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Pöördumine seoses Kose valla alevikus ja aleviku tiheasutusalaga piirnevatel 
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Hetkel toimuvad RMK raietööd Kose valla metsades, mis lähevad vastuollu nii koostatava 

üldplaneeringuga kui vallaelanike huvidega. 
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5.12.2019 palusime Eesti Metsa Abiks poolt ja kohalike elanike nimel lageraiete peatamist 

Sinilille ja Soone ning samuti Võlle-Ravila tee äärde jäävates metsades, mis on ühtlasi 

paljudele majapidamistele otseseks tuule-, maanteemüra- ja põllumajandussaastetõkkeks. 

 

Pöördumise järel pidurdati raietegevust vaidlusalustes metsades, samal ajal jätkub raiumine 

aga aleviku ülejäänud metsades, mille säilimise avalikule huvile ja ökoloogilisele väärtusele 

siinkohal tähelepanu juhime. 

 

Kose valla elanike põhjendatud huvi on, et lageraiet ei toimuks järgmistel katastriüksustel 

ja eraldistel: 

 33702:002:0317 Eraldis 4, 1, 2 

 33702:002:0316 Eraldis 6 ja 1 

 

 

RMK poolt avaliku huviga vastuollu minevad ja lageraiega majandamisele määratud alad viirutatud sinisega 
 

 

Lageraiete vastu räägib nii keskkonnakaitseline vajadus kui avalik huvi 

33702:002:0317 eraldis 4 ning 33702:002:0316 eraldis 6 piirnevad RMK enda poolt 

vääriselupaigaks märgitud eraldistega. Seetõttu on äärmiselt küsitav, kas vääriselupaika 

saab tervikuna säilitada kui kõrvaloleval eraldisel on teostatud lageraie.  

Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldisel 4 asuvad ligi 100 aasta vanused puud, sh vanad 

haavapuud, mis on koduks haruldastele linnuliikidele. Kohalike elanike vaatluste põhjal 



eluneb nendes metsades ka mitmeid kaitsealuseid linnuliike, kelleks on värbkakk (III kat), 

valgeselg-kirjurähn (II kat), väike-kirjurähn (III kat), hallpea-kirjurähn (III kat), laanerähn (II 

kat), musträhn (III kat), laanepüü (III kat).   

33702:002:0317 eraldis 2 asub Pirita jõe ääres ning jõekalda tõusunurk on üle 10%. 

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse 

korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu 

arvutamise täpsustatud alused“ § 17 lõige 2 punkt 2 on nimetatud asjaolu puhul tegemist 

vääriselupaigaga (jõgede ja järvede laugjad kaldanõlvad, kus kalda tõusunurk mahub 

vahemikku 5–20° ning jõgi on laiem kui 5 meetrit), ning seetõttu on kõnealuse eraldise 

lageraie näol tegemist vääriselupaiga hävitamisega. 

Lisaks asuvad 33702:002:0317 eraldised 4 ja 1 ning 33702:002:0316 eraldis 6 

kõrvalmaanteede 11122 Kose sanatooriumi tee ning 11123 Kose-Ravila-Nõmbra tee kõrval, 

mida kasutatakse aktiivseks puhkamiseks ning seenel ja marjul käimiseks. Nimetatud teid 

kasutavad lapsed kooli liikumiseks ning teed ühendavad Kose ja Ravila alevikku, kus elab 

kokku üle 2800 inimese. 

Lageraietele eelneb alusmetsa raie, mis hävitab täiskasvanud puude järelkasvu, liigilise 

mitmekesisuse ning loob aluse vaid monokultuurilisele metsale 

Riigihalduse minister Janek Mäggi on teinud Kose Vallavalitsusele 18.11.2018 seoses uue 

üldplaneeringu menetlusega ettepaneku (nr 14-11/8080-2), milles soovitab asulaid 

ümbritsevate metsaalade määratlemist puhkemetsana ning nendel aladel lageraie piiramist. 

Kose vald on antud soovitusega ka nõustunud. 

Kehtivas Kose valla Üldplaneeringu punktis 2.3.1 on kirjas: „Vajalik on metsade säilitamine. 

