad kujutavad 
tulevikku düstoopiana ning õiguskaitsel 
on säärastes halbades tulevikuennustus-
tes alati üsna kandev roll. On äärmiselt 
oluline, et aina suurem tehnoloogia ka-
sutuselevõtt politseis käiks käsikäes ula-
tusliku kontrolliga. Oleme harjunud sel-
lega, et liiga palju õigusi ja vastutust ei 
tohi koonduda ühe inimese kätte, kuid 
peame samast põhimõttest lähtuma ka 
masinate puhul. Iga kord, kui politsei 
midagi automatiseerib, peab Eesti ini-
mene aru saama, miks seda tehakse, mis 
on otsuse head ja vead ning kuidas on 
kaitstud iga elaniku õigused. 

Politsei ise ei tohi aga kunagi muu-
tuda masinaks. 25 aasta eest usaldas 
Eestis politseid iga kolmas inimene, tä-
napäeval läheneb meie usalduse määr 
90 protsendile. Tehnoloogia areng 
pakub meeletult võimalusi selleks, et 
Eestis oleks elu turvalisem kui kunagi 
varem. Kui suudame tulevikus lähtu-
da oma põhiväärtustest – olla avatud, 
inimlikud ja targad –, läheb kõik hästi. 

Ilmar Kahro
kommunikatsioonibüroo

Kaasa mõtlesid politseinikud  
Toomas Loho, Toomas Plaado,  

Kristian Jaani ja Oskar Gross



„Õnneks või õnnetuseks oli see situatsioon 
väga mustvalge. Inimene käitus täiesti 
ebaadekvaatselt, üks politseinik oli tõsiselt 
vigastatud, teisel käsi verine ja ta ei saanud 
ennast kaitsta. Kui ma poleks tulistanud, siis 
oleks kõik olnud veel hullem ja võibolla lõppenuks 
letaalselt mu kolleegile. Seepärast ei elanud ma 
väga raskelt üle ka seda, et minu käes oli teise 
inimese elu. Sest kolleegide elud olid samamoodi 
ja lõppkokkuvõttes jäi ju ründaja ellu.“ 
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Andes politseinikule 

Nii meenutab praegune Lõuna 
prefektuuri korrapidaja Jaa-
nus Kokkonen seitsme aasta 

tagust kolmapäeva pärastlõunat Ote-
pääl. Muidu rahulikus aedlinnas rün-
das vaimselt ebastabiilne mees noa 
ja lepakaikaga kahte patrulli. Alles 
neljanda kehasse jõudnud kuuli peale 
peatunud mees oli enne pussitanud üht 
politseinikku selga ning löönud teisele 
noaga kätte. 

Juhtumeid, kus politseinik ründa-
ja tõrjumiseks teda tulistab, tuleb ette 
väga harva. Otepääl toimunust alates 
on neid kokku olnud seitse-kaheksa. 
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kond kui ka politseitaktika ning see 
on väga hea, et sõiduki sundpeatami-
se korral pole enam standardiks relva 
kasutamine. Liikuvat autot tulistades 
saab nii palju asju valesti minna, et 
mõistlikum on kasutada vähem oht-
likke lahendusi, näiteks siili või auto 
karpi sõitmist.“ 

Relva tuleb alati käsitseda 
nii, nagu oleks see laetud

Pearelvur Steve Kümnik seisab hea 
selle eest, et politseinikel oleks olemas 
kõik teenistuseks vajalikud relvad: 

Relva kasutamist,  see tähendab hoia-
tuslaske, looma tulistamist, ent ka 
tahtmatult tehtud juhulaske, on ründe 
tõrjumisega võrreldes palju rohkem. 

90. aastate alguses teenistusse as-
tunud politseinikud mäletavad teistsu-
guseid aegu. „Kui peaksin ütlema, kui 
mitu korda ma olen inimest relvaga 
sihtinud või püüdnud autot hoiatus-
laskudega peatada, siis jääb vabariigi 
algusaegadesse neid juhtumeid ikka 
väga palju,“ meenutab 92. aastal tras-
siteenistuses tööd alustanud Jaanus. 
Sama kinnitab politsei turvataktik Ar-
min Saarits: „Muutunud on nii kesk-

külmrelvad, tulirelvad, gaasirelvad 
ning eelmisest aastast ka elektrišoki-
relvad. Viimaste aastate suur töö – po-
litsei relvastuse uuendamine – oli tema 
ametisse asumise ajal juba lõpusirgel. 
Praeguseks on peaaegu kõigil ametni-
kel uued teenistuspüstolid Glock ning 
väljavahetamist ootab üksnes mõni 
Walther, mis esimeste uute relvadena 
kätte jagati. 

„See püstol kahjuks ei õigustanud 
ennast politseiteenistuses. Muidu hea 
ja ergonoomiline relv ei olnud lihtsalt 
töökindel. Relvaosad lagunesid ning 
näiteks ei kannatanud see teha meile 
treeningul olulist tühilasku. Meie kol-
leegid Soome politseis tegelevad prae-
gu samade probleemidega,“ kirjeldab 
Kümnik, miks ainult paar aastat tagasi 
ostetud Waltherid Glockidega asendati. 

Iga Eesti politseiametnik kannab 
relva ning välitööle minnes pannakse 
see alati kabuuri. Korra aastas tuleb 
kõigil neil sooritada kohustuslik laske-
test ning seda läbimata välitööle minna 
ei saa. Kümnik rõhutab, et politseini-
kule vajalike oskuste hoidmiseks tuleb 
regulaarselt osaleda lasketreeningutel, 
kuid harjutuste mahule paneb oma pii-
rangud aeg ja raha. Lasketest tehakse 
mitmes jaos ning eksami tähtsaim alus 
on ohutus. Esimeses osas seatakse 
märkleht viie meetri kaugusele, polit-
seinik võtab relva ja annab korralduse 
„Seis, politsei, tulistan“, aga ei lase, et 
ei tekkiks harjumust kohe tulistama 
hakata. Järgmises testi osas imiteeri-
takse ootamatut rünnakut ning inst-
ruktori märguande peale tuleb kolme 
sekundi jooksul võtta kabuurist relv ja 
sooritada tabav lask. Kolmandas osas 
laseb politseinik kümne meetri pealt 
20 sekundi jooksul kaks lasku märk-
lehte ning seejärel kas vahetab salve 
vahetuse ajal positsiooni, imiteerides 
varjesse minemist, või laskub põlvele 
ning pärast seda teeb veel kolm lasku. 

Lasketestil eksitakse kõige rohkem 
täpsuse ja aja kasutamisega ning seda 
nii kiirustamise kui ka liiga aeglaselt 
tegutsemise mõttes. Samuti võib testil 
läbi kukkuda, kui unustatakse mõni 
element tegemata, näiteks jääb ära sal-
vevahetuse ajal kohustuslik liikumine 
või ei kontrollita pärast lasu tegemist 
ümbrust. Kümniku sõnul on kõige tõ-
sisemad eksimused seotud relvaohutu-
sega ning sellisel juhul võib instruktor 
testi poole pealt katkestada. „Relva 
peaks alati käsitsema nii, nagu see 

 peab riik usaldama tema    otsust tulistada  
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oleks laetud, ning sõrm läheb päästi-
kule ainult siis, kui on vaja lasta. Igal 
muul ajal peab see olema päästikukait-
sest väljas,“ rõhutab pearelvur (kolm 
korda – TH). 

Märki tabamine vs. 
inimese tulistamine

„Mul oli 22. teenistusaasta ja ausalt 
öeldes polnud ma kordagi mõelnud, 
et sattun politseinikuna olukorda, kus 
teise inimese pihta tulistan. Ka ründa-
jaga reaalselt vastakuti olles mõtlesin, 
et ma ei taha teda tulistada. Üks põh-
jus oli see, et ikkagi teine inimene, aga 
kindlasti ka hirm, kas relva kasuta-
misest võib tulla mingi jama,“ räägib 
endine Viljandi välijuht Ülar Saar, kes 
kasutas tulirelva 2015. aasta lõpus. 

Juhtum ise polnud Ülari sõnul 
midagi erilist. Oli üks mees kirve ja 

noaga. Juhtunu detailsemalt kirjeldust 
lugedes selgub siiski, et esimesena selle 
väljakutse saanud patrull oli enne Üla-
ri saabumist juba teinud hoiatuslasud 
ning proovinud meest ka autoga pea-
tada. „Mäletan seda nii, et läksin koos 
abipolitseinikuga teisele patrullile 
appi. Ühel hetkel olin vastakuti täiesti 
purupurjus ja ebaadekvaatse inimese-
ga, kes tuli otse minu peale. Andsin 
korraldusi ja tegin hoiatuslasud nii 
õhku kui ka tema ette maha, aga see 
ei muutnud midagi, ta tuli edasi. See 
olukord arenes mõne sekundiga ja oli 
täiesti ebareaalne tunne. Lõpuks sain 
aru, et pean ikkagi teda tulistama, ja 
viimased kolm lasku tegin ümber bussi 
taganedes tema suunas. Siis oli Maka-
rovi salv tühi.“ 

Selle olukorra lahendas abipolitsei-
nik, kes end ballistilise kilbiga varjates 
liikus ründaja selja taha ning lõpuks 

mees nuialöökidest ka kukkus. „Proo-
visin tulistades sihtida seda kätt, kus 
oli nuga, ja tundus, et kuul ei tabanud-
ki. Ka kiirabi vaatas mehe üle ja kuskil 
vigastusi ei paistnud. Kui jaoskonnas 
temalt jope ära võtsime, selgus, et te-
gelikult sain talle pihta, aga see teda ei 
peatanud. Tagantjärele hinnates olek-
sin pidanud kohe olema relva kasuta-
des otsustavam, sest abipolitseinikul ju 
tulirelva ei olnud ning tühja salve tõttu 
võinuksime mõlemad väga kehvas sei-
sus lõpetada,“ ütleb Ülar. 

Emotsioonidega  
peab tegelema

Turvataktika analüüsidest leiab näiteid 
selle kohta, kus otsustav lask tehakse, 
kuid ka neid, kus see jääb politseini-
kul tegemata. Tänavu kevadel pida-
sid kriminaalpolitseinikud Tallinnas 
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kinni narkokuriteos kahtlustatavat, 
kes sihtis ja lasi neid korduvalt stardi-
püstolist. Ometi kolleegid ise tulirelva 
ei kasutanud, kuigi üks politseinikest 
meest sihtis ja õiguslik alus, st vahetu 
kõrgendatud oht, oli olemas. „Inime-
sena saan ma kolleegist, kes ei taha 
teist inimest tulistada, väga hästi aru, 
aga professionaalina peame olema val-
mis otsustava lasu tegema, kui seda on 
vaja. Et meie ise ei saaks hukka ja abi 
kutsuja saaks aru, et politseinik tuleb 
ja kaitseb neid vajaduse korral ka oht-
likku inimest tulistades,“ lausub Ar-
min Saarits.  

Elusolendi pihta relva suunamine 
ja päästikule vajumine nõuab igal ju-
hul eneseületust. Kuidas inimene sää-
rases situatsioonis käitub, on peaaegu 
võimatu ette näha. Inimpsühholoogia 
uuringutes tuuakse esile kolm võima-
likku mustrit: tardumine, põgenemine 
ja siis see osa inimestest, kes võitlevad. 
Erinev on ka see, kuidas sellest olukor-
rast tagasi tullakse ning üle saadakse. 
„Mitte keegi meist ei tea päris kindlalt 
ette, kas ta on võimeline lähidistantsilt 
kellegi poole või pihta tulistama enne, 
kui alahoiuinstinkt täielikult võimust 
võtab. Treeningutel näeme, kuidas 
kaaslase pihta laskmine simulatsioo-
nirelvaga tekitab inimestes suurema 
tõrke kui lihtsalt tühjaks laetud rel-
vaga taktikaülesande läbimängimine. 
Kolmest piirsituatsioonis käitumise 

mustrist eeldatakse politseiniku puhul 
ainult võitlemist ja tegutsemist, aga 
tegelikult on vormi sees ikkagi inime-
ne,“ ütleb Saarits. 

Praeguseni on kogu politsei rel-
vakoolituse fookuses olnud laskmine 
ning psühholoogilist valmisolekut ja 
hilisemat toimetulekut ei käsitleta. 
Turvataktikud valmistavad kaitseväe 
missioonide teabetundide  kogemust 
kasutades ette koolitust instruktorite-
le, et aidata politseinikel relva kasuta-
miseks ka vaimselt rohkem valmistu-
da, ning sellest teemast räägitakse üha 
rohkem. 

Kaitseväe kogemust saab polit-
sei praktikaga võrrelda siiski üksnes 
osaliselt, sest meie ülesanded ja relva 
kasutamise spetsiifika on erinevad. 
Sõjaväelane tulistab vastast kaugelt, 
see distants võib olla sada meetrit või 
mandritevahelise ballistilise raketi pu-
hul tuhandeid kilomeetreid. Sõdur ei 
pea kunagi välja selgitama, mis sellest 
inimesest saab, keda ta lasi – kas ta 
jääb pikali, sureb või põgeneb. Korra-

kaitseseadus paneb aga polit-
seinikele väga üheselt kohus-
tuse pärast relva kasutamist 
inimesele abi anda. 

Kuigi sõdurite vaimset 
seisundit uuriti ka varem, 
jõudis pärast Vietnami sõda 
Ameerika Ühendriikide ja 
sealt teiste riikide avalikku 
teadvusse posttraumaatili-
se stressi sündroomi mõiste. 
PTDS on inimese loomulik 
reaktsioon normist tugevalt 
erinevale sündmusele. Post-
traumaatilise stressi eest pole 
keegi kaitstud, sest häiret 
võib põhjustada näiteks lä-
hedase surm või tema surma 
põhjustamine, vägivalla nä-
gemine või ise raske kuriteo 
ohvriks langemine. Ka sõja-
kolletes pole lahingustressi 
ulatus niivõrd seotud sellega, 
kui paljusid inimesi sõjaväe-
lane on tapnud, vaid sõltub 

Elusolendi pihta 
relva suunamine 

ja päästikule vajumine 
nõuab igal juhul  
eneseületust.

RELV

PPA kavandab  
praeguste tugirelvade 

väljavahetamist.

Steve Kümnik ja  
Armin Saarits rõhutavad 
mõlemad harjutamise ja 

treeningute tähtsust.
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sellest, kui lähedalt ta neid olukordi ja 
tagajärgi näeb. 

Politseinikud kasutavad teenistus-
relva inimese vastu üldjuhul lühikestel 
distantsidel, välistatud ei ole ka kon-
taktlasud või tulistamine napilt kahe 
käepikkuse kauguselt. Isegi väga hä-
maras näeb laskja sellelt kauguselt nii 
seda inimest, keda peab tulistama, kui 
ka tema vigastusi. Järgmise sammuna 
annab politseinik ründajale esmaabi 
ning teeb nii hästi, kui oskab, et ta elus 
püsiks. 

„Suure tõenäosusega võib ainuüksi 
see vaatepilt politseinikus esile kutsu-
da tavalisest erineva reaktsiooni, mida 
ei ole võimalik treenida, kuid selleks 
saab vaimselt valmistuda. Kuna polit-
seinikelt nagu sõjaväelasteltki eelda-
takse tugevamat natuuri, kartmatust 
ning murdumatut keha ja vaimu, on 
väga visa kaduma suhtumine, et kõva 
mees ei tule ja ei ütle, et tal on häire. 
Ei ütle, et kuule, mul juhtus peas mi-
dagi,“ sõnab Pärtel Preinvalts radika-
lismitaustaga juhtumite lahendamise 
koolitusel. Tema mõtet toetab Saarits: 
„Me pole raudmehed ja organisat-
sioonina tahame, et teadlikkus nen-
dest psüühilistest protsessidest, mis 
pärast äärmuslikke olukordi inimesi 
valdavad, oleks parem. Keegi ei var-
ja ega häbene, et inimesed kogevad 
emotsioone, millega peab tegelema. 
Magamatus, higistamine, ärevus, juh-
tunu ootamatult hetkekaupa uuesti lä-
bielamine – need on kõik normaalsed 
reaktsioonid ebanormaalsele olukor-
rale. Hea juhi roll on märgata muutu-
si inimese käitumises ja siis talle tuge 
pakkuda.“ 

Otepääl relva kasutanud Jaanus 
nendib, et pärast sellist juhtumit on 
kõige tähtsam organisatsiooni ja ini-
meste toetus: „Minus prooviti kind-
lasti ka selles mõttes selgust saada, 
kuidas mul läheb, ja kaplan käis mi-
nuga rääkimas. Aga mulle endale oli 
tähtsam see, et kolleegid, isegi need, 
kellega ma tavalisel päeval ehk päris 
üht meelt ei olnud, panid viis pihku 
ja ütlesid, et see olukord sai hästi la-
hendatud.“ Nii toona kui ka praegu 
hinnates läks see juhtum Jaanuse mee-
lest tema jaoks ilma tõsisema tagajär-
jeta: „Ilmselt just selle pärast, et mul 
oli seljataga 90ndate kool ja olukord 
oligi väga mustvalge, kuna üks kolleeg 
oli juba maas ja teine vigastatud. Aga 
olukorrad on erinevad ja inimesed ka. 

Võib ju olla, et inimene lihtsalt ei näita 
muret välja, asi loksub katuse all ning 
ühel hetkel ta plahvatab.“

Keeruline oli nii Jaanuse kui ka 
Viljandimaal ründajat tulistanud Ülari 
jaoks see, et polnud teada, kuidas tur-
vataktikud ja uurijad nende otsuseid 
hindavad. „Enne veel, kui turvatakti-
ka kokkuvõte tuli, hakkasin kuulma, 
mida üks või teine oleks selles olukor-
ras paremini teinud. Need järeldused 
tehti põhimõtteliselt Õhtulehe pinnalt. 
See pani küll jahmatama,“ ütleb Jaa-
nus.   

Ülarile tuli esimene kõne pärast 
juhtunut sisekontrollist ning seejärel 
helistas kaplan. „Vahetu juht mulle 
vähemalt minu mälu järgi ei helista-
nudki. Olin kolm ööd täiesti magama-
ta. Kõige raskem oli see, et ma ei tead-
nud, mida sellest olukorrast arvatakse 
või uurima hakatakse. Kolmapäeval 
tegime Viljandis väikese ümarlaua, 
kus oli ka psühholoog, ja arutasime 

juhtumi läbi. Siis läks veidi kergemaks 
ja sain juba magada,“ kirjeldab ta. 
„Väga palju abi oli minu jaoks sellest, 
et see sündmus jäi meie bussi kaame-
rasse. Videolt oli üheselt näha, kuidas 
see sündmus arenes. Seda sõnadesse 
kuidagi mälu järgi kirja panna ja siis 
uurijatele selgitada oleks olnud väga 
keeruline. Isegi nuga ei leitud alguses 
sealt sündmuskohalt, aga videos oli 
mehe käitumine selgelt näha.“ 

Otsustav on murdosa
sekundi tark kasutamine

Kõige parem ettevalmistus ja vahen-
did eriolukordade lahendamiseks on 
politseis K-komandol. „Meie jaoks 
on valmisolek kasutada relva töö ta-
valine osa ning operatsioone planeeri-
des ja korraldades pole küsimus mitte 
kas relva kasutada, vaid milline sobib 
ülesande lahendamiseks kõige pare-
mini. Oleme tänavu teinud 80 ope-
ratsiooni ja peaagu iga kord võetakse 
neis relv välja. Reaalseid tulistamisi on 
loomulikult vähem, aga oleme selleks 
alati valmis ega karda esimesena teha 
jõulisemat sammu,“ ütleb üksuse juht 
Hannes Perk.  

K-komando jaoks algab relva ka-

Turvalises Eestis 
kasutab politsei 

tulirelva inimese pihta 
laskmiseks üliharva. 

RELV

Lõuna prefektuuri korrapidaja 
Jaanus Kokkoneni sõnul peab 
organisatsioon relva kasutanud 
kolleegi toetama.
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sutamise ettevalmistus inimeste vali-
kust ning alles siis väljaõppest. „Ini-
mene, kes pole endas relva kasutades 
kindel, paneks ohtu kõik ülejäänud 
tiimi liikmed ja me ei saa seda lubada. 
Saksa kolleegid püüavad eriüksuslasi 
valides hinnata inimese surmahir-
mu, et sõeluda välja need, kes selleks 
tööks ei sobi. Hirm ei ole iseenesest 
kuidagi halb või hea. Lihtsalt teatud 
ülesanded vajavad kindlaid psüh-
holoogilisi eeldusi, ja kui on õigete 
omadustega inimene, siis taktikalisi 
oskusi saab alati treenida,“ nendivad 
eriüksuse liikmed.    

Kogenud K-komando liikmed 
võrdlevad relvakasutust autoga sõit-
misega. Politseinik kasutab relva 
suurema tõenäosusega õigesti ja ots-
tarbekalt, kui ta on seda nii palju 
harjutanud, et ei pea mõtlema, kuidas 
füüsiliselt relv kabuurist võtta, kuul 
rauda tõmmata või sihtida. „Senikaua 
kui autojuht peab käiguvahetuse ajal 
kangi vaatama ja juurdlema, kuhu-
poole rooli keerata, ei saa rääkida, et 
ta olukorda kontrollib ja liikluses ohu-
tu on. Relvaga on samamoodi. Selle 
kasutamine peab olema väga teadlik, 
kuid niipalju lihasmälus, et tehniline 
sooritus tuleb automaatselt. Kui ma 

dele valus, aga tolles olukorras oli see 
nagu paberilehe lauale kukkumine,“ 
kirjeldab Jaanus. 

Pearelvur Kümniku sõnul püütakse 
lasketestiga võimalikult hästi päriselu 
imiteerida, kuid seda saab teha üksnes 
teatavas ulatuses, sest kriisiolukorraga 
võrreldavat pinget ja adrenaliini tes-
ti sisse punuda pole võimalik. „Väga 
tähtis on ajataju ja ka murdosasekun-
di tark kasutamine, st kas politseinikul 
on võimalik leida hetk ja näiteks ümb-
rust veelkord kontrollida või enam 
mitte ja pärast korraldust „Seis, po-
litsei, tulistan“ peab siis lasu tegema.“

Saarits nimetab mõistliku relvaka-
sutuse eeldusena enesekehtestamist. 
„Kui politseinikud hakkavad käsk-
luste andmist õppima, siis käib see 
itsitamisega läbisegi ja nad tunnevad 
ennast päris imelikult. Aga see on üli-
tähtis ja puhas rolli minemise teema. 
Kui politseinik ise ka ei usu, et vasta-
ne peaks tema sõna peale näiteks rel-
va maha viskama, siis ega ei viska ka. 
Mida kindlam on ametniku kehakeel 
ja hääletoon, seda suurema tõenäosu-
sega korraldusele allutakse. Siin ei saa 
kahevahele jääda, sõnum peab olema 
üks: kui korraldust ei täideta, siis hak-
kab midagi juhtuma.“

mõtlen, kuidas relva kabuurist kätte 
saada, siis ma ei lahenda samal ajal 
sündmust.“ Treeningute tõsiselt võt-
mise ja harjutamise vajadust rõhuta-
vad kõik osalised. „Kui treeninguaega 
napib, peab see olema sedavõrd kva-
liteetsem ja läbimõeldum. Trenni ees-
märk ei tohiks olla TORKi läbimine, 
vaid millegi õppimine,“ ütleb Perk. 

Jaanus Kokkonen rõhutab, et 
trenni ja testidega võiks inimesi viia 
võimalikult palju rutiinist välja, et 
politseiniku käitumisse ei tekkiks ru-
malat automaatikat, näiteks et laske 
tuleb alati teha kaks ja siis relv ka-
buuri panna. Tema sõnul ei saa se-
kunditega areneva sündmuse puhul 
loota, et jõutakse peast läbi lasta 
korrad ja stsenaariumid siseveebist, 
politseikoolist ning veel kuskilt. Sa-
mas on mingid asjad, näiteks teiste ja 
enda ohutus, mida unustada ei tohi. 
„Mingist hetkest töötab mõistus nagu 
tunnelis ja nähakse ainult seda situat-
siooni. Keegi on maas, laskekoridoris 
on elumaja, ründaja suundub paa-
rimehe poole. Sekundid jooksevad, 
pulss taob kõrvus. Pärast sündmust 
küsis korrapidaja, mitu lasku ma te-
gin. Sain alles siis vastata, kui padru-
nid üle lugesin. Püssipauk on kõrva-

RELV

Nähtav politsei lahendab 99 
olukorda sajast sõnadega.
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Paarimehed peavad 
üksteist täiendama

Turvalises Eestis kasutab politsei tuli-
relva inimese pihta laskmiseks ülihar-
va. See on väga hea, et meil on vähe 
äärmuslikku vägivalda ning oht pole 
kuidagi meie igapäevase maailmapildi 
osa. Selle tõttu pole aga ei ühiskond 
ega ka politseinik ise nii valmis väga 
otsustavaks reageerimiseks ning relva 
kasutamine põhjustab kõhklusi mõle-
mal pool. 

Üldiste juhiste kohaselt on polit-
sei sekkumistaktika esmalt rahumeel-
ne ning politseinik proovib esimese 
käiguna inimesega rääkida – veenda, 
küsida, selgitada. Kui see tulemust ei 
anna, siis võetakse korraldused-käsk-
lused ja seejärel erivahendid-relvad. 
Eesti politsei kedagi lihtsalt igaks ju-
huks ei tulista. 

Saarits rõhutab, et olukorda lahen-
dades tuleb esmalt aru saada, mis on sel-
le juhtumi iva, ning siis valida taktika. 
„Sündmuskohal peaks kõik kujunema 
loomulikult ja nii, et paarimehed kasu-
tavad teineteise tugevusi. See politseinik, 
kes tunnetab, et ta suudab inimesega 
kontakti luua, peaks olema rääkija; kes 
tunneb, et ta ei suuda, on vait ja julgestab 
paarimeest. Ei ole võimalik, et ollakse 
nagu RoboCop ja osatakse kõike võrd-
selt hästi. Pigem peavad paarimehed 
teineteist täiendama ja tõsine riskikoht 
on see, kui patrullis ei tunta üksteist ega 
üksteise oskusi,“ nendib Saarits.  

Tema sõnul on politseiniku jaoks 
normaalne, et tavaline inimene ei ole 
relvastatud ja ei taha politseinikule 
vastu hakata. „Politsei usaldab Eesti 
inimesi sama palju kui inimesed polit-
seid ning kümnest inimesest üheksa ei 
taha politseinikule mitte midagi halba. 
Eestis ei ole vaja käia ringi niimoodi, et 
keegi tahab 3600 meid pidevalt rünna-
ta. Kindlasti mitte. Aga see ei tähenda, 
et ohte ei tuleks hinnata ega relva kasu-
tamiseks valmis olla, sest alati võib kee-
gi kas tervislikel põhjustel või kuritege-
likel kaalutlustel käituda vägivaldselt.“

Vati sees

„Kui äärmuslik olukord ennast ilmu-
tab, siis on kontrast nii tavainimese 
kui ka politseiniku jaoks väga suur, 
sest elame selle vati sees kõik koos,“ 
hindab Jaanus. „Kui jätame kõrvale 
täiesti ebaadekvaatsed inimesed, siis 

teab politseiniku vastane kriisiolukor-
ras väga hästi, et vormikandja on rel-
vastatud. Ta testib teadlikult ametniku 
närvi katkemise piire. Suure tõenäosu-
sega teab ta ka seda, et politseinik võib 
relva kasutades kõhelda, sest olukord 
võib pöörduda seaduse mõttes tema 
vastu. Mina julgustan meie inimesi 
lahendama situatsioone nende vahen-
ditega, mis politseinikule tema tööks 
antud on. Kui relva kasutamine on 
seaduslik ja olukord on äärmuslik, siis 
ei ole vaja oodata täiesti viimast het-
ke, kus sul endal või kolleegil on hang 
juba seljas,“ võtab korrapidajana töö-
tav Jaanus asja kokku. Nii reapolitsei-
nikud, turvataktikud kui ka eriüksuse 
liikmed toetavad mõtet, et kui riik 
annab politseinikule relva, siis peab 
ta usaldama ka ametniku otsust sellest 
vajaduse korral tulistada. 

„Eesti riik ei korralda inimeste 
elust lahkumist. Meil ei ole surma-
nuhtlust ega eutanaasiat. Aga polit-
seinik on siin erand, sest andes polit-
seinikule relva, annab riik mitte ainult 
õiguse, vaid paratamatult ka kohustu-
se vajaduse korral kelleltki tervis või 
elu võtta. See vastutus on politseitöö 
pärisosa samamoodi nagu viisakus või 
seaduspärasus,“ arutleb Preinvalts. 

