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Ajutise kaitse alla võtmine  

 

Käskkiri kehtestatakse Muinsuskaitseseaduse (edaspidi MuKS) § 21 lg 1 alusel. 

 

Muinsuskaitseamet võtab Rapla maakonnas Rapla vallas Hõreda külas lisas 1 välja toodud 

katastriüksustel asuva kultuuriväärtusega asja – asulakoht – ajutise kaitse alla. Asulakoht 

paikneb Hõreda mõisa kompleksist lõuna pool, valdavalt Juuru-Rapla teest lääne pool, Nõmme-

Hõreda teest maksimaalselt kuni u 150 m kirde suunas ja teest kuni u 250 m lõuna suunas; 30–

50 m ulatuses ulatub asulakoht Juuru-Rapla teest ida poole (lisa 1).  

  

Ajutine kaitse kehtestatakse, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadust 

ja vajaduse korral viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus.  

 

MuKS § 22 tulenevalt kohaldatakse ajutise kaitse alla võetud asja või maa-ala suhtes mälestise 

kohta käivaid nõudeid ja kitsendusi. Ajutise kaitse all oleva asja või maa-ala omanikul või 

valdajal on mälestise omaniku või valdaja õigused ja kohustused, sh Muinsuskaitseameti 

määratud uuringu tegemise hüvitamise taotlemise õigus.  

 

MuKS § 33 lg 1 keelab mälestist ohustada, rikkuda või hävitada. Kõik mälestist füüsiliselt 

mõjutavad tööd tuleb eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada ja saada nendeks luba.  

 

 

Ajutise kaitse kehtestamise asjaolud 

Ajutist kaitset kohaldatakse juhul, kui on piisav alus arvata, et kultuuriväärtusega asi või maa-

ala ja selles sisalduv teaduslik informatsioon võib enne mälestiseks tunnistamist hävida (MuKS 

§ 11 lg 3, § 21 lg 2).  

 

− Hõreda külas asuv asulakoht avastati 1997. aastal. Muistist kirjeldas arheoloog M. 

Mandel ning esimeste inspektsioonide käigus kogutud leide säilitatakse 

Ajaloomuuseumi ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu kogudes.  

− Pärast avastamist on asulakoha alalt leitud arvukalt arheoloogilisi esemeid ja 

esemekatkeid hilisrauaajast uusajani (11.–19. sajand), mille kohta on infot arhiivides 

ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli leiukogudes. Ühtlasi on Karula kinnistu 

kirdeosast, Hõreda viinaköögi ja Uue-Andrese kinnistutelt leitud asulakohtade 

kultuurkihis tüüpiliselt esinevaid savinõukilde, samuti käevõru katke ja kivikirves1. 

2015. aastal teatati alalt leitud arvukatest esemeleidudest (sh ripatsid, sõrmused, 

                                                           
1 AI 6598, AM A 840, AM A 856, TÜ 1376, TÜ 1375, TÜ 1977 



 
 

2 

 

sõled jne), mille on aastate vältel kohalikule mehele andnud piirkonnas tegutsenud 

hobiotsijad (Jüri Metssalu aruande käsikiri Tallinna Ülikooli arheoloogia 

teaduskogu arhiivis). 2017. aastal anti Muinsuskaitseametile üle Karula kinnistu 

kirdeosast leitud muinasaegsele (11.–13. sajand) kalmistutele iseloomulikke leide 

(akti nr 5.1-15/38), mis võivad viidata kas asulakohaga samaaegsele matmispaigale 

selle vahetus läheduses või asulakohast varasemale matmispaigale asulakoha alal.   

− Hõreda küla (Hørætha) on esmamainitud 1241. aastal Taani Hindamisraamatus 

(https://www.eki.ee/dict/knr/). Paljude Taani Hindamisraamatus märgitud 

ajalooliste külade aladelt on leitud ka 13. sajandist vanemate ehk muinasaegsete 

asulakohtade kultuurkihti. Sageli on tegemist tänapäevaste küladega, mis näitab 

asustuse järjepidevust ühes kohas muinasajast kuni tänapäevani. Asulakohti on 

arheoloogilise kultuurkihi leidumise põhjal avastatud mitmetest Raplamaa 

ajalooliste külade südamikest või nende lähedusest, millest mitmed on 

arheoloogiamälestistena kaitse all (näiteks Kasvandu, Käbiküla, Oblu, Purila). 

