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Mida ja miks tehti?
1987. aastal loodud Rebala muinsuskaitseala paikneb Jõelähtme valla territooriumil. See on ainus
muinsuskaitseala Eestis, mille eesmärk on tagada looduse ja inimese koostegevuse tulemusena
kujunenud kultuurmaastiku – ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuriga põllumajandusmaastiku
– terviklik säilimine.
Uuest muinsuskaitseseadusest tulenevalt koostab Muinsuskaitseamet aastaks 2023 kõigile
muinsuskaitsealadele, ka Rabala muinsuskaitsealale, kaitsekorrad. Rebala muinsuskaitseala
kaitsekorra koostamisel on eesmärgiks:

Muinsuskaitseala eripära senisest
selgem ja täpsem defineerimine:

Muinsuskaitseala elanike ja
pärandikogukonna kaasamine:

vaadatakse üle väärtused, nõuded ja
leevendused, neid täiendatakse või
parandatakse arvestades muinsuskaitsealal
asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike ja
vallavalitsuse huvide ja arengu soovidega.

selgitatakse riigipoolset huvi ja eesmärki
kultuuriväärtuste kaitseks Rebala
muinsuskaitsealal ja lepitakse kokku
kultuuripärandi säilimiseks vajalikes
muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes
muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste
ennistamisel ning maastike hoidmisel ja
hooldamisel. Tähtis on ka ühisosa leidmine
ja kokkulepped teiste riiklike asutustega (sh
Keskkonnaamet, RMK) muinsuskaitseala
kaitsekorralduses.

Muinsuskaitseala hoonete
jagamine väärttusklassidesse:
see võimaldab seada asjakohaseid nõudeid
ja kitsendusi, edaspidi arusaadavamalt
ja läbipaistvamalt neid selgitada.
Sõltuvalt konkreetsest väärtusklassist
(kaitsekategooriast) on hiljem võimalik teha
hoonete puhul leevendusi.
Lisaks hoonetele kaalutakse ka maastiku
jaotamist väärtuspõhistesse klassidesse.

Rebalas algasid muinsuskaitseala kaitsekorda
ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel ning
2020. aasta septembris ja oktoobris toimusid
külakogukondades arutelud, millel kaardistati
kohapealsed väärtused ning räägiti võimalustest
ja takistustest pärandi hoidmisel. Ülevaates ongi
toodud olulisemad kokkuvõtted räägitust.
Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse,
kohalike elanike, ekspertide ja ameti koostöös
hiljemalt 2023. aastal.
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Kokkuvõtted aruteludest
külakogukondadega
Muinsuskaitseliste väärtuste keskel elamine on privileeg, millega käivad paraku kaasas erinevad
piirangud. Külakogukondades peetud aruteludes toodi välja mitmeid elulisi probleeme, millega on
kaitsealal keeruline toime tulla. Rebalas on lisaks hoonetele ja rajatistele kaitse all ka maastikud, mis
muudab kohaliku elaniku jaoks reeglistikud oma maa ja vara kasutamisel veelgi komplekssemaks.
Pealinna lähedase piirkonnana tekib siin kergesti ka konflikt uusarenduste ja vana säilitamise vahel.
Kui on kogukonnaliikmeid, kelle jaoks on kaitsealal elamine väljakutse, tunnetavad teised, et
probleemiks ei ole mitte reeglid, vaid nendest kinnipidamine - mitte kõik omanikud ei hoolda
oma vara piisavalt, et piirkonna erilisust loovad väärtused säiliksid. Elu takistavad kaevandused,
teedeehitus, intensiivistuv põllumajandus. Samal ajal on kõigi osapoolte jaoks probleemiks info
killustatus ja regulatsioonide paljusus.

Rebala eripära vajab teadvustamist, väärtuslik täiendavat uurimist ja
tähistamist
Selleks, et väärtuste hoidmiseks leida tasakaal
vajaduste ja arvamuste vahel, reeglites
selgemini kokku leppida, on vaja piirkonna
eripära teadvustamist. Alal on palju ajaloolist ja
muinsuskaitselist materjali, mis on uurimata või
võiks vajada täpsustamist. Näiteks nimetasid
kohalikud elanikud, et arheoloogiamälestisi
nagu lohukive, kiviaedu, paemurru kohti,
asulakohti põldudel jms on märksa rohkem
kui neid tegelikult märgistatud on. Erinevates
külakogukondades juhiti tähelepanu vajadusele
tähistada ajalooliselt olulised objektid,
võimaldada neile ligipääs ja panustada nende
tutvustamisse, sest kui inimesed pole nendest
teadlikud, siis on üsna tõenäoline, et ajapikku
võivad need väärtused ka hävida.
Arutelude käigus oldi üsna ühel meelel, et
suuremat teavitustööd saaks teha maastiku
unikaalsuse teadvustamiseks: kaardistada
niidud ja loopealsed, tutvustada loopealsete
varieeruvust, ilu ja olulisust, sest nagu ikka: kes
oskab hinnata, see oskab ka hoida. Igal külal
on oma lugu, samamoodi on lood kiviaedadel,
ajaloolistel teedel, paemurru kohtadel ning
teistel väärtustel. Neid lugusid saab jagada
viitadel ja tahvlitel.