K-komando juhi Hannes Perki ar-
vates on politseipatrulli jaoks tegemist 
mõneti skisofreenilise olukorraga. 
„Välitöö ametnik ja nähtav politsei-
nik peab sajast 99 juhul olema lahke 
ja sõbralik ning olukordi sõnadega 
lahendama. Ja siis on see üks täiesti 
ootamatu juhtum, kus tuleb olla väga 
konkreetne, jõuline ja otsustav. Eriük-
suse tööstiil on selles mõttes ühetaoli-
sem, et võime kogu aeg hoida jõulise-
mat joont,“ kirjeldab ta.  

Argumendid 
varustusevööl

Perk ja Preinvalts räägivad mõlemad, 
et seni on kurjategija tulistamise juhtu-
mid olnud Eestis säärased, kus situat-
sioon on küll ootamatu, kuid ründe 
taust ja motivatsioon on kõigile meile 
mõistetavad. Me teame siinsete kurja-
tegijate tegutsemise põhimõtteid, os-
kame ohte ette näha ja meie vahendite 
ning taktikaga need ka elimineerida. 
Eestist kaugemale vaadates on aga pilt 
teistsugune ning paljude teiste riikide 
eeskujul oleme hakanud osa etteval-
mistuse põhimõtteid ümber tegema. 

„Viimasel paaril aastal Euroopas 
toimunud rünnakute suurem eesmärk 
on olnud hirmu ja ebakindluse kül-
vamine ning selle hirmutunde võima-
likult laiadele massidele levitamine. 
Inimeste tapmine ning politseinike 
ründamine on vahend selle eesmär-
gi saavutamiseks. See ei ole olukord, 
kus pätt tulistab, sest tahab põgene-
da või klaaritakse omavahel arveid. 
Kogu tegevus plaanitakse nii, et teki-
tada maksimaalset paanikat ja hirmu, 
mis eskaleerub iga sekundiga,“ lausub 
Preinvalts. Tema väitel on Euroopas 
rünnakute korraldajateks sageli olnud 
inimesed, kelle suhtumine surma ja 
vägivalla kasutamisesse on hoopis eri-
nev eurooplastest: „See asjaolu on po-
litseitöös tähtis, sest oleme harjunud 
mõtlema nii, et meil on varustusevööl 
argumendid, miks inimene peaks min-
gi tegevuse lõpetama. Ründaja jaoks, 
kes surma ei karda või seda isegi soo-
vib, pole aga tulirelv kindlasti selline 
argument, kui oleme politseinikena 
harjunud.“ 

RELV
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PERSOON

Üks samm paremal eriolukorraks 
valmistumisel oli teenistuspüstolite 
uuendamine. Juba ainuüksi Glocki 
salve suurem maht annab Makarovi-
tega võrreldes politseinikule parema 
võimaluse olukord lahendada. Teine 
muudatus on laskemoona tüübi vahe-
tamine. „Tavaline teravatipuline täis-
mantelkuul läheb päris kaugele, enne 
kui tema mõju avaldub. Õõnesotsaga 
kuul hakkab kehasse jõudes kohe pi-
durdama ja tekitab küll rohkem vigas-
tusi, aga see peatav mõju on suurem 
ning ei tohiks olla vajadust inimest 
mitu korda tabada,“ selgitas Kümnik 
moonatüüpide erinevust. 

Samuti võivad politseinikud nüüd 
teenistusrelva kanda laetult ehk pad-
runit padrunipesas ning relva kogu aeg 
laskevalmis. „Maailma näidete varal 
arenevad sündmused, kus lähidistant-
silt tuleb relva kasutada, nii kiiresti, et 
üldjuhul ei ole võimalik laadimisliigu-
tust ära teha. Politseinikul peab olema 
võimalik ühe käega haarata kabuurist 
relv ja teha lask,“ sedastab Kümnik. 

Praegu kavandab PPA tugirelvade 
uuendamist. Tugirelv tähendab seda, 
et laskjal on võimalik kasutada õlatuge 
ning relval on suurem tulejõud. Pearel-
vur märgib: „Meil on ka praegu osas 
tööliinides automaatrelvad, kuid tugi-
relvana oleme kasutanud püstolkuu-

lipildujaid. Uus tugirelv on aga kõigi 
jaoks automaat ning seda just maailma 
üldise julgeoleku pildi ja seniste rünna-
kute tehiolusid arvestades.“ 

Relv ise ei kaitse siiski kedagi, vaja 
on meest või naist, kes seda kasutab. 
Kuigi äärmuslike olukordade lahenda-
mise põhjalikemad oskused on eriük-
susel ja kiirreageerijail, on suure tõe-
näosusega esimesena sündmuskohal 
kõige tavalisem politseipatrull. Linnas 
jõuab abivägi väljakutsele kiiresti. Es-
mareageerija võib proovida olukorra 

ajutiselt külmutada ning siis suurema-
te jõududega ohutumalt lahendada, 
kuid keskustest kaugemal mõõdame 
abijõududude saabumise aega ikkagi 
kümnete minutitega. 

Saaritsa sõnul keskendutakse prae-
guses politseinike väljaõppes ning tak-
tikalistel treeningutel sellele, et esma-
tasandi korrakaitsja ehk n-ö kollases 
vestis politseiametnik suudaks tegutse-
da ka ohtlikus relvastatud konfliktis. 
„Mõte, et äärmuslikele juhtumitele 
võiks reageerida ainult parema välja-
õppe ja varustusega kolleegid, on hea, 
kuid praktikas teostamatu. Olukorras, 
kus ilma igasuguse kaitseta inimesed 
jäävad kurjategija tule alla, on korra-
kaitsja teenistuspüstol esimene vahend, 
millega saab ja tuleb halvale vastu ha-
kata. Nagu kõik ülejäänudki vahendid 
politseitöös on teenistusrelv meil mitte 
kurjategija või meie enda jaoks, vaid 
kellegi ema või poja kaitseks.“

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroo

Psühholoogilisest 
valmisolekust  

räägitakse üha rohkem.
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 Politseinik peab olema 
 seal, kus on pätt 

Vseviov:Vseviov:
Jonatan
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Augustis Eesti suursaadikuna USAs tööd alustanud 
Jonatan Vseviov räägib intervjuus Radarile, 
kuidas Eestit Ameerika Ühendriikides nähakse, 
lahkab julgeolekuprobleeme ja arutleb, mis moodi 
saab politsei inimestes turvatunnet tekitada.
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nud. Alati on olnud erimeelsusi. USA 
poliitika on alati olnud võitluslik, aga 
mulle tundub, et intensiivsus on suure-
nenud. Arvan, et see pole ainult USA-
le omane nähtus, vaid seda on näha 
igal pool läänemaailmas. 

Kõiki neid arengusuundi on näha 
ka Euroopas. Ameerika peab tihti liht-
salt arutelusid valju häälega ja ajaliselt 
varem. Kas see teeb tugevamaks või 
nõrgemaks? Lääne ühiskond on alati 
igasugusest kriisist tulnud lõpuks tuge-
vamana välja.

Kui võtame arvesse ka teie vara-
sema kogemuse Washingtonis, siis 
kuidas Eesti USA-le paistab?

Eesti kuvand on suurepärane. Meid 
teatakse kui riiki, mis võtab julgeole-
kut tõsiselt. Siin on suur teene meie 
kaitsekulude tasemel, eriti neil päevil, 
kui USA president on tõstnud kaitses-
se panustamise kogu transatlantilist 
suhet käsitleva debati keskmesse. Tea-
takse ka meie panust rahvusvahelistel 
operatsioonidel. 

Praeguseks on meie kuvand palju 
laiem. Meid teatakse kui innovaatilist 
riiki. Meie e-riik lööb laineid. Kas või 
see, et Eesti inimesed deklareerivad 
oma makse ilma maksuametisse mi-
nemata, täitmata füüsiliselt hunnikuid 
dokumente. Või see, et me ostame 
ja müüme autosid, minemata meie 
mõistes ARKi, USA mõistes DMVsse. 
See on täielik ime ning inimesed tea-
vad sellest aina rohkem. Teatakse ka 
meie iduettevõtted, mis on arenenud 
suureks, nagu Skype ja TransferWise. 
Meid teatakse kui nooruslikku, kiiret, 
väga kõrgelt arenenud ja julgeolekut 
tõsiselt võtvat riiki. 

Probleem on, et palju on neid, kes 
pole kunagi Eestist kuulnudki. See on 
paratamatu. Eesti on väike riik kauges 
piirkonnas. Mida vähemaks jääb neid, 
kes pole meist kuulnud, seda parem. 
Sellele aitab kaasa meie e-riigi edulugu.

Kuidas on teil esimesed kuud USAs 
möödunud?
Jonatan Vseviov: Väga töiselt ja kii-
relt. Kuigi see on mulle tuttav linn ja 
olen juba mitmendat korda seal, võtab 
sisseelamine iga kord aega. USAs on 
tempo alati kiirem kui Euroopas. Seal 
on meeletu lahing kogu aeg.

Olete varem ka Washingtonis ol-
nud, nii et see tuleb ilmselt kasuks.

Paljud inimesed on samad, asukoht on 
sama. Sellele vaatamata on Washington 
täiesti teine linn võrreldes sellega, kui 
ma olin seal eelmine kord, mil presi-
dent oli Barack Obama, ja üle-eelmine 
kord, mil president oli George W. Bush. 

Muutus on põhimõttelisem. Kaas-
nenud on kiirus. See, millise tempoga 
vahetuvad põhiteemad uudistes. Tee-
ma võib domineerida uudistes ja kaks 
päeva hiljem on uus teema. Intensiiv-
sus – see, kui emotsionaalselt laetult 
mõlemad pooled kõiki küsimusi mõ-
testavad. Olen kuulnud, et väljaspool 
Washingtoni see nii intensiivne pole. 
Tavalise ameeriklase jaoks on poliiti-
line küsimus kauge. Ma ei tea, kas see 
on nii, aga Washingtonis on näha, et 
kogu debatt on läinud emotsionaalse-
maks ja intensiivsemaks. 

Asjad, mis olid omal ajal iseenesest-
mõistetavad, seda enam ei ole. Ja pola-
riseerumine. Ükskõik, mis küsimus ka 
kerkib, pole võimalik olla neutraalne. 
Oled kas meiega või meie vastu. Viima-
ti oli seda näha Ülemkohtu kohtuniku 
ametisse nimetamisel, mis läks väga 
napilt. 51 saadikut 100st olid poolt. 
Mõlema poole jaoks polnud asi selles, 
kes saab kohtunikuks, vaid küsimus oli 
igavikuline. Ja nii on iga päev.

Kas polariseerumine ja intensiivsus 
USA arengut pärssima ei hakka?

Ma ei tea, seda me näeme tulevikus. 
Aga see on kindlasti midagi, mida ma 
pole sellises intensiivsuses varem näi-

Vseviov:
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Kui suur on diplomaatide töö selles, 
et Eesti oleks nähtav?

Eesti saatkonna tööl on siin kõige 
väiksem osa. Üldiselt on nii, et musta 
valgeks rääkida on võimalik, aga väga 
raske. See ei õnnestu kunagi sada prot-
senti. Kuvandiga on samamoodi. Kui 
oled ebaefektiivne, siis väita, et oled 
efektiivne, on erakordselt keeruline. 

Nii Eesti välisteenistuse kui ka teis-
te riiki tutvustavate inimeste töö teeb 
lihtsamaks see, et räägime seda, mis on 
tõsi. Kui me tegelikult oleksime midagi 
muud, siis oleks meie töö mitu korda 
keerulisem. Fakt on, et Eesti e-riik on 
arenenud. Me ei anna Eestis tihti enda-
le aru, kui arenenud see on ning kui-
võrd ennekuulmatu on teiste arenenud 
lääneriikide jaoks, et saame valdava 
osa oma asjatoimetustest internetis ära 
teha. See, mis meil on ammu iseenesest-
mõistetav, on ime paljude teiste jaoks.

Saab vist öelda, et Eesti ja USA 
suhted on head.

Need on laitmatud.

Kui me võrdleme Donald Trumpi ja 
Barack Obama administratsiooni, 
siis mis on Eesti vaatepunktist nen-
de põhilised erinevused?

Muidugi on erinevusi palju. President 
on teine ja teisest parteist. Stiil on täies-
ti teine nii presidendil kui ka administ-
ratsioonil. Paljud inimesed hääletasidki 
Donald Trumpi poolt ilmselt seetõttu, 
et tema poliitika oleks erinev. Suur eri-
nevus Obama ja Trumpi administrat-
siooni vahel on vaade kaubandusele, 
sealhulgas kaubandusele Euroopaga. 
Siin on Eestil üksinda keeruline mida-
gi ära teha, sest kaubandusküsimusi 
lahendame Euroopa Liidus ühiselt. 
Tean, et minu kolleegidel, kes esinda-
vad Euroopa Liitu nendes küsimustes, 
on käed-jalad tööd täis. Suhtumises 
kliimamuutusesse erinevad Obama ja 
Trumpi administratsioon. Erinevus on 
sammudes Lähis-Ida suunas. Kõige sel-
le juures on jäänud muutumatuks aga 
kõige olulisem küsimus ehk kas Amee-
rika Ühendriigid meid toetavad. See on 
jäänud muutumatuks ka meie poolt. 

Eesti on alati eeskujulik olnud 
kaitsekulutustega. Need on olnud 
vähemalt 2% SKTst, mis on NATO 
nõue. Viimasel ajal on tõstatatud 
küsimus, kas Eesti peaks sihtima 
hoopis 2,5% või isegi 3%.

Või lausa 100%. Põhimõtteliselt on 
võimalik numbreid sajani välja käia.

Kas välismaal oodatakse, et Eesti 
panustaks veel rohkem?

Siin pole küsimus, mida välismaal oo-
datakse. Välismaal oodatakse, et kõik 
NATO liikmesriigid täidaks nende 
endi antud lubadusi. On olemas veel 
protsente, mida NATOs kasutatakse. 
Kaitseküsimustes on need mõõdikud 
mingil määral lihtsustatud. Üldistatult 
on küsimus, kas me oma lubadusi täi-
dame või mitte. Kaitsekulude poolest 
pole Eestil midagi häbeneda. 

Küsimus, mida peame arutama ja 
laiemalt mõtestama, on, kas oleme ra-
hul sellega, mis meil praegu on, või va-
jame enamat. Siin on üheks piiriks null 
ja teiseks sada. Kus on sobilik tasakaal? 
See on ühest küljest ühiskondliku debati 
tulemus. Kuhugi kulutatud sent on mu-
jalt võetud sent. Siin tuleb valida heade 
ja heade ideede vahel. Teiselt poolt on 
oluline, et see debatt oleks intelligentne, 
mitte ei sõltuks mingisugusest protsen-
dist või ülimast lihtsustusest.
 
Kui vaatame Venemaa ja Hollandi 
viimast konflikti küberrünnakute 
pärast, GRU aktiivsuse kasvu ja sõ-
jaõppust Vostok 2018, siis mis ohud 
varitsevad Eestit Venemaa poolt? 
Eelkõige küberruumis, sest Eestis 
on varsti tulemas valimised. 

Samad ohud, mis varitsevad laiemalt 
lääne ühiskonda. Kunagi võis olla nii, 
et Eesti teadvustas neid ohte, aga tei-
sed liitlased mitte, sest nad asusid geo-
graafiliselt kaugemal. Nüüd näeme, et 
enamik ohte ei sõltu enam tingimata 
geograafiast. See, kui oled kaugel, ei 
tähenda, et sul on turvaline. Eesti on 
mitmes mõttes paljude ohtude jaoks 
paremini valmis kui mitu meie liitlast.

Kuidas?
Mitte selle pärast, et oleksime rikka-
mad või võimsamad, vaid me oleme 
paremini ja kauem endale teadvusta-
nud, et need ohud eksisteerivad. Kõi-
ge parem on tuua näide propaganda 
valdkonnast. Kõige tõhusam relv pole 
mitte vastupropaganda, vaid see, kui 
inimesed teavad, et tegu on propagan-
daga, ning suhtuvad sellesse skepsise-
ga. Meil on ammune kogemus ja loo-
mupärane umbusk kõige sellise vastu, 
mis kuidagi propagandaga seostub. 

Küberjulgeoleku puhul pole täna-

Meid teatakse  
kui riiki, mis võtab  

julgeolekut tõsiselt. 

päeval küsimus ainult selles, kui tur-
vatud on valitsuse infosüsteemid. See 
on muidugi tähtis komponent, aga 
küsimus on selleski, kuivõrd arenenud 
on üksikinimeste küberhügieen. Kas 
inimesed panevad maast leitud mälu-
pulga enda arvutisse, et vaadata, mis 
seal peal on; kas nad klõpsavad tund-
matutel linkidel, kas kasutavad paroo-
lina 0000 või midagi muud? Me oleme 
kübervaldkonnas arenenud. 

Eestil on kübervaldkonnas koge-
must ilmselt rohkem kui teistel 
NATO liikmesriikidel. Kui pöördume 
uuesti tagasi Hollandi ja Venemaa 
näite juurde ning vaatame üldise-
malt NATOt, siis mis teadmisi või 
võimekusi saab Eesti liitlastele 
pakkuda?
Hollandi kaasuse kommenteerimiseks 
ütlen, et kasuks tuleb see, kuidas riigid 
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Vseviovi CV
Alates 08.2018 Eesti suursaadik  
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11.2001–12.2002 Tartu Linnavoli-
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Jonatan Vseviov on abielus ja kahe  
lapse isa.
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teevad avalikuks paljusid asju, mida 
nad varem ei teinud. See on üks efek-
tiivsemaid meetmeid hübriidse rünna-
kutegevuse vastu. Isegi kui kulub palju 
energiat, et selgeks teha, mis riik või 
organisatsioon rünnaku taga on, tasub 
see ennast ära, sest vastasel juhul tekib 
arusaam, et kuritegusid on võimalik 
karistamatult korda saata. Niisugune 
on muuseas nõuanne, mida Eesti on 
jaganud. 

Meie puhul on paratamatu, et me 
ei ole küll teistest suuremad, aga oleme 
kiiremad ja teistest natuke ees. Oleme 
mõelnud küberjulgeolekuprobleemide-
le ilmselt veidi kauem kui teised riigid. 

Nõuanne, mida saame anda, tu-
leneb meie enda teadmistest. See on 
ka põhjus, miks NATO Küberkait-
sekeskus Tallinnas on üks suuremaid 
NATO samalaadseid organisatsioone. 
Häkkereid toodavad ka muud maa-
ilma riigid. Serveriparke on mujalgi. 
Selles võib-olla ei suuda me teistest 
eespool käia, aga läbimõeldavuse ko-
halt küll. 

Mainisite Hollandiga seoses avali-
kustamist. Venemaa sõjaväeluure 
(GRU) on viimase poole aasta jook-
sul sattunud meediasse erinevate 
intsidentidega. Sellest on tekkinud 
teooriad, kas Venemaa tahab kuul-
saks saada või on hakanud läänerii-
gid sellest rohkem rääkima või on 
tegemist ebakompetentsusega. Mis 
võib selle taga olla?

Raske öelda. Ma ei tea, mis vastus on, 
ja ma pole kindel, kas keegi üldse seda 
teab. Võib spekuleerida. Võib-olla on 
see kombinatsioon kõigest. Kindlasti 
on lääneriigid ise läinud suurema ja 
jõulisema avalikustamise teed varase-
mate perioodidega võrreldes. Vahest 
on siin ka teatud annus ebakompetent-
sust, miks selline tegevus toimub. 

Ma olen ka seda trendi tähele pan-
nud, ilmselt kõik on. Kui varem oli 
GRUst maailma ajakirjanduse veer-
gudel erakordselt harva juttu, siis on 
nüüd vaat et iga nädal uus uudis.

Hüppame nüüd teisele julgeoleku-
teemale. Suuremad terrorirünna-

kud Euroopas jäävad paari aasta 
taha, ja kuigi ka praegu toimub 
rünnakuid, siis on need pigem väik-
semad. Kas see tähendab, et ISIS on 
nõrgenenud, või suudavad Euroopa 
riigid rünnakuid nüüd paremini 
ennetada?
Arvan, et siin on jällegi kombinatsioon. 
Olen kindel, et suutlikkus on läinud pi-
devalt paremaks. See on alati nii, et kui 
millelegi hakatakse tähelepanu pööra-
ma, hakatakse raha kulutama, siis lä-
heb suutlikkus paremaks. Rahvusvahe-
lised terroristlikud organisatsioonid on 
nõrgenenud. See muidugi tingimata ei 
tähenda, et väheneb nende suutlikkus 
rünnakuid korraldada. 

Terrorismi puhul on kahetsusväär-
ne see, et kuna tegemist on asümmeet-
rilise taktikaga, siis isegi kui organisat-
sioon on nõrk, ei pruugi see tähendada, 
et rünnakute tõenäosus väheneb. Para-
doksaalselt võib see tähendada vastu-
pidist. Organisatsioonil, mis on jäänud 
ilma oma tugibaasist, ei ole enam muud 
alternatiivi kui kasutada järjest enam 
asümmeetrilisi vahendeid. 
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Terrorismi puhul ei soovita kellele-
gi lohutada end sellega, et mastaapseid 
rünnakuid on vähemaks jäänud. Piisab 
ühest eksimusest ja juhtub midagi ko-
hutavat. On selge, et on inimesi, kes 
sooviksid nii Euroopas kui ka Põhja-
Ameerikas kohutavate tagajärgedega 
rünnakuid läbi suruda. Selle asümmeet-
ria traagika on, et meil piisab ainult 
ükskord eksida, seevastu kui teine pool 
saab endale eksimusi pidevalt lubada.

Terrorism pole kindlasti kadunud. 
Ebastabiilsus soodustab terrorismi te-
ket ja see on pigem kasvanud kui ka-
hanenud. 

Kui suur on oht Eestile?
Seda on mul keeruline öelda, sest seda 
oskavad hinnata teised inimesed, tei-
sed asutused. Arvan, et päris olematu 
pole see olnud ega ole kunagi.

Aga kui võrdleme praegust olu-
korda sellega, mis oli mõni aasta 
tagasi?

Ma ei oska seda võrrelda. See pole 
minu eriala. Selle jaoks on teised sise-
ministeeriumi valitsemisala pädevad 
asutused. Tuleb lugeda, mida kaitse-
politsei oma aastaraamatus kirjutab. 

Üldiselt arvan, et terrorismi ennus-
tamine on erakordselt tänamatu töö. 
Usun, et keegi ei taha olla olukorras, 
kus ta ütleb, et midagi kunagi juhtu-
da ei saa, ning siis järgmine päev see 
juhtub. Neid trende ennustada on era-
kordselt keeruline. Terrorism vapus-
tab, sest see tabab meie nõrka kohta 
ootamatult.
 
Läänes ja meilgi pannakse tänavai-
le tõkkeid, et rünnakute eest kaits-
ta. Pingelisemates olukordades 
on toodud tänavaile ka automaat-
relvadega politseinikke. Kas see 
tekitab inimestes kindlustunnet?

See on ammune debatt ka sõjalise jul-
geoleku puhul. Et kui palju aitab kaa-
sa turvatunde tekitamisele see, et meil 
on oma jõudu pidevalt näha, või kas 
mingist hetkest võib selline tegevus ise 
tekitada ebakindlust ja hirmu. Tõe-
näoliselt on mõlemad õiged, aga kus-
kil on tasakaalupunkt, mis tuleb üles 
leida. Olen seda meelt, et seaduskuu-
lekale kodanikule tekitab politseinike 
nägemine tänaval alati turvatunnet.

Isegi automaatrelvaga?
Jah. Seda mõtet jätkates: kui see au-

tomaatrelv on ootamatult käes, va-
rem pole olnud, aga praegu äkki on, 
siis tekitab see loomulikult küsimusi. 
Kui me aga üldisemalt küsime endalt 
näiteks, et kui tänaval, kus ma elan, 
sõidab iga päev mööda politseiauto, 
siis kas see tähendab, et tegemist on 
ohtliku piirkonnaga, kus politseinikud 
peavad kogu aeg käima? Või tekitab 
see tunde, et tegu on turvalise piirkon-
naga, kuna seal käib kogu aeg politsei-
nikke? Seda võib mõlematpidi tõlgen-
dada. See mõjub inimestele erinevalt. 

Olen alati olnud seda meelt, et kui 
politseiniku sage nägemine tekitab 
ebaturvalisustunnet, siis pole viga sel-
les, et politseinikku on kogu aeg näha, 
vaid pole suudetud selgitada, miks po-

litseinik seal on ja mida ta teeb. Sama 
loogika kehtib ka relvastuse küsimu-
ses. Kui automaadiga politseinik teki-
tab kodanikus ebakindlust või hirmu, 
siis pole probleem mitte relvas, vaid 
selles, et midagi on jäänud selgitama-
ta. Kui sellest on pikemalt räägitud, 
siis peaks seaduskuulekale kodanikule 
see tekitama turvatunnet, sest näitab, 
et riik suudab reageerida.

Kui seletamise asemel meie tege-
vus hoopis segadust külvab, näiteks 
ei suudeta põhjendada, miks mingeid 
asju tehakse, siis võib see loomulikult 
kompetentsuse kahtluse alla seada. 
Turvatundele mõjub laastavalt, kui 
inimesed ei usu, et õiguskaitseorganid 
on kompetentsed. Siin tuleb olla ette-
vaatlik. 

Kui politseinikke on kogu aeg näha 
relvadega või pole neid kunagi näha 
kuskil, siis kumb tekitab turvatunnet? 
Arvan, et politseiniku nägemine teki-
tab turvatunnet.

Mõni kuu tagasi said noortejõugud 
palju meediatähelepanu. See võis 
inimestes hirmugi tekitada. Kas 
sellisel puhul peaks rohkem polit-
seinikke tänavale tooma?

Tavaliselt on nii, et kui inimestele tun-
dub, et paljudes kohtades on pätid, 
siis on esimene küsimus, millele inime-
ne mõtleb, kus on politseinikud. Kui 

inimestel on tunne, et tänavatel on 
pätid, siis on ainuke vastumürk kohe 
näha seal politseinikke. See ei tähenda, 
et peame igale valesti tõlgendatud uu-
disele reageerima tõmblevate sammu-
dega, aga ma arvan, et kui kuvandis 
on palju pätte, siis tekitab turvatunnet 
see, kui kuvandis on näha politseinik-
ke ja nende reaktsiooni. 

Me ei usu, et oleme kunagi maail-
mas, kus pole ühtegi pätti. Küll taha-
me aga uskuda, et iga kord, kui mõni 
pätt kuskil toimetab, on politseinik tal 
jälil ja jõuab kiiresti kohale. See kehtib 
nii füüsilises kui ka kuvandi maailmas. 
Kui lehtedes kirjutatakse sellest, kui-
das pätid toimetavad, siis peaks ole-
ma politseinike ja teiste samal teemal 
kaasamõtlevate inimeste huvides, et 
needsamad lehed järgmisel päeval kir-
jutaksid, kuidas politsei selle problee-
miga tegeleb. Kui üks neist kahest jääb 
puudu ehk räägitakse ainult, kuidas 
pätid tegutsevad, siis saab turvatunne 

Oleme mõelnud 
küberjulgeoleku 

probleemidele veidi 
kauem kui teised riigid. 
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kahjustada. Eks ta on ka teistpidi. Kui 
lehed kirjutavad ainult sellest, kuidas 
politsei toimetab, siis võib mingi hetk 
tekkida tunne, et ...

... et on politseiriik.
Et on nagu politseiriik. Siis tekib kü-
simus, kas reageeritakse üle või milles 
on asi. Päeva lõpuks on politsei meil 
sellepärast, et ta looks turvalisust ja 
reageeriks ohtudele, mis ühiskonnas 
kahetsusväärsel kombel eksisteerivad. 
Tuleb tekitada tunne ja arusaamine, et 
politsei on selle probleemi vastu. Kui 
probleemiks on noortejõugud, siis nad 
tegelevad nendega. 

Tuleb näidata, et suudetakse jooks-
valt reageerida, mitte ei magata üle-eel-
misel aastal suureks probleemiks olnud 
teema otsas. Politseinik peab olema 
seal, kus on pätt. Pole mingit kasu sel-
lest, kui politseinik on suurepäraselt 
seal, kus pätte pole, ja tunneb heameelt, 
et seal pole pätte. Kui pätt on küber-

ruumis, peab politseinik olema küber-
ruumis; kui pätt on tänaval noortejõu-
gus, peab politseinik olema tänaval. 
Kui pätt läheb tänavalt küberruumi, 
siis peab politseinik talle järele minema. 

