
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku, et metsaraieeraldis 17 jääks 

alles. 
Pärja Bärg Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, et vähemalt rohevõrgustiku 

tugiala piires jääksid puud alles. 
Pärja Bärg Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, RMK esindajaga oma 

kinnistul kohtuda.
Pärja Bärg Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Teeb ettepaneku, et lõpetage raietegevus 

(teatud eranditega muidugi) ja laske metsal 

taastuda ning jätkake

tulevikus majandamisega.

Argo Pikkmaa Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Mitte käsitleda KAH-alade metsasid kui 

majandusmetsi.
Eleri Lopp-Valdma- Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Ettepanek oodata ära enne KAH-aladel 

igasuguste raieplaanide tegemisel Kose valla 

uus

üldplaneering.

Eleri Lopp-Valdma- Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Ettepanek seada raiepiirangud. Eleri Lopp-Valdma- Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Enne igasugust raiet teha ära kõikidel Kose 

valla KAH aladel linnustiku, loomastiku, 

taimede,

pärandkultuuri, ja vääriselupaikade seire ja 

inventuur.

Eleri Lopp-Valdma- Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

Keskkonnaseire toimub keskkonnaministri poolt 1. 

märtsil 2019 kinnitatud riikliku keskkonnaseire 

programmi ja NEPConi ajutine metsamajandamise

standard Eestis, alusel. Seire käigus kogutud 

andmeid säilitatakse digitaalsetes andmebaasides 

(EELIS, KESE). 

Majandada KAH-alade metsi püsimetsana. Eleri Lopp-Valdma- Kose valla Loodusselts Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused piisavate 

valgus- ja toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Säilitada õpperada üksustel nr 

SA099 ja SA100.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Hooldada piknikuala 

üksusel nr SA099.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Ettepanek ei puuduta KAH ala metsatööde 

planeerimist. Edastame ettepaneku matkaraja 

hooldajatele.

Kose-Uuemõisat läbib Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve matkatee. Võimalusel korrastada ja 

muuta ohutumaks matkateel Pirita jõge ületav 

betoonpurre.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Ettepanek ei puuduta KAH ala metsatööde 

planeerimist. Edastame ettepaneku matkaraja 

hooldajatele.



Ettepaneku korrastada kogu matkatee Kose-

Uuemõisast kuni Saula ja Siniallikateni.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

 Säilikpuude asukoht hulk määrata ühise 

arutelu käigus.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Üksused nr SA100 ja SA101 uuendada 

männimetsaga.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Üksusele nr SA099 rajada segamets. 
Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Soov kohtuda RMK esindajaga ning kava 

tutvusatamist kogukonnale kohapeal.

Reinar Tõruke -

Kose-Uuemõisa alevikuvanem
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

 Sooritage lageraie küpse metsa osas.
Perekonnad Saarmets, Sepp, Raamat ja 

Lauringson
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Säilitage alusmetsa rinne, siis pole vaja 

istutustöid.

Perekonnad Saarmets, Sepp, Raamat ja 

Lauringson
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Taastage metsakuivendus.
Perekonnad Saarmets, Sepp, Raamat ja 

Lauringson
Pole võimalik arvestada

Vastavalt FSC standardi tingimustele on uute 

kuivendussüsteemide rajamine riigimetsas 

keelatud.

Metsa tänava uue musta katte säilitamine ja 

vajadusel taastamine.

Perekonnad Saarmets, Sepp, Raamat ja 

Lauringson
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Kas Kose vallas jääb KAH alade määramine 

üksikisikute teha või on siin käitumisega 

rikutud eeskirju ja peatage edasine raiete 

planeerimine?

Argo Pikkmaa

RMK käsitleb üldises mõistes KAH aladena kõiki 

selliseid alasid, mis on kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringuga arvatud puhke- ja virgestuse 

maaks, haljasala ja parkmetsa maaks ning asula 

kaitseks vajalikuks metsamaaks. Selliste 

maakasutusotstarvete määramise osas oleme 

Kose valla üldplaneeringu koostamise ajal teinud 

vallaga tihedat koostööd ja nende paiknemine on 

läbi räägitud.