Saha kabel
(Muinsuskaitseameti arhiiv)
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Reeglite ja tingimuste seadmisel
tuleb leida tasakaal ajaloolise
hoidmise ja uue aja nõudmiste vahel

Tähtis on koostöö kogukonnaga, ka
koostöö erinevate ametite vahel
Ka kohalikud inimesed on osa kaitsealast.
Enamikel kogukonnaaruteludel rõhutati
dialoogi tähtsust muinsuskaitsealaga kokku
puutuvate osapoolte vahel, otsuste tegemisel
kõigi kaasamist ja soovidega arvestamist.
Rebala muinsuskaitseala väärtuste hoidmine
nõuab koostööd näiteks Keskkonnaameti,
Maanteeameti, Jõelähtme Vallavalitsuse,
mitmete ettevõtete vahel. On tähtis, et
lisaks Muinsuskaitseametile peavad ka teised
riigiametid oma otsustes ja tegevustes silmas
pärandi hoidmise põhimõtteid ja Rebala elanike
elukeskkonda, teevad koostööd kohalike
inimestega. Kusjuures külakogukond, kohalik
omavalitsus ja Muinsuskaitseamet peavad
kõik olema valmis kompromissideks. Kohalik
kogukond ise peaks seadma prioriteediks
oma kodukoha väärtuste hoidmise ja
kogukonnasisene koostöögi võiks olla edaspidi
suurem.

Väärtuslike objektide ja maastike hoidmise
tingimuste osas on Rebala kogukondade
liimetel erinev meelsus. On neid kes leiavad,
et eripära säilitamiseks ja pärandi hoidmiseks
tuleb muuta seadused karmimaks, näiteks
karistada võõral maal viibijaid või kehtestada
karmimad karistused kinnistuomanikele, kes
ei hoolda oma vara. Teised leiavad, et hoopis
omandit tuleks rohkem väärtustada ja anda
inimestele suurem vabadus oma elukeskkonna
kujundamisel.
Suurem osa aruteludel osalenutest peab
mõistlikuks tasakaalu otsimist - piiranguid
on vaja, aga need peavad olema mõistlikud,
paindlikud ja toetama kokkulepitud väärtuste
hoidmist. Pärand ei ole midagi, mida tuleks
hoida muutumatu museaalse keskkonnana, see
on kohalike inimeste kodukohaks. Üldjoones
nõustuti, et kui muinsuskaitsealal elavad
inimesed hindavad oma kodukohta, toob see
kaasa ka hoolivuse muinsuskaitsealal asuvate
vanade hoonete ja maastiku hoidmisel ja
säilitamisel.

Ühe ettepanekuna pakuti välja Kaitseala
Keskuse loomine, mis korraldaks asju kohapeal,
nt organiseeriks koolitusi, nõustamist, toetuste
taotlemiset, rahvusvahelistes projektides
kaasalöömist ning koostööd kogukonnaga.

Paljude piirkonna elanike jaoks on tähtis
poollooduslike koosluste säilitamine ja
seda võimaldav toetussüsteem. Eriilmeliste
maastike puhul tuleks määrata lubatavad
majandamisvõtted, mis elurikkust säilitavad ja
rikastavad, säilitada niidud ja tagada seal lindude
pesitsemine. Arenduste reeglites tuleb kokku
leppida - näiteks lubades päikesepaneele on
vaja lahendusi, kuidas nende paigaldamine ei
kahjustaks maastiku väärtust. Kogukondades
on ka neid, kes tunnevad muret intensiivistuva
põllumajanduse pärast või leiavad, et piirata
tuleb põllumaade mürgitamist. Samuti on
vaja analüüsida põllumajandusega seotud
suurtootmishoonete rajamist, mis mõjutab
arengut ja miljööd.

