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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus Natturi vaatetorn  

 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed) 

  

 

1.3 Aadress  Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Natturi küla. 

Lähiaadress: Allõue (6,2 ha), tunnus: 88703:001:0540 

 

1.4 Koordinaadid  59°37′38.18″, 26°1′39.03″ 

 

1.5 Algne teave, sh ajalugu  

 

1.6 Praegune funktsioon Kasutuseta,  

 

1.7 Seisukorra hinnang Trepi kinnituse puidust talad mädanenud, üles ronida ei saa. 

Sadama juures prożektori platvormi jäänused, rohkem 

piirivalve ehitisi säilinud ei ole. 

 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Torn asub paadikuuridest 80 m kagu pool metsas. 

Vergi 4km, Võsu 6 km, Käsmu 7 km 

 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (14) 

 

1.10 Fotod Tänapäevased fotod (13) ja ajaloolised fotod (1)  

 

1.11 Seotud ehitised    

 

1.12 Põhiüksus  

 

1.13 Lisateave Ainsal juurdepääsuteel läbi Natturi küla eravalduste on kaks 

tõkkepuud 

 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 2.11.2017 

 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  

 

Laane-Viru-Haljala-Natturi-vaatetorn.doc 
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2. Asukoha skeemid 

 

 

Skeem 1. Natturi vaatetorn Lääne-Virumaal Haljala vallas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 2. Natturi vaatetorn Lääne-Virumaal Haljala vallas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 3. Natturi vaatetorn Haljala vallas Natturi külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 4. Natturi vaatetorn Haljala vallas Natturi külas. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 5. Natturi vaatetorni asukoht 1947. aasta kaardil, torni tähist veel ei ole. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 6. Natturi vaatetorn 1961. aasta kaardil. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 7. Natturi vaatetorn 1972. aasta kaardil. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 8. Natturi vaatetorn 1985. aasta kaardil. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 9. Natturi vaatetorn 1995. aasta aerofotol. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 10. Natturi vaatetorn 2002. aasta aerofotol. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 11. Natturi vaatetorn 2012. aasta aerofotol. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 12. Natturi vaatetorn põhikaardil. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 13. Natturi vaatetorni ogjektid. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

 

Skeem 14. Natturi vaatetorni ogjektid. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal 

1 - vaatetorn 

2 – estakaad helgiheitja autole 

3 - kaevikud 

4 - paadikuurid 

5 – juurdepääsutee läbi küla 
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3. Fotod 

Foto numbri järel sulgudes on pildifaili number.  

Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil. 

 

 

Foto 1 (939). Natturi vaatetorn on uuemat tüüpi metalltorn, selliseid hakati paigaldama 1970. 

aastate keskel. 

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 2 (943). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 3 (941). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 

 

 

 

Foto 4 (948). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 5 (949). Natturi vaatetorn. Puidust vahepõrandad on täiesti pehkinud ja metalltrepp 

kinnitusest lahti, üles ronimine on riskantne. 

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 

 

 

 

Foto 6 (951). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 7 (953). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 

 

 

 

Foto 8 (954). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 15 / 20 
 

 

Foto 9 (955). Natturi vaatetorn. Kaevik [3] torni juures rannas. 

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 

 

 

 

Foto 10 (957). Natturi vaatetorn. Helgiheitja auto alus [2], taga paadikuurid [4]. 

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 11 (961). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 

 

 

 

Foto 12 (964). Natturi vaatetorn.  

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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Foto 13 (967). Natturi vaatetorn. Vaade tornile rannast. 

Foto Mart Mõniste 2.11.2017. 
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4. Vanad fotod 

 

 

Foto 14. Natturi vaatetorn 2011. 

http://pk.emu.ee/greenbeltkaardid  (vaadatud 18.11.2017) 

 

http://pk.emu.ee/greenbeltkaardid
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5. Täiendav info 

 

Eesti Rohevöö projekt 

http://pk.emu.ee/greenbeltkaardid  (vaadatud 18.11.2017) 

http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-

osakond/teadustoo/projektid/rakendusprojektid/interreg-projekt-baltic-green-

belt/kaardid/fotogalerii/greenbelt/#undefined 

 

Eesti rohevöö militaarobjektid: Eesti põhja- ja looderannik 

Google Maps kaardirakendusse on märgitud 197 objekti 

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b3af9595b5ad

04518&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&source=embed&ll=59.30516,25.455322&spn=2.804585,6.58

0811&z=7&dg=feature  (vaadatud 4.05.2014) 

 

NSV Liidu ja Venemaa relvajõud Eestis 20. sajandi lõpukümnendeil. 