Kui vaatame nüüd laiemalt julge-
olekuolukorda, siis mis ohud võivad 
lähiaastatel üles kerkida Eesti ja 
Euroopa suhtes?

Ma arvan, et kõik ohud, mis on mõel-
davad, on pidevalt tähtsad. Suures 
plaanis näen kaht probleemide kimpu. 
Üks on see, mis tuleb meile tinglikult 
öeldes lõunast. 

Ehk siis Lähis-Idast ja Põhja-Aafri-
kast.

Jah, aga kaugemaltki. See ei pruugi 
avalduda ainult lõunas, sest sellised 
ohud geograafilisi piire ei tunne. Nen-
de juured on ebastabiilsuses ja need 
väljenduvad mitteriiklike osaliste tege-
vusena. 

Teine kimp ohtusid seondub Eu-
roopas Venemaa tegevusega ehk klas-
sikalise riikliku tegevusega, mis õõnes-
tab meie elukorraldust seestpoolt. 

Ma ei näe, et kumbki nendest prob-
leemidest kaoks. Pigem on need ajas 
kasvanud kui kahanenud. Selle juures 
on positiivne, et lääne suutlikkus neid 
ohte näha on muutunud paremaks.
 
Venemaa sõjaõppusel Vostok 2018 
osales väidetavalt 300 000 sõja-
väelast. Mis on nende eesmärk? Kas 
nad valmistuvad sõjaks või lihtsalt 
hirmutavad?

Kõik sõjaväed valmistuvad alati sõ-
jaks. Ma ei tea ühtegi sõjaväge, kes 
valmistuks millekski muuks. Ma ei 
tea, mis on Venemaa eesmärgid. Sa-
mas olen ma kindel, et Venemaa teab, 
mis on tema eesmärgid. See ei tähen-
da, et nad tahavad seda alati avalikult 
välja öelda. Usun, et kõigil nendel te-
gevustel, mida rahvusvahelisel areenil 
näeme, on üks läbiv joon ja laiem ees-
märk. 

Ma ei oska neid eesmärke otsida 
kuskilt mujalt kui praktikast. Sellest, 
mida oleme näinud reaalselt toimu-
mas. Siin näeme igasuguseid mure-
likuks tegevaid arengusuundi kuni 
sõdade ja naaberriikide provintside 
annekteerimiseni välja. Oskan leida 
seletusi eesmärkidele Venemaa ameti-
isikute ametlikest ja avalikest selgitus-
test, kus oleme lugenud juba aastaid 
vanu avaldusi sellest, et Venemaa hin-
nangul vajab Euroopa julgeolekuarhi-
tektuur põhimõttelist ümberkorralda-
mist jmt. 

Meie ei saa endale lubada, et igno-
reerime seda, mis toimub, ja loodame 
parimat. Me peame olema valmis vas-
tama kõigele sellele, mis toimub ja mis 
toimuda võib. Me ei pea tegema seda 
üksi, vaid koos liitlastega. Selles mõt-
tes on läänemaailma valmisolek ning 
üldine suutlikkus viimastel aastatel 
märkimisväärselt paranenud.

Toomas Randlo
vabakutseline ajakirjanik

Seaduskuulekale 
kodanikule tekitab 

politseinike nägemine 
tänaval alati turva
tunnet.
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Korrektne, asjatundlik ning soliidse välja näge-
misega politseipatrull on üks Eesti riigi praegustest 
nägudest, mida märkavad inimesed mujalgi 
maailmas. Politseimissioonil Sloveenias paistsid 
meie politseinikud positiivselt silma igas mõttes. 

Lähinaabrite kolleegidki kiida-
vad meie politsei varustust. 
Patrullauto on selle kuvandi 

lahutamatu osa, sest mis oleks po-
litseipatrull ilma korraliku autota. 
Teekond ideaalse patrullauto poole 
kulgeb kohati üle kivide ja kändude, 
kuid PPA sajandal sünnipäeval pat-
rullitakse tänavatel korralike ja ilu-
sate autodega ning minna saab ainult 
veelgi paremaks. 

PPA autod sõidavad aastas kokku 
ligikaudu 20 000 000 kilomeetrit. See 
on jämedalt võttes 25 korda Kuule 
ja tagasi. Nii suur hulk kilomeetreid 
tähendab hiiglaslikku logistilist üles-
annet nii Kristo Lensmendile, kes on 
maismaasõidukite teenuse planeerija, 
kui ka Kristjan Toomile, kelle vas-
tutusala on kõige muu kõrval auto-
des kaasa sõitev varustus. Need kaks 
meest loovad PPA autopargi, tagavad 
vajaliku varustuse ning hoolitsevad 

Patrullauto

selle eest, et autod oleksid korras, nüü-
disaegsed ja parimad võimalikud.

Saja aastaga nullist 
kangelaseks

Vanemad olijad meenutavad ikka 
värskelt uuesti vabaks saanud riigi 
politsei köögipoolt 90ndail: suvalise 
mõõduga kottis politseivorm ja varus-
tuse puudus, pingeline aeg ühiskonnas 
ning loomulikult autopark, mida ise-
loomustas nõukogude režiimist jäänud 
segadus.

Meie päevil kõlab see jaburalt, aga 
Eesti politsei algusaastail, vahetult pä-
rast Vabadussõda politseil transpor-
divahendeid ei olnud ning loota tuli 
kiiretele jalgadele ja talvel suuskade-
le. Siis tulid hobused ning jalgrattad. 
1926. aasta paiku hakkasid ilmuma 
esimesed sõiduautod, kasutati palju 
ühissõidukeid. 

Taasloodud politsei alustas miilit-
salt üle võetud autopargiga, milleks 
olid peamiselt UAZid ja Ladad. Esi-
mesed mõnikümmend Lääne sõidu-
kit saadi naabritelt Soomest, Rootsist 
ning Saksamaalt. Needki olid vanad, 
mis meie politseile hädaga veel sobi-
sid. 1994. aastal soetati esimesed uued 
autod: Opel Astrad ja Suzuki Vitarad. 
Vanemad olijad PPAs meenutavad, 
kuidas taasloodud politsei algusaastail 
tuli patrullis käia oma riietega ning 
mõned miilitsalt üle võetud autod olid 
nii kehvas korras, et neid tuli näiteks 
parkida alati kõrgemale, et pärast 
oleks lihtsam käima lükata. Raamatu-
jagu lugusid võib rääkida autode pa-
randamisest käepäraste vahenditega. 

Praeguseks on PPA sõiduautod 
kuni viie aasta vanused ning nende 
kasutus lihvitud optimaalse lähedale. 
Autopark on nagu Tallinna linn, mis ei 
saa kunagi valmis, sest tehnika areng 
on tohutu kiire. Kuid see pole olnud 
kunagi nii uudne kui nüüd politsei sa-
jandal aastapäeval. 

Igaks vajaduseks kõige 
parem sõiduk

Suurem osa PPA sõidukeist on nüü-
disajal liisingus. See pole odavaim la-
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AUTO

Patrullsõiduk peab  
olema väga hea

Patrullisõiduk ei ole pelgalt trans-
pordivahend, mis politseinikud ühest 
punktist teise viib. See on liikuv kon-
tor. On neidki, kes nimetavad Škoda 
Superbi priiskamiseks, sest kogu töö 
saaks ära teha ka Dacia Loganiga. 
„Muidugi saaks, aga ilmselt politseini-
ke tervise ja motivatsiooni hinnaga,” 
lausus Toom.

„Reaalsus on aga see, et patrull-
sõiduk töötab keskmiselt 18–22 tundi 
ööpäevas ning politseinikud on autos 
enamiku ajast. Kaasa sõidab pagasiruu-
mitäis varustust, politseinikud peavad 
autos istuma relvavöö ja kuulivestiga 
ning lisaks peavad sinna ära mahtu-
ma ka kliendid. Seepärast ei hangi PPA 
enam patrullsõidukiks Škoda Octavia 
suuruseid autosid, sest kõik vajalik ei 
mahu nendesse ära. Kasutuses olevad 
vahetuvad tsükli lõppedes suuremate 
vastu,” kirjeldas Lensment. 

Patrullis käivate sõiduautode va-
rustuses on tugirelva hoidja, pagasi-
ruumis riiulite süsteem, autoga sõi-
dab kaasa sundpeatamisvahend, suur 
tulekustuti ning lamp, samuti kiivrid, 
kilbid ja tugirelv. Tööd aitab teha e-
politsei, rääkimata raadiojaamast ning 
märgutuledest. Tänapäeva autodel 
on LED-lisatuled ja videoregistraato-
ri süsteem, mis filmib nii ette- kui ka 
tahapoole. Nimekiri ei ole ammendav. 
Bussid on täiesti teine ooper. Lisaks 
eelnevale on neis kinnipidamisruum ja 
hästi varustatud tööruum. Ühiskond 
on nii palju muutunud ning politsei 
töö iseloom koos sellega.

Nüüdseks on kõigil uutel patrull-
sõidukitel automaatkast. Nelikvedu 
on praegu ainult sõiduautodel, kuid 
lootus on ühel hetkel öelda sama bus-
side kohta. Nelikvedu on reaalne va-
jadus, et tulla toime ka nende talviste 
ilmastikuoludega, mil tavainimestel 
soovitatakse autod koju jätta. Pealegi 
viivad väljakutsed patrulle kohati kõi-
ge ootamatumatesse kohtadesse – põ-
geneja putkab ikka sinna, kus tagaaja-
jaid on lihtsam maha raputada. 

Automaatkast ei ole pelgalt polit-
seinike mugavuse pärast. Käsikastiga 
oskavad kahtlemata kõik sõita, aga 
kolmandat kätt märgutulede, helisig-
naalide ning raadiojaama kasutami-
seks näiteks tagaajamise situatsioonis 
ei ole inimestele veel kasvanud.

SARi vajadused on erinevad, liiklus-
järelevalve ja kesklinna patrulli va-
jadused on erinevad, maakonnas on 
omamoodi. Piirivalve on sootuks teist-
suguste vajadustega. Välja on töötatud 
põhimõte, et patrullsõidukid on suure-
ma keskklassi nelikveolised ja auto-
maatkastiga sõiduautod, mis tänapäe-
va Eestis on peamiselt Škoda Superbid. 
Patrullide kasutuses on ka väikebussid 
VW Transporterid ja MB Vitod.

„PPA-l on välja kujunenud üsna 
detailne kompetents autode alal, sest 
igaks uueks liisinguperioodiks koosta-
takse detailne autode tehniline kirjel-
dus, mis võtab arvesse nii teiste riikide 
kogemusi, politseipatrulli tagasisidet 
kui ka uusimaid tehnoloogilisi lahen-
dusi. See on kompromisside kunst, aga 
kindlasti oleme praeguseks jõudnud 
nii kaugele, et meil on parimad võima-
likud autod,” rääkis Lensment. 

hendus autoparki luua, kuid praegu 
kõige mõistlikum. Just tänu liisingule 
on tagatud see, et meie politsei autod 
vahetuvad teatud perioodi möödumi-
sel. „See tähendab ühest küljest, et teh-
niliste rikete tõenäosus ja remondikulu 
vähenevad. Teisest küljest on tagatud 
alati kõige uuema turvavarustusega 
sõidukid. Vähetähtis pole ka puhta-
mad heitgaasid ning seeläbi puhtam 
linnaõhk,” rääkis Lensment.

Selle aasta alguses otsustati uued 
maismaasõidukite standardid, mis tä-
hendab, et igaks tööks on olemas op-
timaalseima sõiduki kirjeldus. Patrull-
auto on kõige tähtsam ja peab olema 
seetõttu kõige parem. Igapäevasemaid 
transpordivajadusi saab väga hästi la-
hendada tavalisemate ning lihtsamate 
sõidukitega. 

Iga ametnik peab tegema oma tööd 
ja iga sõiduk peab tegema oma tööd: 

Kristjan Toom

MercedesBenzi väikebuss ja Škoda sõiduauto on kaks uut 
sõidukit, mida politseinikud igapäevaselt kasutavad.

Kristo Lensment
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Unistused muudavad 
maailma

„Kunagi tehti tööd ainult selle infor-
matsiooni järgi, mida saadi raadio teel 
juhtimiskeskusest. Veel kümmekond 
aastat tagasi oli meil ilus unistus, et 
patrullautodes oleks online-infosüs-
teem, mis võimaldaks kus tahes Eesti 
paigas teha samasuguseid päringuid 
ja toiminguid, nagu saab teha kon-
torilaua taga andmebaasides,” sõnas 
Toom. Nüüd on igas politseisõidukis 
e-politsei, mis tagab selle, et sündmus-
kohale jõudval patrullil on olemas 
suur osa vajalikust infost või on see 
andmebaasidest lihtsalt päritav. Sünd-
muste lahendamise ja info saamise kii-
rus on hoopis teisest klassist. 

Võib öelda, et praegu tegeldakse 
peenhäälestusega, et töö oleks veelgi 
efektiivsem. Järgmine märgatavam 
samm on väärtegude menetlemise kii-
rendamine. Uuel aastal käivitub uus 
rakendus, mis võimaldab rikkumise 
patrullautos vormistada mõne minu-
tiga. See ongi suund, kuhu politsei 
praegu liigub – suurem efektiivsus ja 
kiirus. E-politsei teeb võimalikuks sel-
le, et uute ülesannete lisamiseks ei pea 
süsteemi iga kord uuesti arendama ja 
ehitama. See on arvuti, kuhu me aren-
dame tsentraalselt uued rakendused, 
mis on pärast väljatöötamist kohe igas 
patrullautos e-politsei süsteemis kor-
raga saadaval. 

Patrullsõidukite areng võiks Too-

mi väitel liikuda selles suunas, et meil 
oleks ühel hetkel n-ö tark politseisõi-
duk. „Tark politseiauto oleks võime-
line tuvastama 3600 enda ümber asju 
ning ka rikkumisi. Tagaotsitavate 
inimeste ja sõidukite leidmisel oleks 
see suur samm edasi, sest politsei ei 
saa ega jõuagi kõiki möödujaid kont-
rollida,” märkis Toom. „Sõidukite 
numbrituvastus, foori tule tuvastus on 
iseenesest karbitoode juba meie päe-
vil, aga kõik jääb praegu eelarve taha 
kinni. Selline funktsionaalsus maksab 
umbes 5000 eurot auto kohta, mis on 
liiga kallis.” Näiteks on Inglismaal au-
tomaatsed numbrituvastussüsteemid 
laialdaselt kasutusel.

Ideid Toomil jätkub. Ta räägib 
droonidest, mida saaks õhku tõsta 
keerulisemates sündmuskohtades. Siis 
poleks isegi taevas enam piir. Sama 
mõtte osa on ka live-video edastamise 
võimalus patrullsõidukist. „Ma ei rää-
gi mitte ainult droonipildist, vaid ka 
sellest, et autos oleks kaamerad, mille 
pilte võiks edastada teistesse sõiduki-
tesse ja juhtimiskeskusesse. See annaks 
toimingutele uue kvaliteedi,” unistas 
Toom. 

Ideaalmaailmas oleks vaja nutika-

Autopark on nagu 
Tallinna linn, mis ei 

saa kunagi valmis, sest 
tehnika areng on kiire. 

maid ja üha paremaid sõidukeid, aga 
soove on alati rohkem kui võimalusi. 
„Unistame spetsiaalselt politsei sõidu-
kitesse mõeldud tehnikast. Pean silmas 
näiteks videoregistraatoreid. Meil on 
nii ette- kui ka tahapoole pilti salvestav 
registraator kõigi uute autode varustu-
ses, aga need on tavalised, millel on osa 
funktsioone puudu,” selgitas Toom.

Kõike saab paremaks

Kuigi aeg-ajalt tundub, et PPA-l on 
juba parim võimalik patrullauto kont-
septsioonina olemas ning tasapisi tu-
leb reaalsuski sellele järele, siis leidub 
ikka erinevaid väikeseid nüansse, mida 
me teiste riikide politseist juurde õpi-
me, tagasisidena teada saame või ise 
tähele paneme. „Üks värskem liigu-
tus on iseenesest pisiasi, aga efekt on 
suur – kollaste helkurribade lisamine 
patrullautode küljele. Saime inspirat-
siooni Soomest ja Inglismaalt. Need 
eristavad patrullsõidukit muudest po-
litseisõidukitest. Kollased kaldtriibud 
on kõigil uutel patrullsõidukitel, et see 
oleks paremini nähtav. Igas olukorras 
ei saa ega pole vajagi kasutada märgu-
tulesid, kuid nähtav peab ikkagi ole-
ma,” selgitas Toom.

Kõrvaltvaatajale tundub kõik liht-
ne – võtad helkurriba ja kleebid auto 
külge. Tegelikult on praegu nähtava 
tulemuse taga palju erinevaid kavan-
deid ja proove ning aastatepikkune 
lihv. „Kas kasutada ruute või triipe, 

Patrullbussid on Põhja prefektuuri 
 Kesklinna jaoskonna peamised töövahendid. 
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kollaseid või valgeid, kitsaid või laiu 
ribasid – kõiki variante on analüü-
situd. Kuna meil kogemus puudus, 
samuti kleebiseid tarnivatel koostöö-
partneritel, siis tuli katsetada erineva-
te helkurmaterjalidega ning isegi õige 
tooniga kollase leidmine oli väljakut-
se,” meenutas Toom. „Nüüdseks on 
meil olemas kaldtriip, mis täidab oma 
ülesannet ja näeb soliidne välja.” 

GPSsüsteemid hakkavad 
liveinfot edastama

Kuna autod muutuvad üha kallimaks 
nii hindade loomuliku kasvu kui ka 
lisanduva varustuse tõttu, aga eelarve 
jääb piiratuks, siis on PPA autopargi 
haldamise lahutamatu osa korrektne 
plaanimine ning ressursi suunamine. 
Selleks on vaja täpset infot selle koh-
ta, kes ja kui palju autot kasutab, et 
otsustada optimaalne sõidukite arv. 
Patrullautod on kaardil niikuinii, aga 
peale hetkeasukoha info sealt muud ei 
saa. Seepärast on kõigile PPA autode-
le paigaldatud eraldi GPS-süsteemid, 
mis kuvavad lisaks auto asukohale ka 
reaalajas autoga toimuvat. 

„GPS-süsteem annab plaanimise 
vaates info, kui palju kusagil struk-
tuuriüksuses sõidetakse, st vastab kü-
simusele, kui palju me autot tegelikult 
tarbime. Selle info põhjal hindame, 
kas autoparki on vaja ja võimalik üm-
ber jagada,” selgitas Lensment. Kind-
lasti ei ole see kellegi kiusamise pärast, 
vaid ikka selleks, et hoida kokku sealt, 
kust saab, ning suunata ressurssi sin-
na, kus seda kõige rohkem vaja on 
– patrullsõidukitesse. Mõni asi läheb 
süsteemi toel lihtsamaks ka kasutaja 
jaoks. „Näiteks kaovad ära sõidule-
hed. Isegi tankimise info hakkab liiku-
ma automaatselt. Auto saab aru, kui 
teda on tangitud, ja süsteem salvestab 
info,” lisas ta.

Sarnaseid käike on tehtud teistes 
riigiasutustes. Maanteeameti näitel 
kukkusid ametiautode kilometraažid 
korralikult. „Iga uue asjaga harjumi-
ne võtab aega. GPS tekitab küll pin-
geid, kuid see on tänapäeva maailmas 
mõneti paratamatus. Süsteemiga käib 
kaasas e-sõidupäeviku funktsionaalsus 
ja maksustamise seisukohalt on tähtis, 
et autosid kasutataks üksnes ja ainult 
ametisõitudeks. Kuid ennekõike saame 

sealt teenuse parimaks plaanimiseks 
sõidukite reaalse kasutuse andmed. 
Üksuse juhtidel läheb ka lihtsamaks. 
Nad peavad teadma, kus nende autod 
sõidavad, ning süsteem aitab seda ta-
gada,” selgitas Lensment. 

Meil pole midagi häbeneda

Võib juhtuda, et mõne aja pärast liigub 
PPA tagasi omandiautode poole, kuid 
muutuvas (auto)maailmas ei pruugi 
see olla parim variant. Meie aja auto 
ei ole enam nii vastupidav kui varem. 
Kuid kas ta peabki olema, sest tehno-
loogia arengu tõttu vananeb igasugune 
auto moraalselt umbes viie aastaga.

Küll on kindel see, et politsei-
ametniku ja sõiduki side ei vähene, 
vaid kasvab ajas. Kui vaadata, kuhu 
ja kuidas on autod ning neis olevad 
süsteemid arenenud kümne aastaga, 
võib ka kõige pessimistlikum vaataja 
näha trendi, kus uus tehnoloogia ning 
IT-süsteemid on politseiametniku käe-
pikendus, abimees, silmad ja kõrvad. 
Miks peakski see olema teisiti? Kui mi-
dagi juhtub, siis on politseinikud need, 
kes esimesena sündmuste keerisesse 
jooksevad.  

Eesti politsei sõidab sajandal aastal 
läbi aegade kõige paremate patrullau-
todega. See ei ole priiskamine, kui me 
tahame, et hädaabikõnele reageeritaks 
kiiresti ja pädevalt. Turvalisuse loomi-
se võrdne osa tänapäevases maailmas 
on nii politseiametnike pädevus ja füü-
siline vorm kui ka auto ning varustus. 
Kõiges selles pole saja-aastasel Eesti 
politseil küll mitte midagi häbeneda ei 
Eesti ega ka ülejäänud Euroopa ees.

Uku Tampere
Accelerista

AUTO

Patrullbussid on  
liikuvad kontorid.

Škoda salong: rooli kõrval on vaat et sama 
tähtis e-politsei süsteem, mis võimaldab 
politseinikel andmebaase kasutada, kaarti 
jälgida ja kolleegidega infot jagada.

Politseisõidukite pagasiruumis leiab  
lisavarustust ja vahendeid, mida  

korrakaitsjad oma töös vajavad.
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Politsei väljakutsete maraton Facebookis on hea 
võimalus näha, kui kummaliste või kriitiliste 
sündmustega korrakaitsjad rinda peavad pistma. 
Milline on aga nende väljakutsete lahendamise 
köögipool?

„Häirekeskus kuuleb.  
Mis juhtus?“

Sellist fraasi kuuleb tänapäeval igaüks, 
kes on valinud hädaabinumbri. Kõnes 
esitatakse hulk täpsustavaid küsimusi, 
et mõista, kus, mis ja kellega juhtunud 
on. Kui vajaminev dialoog on peetud, 
tekitab süsteem küsimustele vastamise 
järel ise saadud info pinnalt prioriteedi 
– kui kiiresti peab politsei niisugusele 
väljakutsele reageerima.

Politsei juhtimiskeskuse juht Otto-

mar Virk rõhutab, et alates 2014. 
aastast politseiametnikud ise ühtki 
hädaabikõnet vastu ei võta, neid tee-
nindavad häirekeskuse töötajad. Küll 
saavad politsei korrapidajad oma in-
fosüsteemi kirjaliku lühikokkuvõtte 
sellest, mida häirekeskuse töötaja tele-
fonikõnes teada sai. Sõltuvalt asjaolu-
dest võib politsei seda prioriteeti alati 
muuta ning sündmuskohale saadetakse 
eelistatult see patrull, kes on väljakutse 
asukohale kõige lähemal. 

Mõistmaks ligikaudset loogikat, 

millest johtuvalt väljakutsele priori-
teet tekib, toob ta lihtsustatud näite 
joobes inimese kohta. „Soe suvepäev 
ja joobes inimene on tänaval pikali – 
alfa-kutse. Külm sügisöö, kus alajah-
tumise ohus joobes inimene on täna-
val pikali – bravo-kutse. Ükskõik mis 
aastaajal on joobes inimene sõiduteel 
pikali ning on oht, et mõni auto võib 
talle otsa sõita – charlie-väljakutse,“ 
kirjeldab Virk. Laias laastus määrab 
kiire abivajaduse see, kui suur on tea-
daoleva info põhjal oht inimesele või 
ka tema varale. 

Ago Martinsoni veerandsada aas-
tat politseis hõlmab nii politseini-
ku tööd patrullis kui ka korrapidaja 
tööd. Ta teab, et elu ise pole kunagi 
nii lihtne, et mängleva kerglusega ot-
sustada, kuhu jõuab abi kiiremini ja 
kuhu pisut hiljem. „Olukord võib 
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 räägib kellegi loo 
Iga väljaku tse
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koostöövalmis. „Kui sündmuskohal 
ootab ees ülimalt abivalmis ja sõbralik 
inimene, on inimlikult kerge valvsust 
kaotada. Samas võib see viidata selle-
le, et inimene püüab varjata oma seo-
tust korrarikkumise või süüteoga ning 
ta võib oma esinemisoskusest olene-
mata ohtlikult käituda. Palju lihtsam 
on patrullil tegelda teise äärmuse – ag-
ressiivse inimesega. Siis osatakse vaim-
selt valmis olla, jälgida teraselt kõiki 
ohumärke ning neile vajaduse korral 
reageerida,“ märgib ta. 

Mistahes relvataolise esemega seo-
tud sündmusele saadetakse patrull aga 
alati charlie- ehk kõrgeima väljakut-
sega. Staažikas politseinik Aleksandr 
Naidis, kes alustas tööd juba miilit-
saajal, tõdeb, et õnneks on kuumad 
90ndad kauge minevik ja tulirelva 
kasutamist või sellega vehklemist on 

da. „Selge see, et charlie-väljakutsele 
minnes valmistab patrull end psühho-
loogiliselt ette halvimaks. Kindlasti ei 
tohi ka alfa-kutsetele minnes valvsust 
kaotada. Kõige suurem vaenlane polit-
seitöös on rutiin, sest pealtnäha ühe-
sugused väljakutsed tekitavad liigset 
enesekindlust ning võivad uinutada. 
Samas võib ka näiliselt rahulik pargi-
pingil magav purjus inimene, kes va-
jab kainestamist, politseinike saabudes 
muutuda agressiivseks ning haarata 
ootamatult põuest mõne relva. Me ei 
ole selgeltnägijad, aga me peame igal 
väljakutsel püüdma ette näha võima-
likke ohte ning lähtuma turvataktikast 
ka siis, kui olukord on pealtnäha rahu-
lik,“ lausub ta. 

Virk lisab, et omamoodi ohumärk 
on seegi, kui mõni sündmuskohal olev 
inimene on politseinikega ülevoolavalt 

alati ootamatult muutuda ning selle-
ga ühenduses muudame ka väljakutse 
prioriteeti. Mõnel juhul tuleb ette, et 
purjus inimeste kiirelt hoogu kogunud 
konflikt lõppeb sama kiiresti lepituse 
ja omavaheliste kallistustega. Teisel 
juhul oodatakse politseinikke mõnest 
korterist välja viskama end pildituks 
joonud naabrimeest. Enne veel, kui 
patrull kiiremalt väljakutselt vabaneb, 
on sündmused arenenud aga äkki sin-
namaale, kus toosama naabrimees on 
pildi ette saanud ja ähvardab välja-
viskajaid pika kööginoaga,“ kirjeldab 
Martinson.

Vaenlaseks rutiin

Korrapidaja märgib, et kui väljakutse 
prioriteet on ka madalam, ei tohi pat-
rull sellele külmema kõhuga reageeri-

Iga väljaku tse

VÄLJAKUTSE

Korrapidaja Ago Martinson teab, et olukord võib 
alati ootamatult muutuda ning sellega ühendu
ses tuleb muuta ka väljakutse prioriteeti.

Tartu juhtimiskeskuse 
juhi Ottomar Virki sõnul 
on kõige suurem vaenlane 
politseitöös rutiin.
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meie päevil väga vähe. „Küll on kõr-
valisel inimesel peagu võimatu vahet 
teha tulirelval ja stardipüstolil. Kui 
nüüd mõni mehepoeg purjuspäi star-
dipüstoliga tänavale edvistama tuleb, 
on ümberkaudsed inimesed arusaada-
valt hirmul. Iseenesest võib mõni räus-
kav inimene tänavanurgal praalida ka 
telekapult peos, aga kui eemalolijate-
le näib see mõne relvana, saadetakse 
patrull ikkagi kiiremas korras kontrol-
lima, kas ohtu on või mitte,“ räägib ta. 

