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Muinasradade sõnum kaasaja rändurile

Interreg III b programmi Agora neljakümne nelja partneri koostöö ühendavaks 
teemaks on Lääanemeremaade säästev kultuuriturism. Eesti partneri 
– Eesti Muinsuskaitse Seltsi - osa selles on tutvustada erinevaid loodus- ja 
kultuurimälestisi. Ühendava teema „Muinasradade sõnum kaasaja rändurile” 
alla on koondatud eri ajastute ja eri liiki mälestiste tutvustamine. Need on 
rühmitatud teemade järgi, kuid esitatav materjal ja tutvustatavad paigad on 
valitud selliselt, et huviline saaks võimalikult mitmekesist teavet ja elamusi 
ka üksikobjektide külastamisel või mingis väiksemas piirkonnas rännates. 
Valik on koostatud selliselt, et üldtuntud ja kuulsad paigad ja objektid 
vahelduvad vähemtuntud, kuid seejuures mitte vähem väärtuslikega. See 
printsiip moodustabki ühenduslüli teiste partnerprojektidega, edendades 
säästvat kultuuriturismi ühelt poolt koormuse hajutamisega ning teiselt 
poolt huvi äratamisega paikade vastu, mis seda kahtlemata väärivad. Sama 
kaht poolust on silmas peetud ka rahvusvahelisest aspektist. Läänemere 
äärse Eesti mälestiste mitmekesisus ja selle tutvustamine ka kaugematele 
külalistele on valiku tegemisel olulisel kohal.

Sõnum kaasaja rändurile peaks kujukalt näitama sajandite, geoloogiliste 
objektide puhul isegi aastatuhandete ja –miljonite jooksul tekkinud ja 
inimese poolt kujundatud maastiku osi. Kohati nagu ime läbi meie päevini 
säilinud, on nad sõnumitoojaks kaugetest aegadest, millega tutvumine 
paneks rändaja mõtlema ka kaasajale ja tulevikule, sellele, kuidas säilitada 
pärandit, aga ka sellele, millised tunnismärgid jäävad maha meie ajastust, 
milline on meie sõnum tulevastele põlvedele. 

Kõik tutvustatavad paigad on ühel või teisel viisil tänapäeval seadusega 
kaitstud. Nende avastamine ja kaitse peaksid olema algatavaks eeskujuks ka 
neile paljudele muististele, mida veel pole kas avastatud või siis vääriliselt 
kaitstud. Loodame, et tehtud valik selleks head ainet pakub.

Muinasradade koostamisel, uurimisel ja tutvustamisel on Eesti Muinsuskaitse 
Seltsil olnud palju häid koostööpartnereid. Teadlased Tallinna Ülikoolist ja 
Tallinna Tehnikaülikoolist, muinsuskaitsjad Muinsuskaitseametist ja seltsi 
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arvukatest algüksustest – kõigile neile kuulub Agora projekti osaliste siiras 
tänu. Agora projekti, Interregi programmi ja Euroopa Liidu toel valminud 
projekt jätab kindlasti oma jälje ka maastikule. Järgigem siis paigast paika  
rännates neid kolme logo kui tunnismärki paigast või rajatisest, mis on kindel 
osa Läänemere kultuurist ja ajaloost ning teeviit tulevikku!

Projekti toetab Euroopa Liidu programmi Interreg IIIb projekt AGORA

This project is supported by EU programme Interreg IIIb AGORA 
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1.Eesti kui taevakivide märklaud
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Kaali peakraater
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Kaali 4. kõrvalkraater



13

Kaevamised Kaali peakraatris
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Kaali kraater nr. 2/8



15

2. Ajaloolised laevavrakid – veealune vabaõhumuuseum
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Laine madala vrakid
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Vrakk Uisko
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Vrakk Tallinnas
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3. Kiviaja inimeste jälgedes
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Riigiküla kiviaja asulakoht
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Riigiküla kiviaja asulakoht
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Pulli kiviaja asulakoht
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4. Ajaloolised tuletornid - iidsete kaubateede tähised
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Kõpu tuletorn
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Tahkuna tuletorn
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Suurupi alumine tuletorn