Metsade majandamine toimub keskkonnaseisundi hoidmist ja keskkonnakaitse eesmärke 

silmas pidades. Tiheasustusaladel kasvava metsa metsakategooriaks on kavandatud 

kaitsemets. Kaitsemetsade majandamisel arvestatakse piiranguid nende kasutamise 

tingimustes (langid kuni 30 m laiused jm). Oluline on säilitada ja luua uusi nn rohelisi 

koridore liiklusmagistraalide äärde ning tihehoonestusega alade vahelistele aladele 

Vastavalt kehtivale Kose valla üldplaneeringule on nimetatud kinnistud ja eraldised 

rohekoridoris ning otsust lageraieks ei tohi anda niisama lihtsalt ja ilma eelneva 

mõjuhinnanguta. 

 

Lageraiega majandamise vastased argumendid: 

1) Nimetatud katastriüksustel hävitaks lageraie liigirikkuse kaitsealuste liikide 

püsielupaikade hävinemise näol.  

2) Kose alevikule kõige lähedamal olev roheala peab säilima terviklikuna, hoidmaks 

aleviku sisest rohevõrgustikku ja kaitsemetsasid.   

3) Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldiste 1 ja 2 lagedaks raiumisel kasvaks 

põhjatuulte surve elamutele, mis omakorda suurendaks ka küttekulusid.  



4) Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldiste 1 ja 2 lageraiudes suureneks piirkonnas 

müratase. Maapiirkondadesse asutakse elama aga muu hulgas vähese mürataseme 

tõttu.  

5) Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldiste 1 ja 2 vahetus läheduses asuvad 

Toomingamäe allikad, mis on ka kaitse all. Allikate vahetus läheduses lageraie läbi 

viimisel mõjutatakse põhjavee taset, muutes sellega vee kvaliteeti kehvemaks, mis 

omakorda mõjutab jõgede ja merede vee puhtust ja nendes elevate loomade ning 

kalade käikäiku. Jõeforell vajab värsket voolavat vett, mida jõgi osaliselt ka allikate 

kaudu saab. Lageraie kaitsealuse allika lähedal muudab selle veerežiimi, kahjustades 

sellega ka kaitse alla võetud loodusobjekti. 

6) Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldised 1 ja 2 piirnevad eramutega, mille 

omanikega pole lageraied kooskõlastatud ega nende arvamust küsitud.  

7) Jõgede ja eriti allikate ümbruses olevad metsad on tihtipeale olnud pikaaegses 

kasutuses looduslike pühapaikadena, vajades seetõttu täiendavat inventeerimist 

looduspärimuse osas. 

8) Kose aleviku elanikud (2100 elanikku ) kasutavad jooksmiseks, jalutamiseks, 

lapsevanemad vankritega jalutamiseks, rattasõiduks jms nimetatud 

katastriüksustega piirnevaid alasid. Lageraiega hävineks miljööväärtuslik ala. Mitmed 

uuringud on näidanud, et mürataseme ja keskkonnasaaste kasv ning loodusmiljöö 

vähenemisel on tänapäeva inimeste tervisehädades oluline roll. 

9) Plaanitavatest lageraietest jalutuskäigu kaugusel asub hooldekodu, mille elanike 

tervislikku seisundit mõjutaks kahjustavalt lageraie tulemusel tekkiv liiklusmüra. 

Tundlikud ja eakad hooldekodu elanikud vajavad vaikust ja väljateenitud rahu 

miljööväärtuslikus keskkonnas.  

10) Asulate ääres (ja metsakülades) on elukoha valikul / kinnisvara ostmisel määravaks 

saanud miljöö ja loodusväärtus. Ümbritsevaid metsi lagedaks raiudes metsa elukoha 

ja kinnistu väärtus langeb. 

 

Eesti Metsa Abiks teeb ettepaneku:  

1. Vastavalt riigihalduse ministri Janek Mäggi ettepanekule Kose valla 

üldplaneeringusse asulaid (Kose alevik, Ravila alevik) ümbritsetavates metsades 

lageraieid mitte teha. 

2. Loobuda raietest vääriselupaikades ning nende vahetus läheduses, sh Pirita jõe 

laugja kaldanõlvaga piirneval alal. 

3. Mitte-raiuda haabasid, mis on koduks haruldastele linnuliikidele. 
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