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Sissejuhatus  

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 1 peab igal valla või linnal olema 

arengukava. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke 

määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi 

suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu koostoimimise 

koordineerimisele. Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt kolme 

eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal või linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid 

kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi 

käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks. Hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks vaatab 

volikogu läbi valla või linna arengukava ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel 

muutmise kohta. Arengukava on aluseks valla- või linnaeelarve koostamisele, investeeringute 

kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, sõltumata nende 

allikast, laenude võtmisele, kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade emiteerimisele. 

Arengukava vastuvõtmine ja muutmine kuulub volikogu pädevusse. 

Kose vald loodi ja Kõue vald taasloodi 16. jaanuaril 1992. aastal. 2013. aastal toimus Kose ja 

Kõue valdade ühinemine. Juriidiliselt toimus see Kõue valla liitmise teel Kose vallaga ja 

jõustus valimistulemuste väljakuulutamise päeval 26. oktoobril. Haldusterritoriaalselt 

moodustus Kõue valla ja Kose valla liitumise tulemusel suurem Kose valla haldusüksus. Kose 

valla territoorium moodustus Kose valla ja Kõue valla territooriumite summana ja Kose valla 

piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiiri. 

Käesolev arengukava on esimene ühinenud vallale koostatud arengukava, kus on arvesse 

võetud nii varasemaid eraldi koostatud Kose ja Kõue valla arengukavasid kui 

ühinemislepingut ning muid asjassepuutuvaid dokumente. Ajavahemikul juuni kuni 

september 2014 toimus Kose valla arengukava koostamiseks 21 koosolekut, kus osalesid 

vallavalitsuse töötajad, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed ning erinevate 

valdkondade spetsialistid. Arutelusid viis läbi ning arengukava täiendamist koordineerisid 

Alphex OÜ ja Elfos Grupp OÜ eksperdid. 

Kose valla arengukava koostamisest võtsid osa: Merle Pussak, Ott Valdma, Uno Silberg, Sven 

Andresen, Tiiu Lõoke, Siim Pohlak, Piret Aavik, Sirje Bärg, Kristiina Raud, Rein Rebane, 

Liina Voolmaa, Ruttar Roht, Ly Renter, Alvar Kasera, Eero Leedmaa, Ants Talioja, Arne 

Kivistik, Eleriin Saar, Tiit Viirelaid, Merit Markus, Tiit Mae, Astrid Ojasoon, Tiiu Jalg, Kaja 

Kosseson, Helme Lõbu, Irina Meinvald, Viktor Kaljukivi, Olja Markova, Eda Heinsaar, Eeva 

Pajuviidik, Rein Purje, Demis Voss, Aleksandr Apolinsky, Vello Jõgisoo, Margus Proos, 

Aivar Pohlak ning Yvelin Karu-Veskioja Alphex OÜ-st ja Esta Tamm Elfos Grupp OÜ-st. 

Omapoolsed ettepanekud arengukava täiendamiseks esitasid mitmed vallakodanikud ja 

organisatsioonid, kokku laekus üle 100 ettepaneku. 

Kose valla arengukava 2025 ning koosneb kolmest osast. Esiteks, ulatuslikust olukorra 

analüüsist. Teiseks, Kose valla arengumudelist, mis sisaldab visiooni, arengulisi eesmärke ja 

eesmärkide saavutamise vahendeid. Kolmandaks, tegevuskava, milles tuuakse välja 

tegevusvajadused kohaliku elu küsimuste lahendamiseks koos selle saavutamiseks vajalike 

rahaliste vahendite hinnangulise maksumusega. Tegevuskava on ühtlasi aluseks vallaeelarve 

koostamisele ning lisavahendite hankimisele Euroopa Liidu struktuurifondidest ja teistest 

vallaeelarve välistest rahalistest allikatest. Tegevuskava koostamisel võeti aluseks eelnevad 

Kose ja Kõue valdade arengukavad, Kose Vallavolikogu liikmete poliitilised soovid, Kose 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja haldusterritooriumil paiknevate ettevõtete ja 
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kodanikeühenduse ettepanekud. Arengukava avalikustati valla koduleheküljel. Seega on Kose 

valla arengukava laiaulatuslik konsensuslik koostööplatvorm, milles väljendub soov elanike 

elatustaseme parandamiseks ja valla arengu konkurentsivõime tugevdamiseks pikaajalises 

perspektiivis, kuhu on kaasatud sidusrühmad ja erinevad rahaallikad. 