Nendele paralleelidele ning juba leitud leiumaterjalile tuginedes on tõenäoline, et 

Hõreda asulakoha puhul on tegu Taani Hindamisraamatus märgitud alaga, mille 

vanus võib ulatuda keskaja algusesse või muinasaja teise poolde.  

− Ajaloolisel ajal tekkisid mõisad juba olemasolevate asustusüksuste juurde, mistõttu 

asulakohtadele viitavaid arheoloogilisi leide ja kultuurkihti leitaksegi sageli mõisate 

lähedusest. Hõreda mõisa kompleks (ehitismälestistena kaitse all, reg-nr 15151–

15159), mis on rajatud 1627. aastal (Eesti mõisaportaal www.mois.ee), asub 

asulakohast vahetult põhjas. Osad Hõreda mõisa hooned jäävad arvele võetava 

asulakoha alale (Hõreda mõisa kuivati 1 reg-nr 15154, Hõreda mõisa kuivati 2 reg-

nr 15155, Hõreda mõisa tall reg-nr 15157 ja Hõreda mõisa viinaait viinamahutiga 

reg-nr 15159). 

− Asulakohast vahetult idas asuvad kultusekivid (reg-nr 11879–11882), mida 

seostatakse pronksiaja ja eelrooma rauaaja (1750 eKr–50 pKr) põllumajandusliku 

asustusega. Samuti on ümbruskonnast leitud hilisrauaajast varasemaid leide ja 

leiukohti, mistõttu ei saa välistada seda, et Hõreda asulakoha alal võidi elada juba 

enne hilisrauaaega.  

− Analüüsides avastatud arheoloogiliste leidude levikut ning arvestades Hõreda mõisa 

ning kultusekivide reg-nr 11879–11882 lähedust, tuleb võimalikuks asulakoha 

ulatuseks pidada ala, mis ulatub umbes 450 m pikkuselt kagu-loode suunal ja kirde-

edela suunal umbes 170 m pikkuselt asulakoha lääneosas ning umbes 400 m 

pikkuselt asulakoha idaosas. Asulakoht asub Valitsejamaja kinnistu 

(66801:001:0188) edelanurgas; Uue-Andrese (24005:003:0006) ja Allika-

Rehepõllu (24005:003:0084) kinnistute lääneosas; Karula kinnistu 

(24005:003:0871) kirdenurgas ning Uue-Andrese (24005:003:0005), Hõreda 

viinaköögi (24005:003:0758), Hõreda viinaköögi (24005:003:0759) ja Mõisanurga 

(24005:003:0120) kinnistutel. Asulakoha alale jäävad osaliselt riigitee nr 20117 

Juuru – Rapla ja riigitee nr 20119 Nõmme – Hõreda. Asulakoht piirneb lõunas 

Kullapaja (24005:003:0272) ja Pajakulla (24005:003:0273) kinnistutega, läänes 

Pargiääre kinnistuga (24005:003:0155). 

− Maa-alal on riikliku kaitse üldistele ja arheoloogiamälestise liigi kriteeriumitele 

vastavuse tunnused. 

− MuKS § 11 lg 3 kohaselt on arheoloogiamälestis inimtegevuse säile, /.../ kogum ja 

muud jäljed, mis on kultuurmaastiku ajalise mitmekihilisuse näitajad /.../. 

Arheoloogiamälestise oluline osa on arheoloogiline kultuurkiht.  

− Arheoloogiline kultuurkiht on inimtegevuse tulemusena või kaasmõjul tekkinud 

ladestus, mis võib sisaldada ehitusjäänuseid, vrakke, inim- ja loomaluid, 

https://www.eki.ee/dict/knr/
http://www.mois.ee/
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arheoloogilisi leide, sealhulgas töö- ja tarbeesemeid, tootmisjääke ja muud sellist. 