Esimene osa: ülevaade Eestis asunud NSV Liidu ja Venemaa relvajõududest (v.a. 

merevägi). Koostaja Jüri Pärn 2007 

 

 

 

Nõukogude-aegsete piirivalvetornide saatus pole selge 

Kadri Haavajõe 9. august 2007 10:10 

https://www.postimees.ee/1690267/noukogude-aegsete-piirivalvetornide-saatus-pole-selge 

 

Lääne-Virumaal tekitab kõneainet Nõukogude-aegsete piirivalvetornide segane saatus, 

kusjuures neid säilitada soovivad vaid kohalikud. 

Siseministeeriumi haldusalas olev Põhja piirivalvepiirkond sõlmis mullu oktoobris lepingu 

OÜga Mesako seitsmeteistkümne torni lammutamiseks, kirjutab Virumaa Teataja. 

Lepingu järgi demonteeris Mesako OÜ Lääne-Virumaal kaks vaatetorni: Vainupeal ja 

Kunda linnas. 

«Teisi torne Lääne-Virumaal see leping ei puudutanud,» selgitas Põhja piirivalvepiirkonna 

logistikajaoskonna ülem Hannes Jaanimäe. 

Tema sõnul jäid koost lahti võtmata need vaatetornid, mis asuvad riigimetsamaadel ja neil 

maadel, mis ei ole veel katastrisse kantud. 

Tornid on Jaanimäe arvates kasutuskõlbmatud ja ohtlikud. 

«Kas ja millal demonteerida, otsustatakse pärast maade kinnistamist. Riigimetsamaadel 

asuvate piirivalvetornide kohta teeb otsuse RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus - toim),» 

lisas ta. 

Veider loogika 

Käsmu meremuuseumi peremees Aarne Vaik, kelle õuel kõrgub torn, mis 2004. aastal 

lammutamisest pääses, nendib nagu muuseas, et raual on hind. 

«Ma helistasin Leivole (Margus Leivo - toim), kui ta oli veel minister. Ta pani päeva pealt 

asja seisma,» viitas Vaik kolme aasta tagustele sündmustele. 

Siseminister Margus Leivo andis 2003. aasta sügisel välja käskkirja, kus oli koos 27 

vaatlustorniga kirjas kokku 56 nõukogudeaegset piirivalveobjekti, mis tuleb riigivarana maha 

kanda ja hävitada. 

Ministeerium peatas 2004. aastal nende lammutamise pärast seda, kui piirivalvurid Viru-

Nigula vallas Kunda sadama direktori Aleksander Nikolajevi eramaal paikneva torni 

demonteerisid. 

http://pk.emu.ee/greenbeltkaardid
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/teadustoo/projektid/rakendusprojektid/interreg-projekt-baltic-green-belt/kaardid/fotogalerii/greenbelt/#undefined
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/teadustoo/projektid/rakendusprojektid/interreg-projekt-baltic-green-belt/kaardid/fotogalerii/greenbelt/#undefined
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/teadustoo/projektid/rakendusprojektid/interreg-projekt-baltic-green-belt/kaardid/fotogalerii/greenbelt/#undefined
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b3af9595b5ad04518&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&source=embed&ll=59.30516,25.455322&spn=2.804585,6.580811&z=7&dg=feature
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b3af9595b5ad04518&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&source=embed&ll=59.30516,25.455322&spn=2.804585,6.580811&z=7&dg=feature
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b3af9595b5ad04518&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&source=embed&ll=59.30516,25.455322&spn=2.804585,6.580811&z=7&dg=feature
https://www.postimees.ee/1690267/noukogude-aegsete-piirivalvetornide-saatus-pole-selge
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Enne seda oli toona lammutustöödega tegelev eraettevõtja juba kolm torni maha võtnud 

ning järgmised olnuks Kunda, Rutja ning lõpuks ka Käsmu vaatlustorn. 

