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Kiiret vastust

vajavad

küsimused

Osad Kose valla elanikud soovivad, et ÜP-ga seataks
konkreetsed piirangud metsa majandamisele, 
maa(metsa)omanikud ütlevad, et nad pole sellega
nõus.

1. PlanSi ja Metsaseaduse kooskõla - kas
raiepiirangute seadmiseks on vaja
maaomanikuga kokkulepet või mitte?

2. Mida kokkulepe ÜP kontekstis tähendab -
tavapärast avalikku protsessi, kirjaga
teavitamist (ja seejärel sadade
maaomanikega kirjavahetuse jätkamist) 
vms? Kas piirangu seadmine langi suurusele
ja raievanusele tähendab, et maa
sihtotstarbe kohane kasutamine on või ei
ole edaspidi võimalik? Pikas perspektiivis
saadav tulu ei vähene, seega on võimalik ja
tegemist ei ole olulise ning
ebaproportsionaalse kitsendusega ja
kompenseerida ei ole vaja?



Raiepiirangute seadmine asula või ehitiste kaitseks
PlanS § 75 lg 1 p 21 alusel on võimalik seada raiepiirangud asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, 
müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku
tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele. 

1. Turberaie puhul eelistada häilraiet või aegjärgset raiet, mille järkude vahe on 20-30 
aastat. 

2. Lageraie puhul langi suurus kuni 0,5 ha, turberaiel kuni 2 ha 
3. Raie on lubatud, kui sellega külgneval varasemalt raiutud eraldisel on mets

uuenenud nii, et sellel kasvavate puude keskmine kõrgus on 5 m. 
4. Raievanuseks 110 aastat, männil 120 aastat. 
5. Raiet ja puidu väljavedu lubada ainult külmunud pinnasega. 

Raiepiirangute ettepanek rohevõrgustiku aladel
Raiepiirangute seadmine PlanS § 75 lg 1 p 10 alusel ehk rohevõrgustiku toimimist tagavate
tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste määramine: 
1. Rohevõrgustiku tuumalade keskosas ja võrgustiku sidususe seisukohalt eriti olulistel

aladel on lubatud püsimetsamajandus, valikraie ja harvendusraie. Lageraie ja
turberaie on neil aladel keelatud. 

2. Rohevõrgustiku tugialade vähemtähtsatel osadel on lageraie ja turberaie lubatud
järgmiste piirangutega: 

a) Turberaie puhul eelistada häilraiet või aegjärgset raiet, mille järkude vahe on 
20-30 aastat. 

b) Lageraie puhul langi suurus kuni 0,5 ha, turberaiel kuni 2 ha 
c) Raie on lubatud, kui sellega külgneval varasemalt raiutud eraldisel on mets

uuenenud nii, et sellel kasvavate puude minimaalne kõrgus on 5 m. 
d) Raievanuseks 110 aastat, männil 120 aastat. 
e) Raiet ja puidu väljavedu lubada ainult külmunud pinnasega. 

Kose valla elanike ettepanek. 
Kitsendused? Kompenseerimine?



ÜP seletuskirjas hetkel
kajastuvad tingimused







Ettepanek kodumetsade säilitamise
võimaluse loomiseks:

Õigusruumi muutmine, et oleks
võimalik elaniku poolt rentida kodu
lähiümbruse riigimetsi nende
säilitamise eesmärgil. 

Renditulu arvutamiseks aluseks võiks
olla näiteks imporditava
puidumaterjali väärtus. 


