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Rebala muinsuskaitseala
Alusmaterjal

Kaitsekorra koostamisele eelnev alusmaterjali kogumine

- Rebala muinsuskaitseala hoonestuse inventeerimine (koostamisel)

- Rebala muinsuskaitseala ajaloolise maakasutuse analüüs (september-oktoober 

2020) 

Hetkel kehtiv regulatsioon

- Rebala muinsuskaitseala põhimäärus, vastu võetud 11.02.2016 nr 21;

- Muinsuskaitseseadus, vastu võetud 01.05.2019

- Jõelähtme valla üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused Rebala

muinsuskaitsealal. Tellija: Jõelähtme Vallavalitsus. Koostaja: Uibo 

Arhitektuuribüroo OÜ, Hendrikson & Ko OÜ, kooskõlastatud 02.09.2015 nr 

25672.



Uuringud ja analüüsid

- Lõpparuanne 2005. Projekti „Muinsuskaitseliste eritingimuste koostamine Rebala

muinsuskaitseala teemaplaneeringule ja põhimäärusele” lõpparuanne. (Projekti töörühm:

Hannes Palang, Helen Sooväli; Ökoloogia Instituut; Hanno Talving, Juta Holst, Juta

Saron, Maret Tamjärv, Heiki Pärdi, Merike Lang; Eesti Vabaõhumuuseum; prof. Valter

Lang, Thomas Mell, Sander Tint; Tartu Ülikool). Tallinn;

- Projekti „Kaasav Rebala- Rebala Pärandikool“ lõpparuanne, MTÜ Wiina Talu 

Pärandkultuuriühing, 2019

- Jõelähtme valla üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused Rebala muinsuskaitsealal.

Tellija: Jõelähtme Vallavalitsus. Muinsuskaitse eritingimuste seletuskiri. Koostaja: Uibo

Arhitektuuribüroo OÜ, Hendrikson & Ko OÜ, kooskõlastatud X.

- Rebala muinsuskaitseala hoonestuse ja väärtuslike struktuurielementide

inventeerimistulemused (käimasolev). Koostaja: Muinsuskaitseamet.

- Rebala muinsuskaitseala arheoloogiamälestiste inspekteerimise aruanne. Koostaja:

Gurly Vedru. Tallinn 2007.

- Rebala kaitseala arhitektuuriajalooline ülevaade. Töö nr III-88092. Koostaja: Epp

Kangilaski. Tallinn 1988.

- Ajaloo Instituudi arhiivis fond 22 Jõelähtme kihelkond.



Eesmärgid:

Ala eripära on selgelt ja täpselt defineeritud

Reeglid restaureerimiseks ja ehitamiseks sõltuvad 
hoonetüübist ja maastiku väärtusest

Arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus 
vajalikud eeluuringud 

Kaitseala eesmärgid läbi räägitud ja võimalikult 
selged kõikidele osapooltele

 Teadlikud omanikud

 Hea koostöö ameti, omanike, omavalitsuse vahel

Muinsuskaitseala kaitsekordade koostamine



Ekspert-teadmine

1. Arhiiviallikad

2. Uuringud

Kaasamine

1. Avalikud üritused

2. Laiendatud töörühm

3. Kohtumised teiste ametitega

Töörühm

KOV MKA Eksp.

2+3+(2)

Kaitsekord
Eelnõu

1) muinsuskaitseala nimetus ja piir;

2) kaitse eesmärk;

3) ehitiste väärtusklassid;

4) kaitse eesmärgi tagamiseks 

vajalikud nõuded;

5) kaitsevöönd ja vaated;

6) leevendused

Alusandmete hankimine Töö andmetega Avatud menetlus

Muinsuskaitseala kaitsekordade koostamine



Töörühm

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töörühma, kuhu 

kuuluvad:

•Tiia Välk - Jõelähtme Vallavolikogu liige ja volikogu keskkonnakomisjoni aseesimees

•Teet Sibrits - Jõelähtme Vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja

•Andrus Umboja - Jõelähtme vallavanem

•Helen Sooväli-Sepping - TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi ja 

humanitaarteaduste Instituudi vanemteadur ja jätkusuutliku arengu prorektor, kohaliku 

kogukonna esindaja

•Ly Renter - Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik

•Helena Kaldre - Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik

•Anita Jõgiste - Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik



Kaitsekorra sisu

Koostamist reguleerib: 

- Muinsuskaitseseadus

- Kultuuriministri määrus nr 23 Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku 

kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste 

väärtusklassid, § 10

1) muinsuskaitseala nimetus ja piir; 

2) kaitse eesmärk; 

3) muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid; 

4) kaitse eesmärgi tagamiseks vajalikud nõuded ja leevendused, sealhulgas 

vajaduse korral ehitamise tingimused vastavalt ehitiste väärtusklassidele, 

muinsuskaitsealal avanevad olulised sisevaated ning muud kitsendused; 

5) kaitsevööndi määramise korral selle eesmärk ja piir, sealhulgas 

muinsuskaitsealale avanevad olulised vaated.