Kivikalmed Rebalas
(Muinsuskaitseameti arhiiv)
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Piirangutest on kohalike inimeste
jaoks olulised:

Väärtuste hoidmist peavad motiveerima
toetused ja programmid.
Juba praegu on muinsuskaitsela elanikel
võimalik kasutada erinevaid toetusi,
mis leevendavad kohustusi ja piiranguid
ning motiveerivad hooneid korrastama.
Kogukondade esindajad leidsid, et senisest
oleks vaja suuremaid toetusi hoonete ja rajatiste
hoidmiseks, taastamiseks ja korrastamiseks (sh
kiviaedade restaureerimiseks). Eraldi oleks vaja
toetust maastiku hooldamiseks, hetkel toetab
Muinsuskaitseamet maastikuhooldust vaid
arheoloogiamälestise alal. Toetusvõimaluste ja
nende kasutamise reeglitega ei ole kahjuks kõik
võimalikud toetuse saajad kursis. Aruteludes
osalenute seas oli neid, kelle jaoks on toetuse
taotlemine olnud ka liiga keeruline.

• Ajaloolise säilitamine võimalikult
suures mahus - hooldada hooneid,
säilitada ja taastada kiviaiad.
• Avatud maastike säilitamine ja
hajaasustuse tagamine, ehitustegevuse
reguleerimine - vältida küla “täis
ehitamist” ja tihedate linnaasulate
teket.
• Ühtse stiili ja arhitektuuri hoidmine,
ehtsate või taaskasutatud materjalide
kasutamine.
• Külade välisilmete ühtlustamine,
külastruktuuri ja miljöö säilimine.

Tehti ettepanek, et omanik ei peaks toetust
paluma ja otsima, vaid kaitset vajavatele
objektidele eraldatakse igal aastal hoolduseks
mõeldud summa. Samas on mälestised erinevad
ja nende hooldamiseks ühtseid määrasid
keeruline seada. Teiseks tuleks vaadata üle
muinsuskaitse toetuste taotlemise kord, et
taotlemine oleks lihtne ja kõigile võrdselt
ligipääsetav. Kolmandaks tehti ettepanek
riikliku Rebala programmi loomiseks.

• Alale sobimatute äriprojektide
(kaevandused, tee-ehitused ja
laiendused) takistamine.
Parema tasakaalu leidmiseks piirangute
ja võimaluste vahel tehti ettepanekud
näiteks külade jagamiseks piirkondadeks,
mis võimaldaks eristada põlistalud ja uued
võimalikud asulad. Tehti ka ettepanek
uute talukohtade rajamise võimaldamiseks
põllumaale ja metsa, kui see ei kahjusta
maastikuilmet. Vanadele hoonetele saab
leida tänapäevase kasutuse ja kui hoone
või rajatis on hävinud, siis ehk mitte sundida
inimesi iga hinna eest hooneid püsti hoidma.
Nõukogudeaegsete majade omanikud võiksid
saada ise katusekattematerjali valida.
Maakasutuses võiks olla abi sellest, kui
lepitakse kokku protsentuaalne maakasutus–
kui palju peab jääma loopealseks, kui palju võib
kasutada põllumaaks. Samuti toodi välja, et ka
vanad teed tuleks alles jätta ja kasutuses hoida
ning miks ei võiks pärandkultuuriobjektid olla
ka taliteed. Ühelt poolt toetatakse hoidmise
reeglite seadmisel rohkem objektipõhist
lähenemist, teisalt oodatakse selgeid reegleid
ning võrdset kohtlemist. Ühiselt ollakse nõus,
et kaitseala reeglid peavad olema lihtsad ja
arusaadavad.

Kivikalmed Rebalas
(Muinsuskaitseameti arhiiv)
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Muinsuskaitse toetab piirkonna
arengut

takistab ka valla investeeringute vähesus.