Ärevamad väljakutsed ei pane suu-
re surve alla üksnes sündmuskohale 
saadetud patrulli, vaid samamoodi on 
pinge all ka korrapidaja. „Muidugi 
elan meie meestele kaasa ja loodan, et 
kõik läheb hästi ka siis, kui olukord on 

tavapärasest kriitilisem. Enamasti an-
nab sündmuskohale saabunud patrull 
kiirelt teada, milline on olukord koha-
peal ning kas oht on möödas või väl-
tab senini. Harvem on juhtumeid, kus 
näed, et patrull on kohale jõudnud, aga 
eetris on vaikus. Mõtled pingsalt, kas 
kõik on ikka korras ja ehk on lisajõu-
de tarvis. Kriitiliste väljakutsete puhul 
ei saa korrapidaja patrullile igal juhul 
raadiojaama kaudu küsimusi esitada ja 
neid segada. Taktika on tähtis. Ei taha 
ju keegi võtta seda rumalat riski, et mõ-
nel sündmuskohal kurjategijat jälgiva 
politseiniku raadiojaam korrapidaja 
küsimiste peale röögatab ning kuuleb 
ka kurjategija, et politseinikud on juba 
kohal,“ illustreerib Martinson.

Nüüdisaja võimalused

„Tänapäevased tehnilised lahendused 
võimaldavad korrapidajal juhtimis-
keskuses näha virtuaalselt kaardilt 
reaalajas, millal politseinikud kohale 

jõuavad, kuhu jätavad auto, kus nad 
ise liiguvad. Kui tehakse haarang oht-
likule kurjategijale, siis saan pelgalt 
kaarti vaadates ette kujutada, kuidas 
politseinikud mõne hoone igast nur-
gast sisse piiravad ja millal kurjategija 
kinnipidamiseks majja sisenevad,“ kir-
jeldab Martinson nüüdisaja võimalusi. 
Privileege on tänapäev pakkunud ka 
patrullidele, kes saavad elektrooniliste 
seadmetega oma alarmsõidukist jälgida 
koordinaaditäpsusega, kuhu väljakutse 
tehti, võtta e-politsei rakendusest Apol-
lo kiire teejuhatuse ning teha sõidu ajal 
päringuid andmebaasidesse, et võima-
likult palju taustinfot koguda. Samas 
süsteemis jagatakse omavahel näiteks 

Charlievälja
kutsele minnes 

valmistab patrull end 
psühholoogiliselt ette 
halvimaks.

VÄLJAKUTSE

ka tagaotsitavate ja varastatud eseme-
te fotosid, ning kui otsitakse kadunud 
inimest, saavad patrullid juhtimiskes-
kusest oma autosse kaardi telefoni asu-
koha positsioneerimise tulemusega. 

Andmebaasidest nähtu pole ainus, 
mida väljakutsele kiirustav patrull ar-
vestab. „Teekonnal vahendab korra-
pidaja patrullile abistavat infot selle 
kohta, kas samale aadressile või sama-
de inimestega seoses on olnud varase-
maid väljakutseid. Kontrollitakse se-
dagi, kas kohapeal olijate nimele võib 
olla registreeritud mõni tulirelv. Joobes 
juhtide puhul analüüsitakse samamoo-
di võimalikke sihtpunkte nii, et patrull 
ei peaks joobes juhi järel minema, vaid 
saaks talle ette sõita. Iga niisugune in-
fokild aitab patrullidel paremini val-
mistuda selleks, mis neid õigupoolest 
ees ootab ning mis võtetega oht kõige 
paremini tõrjuda,“ räägib Martinson. 

Ajal, mil politsei taasloodi, võis 
sellistest võimalustest vaid unistada. 
„Näiteks oli 90ndatel politsei juhti-
miskeskuse seinal tahvel, kuhu märgiti 
magnetitega, mis piirkonnas patrull sel 
päeval tööd teeb. Oli ta siis parasjagu 
kesklinnas või kilomeeter sealt eemal, 
seda sai üksnes kohvipaksu pealt en-
nustada. Ka ei olnud siis väljakutsetel 
prioriteete, sest numbril 02 helistanuid 
oli vähe ning enamasti ei pidanud vali-
ma, kuhu esmajärjekorras minna ning 
kuhu törts hiljem. Et hädaabikõnesid 
oli vähe, ei tekkinud 90ndatel ka olu-
korda, kus kõik patrullid oleks korraga 
hõivatud ning abi viibib,“ märgib Virk. 

Aleksandr Naidis meenutab, et 

Aleksandr Naidis 
peab kõhkluseta 
kõige raskemaks 
neid väljakutseid, 
kus kannatab  
laste tervis või elu.

Patrullpolitseinikud  
Maarika Buht ja Rauno Pikker 

väljakutsele suundumas
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90ndail, kui telefonid polnud veel 
laialt levinud, käisid abivajajad sage-
damini politseijaoskonnas muret kurt-
mas. „Kui oli pakilisem probleem, siis 
kõmbiti kasvõi teisest linna otsast ko-
hale, koputati uksele ning tehti välja-
kutse või esitati avaldus. Patrull võttis 
siis inimese oma autole ning üheskoos 
sõideti tagasi sinna, kus probleem pa-
rasjagu paisus,“ kirjeldab ta. „Õigu-
poolest ei olnud 90ndatel ka selliseid 
joobes inimeste kogunemisi, nagu võib 
praegu suurlinnade baaride, ööklubide 
ja lokaalide juures kümnete ning sada-
de kaupa näha. Mäletan, et Tartus oli 
näiteks paar üksikut restorani ja sealgi 
käis koorekiht, kes tavaliselt kakelda 
ei armastanud,“ muigab Naidis. „See-
vastu raputasid siis ühiskonda enam 
just äärmuslikud ja raskemad vahe-
juhtumid. Rohkem oli tapmisi, kuri-
tegelike grupeeringute omavahelisi ar-
veteklaarimisi, granaadid lendasid ja 
tulistamisi tuli ette liigagi sageli. Õn-
neks on see möödanik,“ on ta rahul.

Taskutelefonide 
revolutsioon

Sajandivahetusel muutus kõik. Sest 
ajast saati, mil iga inimese põhivarus-
tusse kuulus mobiiltelefon või mitugi, 
kasvas väljakutsete hulk umbes küm-

me korda. „Kes seda aega enne tasku-
telefonide revolutsiooni õigupoolest 
mäletabki, kus helistada sai üksnes 
telefoniputkast ning koduse telefoni 
ootejärjekord ulatus kümnetesse aas-
tatesse. Siis oli ikka nii, et kui inimene 
esimese emotsiooniga telefoniputka 
poole sammus, oli poolel teel tuju po-
litseid välja kutsuda juba üle läinud. 
Keeras poole tee pealt otsa ringi ning 
vantsis koju tagasi,“ kirjeldab Martin-
son.

„Politsei sai 90ndatel ööpäevas 
mõnikümmend väljakutset nii, et tun-
dide kaupa tuli olla ootel ja hoiduda 
unest. Praegu saab politsei ühes ööpäe-
vas keskmiselt pooltuhat väljakutset. 
See on meeletu mass. Paned vahetuse 
alguses endale kohvivee keema, aga 
terve öö ei teki hetkekski võimalust 
kohvipuru tassi panna ja ammu valmi-
nud vett peale valada. Võtad aga uusi 
väljakutseid vastu ja saadad patrulle 
teele,“ lausub Martinson. Olenevalt 
sündmuse iseloomust võib olla tarvi-
dus kohale saata ka kriminalist, uurija 
või piirkonnapolitseinik. 

Kiiremad tööpäevad tingivad tih-
tilugu olukorra, kus korrapidajal ei 
pruugi olla ühtki vaba patrulli. Arvu-
tiekraan sillerdab ootel olevatest väl-
jakutsetest, ent kõik patrullid on juba 
hõivatud. „Sellisel juhul püüame saa-

VÄLJAKUTSE

Alfa-kutse 
• On vaja politsei sekkumist, kuid 

see pole aegkriitiline, sest pole 
vahetut ohtu abivajajate elule ega 
varale.

• Väljakutsele reageerib patrull esi-
mesel võimalusel.

• Siia alla kuuluvad näiteks poevar-
gused, kui turvatöötaja on varga 
juba kinni pidanud ja turvaruumi 
viinud.

Bravo-kutse
• On vaja patrulli kohest sekkumist, 

et ohtu välja selgitada või korra-
rikkumist kõrvaldada, kui abivaja-
jate seisund on raske või kinni on 
peetud ohtlik korrarikkuja või on 
tegemist muude sündmustega, 
mille eeldatavat rasket tagajärge 
on võimalik ära hoida. 

• Väljakutse täitmist alustab patrull 
esimesel võimalusel. 

• Siia alla kuuluvad näiteks kannata-
nutega liiklusõnnetused. 

Charlie-kutse
• On vaja patrulli kohest sekkumist, 

et tõrjuda vahetut suurt ohtu. 
• Väljakutse täitmist alustab patrull 

kohe, katkestades madalama prio-
riteediga sündmuse lahendamise 
või muu poolelioleva tegevuse. 

• Siia alla kuuluvad näiteks relvade-
ga seotud juhtumid.
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da lisainfot, et selgitada, mis väljakut-
sed on ses rivis kõige aegkriitilisemad. 
On võimalik, et patrull jätabki mõne 
madalama prioriteediga väljakutse 
pooleli ning tuiskab juba järgmisele, 
kus on suurem oht inimeste elule või 
nende varale. Samuti suuname teistest 
maakondadest patrulle ümber sinna, 
kus on rohkem väljakutseid. Kui olu-
kord nõuab, saame vajaduse korral ka 
vabadest vahetustest politseijõude pat-
rulli kutsuda,“ kirjeldab Virk.

Martinson tõdeb, et tihedamate 
tööpäevade lõppedes on tal sõrmed 
väljakutsete andmebaasi sisestamisest 
väsinud ning omamoodi saab nalja, 
kui ta püüab pärast 12-tunnist vahe-
tust sirgel trajektooril kodu poole kõn-
dida. „No kuidagi ei õnnestu,“ naerab 
ta. Isemoodi hullumaja läheb politsei-
nike jaoks lahti palgapäevade järel ja 
täiskuu ajal. 

Palgapäevad  
ja täiskuu

„Väljakutsete sagenemise põhjus pal-
gapäevade järel on üksainus – alkohol. 
Rahval on kuu lõpus raha läbi, ja kui 
nad siis kuu alguses saavad palga pih-
ku, lasevad kohemaid pudelil punni 
pealt. See on nagu paisu tagant pääse-
mine,“ kirjeldab Virk.

Martinson räägib, et kui promil-
lid kasvavad, kaob üksteisemõistmine 
ning sõnade asemel tehakse end üks-
teisele selgeks rusikatega. Samamoodi 
on siis probleemiks joobes juhid ning 
joobnuna linnatänavale siruli kukku-
nud seltsimehed. Kusjuures märkimis-
väärne osa neist on nõndanimetatud 
politsei kuldkliendid. „Kui palgapäeva 
järel tuleb teade Peetrilt Põlvamaalt 
või Jürilt Jõgevamaalt, võib teha juba 
panuseid, et ju need on samad tegela-
sed, kellel keskmiselt 12 korda aastas 
pensioni laekumise järel abiks käime,“ 
selgitab ta.

Virk lisab, et statistiliselt kasvab 
väljakutsete hulk mõnevõrra ka täis-
kuu ajal. Teaduslikku selgitust sellele 
pole, ent politseitöötajad on ses as-
jas kogemuspõhised eksperdid. „Kui 
need kummalised väljakutsed tulema 
hakkavad, pöörad pilgu automaatselt 
akna poole, veendumaks, et ju see täis-
kuu peab seal olema. Näiteks helista-
takse tõemeeli, et naaber kiiritab või 
gaasitab läbi pistikupesa teisel pool 
seina olijaid,“ toob ta näite. 

Muutus ka inimeste 
suhtumine

See, et väljakutseid politseile tehti 
90ndatel vähem, oli paljuski tingitud 

inimeste suhtumisest, sest naabrite 
lärm või põõsas pikutav purjus inime-
ne ei seganud ega häirinud toona õi-
gupoolest kedagi. Kui keegi kõrvalisel 
teel avariisse sattus, võis minna tunde 
või enamgi, kui kusagilt abi kutsuda 
sai. Samamoodi oli metsas sihi kaota-
nul ainumas võimalus ellu jääda see, 
et pidi ise õige tee kätte saama. Muul 
juhul jäigi ta metsa, ei teadnud keegi 
ta kadumisest ega leitud teda enamasti 
ka hiljem kusagilt üles.

Tänapäeval on kõik ühtmoodi har-
junud, et kui nad vajavad abi või näe-
vad pealt ka kergemat korrarikkumist, 
annavad sellest kohe teada. See näitab 
kodanikujulgust, aga samas ka usal-
dust politsei vastu. Viimane politsei 
väljakutsete maraton näitas, et piisab 
sellestki, kui varesekari üht õnnetut 
öökulli taga ajab, ning juba helisebki 
häirekeskuse laual telefon. 

„Teinekord on juhtumeid, kus keegi 
märkab möödasõidul midagi kahtlast 
ja annab sest hädaabinumbril teada. 
Näiteks helistatakse, et teepervel on 

Väljakutsed 2018.  
aastal 10 kuu seisuga 
maakondade kaupa

Harju maakond 53 177

Ida-Viru maakond 14 791

Tartu maakond 14 277

Pärnu maakond 6 932

Lääne-Viru maakond 4 937

Viljandi maakond 3 630

Võru maakond 3 063

Valga maakond 2 791

Jõgeva maakond 2 250

Põlva maakond 1 912

Rapla maakond 1 880

Järva maakond 1 816

Saare maakond 1 684

Lääne maakond 1 678

Hiiu maakond 363

VÄLJAKUTSE

Väljakutsete  
sagenemise põhjus 

palgapäevade järel on 
üksainus – alkohol.
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„Joobes mees Tallinnas“ 
ehk väljakutsete 
 dünaamika
• Sel aastal on politsei saanud  

115 000 väljakutset.
• Kõige rohkem väljakutseid laekus 

Harjumaalt, kõige vähem  
Hiiumaalt.

• Töiseimad päevad politseile olid 
laupäev ja pühapäev.

• Kõige väljakutseterohkem oli 
ajavahemik kell 18–21 ja rahulikum 
kell 6–9.

• Enamiku ehk kolmandiku välja-
kutsetest moodustavad joobes 
inimeste korrarikkumised.

Väljakutsete TOP3
• Avalik kord (sagedamini joobes 

inimesed ja öörahu rikkumised)
• Liiklus (sagedamini varakahjuga 

avariid ja joobes juhid)
• Vägivald (sagedamini perevägivald 

ja tänavakaklused)

mõni auto kraavi sõitnud. Paraku ei ole 
põgus pilguheit läbi autoakna piisav, et 
saada aru, kas sõidukis võib olla abiva-
jajaid, mis abi ja kui kiirelt oleks tarvis 
kohapeale saata. Me ei eelda, et juhus-
lik möödasõitja peaks sellises olukorras 
ülemäära palju ette võtma. Küll saab 
kiire vaatlusega selgitada nii mõndagi, 
millest võib sõltuda kellegi tervis või 
elu,“ märgib Martinson. 

Kord märkas üks proua mööda-
sõidul kraavis autot. Ta peatas eemal 
oma sõiduki ning nägi, kuidas kum-
muli olevast autost ronisid välja pur-
jus mehepojad. „Naine helistas häda-
abinumbril, jäi eemalt jälgima meeste 
toimetamisi ning tagas jooksva infova-
hetusega selle, et purjus juht ei saanud 
süüdimatult sündmuskohalt minema 
marssida. Samas ei pannud ta iseend 
ohtu, joobes meestega jutule minek 
poleks olnud kuigi õige tegu,“ tõdeb 
Martinson. 

Rasked väljakutsed

Kogu oma karjääri politseitööle pü-
hendanud Aleksandr Naidis peab 
kõhkluseta kõige raskemaks neid väl-
jakutseid, kus kannatab laste tervis või 
elu. „Ma ei mäleta enamikku väljakut-
seid, millega nende kümnete aastate 
vältel tegelenud olen, aga meeles on 

iga kui viimane väljakutse, kus puutu-
sin kokku lapse surmaga. Traagilised 
avariid, koletud kuritööd, uppumised, 
tulesurmad ning muud õnnetusjuhtu-
mid. See vaatepilt sündmuskohal on 
valus ja trööstitu, tohutult ebaõiglane. 
Seda juba ei unusta,“ räägib ta. 

Ka korrapidaja Martinson peab 
emotsionaalselt raskeimaks lastega 
seotud juhtumeid. „Kõige sagedami-
ni tuleb seda igapäevatöös ette just 
perevägivalla puhul, kus lapsed mitte 
ainult ei näe pealt purjus vanemate 
märatsemist, vaid võivad olla ka need, 
keda samamoodi väärkoheldakse. Sel-
listele väljakutsetele saadan patrulli 
alati raske südamega lootuses, et laps 
sellest lahingumöllust kiirelt pääseks.“

Teiselt poolt on Martinsoni jaoks 
raskemad need väljakutsed, mis nõua-
vad politseilt kiiret taktikalist tegutse-
mist: „Näiteks kasvab pinge hoobilt, 
kui saame teate teadmata kadunud 
suitsiidsest inimesest, kes on haara-
nud noa või nööri, tormanud metsa ja 

võtnud nõuks endalt elu võtta. Sellised 
väljakutsed on väga ajakriitilised, aga 
samas ka ressursimahukad. Elu pääst-
mise nimel võidakse katkestada mit-
me teise politseilise ülesande täitmine 
selleks, et takistada meeltesegaduses 
inimest tegemast eluohtlikku sammu. 
Otsingud on seda keerukamad, et kui 
iga teine metsas sihi kaotanud inimene 
teeb oma elu päästmise nimel meiega 
kaastööd, siis enesetapumõtetega ini-
mene tavaliselt abi ei oota ega küsi.“ 

„Mul on olnud mitu juhtumit, kus 
olen telefonitsi leidnud niisuguste ini-
mestega ühise keele ja veennud neid, 
et elus on veel üksjagu asju, mille ni-
mel elada. Sellised kõned on üks po-
litseitöö raskemaid osi, sest sinust sõl-
tub kellegi otsus elada või surra. Õhk 
töösaalis on säärastel hetkedel nagu 
äikest täis. Räägid rahulikult abiva-
jajaga, mõeldes, mida saad ja ei tohi 
öelda, hoiad hinge kinni ning loodad, 
et ehk saab kõik ikka korda,“ räägib 
Martinson. 

Paraku ei ole iga päev nõnda edu-
meelne ning silmitsi tuleb seista ka olu-
kordadega, kus politsei lihtsalt ei saa 
kõigele kätt ette panna. Üks markant-
semaid olukordi juhtus korrapidaja 
Allan Otiga. Tol jaanuarikuu kõledal 
ööl oli kogenud korrapidaja Allan 
kuus tundi kõiksuguseid nädalavahe-
tusele omaseid väljakutseid juba tee-
nindanud ning sama palju aega jäi va-
hetuse lõpuni. Kell näitas öösel kolm, 
kui saabus kõne. „Vanem mees luges 
just kui paberi pealt ette, et ta jäi naise 
surma järel ihuüksinda, on väga haige 
ja omab kaheraudset jahirelva. Kordas 
muudkui, et on täie mõistuse juures, 
aga ei suuda enam niiviisi minutitki 
elada. Palus sõbrale, kes teda aitas, 
öelda testamendi asukoht ning laip ära 
koristada. Jõudsin patrulli teele saata, 
paar repliiki vahele pista, veenmaks 
meest, et nii pole vaja. Tema nõudis 
aga ainult, et ärge teie rohkem rääkige. 
Jutule me õigupoolest ei saanudki, sest 
mees pani telefonitoru käest, käis kõva 
pauk ja oligi kõik. Vaikus,“ kirjeldab 
korrapidaja. „Olgugi et elust lahkuda 
otsustanud härra ei soovinud kellegi 
abi, jäävad sellised vahejuhtumid hin-
gele, sest seisad sisuliselt ühe inimese 
ja vikatimehe vahel. Tahaks käe vahele 
panna, aga lihtsalt ei ulatu.“ 

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

VÄLJAKUTSE

Politsei saab  
ühes ööpäevas  

keskmiselt pooltuhat  
väljakutset.
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PPA aasta meeskond lõpetab poolelt sõnalt 
teineteise lauseid. Üksteist täiendades kirjutas 
see tiim lõppeval aastal Eesti digilukku värske 
peatüki, kui lõpusirgele jõudis uues formaadis  
ID-kaardi tootmislepingu rakendamine.  

Uue ID-kaardi meeskonnaga 
kohtus peadirektor Elmar  
Vaher Riigi Infosüsteemi Ame-

tis (RIA), kus töötas samal ajal aasta 
tagasi täistuuridel ID-kaardi turvaris-
kiga seotud kriisi lahendamise masin. 
Identiteedi ja staatuste büroo kolleegid 
Anna Mõtlik-Talumäe, Marit Abram, 
Kaija Kirch, Eliisa Sau ning Karoline 
Paide ja nende ülejäänud kaaslased 
olid selle kriisi lahendamise keskmes 
ning tegelevad turvariski järelmitega 
siiani. 

Elmar: Kas te olete minuga nõus, et 
ID-kaardi kriisi oli Eestile vaja? 

Kaija: Oli vaja, aga laias laastus ei 
andnud see ei riigi tasandil ega tava-
lisele inimesele seda tunnetust, mis 
võib juhtuda. Riskid ei realiseerunud 
ning seetõttu ei tajuta, kui suur sõl-

ID1
tuvus meil ID-kaardist ja digitaalsest 
maailmast on. Meie ise saime olukor-
ra tõsidusest vägagi aru, aga paljudes 
hilisemates aruteludes on viidatud, et 
tegelikult ei juhtunudki midagi. Eks 
see on tavaline paradoks, et kui teeme 
oma tööd väga hästi, siis ei paista sil-
ma ei töö ise ega selle teema tähtsus.  
Marit: Nägime selle kriisiga, mis kit-
saskohad meil on ja mida olukorra la-
hendamiseks tarvis on. Seekord oli nii, 
et väga hea koostöö ja  tublide inimes-
te hea tahte tulemusel leiutasime käigu 
pealt vahendid, et kriisiga toime tulla. 
Nüüd oskame selliseks olukorraks pal-
ju paremini valmis olla.  
Eliisa: Positiivne tulemus on näiteks 
see, et võtsime enda süsteemideski ka-
sutusele alternatiivsed autentimisvõi-
malused. Me ei sõltu nüüd ainult ühest 
vahendist. 
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MEESKOND

Aasta 
meeskond

Aasta meeskonna liikmed  
(vasakult) Karoline Paide,  
Kaija Kirch, Anna MõtlikTalumäe, 
Marit Abram ja Eliisa Sau 
 identiteedi ja staatuste büroost
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Viimane suur sisejulgeoleku kriis 
oli Eestis 2007. aastal. Nende sünd-
muste ajal tehtud tööst ja enda 
jaoks leitud kolleegidest räägivad 
politseinikud, ent ka teised osa-
lised siiamaani. Mida õpetas teile 
ID-kaardi turvariskiga seotud kriis 
inimestena? 
Marit: Tavapärasest erinevas olukorras 
on kõik valmis panustama nii palju kui 
vaja ja veel rohkem. Kõik meie inime-
sed pakkusid abi, võeti vabatahtlikult 
endale kõikvõimalikke ülesandeid. Ta-
valiselt on inimese loomus teha nii vähe 
kui võimalik, aga kui asi on tõsine, siis 
pole vahet, mis on kell või mida on vaja 
teha – kõik tehakse ära. 
Eliisa: Me võtsime vastutuse ning 
meie tiimi meelelaad oli selline, et see 
on meie asi, meie lahendada ja meie 
teeme selle asja koos korda.   

Marit: Käisime ise haiglates, et nemad 
saaksid kindlasti oma kaardid uuen-
datud ja tõesti otseselt elutähtsad süs-
teemid püsiksid. Keegi oli kogu aeg 
staabis. Käisime kaubanduskeskus-
tes, et inimesed saaksid oma kaarti 
uuendada. Neid kohti, kus suutsime 
oma tiimiliikmetega reaalselt ise ko-
hal olla, oli rohkesti. Seda tahtmist 
käskida ei saa, see peab inimestes ole-
mas olema. 

PPAs lahendame hästi palju säära-
seid olukordi, mis toimuvad täna ja 
mille mõju on ka täna-homme. Selle 
tööga, mida teete uue ID-kaardiga, 
peab vaatama kaugele ette vald-
konnas, mis areneb väga kiiresti. 
Kuidas te tunnete ennast olukor-
ras, kus peate pidevalt praegusest 
ajast ette mõtlema? 

Marit: Me peame tõesti ole-
ma oma plaanidega vähemalt 
kümme aastat ajas ees. Kui 
kaarti antakse välja viis aastat 
ja see kehtib viis aastat, siis on 
meie tänaste otsuste sidusus 
kuni viimase kaardi kehtivuse 
lõppemiseni. 
Eliisa: Seda lepingut valmista-
sime ette neli aastat ehk siis tu-
levikku peame nägema isegi 15 
aasta kaugusele. See on üsna 
raske ja paljuski ka võimatu. 
Kohe, kui uus kaart esimeste 
kasutajateni jõuab, hakkame 
järgmist lepingut ette valmis-
tama ning mõtleme juba ette, 
kuidas teha see nii paindlik, et 
jääks võimalus tulevikuriski-
dele vastu seista. 
 
Milline paistab ID-kaardi ja 
isikutuvastuse kaugem tu-
levik? Meil on juba esimesed 
täiskasvanud, kes ei tea, et 
internet tuli kunagi ainult 
juhet pidi, sest andmeside 
on nende jaoks alati liikunud 
õhu kaudu. Kas selline põlv-
kond vajab füüsilist kaarti 
või piisab kiibist naha all? 

Eliisa: Ma ei usu, et füüsili-
sest kaardist kohe loobuma 
hakatakse, pigem otsime isiku 
tuvastamiseks uusi mobiilseid 
lahendusi. Kui tuleks mõni 
väga hea lahendus, siis oleks 
ehk võimalik kaardist täieli-
kult loobuda, aga see nõuab 
suurt usaldust ja mõistmist 
ühiskonnas. Samas räägitakse 

juba pilvepassidest. 
Marit: Mina usun küll inimeste kii-
bistamise tulevikku. Kui räägime fan-
taasiamaailmast, siis miks ma ei võiks 
lihtsalt vabalt käega viibelda oma bus-
sisõitu või kassaarvet? Milleks mulle 
see kaart, kui üks asi naha all võib sa-
mad asjad ära teha?
Anna: Ilmselt on praegu lähemal ik-
kagi niisugused lahendused, kus ini-
mesi tuvastatakse silmaiirise, sõrme-
jälje või DNA järgi. Tähtis on ka see, 
mida selle kiibiga teha saab. Isegi kui 
uus lahendus on reaalselt olemas, siis 
on selle rakendamiseks vaja teenuse-
pakkujaid, kes tulevad tehnoloogiaga 
kaasa ning hakkavad sinna peale ini-
meste jaoks väärtust looma. Eesti ID-
kaardi edulugu on seotud just e-riigi ja 
teenustega, mitte ainult kaardiga.

MEESKOND

Aasta meeskonna tiitlit hindab 
ID1 tiim kõrgelt. "See on märk, et 
PPA jaoks on meie töö tähtis". 
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Kuidas teile tundub, kui palju 
saavad inimesed PPAs või mujal 
aru, mida te teete, mida ID1 projekt 
tähendab või mis see ID-kaart oma 
ökosüsteemiga üldse Eestile an-
nab? Igal politseinikul on ID-kaart, 
aga kas teie teema on meie ühine 
teema? 
Eliisa: Teatakse, mida teevad teenin-
dused, aga seda, mida me identiteedi ja 
staatuste büroos teeme, ei teata. Meil 
on hea näide. Kodakondsus- ja Mig-
ratsiooniameti (KMA) taustaga ning 
aastaid süsteemis töötanud kolleegi 
töökoht sattus paariks kuuks meie 
osakonda. Lahkudes ütles ta, et saab 
alles nüüd aru, mida me teeme. 
Kaija: Inimestele tundub, et kaardi 
väljastamine ongi ainult see osa, mis 
on seotud dokumendi üle leti ulatami-
sega. Kõik see, mis toimub enne kaardi 
kättesaamist, juhtub kuidagi võluväel. 
Ei teata, et PPA ise teeb midagi selleks, 
et see kaart tekiks ja konkreetse inime-
sega seotaks. 
Anna: Täiesti hoomamatu on see 
pool, et tehnoloogia kõrval on ka õi-
gusruum, standardid ja Euroopa mõõ-
de selle asja juures. 
Marit: Siis juhtubki, et inimesed pa-
kuvad ID-kaardi arendamiseks justkui 
lihtsaid lahendusi, aga neid on täies-
ti võimatu realiseerida ja väga ras-
ke selgitada, miks. Või arvatakse, et 
ID- kaart on nagu karbitoode – lähed 
poodi ja ostad valmis asja ning jagad 
lihtsalt inimestele laiali.   

