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1. Rebala muinsuskaitseala piir kulgeb järgmiselt:  

 

1) põhjapoolne piiriosa: algab Kostiranna, Ülgase ja Rebala külapiiride kokkupuutepunktist 

ja kulgeb Kostiranna külapiiril alul kagusse, siis kirdesse Ülgase paeastanguni. Edasi piki 

astangu ülaserva kagu suunas kuni Pärtli 9 katastriüksuse (24504:004:0488) kirdenurgast 12 

m kauguseni loode poole, kus on alumise ja ülemise klindiastangu kokkupuutekoht. Sealt 

kulgeb piir piki ühendavat astangut (u 30 m) edelasse ja siis (u 20 m) kagusse ning edasi piki 

ülemise klindiastangu ülaserva kuni ristumiseni Mäeveere tee lõiguga 1 (24504:004:0487). 

Edasi alates Talismaa katastriüksuse (24505:002:0220) läänenurgast astangu alt kuni 

Talismaa, Mesiniku (24504:004:0001) ja Kassiallika (24504:008:0383) katastriüksuste piiride 

kokkupuutepunktini, sealt piki Mesiniku katastriüksuse põhja- ja läänepiiri ning talude 

sissesõiduteed kuni ristumiseni Koila teega (tee nr 2450048). Edasi piki Koila tee lõunapiiri 

kuni Kassisaba katastriüksuse (24504:008:0385) kagupiirini ning itta piki Miku katastriüksuse 

(24504:008:0054) põhjapiiri Jägala jõe teljeni ja edasi ristumiseni Jõelähtme jõega; 

2) idapoolne piiriosa: Jõelähtme jõe teljel vastuvoolu kuni Kalmuse katastriüksuse 

(24504:008:0254) kirdenurgani, sealt piki katastriüksuse piiri lõunasse kuni Jõelähtme-Kemba 

teeni (tee nr 11260, 24504:008:0485), piki tee kesktelge 75 meetrit edelasse ning seejärel 75 

meetrit lõunasse kuni põllumaad ja metsa eraldava kraavini, edasi piki kraavi kuni Tallinna-

Narva tee (tee nr 1, 24504:008:0649) põhjapiirini, edasi piki seda (u 810 m) lääneloodesse ja 

siis lõunasse piki Jõemetsa (24504:008:1642) ja Atiku (24504:008:0245) katastriüksuste 

läänepiiri, millest esimene on ühtlasi Koogi ja Jõelähtme ning teine Koogi ja Parasmäe küla 

piiriks kuni ida-läänesuunalise põlluteeni, mis on ühtlasi Haljava küla piir. Edasi piki tee 

põhjapiiri ja Haljava küla piiri (u 230 m) läände ja siis (u 205 m) kagusse kuni ristumiseni 

Parasmäe mäe teega (tee nr 2450031), piki Parasmäe mäe tee kesktelge kuni Mäenurga 

katastriüksuse (24504:008:0430) edelapiirini, piki seda kagu suunas (u 240 m) 

kõrgepingeliinini, selle all edelasse kuni kõrgepingeliinide ristumiskohani koordinaatidega X: 

6585947.3 ja Y: 563823.9; 

3) lõunapoolne piiriosa: nimetatud kõrgepingeliinide ristumiskohast piki kõrgepingeliini 

loodesse kuni Jõelähtme jõe, Parasmäe küla ja Kostivere aleviku piiri ristumiskohani. Sealt 

piki Parasmäe küla ja Kostivere aleviku piiri itta, põhja, põhjaloodesse kuni Maardu-Raasiku 

teeni (tee nr 11103, 24508:001:0001). Edasi ümber Kostivere aleviku piki selle piiri kuni 

Kostivere teeni (tee nr 11307, 24504:008:0117) piki selle teemaa loodepiiri 

magistraalkraavini, selle teljel loodesse Aruküla-Kostivere teeni (tee nr 11304, 

24504:003:0213) ja piki selle tee idaserva põhja suunas Lagedi-Kostivere tee (tee nr 11302, 

24504:003:0967) põhjaserva, piki seda kuni Pajumardi katastriüksuse (24504:003:0147) 

lõunatipuni; 

4) läänepoolne piiriosa: Pajumardi katastriüksuse (24504:003:0147) lõunatipust piki Lagedi-

Kostivere tee (tee nr 11302, 24504:003:0967) põhjaserva kuni Raja katastriüksuse 

(24501:001:0134) kirdenurgani, sealt edelasse piki külavaheteed kuni Vambola katastriüksuse 

(24504:003:0420) lõunatipuni, st kuni ristuva lõunakagu-põhjaloode suunalise külavaheteeni. 