Väärtused ja nende hoidmine annavad
piirkonnale lisaväärtust ja loovad selle
arenguks eeldused. On neid, kes leiavad,
et muinsuskaitseala on piirkonna arengut
takistanud, suurem osa aruteludel osalenutest
toetavad eheduse hoidmist leides, et
mõistlikud reeglid soodustavad ka kohalikku
arengut. Esiteks on pärandi hoidmine
seotud piirkonna kuvandi ja identiteediga.
Rebala muinsuskaitseala saab vaadelda kui
käegakatsutavat tõendit eestlaste põlisrahvaks
olemisest. Muinsuskaitseala tuleks korraldada
nii, et see annab elanikele põhjuse tunda oma
eriseisundi üle uhkust. Ühtne väärtusruum
suurendab kogukonna ühtsustunnet, loob
piirkonna identiteedile sisu. Teiseks loob
muinsuskaitseala võimalusi turismiteenuste
arendamiseks, näiteks nišiturismi teenused
suunitlusega pärand-ja loodusturismile.
Kolmandaks aitab maastike ja elukeskkonna
hoidmine kujundada elukeskkonda, mis
võimaldab looduslähedast elu neile, kellele see
on oluline.
Piirkonna potentsiaali saab paremini kasutada
teadliku mainekujunduse abil. Kaasa aitavad
kogukondade positiivne hõlmamine, väärtuste
teadvustamine, positiivsed eeskujud, koolitused
ja toetused. Nenditi, et piirkonna arengut

Jõelähtme kiriku köstrimaja mantelkorsten
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise
säilitamiseks - selle hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust saab
küsida tegevusteks kõigil mälestise liikidel ja muinsuskaitseala ehitistel, toetuste maht
mälestise liigiti on erinev. Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära
säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus.
Loe rohkem:
• toetustest mälestistele
• toetustest maa-arhitektuuri ja
maamaastiku säilimisele

Täpsem informatsioon: Aime Lauk,
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
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Ruumiline planeerimine ja ehitamine muinsuskaitsealal
Arutelude käigus selgus, et mõnevõrra tekitas osalejates segadust muinsuskaitsealal tegutsemist
mõjutavad riiklike ametkondade erihuvi ja nende valdkondi reguleerivad õiguslikud ja
planeerimise dokumendid. Kohati jäi kõlama eksiarvamus, et Muinsuskaitseamet on kõikide
Rebala muinsuskaitsealal kehtivate ehituslike piirangute kehtestaja. See pole aga päris nõnda, sest
ehitamisel üleüldiselt tuleb järgida valdkonnaga seotud Eesti Vabariigis kehtivaid kõiki õigusakte
ja standardeid. Lisaks annavad ehitustegevusele täpsemad tingimused ka kohaliku omavalitsuse
üldplaneering ja selle alusel kehtestatud detailplaneeringud.
Kuna Rebala on tunnistatud riiklikuks muinsuskaitsealaks, kohalduvad alale ka
muinsuskaitseseadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad põhimõtted, millega tuleb alale
suunatud tegevustes arvestada. Soovime tuletada meelde, et lisaks Rebala muinsuskaitseala
põhimäärusele tuleb Rebala muinsuskaitsealal arvestada ka Jõelähtme valla üldplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustega, millest tulenevad täiendavad põhimõtted ala väärtuste hoidmiseks.
Eraldi tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et Rebala muinsuskaitsealal asub kaks riiklikku
looduskaitseala, millele kehtivad Keskkonnaameti kaitse-eeskirjad.

MUINSUSKAITSEAMET
RUUMILIST PLANEERIMIST
JA EHITAMIST MÕJUTAVAD
RIIGIAMETID

VALDKONDA REGULEERIVAD
MUINSUSKAITSELASED
NORMDOKUMENDID

RUUMILIST PLANEERIMIST
JA EHITAMIST MÕJUTAVAD
ÕIGUSAKTID

• Maa-amet

• Muinsuskaitseseadus ja
seaduse rakendusaktid
• Rebala muinsuskaitseala
põhimäärus
• Jõelähtme valla
üldplaneeringu
muinsuskaitse eritingimused
+ teised muinsuskaitseseaduse

• Ehitusseadustik
+ nende seaduste rakendusaktid
• Planeerimisseadus
• Tuleohutuse seadus
• Looduskaitseseadus

• Keskkonnaamet
• Päästeamet
• Maanteeamet
• Põllumajandusamet
• Muinsuskaitseamet

rakendusaktid

• Kostivere maastikukaitseala
kaitse-eeskiri
• Ülgase looduskaitseala
kaitse-eeskiri

KOHALIKU OMAVALITSUSE PLANEERIMISDOKUMENDID
• Planeeringud
• Jõelähtme valla üldplaneering
• Detailplaneeringud