1 Valla hetkeolukorra analüüs  

Antud peatükis käsitletakse üldisi Kose valla arengu seisukohast olulisi sotsiaalmajanduslikke 

parameetreid, mis on aluseks valla demokraatliku ja teadmistepõhise arengu kavandamisel. 

Hetkeolukorra ülevaade on üks lähtekoht edasise arengu kujundamisele ning tegevusvajaduste 

määramisele. Kohaliku olukorra valdkondlikku ülevaadet täiendab ja terviku võtab kokku 

SWOT-analüüs.  

Kuivõrd Kose ja Kõue valla ühinemine toimus 6-8 kuud enne käesoleva arengukava 

koostamist, on siin esitatud arvandmed kahe valla osas kokku liidetud ja võimalusel arvutatud 

aritmeetiline keskmine. Alates 1. jaanuarist 2014 esitatud andmed on juba vastavates 

ametkondades esitatud ühinenud vallale tervikuna.  

1.1 Geograafiline paiknemine ja ajalugu 

Kose vald on moodustatud kahe valla, Kose ja Kõue valla ühinemise tulemusena. Ühinenud 

Kose vald sai valla staatuse alates 26.10.2013 kohalike omavalitsuste valimiste 

valimistulemuste kinnitamisest.  

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ümbruses. Valla 

administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ligikaudu 40 km kaugusel. Kose valla 

naabriteks on põhjas Saku, Kiili, Rae, Raasiku ja Anija vald, idas Albu vald, lõunas Paide ja 

Väätsa vald, läänes Kohila, Juuru ja Kaiu vald. Valla pindala on 532,83 km². Valda poolitab 

loode-kagu suunaliselt Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee. 

 

Joonis 1 Kose valla paiknemine Harjumaal 
1
 

Kose valla lõunaosas, endise Kõue valla maadel on elatud juba väga kaua - Ardu alevikus 

asub venekirveste kultuuri kalmistu, mis pärineb kiviaja neoliitikumi (umbes 3000 - 1500 

e.m.a.) järgust. Läbi valla territooriumi, mööda Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teed kulges juba 

muinasajal kaupade ja sõjatee.  

                                                 

 
1
 www.hol.ee  

http://et.wikipedia.org/wiki/Kiili_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Rae_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Raasiku_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Anija_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Paide_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C3%A4tsa_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Kohila_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Juuru_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Kaiu_vald
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Esimest korda on Koset mainitud külana (Cosius) 1241. aastal Taani hindamisraamatus. Juba 

1220. aastal asus Kosel üks Ida-Harjumaa vanimaid kirikuid, 1346.aastast on teateid vesiveski 

kohta. Kose kirik on arhitektuurimälestisena kaitse all. 

Alevikuks hakkas Kose kujunema 19. sajandi lõpul. Hoogustus kultuuri- ja majanduselu.  

Valla territooriumil on säilinud mitmed endised mõisahooned. Ravila mõisa (saksa k Meks) 

on esmamainitud 1469. aastal. Paunküla mõisa kohta on andmeid 1493. aastast ja hetkel asub 

selles hooldekodu. Kuulsaim mõisatest on Kõue, hilisem Triigi mõis (mainimisaasta 1379). 

Habaja mõis ja Ojasoo mõis on tüüpilised 17. sajandi lõpu ja 18. sajandi alguse 

ühekorruselised puitehitised, mille sarnaseid Eestimaal enam ei leidu. Kose-Uuemõisa mõisa 

on esmamainitud 1340. aastal ja hetkel asub mõisahoones erivajadustega õpilastele mõeldud 

Kosejõe Kool. 

1.2 Rahvastik 

Kose valla elanike arv seisuga 01.01.2014 oli 7 129 inimest. Ühinenud valla elanike arv on 

võrreldes 2013. aastaga vähenenud 185 inimese võrra.  