Sealt kulgeb piir piki teed põhja kuni Põldmaa katastriüksuse (24504:003:0134) kagunurgani, 
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sealt piki kinnistu piire läände ja loodesse kuni Meesika katastriüksuse (24504:003:0165) 

kagunurgani. Sealt mööda nimetatud katastriüksuse ja Kaeravälja 1 katastriüksuse 

(24504:003:0412) lõunapiiri kuni külavaheteeni. Edasi kulgeb piir piki Uue-Kaeravälja 

katastriüksuse (24504:003:0415) lõuna- ja läänepiiri kuni ristumiseni Liipa katastriüksuse 

(24504:003:0009) kagupiiriga. Sealt kulgeb piir piki Liipa katastriüksuse lõunapiiri edelasse 

ja põhja kuni põlluvaheteeni ning piki seda teed kuni Liiviku katastriüksuse (24504:003:0374) 

piirini. Sealt edasi piki Liiviku katastriüksuse läänepiiri kuni Lagedi-Kostivere teeni (tee nr 

11302, 24504:003:0967), edasi piki Liiviku katastriüksuse (24504:003:0679) läänepiiri kuni 

ristumiseni Hundinuia tee 8 katastriüksuse (24504:003:0759) põhjapiiriga. Sealt edasi kulgeb 

piir üle Liiviku katastriüksuse (24504:003:0679) kuni lõikumiseni elektriliiniga 

(koordinaatidega X: 6587539.7 ja Y: 555547), edasi kulgeb piir Peetri katastriüksusel 

(24504:003:0355) piki kõlviku piiri, kiviaeda ja kraavi kirdesse kuni katastriüksuse 

põhjanurgani ning sealt edasi kuni Jürihansu katastriüksuse (24504:003:0800) põhjatipuni. 

Edasi piki Nõu katastriüksuse (24504:003:0184) idapiiri kuni Saha tee lõiguni 3 

(24501:001:0255), kust piir kulgeb üle tee piki Nuhja katastriüksuse (24504:003:0721) piiri 

kuni Uuelaane katastriüksuse (24504:003:0131) idanurgani. Edasi kulgeb piir läbi Nuhja 

katastriüksuse piki kõlviku piiri kuni selle ristumiseni elektriliiniga (koordinaatidega X: 

6588334 ja Y: 556402.4) ning sealt piki elektriliini loodesse kuni kraavini ning piki seda 

kirdesse kuni kõlviku piirini, mööda mida kulgeb piir kagu suunas kuni külavaheteeni 

(koordinaatidega X: 6588439.2 ja Y: 556610.1). Sealt kulgeb piir mööda külavaheteed 

lõunasse ja idakagusse kuni ristumiseni Pajumardi katastriüksuse (24504:003:0147) 

läänenurgaga, kust edasi kulgeb piir piki sama katastriüksuse piiri kuni koordinaatideni X: 

6588266.6 ja Y: 5572447.2. Sealt kirdesse kuni Pärliste (24504:003:0277), Endla 

(24504:003:0157) ja Sanglepa (24504:003:0152) katastriüksuste ristumiskohani. Sealt piki 

Endla katastriüksuse edelapiiri, mööda kiviaeda ja selle mõttelist pikendust kuni 

katastriüksuse loodenurgani, sealt piki pinnaseteed ning sellega samal joonel asuvat kraavi itta 

kuni elektriliinini (punkti koordinaadid X: 6589047.1 ja Y: 557514.1). Sealt 160 meetrit piki 

elektriliini põhja kuni teeni ning mööda seda kuni Maardu mõisa tee (tee nr 11102, 

