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LIHTNE AUTO: «Tegelikult on KGB juhile 
kuulunud Volga suhteliselt tagasihoidlik,» räägib 
Martin Ruud eriside antenni ja juhtpulti näidates. 
Tema sõnul oli julgeolekul ka nn. tankivariant. 
Volgale monteeriti peale Tšaika mootor ja 
tšekistid said kihutada kuni 160 km/h. 
Foto: Tiina Kõrtsini 

Eesti Volga Seltsi üks eestvedaja Martin Ruud remondib kevadeks ENSV 
julgeolekukomitee eelviimase esimehe Karl Kortelaineni auto. 

«Mul on nõrkus Nõukogude-aegsete riigiautode vastu,» tunnistab Martin Ruud, miks 
ta Karl Kortelaineni musta Volga kaks aastat tagasi soetas ja seda nüüd renoveerib. 
Volga tuli tehasest 1984. aastal. «Tahan esialgsete töödega ühele poole saada 
maiks,» räägib Ruud, et seejärel kolib auto okupatsioonimuuseumi, vahetades seal 
välja praeguse lihtsa Volga. 

Värvimine ja suurem remont jääb järgmisse aastasse. 

Julgeolekukindrali kandilise kerega ning tõrvikkambersüsteemi mootoriga 3102-
seeria Volgat ei saanud osta ükski eraisik. Neid tehti vaid tähtsamatele võimuritele. 

«Konkreetse auto loo olen püüdnud seigapäraselt teada saada. Mind aitas 
andmetega omaaegse KGB autobaasi juht,» kinnitab Ruud. Baasi juhilt kuulis Ruud 
ka seda, kes ja kuidas kasutasid eriraadiosaatjat. 

Eriti kõrgel nomenklatuuril olnud raadiojaam nimega Rossa. «Pakiruumis oli kast, mis 
šifreeris kogu teksti,» teab Ruud ja lisab, et eriside olnud ENSVs ainult EKP, 
Ülemnõukogu presiidiumi ja KGB juhtidel. 

Väliselt ei reetnud auto millegagi, et tal on peal mingi šifreerimisseade, ja «musta 
kasti» praegu alles pole. Küll hankis Ruud endale antenni ning salongi juhtpuldi. 
Antenn kinnitati paremale esitiivale. «Selline ühes tükis pulk,» näitab ta antenni. 

Kindral Kortelaineni Volga kandis valitsuse märki 0160 EST. «Esimesed kaks numbrit 
näitasid klassi. 00-d olid eriteenistuste Tšaikad ja ZILid. 01-d oli KGB, EKP ja 
Ülemnõukogu juhtide autod,» teab Ruud. Väiksemad juhid sõitsid ringi 02- ja 
provintsiülemused 03-seeriatega. 

ENSV ülemuste ametiautodel polnud erilisi mugavusi. «Minibaare ja lisaistmeid 
polnud. Soomusklaase või topeltpõhja samuti mitte,» räägib Ruud. Näiteks EKP juht 
Karl Vaino sõitis ringi nahkistmetega Volgal ja Standardis tehti sellele eritellimusel 
sametkatted.  

Välise ilu eest hoolitsesid kroomitud nn. keskkomitee rattakilbid, millest lihtrahvas 
nägi vaid und. 

Kokku peaks autofänni andmetel Eesti registrites olema paarkümmend 3102-seeria 
Volgat. Nende hulgas on ka Karl Vaino ja Arnold Rüütli omaaegsed tööautod. 