01.01.2014 seisuga oli Kose vald rahvaarvu poolest Harjumaal suuruselt üheksas kohaliku 

omavalitsuse üksus. Valla asustustihedus (13,4 elanikku km²) on palju madalam Harjumaa 

valdade keskmisest. 

Tabel 1. Rahvaarv, pindala ja asustustihedus seisuga 01.01.20142 

 Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, 

elanikku km² kohta 

Kogu Eesti  1 354 670 43 432 31,19 

Harju maakond  582 377 4 333 121,9 

Harju maakonna vallad  114 056 4 074 28 

Kose vald  7 129 532,83 13,4 

 

Valla keskuses, Kose alevikus, elab 2 034 elanikku ehk 28,5% valla rahvastikust. Vallas on 5 

alevikku ja 58 küla. Lisaks vallakeskusele on vallas veel 5 asumit, milles elab üle 200 elaniku: 

Kose-Uuemõisa, Ardu, Ravila ja Habaja alevikud ning Oru küla.  

Identiteedi põhiselt saab Kose valla jagada kantideks ehk esmasteks sotsiaal-majanduslikeks 

kooslusteks, mida seob tugev sisemine ühtsus. Kose valla kantide jagunemisest annab 

ülevaate tabel 2. 

Tabel 2. Kose valla kantide jaotus ja elanike arv seisuga 01.01.20143 

Nr Kandid Kantide alla kuuluvad asumid Asumid Elanikke
4
 

1. Kose  Ahisilla, Karla, Kose, Kuivajõe, Liiva, Nõmbra, 

Sõmeru, Viskla 

8 2591 

2. Kose-Uuemõisa Kolu, Kose-Uuemõisa, Krei, Saula, Tade 5 1301 

3. Oru Kanavere, Kata, Nõrava, Oru, Tammiku, Tuhala 6 722 

4. Ravila Palvere, Raveliku, Ravila, Vardja, Vilama, 

Võlle 

6 857 

5. Ardu  Ardu, Silmsi, Kõrvenurga, Vanamõisa, 

Kukepala, Saarnakõrve, Nõmmeri 

7 603 

                                                 

 
2
 Rahvastikuregister 

3
 Rahvastikuregister 

4
 01.01.2014 seisuga on vallas 125 elanikku täpse elukohata 
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6. Habaja  Habaja, Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, 

Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, Marguse, 

Sääsküla, Riidamäe, Kantküla 

13 571 

7. Kõue  Kõue, Virla, Kadja, Triigi, Rava, Nutu, 

Paunaste, Pala, Vahetüki, Katsina, Aela 

11 188 

8. Paunküla  Paunküla, Puusepa, Kiruvere, Rõõsa, Sae, 

Laane, Leistu 

7 171 

Kose vald ühendab endas 8 erinevat kanti. Kantide lõikes on selgelt kandikeskuse 

domineeriva positsiooniga Kose, Kose-Uuemõisa ja Ardu alevikud, kus üle 65% kandi 

rahvastikust asub keskuses. Haja-asustuse osakaal on suurem Oru, Ravila, Habaja, Kõue ja 

Paunküla kantides, kus ümberkaudsed külad domineerivad kandikeskuste üle.  

 

 

Joonis 2. Kose valla rahvastiku vanuseline koosseis kantide lõikes seisuga 01.01.2014 5 

Valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis 2014. aastal näitab eelkõige sündide arvu 

vähenemise tendentsi. Kõige arvukamaks vanusegrupiks on 40-44 (551 inimest), kellele 

järgnevad vanusegrupid 35-39 (525 inimest), 20-24 (523 ininimest) ja 25-29 (521 inimest). 

Nimetatud viimasesse vanusegruppi kuuluvad 1985.-1989. aastal sündinud ehk niinimetatud 

laulva revolutsiooni ajastu lapsed.  