Muinsuskaitseala hoonetele väärtusklasside määramine

Määramist reguleerib Kultuuriministri määrus nr 23 Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku

kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid

§ 10. Muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid

(1) Muinsuskaitsealal asuvad ehitised jagunevad kolme väärtusklassi:

1) väga väärtuslik ehitis; (A)

2) väärtuslik ehitis; (B)

3) muu ehitis. (C)

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001


Kokkuvõtvalt

1) A – Tervikuna (interjöör ja eksterjöör)  kultuuriväärtuslik hoone, millele 

loakohustusest leevendusi ei tehta;

2) B - Kultuuriväärtuslik hoone, mille siseruumide ümberehitamisel ei ole vaja 

muinsuskaitseameti luba (oluline on vaid eksterjöör);

3) C - Hoone, millele tehakse leevendused ehitustöödel, konserveerimis- ja 

restaureerimistöödel loakohustuse osas.

Muinsuskaitsealal tehtavate muinsuskaitseseaduses reguleeritud tegevuste ja 

ehitamisega (EHS) seotud menetlused ja loakohustus

Rebalas hakkavad hooned jagunema tõenäoliselt B ja C kategooriate vahel.



Kohtumine 
külavanematega

• Dialoogi alustamine

• Ühise väärtusruumi
loomine

• Eesmärkide ja
probleemide
täpsustamine

Avalikud arutelud 
külakogukondadega

• Protsessi tutvustus

• Arttelu:väärtused

• Võimaluste leidmine

II arutelu: 
avalikustamine

• Tulemuste 
tutvustamine: hoonete 
ja maastiku 
väärtusklassid

• seisukohtade 
kaardistamine

Dialoog kohaliku kogukonnaga

Kaitsekordade sisu aluseks: uuringud ja analüüsid, töörühma töö+ kogukondade 

seisukohad.

Laiendatud töörühma koosolek(ud): võimalus kaasata olulisemate sihtrühmade

esindajad konkreetsete küsimuste, probleemide arutelusse

Avalik menetlus

• Tulemuse
tutvustamine

• Avalikustamise
käigus esitatud
märkustele
vastamine



www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuedkaitsekorrad



https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/ameti-tegevus/muinsuskaitsealade-kaitsekorralduskavade-koostamine/rebala-muinsuskaitseala





Tänan tähelepanu eest!

Küsimusi?
Lisainfo

Anita Jõgiste

Ehituspärandi nõunik

53410266

Anita.Jogiste@muinsuskaitseamet.ee

Ly Renter

Harjumaa nõunik

5288105

Ly.Renter@muinsuskaitseamet.ee

Helena Kaldre 

Arheoloogianõunik

58875384

Helena.Kaldre@muinsuskaitseamet.ee



Rebala muinsuskaitseala

Rebala küla
Ülevaade Rebala muinsuskaitseala kujunemisest ja eripäradest

Harjumaa nõunik Ly Renter ja arheoloogianõunik Helena Kaldre

Jõelähtme vallamaja, 2020



Rebala muinsuskaitseala  loomisest

• Muististe süstemaatilist registreerimist alustas kodu-uurija O. Raudmets 
1970. aastate algul

• Muististe kaardistamise ja passistamise viis läbi arheoloog V. Lõugas, 
kelle teeneks sai ka kaitseala loomine

• 1979 loodi maakondlik Rebala põllumajandusajalooline kaitseala (13,38 
km2), et tõkestada Maardu fosforiidikaevanduse laiendamist 

• 1987 moodustati Rebala kultuuriloo kaitseala (24,95 km2), sai riikliku 
staatuse

• 1992 asutati Rebala Fond ja 1994 avati Jõelähtmes kaitseala muuseum 

• 1998 kinnitas valitsus Rebala muinsuskaitseala põhimääruse ja uued  
piirid, millega laiendati ala

• Praegu kehtib Rebala muinsuskaitseala põhimäärusega 2016  (RT I, 
16.02.2016, 7)



Miks on Rebala muinsuskaitseala 
eriline ja oluline
• Rebala muinsuskaitseala suurimaks ajalooliseks 

eripäraks on mitmetuhande aastase ajalooga põllu-
ja rohumaa suuresti järjepidav kasutust, mida 
ilmestavad metsatukad, Vandjala soo mets ja ning 
ajaloolised külad oma paekivist hoonetega.

