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1. Kohustuslikud andmed  
1.1 Algne 

nimetus  

Jämaja (26.; hiljem Karuste, seejärel Sääre) piirivalvekordoni vaatlus- või 

prožektoripost (algne number pole teada). Objekti number on aja jooksul 

muutunud, vastavalt kordoni numbri muutumisele. 

1.2 Hilisem(ad), 

sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed)  

1980.-il 11. piirivalvesalga 13. (Sääre ja hiljem Tammuna) piirivalvekordoni 

tehnilise vaatluse post nr 3131. 

1.3 Aadress  

 

Saare maakond, Torgu vald, Türju küla. 

Lähiaadress/tunnus: Loode tehnilise vaatluse punkti maa 80701:003:0085. 

1.4 Koordinaadid 57.9713472222222,21.983775 / 57°58′16.85″, 21°59′1.59″ 

1.5 Algne teave, 

sh ajalugu  

Türju tehnilise vaatluse posti ehitusaega tuleb veel täpsustada. 1940. aastal oli 

lähim piirivalvekordon Jämajas ja üks selle vaatluspost või prožektoripost võis 

algusest peale asuda Loode pangal. NL kaartidele 1:25 000 a-ist 1959–84 on 

objekti asukohale märgitud hooneid, ent mitte vaatlustorni. 1988.a kaardile 1:10 

000 on objekti hooned ja torn juba peale kantud enam-vähem tänasel kujul. 

Komplekshoone seinale oli suurelt maalitud aastaarv 1977, kuid väga 

tõenäoliselt oli seal vaatlus- või prožektoriposti ehitisi siiski ka enne seda. 

Objektist mõnikümmend meetrit põhja pool on kaldaastangus väikese tellishoone 

(vaatlusposti?) ja betoonpõrandaga munakividest rajatise (prožektoripositsioon?) 

jäänused. Ortofotodel on eristatavad veel mitu kohta, kus võisid olla mingid 

ehitised. Piirivalve tehnilise vaatluse poste (mis sisaldasid statsionaarsed 

positsioonid radarite, prožektorite ja visuaalvaatlusseadmete jaoks) hakati rajama 

1950.-te II poolel. Hooneid ja rajatisi ehitati ning rekonstrueeriti aja jooksul 

korduvalt, vastavalt tehnika arengule ja muudele vajadustele.  

1992. a võttis Tammuna kordoni ja selle Türju (Loode) TVP Venemaa 

piirivalvelt üle Eesti Piirivalveamet. Objekti valdajaks oli seejärel Saaremaa 

Piirivalvepiirkonna Sääre kordon ja kavas oli 1999. aastal Torgu vallalt taotleda 

selle maa-ala riigi omandisse jätmist.1 Katastriüksus 80701:001:0052 „Loode 

tehnilise vaatluse punkti maa” registreeriti 7. veebruaril 2000.a. Maa-ameti 

Geoportaali andmeil on k-ü pindala 0,25 ha, sh ehitiste alune maa 0 m².2  2007.a 

novembri alguses pani Siseministeerium „Loode tehnilise vaatluse punkti maa” 

katastriüksuse oksjonile alghinnaga 340 000 krooni, osteti 505 000 krooni eest. 

Väidetavalt oli krundil „vaatetorn, patrullmaja ja üks väiksem hoone, mis on 

oluliselt lagunenud. Eksperdid arvavad, et tõenäoliselt ei ole hoone 

renoveerimine majanduslikust aspektist otstarbekas, kuid pinna poolest oleks 

potentsiaalne kasutus suvilana siiski võimalik.”3 Tegelikult oli sealsel 

komplekshoonel ainult katus lagunenud (vt vanemad ortofotod ning ajaloolised 

fotod käesolevas töös) ja selle oleks saanud rekonstrueerida endisel kujul. Selle 

asemel ehitas uus omanik sinna loomulikult uue hoone, kasutades 

ehituspiirangutest kõrvalehiilimiseks olemasolevaid vundamente. Juba 

25.08.2008 otsustas vallavalitsus väljastada Vahur Kraftile kasutusloa krundile 

püstitatud üksikelamu kasutamiseks.4 5. novembril 2010. a registreeriti viimatine 

katastriüksuse andmete muudatus (muudeti sihtotstarvet? –– selleks on 

elamumaa 80%, ärimaa 20%).5 

1.6 Praegune 

funktsioon  

Objekt on eraomanduses, kuulub Vahur Kraftile. Kasutusel suvilana. 

