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Kogukonna esindajate poolt esitatud seisukohtade üksikasjalik ülevaade 

 

1. MTÜ Kose valla Loodusselts esindaja Eleri Lopp-Valdma: 

Kogukonna esindaja ja Kose valla Loodusseltsi esindaja Eleri Lopp-Valdma tõi välja, et 

seadusest tulenevalt ei ole RMKl kohustust metsa raiuda. Eleri Lopp-Valdma küsis milline 

Metsaseaduse säte kohustab RMK-d lageraiet ja turberaiet kasutama ja igal juhul raiet tegema. 

 Lopp-Valdma ütles, et RMK üks peaülesannetest on ka metsakaitse ja RMK peab säilitama 

kõik metsa väärtused võrdselt. Nii ökoloogilised, kultuurilised, sotsiaalsed ja ka 

majanduslikud. Samuti juhtis Eleri Lopp-Valdma tähelepanu sellele, et kuigi uus „Projekt“, 

mis ei erine suuresplaanis ka eelmisest, kirjutab, et metsa seinund on halb aga ühtegi 

ekspertiisi selle kohta pole tehtud. Samuti tõid kogukonna esindajad välja, et saab teha küll 

valikraiet, seda on kinnitanud ka Eestimaa Looduse Fondi esindajad ja VEPi inventeerijad 

nagu näiteks Renno Nellis.  Väidet on kinnitanud ka Anneli Palo.  

Eleri Lopp-Valdma palus ka, et RMK ootaks ära Kose valla uue üldplaneeringu kinnitamise ja 

majandada KAH-ala metsasid lähtuvalt uuest üldplaneeringust.  

Eleri Lopp-Valdma tõi välja, et KAH-alad on ka Vardja ja Kose vahelised metsad.  

Eleri Lopp-Valdma uuris ka RMK esindajatelt, et millistel kaasamisalustel ja kaasamisotsuste 

alustel võeti metsateatised Sinilille tänava piirkonda jäävale metsale. Eleri Lopp-Valdma 

küsis: Keskkonnaamet on andnud juba jaanuaris 2020 Kose KAH-aladele osad metsateatised 

välja. Kas seal on arvestatud kaasamise tulemusi? Kust seda näha saab? 

Eleri Lopp-Valdma tundis ka huvi, kas RMK raieplaan on seotud metsanduse arengukava ja 

RMK arengukavaga? Kuidas täpsemalt? Lisaks küsis Eleri Lopp-Valdma, et kui Kose ja 

Vardja vahelised metsad määratakse KAH aladeks peale üldplaneeringu kehtestamist, siis kas 

neile koostatakse eraldi metsamajandamiskava? Miks oodatakse nende metsade puhul ära 

üldplaneeringu kehtestamine? KAS ÜP ülesandeks on KAH alad määratleda?  

Eleri Lopp-Valdma kui kogukonna ja ka Kose valla Loodusseltsi esindajana tegi ettepanekud:  

1. oodata ära Kose valla uue üldplaneeringu valmimine 

2. oodata ära uue metsanduse arengukava kehtestamine 

3. Jääme ettepaneku juurde mitte teostada lageraiet ega turberaiet või muid suuremahulisi laga 

ja rööpaid maha jätvad raiet, vaid teostada teisi raieviise, mis säilitab külade ja alevike 

miljööväärtuse ja kaitseb tuule ja müra eest. 

 

2. Virgo Orasi: 

Kohaliku kogukonna esindajad selgitasid, et Kose aleviku ümbruse metsade näol ei ole 

tegemist tavaliste majandusmetsadega, vaid asustusüksuste/tiheasustuste lähedal asuvate 

metsadega, mille majandamise planeerimisse tuleb kaasata ka kohalik kogukond. 

Metsaseaduse §43 lg9-st, mis ütleb, et asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel 

kaasab riigimetsa majandaja metsamajandamise tööde planeerimisse kohaliku kogukonna või 

elanikud. RMK seisukoht, et kõnealuseid metsatükke ei saa jätta lageraiega majandamata, ei 



ole tegelikult mitte tõsikindel fakt, vaid RMK metsaülema tõlgendatud seisukoht. Kuna 

kohalik kogukond hindab alevike ja elukeskkonna nn rohevööndi metsas hoopis teisi metsa 

hüvesid ja väärtusi, kui RMK poolne soov tööstusele konkreetse ajaperioodi vaheldudes 

kindlast puuliigist puiduga varustatuse võimaldamine, siis tähendab efektiivne 

metsamajandamine kohalikule kogukonnale hoopis midagi muud kui RMKle. 