Tabel 3. Sünnitusealiste naiste arv ja neist kuni 14 aastat nooremate laste osakaal seisuga  

01.01.2014
6
 

Vanuses Ardu Kõue Habaja Paunküla Kose 

Kose-

Uuemõisa Ravila Oru 

Ilma 

elukohata Kokku 

20-34 naisi  60 14 53 14 256 117 64 85 5 668 

0-14 lapsi 
1,42 2,14 1,72 1,79 1,66 1,89 1,61 2,09 1,00 1,74 

                                                 

 
5
 Rahvastikuregister 

6
 Tabel 3 näitab sünnitusealiste naiste arvu ja neist kuni 14 aastat nooremate laste osakaalu. Metoodika järgi  

jäävad välja alla 20 aastased emad, aga lapsed loetakse ära. Selle kontrollimiseks võrreldi 16-32 aastaste naiste 

arvu ja 0-16 aastaste lastega ja tulemused erinesid ainult Paunküla kandi puhul teistest.   
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naise kohta 

35-49 naisi 69 29 79 21 270 131 91 114 21 825 

15-29 lapsi 

naise kohta 1,74 1,38 1,67 0,95 2,00 1,91 1,73 1,25 0,86 1,72 

50-64 naisi 57 11 44 22 208 113 60 64 24 603 

30-44 lapsi 

naise kohta 2,11 3,82 2,77 1,86 2,47 2,44 2,67 3,88 0,96 2,56 

Võimalik laste 

juurdekasv 

naiste vanuses 

20-34 seas 19,3 -10,7 -2,4 -11,7 87,0 2,3 7,4 -72,1 -0,7 -14,0 

 

Vaadeldes rahvastiku vanuselist koosseisu, võime tabel 3 põhjal teha järgmisi järeldusi: 

 Ardu, Kose ja Ravila kantides on 0.-14. aastaste laste arv 20.-34.aastaste naiste kohta 

madalam valla keskmisest 

 Sama näitaja on valla keskmisest suurem Kõue, Paunküla ja Oru kantides 

 30-44 aastaste laste osakaal 50-64 aastaste naiste kohta Kõue ja Oru kantides näitab 

noorte perede osakaalu tõusu neis kantides. Ehk tegemist on suure tõenäosusega olnud 

peamiselt sisserändega väljastpoolt ja valla siseselt 

 Rahvastik vanuses 0-14 näitab valla tasemel stabiilsust, erinevused on siiski suured 

erinevate kantide lõikes 

Eesti rahvastik vananeb. Ülalpeetavate määr hakkas tõusma 2007. aastal ning teeb seda siiani. 

2012. aastal oli näitaja 50,9 ja peamiselt tõuseb see üle 65-aastaste osatähtsuse suurenemise 

tõttu. 

 

Joonis 3. Eesti rahvastiku vanuseline ja sooline püramiid 01.01.20147 

                                                 

 
7
 Eesti Statistikaamet 
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Sündide arvu vähenemine jätkub samuti kogu Eestis. Sarnane tendents on ka Kose valla 

puhul, kus sündide arv on alates 2010.aastast järjepidevalt vähenenud. Võrreldes 2010. 

aastaga sündis vallas 2013. aastal 45 last vähem. 

 

Joonis 4. Kose vallas kokku sündinud laste arv aastatel 1989-20138 

Eestis oli iive aastatel 2008–2012 positiivne, niisamuti Kose valla loomulik iive. 2009. aastal 

ületas Kose valla sündimus suremuse 20 ja 2010. aastal 30 inimese võrra. 2013. aastal oli 

Eestis loomulik iive negatiivne – suri ligi 400 eestlast rohkem, kui sündis. Kose vallas oli 

loomulik iive sarnaselt Eesti loomuliku iibega negatiivne. Sündis 68 last ja suri 94 inimest. 

Siserännet
9
 vaadeldakse Kose ja Kõue valla baasil.  

 

Joonis 5. Rahvastiku muutumine ja rändesaldo 2008-201310 

Kui vaadata rändesaldot, siis ületab väljaränne siserännet. Siseränne oli 2013. aastal Kose 

valda 138 inimest ja väljaränne 207 inimest. Kose vald on kaotanud väljarände tõttu elanikke 

peamiselt Tallinna linnale. 

                                                 

 
8
 Sama 

9
 Eesti Statistikaameti andmetel näitab siseränne elanike liikumist Eesti siseselt ühest omavalitsusest teise, 

siinjuures ei arvestata elanike liikumist endiste Kose ja Kõue valdade vahel ega ka välismaale elama asumist 
10

 Eesti Statistikaamet 
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1.3 Haridus 

1.3.1 Alusharidus 

Koolieelseid lasteasutusi on Kose vallas kokku 6 – kolm lasteaeda ja kolm lasteaed-kooli. 

