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Osavõtjad: Andrus Umboja, Jõelähtme Vallavalitsus, vallavanem; Teet Sibrits, Jõelähtme 

Vallavalitsus, Keskkonna ja kommunaalosakonna juhataja; Helen Sooväli-Sepping, Wiina talu 

pärandkultuuri Ühing MTÜ, kohaliku kogukonna liige; Tiia Välk, Vandjala , külavanem, 

Jõelähtme vallavolikogu esindaja, kohaliku kogukonna liige; Anita Jõgiste, 

Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik; Ly Renter; Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik; 

Helena Kaldre Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogia nõunik. 

Päevakorra teemad: 

1. Maakasutusanalüüsi lähteülesande kokkuvõtte ja uuringu koostamise edasised 

etapid. 

2. Rebala georefereeringu lühitutvustus. 

3. Ülevaade Rebala muinsuskaitseala hoonete inventeerimisest ja info koondamise 

metoodikast. 

4. Avalike ürituste korraldamise plaani ja kaasamiskava tutvustus. 

5. Rebala muinsuskaitseala eesmärk. Senise definitsiooni ülevaatamine/täiendamine, 

võimalike uute fookuspunktide väljaselgitamine.  

6. Rebala muinsuskaitseala väärtused ja sellest tulenevad kaitse eesmärgid.  

7. Hoonete kaitsekategooriad, nende määramise üldpõhimõtted. 

8. Rebala muinsuskaitseala kaitsevööndi nõuded. 

9. Organisatoorsed küsimused. 

Töörühmale anti ülevaade alljärgnevatest teemadest: 

- Rebala muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi ajaloolise maakasutuse analüüsi tellimise 

hetkeseisust ja eesmärkidest. Amet on otsustanud tellida uuringu, mille eesmärgiks on anda 

ülevaade Rebala muinsuskaitseala seisukohast oluliste maastikuelementide (põllumaad, 

heinamaad, metsamaad, karjamaad, külad, maastikul paiknevad hooned, teed, õued, kiviaiad, 

arheoloogiapärand, pärandkultuuriobjektid) ajaloolise kujunemise kohta. Uuring saab olema 

alusmaterjaliks kaitsekorra koostamisel;  

- Rebala muinsuskaitseala ajalooliste kaartide põhjal valminud georefereeringust, mis on 

aluseks nii maakasutusanalüüsi koostamiseks kui ka kaitsekorra lisana valmivale interaktiivsele 

kaardikihile; 

- Rebala hoonete inventeerimisprotsessist, mille eesmärgiks on muinsuskaitsealal asuvast 

hoonestusest ülevaate saamine ja alusmaterjali kogumine hoonete kaitsekategooriate 

määramiseks, mis võimaldab edaspidi teha neile sõltuvalt nende väärtusest leevendusi; 

- avalike ürituste korraldamisest ja kaasamiskavast, mille eesmärgiks on elanikele ja seotud 

huvirühmade esindajatele protsessi tutvustamine ja nende kaasamine. Üritused on kavandatud 

mitmeetapilisena ja amet loodab saada nende käigus sisendit kaitsekorra koostamisse. Protsess 

lõppeb avatud menetlusega, kus on võimalik kõigil esitada omapoolset tagasisidet valminud 

kaitsekorra eelnõule. Ameti esindajad loodavad, et avatud menetlusele eelnev kaasamine aitab 

juba eos lahendada kõige pakilisemaid küsimusi. 



Põgusalt jõudis töörühm arutada ka Rebala muinsuskaitseala väärtuseid, nendest tulenevaid 

kaitse eesmärke, hoonete kaitsekategooriate määramise üldpõhimõtteid ja Rebala kaitsevööndi 

nõudeid, kuid teemadega tegeletakse järgnevatel töörühma koosolekutel süvitsi edasi. 

Töörühm leppis kokku, et järgmine koosolek korraldatakse pärast Rebala muinsuskaitseala ja 

selle kaitsevööndi maakasutusanalüüsi valmimist. 