Kaija: Lihtsustatult öeldes põhinevad 
peagu kõik Eesti ettevõtted ja riigiasu-
tused isikut tuvastades sellel, et PPA 
annab töökorras turvalise kaardi õige-
le inimesele.  
Karoline: Kaks maailma lähevad 
lahku seal, kus ühelt poolt karda-
vad inimesed, et keegi kasutab nende 
identiteeti ID-kaardi põhjal, ja samas 
tahetakse mugavuse huvides, et see 
kullahinnaga identiteet saadetaks do-
kumendi teenindusest kättesaamise 
asemel postipaki automaati. 

Te olete ühed vingemad projektiju-
hid PPAs. Agur Tehver Ida prefek-
tuuris hakkab vedama märksa 
väiksema mõjuga projekti, nimelt 
liiklusmenetluskeskuse kolimist. 
Kui arutasin prefektiga, kust meil 
on head projektijuhtimise praktikat 
võtta, olite minu esimene soovitus. 
Kas olete valmis oma projektiko-
gemust PPAs jagama ja rääkima ka 
eksimistest? 

Karoline: Eksimine on paratamatu. 
See on reaalsus. Ka ID-kriisi puhul oli 
algpõhjuseks kellegi viga või puudus 
asjade läbimõtlemisel ning keegi teine 
kasutas selle ära. ID1 projekti koge-
mus näitas, et parim lahendus võib tul-
la alles siis, kui peab mingit tekkinud 
probleemi lahendama. Kõiki samme ei 
ole võimalik ette näha.   
Kaija: Eksimine iseenesest ei ole 
väärtus, tähtis on viga tähele panna. 
Eksimus, mida tähele ei panda ega 

teadvustata, ei aita kedagi edasi, sest 
sellest ei saa õppida. Peab olema min-
gi ajalooline mälu või järjepidevus, et 
ka meie protokollidest ja materjalidest 
selguks, kui mingi asi valesti läks. Siin 
aitab ainult ausus. 
Karoline: Tihti on inimestel kombeks 
panna asju kirja nii, et vigu ei näidata ja 
kõik on ilus. Meie oma tiimis püüame 
sõnastada asjad täpselt nii, nagu nad 
on, kuidas plaanime lahendada tõr-
keid, et pilt oleks võimalikult reaalne. 
Siis jääb alles ka õppematerjal, mida 
saab kasutada uues projektis või uus 
inimene. Näiteks hakkame kohe uue 
passi lepinguga tegelema ning meil on 
praegu hea tunnetus selles, kuidas üles-
andeid jagada ja plaane teha. Pass on 
muidugi ka tehnilises plaanis lihtsam. 
Marit: Inimteguri vastu ei saa ka kui-
dagi. Meie tugevus on varasem hea 
projektijuhtimise kogemus ja oskus 
mingeid asju paremini ette näha. Näi-
teks võib tunduda, et asjade katseta-
mine on hästi lihtne protsess – saadad 
inimestele info, nemad testivad ja an-
navad tagasisidet. Kogenud projekti-
juht juba teab, et see ei ole üldse nii 
sujuv, sest inimestel tekkib miljon kü-
simust ja tõrget, millele vastuseid pole. 
Jah, küsimused on iga projekti puhul 
uued, aga nende tekkimine ei ole ülla-
tus ja seda saab planeerides arvestada. 

Kuskil kuritegelikus maailmas 
võib praegu toimuda samasugune 

MEESKOND

Eesti IDkaardi edulugu on 
seotud just eriigi ja tee

nustega, mitte ainult kaardiga. 
Anna Mõtlik-Talumäe

See on meie asi, meie lahendada ja 
meie teeme selle asja koos korda. 

Eliisa Sau

Eliisa Sau ja Marit Abram 

Karoline Paide vedada  
on ka uue passi projekt.
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kohtumine, kus pahad plaanivad 
meie eksimiste ärakasutamist ja 
kõige selle murdmist, mida meie 
kavandame, ja mitte ainult Eestis, 
vaid teisteski riikides. Kui palju me 
maailmas oma kogemust jagame ja 
selle vastu huvi tuntakse? 

Kaija: Eesti kogemuse vastu tuntakse 
suurt huvi, aga sageli ei saada meie 
süsteemist aru. Meid kuulatakse, aga 
me oleme teistest kaugel ees ja sellist 
hüpet kardetakse. Väga palju kiitvat 
tagasisidet olen saanud selle kohta, 
kui palju me avalikult räägime ris-
kidest ja sellestki kriisist. Arvestama 
peab, et Eesti loob paljuski rahvusva-
helisi pretsedente nii õiguslikus mõttes 
kui ka süsteemides. Kui meie midagi 
muudame, siis mõjutab see kogu maa-
ilma. Ma ei olnud seda endale varem 
teadvustanud, mis roll on Eestil selle 
valdkonna maailmapraktikas. 
Karoline: Me oleme kindlasti väga 
uhked, sest oleme väga lähedal sellele, 
et teha dokumentide maailmas midagi 
ägedat. Tahaks loota, et saame lahti ka 
sellest kriisitaagast ning uusi kaarte ei 
seostata eelmise kaardi probleemidega. 

Kuidas te tunnete või tunnetate 
end PPA osana? See, kuidas doku-
mentide valdkond PPA töödega so-

Meeskond
Uues formaadis ID-kaardi rakenda-
mise ja ettevalmistamise mees-
konda kuulusid Marit Abram, Anna 
Mõtlik-Talumäe, Kaija Kirch, Silva 
Lips, Eliisa Sau, Karoline Paide, 
Anneli Jürgens, Erkki-Ruben  
Vedder, Anita Sokolova ja  
Eva-Helen Kangro.

Aasta kolleeg Egle Lipp, 
Ida prefektuuri teabebüroo 
vanemkorrakaitseametnik,
on alati avatud suhtlemisele, otsib lahen-
dusi ja oskab leida vastuseid ka keeruli-

sematele küsimustele. Ta on 
alati abivalmis ja viisakas, 

lisaks suure empaatia-
võimega ning teeb 
oma igapäevatööd 
südamega. Egle ta-
gada on andmekva-

liteet ning LSV juhtu-
mite järelkontroll. Tänu 

Eglele on andmed õiged 
ja sisukamad kui kunagi va-

rem. Egle leiab aega igaühele ja langetab 
otsuseid kaalutletult.

Pealtnäha tundub Egle tagasihoidlikult 
vaikne ja malbe, kohati ka veidi kuri, kuid 
sellest ei tohi end petta lasta, sest temas 
peitub erakordselt hea huumorimeel, töö-

Aasta parimad
kus, järje- ja sihikindlus. Ta on väga hea 
kaaslane, kellega koos luurele minna.

Aasta töötegija Liivi Fuchs, 
eelarvebüroo juhataja, 
veab kogu PPA eelarve 
plaanimist ja järelevalve 
raha õiget kasutust. Ta 
on nõudlik oma alluva-
te ja kolleegide suhtes, 
kuid veelgi nõudlikum on 
ta iseenda vastu. Ikka ja 
jälle leitakse probleemidele 
lahendused just Liiviga koos 
asju arutades. Need, kes näevad Liivi iga-
päevast tööd, märkavad murelikke inime-
si Liivi kabinetti sisenemas ning väga tihti 
neid rõõmsamana väljumas. Mure asen-
dus rõõmuga just seetõttu, et vajalikule 
arendusele või rahalisele puudujäägile leiti 
just Liivi kaasabil lahendus. 

PPA aastaeelarve maht on 220 miljonit 

eurot ning Liivi teab seda detailides. Ta 
teab, kuidas jaguneb personalikulu, kui-
das jaguneb raha teenuste vahel, kuidas 
kõige paremini ja kasulikumalt investeerin-
guid kasutada. Liivi teab ka seda, kuidas 
on eelarve lähiaastatel muutunud, mida 
on suurendatud ja mida vähendatud. Kõik 
tarkvarad kahvatuvad selle kõrval, kuivõrd 
osavalt suudab Liivi igal ajal leida oma ar-
vutist vajalikud aruanded või analüüsid, 

olgu need või aastatetagused.

Aasta liider Katrin Satsi, 
Põlva piirkonnavanem, 
seisab vankumatult oma mees-
konna eest. Tema tiimiliikmed 
toetavad tulihingeliselt „kas-

tist välja“ ideid ja algatusi, mida 
Katrin järjepanu 

välja pakub. Ta 
on eeskujuga 
nakatav juht, 
kes jagab alati 
oma teadmisi, 
aga samas võ-
tab hulga üles-
andeid ka enda 
õlgadele, pannes 

bitub, oli ametite liitmise eel väga 
kuum teema. On see teie meelest 
saanud osaks sisejulgeolekust ja 
politseitööst?  

Marit: Ilma meie tööliinita oleks polit-
seil väga raske tööd teha. Meie oleme 
need, kes annavad inimesele identi-
teedi. See on nagu seeme, kust saavad 
areneda edasised süsteemid. 
Anna: Tähtis on usaldus, mida loome. 
See on asi, mida ilmselt tavaliselt üldse 
ei teadvustatagi, sest Eesti dokumendi 
usaldamine on nii iseenesestmõistetav. 
Seepärast on hea, et võtame oma tööd 
nii isiklikult ja suure vastutustundega. 
Meist sõltuvad paljud ning vigade ta-
gajärjed võivad olla tohutud. 
Marit: Kui rääkida endise KMA tee-
madest laiemalt, siis kujundavad ju 
teenindused väga suurel määral PPA 

mainet. Väidan, et üldiselt saavad 
inimesed PPA saalides väga lahke ja 
professionaalse klienditeeninduse osa-
liseks. Meie head inimesed korvavad 
ka pikad järjekorrad.
Kaija: Kogu dokumendivaldkond on 
täiesti loogiliselt PPA ja politsei osa. 
Politsei ja piirivalve olid ka varem alati 
koos, kui arutasime andmete struktu-
reerimise ja infovahetuse põhimõttelisi 
küsimusi, sest nemad on n-ö lõppka-
sutajad. Näiteks ütlevad kolleegid, 
et milleks meile UUSIS, kui Kairis on 
kõik olemas, isegi foto. Aga kust see 
foto ja muud isikuandmed sinna and-
mebaasi tulevad? 

Mida aasta meeskonna tiitel teile 
tähendab? Auhinda vastu võttes oli 
teil samm küll väga reibas. 

Eliisa: Palju kooki. (Kõik naeravad.) 
Kõige rohkem kõneleb see sellest, et 
teeme PPA-le tähtsat asja ning teeme 
seda hästi. Meil on tõesti tiimis selli-
ne suhtumine, et see on meie asi, meie 
vastus ja me võtame väga isiklikult 
seda, mis meie teenusega toimub.  
Marit: Ja et inimestele jääb silma, et 
meie tiim töötab tõesti väga hästi koos. 
Meil ei ole karjumist, karvu ei lenda, 
me suhtume üksteisesse täie lugupida-
misega ning saame asjad tehtud. 

MEESKOND
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Ta oskas segada karme teemasid oma 
muheda huumoriga. Vabandust, Peeter 
Võsa, aga selles võrdluses jääd sina väi-
keseks Peetriks!

Peeter on üks naabrivalve projekti käi-
ma lükkajatest ning innustab inimesi 
oma ja naabri vara kaitsma. Ta on 
ka politsei liiklusliini algataja – 
mees, kellele tuhanded inime-
sed liiklusrikkumist märganuna 
helistavad. Inimesi vaimustas 
Peetri oskus neile tänuga taga-
si helistada. „Politseist helistati 
tagasi, tänati kohe siiralt! See on 
ju päris Euroopa politsei," tundsid 
paljud. 

Kui liikluspsühholoogid otsisid 
tikutulega inimest, kes suudaks 

rooli istunud purjus inimesi 
aidata nii, et nad sõidaks 
üksnes kaine peaga, pöör-
dusid pilgud taas Peetri 
poole. Soliidseid 60ndaid 
käinud meest peetakse en-

diselt uskumatult teravaks 
naaskliks, kes mitte lihtsalt ei 

tee, vaid kuidas veel teeb. Ja ta 
jätkab nüüdki.

Aasta vabatahtlik Jaago Männiste, 
Põhja prefektuuri abipolitseinik, 
on abipolitseinik 2004. aastast. Talle 
meeldib iseseisvalt koos teiste abipolit-
seinikega oma kodukandis turvalisust 

tagada. Peaaegu igal nädalava-
hetusel astub ta jaoskonna 

uksest sisse (vahel öösel, 
vahel päeval), istub auto-
rooli ning vurab armsaks 
saanud Lääne-Harju piir-
konda.

Jaago hobiks on las-
kesport. Ta on läbinud 

instruktorite koolituse ja koo-
litab nii ametnikke kui ka abipo-

litseinikke. Tänavu oli just Jaago see, kes 
Põhja prefektuuri 160 teenistusrelvakand-
jat Glockidele üle viis.

Ta on rahulik, ei lähe närvi ning selgitab 
asju parimal viisil. Jaago on alati oodatud, 
positiivse ellusuhtumisega ja hea huu-
morimeelega. Iga abipolitseinik ning abi-
politseinike rühmajuht teab, et see kõige 
kõigem mees on Jaago. Mehe enda soov 
on, et meid oleks rohkem – meid ja neid, 
kes teevad seda südamega.

paljude probleemide lahendamisele oma 
töökad käed külge. 

Nii nagu oma töös on Katrin eraeluski 
tähelepanuväärne. Ta on erakordne abi-
kaasa ja ema oma lastele. Kodusoojust 
on ta vajaduse korral pakkunud teistelegi 
hädasolevatele lastele. Kuigi politseitöös 
on riske küllalt, ei pelga Katrin riskida ka 
vabal ajal. Nii otsib ta näiteks põnevust 
ekstreemmatkamise kaudu. Lahkelt ja laia 
silmaringiga Katrinilt võib alati nõu küsida, 
sest ta orienteerub vabalt peagu igas elu-
valdkonnas.

EP100 eripreemia laureaat 
Peeter Rehema, Tartu politsei- 
jaoskonna ennetusspetsialist, 
on korrakaitsjate ridades töötanud 
poolsada aastat. Ta on olnud 
kriminaaljälitaja, piirkonnavoli-
nik, nii kainestusmaja korrapi-
daja kui ka ülem. 

Peale selle on ta polit-
sei pressitöö rajaja. Kui Val-
do Pant sai kuulsaks saatega 
„Täna 25 aastat tagasi", siis kuu-
lasid tuhanded Tartu Raadios lum-
matult just meie Peetri „Politseinädalat“. 

Kaija: Kui inimesed töötavad koos 
hästi, siis paistab see ka välja. Väga 
paljud inimesed tulid meile pärast ID1 
kandidatuuri esitamist ütlema, et kes 
siis veel, kui mitte teie tiim, võiks sel 
aastal tiitli koju viia. 

Kas te olete uhked oma töö pärast 
ja et olete oma aasta tiimiga PPA 
suure meeskonna liige? 

Karoline: Mina olen PPAs veel väga 
vähe töötanud, aga olen uhke, et olen 
saanud millegi nii suure osaks olla. 
Eliisa: Kus tahes ma ütlen, et töötan po-
litseis, siis lüüakse selg sirgu ja on näha, 
et see tähendab inimestele midagi. 
Anna: Mina olen selles kriisis ja ID-tee-
mas sees teise nurga alt. Minu jaoks on 
väga suur asi, et teised riigid hakkavad 
tunnustama Eesti ID-kaarti oma süstee-
mides. Kui logida Prantsusmaal kuskile 
e-süsteemi sisse, siis saab seda ka Eesti 
ID-kaardiga teha. See ei ole ainult Eesti, 
vaid kogu maailma digiajalugu. 
Elmar Vaher: Kui te räägite, siis näen 
enda ees inimesi, kes tahavad teha 
head tööd ja suuri asju koos heade 
inimesega. See paistab teie silmadest. 
Tänan teid selle eest.

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroost



Loomade kuningas ilutseb Eesti politsei vapil 
ning rõõmustab maskotina politsei kõige 
väiksemaid sõpru erinevatel üritustel ja 
nüüd ka Kristiina Kassi uues lasteraamatus. 
Uhke ja ilus loom on lõvi küll, aga kas 
see kiskja sobib oma iseloomu poolest 
politseid esindama, uurisime Eesti 
Loodusmuuseumi zooloogia osakonna 
juhatajalt Lennart Lennukilt. 
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Kohtume Lennart Lennukiga 
ühel kargel sügishommikul 
looduses, sest teadlasel on sel-

leks päevaks kavas välitööd, et kogu-
da materjale uue näituse tarbeks. Loo-
madega me sel jalutuskäigul kokku ei 
saa, küll näitab Lennart meile, kus on 
põder puukoort nosinud ja maiustami-
seks puuoksi murdnud. Teadlase sele-
tuseta arvanuks, et tegemist on hoopis 
mõne mitte väga loodushoidliku ini-
mese kätetööga. 

Ainus võimalus lõvi Eesti looduses 

Loomade 
kuningas 
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D Loomade kuningas ilutseb Eesti politsei vapil 
ning rõõmustab maskotina politsei kõige 
väiksemaid sõpru erinevatel üritustel ja 
nüüd ka Kristiina Kassi uues lasteraamatus. 
Uhke ja ilus loom on lõvi küll, aga kas 
see kiskja sobib oma iseloomu poolest 
politseid esindama, uurisime Eesti 
Loodusmuuseumi zooloogia osakonna 

Loomade 
kuningas kuningas kuningas kuningas 

näha oleks siis, kui loom 
oleks loomaaiast põge-
nenud. Lennarti sõnul ei 
jääks lõvi siinsetes kliima-
tingimustes ellu. „Ku-
nagi elasid Euroopa 
aladel küll lõvid, 
koopalõvid, aga 
nad olid siin-
se kliimaga 
kohanenud 
evolutsioo-
ni käigus. 

 Eesti politsei vapil 
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Emane kasvatab oma poegi eral-
di urus 6–8 nädalat ning toob seejä-
rel pojad korraga ülejäänud praidile 
näha. Siis kohtuvad kutsikad ka oma 
isaga. „Instinktiivselt lähevad pojad 
isalõvi juurde,“ märgib Lennart Len-
nuk. „Kuna lõvikutsikad on parajad 
marakratid, ei jäta nad isa naljalt ra-
hule. Kutsikad mängivad ta sabaga, 
ronivad otsa, katsetavad piire. Nad on 
uudishimulikud ja ulakad.“

Nagu mehedki on isalõvid erineva 
iseloomuga. „Mõni võtab kutsikad 
väga rõõmsalt vastu, mõni natuke 
võõristab ja teeb nägusid, kuid kutsi-
kad hakkavad nägusid vastu tegema. 
Sealt õpivadki kutsikad esimesi refl ek-
se, kuidas olla hirmuäratav ja lõvipä-
rane,“ selgitab zooloog noorte lõimu-
mist täiskasvanute maailma. „Kogu 
praid hoolitseb kõigi eest.“ 

Ka lõvikutsika välimus erineb 
täiskasvanud lõvist. „Algul on tal 
täpid peal ja siis alles läheb ühetao-
liseks, mõnel jääb paar täppi alles,“ 
räägib Lennuk. Ehkki uuendatud vä-
limusega Lõvipoeg Leol täppe pole 
ning kannab ta enamasti sinist väli-
vormi ja helkurvesti, saab maskott 
zooloogilt kiita – saba on õige ja lakk 
hakkab kasvama! 

Viktoria Korpan
kommunikatsioonibüroo

emastest ja paarist isa-
sest lõvist. „Isased ja 
emased hoiavad tavali-
selt lahku. Isased tekitavad 
omavahel koalitsioone, et pare-
mini koostööna toimida. Nii on liht-
sam saaki leida, territooriumit ning 
oma pärandvara ehk DNA-d kaits-
ta. Looduses on see üks olulisemaid 
asju,“ seletab teadlane. 

Samuti on loomade maailmas väga 
oluline olla ilus, tugev ja avaldada 
muljet välimusega. „Lõvi hoiak on sel-

line, et kui tulevad salakütid või safa-
riautod, ei jookse ta kohe minema. Ta 
kõnnib väga uhkel sammul, pea kõr-
gele tõstetud, ning alles siis, kui jõuab 
varjulisemasse kohta ja keegi ei näe, 
paneb punuma,“ lisab zooloog. „Lõ-
vimaailmas on maine väga tähtis.“

Nõukogudeaegses multifi lmis 
„Kingitus kõige nõrgemale“ kaitseb 
suur ja õilis lõvi väikest jänest. „Pä-
riselus lõvi otseselt väiksemaid loomi 
ei kaitse, aga lõvile kuuluval maa-alal 
on surikaatidel ja muudel pisematel 
loomadel parem olla küll,“ räägib 
zooloog. „Nimelt jahib lõvi oma 
territooriumil pigem suuremaid loo-
mi ning ajab minema ka väiksemaid 
kiskjaid, selle pärast ongi väiksematel 
turvalisem. Lõvid kaitsevad üksteist, 

Pehme talve elaks lõvi ilmselt üle, kui 
leiaks endale ööbimiseks mõne soo-
jema koha,“ arutleb teadlane. „Oma 
loomulikus keskkonnas jahib lõvi en-
dasuuruseid ja isegi suuremaid loomi. 
Lõvi saakloomad on looduses näiteks 
gnuud, sebrad, antiloobid ja pühvlid. 
Saakloomi leiduks talle Eesti sõralis-
te seas kindlasti, meie metsaelanikest 
sobiksid talle põdrad, metskitsed ja 
muud hirvlased. Ka siinsed tasased 
maastikud on lõvile sobilikud.“ 

Zooloogi sõnul oleks selline kuum 
suvi nagu tänavu lõvile ilmselt meele-
pärane, kuna ta on savannide ja rohu-
maade loom. „Vaja oleks varju ning 
veekogu lähedust, et oleks joogivett,“ 
räägib Lennart. „Lõvi sugulaste puu-
ma, tiigri ja leopardi levilad ulatuvad 
küll päris kaugele põhja laiuskraadide-
le, kus esineb meiega sarnast kliimat.“ 

Lõvi on sotsiaalne loom

Just lõvi valimist politsei vapiloomaks 
on seletatud sellega, et lõvile on oma-
ne õilsus ja julgus. Looma püstiseisev 
asend vapil sümboliseerib aga valmis-
olekut tegutsemiseks. „Selles on küll 
loogika olemas, et just lõvi on politsei 
sümbol,“ nõustub teadlane. „Lõvid 
on ainukesed kaslased, kellel tekivad 
omavahel sotsiaalsed suhted; teised 
kaslased ei tekita selliseid rühmi. Lõ-
vide puhul nimetatakse neid praidi-
deks.“ 

Praid on kari ehk rühm, kes koos-
neb paarikümnest lõvist, enamjaolt 

Pehme talve elaks lõvi ilmselt üle, kui 
leiaks endale ööbimiseks mõne soo-
jema koha,“ arutleb teadlane. „Oma 
loomulikus keskkonnas jahib lõvi en-
dasuuruseid ja isegi suuremaid loomi. 
Lõvi saakloomad on looduses näiteks 
gnuud, sebrad, antiloobid ja pühvlid. 
Saakloomi leiduks talle Eesti sõralis-
te seas kindlasti, meie metsaelanikest 
sobiksid talle põdrad, metskitsed ja 
muud hirvlased. Ka siinsed tasased 
maastikud on lõvile sobilikud.“ 

Zooloogi sõnul oleks selline kuum 
suvi nagu tänavu lõvile ilmselt meele-
pärane, kuna ta on savannide ja rohu-
maade loom. „Vaja oleks varju ning 
veekogu lähedust, et oleks joogivett,“ 
räägib Lennart. „Lõvi sugulaste puu-
ma, tiigri ja leopardi levilad ulatuvad 
küll päris kaugele põhja laiuskraadide-
le, kus esineb meiega sarnast kliimat.“ 

Lõvi on sotsiaalne loom

Just lõvi valimist politsei vapiloomaks 
on seletatud sellega, et lõvile on oma-
ne õilsus ja julgus. Looma püstiseisev 
asend vapil sümboliseerib aga valmis-
olekut tegutsemiseks. „Selles on küll 
loogika olemas, et just lõvi on politsei 
sümbol,“ nõustub teadlane. „Lõvid 
on ainukesed kaslased, kellel tekivad 
omavahel sotsiaalsed suhted; teised 
kaslased ei tekita selliseid rühmi. Lõ-
vide puhul nimetatakse neid praidi-
deks.“ 

Praid on kari ehk rühm, kes koos-
neb paarikümnest lõvist, enamjaolt 

Lõvi ehk Panthera leo
Eluiga looduses 10–14 aastat 
Kiirus kuni 80 km/h
Kaal: 190 kg lõvid ja 130 kg 

lõvitarid

teevad koostööd ja on sotsiaalselt ak-
tiivsed.“ 

Emased ja isased lõvid 
on üsna erinevad 

„Emased hoiavad väga kokku, nad 
ajastavad isegi poegimise samale aja-
le ning imetavad üksteise poegi. Nad 
on kaitsvad ja tugevad. Kohati teevad 
nad mehised tööd ka ära. Suures prai-
dis püüavad emased 80% saagist,“ 
iseloomustab teadlane lõvitare. „Isase 
asi on hoida territooriumit. Ta käib 
ringi ja vaatab, et kõik oleks korras. 
Piiride kaitsmine on just isalõvi üles-
anne.“

Lõvimaailmas on 
maine väga tähtis.
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Lõvile on omane
 õilsus ja julgus.
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Värsked kadetid on politseiakadeemias 
veetnud umbes kaks kuud ja esimesed teadmised 
politsei tööst on Paikusel kätte saadud. Aga see 
on ainult teooria.

Paikuse mahajäetud majja on si-
senenud tumedates riietes mees. 
Motiiv on teadmata. Väljakut-

sele reageerivad politseikooli kadetid 
Tarmo Männimets ja Riana Sõrmus. 
Raadiosaatjad vaikivad pikalt. Klas-
sitäis kursusekaaslasi ootab tuttavat 
plõksuga sahinat, mis annaks teada, 
et teisel pool on sõrm tangentile lange-
nud. „Thhskh. Isik on leitud,“ paneb 
Riana vaikusele konkreetse punkti. 

Käimas on politseiakadeemia esi-
mese kursuse, PaS 182 tunni „Politsei-
töö mudelite ja korrakaitse põhimõtete 
tundmine“ õppesimulatsioon. Patrull 
saadetakse teisele poole ust väljakutsele 
ning klassitäis kadette kehastub opera-
tiivteabeteenistuseks (OTTE). Nad on 
valmis objektile saadetud patrullilt in-

mehega
Kohtumine
mehega
mustas

fot vastu võtma, Apollo süsteemi järgi 
tuvastama isiku ning seejärel teavitama 
patrulli sellest, mida programm ette 
söödab ja mida nad on suutelised sealt 
välja lugema. Kõigepealt on aga vaja 
patrullilt sisendit. 

See on esimene kord, kui ainult 
kaks kuud akadeemias veetnud kade-
tid pannakse silmitsi elulise olukor-
raga. Nad sisenevad Paikuse polit-
seikoolis vanasse taktikamajja, mida 
täidavad väikesed ruumid ja kitsad ko-
ridorid. Kusagil seal ootab neid tead-
mata kavatsustega mees. Kadettide 
ülesanne on temaga suhelda, teha koos 
kursusekaaslastega kindlaks mehe isik 
ning saadud info põhjal tegutseda. 

Tundmatu mees mustas on nende 
õppejõud Raimo Kimmel. See ei tee aga 

olukorda eriti palju lihtsamaks, Kim-
meli loovus mängida kahtlast meest pa-
neb kadetid korralikult proovile.

„Muidugi läks adrekas natuke 
üles,“ räägib hiljem Riana, 19aastane 
Karksi-Nuia tüdruk, kes pärast Au-
gust Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 
lõpetamist asus täitma oma lapse-
põlveunistust – saada politseinikuks. 
Kaaslased ja sõbrad on talle väga 
tähtsad ning juba varem akadeemias 
õppinud sõbrad julgustasid teda ot-
suse tegemisel. Riana on seltskondlik 
ja jutukas hing, kelle ümber on alati 
inimesi. Vajaduse korral kamandab ta 
tunni ajal rühmakaaslasi klassis ümber 
istuma ja nii mõnegi jaoks on õige aeg 
söökla järjekorda seisma minna just 
siis, kui Riana seda õigeks peab. Nii 
on ka siinkirjutaja puhul.