Arheoloogilist kultuurkihti rikub selle asukohas kaevamine või muu tegevus, mille 

tagajärjel ladestunud informatsioon paisatakse segi selliselt, et edasine teaduslik 

uurimine tervikliku ajalooallikana muutub võimatuks.  

 

− 02.10.2020 soovis Maa-amet teada, kas Allika-Rehepõllu kinnisasjale on võimalik 

kasutusvalduse seadmise lepingut pikendada veel 15. aastat (1.1-7/2380).  

− 05.10.2020 vastas Muinsuskaitseamet, et nõustub kasutusvalduse pikendamisega 

veel 15 aastaks. Ühtlasi anti teada, et Allika-Rehepõllu kinnistu lääneosale ulatub 

arvel olev asulakoht A29116 (1.1-7/2380-1).  

 

− 06.07.2021 saatis Rapla Vallavalitsus Muinsuskaitseametile Hõreda külas Uue-

Andrese maaüksuse projekteerimistingimuste eelnõu, mille alusel plaanitakse rajada 

kinnistule hoonestus kokku umbes 350 m2 suurusel alal (5.1-17.6/738). 

− 20.07.2021 tutvus Muinsuskaitseameti arheoloogiakomisjon esitatud 

projekteerimistingimuste eelnõuga. Planeeritav hoonestus paikneb asulakoha nr 

A29116 alal. Komisjon otsustas algatada asulakoha ajutise kaitse alla võtmise 

menetluse ning määras piirkonnas arheoloogiliste eeluuringute vajaduse 

(Arheoloogiakomisjoni koosoleku protokoll nr 264).  

− 29.07.2021 saatis Muinsuskaitseamet projekteerimistingimuste eelnõule vastuseks 

arheoloogiakomisjoni seisukoha (5.1-17.6/738-1), milles anti teada kavatsusest  

asulakoht ajutise kaitse alla võtta.  

− Projekteerimistingimuste andmine on lihtsustatud planeerimismenetluses ning 

kavandatud tegevuseks ehitusluba võib olla antud enne asulakoha 

arheoloogiamälestiseks tunnistamise käskkirja jõustumist. Arheoloogilist 

kultuurkihti rikub kaevamine või muu tegevus, mille tagajärjel ladestunud 

informatsioon paisatakse segi selliselt, et edasine teaduslik uurimine tervikliku 

ajalooallikana muutub võimatuks. Kuna kavandatud tegevustega (ehitamine) 

sekkutakse pinnasekihtidesse, siis on piisav alus arvata, et kultuuriväärtusega maa-

ala ja selles sisalduv teaduslik informatsioon võib enne mälestiseks tunnistamist 

hävida (MuKS § 11 lg 3, § 21 lg 2).  

−  

 

Asulakoha säilimise tagamiseks ja kultuurkihi ulatuse kindlaks tegemiseks, käsin:  

1. Võtta ajutise kaitse alla asulakoha lisas 1 märgitud alal.  

2. Määran ajutise kaitse korra: 

2.1.Ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg algab käesoleva käskkirja väljaandmise päevast 

arvates. 

2.2. Asi võetakse ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks (MuKS § 23 lg 1).  

2.3. Ajutise kaitse alla võetud asja omanikul või valdajal on asja suhtes mälestise 

omaniku või valdaja õigused ja kohustused. 

2.4. Ajutise kaitse ajal kehtivad järgmised maa-ala kasutamise kitsendused: 

2.4.1. Keelatud on ajutise kaitse all võetud asja hävitamine või rikkumine (MuKS 

§ 33); 

2.4.2. Muinsuskaitseameti loata on ajutise kaitse alla võetud maa-alal keelatud 

ehitamine, kõrghaljastuse rajamine, raie-, kaeve- ja muud pinnase 

teisaldamise või juurdeveoga seotud tööd (MuKS § 52). 