Kokku on neis 24 rühma, milles käib 459 last. Suurim on laste keskmine arv Kose Lasteaia 

rühmades.  

Tabel 4. Rühmade ja laste arv Kose valla lasteaedades 2013/14 õppeaastal 

Asutus Rühmade 

arv 

Laste arv Kohalkäimise 

protsent 

Laste keskmine 

arv rühmas 

Kose Lasteaed  8 145 59% 18,1 

Ravila Lasteaed  2 37 61% 18,5 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-

Kool  

4 86 64% 21,5 

Oru Lasteaed „Mesimumm“ 5 100 61% 20 

Harmi Põhikooli Habaja 

Lasteaed 

2 35 73% 17,5 

Ardu Kooli Ardu Lasteaed 3 56 64% 18,7 

Kokku 24 459 62%
11

 19,1 

 

 

Joonis 6. Kose valla laste arv lasteaia rühma kohta kandi piirkondade järgi 12 
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 Kaalutud keskmine 
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 Samas 
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Joonis 7. Kose valla laste arv lasteaia piirkondade järgi 13  

Lasteaedades töötab 124 töötajat, neist 64 pedagoogi. Kõrgharidusega pedagooge on enim 

Ardu Kooli Ardu Lasteaias. Üle 50-aastaseid pedagooge on enim Harmi Põhikooli Habaja 

Lasteaias (4-st pedagoogist 3). Kõigis lasteaedades tervikuna on pensionieelsesse ikka 

jõudnud pedagoogide osakaal alla poole.  

Tabel 5. Lasteaedade (sh lasteaed-koolide) töötajad 2014/2015 

Asutused  Töötajate 

ametikohti sh 

pedagoogid 

Pedagoogi ametikohti Pedagoogide arv 

Kose Lasteaed  32 16 lasteaia-õpetajat + 2 

liikumis- ja 

muusikaõpetajat 

18 

Ravila Lasteaed  11 4 4 

Kose-Uuemõisa  

Lasteaed-Kool  

5,7 kooli osas,  

21,2 lasteaia osas 

4,9 õpetajat, 

8 lasteaia-õpetajat + 1 

liikumis- ja 

muusikaõpetaja  

6 kooli osas,  

9 lasteaia osas 

Oru Lasteaed 

„Mesimumm“ 

26 10 lasteaia-õpetajat + 1 

liikumis- ja 

muusikaõpetaja 

11 

Harmi Põhikool 10 kooli osas,  

8,8 lasteaia osas 

3,8 õpetajat 

4 lasteaiaõpetajat + 0,25 

kohaga muusikaõpetajat 

9 kooli osas,  

4,25 lasteaia osas 

Ardu Kool 37,6 kooli osas,  

13,5 lasteaia osas 

11,6 õpetajat 

6 lasteaiaõpetajat + 0,5 

kohaga muusikaõpetajat 

16 kooli osas,  

6,5 lasteaia osas 

Kokku  165,8 74,05 83,75 

 

1.3.2 Põhi- ja keskharidus 

Vallas on 5 munitsipaal üldhariduskooli: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Kose Gümnaasium, 

Oru Põhikool, Harmi Põhikool ja Ardu Kool. 51-s klassikomplektis õpib 770 õpilast.  
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Tabel 6. Üldhariduskoolide õppetöö 2014/2015 õppeaastal 
14

  

Asutused  Klassi-komplektide 

arv 

Õpilaste arv Õpilaste keskmine 

arv klassis 

Kose Gümnaasium  25 500 20 

Oru Põhikool  9 124 13,8 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool  

4 50 12,5 

Harmi Põhikool 3 27 9 

Ardu Kool 10 69 6,9 

Kokku 51 770 15,1 

 

Õpilaste arv kooliastmeti on ebaühtlane. 