Viirelaiu tuletorn
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5. Lohukivid Põhjamaade pronksiajast
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Kassinurme lohukivi
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Erra lohukivi
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Kurese kultusekivi
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Kultusekivi Jüris
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6. Muinasaja kalmed ja matmiskombed
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Jõelähtme kivikalmistu, n-pr.a.kivikirstkalmed (I a-tuh.1. pool e. Kr., Jõelähtme 
khk.).Ak: Jõelähtme küla, Jõelähtme jõe idakaldal, Peterburi maantee lõunaveeres. 
Kaev.1982-84, rekonstr.1985-87 (A.Kraut) 240 m , 36 kalmet. Kalmistu põhja- ja 
lääneosa oli 1940ndatel tee-ehitusega lõhutud, tõenäoliselt on kalmeid osaliselt 
säilinud põhjapoolse, vanema teetammi all. Kalmed on ehituslikult ja matmisviisilt 
väga sarnased ning rajatud küllaltki väikesele (u.60 x 40 m) alale tihedalt kokku, 
enamasti ühe müür vastu teist. See viitab nende lühikesele ehitusajale, tõenäoliselt 
mitte rohkem kui ühe sajandi kestel. Leiti paealuspõhjale laotud 36 pae- ja osaliselt 
raudkivist ringmüüriga ümbritsetud kalmet läbimõõduga 3-9 m. Lapiti paeplaatidest 
laotud kirstud olid (kolme erandiga) põhjakirde - lõunaedela suunalised, 1-2,5 m 
pikkused ja 0,5-1,5 m laiused. Kirstud olid enamasti pealt kaetud paeplaadiga, 
millele omakorda oli asetatud 30 -40 cm läbimõõduga raudkivi. Üks kirst oli laotud 
vööriga kirde poole suunatud paadi kujulisena. Müüride säilinud kõrgus oli kohati 
30 - 40 cm. 33 kalmest leitud väga katkendlikult säilinud luustikud olid maetud 
kirstudesse peaga kirde suunas, kirstu ja ringmüüri vahele oli maetud vaid ühes 
kalmes üks luustik. Suurima kirstuga kalme ringmüüri välisküljele oli rajatud 
kirstulaadne juurdeehitis, millest leiti koerte luid ning samuti veise-, lamba- ja 
jäneseluid. Panuseid oli 16 kirstus: 8 luunõela, pronksist pintsetid ja 4 habemenuga, 
nõel, 2 kaksiknööpi ja 3 pööra, 2 paari spiraalseid oimuehteid, käevõru, 
merevaikhelmes, tulekiviese. Kalmete peal asunud segatud kihtidest saadud 
leiud ja enamik savinõukilde kuulusid kalmete rajamisest märksa hilisematesse 
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perioodidesse. Kalmistu uuriti läbi seoses maantee-ehitusega ning rekonstrueeriti 
fotoplaanide alusel algsest asukohast 20 m kagu pool uue tee servas. Esialgsel 
kohal asub vaid ühe kalme kirst. Kalmevälja kõrval asuvas Rebala muinsuskaitseala 
muuseumis on väljapanek kalmistu kaevamistest ja leidudest. 
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Muuksi kivikirstkalmed
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Rebala muinsuskaitseala, Eesti põhjarannikul, 20 km Tallinnast ida pool asuv 
looduse- ja inimtegevuse koostöö tulemusena viimase 2500 aasta jooksul 
kujunenud unikaalne maastik. Muinsuskaitseala hõlmab Jõelähtme valla Kallavere, 
Ülgase, Kostiranna, Manniva, Rebala, Võerdla, Koila, osaliselt Koogi, Jõelähtme, 
Parasmäe, Kostivere, Loo, Vandjala, osaliselt Maardu ja osaliselt Saha küla. 
Kahekümne viie ruutkilomeetri suurusel alal on rohkem kui 300 muistist kiviajast 
keskajani, peamiselt kivikirstkalmed ja lohukivid. Kalmete kuju ja matmisviis 
viitavad tihedatele sidemetele Skandinaaviamaade ja Saksamaaga alates 
hilispronksiajast. Rebala on Euroopas kõige idapoolsem ala, kus leidub nii suurel 
hulgal kivikirstkalmeid ja lohukive. Arheoloogiamälestisena on kaitse all Jägala 
linnus, kümmekond muinasasulakohta, hiiekoht ja ohverdamispaik, muinaspõllud 
jm., ehitusmälestistena Jõelähtme kirik, postijaam ja kivisild, Maardu ja Kostivere 
mõisad, Saha kabel, Ülgase kaevanduskäigud, loodusmälestistena Kostivere 
karstiala, Jägala juga ning Ülgase pank. Muinasaja lõpul kujunes alast Rebala 
muinaskihelkonna keskus, mis hiljem andis nime kogu maakonnale (Rävala) ja 
Tallinna linnale (Reval). Esimesed kirjalikud andmed pärinevad 1241. aastast 
Taani Hindamisraamatust, kus oli loetletud 11 külanime praeguse kaitseala piires. 
Esimesed arheoloogilised uurimised tehti A.Spreckelseni ja A.M. Tallgreni poolt 
1920ndate aastate algul Jägala linnusel ning A. Friedenthali poolt Koila  ja Rebala 
küla kalmetel. Kihelkonna topograafi lise kirjelduse koostas R. Indreko 1924. 
aastal. 1939. aastal leiti hõbeaare Kostivere küla maadelt. Muististe süstemaatilist 
registreerimist alustas kodu-uurija O. Raudmets 1970ndate aastate algul. Kõigi 
muististe kaardistamise ja passistamise viis läbi arheoloog V. Lõugas, kelle teeneks 
sai ka kaitseala loomine ja edaspidine väljaarendamine. 1982-86 teostas V.Lõugas 
väljakaevamisi Rebala küla kivikalmetel (uuringud viis lõpule V. Lang 1999.a.) 
ning muinaspõldudel ja 1997. aastal  väikesemahulisi päästekaevamisi Jõelähtme 
asulakohal. 1982-84 viidi läbi päästekaevamised Jõelähtme kivikirstkalmetel 
A.Krauti juhendamisel. Kaitseala loodi esmalt kohaliku tähtsusega kaitsealana 
Harju Rajooni RSN Täitevkomitee otsusega 1979.aastal ning vabariikliku tähtsusega 
ajaloolis-kultuurilise kaitsealuse territooriumina ENSV Ministrite Nõukogu 
määrusega 1987. aastal, et ära hoida ala hävitamist lahtise fosforiidikaevandusega. 
Muinsuskaitseala põhimäärus ja piirid kinnitati Vabariigi Valitsuse määrusega 
1998. aastal, millega laiendati oluliselt ala piire, liites Saha kabeli ja küla, Jägala 
linnuse, Ülgase panga, Kostivere mõisa, Parasmäe ja Kallavere külade territooriumi. 
Muinsuskaitseala ülesanne on ajalooliselt kujunenud iidse põllumajandusmaastiku, 
asustuse, kultuurimälestiste ja kaitstavate loodusobjektide kompleksne säilitamine, 
kaitse, tutvustamine ning uurimisvõimaluste loomine.
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Jaagupi tarandkalme
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Tõnija tarandkalme