1.7 Seisukorra 

hinnang  

Torn on rekonstrueeritud, alumise trepi lõppu on paigaldatud lukustatav luuk. 

Kuna torni pole üle värvitud, on algupärased kirjed (nt torni number, 

maandustakistuse mõõtmise märked jne) veel säilinud. Torni radarialused ja 

katuserõdu on demonteeritud. Komplekshoone vundamendi peale on ehitatud uus 

ligi 1 m kõrgune vundament ja uued seinad. Prožektoritee puitliiprid on uued 
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pandud, selle alguse kohale on rajatud terrass. Kütusehoidla vundamendi kohale 

on ehitatud uus hoone, mis on üle kahe korra suurem kui vundament (osaliselt 

toetub betooni valatud metallpostidele), lisatud on veel mõlemale poole u 1,5 m 

laiune terrass; hiljem on ehitatud kõrvale veel teine sama suur hoone. Algsel 

kujul on säilinud prožektoriplatvorm (ainult terastorudest piire on maha 

lõigatud), torni alumine osa ja tõmmitsaankrud (või ainult üks neist?) ning mitu 

väiksemat rajatist. 

1.8 Ümbruse 

lühikirjeldus  

Objekti lähedal asub Loode tuletorn (valmis 1953. või 1955.a) ja vana 

kruusakarjäär; rannas on mitmesuguseid militaarrajatisi, millest osa pärineb juba 

I maailmasõja ajast. Objektist mõnisada meetrit lõunas on suur lubjaahi, mida 

olevat kasutanud NL sõjaväelased (võimalik, et nad ise ka ehitasid selle). Hiljem 

võidi seda kasutada kaitserajatisena (inventeerimise käigus sinna seekord ei 

jõudnud). Ala ümbritseb k-ü Loodeotsa 80701:003:0811 (maatulundusmaa 

100%). 

1.9 Joonised 16 tk: asukohaskeemid (14 tk), objektide paiknemise skeemid (2 tk). 

1.10 Fotod  44 tk (sh 11 ajaloolist). 

1.11 Seotud 

ehitised  

Tinglikult võib objektiga seotud ehitisteks lugeda liikuva tehnilise vaatluse posti 

positsioonid Tammunas (säilinud on väikehoone vundament, olevat olnud ka 

torn) ja Karustes (säilinud on muldonn ja torni vundament).  

1.12 Põhiüksus Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 11. Punalipulise piirivalvesalga A. 

Lošmanovi nimeline 13. piirivalvekordon (s/o 2133-Ja, Tammuna külas, varem 

Sääre külas). 

1.13 Lisateave  Käesoleva töö raamesse ei mahtunud suhtlemine kohalike elanikega, omaaegsete 

Eesti piirivalve töötajatega, vallaametnikega, uusobjekti ehitajatega ning uute 

omanikega, kes kindlasti võinuksid lisada sellele ülevaatele palju huvitavat ja 

kasulikku. Samuti võib põhjalikuma uurimisega leida veel mingeid huvitavaid 

rajatisi ümbritsevast kadakavõsast ning rohukamara alt. 

1.14 Töö 

teostamise 

aeg  

Välitööde aeg 04.08.2015. 

1.15 Koostaja 

andmed  

Jüri Pärn 

 

Alusfail: Saaremaa - Torgu - Türju TVP.doc 
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2. Asukoha skeemid 
 

 

Skeem 1. Türju tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Türju külas. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 2. Türju tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Türju külas. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 3. Türju tehnilise vaatluse post Saare maakonnas Torgu vallas Türju külas. Allikas: 

Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 4. Türju tehnilise vaatluse posti ala Maa-ameti Eesti 2012.a ortofotol (u 1:500). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 5. Türju tehnilise vaatluse posti objektid. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 6. Türju tehnilise vaatluse posti objektid. Objektid 13–18 asuvad väljaspool skeemi 

ulatust. Aluse allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

1 - kaitsekraav 

2 - kütusehoidla asukoht 

3 - vaatlus- ja radaritorn 

3a - oletatav 

raadiomasti aluse koht  

4 - komplekshoone 

(operaatori-, prožektori- 

ja diislihoone) asukoht 

5 - betoontee (u 3,5 x 

1,1 m) 

6 - kogumiskaev? NL-

aegse (hüdrandi?) 

luugiga 

7 - prožektoritee ja  

-positsioon  

8 - betoonalus  

9 - kaeve (laskepesa?) 