Määrake minu ettepanekuga Kose-Uuemõisat 

ümbritsevad metsad KAH alade nimekirja ning 

lõpetage nendes raietegevus.

Argo Pikkmaa Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. Kose-

Uuemõisa ümbritsevates riigimetsade kohta 

oleme teinud ettepaneku käsitleda neid KAH 

alana.

KAH-metsi mitte majandada  lageraietena. Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et 

tehtud metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute 

puude väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.



KAH- metsi majandada ainult

püsimetsamajandusega, mis väldib lageraiet ja 

turberaiet.

Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et 

tehtud metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute 

puude väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Enne Kose valla uue üldplaneeringu 

vastuvõtmist, mitte mingit raietegevust ega 

majandamise

kavasid planeerida.

Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Mitte käsitleda KAH-alade metsasid kui 

majandusmetsi.
Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

Alad on määratud KAH ala hulka. Raiealad ja 

raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused piisavate 

valgus- ja toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

 Ettepanek seada raiepiirangud. Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada
Raiepiirangud metsa majandamise kavaga ei 

seata.

Enne igasugust raiet teha ära kõikidel Kose 

valla KAH aladel linnustiku, loomastiku, 

taimede,

pärandkultuuri, ja vääriselupaikade seire ja 

inventuur.

Eleri Lopp-Valdma - Kose valla Loodusselts Pole võimalik arvestada

Keskkonnaseire toimub keskkonnaministri poolt 1. 

märtsil 2019 kinnitatud riikliku keskkonnaseire 

programmi ja NEPConi ajutine metsamajandamise

standard Eestis, alusel. Seire käigus kogutud 

andmeid säilitatakse digitaalsetes andmebaasides 

(EELIS, KESE). 

Teeme ettepaneku, et kavadesse kirjutatakse 

sisse, et raie tagajärjed (okste äravedu, rikutud 

teede ja pinnase taastamine, jms) 

likvideeritakse raie tegija või töö tellija poolt 

võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 2 kuu 

jooksul pärast raietööde lõppu.

Merle Pussak - Kose Vallavalitsus Arvestame osaliselt

Täiendama kava alljärgneva sõnastusega: 

Raietööde läbiviimisel väldime võimalikult 

pinnasekahjustuste tekkimist. Kui kahjustused 

siiski tekivad, siis taastame kahjustada saanud 

teed, rajad ja sihid koheselt esimesel võimalusel. 2-

kuulist tähtaega ei saa rakendada, sest 

ilmastikutingimused ei pruugi seda võimaldada 

(näiteks külmunud pinnas).

Kohalikud ei ole nõus, et KAH-metsi 

majandatakse lageraietena.

Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et 

tehtud metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute 

puude väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.
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Kohalikud jäävad oma arvamuse juurde, et KAH- 

metsi võib majandada ainult

püsimetsamajandusega, mis väldib lageraiet ja 

turberaiet.

Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et 

tehtud metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute 

puude väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Enne Kose valla uue üldplaneeringu 

vastuvõtmist, mitte mingit raietegevust ega 

majandamise kavasid planeerida.

Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Mitte käsitleda KAH-alade metsasid kui 

majandusmetsi.

Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

Alad on määratud KAH ala hulka. Raiealad ja 

raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused piisavate 

valgus- ja toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Ettepanek seada raiepiirangud.
Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

Raiepiirangud metsa majandamise kavaga ei 

seata.

Piirkonnas on tegemata ka kõik inventuurid, 

seal hulgas ka vääriselupaikade inventuur.

Eleri Lopp-Valdma - Kose kogukonna 

esindaja
Pole võimalik arvestada

Keskkonnaseire toimub keskkonnaministri poolt 1. 

märtsil 2019 kinnitatud riikliku keskkonnaseire 

programmi ja NEPConi ajutine metsamajandamise

standard Eestis, alusel. Seire käigus kogutud 

andmeid säilitatakse digitaalsetes andmebaasides 

(EELIS, KESE). 