REBALA MUINSUSKAITSEALA
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Kokkuvõtted aruteludest
Rebala piirkonna külade
kaupa
Külapõhiste kokkuvõtete esitamisel on muinsuskaitseala vaadeldud selgema ülevaate saamiseks
kahe piirkonnana: Narva mnt lõuna- ja põhjapoole jääva osana.
Siit leiab kirjalikud kokkuvõtted kõikidel küla aruteludel enim tähelepanu pälvinud teemadest.
Osalejatel paluti koosolekutel mh tuua välja, mis on nende külas või piirkonnas laiemalt väärtuslik,
eriline ja elukeskkonnale iseloomulik. Mõnel arutelul oli osalejaid rohkem,
teistel vähem ja igal arutelul esiletõstetu on seotud osalenud inimeste isiklike vaadetega. Kirjalikke
kokkuvõtteid illustreerivad visuaalsed ülevaated, mis annavad ülevaate kohalike jaoks olulisematest
muinsuskaitsealaga seotud väärtustest. Koosolekul osalejate poolt väljatoodud väärtused olid
erineva sõnastusega, kuid paljuski samatähendusliku sisuga, mistõttu kategoriseeriti väärtused
kolme suuremasse rühma: ajaloolisus, sotsiaalsus, elukeskkond ja loodus.

Rebala küla

Muinsuskaitseala põhjapoolses
osas asuvate külade kokkuvõtted

Kogukonnaliikmete jaoks on küla olulisemateks
väärtusteks paekivihooned ja -aiad, lohukivid ja
kivikalmed. Aga ka looduslähedus, hajaasustus,
piirkonna ajalugu ja selles piirkonnas elavad
inimesed. Kohaliku arengu soodustamise
võimalusena nähakse ala omanäolisuse
teadvustamist ja selle kaudu turismi
toetamist, abiks oleks maastike hooldamise
toetus. Tihedas koostöös vallavalitsuse,
külakogukondade ja ametite vahel saaks
koostada piirkonnale arenguvisiooni. Väärtuste
hoidmisele aitaks kaasa uusarenduste,
kaevandamise piiramine, küla välisilme
ühtlustamine ja ehitustegevuse reguleerimine.
Piirangud peavad samas olema inimlikud, et ei
ehmataks ära ega tõrjuks kohalikke minema.
Info kättesaamine peab olema lihtne ja selge
ja tähtis on kõikide osapoolte kaasamine, eriti
enne otsuste langetamist. Olulist rolli näevad
külaelanikud ka Jõelähtme vallal - ala arengut
toetava taristu loomisel (sh kerg- ja bussiliiklus),
kohalike külakogukondade murede ja ootuste
kaardistamisel, info jagamisel. Abiks võiks
olla vallas töötav muinsuskaitse spetsialist, kes
tegeleb piirkonna arendamise ja süstemaatilise
nõustamisega. Piirkonnale aitaks tähelepanu
tõmmata atraktiivse üksikobjekti rajamine.

Võerdla küla
Kogukonnaliikmete jaoks on olulisemateks
väärtusteks vanad hooned, kiviaiad, kirik
ja kirikumõis, surnuaed. Tähtsaks peetakse
külatänavate võrgustikku ja ajaloolisi teid,
hinnatakse hajaasustust ja loopealset maastikku,
viimasel äratuntavat muinasaegset olemust,
kalmeid ja piirikivisid. Leiti, et väärtused
on hoitud kui kohalikud inimesed hindavad
oma kodukohta, kokkulepitud väärtusruumi
hoidmisest peetakse kinni ja igaüks vastutab
oma kinnisasja väärtuste säilimiste eest. Et
see oleks võimalik, tuleks igale hoonele
läheneda individuaalselt ja anda inimestele
suurem otsustusvabadus. Takistada tuleb
alale sobimatute äriprojektide (kaevandused,
tee ehitused ja laiendused) kavandamist
ning algatada teadlik mainekujundus, mis
aitaks arendada turismiga seotud teenuseid.
Muinsuskaitseametilt oodatakse info levitamist,
koolituste, kokkusaamiste ja koosolekute
korraldamist. Vanade objektide taastamiseks ja
korrastamiseks, kiviaedade restaureerimiseks
vajab kogukond toetusi.
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Koila küla

Jõelähtme küla

Olulisemateks väärtusteks on Koila küla elanike
jaoks vanad hooned, nende varemed, kiviaiad,
kaevud ja külatänav. Väärtustatakse külale
omast ruumikust ja ilusaid vaateid, inimeste
head läbisaamist. Külaelanike arvates aitaks
piirkonna arengule kaasa Muinsuskaitseala
Keskuse loomine, mis aitaks korraldada
koolitusi ja nõustamist ning kontrolliks
kaitsealal toimuvat. Teiseks on vaja suuremat
selgust, millised on erinevate asutuste
pädevusalad, suuremat teavitustööd reeglite ja
tingimuste arusaadavamaks saamiseks. Nõuded
väärtuste hoidmiseks võiksid olla kohati
rangemadki.