10 - kaeve (laskepesa?)  

10a -piirdeaia alus? ja u 

5x1,5 m rajatise 

vundament? 

11 - väikese tellishoone 

jäänused 

12 - munakivirajatise 

jäänused 

13 - kaitsekraav 

paekividega ääristatud 

laskepesadega 

14 - üksik-laskepesa 

15 - suurtükipositsioon 

16 - Loode tuletorn 

17 - EW aegne 

trigonomeetriline punkt 

18 - kaevik
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Skeem 7. Türju tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala Eesti põhikaardil (2005). 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 8. Türju tehnilise vaatluse posti ala 2011.a ortofotol. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 9. Türju tehnilise vaatluse posti ala 2008.a ortofotol. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 10. Türju tehnilise vaatluse posti ala 2005.a ortofotol. Diislisektsioonil on katus alles, 

ka kütusehoidlal näib veel katus peal olevat. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 11. Türju tehnilise vaatluse posti ala 1998.a ortofotol. Selgesti on näha piirdeaia 

kontuur. Diislisektsioonil on veel katus peal. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 12. Türju tehnilise vaatluse posti ning piirivalvekordoni ala NL topokaardil 1:10 000 

(1988). Hooned on peale kantud üsna täpselt. Tollal kuulus objekt Laadla küla piiresse. 

Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 13. Türju tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1984). TVP kohale on 

märgitud kuur, torni pole peale kantud. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 

 

Skeem 14. Türju tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1959). TVP kohale on 

kantud talu tingmärk ning neli üksikhoonet. TVP-st lõunas on 1959.a kaardile märgitud 4 m 

kõrgune küngas, ilmselt lubjaahi, mille võisid rajada sõjaväelased (selle projekti raames seda 

kohta üle vaadata ei jõudnud). 1946.a kaardil seda ei ole. Allikas: Maa-ameti Geoportaal. 
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Skeem 15. Türju tehnilise vaatluse posti ala NL topokaardil 1:25 000 (1946). Allikas: Maa-

ameti Geoportaal.  

 

Skeem 16. Türju tehnilise vaatluse posti lähiümbrus. Karuste, Sääre ja Kargi kordoni maa-

alad 1950.a. Allikas:  .  
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3. Fotod 
 

Foto numbri järel ümarsulgudes on vastava fotofaili number kaustas „20150804/Türju”. 

 

 

Foto 1. (4) Türju tehnilise vaatluse post. Eravaldus, sildil maaomaniku tahe –– ei autodele ja 

lõketele, jah ratturitele ning jalgsimatkajaile. Silmapiiril tule- ja vaatlustorn. Foto Jüri Pärn 

04.08.2015. 

 

Foto 2. (12) Türju tehnilise vaatluse post. Maaomanik on loodushoidlik. Foto Jüri Pärn 

04.08.2015. 
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Foto 3. (55) Türju tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [2] vundamendi kohale on rajatud 

kolm terrassidega putkat. Vaade torni trepilt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 4. (190) Türju tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [2] vundamendile toetuvad uue, 

sellest mitu korda suurema ehitise talad. Vaade mere poolt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 5. (193) Türju tehnilise vaatluse post. Kütusehoidla [2] vundamendile toetuvad uue, 

sellest mitu korda suurema ehitise talad. Vaade Loode majaka poolt. Foto Jüri Pärn 

04.08.2015. 

 

Foto 6. (20) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] tald –– võimalik, et seda on hiljuti 

pealevaluga parandatud. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 7. (28) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] trepini viib u 1 m laiune betoontee. 

Tornialust ümbritseb kolmest küljest betoonääris. Vaade majaka poolt. Foto Jüri Pärn 

04.08.2015. 