Kui lähtuda loogikast, et ohtlikud ehitised tuleb ära koristada, siis miks ei kiputa lõhkuma 

silikaadist hooneid, jääb Vaigule arusaamatuks. 

«Sõjaväe ja piirivalve vara vedeleb juba 15 aastat, neist hoonetest on juba puud läbi 

kasvanud,» märkis ta. 

Seda, et vaatetornid on ohtlikud, meremuuseumi direktor ei arva. 

«Loogilist, argumenteeritud selgitust lõhkumisele ei ole. Selle kohta, et need on ohtlikud, 

peaks olema dokument,» rõhutas ta. 

Tema sõnul toetuvad tornide raudredelid vastu puitplatvorme, mis tõesti ajaga mädanevad. 

«Mina olen siin 15 aastat olnud, torn seisis korras. Nüüd tegin uued puitosad, ja see seisab 

järgmised 15 aastat veel. Lagunev silikaathoone on palju hullem kui üks raudtorn, sa võid sealt 

läbi põranda vajuda.» 

Vaigu hinnangul saaks metalli müües teenida 10 000-20 000 krooni ühe torni pealt, Eestist 

koguks umbes 120 torni. 

«Uue ehitamine see-eest maksab umbkaudu pool miljonit krooni,» kalkuleeris ta. 

Vergi külaseltsi eestvedaja Terje Tomberg ütles, et neid puudutab otseselt Vergi sadamas 

asuv vaatetorn, mida üks telefonifirma kasutab oma mastina. 

Läheduses asub aga Natturi vaatetorn, mille saatuses Tomberg nii kindel ei ole. Nimelt 

asub torn küll riigimaal, kuid ligi pääseks sellele üksnes eramaad mööda. 

«Kes siis tahab, et üle tema maa sõeluma hakatakse,» arutles Tomberg, kes 

turismiatraktsioonina sel tulevikku ei näe, kuid tornile siiski mõtte leidis. 

«Meie interneti- ja telefoniühendus on halb, seda võiks ju samuti mastina kasutada,» 

pakkus ta. 

Mõlemad tõdesid, et asjaajamine ajab vahel mõistuse umbe. 

«Kõik on kõigi oma ja samal ajal mitte kellegi oma,» märkis Vergi külaseltsi eestvedaja. 

Jutuga nõustus ka Vaik, kes rääkis, et pöördus torni remontimise sooviga 

siseministeeriumisse, kus seejärel tekkis küsimus: maatükk ju katastrisse kandmata. 

Linnuvaatlustornid? 

Riikliku looduskaitsekeskuse peadirektor Jaanus Tuusti kinnitusel on keskusel huvi mõne 

torni vastu, et neid kasutada näiteks linnuvaatlusteks, kuid selleks peaks siseministeeriumilt 

taotlema nende ülevõtmist ja need projektipõhiselt taastama. 

Tuusti hinnangul oleks vaja ülevaadet, palju ja millises olukorras tornid on. 

Nende taastamine tuleks tema arvates igal juhul odavam, kui uute linnuvaatlustornide 

ehitamine. 

Ühe näitena tõi ta Lobi neeme tipus oleva torni, mis keskust kindlasti huvitab. 

Sarnaseid torne on veelgi, kuid Tuusti sõnul puudub tal praegu ülevaade, kelle maale need 

jäävad. 

Nii mõnigi võib asuda eramaal. 

«Kui kohalikud tunnevad huvi mõne torni taastamise vastu, võiks nad ühendust võtta oma 

piirkonna looduskaitsekeskusega,» soovitas ta. 

Tallinna tehnikaülikooli professor ja Eesti Teraskonstruktsiooniühingu juhatuse liige Kalju 

Loorits soovitas otsustamise korral igale tornile eraldi läheneda. 

Ta toonitas, et teraskonstruktsioonid on küll püsivad, kuid tuleb ikkagi jälgida, millise 

ehitusega on tegu, millist terast on kasutatud ja ilmastiku mõju. 

 