Kohtumine tundmatuga

Inimestega suhtlemine pole talle prob-
leem, aga taktikamaja ust avades tuleb 
nähtavale täiesti uus maailm. Seda ei 

FO
TO

D
: R

A
IG

O
 P

A
JU

LA



43

JÄRELKASV

jast ära, pange maha, palun,“ märkab 
Tarmo mehe seljakotti. „Ma ei taha 
võtta,“ vastab Kimmel. Tarmo jätkab: 
„Me tahame teada, mis teil kotis on. 
Võtke kott seljast ära, muidu kasu-
tame vahetut sundi.“ Tarmo ei soovi 
astuda dialoogi ja tahab enda sõna kii-
relt maksma panna. „Miks sa nii kuri 
oled?“ küsib pätt. „Miks sa ei allu 
korraldustele?“ vastab kadett.

Tarmo tõdeb, et ta on pidanud koo-
lis palju asju ümber õppima. „Ei tohi 
kohe peale lennata,“ ütleb ta muige-
ga. „Seal (missioonil – HK) nagu väga 
suhtlust ei pidanud olema,“ tõmbub 
mees pisut tõsisemaks. „Kui ma kel-
lelegi midagi ütlen, siis tundub, et ma 
räägin kurja häälega. Aga ma ei mõtle 
midagi halba.“ Tarmo viitab sellele, et 
tulirelvade käsitlemise tunnis võivad 
tema õpetussõnad mõne jaoks pisut ag-
ressiivsena kõlada. Rianat see ei häiri, 
talle meeldib, et keegi kursusekaaslas-
test oskab relvade käsitlemise juures 
sõna sekka öelda ning teisi aidata.

Oma suuvärgi taltsutamisega peab 
ka Riana vaeva nägema. „Ma olen 
õppinud enesevalitsemist,“ ütleb ta 
pärast paarikuist kogemust koolis ja 
ühiselamus. „Varem ütlesin kõik välja, 
mis ma mõtlesin, aga enam ei saa seda 
teha. Tuleb läbi mõelda, mida öelda.“ 
Politseinikuks olemise reaalsus hak-
kab kohale jõudma ning vormiriietus 
kohustab. Riana teab omast kogemu-
sest, et kui vormiriietega bussi astuda, 
kõlab üle vahekäigu ainult turvavööde 
klõbin. Kellegi veidra tegevuse üle itsi-
tada pole ka enam võimalik. 

Taktikamajas on pätti kehastav 
Kimmel vahepeal otsustanud, et ker-
gem on rääkida hoopis Rianaga, kes 
seni toimetas raadiosaatjaga. Keeleka-
sutuseksam võib alata. 

„Räägime sinuga. Mis sa tahad? 
Küsi mu käest,“ ütleb Kimmel ja astub 
sammu lähemale.

„Palun öelge oma sünniaeg ja ... 
Palun hoidke distantsi!“

„Kardad mind või?“
„Ei! Palun öelge oma sünnikuu-

päev ja -kuu.“
„15. november 1987.“ 
Riana edastab info kursusekaaslas-

tele. „Mis Teil kotis on?“
„Midagi ei ole. Tühi on.“
„Pange kott maha. Palun pange 

kott maha.“
„Ma ei taha. Saab mustaks.“
„Palun ... pange ... kott ... maha!“

käis Afganistanis missioonil. Tagasi 
tulnud, võttis väike puuk temalt selle, 
mida relvastatud vaenlased Afganista-
nis ei suutnud – liikumisvõime. „See 
oli väga raske aeg, ma ei saanud isegi 
süüa,“ nendib Tarmo, kes jäi vasakust 
kehapoolest halvatuks. Ometi õppis ta 
vaikselt taas sööma ja liikuma ning sai 
seejärel kodupataljonilt uue kutse mis-
sioonile. Hoolimata läbielatust otsustas 
ta kutsele vastata. Arstlikul ülevaatusel 
ei avanud aga doktor isegi tema toi-
mikut, vaid ütles lakooniliselt: „Mine 
koju ja vaata peeglisse.“ Seda Tarmo te-
gigi. „Alguses ei suutnud ma isegi ühte 
kätekõverdust teha, aga aastaga ajasin 
end uuesti vormi.“ Ta alustas treenin-
guid ning kandis peagi taas kõrbevor-
mi. Nüüd otsib ta abikaasa ja isana 
võimalust oma riiki teenida viisil, mis ei 
viiks teda pikkadeks kuudeks liiga kau-
gele neist, keda ta lähedal tahab hoida. 

„Tahtsin hakata peret looma, aga 
Scoutspataljon on nüüd Tapal ja ma 
tahaks kodus ka olla,“ ütleb Pärnust 
pärit mees. „See, et nädal aega oled 
kusagil eemal ja nädalavahetusel ko-
dus, ei ole mingi pereelu. Õhtul tahaks 
ikka perega olla. See on hoopis teine 
asi.“ Just Pärnus soovib pereisa polit-
seinikuna tööle hakata.

Verbaalne 
enesekehtestamine 

Mehega mustas kohtuvad Riana ja 
Tarmo Paikuse taktikamajas. Tarmo 
hoiab võõra mehega suheldes üsna 
konkreetset joont. „Võtke kott sel-

õpetanud lapsepõlve lemmikfilm „Po-
litseiakadeemia“ ega ka mõne kuu 
jooksul ammutatud teooria. Ülesande 
ajaks Riana partneriks pandud Tarmo 
on tüdruku kõrval väga enesekindel. 
„Seis, politsei! Mis te teete siin? Pange 
relv maha,“ alustab ta suhtlust ruu-
mist leitud mehega. „Mis relv, need on 
näpitsad,“ vastab mees mustas arvuti-
kuvari tagant tõustes. 

Erinevalt Rianast pole see Tarmo 
jaoks kaugeltki esimene kord, kui ta as-
tub ruumi, teadmata, kes ja mis teda ees 
ootab. Tema astus akadeemiasse 35aas-
taselt ning varem käidud tee jooksul on 
ta kohtunud palju ohtlikumate isikute-
ga kui musta jopega tüüp mängumajas. 
Pärast ajateenistust liitus ta enda väitel 
pooljuhuslikult Scoutspataljoniga ning 

Tarmo Männimets  
unistab tööst kiirrea

geerijate üksuses.

Riana Sõrmus astus  
akadeemiasse kindla 

 sooviga saada  
politseinikuks. 
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Pätt asetab koti kapi peale ning 
vaatab väljapääsu poole, mida blokee-
rib Tarmo. Kuna Tarmo ja Riana moo-
dustavad kahtlase isiku ümber ilusa 
taktikalise L-i, tuleb põgenemisplaan 
maha matta.

 
Füüsiline 
enesekehtestamine 

Väljapääsude blokeerimine võis 
Tarmole tulla instinktiivselt, kuid 
hoolimata pikast kogemusest nii 
Scoutspataljonis, piraaditõrjes kui ka 
turvafirmas on politseitöö taktika Tar-
mole ikkagi uus. 

Kadettide päev algas enesekaitse 
ning kinnipidamistehnika tunniga. 
Valuvõtted ja käelukud on ühtmoodi 
uued nii Kitzbergi gümnaasiumi värs-
kele vilistlasele kui ka välismissiooni-
de kogemusega sõdurile. Valukarjed 
ning naer vahelduvad matisaalis kiirelt 
nagu punane ja sinine valgusvihk pat-
rullauto katusel. Randmed muljutakse 
alla ning kinnipeetava rollis olevad 
kadetid tõusevad valu leevendamiseks 
varvastele. Sellisel kujul ei ole Tarmo 
enesekaitset õppinud, Scoutspataljonis 
võeti asju teisiti. „Me õppisime kohe 
puruks lööma, mitte väänama. Kui 
keegi tuli, siis pidime ta esimese asja-
na hästi ruttu endale ohutuks tegema. 
Kohe luud puruks. Siin ei ole nii, et 
lööd kellelegi kohe kõrri või luud pu-
ruks.“

Riana harjutab matisaalis ainult 
koos kursuseõdedega. Omavahel harju-
tades saavad nad hästi hakkama, kuid 
siin avaldab Riana oma seni ainukese 
hirmu. Ta pelgab, et teenistuses võib 
kokku puutuda ettearvamatute ja nar-
kojoobes isikutega, kes võivad mässa-
ma hakata ning tekitada kehavigastusi. 
„Ma olen füüsiliselt nõrgem kui tema. 
Ma tean, et ma ei tohi seda endale lu-
bada, aga ikka võin saada vigastada,“ 
tunnistab Riana. Lisaks sellele pelgab 
ta pisut ämblikke. See on kõik. Tarmo 
rahustab teda vähemalt vägivaldsete 
kodanike suhtes maha, öeldes, et alati 
saab teisi patrulle appi kutsuda.

Võitlusmatil lähevad aga valulised 
hüüded valjemaks ning poisid kipu-
vad õpetatud võtteid omaalgatuslikult 
uuele tasemele viima. „Teeme praegu 
nii, et keegi vastupanu ei osuta, siis 
saame ilma vigastusteta hakkama,“ 
manitseb enesekaitse õppejõud Ants 
Kalev. „Võib-olla,“ lisab Riana. 

Minu käerauad
Kadetid valmistuvad matil tähtsaks ek-
samiks. „Kui topeltlukku peale ei pane, 
siis oled ukse taga. Kui te seda ei tee, 
siis käeraudu ei kanna,“ hoiatab Kalev. 
Need käerauad on ühed esimesed va-
rustuse esemed, mis on kadettidele kät-
te jagatud. Nad on õpingute ajal käinud 
juba turvamas rahvaspordi suurüritusi, 
kuid nende varustus on seni lihtsusta-
tult öeldes piirdunud helkurvestiga. 

Ohtliku isiku käeraudadesse pa-
nemine on omaette rituaal. „Politsei, 
käed üles, kõrgemale, jalad harki, var-
bad välja, käed selja taha, käeseljad 
kokku ...“ kõlavad käsklused läbisegi. 
„Miks sa juurde lähed,“ peatab Kalev 
ühe kadeti tegevuse. „Ehmatan,“ vas-
tab viimane muigega ja vabastab saalis 
kerge itsituste laine.

Tõrksale mehele käeraudade pea-
lesaamine on märgatavalt keerulisem, 
kui filmidest meelde on jäänud, ning 
selle kunsti omandamine on omaet-
te saavutus. „Muidugi on see oluline. 
Ma tean, et olen edasi arenenud. Kahe 
kuuga on võimalik päris hea areng saa-
vutada,“ ütleb Riana varustuse välja-
teenimise kohta. „Kui ma olen muidugi 
motiveeritud. Siin on kogu aeg moti-
vatsioon, motivatsioon, motivatsioon. 
Kui selle korra käest ära lasta, siis on 
raske uuesti ree peale tagasi saada.“

„Nuia võiks ka juba kätte saada,“ 
lisab Tarmo. 

Olukord taktikamajas

Simulatsiooniruumis on olukord na-
tuke rahunenud ja patrull saab teada 
hoonesse tunginud mehe nime.

„Nüüd rääkige, mis te siin teete,“ 
küsib Riana.

Käerauad on ühed 
esimesed varustuse 

esemed, mis on kadetti
dele kätte jagatud. 

„No on siin mingi vana mahajäetud 
maja. Leidsin ühe vana kuvari, näed. 
Kogun natuke metalli kokku, noh.“

Riana edastab info OTTE-le, kuid 
peagi saabuv vastus üllatab: „Sellist 
isikut ei ole.“

„Kas te esitasite enda valenime?“
„Nalja teed või?“
Tarmo sekkub otsustavalt vestlu-

sesse: „Siis tuled meiega jaoskonda 
kaasa ja tuvastame seal isiku. Kas nä-
pitsad võtad kaasa?“

„Muidugi!“
Järgnevad kinnipidamistehnika 

tunnist tuttavaks saanud käsklused. 
Mehe käed pannakse raudu. Või noh, 
raudu polnud kadettidel kaasas. Nii 
lepitakse käte selja taha surumisega 
ning valeandmeid esitanud mees viiak-
se taktikamajast välja. Harjutus on 
Riana ja Tarmo jaoks lõppenud. 

Musta jopega mees suundub koos 

JÄRELKASV

Enesekaitse õppejõud 
Ants Kalev toonitab,  
et valuvõtetega peab 
olema ettevaatlik.

Riana harjutab vahistamis
taktikaid ainult koos  
teiste naistega.
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oma näpitsatega tagasi kuvari juurde 
ning klassiruumist saadetakse õppe-
patrulli uued õppurid. 

„Väike adrenaliin oli ikka sees,” 
meenutab Riana hiljem. „Ta on küll 
õppejõud, aga kunagi ei tea, mis toi-
muma hakkab. Mul ja Tarmol oli isegi 
natuke kergem. Me saime sõnadega 
asjad räägitud.”

„Väänama ei pidanud. Võib-olla 
järgmine kord,” lisab Tarmo. Mõle-
mad tõdevad, et selliseid ülesandeid 
võiks rohkemgi olla. Politseiakadee-
mia päeva täitnud praktilised ülesan-
ded sundisid õppureid end proovile 
panema nii suhtlemisoskuste kui ka 
füüsilise poole pealt. Midagi konti-
murdvat tulevaste politseinike arvates 
senises õppes ei ole.

„Alguses arvasin, et see on palju 
hullem, aga ei ole. Kui on motivatsioo-
ni õppida, siis pole midagi hullu. Kui 
seda ei ole, siis ei saagi hakkama,” üt-
leb Riana. Pikad nädalad ühiselamus 
ja intensiivne õpe on nende jaoks alles 
algus. Nüüd suunduvad nad oma esi-
mesele praktikale ning peagi kannavad 
juba politseivormi koos väljateenitud 
käeraudadega. 

Ees ootav töö on aga käeraudadest 
palju suurem. „Kui ma kooli ära lõ-
petan, siis saan kaaskodanikke aida-
ta,” loodab Riana ja meenutab selle 
aasta politsei väljakutsete 24-tunnist 
Facebooki maratoni. „Olgu nende 
mured nii totrad, kui nad ka on. Ma 
saan neid aidata ja pärast on selline 
tunne, et tegin ise midagi ära.” 

Tarmo jaoks on politseinikutöö 
suuresti sarnane sellega, mida ta va-
remgi on teinud. „Minu jaoks tähen-
dab see oma rahva ja riigi teenimist,” 
ütleb 35aastane kadett. 

Õppejõu pakkimine

Enne kui koolipäev lõppenuks kuulu-
tatakse, toimub taktikamajas veel nii 
mõndagi. Mõni minut pärast järgmi-
se patrullipaari taktikamajja saatmist 
kostab raadiosaatjast teade, et neil on 
vaja abiväge. Tarmo ja Riana on ühe 
hetkega taas püsti ning tormavad tak-
tikamaja uksest sisse. 

„Kuulsime sõna „abivägi” ja pani-
me juba jooksu,” naerab Riana. „Ma 
tahan näha erinevaid situatsioone, 
mitte ainut enda oma.” Seekord ei ole 

asjad sujunud nii lihtsalt kui Riana ja 
Tarmoga. Sõnadest jääb väheks ning 
musta jopega mees surutakse jõuga 
põrandale. Ants Kalev oleks kindlasti 
uhke. Riana astub suure vormisaapa-
ga maha pakitud õppejõu jalale, et ta 
maha ka jääks. 

„Normaalne mees, kes mulle jala 
peale astub! Temaga räägime hiljem 
pikemalt,” ähvardab Kimmel jalal 
seisvat kadetti. Kõhuli maas olles ei 
tea ta muidugi, et tegu on naisega. 

Pikem jutt ootab kadette ees selle-
gipoolest. See ei keskendu jalale osu-
tatud survele, vaid tagasisidele. Kui 
päeva viimane tund on kokku võetud, 
voolab sinine mass taas ühikate poo-
le. Riana ajab endale helkurvesti selga 
ja tõttab koos kaaslastega valmistama 
kodutööks antud videot. Tarmo vahe-
tab aga riided ning sõidab koju naise 
ja lapse juurde. 

Järgmisel hommikul on nad taas 
üleni sinises ning seda värvi kannavad 
praegused kadetid politseinikena veel 
pikki aastaid.

Hendrik Kuusk
vabakutseline ajakirjanik

“Tal puudub riigis viibimise õigus!” loeb 
Tarmo Apollo süsteemist kahtlase isiku 

kohta. Kohe saadavad klassiruumis 
viibivad kadetid uue info edasi patrullis 

olevatele kursusekaaslastele.  

JÄRELKASV
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Tänavu poetasime politsei Facebooki maratoni
väljakutsete vahele videod, kus politseinikud 
räägivad sündmustest, mis on neid kõige rohkem 
mõjutanud ja mis on siiani hästi meeles. 

Mõni sündmus jäi nagu näts 
saapatalla külge, sest oli 
lihtsalt nii absurdne; teine 

oli aga nii kurb, et püsib veel aastaid 
hiljem meeles. Seinast seina lood illust-
reerivad väga hästi politseinike tööd, 
sest kunagi ei ole teada, kuidas sünd-
mus hargnema hakkab. 

Seekordne väljakutsete maraton oli 
järjekorras kuues. Enne maratoni, koo-
likuu keskel, käisime viiekesi kommu-
nikatsioonibüroost Balti fi lmi, meedia, 
kunstide ja kommunikatsiooni insti-
tuudis kahepäevasel koolitusel. Saime 
enam-vähem selgeks, kuidas tuleb in-
tervjuusid võtta ning millele tähelepanu 
pöörata. Koolitaja rääkis meile valgu-
sest ja helist ning tutvustas süvitsi meie 
oma videotehnikat. Pärast koolitust oli 
tunne, et saime vist targemaks. Ilmar 
käis saavutatud enesekindluse laine-
harjal välja idee: teeks maratoni jaoks 
vaheklipid, kus meie inimesed räägivad 
oma meeldejäävaimatest väljakutsetest, 
nii kurbadest kui ka rõõmsatest. Selline 
see töö kord on.

Mõte sai heakskiidu ja algas lookor-

je. Pidime lood valima kähku, et saaksi-
me võimalikult vara alustada fi lmimist. 
Olime küll varem fi lminud ja montee-
rinud, kuid meil puudus teadmine, kui 
kaua aega kulub nii suurele projektile. 
Nüüd teame – kaks nädalat fi lmimist 
ja nädal monteerimist. Filmimise lõpus 
oli meil tundide viisi materjali. Kõik see 
tuli lõigata sotsiaalmeedia poolt tuimaks 
pekstud aju jaoks vastuvõetavaks ja lü-
hikeseks. Tulemuseks saime 36 minutit 
materjali. Nüüd aga lugudest.

Tallinn

Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinik 
Hannes Kelt töötas enne küberroima-
ritele keskendumist lastekaitsetalitu-
ses. Minu ja Hannese teed ristusid al-
les siis, kui ta oli juba küberkuritegude 
talituses. Tema varasem taust polnud 
mulle loomulikult teada. Seda huvita-
vam oli mul tema lugu kuulda. Enne 
lindistamist tuli leida koht, kus Han-
nesega rääkida. Pressitoad ja -seinad 
on ühtemoodi ära väsitanud nii aja-
kirjanikud kui ka pressiesindajad. Ot-

sustasime valida kohad, mida uudistes 
ei näe. Reelika tuli mõttele teha kaks 
usutlust Tallinna kordoni territooriu-
mil olevas tühjas logistikahoones. 

Hannesel on siiani meeles aastatetagu-
ne lugu 2–3aastase lapse hülgamisest 
tühermaale. Oli puhas juhus, et möö-
dakäija leidis talvises Tallinnas Tartu 
maantee äärest vankri ühes lapsega. 
Kelt tunnistas, et loo lahendamine ei 
edenenud, sest neil polnud aimu, kes 
see laps on. Mitu päeva hiljem võttis 
ühendust mees, kes ütles, et ta teab, 
kellega tegu on. Kuidas siis äkki nüüd, 
oli Hannese esimene küsimus. Selgus, 
et helistaja oli mees, kes selle lapse tü-
hermaale viis. Tema peres kasvas kolm 
last, kelle ülalpidamine käis töötule 
mehele ja naisele niigi üle jõu. Lisaks 
pidid nad hoolt kandma ka sugulase 
väikese lapse eest. Pere leidis, et neil ei 
jää muud üle, kui laps hüljata. Hannes 
ütles, et see lugu pani teda mõtlema 
sellele, kui palju on Eestis sarnases olu-
korras peresid, kes elavad täielikus vae-
suses ja astuvad nii ränki samme elujär-
je parandamiseks. Ta mõtiskles ka selle 
üle, mida saab tema kui riigi esindaja 
teha probleemi leevendamiseks.

Logistikahoones võtsime kaks interv-
juud ja niisama palju juhtus äpardusi. 
Hannese usutluse ajal ei sulgenud me 
korralikult koridoriust. Saime sellest 
teada siis, kui tuuleiil tõmbas ukse 
pauguga keset fi lmist kinni. Õppetund 
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Läbirääkimine venis pikaks. Mees 
nõudis palju, muu seas alkoholi, pre-
sidendiga vestlemist ja prostituute. 
Mingi aeg koliti vestlus telefoni. Kell 
võis olla 2–3 öösel, kui üks politseinik 
ütles, et mees jäi magama. „Läbirää-
kimised olid oma eesmärgi täitnud, 
otsest ohtu enam ei olnud,” meenutas 
Reimo. Kuid gaasi tiksus korterisse 
ikka edasi ja mehe ärgates oleks olu-
kord tagasi alguspunktis. Nii otsusta-
tigi varem peatatud ukse sundavamist 
jätkata. Politsei eriüksus sisenes kor-
terisse, vaatas selle kiiresti läbi, kuid 
naisepeksjat esimese hooga ei leitud. 
Hetk hiljem selgus, et raske korteriuks 
oli maandunud magavale mehele peale 
kui tekk. Pärast seda ta enam ei ma-
ganud, kuid ei julgenud ka häält teha. 
Pingeline sündmus sai naljaka lõpu.

Pärnu

Hakkasime Ilmariga ühel oktoobri-
hommikul Pärnusse sõitma. Päeva 
lõpuks oli vaja võtta kolm intervjuud. 
Üks rääkija oli Üllar Kütt. Ta oli enne 
tänavust Weekendit mulle sama tuttav 
kui Ameerika maailmajagu eurooplas-
te jaoks enne Christoph Kolumbust. 
Pärnus Weekendi staabis sain temaga 
kokku. Enne intervjuud ei teadnud ma 
temast suurt midagi. Kuulsin vaid, et 
ta pidi muhe tüüp olema ja lugu olevat 
ka hea. Intervjuu Üllariga filmisime 
prefekt Kaido Kõplase kabinetis. Kui 
olime lauad-toolid, lipud ja valguse 
paika saanud, võttis Üllar kaamera ees 
koha sisse. 

kida. Ootasin väga, mis lugu ta räägib. 
Otsustasime Reimot filmida Rahumäe 
garaaži pikas kollases koridoris. Miks? 
Miks mitte, saime ise teha, mida taht-
sime. Enne seda rääkis meiega Triin 
Sarapuu. Tema usutluse võttepaigaks 
valisime Rahumäe romula.

Reimo alustas läbirääkijana mõni 
päev enne seda, kui Eestist sai Euroo-
pa Liidu liige. Üks esimesi juhtumeid, 
mida ta läbirääkijana lahendama läks, 
oli peretüli. Mees ründas oma naist, 
viskas ta korterist välja ning ähvardas 
nüüd barrikaadidega kaitstud elamust 
politseinikke ja majaelanikke. Ründa-
ja keeras korteris gaasi lahti ning lubas 
sädet anda, kui tema nõudmisi ei täide-
ta. Reimo mäletab, kuidas mees nime-
tas end Nõukogude vägedes treenitud 
võitlejaks, kes lubas teha politseinikele 
uut ja vana, kui nad peaksid korterisse 
sisenema. Politseinikud evakueerisid 
kortermaja ning lõpetasid korteriukse 
sundavamise, sest mehel oli tõsi taga.

oligi käes. Vaatasime üle, et lähedal 
olevad uksed kinni ja intervjuu ajal 
„vait“ oleksid. Kui Marko Schmidt 
rääkima tuli, siis jätsime kaks korrust 
allpool oleva välisukse lahti. Tõsi, see 
oli ka siis lahti, kui Hannes enda lugu 
rääkis, kuid tol korral ei tiirutanud 
kordoni kohal lennusalga kopter, mis 
oli abiks SARi õppusel. Tulemus oli 
intervjuu, mille taustaheli jätab mulje, 
nagu oleks see tehtud keset lennuvälja. 
Oleme jälle targemad. 

Ma ei mäleta, millal ma täpselt Rei-
mo Raivetiga esimest korda suhtlesin. 
Tõenäoliselt oli see kolm aastat tagasi. 
Põhja prefektuuri viiendal korrusel nä-
gin teda korduvalt. Kord oli tal rohkem 
aega ja ta astus meie kontorist läbi. 
Sain teada, et tema meeskond lahendab 
vahest kõige raskemaid kuritegusid: 
seksuaalkuritegusid ja lastevastast vä-
givalda. Hiljem täienesid mu teadmised 
sellega, et ta on ka läbirääkija, ning ta-
gasi vaadates ei tule see üllatusena, sest 
temaga oli lihtne mistahes teemal rää-

Mis on politsei  
väljakutsete maraton
Ühel päeval aastas näitab PPA oma 
Facebooki lehel, mis väljakutseid politsei-
nikud lahendama lähevad. Kokkuvõtted 
saabunud kõnedest avaldatakse tunnise 
viivitusega ning suure üldistusastmega, 
et tagada teatajate anonüümsus ning 
mitte kahjustada võimalikke menetlusi. 
Näiteks teatab politsei, et sai väljakutse 
Tallinna kesklinna, kus korterist kostab 
lärmi, jättes aadressi täpsustamata. Ka 
selle aasta postitustest selgub, milline on 
üks keskmine reede Eestis ning kuidas 
näeb välja politseinike argipäev. Kesk-
miselt laekub hädaabinumbrile 112 öö-
päeva jooksul umbes 4000 telefonikõnet 
kogu Eestist, millest politseinike reageeri-
mist vajab ligi 400.

FB MARATON

Reimot filmisime  
Rahumäe garaaži pikas 
kollases koridoris. 
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Tema lugu on ajast, mil rahvaauto ei ol-
nud Škoda ega Volkswagen, vaid Ford 
Sierra. Ta oli Lääne-Virumaal patrullis, 
kui tuli teade, et jalgrattur sai rahva-
autolt löögi. Kohapeal leidis Üllar eest 
korralikult lömmis ratta, kuid kanna-
tanust polnud kippu ega kõppu. Nad 
otsisid ratturit, kes pidanuks katkist 
jalgratast vaadates siinsamas lähedal 
olema. Sierrast kõnniti aina kaugemale 
ja kaugemale, aga ratturit ikka ei lei-
tud. Üllar tunnistas, et peast käis läbi 
mitu teooriat. „Vahest jooksis šokis 
rattur metsa? Siis tuleb ta kiiresti leida, 
sest ta võib olla raskes seisus. Või äkki 
polnudki ratturit ja vanem naisautojuht 
trikitab siin?“ Umbes nii võiks Üllari 
mõtteid kirjeldada. Viimane mõte va-
natädi pahatahtlikkusest oli absurdse 
olukorra sünnitatud liialdus ning naine 
ise oli samuti mures. Õnnetuspaik on, 
sõiduvahendid on, aga kannatanut ei 
ole. Mis kurat siin toimub?

Lõpuks polnud muud peale hakata, 
kui tuli tellida puksiir, mis viiks sõidu-
kõlbmatu Sierra ja ratta minema. Puk-
siiri saabudes oli järsku auto tagaosas 
nohinat kuulda. Asja uurides leiti Sierra 
pagasiruumist verise ninaga rattur, kes 
kukkus pärast kokkupõrget täpselt läbi 
tagaklaasi pagasiruumi. Kuna paki-
ruum oli silmini riideid täis ning joobes 
rattur jäi seal magama, siis ei osatud 
kohe sealt ka inimest otsida. Üllar sai 
väärt õppetunni – enne metsa läbikam-
mimist tuleb läbi kammida auto. 

Võtame Pärnus veel linti Alar Abe-
li ja Henry Murumaa lood. Mehed 
räägivad väga rasketest juhtumitest. 
Sõidame Pärnust Tallinna tagasi ning 
mõtleme, kuidas ja kus Tartus ning 
Jõhvis filmida. Lisaks taipame, et me 
ei saanud ajanappuse tõttu lugusid 
piirivalvuritelt, ning muretseme nais-
rääkijate vähesuse pärast. Samaaegu 
teadsime, et vähene aeg ei võimalda 
meil seekord midagi muuta. Hea, kui 
need intervjuud valmis saame.