Olulisemaks väärtuseks peavad koosolekul
osalenud avatud maastikke ja hajaasustust,
ajaloolist miljööd, kalmeid ja kiviaedu. Oluline
on säilinud küla ilme, Jõelähtme kirik koos
kirikumõisaga, jõgi, rahvamaja ja vallamaja
kompleks, vana sild, uusajastu kihistus ja
golfiala. Väärtustatakse maastikke - karstiala,
loopealseid, kultuurmaastikke. Elukeskkonna
teeb kogukonna jaoks väärtuslikuks pika
ajalooga elukoht maal, hea ühendus teiste
küladega, puhas keskkond ja omaette elamise
ruum. Leiti, et muinsuskaitseala on kui tõend
eestlaste põlisrahvaks olemisest ja selle
väärtuste esiletoomine annaks piirkonna
elanikele põhjuse tunda oma eriseisundi
üle uhkust. Piirangute puhul on oluline
leida tasakaal - säilitada avatud maastikud
ja hajaasustus, taastada ajaloolised kiviaiad,
reguleerida uusarendusi ja kaitsta muinasasula
alasid kaevanduste eest. Tähtis on hoida ühtset
stiili, sarnast arhitektuuri ja toetada ehtsate
materjalide kasutamist. Silmas tuleb pidada, et
väärtuseid kaitsevad ja neid väärtustavad nende
keskel elavad inimesed, mistõttu on tähtsad
mõistlikud reeglid ja piisavad toetused maastiku
hooldamiseks, hoonete ja rajatiste taastamiseks.

Manniva küla
Külakooslekul osalenute jaoks on nende küla
olulisemateks väärtusteks eriilmeline maastik
ja vaated sellele, tähtsustatakse elurikkust
ja kogukonda. Piirkonna arengule aitaks
kaasa loopealsete unikaalsuse - varieeruvuse,
ilu ja olulisuse - tutvustamine, mis võiks
anda hoogu ka loodusturismile. Selleks on
oluline markeerida ja võimaldada ligipääs
kaitstavatele ajaloolistele objektidele ning
määrata eriilmeliste maastike puhul lubatavad
majandamisvõtted, mis elurikkust säilitavad ja
rikastavad. Et muinsuskaitse saaks sisulisemaks
on oluline dialoog maaomanikega, võimalusel
eramute ehitamiseks erandite tegemine.
Maakasutus peaks olema korraldatud nii, et
tagatud on liikide ja poollooduslike koosluste
säilimine. Leiti, et kogukondliku koostöö kaudu
saab kasutada erinevaid loodushoiutoetusi,
mis aitavad elurikkust ja maastikke säilitada.
Koosolekul tehti ettepanek koostada Manniva
kaart, kuhu kantakse küla pärimustest tuntud
paigad ja maamärgid.
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Väärtuste temaatiline jaotus
Joonistel on näha kuidas aruteludel nimetatud väärtused sisu ja külade kaupa jagunevad.

Loodus
Sotsiaalsus ja
elukeskkond
Ajaloolisus

Manniva

Rebala
Võerdla

Koila
Jõelähtme

Väärtuste temaatiline jaotus märksõnade arvu põhjal
Jõelahtme
Võerdla

Rebala

3 1

1

5

1

11

18

Koila

Manniva

12

11

3 5

5

6

20

Enimkasutatud märksõnad

Avatud
maastik

Vanad
Kiviaiad hooned
Kirik

Ajalugu

Inimesed

Vanad
teed

10

10

8

8

Jõelähtme
jõgi

4

17

10

3

6

Hajasustus
Privaatsus

5

4

Muinsuskaitseala põhjapoolses
osas asuvate külade kokkuvõtted
Loo küla
Loo küla elanike jaoks on olulisemateks
väärtusteks arheoloogilised mälestusmärgid ja
hooned, kiviaiad, kalmed. Samuti küla miljöö ja
külateed, küla ümbritsevad avatud maastikud
- niidud, loopealsed ja alvarid. Koosolekul
rõhutati, et kaitsekord peab hoidma lisaks
hoonetele ka elukeskkonda. See peaks olema
lihtne, selge ja konkreetne ning kirjeldama
kuidas toimub järelevalve korrast kinnipidamise
üle. Pingutada tuleb inimeste teadlikkuse
tõstmiseks, millele aitaks kaasa parem
mälestiste tähistamine, reeglite läbimõeldum
seadmine - näiteks metsa ehitamise lubamine,
tasakaalustatud maakasutus. Poollooduslike
koosluste säilitamisele saaks aidata kaasa riiklik
Rebala programm.