 

Foto 8. (30) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] kaks tõmmitsaankrut on keeratud 

armatuurrauast (uued?). Trossid hetkel puuduvad. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 9. (38) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] alumise trepi lõppu on tehtud uus 

täislaiuses platvorm ja paigaldatud lukustatav luuk. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 10. (41) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] üks tõmmitsaankur on originaalkujul 

säilinud (tundub olevat vanem kui praegune metalltorn ise). Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 11. (49) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] jalgade majakapoolne ühendusplaat. 

Kuna torni pole üle värvitud, on algupärased kirjed (nt torni number, maandustakistuse 

mõõtmise märked jne) veel säilinud. Loetav on veel torni number (131, s.t 13. kordoni 1. 

torn). Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 12. (61) Türju tehnilise vaatluse post. Vaade torni [3] trepilt: betoontee ja -ääris. Foto 

Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 13. (115) Türju tehnilise vaatluse post. Torni [3] radarialused ja katuserõdu on 

demonteeritud, puitosa ning aknad uued tehtud. Muud metallosad on originaalkujul, säilinud 

on ka limb e asimuudiring (ümmargune plekist plaat vasakpoolse rõdunurga juures).  Foto 

Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 14. (35) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [4] vundamendi peale on 

ehitatud uus vundament. Vaade torni [3] poolt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 15. (69) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [4] vundamendi peale on 

ehitatud uus ligi 1 m kõrgune vundament ja sellele uued seinad. Algselt oli prožektoriruumi 

põrand üle 0, 5 m kõrgem kui kõrvaltiibade põrandad. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 16. (76) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [4] vundamendi külge 

prožektoritee [7] alguse kohale on rajatud terrass.  Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 17. (66) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [4] maapoolse külje ees on 

kaheosaline u 3,5 x 1,1 m suurune betoonteejupp [5]. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 18. (70) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoonest [4] lõunas on (uus?) 

kogumiskaev? NL-aegse (hüdrandi?) luugiga. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 19. (52) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoritee ja -positsioon [7]. Erakordselt pikk 

–– 30 meetrit. Vaade torni trepilt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 20. (88) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoritee ja -positsioon [7]. Vaade 

komplekshoone [4] terrassilt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 21. (89) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [7]. Otsal betoonalus [8]. 

Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 22. (91) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsioon [7]. Prožektoritee puitliiprid 

on uued pandud. Võib-olla kavatsetakse nende peale paigutada terrassi pikendus. Foto Jüri 

Pärn 04.08.2015. 
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Foto 23. (93) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [7] merepoolsel serval on 

poltidega betoonalus [8] (vaatlusseadmete kinnitamiseks?). Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 24. (94) Türju tehnilise vaatluse post. Prožektoripositsiooni [7] merepoolse otsa juures 

on veel üks madalam ja laiem ebatasase pinnaga betoonalus [8a]. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 25. (207) Türju tehnilise vaatluse post. U 25 m prožektoripositsioonist [7] lõunas on u 3 

m läbimõõduga u 1 m sügavune kaeve (laskepesa?) [9]. Selle merepoolse serva on meri ära 

neelanud. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 26. (137) Türju tehnilise vaatluse post. U 40 m prožektoripositsioonist [7] põhjas on 

väikese tellishoone jäänused [11]. Pikim vundamenditükk on vähemalt 3 m pikk. Tagapool 

munakividest rajatise jäänused [12] ja Loode tuletorn [16]. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 27. (128) Türju tehnilise vaatluse post. Tellishoone jäänused [11], vaade majaka [16] 

poolt. Vundamendibloki kõrgus on u 45 cm, selle alumine külg on lubjatud, üks külg sile ja 

bituumeniga kaetud. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 28. (133) Türju tehnilise vaatluse post. Tellishoone tükkidest [11] u 12 m majaka pool 

on mingi munakividest rajatise jäänused [12] väheste väiksemate betoonitükkidega, millest 

osa on u 7 cm paksused ja siledad (vana prožektoriplatvorm? betoonpõrandaga). Foto Jüri 

Pärn 04.08.2015. 
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Foto 29. (232) Türju tehnilise vaatluse post. Kaitsekraav [13] majakast [16] lõunas. Foto Jüri 

Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 30. (264) Türju tehnilise vaatluse post. Kaitsekraavi [13] mitu laskepesa on korralikult 