• Maakasutusest ja looduslikest tingimustest 
tulenevalt on Rebala maastikukaitseala üheks 
spetsiifilisemaks omaduseks ulatuslikud tasase 
reljeefiga looduslikud ja poollooduslikud avatud 
alad. 



Vaade kirikule 
avatud maastikult 
20. sajandi alguses

Vaade kirikule 

avatud 

maastikult 21. 

sajandi alguses



Kultuurmaastiku kujunemine –
muinasaegsed maastikukihid

• Ligikaudu 300 arheoloogiamälestist

• Üle 200 kivikalme

• Ca 80 lohukivi

• Asulakohad (vanad külaasemed, talud)

• Muud - maa-alune kalmistu, muistsed põllud, 
ohverduskoht

• Saja aasta jooksul arvukalt arheoloogilisi kaevamisi: 
kõige rohkem kivikalmeid, ka asulakohti ja 
muistseid põllujäänuseid

• Rebala külas – 56 arheoloogiamälestist: 42 
kivikalmet, 12 kultusekivi, asulakoht; muistsed 
põllud



Rebala küla mälestised –
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised

• 42 kivikalmet 
• 12 kultusekivi 
• asulakoht
• muistsed põllud

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised


Mälestiste passid



Kõige varasem asustus – neoliitikum 
ehk noorem kiviaeg

• 4900 – 1800 eKr

• Asulakohad ja juhuleiud – kivikirved, savinõukillud

• Varased põlluharijad

• Võerdla ja Rebala külade vahel asulakoht, kust 
leitud tolle aja potikilde

• Nöörkeraamikat leitud ka Lastekangrute alt

• Kindlasti rohkem kui praegu teada, aga raske leida





Pronksiaeg ja varane rauaaeg 
(eelrooma rauaaeg)

• 1800 eKr – 50 pKr

• Arvukad kivikalmed ja lohukivid; muinaspõllud

• Kivikalmed - omaaegse eliidi matmiskohad, 
ühiskonna  enamik maeti kuidagi teisiti. Nendest 
matustest pole palju järele jäänud – vaid mõnes 
kohas on kivikalmete lähedalt leitud tugevasti 
põletatud inimluude fragmente, mis viitavad 
puistepõletusmatustele













Kultuse- ehk lohukivid

• 1800 eKr – 50 pKr

• Seostatakse maaharimisega 

• Maaomandite piir, söödialad, viljakuskultus





Muistsed põllud







Joonis: J. Ratas



Rauaaegsed asulakohad ja põllud

• Kas tänapäeva külasüdamikes või veidi eemal

• Arheoloogilised leiud alates keskmisest rauaajast 
(7.-8. sajand), kuid leide ka varasematest 
perioodidest

• Põlispõllundus, rukki kasvatus

• Kogukondlik maajaotus

• Muinaspõlde pole sellest ajast Rebalas säilinud

• Matusepaigad – maa alused kalmistud



Rebala küla

Rebala asulakoht – mälestise ala ja kaitsevöönd



Rebala küla 1688. aasta kaardil

1 – Rebala asulakoha välispiir
2 – rootsiagne küla
3 – maastikus esiletulevad
rootsiaegsed põllud
4 – rootsiaegsete põldude 
asukoht





Kust saab infot 
mälestiste kohta:

Maa-ameti kultuurimälestiste  
kaardikiht: 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page
/app/kultuurimalestised

www. register.muinas.ee

Sinine viirutus: mälestise ala

Ruunimärk: nn punktmälestis (nt 

lohukivi, ohvriallikas)

Helesinine viirutus: mälestise 

kaitsevöönd

Roheline viirutus: muinsuskaitseala

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised


www.geoportaal.maaamet.ee

http://www.geoportaal.maaamet.ee/


Kust saab infot arheoloogiamälestiste kohta:

Kultuurimälestiste register: https://register.muinas.ee/

www. register.muinas.ee

https://register.muinas.ee/


Kust saab infot arheoloogiamälestiste kohta:

Maastikul: tähistatud või tähistamata; uus ja vana tähis

www. register.muinas.ee



Rebala muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi ajaloolise 
maakasutuse analüüs, koostaja AB Artes Terrae

• Sisu: kogutud lähtematerjali alusel on antud ülevaade Rebala
muinsuskaitseala maastikulistest eripäradest alates 
muinasajast kuni tänapäevani. 