Jõhvi

Üllar Kütt ei jäänud ainsaks politsei-
nikuks, kellega tutvusin Weekendil ja 
kes hiljem loo rääkis. Sergei Matotškin 
oli samuti sealses staabis. Paar päeva 
hiljem nägin teda juba kutsemeisterlik-
kuse võistlustel Ida prefektuuris. Jõhvi 
sõites oli meil olemas mõte, kus me 
võiksime Sergeid filmida. Kuna Häire-
keskus ja politsei on seal ühes majas, 
siis tahtsime taustale sättida Häirekes-
kuse töötajad. See meil õnnestuski.
Sergei rääkis, kuidas ta kolleegi pal-
vel läks ühte liiklusõnnetuse osalist 
üle kuulama ning sai ootamatult tä-
nuavalduse osaliseks. Inimene, kellega 
ta rääkima läks, oli Sergeile varem va-
hele jäänud lahtise turvavööga. Sergei 
selgitas, et turvavööd ei pea kandma 
trahvi hirmus ja politsei jaoks, vaid 
see on enda naha päästmiseks. Auto-
juht võttis politseinikku kuulda ning 

tema enda sõnul päästis see õnnetusse 
sattudes tema elu. „Minu jaoks oli see 
tänuavaldus keset ülekuulamist heas 
mõttes šokeeriv. Need tänusõnad olid 
minu karjääri parimad, kuna ma töö-
tangi selleks, et päästa inimelusid ja 
hoida ära hullemat,“ ütles Sergei.
 
Jõhvis filmisime veel ühe intervjuu, mis 
aga meie oskamatuse tõttu kehvasti 
välja kukkus. Paigaldasime mõlemad 
kaamerad lauale, mis kahjuks värises 
terve filmimise aja. Jäi mulje, nagu 
oleksime üritanud salvestada vestlust, 
mida peetakse maavärina võngete ti-
pul. Filmisime Jõhvis veel Häirekes-
kust ja politseiautot ning tulime tagasi.

Tartu

Tartus pidime filmima nelja lugu ja viit 
politseinikku. Otsa tegi lahti just öise 
vahetuse lõpetanud Andrei Ivahnen-
ko, kes pikast vahetusest hoolimata 
oli värskem kui mina. Pärast teda tõst-
sime toolid ümber ning rääkima tulid 
Veronika Sirel ja Andra Pukk. Noor-
soopolitseinikel olid armsad lood las-
test, kelle väljaütlemisi ei takista ükski 
filter. Seejärel pakkisime asjad kokku 
ning sõitsime Tartu Häirekeskusesse. 
Valguse ja kaamerate ülesseadmise-
le kulus iga kord keskmiselt tunnike. 
Kui olime selle vägitükiga ühel pool, 
tuli rääkima Ottomar Virk ja tema jä-
rel Jaanus Kokkonen. Jaanuse nimi ja 
nägu olid tuttavad ning hiljem küsides 
sain teada, miks. Ta oli aastaid olnud 
minu kodukoha politseinik. Tõenäoli-
selt segasime nooruspõlves tema ja ta 
patrullide tööd, kui politseiautot nä-
hes sõpradega minema jooksime. Liht-
salt selleks, et näha, kas politseinikud 
hakkavad meid taga ajama. 

Viienda loo Lõuna prefektuuris 
tegime Tallinnas. Rain Vosmanil oli 
siia niikuinii asja ning talle ei sobinud 
ajaliselt Tartu võttepäeval meiega rää-
kida. Meil oli ka lihtsam. Läksin Ree-
lika ja Ilmariga mööda PPA peamaja 
kondama, et leida koht, kus Raini 
filmida. Rahvusvahelise koostöö bü-
roo jagas lahkelt oma ruume, ning kui 
olime taustaks kuused ritta seadnud ja 
hääletanud, kas vilkuv tuli jätta sisse 
või mitte, siis tuli ainult oodata Raini 
saabumist. 

Raini lugu räägib sellest, kuidas alko-
hol ei ole mitte kellegi liitlane, isegi 
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päti oma mitte. Ta rikub ära maksa 
ja vahel ka kurjategijate plaanid. Aga 
nüüd loost lähemalt. Grupp krimi-
naale tahtis raha teenida ning tuua 
Venemaalt Eesti kaudu Euroopasse 
vietnamlasi. Plaan oli neil hea, etteval-
mistus ja vahendid samuti. Võrus oo-
tas üks ketilüli teist, et võtta üle piiri 
toodud vietnamlased ja toimetada nad 
Eestist edasi lääne poole. 

Oma roll selles loos oli ühel pere-
isal, keda Rain nimetas Peetriks. Mehe 
ülesanne oli metsa äärest 11 vietnamlast 
peale korjata ning Võrru toimetada. Pa-
beri peal näib see kohustus lihtne. Raini 
sõnul toimis kurjategijail kõik ideaal-
selt. Toona inimkaubitsejad ei teadnud, 
et kogu operatsiooniga on kursis ka 
kriminaalpolitseinikud, kes jälgisid kau-
gusest, kuidas kurjategijad toimetavad. 
„Neil oli operatsioon ja meil oli ope-
ratsioon,“ meenutas Rain. Kõik paistis 

Lood minevikust 
aitavad meil pare

mini mõista, kuhu 
oleme jõudnud ja kuhu 
peame edasi liikuma. 

sujuvat mõlemal poolel, kuni ühtäkki 
nägid politseinikud, et Võrru jõudnud 
Peeter sõidab väga kahtlaselt. Politsei-
nikud teadsid, kuhu Peeter peab sõit-
ma, kuid mees ei teinud seda. Ta sõitis 
sihipäratult mööda öist Võru ringi ning 
võttis lõpuks suuna Tartu peale. „Selge, 
midagi ei klapi,“ käis politseinike peast 
läbi ja kõik asjaosalised peeti kinni. Siis 
selgus ka põhjus, miks Peeter ei sõitnud 
kokkulepitud kohta. Mees oli täis kui 
templielevant ning ei suutnud sisse lüli-
tada talle antud sidevahendeid ega sõita 
sinna, kuhu vaja. „Alkoholilembeline 
Peeter oli selleks ajaks täiesti plaanivä-
liselt ja teistega kooskõlastamata end 
täis joonud. Ta ei adunud enam reaalset 
maailma,“ rääkis Rain. Talle jäi see lugu 
meelde, sest ilusasti läbi mõeldud ope-
ratsiooni rikkumisele aitas kaasa liigne 
alkohol. „Mitte keegi ei tulnud selle pea-
le, et üks härra võib end lihtsalt labaselt 
täis juua ja kogu asja ära rikkuda.“ 

Lood minevikust aitavad meil pare-
mini mõista, kuhu oleme jõudnud ja 
kuhu peame edasi liikuma. Need ai-
tavad aru saada, et mitte miski ei ole 
iseenesestmõistetav. Ma loodan, et 
need usutlused aitavad mõista, et meie 
tänapäevane turvalisus on varasemate 

aastate töö tulemus. Ja praegu tööta-
me homse nimel.

Mina tunnen PPA-d 2015. aastast. 
Ma tunnen politseinikke ja nende lu-
gusid selles ajaraamis. Olen näinud 
Kristian Jaanit ainult prefekti rollis. 
Kui kuulsin, et ta oli 90. aastail Urmet 
Tambrega koos patrullinud ja püstoli-
torusse vahtinud, siis ei tundunud see 
päris ega võimalik. Ma ei tea, mida on 
need 13 politseinikku ja sajad teised 
politseinikud läbi elanud ning koge-
nud. PPAs on kõigil oma lugu ning 
lugusid peab rääkima, sest muidu me 
ei tea, kes me oleme ja mida tähendab 
politseinikuks olemine. Need lood ja 
nendega kaasnenud emotsioonid vor-
mivad tuleviku politsei. Kurva sünd-
muse korral teeme kõik, et see enam ei 
korduks, rõõmsa vahejuhtumi puhul 
aga vastupidi – et läheks pigem nii.

See artikkel annab aimu, kuidas 
sündisid need 13 intervjuud, mida 
saab kuulata-vaadata Politsei- ja Pii-
rivalveameti YouTube’i kanalist. Põ-
nevuse säilitamiseks ei kirjutanud ma 
kõigist lugudest. Ja kes see enam täna-
päeval lugeda viitsib, eks.

Seiko Kuik
kommunikatsioonibüroo

Näiteid tänavus-
test postitustest
• Helistab teataja Tartust ja räägib, et ta 

on kuskil puuris kinni. Selgus, et polit-
sei toimetab helistajat parasjagu aresti-
majja.

• Narva kaubanduskeskusest teatati, et 
kaks poissi panid kaubanduskeskuse 
reklaamitablool mängima pornofilmi.

• Mees pani Toila vallas garaažis muusika 
nii valjult mängima, et terve küla kuulis.

• Valgast helistab mees ja nõuab kõige 
kõrgema politseiniku telefoninumbrit. 
Üleeile napsitas, eile läks naise ja lap-
sega tülli ning politsei viis ta kodust ära, 
lubamata midagi kaasa võtta. Nüüd 
tahab mees, et politsei oma käitumist 
selgitaks.

• Tartus teatati inimesest, kes tegutseb 
kruvikeerajaga haagise juures. Selgus, 
et mees on haagise omanik.
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Abipolitseinike mitmekesine tegevus ja 
imetlusväärne huvi oma tegevuse vastu on 
vorminud politseinikele võrdväärsed partnerid. 
2018. aasta Politsei- ja Piirivalveameti 
kutsemeisterlikkuse võistlustel teise koha 
saavutanud abipolitseinike meeskond (Jaago 
Männiste, Illimar Reinbusch, Agnes 
Pihlak ja Märt Tibar) on innustav näide selle 
kohta, mida abipolitseinikud võivad piisava 
motivatsiooni korral korda saata. 

Patrullis käimine on ainult osa 
sellest, mida nelikule abipolit-
seinik olemine tähendab. Kõik 

panustavad oma elukeskkonna turva-
lisemaks muutmisesse ka väljaspool 
12-tunnist vahetust ning ohverda-
vad selle nimel oma aega ja energiat. 
Nende jaoks on tavapärane, et vabal 
ajal käiakse kolleege koolitamas või 
töötatakse läbi värskeid Riigi Teata-
ja numbreid. Jaago, Illimar, Agnes ja 
Märt on kirglikud abipolitseinikud, 
keda viib edasi lihtne soov ise midagi 
paremaks muuta.

Võistlused ja Märt Tibar

Vabariiklikele kutsemeistrivõistlustele 
sõites valitses autos üsna negatiivne 
õhkkond. „Vahepeal mõtlesime, et 
pöörame otsa ümber,“ räägib Märt Ti-
bar, kes eriti hoogsalt oma vastumeel-
sust väljendas. „Ma olen nii palju nen-
del võistlustel käinud. Juba kolmandat 
aastat ütlen, et mina enam ei lähe, aga 

Imeline  
nelik

Agnes rääkis mu ikka pehmeks,“ ütleb 
ta nüüd.

Abipolitseinike meeskonna enese-
kindlus kasvas aga iga võistlusalaga. 
Päästeteemaline ülesanne tõi neile lau-
sa eriauhinna. „Me ei olnud küll kõige 
kiiremad, aga me ei teinud vigu,“ ütleb 
Märt. Nende suureks eeliseks oli hea 
meeskonnatöö ja hästi omavahel jaga-
tud ülesanded. Pikaaegsetel abipolit-
seinikel on laialdased ja mitmekesised 
kogemused politseitööst nii patrullis, 
liikluses, piirivalves, kriminaalpolitseis 
kui ka noorsoo- ja piirkonnapolitseis.

Enne viimast võistlusala oli taga-
sihoidlik hoiak unustatud ning mindi 
võitlema koha eest esiviisikus. Illimar 
ja Agnes hakkasid lahendama nupu-
tamisülesandeid, Märt tormas koos 
Jaagoga külma merevette. Kui ülesan-
ded lahendatud ja mehed veest väljas, 
tuli sooritada tõrkega käsirelvast lask. 
Kuna meeskonnas oli ka relvainstruk-
tor Jaago Männiste, siis kostis nende 
meeskonna pauk esimesena. „Kui see 

lask ära käis, siis olime küll täiesti sas-
sis omadega. Kusagil ei olnud ühtegi 
lasku veel kõlanud ja me teadsime, et 
me pidime oma satsist kõige kiiremad 
olema,” meenutab Märt.

Eduka võistluse taga ei ole ainult 
neli tublit vabatahtlikku, vaid ka Põh-
ja prefektuuri abipolitseinike koor-
dinaator Katrin Link, kes korraldas 
neile kõikvõimalikke koolitusi. Märt, 
Agnes, Illimar ning Jaago õppisid enne 
KMV-d liiklusõnnetuste, piirivalve, 
narko- ja lõhkeainete, vigursõidu, 
laskmise ning muu asjakohase kohta 
nii palju, kui vähegi jõudsid. Kind-
lasti tulid õhtused koolitused kasuks 
oskustele, aga mitte isiklikule elule. 
Abipolitseinike elukaaslased peavad 
paratamatult olema tavalisest natu-
ke kannatlikumad ja arvestama üksi 
veedetud õhtutega. Märt tunnistab, 
et on tulnud teha kompromisse, kuid 
õnneks on tal võimalus enda päevatöö 
graafikut ise sättida. IT-ettevõtjana 
saab ta korraldada tööd paindlikult 
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joonitud ning Jaago uurib neid koos 
Illimar Reinbuschiga. „Need on head 
lahendused, mille nad on välja pak-
kunud,” ütleb Illimar. „Mitte nemad, 
vaid meie,” parandab Jaago. Ta toob 
näite olukorra kohta, mida peaks õi-
guslikult muutma. Praegu öeldakse, et 
auto peatamine on väga suur liikumis-
vabaduse riive ja abipolitseinik ei tohi 
seda teha. Jaago küsib seadusandjate 
käest, miks on abipolitseinikel õigus 
inimesi peatada, kui nad on jalgsi, aga 
mitte siis, kui nad istuvad autos. Veelgi 
enam: abipolitseinik võib jalgsi liiku-
vat inimest küsitleda, aga mitte tema 
jalgrattal liikuvat sõpra.

Jaago on abipolitseis veetnud üle 
kümne aasta ja selle ajaga on välja 
kujunenud arusaam sellest, mis võiks 
olla teisiti korraldatud. Tema arvates 
on abipolitseinikud väga pädevad ning 
neid saaks paremini ära kasutada. 
Järgmisel päeval avaldas ka õigusko-
misjon eelnõule toetust. „Uhke tunne 
on küll. Kui me ei oleks seda kirja kir-

teinud, siis teeb see endalgi tuju heaks. 
Või kui keegi ütleb pärast ebameeldi-
vat situatsiooni „Aitäh!“ ja ma saan 
aru, et see tuleb südamest, siis on väga 
hea tunne.“

Abipolitseinike muutmine 
ja Jaago Männiste

Jaago Männistel on päevi, kus ta käib 
oma palgatöö (SK ID Solutions AS) ja 
politseimaja vahel umbes sama tihe-
dusega nagu Kopli-Kadrioru tramm. 
Hommikul tööle, siis kell 11 püstol-
kuulipilduja koolitust pidama, tööle 
tagasi ja õhtul uuesti PPA peamajja, 
kus teda ootab taas lasketiir ja üks 
väga oluline kiri. Jaago on ka koossei-
suväline relvainstruktor ning praegu 
abipolitseinike kõneisik suhtluses sea-
dusandliku võimuga.

Riigikogust on just saabunud vas-
tus Jaago kirjale abipolitseiniku sea-
duse muutmise seaduse eelnõu koh-
ta. Muudatused on värviliselt alla 

ning see on teinud ka abipolitseinikuks 
käimise lihtsamaks.

Abipolitseiniku öine eluviis Märdi-
le sobib, aga patrull pole ainuke asi, 
mis teda politseimajja toob. Kui ette-
võtluse, naise ja nelja viirpapagoi kõr-
valt natukenegi aega saab pigistada, 
siis võib Märti näha näiteks politsei 
vanu jalgrattaid putitamas. 2007. aas-
ta aprillirahutuste ajal abipolitseini-
kega liitunud mehe kaasabil hooldati 
ja seati sõidukorda jalgrattad, millega 
Märt ka ise heade ilmadega patrullis 
käib. Kui politsei need ostis, olid rat-
tad varustatud vilkurite ja sireeniga, 
kuid ajapikku need purunesid ning 
rattad langesid kasutusest välja. Märt 
võttis asja käsile, seadis jalgrattad töö-
korda ja tellis interneti vahendusel nii 
uued vilkurid kui ka signaali.

„Mida ma siin vingun, kui mul on 
võimalus ja täiesti seaduslik alus ise 
midagi ära teha,“ ütleb Märt. See on 
ka põhjus, miks ta abipolitseinikuna 
tegutseb. „Kui olen kellegi tuju heaks 

Abipolitseinike meeskond kutse
meisterlikkuse võistlustel
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jutanud, siis oleks enamikule ettepa-
nekutele vesi peale tõmmatud,” ütleb 
mees paberipakki lauale visates.

Jaago on abipolitseiniku helkur-
vesti kandnud juba 14 aastat. Selle 
aja jooksul on väga palju muutunud. 
Tema teekond politseis ei alanud su-
gugi suursuguselt. Kõik sai alguse ar-
mastusest julgeoleku vastu. Ta liitus 
abipolitseinikega ülikooli ajal turva-
mehena töötades. „Mul oli must kom-
be. Panin selle selga, saapad jalga ja 
oligi kõik. Ühe korra andis konstaabel 
mulle mingid riided,“ kirjeldab Jaago 
oma esimeste patrullide varustust.

Nullindate alguses oli abipolitsei-
niku süsteem veel noor ja abipolitsei-
nik kinnitati konkreetse konstaabli 
juurde. Jaago sõnu kasutades oli abi-
politseinik lihtsalt kohaliku konstaabli 
nn minion ehk käsilane. Tol ajal ei ol-
nud rühmade süsteeme, koolitusi ega 
varustust. Kui ametnikul oli vaja ku-
hugi minna või midagi kontrollida, siis 
anti talle see käsilane lihtsalt kaasa, 
naerab ta nüüd. „Siis me sõitsime rin-
gi mingi Opeliga, makki sees ei olnud, 
rattad logisesid all. Alguses oli põnev 
jah. Midagi selga polnud panna. Aga 
see muutus kõvasti.“

Praegu seisab Jaago ise abipolit-
seiniku rolli paremaks muutmise eest. 

Oma ennastunustava panuse koh-
ta abipolitseis ütleb ta lihtsalt: „Kui 
meie ei tee, kes siis teeb?“ Praeguseks 
on PPAs abipolitseinike roll juba äär-
miselt tähtis ja mitte lihtsalt inimjõu, 
vaid ka oskuste mõttes. Jaago märgib, 
et koolituse tase on märgatavalt tõus-
nud ning järjest rohkem on pädevaid 
abipolitseinikke, kes on võrdväärsed 
partnerid ametlikele. Mees on ise selle 
mõtte elav näide. 2017. aastal tunnus-
tas president Kersti Kaljulaid teda aas-
ta vabatahtliku aumärgiga ning 2018. 
aastal pälvis ta PPA aasta vabatahtliku 
tiitli.

Hobipolitseiniku elustiil ja 
Illimar Reinbusch

„See, et ma olen politseiga nii tihedalt 
seotud...“ alustab 41aastane Illimar 
Reinbusch, „kui mu 20aastane mina 
vaataks mulle otsa, siis hakkaks ta 
naerma.“ Toona ei olnud politseitöö 
kohe kindlasti mingi elu eesmärk, üt-
leb ta nüüd. Aga ometi on ka tema üle 
kümne aasta end abipolitseinikuks ni-
metanud, või siis hobipolitseinikuks.

Illimar on väga rahuliku ja kaa-
lutletud kõnemaneeriga mees. Iga 
tema väljaöeldud lause on juriidiliselt 
korrektne. Ta ütleb, et parim vahetus 
abipolitseinikuna on selline, kus mi-
dagi ei juhtu. „Sellega ma päris nõus 
ei ole,” kommenteerib Jaago kõrvalt. 
Aga Illimar mõtleb seda tõsiselt. Ta 
on läbi elanud aegu, kus tegevust ja 
action’it oli liigagi palju, kuid seda ta 
tagasi ei taha. Tema jaoks ei ole abi-
politseinikutöö kellegi kinnipidamine 
või alarmsõidukiga tagaajamine, vaid 

Järjest rohkem  
on pädevaid abi

politseinikke, kes on  
võrdväärsed partnerid 
ametlikele. 

turvatunne, mida suudetakse enda 
panusega riigile pakkuda. „See on ju 
hea, et meil ei ole igas vahetuses pide-
vat märulit. See tähendab, et ühiskond 
on turvalisem ja keegi ei saa kannata-
da. Juba rääkimine on tähtis. Juba see 
on oluline, et ma näitan end kusagil ja 
vestlen inimestega. See suurendab ini-
meste teadlikkust, ja kui näiteks selts-
konnas on keegi, kes viina viskab, siis 
on abipolitseinik see, kes teeb selgeks, 
et täna sõitma ei minda,“ selgitab 
mees, kes põhiliselt tegutseb abipolit-
seinikuna kriminaalpolitsei ridades, 
kuid käib ka koolides interneti turvali-
susest rääkimas ning koolitab IT-vallas 
politseiametnikke.

Abipolitseinike roll on PPAs aina 
suurem ning Illimar näeb, et just tema 
koos kolleegidega saaks politseid rah-
vale lähemale tuua. „Keegi kunagi üt-

ABIPOLITSEINIK

Märt Tibar

Agnes Pihlak  Illimar Reinbusch 

Jaago Männiste
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les, et abipolitseinik on nagu politsei 
sõber,“ meenutab Illimar tsitaati, mis 
abipolitseinike olemust defineeriks. 
Tema arvates saab abipolitseinik rii-
gi korrakaitse viia sinna, kuhu amet-
nikud ise ei jõua ja võib-olla alati 
ei peagi jõudma. Illimarile meeldib 
mõte, et igas külas võiks olla üks abi-
politseinik, kelle käest nõu küsida. 
Tal on endalgi näiteid, kus kolleegid 
tavatöölt on tulnud tema käest abi 
küsima. Abipolitseiniku lähedus süs-
tib turvatunnet, mis toimib ühtemoo-
di hästi nii kontoris, väikeses külas 
kui ka magalas. „Kui Lasnamäel on 
maja, kus abipolitseinik kord nädalas 
vahetust alustab ja lõpetab ning selle 
ajal vormi kannab, siis on see märk. 
Kui inimesed näevad kaks korda nä-
dalas majas politseinikku, siis muu-
dab see piirkonna turvalisemaks,“ 
selgitab Illimar.

Nii on abipolitseiniku mõju ühis-
konnale palju suurem kui patrullis 
veedetud tunnid ning tegelikult ei saa 
abipolitseiniku vahetus kunagi läbi. 
„See ei ole nii, et panen pärast vahe-
tust vormi kappi ja ongi kõik,“ räägib 
hobipolitseinik. „Näiteks olen kuskil 
söömas ja üks auto sõidab sealt kol-
mandat korda mööda. Siis mõtlen 
juba, et midagi on valesti,“ naerab Il-
limar. „Kui nii mõelda, siis on see küll 
rohkem elustiil kui hobi. Heal abipo-
litseinikul peab olema pidev huvi po-
litseitöö vastu. Seadused muutuvad, 
abipolitseinik peab end harima, koo-
litama ja ka füüsist korras hoidma.“ 

See on pidev töö, millest ei saa niisama 
lihtsalt välja.

Erialased oskused  
ja Agnes Pihlak

Oma igapäevatööd Haridus- ja Tea-
dusministeeriumis (HTM) tegev Agnes 
Pihlak käib sageli nädalavahetustel 
patrullimas. Ühel novembrikuu nä-
dalavahetusel osaleb ta koos kaheksa 
teise abipolitseinikuga operatsioonil 
avaliku korra tagamiseks Tallinna 
kesklinnas. Märksõnadeks kujunevad 
joobes ja suitsetavad alaealised. Ag-
nese jaoks on see operatsioon oma-
moodi segu tema vabatahtlikust ja 
palgatööst. Mõlemas kohas on töö 
seotud noortega ja professionaalsed 
teadmised haridusvaldkonnas aita-
vad olla parem abipolitseinik. „Info, 
mida ma tean ministeeriumist, aitab 
politseitöös ja vastupidi. Kui ma vest-
len tänaval noortega ja räägin nende 
tulevikust, siis on väga kasulik, kui 
mul on teadmised koolide kohta. Kui 
ma suhtlen ametnikuna mõne kooliga, 
tuleb samamoodi kasuks see, mida ma 
tänavatel näinud olen.“

Agnes on õppinud eripedagoogikat 
ja töötanud nii tava- kui ka erikoolis. 
Praeguseks on töö toonud ta Tallinna 
ning ta tegutseb HTMis välishinda-
misosakonnas eksperdina, kes teeb 
hariduslike erivajaduste valdkonnas 
järelevalvet ja lahendab kodanike mu-
resid. Selle kõrvalt püüab ta aega leida 
perele, spordile ja lugemisele. Lisaks 

sobitab naine graafikusse korvpalli 
lauakohtuniku tööd ning soovib uuest 
õppeaastast taas ülikooli astuda.

Tavaliseks nädalavahetuse veetmise 
viisiks on öised patrullid ja päevane ma-
gamine. Reedeti püüab ta seetõttu töölt 
natuke varem koju tulla, et enne patrulli 
väike uinak teha. Kell 20 algab tavapä-
rane vahetus ja see kestab kuni kahek-
sani hommikul. Kui entusiasm on pa-
rasjagu tipus, siis näeb Agnest järgmise 
päeva öösel taas patrullimas. Keskmiselt 
tõmbab ta vormi selga korra nädalas.

Oma abipolitseiniku karjääri alus-
tas ta Tartus, kui teenis ülikooli kõr-
valt lisa Tartu Kaubamajas turvatöö-
tajana. Julgeoleku valdkond sobis talle 
ning mõni noore üliõpilase toonane 
kolleeg oli abipolitseinik. Nende ees-
kujul astus sama teed ka Agnes. „Kui 
ma Tallinna tulin, siis saadeti mind 
kohe teise liikmena patrulli. Ju arvati, 
et olen kogenud. Mäletan seda patrul-
li väga hästi, sest esimene väljakutse 
oli kohe seotud lähisuhtevägivallaga. 
Adrenaliinitase tõusis, sest mõtlesin, 
kuidas suudan füüsiliselt agressiivset 
meest ohjeldada. Õnneks oli minu esi-
meseks paariliseks kogenud ametnik, 
kes rahustas mu enne kohale jõudmist 
maha. Niisugust action’it nagu Tallin-
nas ei olnud ma Tartus näinud.“

Praeguseks on noor naine sääras-
te olukordadega juba harjunud, aga 
teatud väljakutsetel kerkib adrenaliin 
siiski. Üheks näiteks on tulirelvadega 
seotud väljakutsed ja need on Agne-
se kogemuse põhjal tõusuteel. Tõsi, 
enamasti selgub, et tegu on lihtsalt 
relvataolise esemega, kus reaalset 
ohtu inimelule pole. Sellest hoolima-
ta peab Agnes patrullis käimist pigem 
rahustavaks. „Minu jaoks on patrullis 
käimine nagu puhkus. Ma tulen oma 
argi- ja töömuredest välja. Tulen siia, 
tegelen täiesti teiste asjadega, aitan 
teisi inimesi ning 12 tundi on aju ar-
gimõtetest täiesti tühi. Olen lihtsalt 
sunnitud muud mõtted kõrvale pa-
nema ja keskenduma sellele, mis siin 
toimub.“ Pärast nelja aastat on patrul-
lis käimine saanud juba harjumuseks, 
aga selle taga on eelkõige soov aidata 
oma kogukonda ja piirkonda: „Ei ole 
ühte põhjust, miks ma seda teen. Siin 
on kõik asjad koos, midagi iseendale, 
midagi kogukonnale ja midagi riigile.“

Hendrik Kuusk
vabakutseline ajakirjanik

ABIPOLITSEINIK

Võidukas teise koha 
meeskond koos  

Põhja prefekt  
Kristian Jaaniga
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Novembris 1938 tähistas Eesti politsei oma 
viimast suurt juubelit, enne kui Nõukogude 
Liit 1940. aasta suvel Eesti Vabariigi okupeeris. 
Tehti kokkuvõtteid tööst 20 aasta jooksul, anti 
hinnanguid ja öeldi palju häid sõnu. Need ei olnud 
tühjad sõnad, politseid tõepoolest austati. Riigis 
valitses kord ning inimestel oli julge elada.