ääristatud paekividega. Vaade ühele neist mere poolt. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 31. (221) Türju tehnilise vaatluse post. Suurtükipesa [15] majakast [16] mõni meeter 

lõunas. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 

 

Foto 32. (314) Türju tehnilise vaatluse post. Vaade põhjast –– Loode tuletorn [16] ja torn [3], 

vasakul kaevik [18]. Foto Jüri Pärn 04.08.2015. 
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Foto 33. (319) Türju tehnilise vaatluse post. Üks tuletorni [16] neljast piirikivist. Foto Jüri 

Pärn 04.08.2015. 
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4. Ajaloolised fotod 
 

 

Foto 34. (IMG_0269.JPG) Türju tehnilise vaatluse post 2005.a. Komplekshoone [4] 

lõunaseinal on kiri: „70 aastat Nõukogude võimu!” Foto: kasutaja „dude”, www.militaar.net, 

27.07.2005. 

 

Foto 35. (IMG_0270.JPG) Türju tehnilise vaatluse posti komplekshoone [4]. Vaade läänest: 

ees prožektoritee, paremal diislisektsioon, vasakul operaatorihoone; kütuseladu [2] 

(tagaplaanil) ja vaatlustorn [3]. Üks väravaraam on oma kohal, teine on tõstetud hoone 

kõrvale. Torni katusel on veel alles rõdu (mere poole eenduv, kahe kaldtoega) ja kaks 

radariantennialust, mis nüüdseks on demonteeritud. Foto: kasutaja „dude”, www.militaar.net, 

27.07.2005. 
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Foto 36. (IMG_0271) Türju tehnilise vaatluse post. Komplekshoone [4] idafassaadil on 

aastaarv 1977, põhjaseinal aga kiri: „Iga TVP – eeskujulik!” Foto: kasutaja „dude”, 

www.militaar.net, 27.07.2005. 

 

Foto 37. (Greenbelt_S_11_10_Hoone_Tammuna_külas.jpg) Uus laastkattega hoone 

kütuselao [2] vundamendil 2010.a suvel. Nüüd on selle kõrvale püstitatud veel kaks putkat. 

Foto Priit Tomson? 9.7.2010 (Eesti Rohevöö rannaala objektide inventeerimine). 
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Foto 38. (pogran-zastava.ru  album_pic 

pic_id=5158.jpg) Türju tehnilise vaatluse 

post. Torn [3] 1990.a paiku. Paremal 

raadiomast. Vaade prožektoritee [7] poolt. 

Allikas: veebileht pogran-zastava.ru 

(Юрий Жегульский /fotol/, teenistusaeg 

1989-1991 sügis; vaadatud 04.09.2015). 

 

Foto 39. (pogran-zastava.ru  album_pic 

pic_id=5441.jpg) Türju tehnilise vaatluse 

post. Torn [3] 1978. aastal, tagaplaanil 

Loode tuletorn [14]. Allikas: veebileht 

pogran-zastava.ru (Александр Горшенин, 

teenistusaeg 1977-1979 sügis; vaadatud 

04.09.2015). 

 

Foto 40. (pogran-zastava.ru  album_pic pic_id=5516.jpg) Türju tehnilise vaatluse post. 

Komplekshoone [4], piirdeaed ja torn [3], paremal Loode tuletorn (1978?.a). Raadiomasti 

veel ei ole. Allikas: veebileht pogran-zastava.ru (Александр Горшенин, teenistusaeg 1977-

1979 sügis; vaadatud 04.09.2015). 
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Foto 41. (pogran-zastava.ru  album_pic pic_id=5503.jpg) Türju tehnilise vaatluse post. 

Vaade tornist [3] komplekshoonele [4] ja prožektorile 1979. aastal. Esiplaanil keskel paistab 

masti otsas olev raadioantenn. Prožektoriteed ääristanud piirde? torud on juba ära lõigatud. 

Allikas: veebileht pogran-zastava.ru (Александр Горшенин, teenistusaeg 1977-1979 sügis; 

vaadatud 04.09.2015).  

 

Foto 42. (pogran-zastava.ru  album_pic pic_id=5498.jpg) Türju tehnilise vaatluse post. 