• Erinevast ajastust pärit materjali põhjal on analüüsitud kõiki 
Rebala muinsuskaitseala ajalooliseid maakasutusmustreid 
kujundavaid olulisi elemente (põllud, rohumaad, metsad, 
õuemaad, teed, kiviaiad, kinnistupiirid, veekogud, maastikul 
paiknenud hoonestus, arheoloogiapärand jms). 

• Analüüsiks on koostatud maakasutuse üldkirjeldused
(maastikukasutuse ja maakatte tüüpide esindatus erinevatel 
perioodidel, maakattetüüpide püsivus ajas) 



Ajaloolised maakasutusmustrid, 
mustrite muutused ajas analüüsi järgi

• Avatud alad - põllud, rohumaad, loopealsed, 
veekogud;

• Suletud alad - metsad ja  hoonestus;

• Teedevõrk;

• Kiviaiad;

• Pärandkultuur – paemurrud, turbavõtualad



Suletud ala-asustus
• Väärtus: traditsioonilised paekivist hooned on 

piirkondlikult külades üheks olulisemaks ajaloolise 
ehituspärandi ning maastikupildi markeriks, mistõttu 
on väga oluline autentselt säilinud hoonestust hoida.

• Maakasutusanalüüsi ettepanek: kontrastide vältimiseks 
maastikus on vajalik hoonestamisel järgida 
traditsioonilisi mahte ning vorme, mis aga ei tähenda 
ajaloolistest hoonetest koopiate tegemist.

Suitsutare Jõelähtmes, 1913.a 



Suletud alad-mets

• Ajalooliselt on avatud maastikku Rebala piirkonnas 
liigendanud külade hoonestus, Vandjala soo, mets ja 
metsatukad ning kohati ka maaharimiseks kõlbmatud alad

• Võrdluses 17. sajandi lõpust 21.sajandini on kõige rohkem 
suletud alasid tänasel päeval, kui metsastunud ja/või 
võsastunud on mitmed endised põllu- ja rohumaad

• Muinsuskaitseala suurim mets asub Vandjala soos, kus on ka 
ajalooliselt olnud mets.



Teedevõrk

• Väärtus: Kostivere, Maardu, Jõelähtme, Saha, 
arengu tulemusel peale Põhjasõda on tekkinud 
piirkondlikud keskused, kujunenud mõisatest lähtuv 
teedevõrk. 

• Maastikus on tänini hästi jälgitavad Kostivere ja 
Maardu mõisakeskusest lähtuvad teed. 

• Maakasutusanalüüsi ettepanek: soodustada 
ajaloolise teedevõrgu kasutamist, vältida ajalooliste 
teekoridoride õgvendamist jm ümberehitust.



Kiviaiad

• 19. sajandi lõpuks olid kiviaiad kõigis uuringuala külades 
– kõige tihedamalt Rebala, Jõelähtme, Võerdla, Vandjala
külas, hõredamalt Manniva, Parasmäe, Loo, Maardu ja 
Saha külas ning hõredalt Koila, Jõesuu, Kostiranna külas. 
Võrreldes tänapäevasega on rohkem kiviaedu Parasmäe, 
Jõesuu, Saha ja Maardu külas, kuid kõigis neis on ka 
mõned aiad kadunud.

Külatänav, 1910. a Manniva küla Oja talu, 1960. a



Eesmärk

• Muinsuskaitseala esmane eesmärk: avatuse 
säilitamine täiendava hoonestuse ja muude 
dominantsete vertikaalsete mahtude rajamise 
piiramise abil. 

• Samuti on vajalik võsa ja metsa leviku piiramine 
põllu-, rohu- ja heinamaadel, kuid seejuures on 
oluline säilitada ajalooline metsaala – Vandjala soo. 

• Taristu ehitamisel eelistada maastikku vähem 
häirivaid lahendusi – vältida elektriõhuliine, 
tuulikuid, maapealseid torustikke, maste jms. 



Arutelu



Millised on Rebala muinsuskaitseala ja Sinu küla olulisemad 

väärtused? 



Kuidas saab neid väärtusi kaitsta?



Kuidas aitab pärandi kaitsmine kaasa Rebala

piirkonna arengule? 



Mis peaks olema väärtuste kaitsmisel senisest erinev? 



Kokkuvõtted