Saha küla
Kogukonnaliikmete jaoks teevad küla
eripäraseks ajaloolised hooned, sh Saha kabel.
Ajaloolisust väärtustatakse aga ka laiemalt - küla
on lugudega paik, millele on omane põlvkondlik
järjepidevus, aastate jooksul kujunenud
elukeskkond, rohelus ja hajaasustus. Nimetati
ka piimapukki. Arutelul rõhutati vajadust,
et eheduse hoidmisel jääksid piirangud
mõistlikuks ja paindlikuks, võimaldaksid uute
talukohtade rajamist. Ala väärtuste hoidmiseks
on vaja toetusi, suuremat dialoogi kogukonnaga
ja ka küla sisest koostööd. Maaomanike
soovidega arvestamisele aitaks kaasa objektide
väärtuspõhine kaitsmine. Samuti on oluline
ala eripära laiem teadvustamine, linnastumise
piiramine. Korrastamist vajab Saha kabeli
ümbrus ja põllumaad mürgitamisest säästmist.

Maardu küla
Maardu küla koosolekul osalenud tõstatasid
teemana Maardu hiiemetsa määramise
ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks,
mis on tekitanud maaomanikes küsimusi ja
pahameeltki, kuna otsus piirab maa kasutust.
Piirkonna teiste väärtustena toodi veel välja
kivikalmed ja avatud maastikud. Selleks,
et väärtuste hoidmisel rohkem osaline
olla vajatakse rohkem infot kaasnevate
tegevuste osas, näiteks millised on tingimused
hooldustoetuse saamiseks. Kaitsekorra
paremale mõistmisele aitaks kaasa see kui
täpsustada terminoloogia, näiteks mis on
metsamaa, mis on võsa, ja otsida tasakaalu
väärtuste hoidmise ja maa tavapärase
kasutamise vahel. Maaomaniku õiguste
piiramine eeldab piisavaid hüvitisi.

Vandjala küla
Vandjala küla elanike jaoks on olulisemateks
küla väärtusteks külatee ja teedevõrk, kiviaiad,
paekiviehitised, arheoloogilised leiud. Tähtsad
on vaated - niidule, põllule, soole ja metsatukale
ja ka maastikud, sh loopealsed, sood, rabad,
karjamaad, allikad. Väärtustatakse küla lugu ja
pikaaegset kogukonda, mis on Vandjalast teinud
eeskujuliku näidisküla. Leiti, et ala vajab rohkem
uurimist ning mälestised paremat märgistamist,
vanadele hoonetele on vaja leida tänapäevane
kasutus, mis eeldab tingimuste seadmisel
rohkem objektipõhist lähenemist. Küla jaoks
on murekohaks tasakaalu leidmine reeglite
seadmisel põlistalude ja uute võimalike asulate
vahel. Teiseks info ja regulatsioonide paljusus,
mis ajab segadusse ja takistab ka toetuste
kasutamist. Arutelul osalenud leidsid, et uue
kaitsekorra koostamisel on oluline vähendada
keeldude-käskude kesksust ja tagada, et
ei oleks ebavõrdset kohtlemist reeglite
rakendamisel. Ettepanekuna pakuti välja
osalusinventeerimise idee, talgute korraldamine
siltide paigaldamiseks ning muinsuskaitse
ja vaimse pärandi vahel tugevamate seoste
loomine.
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Parasmäe küla
Ühelt poolt iseloomustab Parasmäe küla
Tallinna lähedus, teisalt hindavad kohalikud
elanikud, et küla ei ähvarda Tallinna
“pealekasv”. Kogukonnaliikmed väärtustavad
küla ümbritsevat loodust ja hajaasustusega
miljööd, avatud maastikke ja elukeskkonda,
millele on omane puhas vesi, vaikus, rahu ja
privaatsus. Väärtustatakse piirkonna ajalugu,
mille toovad esile hoonete arhitektuur ja vanad
talunimed. Kogukonna liikmetele on tähtis, et
küla elukeskkond, ümbritsev põllumajandus,
karjakasvatus ja looduslikud alad moodustaksid
harmoonilise terviku. Soovitakse säilitada ehe
maaelu, peatada linnastumine ja kaevanduste
laienemine. Tähtis on Parasmäe jõe ümbruste
põldude, kiviaedade ja niitude säilitamine,
niitudel lindude pesitsemise tagamine.
Muinsuskaitseala peamiseks eesmärgiks
peakski olema olemasoleva kaitsmine ja
hoidmine, milleks tuleb korraldada üritusi,
koolitusi, talguid, seada positiivseid eeskujusid,
tuua piirkonna väärtusi ja ajalugu enam esile.
Kohalik kogukond on väärtuste teadvustamisel
ja hoidmisel eeskujuks, hooldades ajalooliseid
hooneid ja kiviaedu, korrastades maastikku,
taaskasutades vanu materjale. Seda saab teha
kui kogukonnale on võimaldatud toetused,
reeglid on lihtsad ja arusaadavad ning kohalikud
inimesed on kaasatud täpsemate reeglite ja
tingimuste seadmisse.