24504:003:0215) teemaa idapiirini. Mööda nimetatud tee idapiiri põhja kuni Marja 

katastriüksuse (24504:003:0160) edelanurgani, piki Marja katastriüksuse kagupiiri kraavini, 

piki seda itta ning selle mõttelist pikendust mööda kuni Maardukivi katastriüksuse 

(24504:003:0101) põhjatipuni. Edasi piki Maardukivi katastriüksuse (24504:003:0101)  

loode-, ida- ja lõunapiiri kuni veekoguni (VEE2005930) koordinaatidega X: 6589026.7 ja Y: 

559618.7. Sealt edasi itta, põhja ja läände jälgides veekogu kaldajoont kuni ristumiseni 

Maardu lõunakarjääri katastriüksusega (24504:003:0916). Edasi kulgeb piir piki sama 

katastriüksuse idapiiri ja kraavi loodesse ja kirdesse üle Tallinna-Narva tee (tee nr 1, 

24504:003:0548) kuni Vana-Narva maantee lõunaservani, sealt läände (u 30 m) ja edasi põhja 

piki põhja suunas kulgevat teed kuni Ületee katastriüksuse (24504:004:1060) kõige 

põhjapoolsema nurgani ja sealt otse põhjakirdesse (u 50 m) kuni Põhjakarjääri kraavi servani. 

Piki Põhjakarjääri lõunakallast läheb piir kirdesse kuni Rebala-Ülgase endise ühendusteeni, 

sealt (u 190 m) lõunasse kuni olemasoleva Rebala külast tuleva teeni, sealt piki Rebala tee 

(tee nr 2450042) lõuna- ja idapiiri kuni Veskimäe katastriüksuseni (24504:004:1097), piki 

selle kagupiiri, mis on ühtlasi ka Rebala ja Ülgase küla piiriks, kuni kohtumiseni Jaagu I 

katastriüksuse (24504:004:0176) läänenurgaga, mis on ka Rebala, Ülgase ja Kostiranna 

külapiiride ühine nurk. 

 

2. Muinsuskaitseala kaitsevööndi piir kulgeb järgmiselt: 

 

1) osa 1 ehk põhjapoolse kaitsevööndi põhjapiir on merepiir. Idapiir kulgeb piki Jägala jõge 

ülesvoolu kuni muinsuskaitseala piirini Miku katastriüksuse (24504:008:0054) juures. 
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Kaitsevööndi lõunapiir kulgeb mööda muinsuskaitseala piiri, läänepiir algab alates Rebala, 

Ülgase ja Kostiranna külade piiri ristumiskohast ning kulgeb piki Kostiranna ja Ülgase 

külapiiri loodesse ja kirdesse kuni merepiirini; 

2) osa 2 ehk läänepoolse kaitsevööndi (endised kaevandusalad, Maardu Põhja- ja 

Lõunakarjäär) ida- ja lõunapiir kulgeb mööda muinsuskaitseala piiri. Läänepiir algab Marja 

katastriüksuse (24504:003:0160) edelanurgast ning kulgeb põhja piki Maardu mõisa teed 

(24504:003:0215) kuni Tallinna-Narva teeni (tee nr 1, 24504:003:0548), ületab selle ja kulgeb 

kuni Tallinna-Narva tee ning Kiltri põigu katastriüksuste (24504:003:0950) piiride 

liitumiskohani. Edasi kulgeb piir põhja piki Kiltri põigu katastriüksuse (24504:003:0950) 

läänepiiri põhja kuni Kiltri tee katastriüksuse (24504:003:0947) põhjanurgani, sealt edasi piki 

katastriüksuse põhjapiiri kuni ristumiseni teega koordinaatidega X: 691227.4 ja Y: 557702.8. 

Sellest punktist kulgeb kaitsevööndi piir põhja piki teed kuni Kasekese katastriüksuse 

(24504:004:1068) lõunatipuni ja piki selle katastriüksuse idapiiri põhja kuni selle kirdetipuni 

ning sealt edasi piki teed loodesse koordinaatideni X: 6592101.2 ja Y: 557616.6. Sealt edasi 

kulgeb piir piki teed kirdesse kuni Võerdla ja Ülgase külade piiri ristumiskohani ning sealt 

edasi itta piki külapiiri kuni Ülgase, Kostiranna ja Rebala külapiiride ristumiskohani. 
 