Vaade mere poolt prožektorile ja komplekshoonele [4] 1978. aastal. Allikas: veebileht 

pogran-zastava.ru (Александр Горшенин, teenistusaeg 1977-1979 sügis; vaadatud 

04.09.2015) 
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Foto 43. (pogran-zastava.ru  album_pic pic_id=5462.jpg) Türju tehnilise vaatluse posti 

prožektor (objekt [7]) 1978. aastal. Allikas: veebileht forum.pogranichnik.ru (Александр 

Горшенин, teenistusaeg 1977-1979 sügis; vaadatud 04.09.2015). 

 

Foto 44. (pogran-zastava.ru  album_pic pic_id=5936.jpg) Türju tehnilise vaatluse post. Torni 

[3] sisevaade 1990.a paiku. Vasakul allnurgas arvatavasti 20-kordse suurendusega 

merebinokkel BMT-110. Seinal on tahvel riigilippude kujutistega. Allikas: veebileht pogran-

zastava.ru (Александр Тихонов, teenistusaeg 1973-1975 kevad; vaadatud 04.09.2015). 
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5. Täiendav info  
 

Veebilehed: 

forum.pogranichnik.ru 

pogran-zastava.ru 

pogranec.ru 

 

 

Lisamaterjali  
http://www.saartehaal.ee/2009/01/26/vahur-kraft-paases-detailplaneeringust/ 

Vahur Kraft pääses detailplaneeringust 

Ain Lember – 26/01/2009 

 

Saaremaa keskkonnateenistus loobus Nordea Eesti juhatuse esimehele Vahur Kraftile 

esitatud nõudmisest koostada Türju külas asuva hoone ümberehitamise projekteerimiseks 

detailplaneering. 

Keskkonnateenistus loobus oma nõudest pärast tutvumist Krafti poolt esitatud 

konfidentsiaalse memorandumiga, mis muuhulgas sisaldab ka õiguslikku hinnangut 

detailplaneeringu nõudele. 
“Keskkonnateenistus nõustub memorandumis toodud seisukohaga, et Loode tehnilise 

vaatluse punkti maa kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks ei ole kohustuslik 

koostada detailplaneeringut ega läbi viia ehituskeeluvööndi vähendamise protseduuri,” teatas 

Saaremaa keskkonnateenistuse juhataja Raivo Kallas arendajale saadetud kirjas. 

Endine Eesti Panga president ja Nordea Eesti juhatuse esimees Vahur Kraft kavatseb 

elamu ehitada Türju külas asuvale 2500 m² suurusele kinnistule, mida siseministeerium müüs 

aasta tagasi enampakkumisel 340 000 kroonise alghinnaga. Krundil asuvad nõukogude ajal 

rajatud vaatlustorn, patrullmaja ja üks lagunenud väiksem hoone ehitusaluse 

pindalaga 114 m². 
Vahur Kraftile kuuluv maatükk asub Natura 2000 Kura kurgu loodus- ja linnuala 

koosseisus 200 meetri laiuses Läänemere ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndis. 

Ehituskeeluvöönd ei laiene esmakordsele juurdeehitusele juhul, kui juurdeehitise maht 

on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. 
 

                                                 
1 Saaremaa Piirivalvepiirkonna staabiülem kapten Vernon Jõgi. Saaremaa Piirivalvepiirkonna halduses olevad 

maaeraldused (http://archive.is/Po4W2, algse lingiga 

http://www.saare.ee/smv.nsf/1a8a3dba68cdda7bc2256c86006c53c9/8d66e91786ad2bf3c2256cf6004af803?Ope

nDocument, mis ei olnud 8.8.2015 kättesaadav) 
2 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaatatud 10.8.2015) 
3 Rita Loel. Siseministeerium müüb Nõukogude armee vara. Saarte Hääl, 09.11.2007 

(http://www.saartehaal.ee/2007/11/09/siseministeerium-muub-noukogude-armee-vara/); Piirivalve kinnistud 

läksid müügiks piirangutest hoolimata. Eesti Päevaleht, 20.11.2007 

(http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=51109403) 
4 Torgu Vallavalitsuse istungi protokoll 25.08.2010 a - korraldus nr 25.08.2010.a nr 2-1/13 

(http://www.torgu.ee/upload/20101208150040.pdf) 
5 Maa-ameti Geoportaal, maainfo kaardirakendus (vaadatud 30.8.2015) 