Vale on väide, et kogukond soovib "üldse mitte majandada"! Kogukond ei soovi näha 

lageraieid kavandatud viisil ja soovib rohkem väärtustada ning kasutada metsaala teisi rohkeid 

ökoloogilisi teenuseid. Kiire ja rohke puidu saamine (suurte) lageraietega ei ole Kose 

metsaalal kogukonnale prioriteetne eesmärk. Seda on korduvalt välja öeldud ja kirjalikult 

esitatud ka Kose valla ÜP koostamise käigus. 

Oleme seisukohal, et RMK Kose metsaalal ei ole väidetav majandamise eesmärk "majandada 

efektiivselt ja samal ajal säästvalt" andnud alati positiivset metsakasvatuslikku tulemust. 

Piisavalt on näiteid, et senine puistute majandamine ei ole olnud säästev metsaseaduse §2lg2 

mõttest lähtuvalt. 

Kogukonna esindajad küsisid: miks 2019 ja ka varemalt on teostatud lageraied just 

väärtuslikemate puistutega eraldistel (kaasa arvatud keskealised männikud), mitte pole 

tegeletud vähemväärtuslike Kose KAH ala puistute uuendamisega ning hooldusraietega? 

RMK tugines seisukohale, et 2019 oli algselt väiksem KAH ala, aga nüüd on suurem st. 

metsaülem kinnitab, et Kose aleviku metsi käsitletakse KAH ala metsadena, kus ei saa 

prevaleerida metsaseadus üle planeerimisseaduse ja säästva arengu seaduse ehk Kose ÜP 

seatud eesmärkide vastaselt. See omakorda loob võimaluse  Kose aleviku KAH teatavaid 

metsaeraldisi käsitleda park-või püsimetsa perspektiivis. Jättes võimaluse toimida edasi 

puhke-ja virgestusmetsadena, mis ühtlasi toimivad alevike nn rohevööndi metsadena, millel 

on lisaks metsa kõikidele hüvedele ka kaitsemetsa funktsioonid. 

Kogukond palus RMK esindajatelt vastavaid suuniseid, kuidas meile olulistel metsaaladel 

selles suunas paremini edasi liikuda ja soovisime rakendada win-win skeemi, et Kose juhtumit 

positiivselt kajastada.(palusime RMK kontakte, kes tegeleb puhkemetsa ja külastusaladega) 

Kogukond küsis, millisel põhjusel  osades Kose  puistutes on juurepess ja üraskirüüste, 

puistud lastud seisundi halvenemiseni? (liigvesi, teetruupide halb olukord, hilinenud/tegemata 

hooldusraied jne) Kas on metsamulda analüüsitud? Kas rajatavad/plaanitavad 

kuuseuuendused ei hukku enne plaanitud vanusesse jõudmist, kui kuusikud rajatakse haigust 

sisaldavale metsamullale? Kas rajatav Kose-Ravila kergliiklustee ei halvenda metsamulla 

veerežiimi? 

Lageraiete aastamaht ja pindala oli Kose 2019 raieplaanil veel suurem ja kontsentreeritum st. 

alevike ja lähialade metsade detailse metsamajandamise kava olemasolu oli veel olulisem ehk 

nõutavam. Tuginesime KOV ja RMK 2019 märtsi kirjavahetusele.  Kogukond ütles: Kose 

valla kehtiva ja koostamisel oleva üldplaneeringuga seatud eesmärkide ja tingimuste 

tagamiseks ei saa KAH aladel  metsaseadus prevaleerida planeerimisseaduse, 

looduskaitseseaduse, säästva majandamise seaduse ja ÜP kehtestatud eesmärkide üle.  

Koosoleku teemadering oli lai ja arutelu sisukas. Salvestisele tuginedes on eeltoodu 

kajastamine vajalik ja ka koosolekul palutud protokollida, kui arengute oluline osa. 

Lisaks oli arutlusel 2013 LR-ga rikutud ja seni lahenduseta  Köstri allikate ja Köstri oja 

seisundi taastamine , ning Kose vallavalitsuse soov aidata kõige selle edenemisele kaasa, nagu 

sai lugeda Kose Teatajast. Samuti talgutööd puhkemetsade arendamiseks. 

 