2.5. Ajutise kaitse ajal teeb Muinsuskaitseamet kindlaks selle mälestiseks tunnistamise 

vajaduse, mille käigus vajadusel koostatakse eksperdihinnang.  
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2.6. Mälestiseks tunnistamise vajaduse korral tutvustatakse eksperdihinnangut ja 

ettepanekut asja omanikule või valdajale ning kohalikule omavalitsusele.  

2.7. Kui asi vastab riikliku kaitse eeldustele, tunnistatakse see mälestiseks 

muinsuskaitseseaduse § 19 sätestatud korras.  

2.8. Ajutine kaitse kehtib kuni mälestiseks tunnistamiseni, kuid mitte kauem kui punktis 

2.2. sätestatud tähtaja lõpuni. 

2.9. Ajutise kaitse vajaduse ära langemisel enne punktis 2.2. tähtaja lõppu ajutine kaitse 

lõpetatakse.   

3. Arheoloogianõunikul teavitada 3 tööpäeva jooksul ajutise kaitse alla võtmisest 

nimetatud objekti omanikke või valdajaid ja Rapla Vallavalitsust. 

4. Pärandihalduse osakonnal kanda nimetatud asi kultuurimälestiste riikliku registri ajutise 

kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja. 

5. Pärandihalduse osakonnal selgitada kuue kuu jooksul välja nimetatud kinnisasja 

vastavus või mitte vastavus riikliku kaitse eeldusele. 

 

 

Menetluse käik 

 

07.01.2009 kanti asulakoht kultuurimälestiste registrisse arvel oleva mälestisena numbriga 

A29116. 

23.05.2018 otsustas Muinsuskaitseameti kultuuriväärtustega leidude komisjon alustada 

mälestisena kaitse alla võtmise menetlust. 

20.07.2021 otsustas Muinsuskaitseameti arheoloogiakomisjon algatada asulakoha ajutise kaitse 

alla võtmise menetluse. 

29.07.2021 saatis Muinsuskaitseamet projekteerimistingimiste eelnõule vastuseks 

arheoloogiakomisjoni seisukoha (5.1-17.6/738-1), milles teatati vajadusest algatada asulakoha 

ajutise kaitse alla võtmise protsess.  

Ajutise kaitse alla võtmisega ei ole asja või maa-ala veel mälestiseks tunnistatud. Maa-ala 

mälestiseks tunnistamise korral tuleb kaaluda kõiki argumente, sh omaniku huve, kuid eelnevalt 

peab olema võimalik asjal kultuuriväärtuse olemasolu välja selgitada. Seisukoha kujundamiseni 

peab olema tagatud asulakohas oleva teadusliku tähendusega informatsiooni säilimine 

puutumatuna kuni nõuetekohase arheoloogilise uuringu läbiviimiseni. Sellist olukorda saab 

tagada asjale ajutise kaitse režiimi kehtestamisega.  

 

Ajutise kaitse käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja kättesaamisest 

esitades vaide Muinsuskaitseametile või esitades kaebuse halduskohtusse. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Siim Raie 

peadirektor 

 

Lisa 1. Asulakoha piir Eesti põhikaardil (aluskaart: Maa-amet 2021) koos katastriüksuste 

nimekirjaga.  
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Lisa 1. Asulakoha piir Eesti põhikaardil (aluskaart: Maa-amet 2021). 

 
 

 

Katastriüksused, kuhu asulakoha ala ulatub: 

Katastriüksuse aadress Tunnus 

Allika-Rehepõllu  24005:003:0084 

Hõreda viinaköögi  24005:003:0759 

Hõreda viinaköögi  24005:003:0758 

Karula  24005:003:0871 

Mõisanurga  24005:003:0120 

Uue-Andrese  24005:003:0005 

Uue-Andrese  24005:003:0006 

Valitsejamaja  66801:001:0188 

20117 Juuru-Rapla tee  24005:003:0720 

20119 Nõmme-Hõreda tee  24005:003:0730 

 

 