12

Väärtuste temaatiline jaotus

Loodus
Vandjala
Loo

Sotsiaalsus ja
elukeskkond

Maardu
Saha
Parasmäe

Ajaloolisus

Väärtuste temaatiline jaotus märksõnade arvu põhjal
Loo
1
11

Saha

5

5

1
8

Parasmäe

Vandjala
Maardu
13

1

7

7

15

13

5

Enimkasutatud märksõnad
Avatud
maastik

Kiviaiad

Tallinna
lähedus

Paekivi
Ajalugu hooned
Loodus

Külateed

7

6

6

3

15

13

3

6

Privaatsus
Inimesed

5

3

Aruteludel pakuti välja mitmeid lahendusi,
mis aitaksid muinsuskaitset Rebalas paremini
korraldada:
Muinsuskaitseamet saab:
• olla külakogukonnaga otsekontaktis
ja võtta suurema rolli nõustajana
• levitada temaatilist infot, korraldada
koolitusi ja kokkusaamisi, koosolekuid,
mis aitavad tutvustada väärtuseid ning
anda nõuandeid, kuidas neid hoida
• tähistada arheoloogiamälestised,
mis annab kohalikele selgema ülevaate
nende paiknemisest ja aitab ennetada
nende teadmatusest tulenevat
hävitamist. Külarahvas soovib
plastikpostide asemel näha väärikamat
markeerimislahendust
• paigaldada informatiivsed, ühtse
kujundusega sildid, mis annavad
ülevaate muinsuskaitseala, küla, talu ja
tänava ajaloost
• luua tugevamad seosed muinsus- ja
looduse kaitse vahel - kaasata
kaitsekorra koostamisse
looduskaitsespetsialist, kaardistada
piirkonna looduskeskkonna
hetkeolukord
• tekitada võimaluse toetusmeetmete
saamiseks Rebala looduskeskkonna
hooldamisel.

Jõelähtme Vallavalitsus saab:
• seada prioriteete, mis aitavad
muinsuskaitseala arengule kaasa,
• kaasata muinsuskaitseala seisukohalt
oluliste küsimuste arutellu kohalikku
kogukonda
• kaardistada kohalike külakogukondade
muresid, ootuseid
• luua taristu, mis soodustab ala
arengut nt bussiliiklus ja bussipeatused,
liiklustee ka jalakäijatele, kaardistada
kohalike külakogukondade muresid,
ootuseid.
• jagada asjakohast infot
• võtta tööle muinsuskaitsespetsialisti,
kes tegeleb piirkonna arendamise ja
süstemaatilise nõustamisega
• kaaluda maamaksu mitte kogumist
muinsuskaitseala avatud maastike alale
jäävate maade eest.

Riik saab:
• muuta aktiivne paekivivaru passiivseks
(kaevandamisele piiri panemine)
• luua tugevamad seoses muinsuskaitse
ja vaimse pärandi vahel
• luua tugevamad seosed muinsuskaitse
ja haridusvaldkonna vahel
• tuua riiklikud lambad loopealseid jms
hooldama
• suurendada muinsuskaitseala väärtuste
hoidmiseks vajalikke toetusmeetmeid.

Külakogukonnad saavad:
• võtta initsiatiivi ürituste korraldamisel
• tutvustada väärtusi noorematele
põlvkondadele
• rajada atraktiivseid üksikobjekte, mis
tõmbavad piirkonnale tähelepanu
• koostöös Muinsuskaitseametiga
korraldada osalusinventeerimist ja
talguid väärtuste tähistamiseks
• jäädvustada perekonna lugusid
koostada küla kaarte, kuhu märgitud
ka pärandiobjektid.
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