Politsei 20. juubeli puhul toimus 
12. novembril 1938 paraad Va-
badusväljakul, millest võtsid 

osa kõik Tallinna-Harju prefektuuri 
politseiüksused ja politseitalitus, kok-
ku umbes 500 meest. Paraadi võttis 
vastu sõjavägede ülemjuhataja kindral 
Johan Laidoner, kes pidas ka lühikese 
kõne. „Meie politsei praegune korral-
dus on selline, et võime temale vaada-
ta rahuldusega, isegi rohkem – uhkus-
tundega. Kõik see on toime tulnud 20 
aasta kestel. Olen kindlas arvamises, 
et tehtud töö minevikus on parimaks 

Eesti 
politsei 19 38

pandiks tuleviku jaoks, ja loodame 
kindlasti, et politsei ka tulevikus töö-
tab niisama kindlalt ja julgelt riigi ja 
rahva kasuks,“ kiitis Laidoner.

Samal õhtul koguneti Estonia 
kontserdisaali Eesti politsei juubeliak-
tusele. Ka siin kõlasid tunnustavad ter-
vituskõned. Siseminister Richard Veer-
maa ütles: „Tähtis tegur meie riiklikus 
ülesehitustöös on ka kord ja rahu. 
Nende teenimisel on 20 aastat olnud 
Eesti politsei, võimaldades oma eduka 
tööga Eesti rahvale organiseerumise ja 
valvates, et keegi ei läheks välja luba-
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AJALUGU

19 38 TallinnHarju Kriminaalpolitsei 
peamaja Pika ja Oleviste tänava 
nurgal. Kriminaalpolitsei töötajad 
koos asutuse juhi kriminaalkomis
sar Eduard Looverega (laua taga)

Kriminaalpolitsei kartoteek ning 
vaade ühte kabinetti
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tud raamidest. Olgu alati ja meil kõigil 
ühiseks loosungiks – rohkem usaldust 
ja rohkem ühtlust. See on meie tuge-
vam relv kõikides hädaohtudes.“

Peaminister Kaarel Eenpalu kõne-
les: „Politsei töö ei ole mitte üksnes 
raske töö, vaid ta on ka suur vastu-
tusrikas töö. Politseitöö nõuab kõige 
suuremat kohusetruudust riigi apara-
tuuris.“ 

Ka muidu kriitiline ajakirjandus 
kirjutas kiitvaid sõnu politsei aadres-
sil. Päevaleht nimetas meie politseid 
koguni rahva sõbraks. „Kerenski-aeg-
sest killunenud miilitsast on saanud 
eeskujulik korravalve-aparatuur, mis 
oma võimelt seisab kõrgemal paljude 

Ka muidu kriitiline 
ajakirjandus  

kirjutas kiitvaid sõnu 
politsei aadressil.

se väljateenimisel suur roll kriminaal-
politseil, kelle ülesanne oli avastada 
vargusi, röövimisi ja mõrvu. Sügisest 
1937 on tänapäevani säilinud fotosari, 
millel on jäädvustatud argipäev Tal-
linn-Harju Kriminaalpolitsei peamajas 
Pika ja Oleviste tänava nurgal. Kripo 
kabineti seinal on plakat küsimustega 
"Kes? Mis? Kus? Millega? Mis otstar-
bel? Kuidas? Millal?". Lihtsad küsi-
mused, aga vastused neile lahendavad 
kuriteo. Sakslaste koostatud statistika 
järgi oli 1937. aastal maailmas (v.a 
Nõukogude Liit) 100 000 elaniku 
kohta kõige rohkem vange Eestis – 
275. Vaevalt, et Eestis oli kõige suu-
rem kuritegevus, pigem näitas see meie 
politsei head tööd.

Pekka Erelt
Eesti Ekspress

välisriikide politseist. Tänu meie kor-
ravalvurite põhjalikule ettevalmistuse-
le politseikoolis on ka koosseisult meie 
politsei muutunud üsna heaks. Seetõt-
tu on kadunud tsaaririigilt pärandatud 
umbusk politsei vastu. Korravalvur 
oma sõbraliku ja korrektse käitumise 
tõttu on muutunud rahva sõbraks.“ 
(Päevaleht, 11. november 1938)

Kahtlemata oli rahva lugupidami-

Argipäev TallinnHarju Kriminaalpolitseis

Kurjategija pikkuse mõõtmine ja 
temalt sõrmejälgede võtmine

Hetk kriminaalpolitsei tööpäevast
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2018
PPA aastapäeva tähistamine 

algas traditsiooniliselt juma-
lateenistusega Jaani kirikus, 

kus kaasa teenisid EELK peapiiskop 
Urmas Viilma ja PPA kaplanid. Juma-
lateenistusele järgnes kontsertaktus 
Estonia teatrisaalis, kus autasustati 
tublimaid töötajaid teeneteristidega 
ning kõnet pidasid peaminister Jüri 
Ratas, siseminister Andres Anvelt ja 
peadirektor Elmar Vaher. 

Peadirektor sõnas oma kõnes, et 
Eesti politsei kõlab väga hästi, kuid 
veelgi paremini kõlaks, kui kõik Eesti 
inimesed saaksid PPA-le mõeldes öel-

da: meie politsei. „Meie politsei oleme 
siis, kui iga Eesti inimene tunneb, et 
oleme tema jaoks. Teab, et meie peale 
võib loota. Meie politsei oleme inimes-
tele siis, kui alati selgitame oma tege-
vusi ausalt ja lihtsas keeles. Meie po-
litsei teeb tööd südame ja kirega ning 
rõõmustab iga kord, kui saab kedagi 
aidata,“ rääkis Vaher.

Kontserdi juhatas sisse Uku Uus-
bergi lühilavastus, mis tõi meid vi-
suaalse lummusena läbi politsei aja-
loo. Lavastuses mängisid eri ajastute 
rolle Sisekaitseakadeemia kadetid ning 
ajastute ilmestamiseks keerlesid laval 

pianistid Auli Lonks ja Jakob Teppo. 
Lavastusele järgnes Kristjan Randalu 
teos, mis on loodud politsei sajandaks 
juubeliks. Randalu teose kandsid ette 
autor klaveril, Eesti Rahvusmeeskoor 
ning Politsei- ja Piirivalveorkester. 
Uudisteost esitatakse ka laiemale pub-
likule Eesti kontserdimajades 2019. 
aasta kevadel. 

Peol mängis tantsuks Politsei- ja 
Piirivalveorkestri bigbänd koos Liisi 
Koiksoni ja Jüri Pootsmanniga. Õhtu 
lõpetas DJ Mart Juur.

Meeleolukas galerii pöördel         ›››

GALERII

201820182018
Eesti politsei
 Eesti politsei 100. 
 aastapäeva tähistati 
 17. novembril Tallinnas 
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Pidupäeval tuli ettekandmisele 
Kristjan Randalu uudisteos, mille ta 
on loonud politsei sajandaks juube-

liks. Randalu teose kandsid ette autor 
klaveril, Eesti Rahvusmeeskoor ning 

Politsei- ja Piirivalveorkester.

Jaani kirikus toimunud 
jumalateenistusel  

teenis EELK pea-
piiskop Urmas Viilma.

Peadirektor Elmar Vaheri kõne järel 
autasustas ta koos peaminister  
Jüri Ratase ja siseminister Andres  
Anveltiga politsei teeneteristide 
saajaid. 

Teeneteristidega autasustati 
politsei tublimaid töötajaid ning 
parimaid koostööpartnereid.
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Uku Uusberg lõpetas oma lavas
tuse monoloogiga südametun
nistusest: „Südametunnistus. Ta 
on organ. Hinges. Nagu kopsud. 
Südametunnistus. Olemas. Siin. 
Enda sees. Karistus nagu kõrvetab 
seda organit. Kui on armastust õp-
pida. Karistus ehitab tarkuse piirid. 
Õpetab kuulama. Hinge muusikat. 
Inimese hing on klaver. Klahvid on. 
Südametunnistus. Armastus. Ego. 
Kõiki klahve ei pea mängima. Aga 
austama peab. Inimese hinge. Usal-
dama. Nojah, nõus. Inimene valetab 
palju. Siia, enda sisse. Peab andes-
tama. Kasvatama. Aitama. Nagu 
ema. Kõrvetab ka. Politsei ka. Nagu 
ema. Kodanikule. Sest ega reegleid 
tegelikult ju ei ole. Siin, enda sees. 
Ainult südametunnistus on. Nagu 
kopsud. Aga suitsetajal on ka ometi 
kopsud. Seadus olgu teineteise aus-
tamise muusika! Et me elame ... kõik 
koos ... siin ja praegu. Mul on au!“

Pianistid Auli Lonks ja 
Jakob Teppo kandsid 
lavastuses politsei-
vorme läbi ajaloo.

Uku Uusbergi lühi- 
 lavastuses lõid näitlejatena  

kaasa Sisekaitseakadeemia kadetid. DJ Mart Juur

GALERII
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politseijaoskonnas
Varsti on jõululaupäev,” ütles 

konstaabel Majasokk Lõvi 
Leole ja Liisule. „Kas teil ka 

mingeid jõuluplaane on?” Leo ja Liisu 
mõtlesid. 

Leo oli teinud Liisule kingituse ja 
Liisu oli teinud Leole kingituse. Neil 
oli plaanis kingid üle anda, aga mis 
edasi saab, ei osanud nad hästi ette 
kujutada. 

Konstaabel Majasokk teatas, et vee-
dab jõule koos perega ega tule tööle. 

„Me sööme seapraadi ja piparkoo-
ke, laulame jõululaule ja siis tuleb mei-
le jõuluvana,” rääkis ta lõvilastele.

„Mm … seapraad! See võib mait-
sev olla!” õhkas Lõvi Leo ja neelatas.

„Piparkoogid on ka kindlasti ime-
head!” unistas Liisu. Ta polnud kuna-
gi elus piparkooke söönud.

Korraga kostis ukse tagant lumiste 
jalgade kloppimist. Uks löödi lahti ja 
sisse astus konstaabel Kivikäkk. Tal 
oli kaasas kahar kuusk! 

„Jõulukuusk!” teadis Leo. Sõbrad 
tsirkuses olid jõulude ajal alati väik-
se elektrituledega kuuse välja otsinud 

– suure jaoks polnud tsirkuseautos 
ruumi – ning kuusesäras hõõgveini ja 
kuuma kakaod rüübanud.

„Just nimelt jõulukuusk!” oli 
konstaabel Kivikäkk päri.

Konstaabel Majasokk otsis kähku 
välja kuusejala ja täitis selle veega ning 
Kivikäkk sättis kuuse sinna püsti.

„Oh kui ilus!” ohkis Liisu ja nuuh-
kis värsket kuuselõhna.

Nüüd astus üle ukse ülemkonstaa-
bel Overlokk. Tal oli süles kast kuuse-
ehetega.

„Varsti on see veelgi ilusam!” kin-
nitas ta. „Teie, lapsed, võiksite selle 
ära ehtida!”

Leo ja Liisu lõid vaimustusest käp-
pi kokku ja asusid agaralt kuuske kau-
nistama. Konstaablid vaatasid lõvilas-
te õhinat heldinult pealt. Need olid ju 
peaaegu nagu oma lapsed.

Kui kuusk oli ehitud, võttis kons-
taabel Majasokk käekotist suure pruu-
ni plönni ja taignarulli.

„See on piparkoogitainas,” selgitas 
ta lõvilastele. „Sellest tehakse pipar-
kooke.”

Majasoku juhendusel tehti söögi-
laud tühjaks, võeti kapist jahukott ja 
Majasokk valmistus lõvidele taigna 
rullimist õpetama.

„Luba mina rullin!” hüüdis järsku 
ülemkonstaabel Overlokk. „Ma pole 
ilmatu ammu piparkooke teinud.”

Muidugi polnud konstaabel Ma-
jasokul midagi selle vastu. Ta teadis, et 
Overlokil polnud muud peret kui kass 
Kollike, aga vaevalt ta kassiga pipar-
kooke küpsetas.

Konstaablid vaatasid muheledes 
pealt, kuidas ülemkonstaabel käised 
üles kääris, käed ära pesi ning innukalt 
koogitainast rullima hakkas. Ta näitas 
lõvilastele, mida piparkoogivormidega 
teha. Siis ladusid Leo ja Liisu pipar-
koogid ahjuplaadile ja torkasid plaadi 
kuuma ahju.

Korraga helises telefon ja ülem-
konstaabel Overlokk vastas. Ta nägu 
muutus tõsiseks.

„Kohe tuleme!” teatas ta ja lõpetas 
kõne.

„Majasokk, sina tuled minuga!” 
kamandas ta. „Kivikäkk, sina jääd 

Jõuluettevalmistused
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LASTELE

lastega siia. Meil ei lähe kaua.”
Konstaabel Kivikäkil oli tahtmine 

vastu rääkida. Tema arvates oleks pi-
danud hoopis Majasokk – kes oli ik-
kagi naisterahvas – lastega küpsetama 
jääma. Aga ta teadis, et ülemkonstaa-
bel Overlokk kohtles kõiki võrdselt, 
ja pidas suu kinni. Overlokk põrutas 
Majasokuga minema.

Leo, Liisu ja konstaabel Kivikäkk 
jätkasid piparkookide küpsetamist. 
Kui viimanegi plaaditäis lõpuks ahju 
läks, vajusid nad parajalt väsinult dii-
vanile ja hakkasid mõnuga piparkoo-
ke krõbistama.

„Küll on head!” kiitis konstaabel 
Kivikäkk. „Kui mina olin väike poiss, 
siis küpsetasin alati ema ja õega pipar-
kooke.”

Leol ja Liisul oli raske ette kujuta-
da, et konstaabel Kivikäkk oli kunagi 
väike poiss olnud.

„Ja me ehtisime õega samamoodi 
jõulukuuske nagu teie täna,” jätkas 
Kivikäkk meenutamist.

„Meil oli alati ehtne metsakuusk, 
mitte plastmassist, nagu nad tänapäe-
val sageli on. Ja kuusele pandi päris 
küünlad põlema.”

„Päris küünlad?” imestas Liisu. 
„Aga see on ju ohtlik!”

„On jah ohtlik. Aga minu lapse-
põlves oli see tavaline. Ükskord, kui 
isa kuusele küünlad põlema pani, võt-
tis üks oks tuld.”

Leo ja Liisu ohkisid vapustatult.

„Kas kuusk läks põlema?” uuris 
Leo.

„Läks jah, aga õnneks oli meil 
laual kannutäis vaarikamahla. Ema 
haaras kannu ja viskas selle kuuse 
peale tühjaks. Seekord läks õnneks. 
Muidu oleks võinud terve maja maha 
põleda.”

Liisu väristas õlgu.
„Küünaldega pole nalja. Need on 

ikka ühed ohtlikud asjad.”
„Jah,” oli konstaabel Kivikäkk 

nõus. „Elava tulega peab alati väga 
ettevaatlik olema. Põlevad küünlad on 
küll ilusad, aga neid ei tohi kunagi jä-
relevalveta jätta.”

Järsku hakkas köögi poolt kõrbe-
haisu tulema. Ja siis kukkus suitsuan-
dur undama!

„Piparkoogid!” karjatasid kons-
taabel Kivikäkk ning Leo ja Liisu koo-
ris ja kõik kargasid diivanilt püsti.

Konstaabel Kivikäkk tormas kööki 

ning lülitas ahju välja ja tõmbas ah-
juukse lahti. Sellest lõi välja must suit-
supahvakas. Ahjuplaadilt vahtisid vas-
tu süsimustaks kõrbenud piparkoogid.

Leo tegi akna pärani lahti. Liisu oli 
surunud käpad kõrvadele, sest unda-
mine tegi kõrvadele valu.

„Pange joped selga, lähme hinga-
me natuke värsket õhku,” ütles ähmi 
täis konstaabel Kivikäkk. Kolmik kii-
rustas õue ja Kivikäkk lõi ukse kinni.

„Oeh! Kohe kergem hingata!” oh-
kas Kivikäkk.

„Äkki oleks ukse võinud lahti jät-
ta?” arvas Liisu. „Toad tuulduks pa-
remini.”

„Hmm. Sul on õigus,” leidis kons-
taabel ja vajutas lingile.

Aga uks ei läinud enam lahti. Ukse-
lukk oli kinni klõpsatanud.

„Varsti tulevad teised tagasi,” uskus 
konstaabel Kivikäkk ja vaatas kella.

Oli pime ja külm. Lõvilapsed ja 

konstaabel tammusid jalalt jalale. Õn-
neks oli undamine lõppenud.

Korraga lõi Kivikäkk endale otsa-
ette.

„Aken on ju lahti! Ronime aknast 
sisse!” hüüdis ta ja seltskond ruttas 
teisele poole maja.

Köögiakna all oli paks lumehang. 
Konstaabel Kivikäkil läks lund saapa-
säärde. Ta vinnas end tuulutusaknale 
ja hakkas end aknaavast sisse pressi-
ma. Konstaabel mahtus ainult pooleldi 
aknast sisse, nii et Leo ja Liisu pidid 
teda taguotsast tagant lükkama. Ki-
vikäkk ähkis ja puhkis, aga ei saanud 
edasi ega tagasi.

„Oleksin pidanud vähem pipar-
kooke sööma,” kahetses ta.

Õnneks sõitis just siis maja ette 
ülemkonstaabel Overloki auto. 
Overlokk ja Majasokk hüppasid sel-
lest välja. Kui nad olid esimesest eh-
matusest üle saanud, aitasid kõik koos 

konstaabel Kivikäki akna vahelt välja.
Lõvilapsed jutustasid konstaablite-

le terve loo ära.
„Siin on tõesti korralik kärsahais,” 

kirtsutas konstaabel Majasokk nina. 
„Peab veel tuulutama.”

„Ma arvan, et nüüd on paras aeg 
teiega tuleohutusnõuetest rääkida,” 
teatas ülemkonstaabel Overlokk.

„Aga tuld polnud ju kuskil!” mär-
kis Leo. „Ainult suitsu oli.”

„Oleks võinud varsti ka tuld olla,” 
hoiatas Overlokk. „Pealegi on suits 
veel ohtlikum kui tuli. Suits on väga 
mürgine!”

Ülejäänud õhtu veetsid konstaab-
lid ja lõvilapsed diivanil piparkooke 
mugides ja tuleohutusnõuetest vestel-
des. Ainult konstaabel Kivikäkil oli 
piparkookidest miskipärast isu otsas.

Kirjutanud Kristiina Kass 
Joonistanud Joonas Sildre



Valik teemakohaseid

Poliisibarometri 2018
Matti Vuorensyrjä ja Monica Fagerlun
Poliisiammattikorkeakoulun 
Raportteja 130
Politsei Baromeetris 
kajastuva uuringu 
eesmärk on hinnata 
avalikku arvamust 
Soome politsei kohta 
ja sisejulgeoleku olu-
korda riigis. Uuringut 
on eraldiseisva läbi-
lõikeuuringuna tehtud 
kümme korda ajavahemikus 1999–2018. 
Viimase uuringu tulemused peegeldavad 
olukorda Soomes andmete kogumise 
perioodil, st vahemikus november 2017 
kuni jaanuar 2018. 

Police and 
Society
Kenneth Novak
Oxford University 
Press, 2017
Raamatus on antud 
põhjalik ja analüütiline 
ülevaade politseitööst 
alates käitumisest ja organisatsioonist 
kuni toimingute ning ajalooliste ülevaade-
teni. Keskendudes politsei ja ühiskonna 
vahelistele suhetele ning nende suhete 
muutustele aastate jooksul, on autorid 
uurinud tähtsamaid tänapäeva politseitöö 
teoreetilisi aluseid ja näidanud, kuidas 
uuringut praktikas rakendada. 

Polarisation: Understanding 
the dynamics of 
Us versus Them
Bart Brandsma
BB in Media, 2017
Väljaandes on toodud 
esile maailmavaated, 
mis mõjutavad meie 
rolle polariseerumi-
ses, meie võimalused 
polariseerumist muuta 
ning kuidas polarisatsioon on seotud 
oma nn väikse venna konfl iktiga. Kaetud 
on neli eriti tähtsat osa, mis mõjutavad 
polariseerumise takistamist. Raamat on 
praktiline, pakkudes põhjalikku ülevaadet 
ja strateegilist pilti ning asjatundjatele 
kasulikke vahendeid polariseerumisega 
tegelemiseks. 

Korruptsioonikuritegude 
büroo
Ülevaade 2016–2017
Politsei- ja Piirival-
veamet
Korruptsioonikurite-
gude büroo ülevaates 
on tehtud kokkuvõte 
2016. ja 2017. aasta 
peamistest tegevus-
test ning on kajasta-
tud korraldatud menetlusi ja teadlikkust 
suurendavat ennetustööd. Kahe aasta 
jooksul tekkinud materjal on kordumatu 
omanäoliste juhtumite ja statistika tõttu, 
aga samas kannab sõnumit, milleks on 
muutust toovad tegevused.

Õigusriik ja inimese õigused
Uno Lõhmus
Ilmamaa, 2018
Advokaat Uno 
Lõhmus on tööta-
nud kolmel kõrgel 
ametikohal: ta oli 
Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtunik, Eesti 
Riigikohtu esimees 
ja Euroopa Kohtu 
kohtunik. Oma artiklikogumikku on ta 
kogunud viimastel aastatel kirjutatud 
artiklid, mis käsitlevad inim- ja põhiõigusi 
ning nende kaitset, tänapäevase e-riigi 
kujunemist ning selle ohtusid, kohtu ja 
ajakirjanduse suhteid ning õigusselgust.

Rahvusvaheline õigus
Jan Klabbers
Juura, 2018
Akadeemiliselt range 
ja selge väljendus-
laadiga sisutihe õpik 
innustab vaatlema 
rahvusvahelist õigust 
kui pidevas muutu-
mises olevat maailma 
korraldamise süstee-
mi. Õpik on üles ehitatud nelja küsimuse 
ümber, lähtudes rahvusvahelise õiguse 
algprintsiipidest. Kust rahvusvaheline 
õigus pärineb? Kelle suhtes see kehtib? 
Kuidas selle järgi konfl ikte lahendatak-
se? Mida see sisuliselt ütleb? Raamatus 
on mahukas allmärkuste osa, kohtula-
hendid, lühendid ning kirjandus. Pea-

tükkide sissejuhatused ja lõppmärkused 
aitavad õpisisu kinnistada.

Brand Protection, Security 
Labeling and Packaging. 
Technologies and strategies 
for optimum product 
protection
Jeremy Plimmer
Tarsus Exhibitions 
& Publishing Ltd., 
2016
Raamatus on tutvus-
tatud sadu lahendusi 
kaubamärgi kaitsele 
ja turvamärgistusele, 
sealhulgas sellised 
kõrgtehnoloogilised meetodid nagu RFID, 
mikrokiibid, elektroonilised jälgimissead-
med ning hologrammid. Ülevaade on 
sellestki, kuidas luua kaubamärgi kaitse 
ja turvamärgistuse süsteeme.

See You in New York 
ISIS and the Strategic 
Evolution of the Jihadist 
Movement
Finnish Defence 
Studies 21
Antti Paronen
National Defence 
University, Helsinki, 
2018
Väljaandes on kõnel-
dud uuringust, mille 
peamine eesmärk on 
ISISe ajaloo kaudu 
ära tunda võimalikud tulevikutrendid 
ja arengusuunad džihaadi liikumises, 
mida organisatsioon esindab. ISIS on 
teinud end valusalt tuntuks kui julge-
olekuoht Euroopale ja läänemaailmale 
tervikuna.

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu
• kodulehekülg – 

sisekaitse.ee/raamatukogu 

• e-raamatud – 
digiriiul.sisekaitse.ee  

• müügil olevad trükised – 
sisekaitse.ee/kirjastus
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MÄLUMÄNG

 

1Mis riik võttis Euroopas esimesena ka-
sutusele paberraha? See juhtus aastal 
1661 ning välimuselt püsis see raha 

üsna muutumatuna kuni 19. sajandini.

231.03.2018 avaldas noor Eesti youtu-
ber muusikavideo „Pael“, mis kogus 
kiiresti populaarsust. Praeguseks on 

seda vaadatud enam kui miljon korda. Mis 
nime all noor youtuber tegutseb?

3Sel suvel toimus Narvas Kreenholmi 
saarel vabaõhuetendus „Kremli ööbik“. 
Mis tänavat mööda saab saarele minna? 

Nimi on üsnagi sümboolne.

4Statistikaamet avaldab oma veebile-
hel põnevat infot nimede esinemise 
kohta. Mis neist nimedest ei ole 2018. 

aasta 1. jaanuari seisuga Eesti elanike pe-
rekonnanimede esiviisikus, kas Saar, Mägi, 
Pärn, Tamm või Sepp?

51966. aastal ilmus USA kantrilauljal Red 
Simpsonil plaat. Mõni aasta hiljem kirju-
tati Eestis laul, mille autor oli ilmselgelt 

saanud loomingulist innustust Red Simpsoni 
1966. aasta plaadi nimiloost. Mõne arvates on 
tegemist koguni plagiaadiga. Kui eestikeelne 
laul on meil väga tuntud, siis Red Simpso-
ni oma mitte niivõrd. Mis pealkirja kannab 
eestikeelne laul? Juuresolevatel piltidel on 
Red Simpson ja eestikeelse versiooni autor.

61851. aastal diagnoosis Samuel Cart-
wright USAs elavatel orjadel levinud 
vaimuhaiguse drapetomania. Mis oli 

selle haiguse peamine sümptom?

7John Clayton on väljamõeldud kan-
gelane, kes on peategelane paljudes 
raamatutes ja filmides. Näitlejad, kes 

on teda kehastanud, on olnud väga heas 

füüsilises vormis. Nende seas on näiteks 
Alexander Skarsgard, Casper van Dien, 
Cristopher Lambert, ent ka mitmekordne 
olümpiavõitja ujumises Johnny Weissmüller 
(pildil). Temast inspireerituna on kirjutatud 
1980ndatel tegutsenud Itaalia bändi Bal-
timora ainus hitt. Mis nime all on küsitav 
karakter enim tuntud? 

8BREXITist kuuleme uudistest iga päev. 
1985. aasta 1. veebruaril sai teoks 
samuti üks väljaastumine – peagu 3 

aastat pärast seda, kui rahvas oli referen-
dumil andnud 53% poolthääle. Kes lahkus?

91970ndatel  soovis mõni kir janik 
eestindada ühe kohmaka võõrlaenu 
vene keelest. Käibele läks Henn-Kaarel 

Hellati pakutud ulme. Selle sõna varju jäi 
Andres Ehini pakutu, mis tegi võidukäigu 
hoopis väga armastatud ja senini austatud 
bändi nimena. Mis sõna see on?

10Mis on pildil? Objekt asub Eestis, 
kuid enamik eestlasi on seda näi-
nud pigem meedia vahendusel. 

Päris oma silmaga on igaühel seda võimalik 
vaatama minna vähemalt kord aastas.

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadres-
sile radar@politsei.ee märgusõ-
naga „Mälumäng“ (vastuseid saab 
saata kuni 1. märtsini 2019). Õigesti 
vastanute vahel loosime välja  
Radari logoga joogipudeli ja  
mikrofiiberist saunalina. 

Mälumäng
1. Rootsi 2. KanadonMuhedad 3. Joala tänavat 4. Pärn (13. kohal) 5. „Pistoda laul“ 6. Soov põgeneda 
7. Tarzan 8. Taanilt 1979. aastal autonoomia saanud Gröönimaa. 9. Ruja

Ristsõna vastuseid ootame samuti 
aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vastu-

seid saab saata kuni 
1. märtsini 2019). 
Õigesti vastanute 
vahel loosime 
välja Radari lo-
goga joogipudeli. 
Kui soovid saata 
mälumängu ja 
ristsõna vastu-

sed koos, kirjuta 
märgusõnaks 
„Vastused“. Eelmi-
se Radari ristsõna 
õige vastus oli 
„läksime küll 
üle piiri“. Õigesti 
vastanute hulgast 
võitsid Radari lo-
goga joogipudelid 
Sirje Tramm tea-
behaldusbüroost, 
Ergo Soosaar 
Vasknarva kor-
donist ja Leelo 
Jegorova Paide 
politseijaos-

konnast.

Radar soovib võitjatele palju õnne 
ning võtab nendega auhindade 
kättesaamiseks ühendust.

Eelmises Radaris küsisime, kes oli 
pildil see legendaarne mees oma 
legendaarse autoga. Õige vastus on 
Ingvar Kaprad, IKEA rajaja. Õigesti 
vastanute hulgast võitsid Radari 
mikrofiiberist saunalinad Grete 
Soosaar ja Jürgen Laos valve-
büroost ning Ardo Õiglane Tallinna 
Vanglast. 
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