Kurevere kalme
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7. Linnamäed ja maalinnad
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Purtse Tarakalda linnusevalli läbilõige väljakaevamiste ajal
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Purtse Tarakallas oli Virumaa idaosa üks võimsamaid linnuseid, endise Askaelae 
kihelkonna arvestatav keskus. Linnamäe 7500 ruutmeetri suurust õuepinda 
piirabigast küljest inimkäte poolt rajatud vall. See koosneb liivast ja kividest, mida 
hoidsid koos sise- ja välisküljele paeplaatidest laotud müürid. Vallil paiknesid omal 
ajal veel puust kaitseehitised. Linnusel oli kaks väravat – üks idaküljel ja teine 
loodenurgas.

Linnamäge on arheoloogiliselt uuritud aastatel 1952 ja 1978 – 1982. Kaevamistel 
võis vallis eraldada 4 eriaegset kindlustusetappi ja 4 põlemis- ehk hävimiskihti.

8.sajandil püstitati talle kunstlik vall ainult linnuse idaservale, kus mäe looduslik 
kallak oli kõige väiksem. Nooleotste leiud viitavad järgnevale linnuse ägedale 
piiramisele.

12. sajandil ümbritseti kogu platoo valliga ja idaküljele kaevati selle ette veel 
kraav.

13. sajandil onuusi kaitseehitisi püstitatud veel kahel korral; viimatikindlasti pärast 
muistse vabadusvõitluse lõppu. Ka siis kuulus linnus veel kohalikele eestlastele.

Linnust kasutati vaid hädaohu korral, muidu elati jõe läänekaldal paiknenud Purtse 
külas, mille suuruseks oli 13. Sajandi algupoolel 32 adramad.
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Jägala linnamägi
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8. Muistsed ohvripaigad – esivanemate side tänapäevaga
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Kassinurme hiis
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Iila ohvriallikas
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Assikvere hiietemägi
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Paluküla hiiemägi
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Kurese ohvriallikas
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Purtse hiiemägi