Tabel 7. Õpilaste arv klassides 2013/2014 õppeaastal 
15

 

 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl 11.kl 12.kl 

Kose 

Gümnaasium  

42 42 31 36 34 43 45 52 46 34 34 42 

Oru Põhikool  16 19 14 12 12 15 13 9 15 - - - 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool  

11 13 14 12 - - - - - - - - 

Harmi Põhikool 4 6 7 4 4 3 - - - - - - 

Ardu Kool 7 7 10 10 4 6 8 9 6 - - - 

Kokku  80 87 76 74 54 67 66 70 67 34 34 42 

 

Vaadeldes noorimas eas (kuni 7-aastaste) olevate elanike arvukusel põhinevat esimesse klassi 

astujate prognoosi, siis alates 2015. aastast kooliminevate laste arv tõuseb veidi ning 

stabiliseerub 670-680 lapse tasemel 2018. aastast. 

Joonis 8. Põhikooliealiste õpilaste arv 
16
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Tabel 8. Esimesse klassi astujad ja prognoos lähtudes 01.01.2014 vallas elavate laste arvust 

 2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/13 

2013 

/14 

2014 

/15 

 

2015 

/16 

prognoos 

2016 

/17 

prognoos 

2017 

/16 

prognoos 

Kose Gümnaasium  41 34 35 30 50 41 52 41 

Oru Põhikool  10 9 8 18 11 20 20 20 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool 

12 15 12 14 15 19 9 19 

Ardu Kool 9 10 10 7 10 13 12 17 

Harmi Põhikool 5 7 6 4 5 4 8 8 

Kokku  77 75 71 73 91 97 101 105 

01.01.2014 seisuga   78 76 90 105 92 110 

 

Kose Gümnaasiumi lõpetajatest jätkas 2013. aastal 60,4 % õpinguid kõrgkoolides. Tööle või 

kaitseväkke läks 33,3% lõpetanuist. Ülejäänud jätkasid eriala omandamist ametikoolis.  

 

Joonis 9. Kose Gümnaasiumi lõpetajate käitumine peale kooli lõpetamist 

Üldhariduskoolides töötab 193 töötajat, neist 104 on pedagoogid. Valdaval osal 

pedagoogidest on kõrgharidus. 

Täiend- ja kutseharidusega tegelevat kooli Kosel pole. Kose Teeninduskool lõpetas tegevuse 

2006. aastal. Endine Kose Teeninduskooli hoone on rekonstrueeritud multifunktsionaalse 

kasutusega Kose Kultuurikeskuseks.  

Haridusvõrgu ümberkorraldamise vajadus Kose vallas sõltub peamiselt riigi hariduspoliitikast 

ning laste arvust. Vähenev laste arv koolides mõjutab omakorda riigipoolseid rahalisi eraldisi 

õpetajatele palkade maksmiseks, samas investeeringute tegemine on ainult kohaliku 

omavalitsuse kohustus. Investeeringuid ruumide korda tegemiseks vajavad kõik valla koolid. 

Sõltuvalt riigi hariduspoliitika muutustest, tuleks eelistada riigipoolsete investeeringute 

saamist koolide renoveerimiseks.  
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1.3.3 Huviharidus ja noorsootöö 

Kose vallas tegeletakse isetegevusega meelsasti. 2000. aastal oli siin üle 500 taidleja: 15 

tantsuringi, lisaks peotants, 11 laulukoori, 2 folklooriansamblit, näitering Orus jne. Noorte 

muusikute järelkasvu eest hoolitseb Kose Muusikakool. 

2014. aastal on vallas 3 huvialakooli (2 munitsipaal- ja 1 erakool), mis asuvad kõik Kosel. 

Kokku on koolides 277 õpilast ja neis õpetab 20 pedagoogi. 

Tabel 9. Huvikoolid 2014 

Asutused  Õpilaste arv Pedagoogide arv Erialad  

Kose 

Muusikakool  

98 12 viiul, klaver, akordion, 

puhkpill  

Kose Spordikool  104 6 kergejõustik, korvpall, 

ujumine  

Kose Kunstikool 

(erakool)  

75 2 maal, joonistamine, 

kompositsioon, 

kunstiajalugu, tarbekunst  

Kokku  277 20  

 

Laste- ja noorte huvitegevus toimub ka koolide juures asuvates huviringides. Koolide juures 

töötab 59 huviringi, mille tegevusse on haaratud valdav osa õpilastest. Kokku tegutseb valla 

poolt toetatavana 68 erinevat huviringi.  

Tabel 10. Huviringid üldhariduskoolides 2013/2014 õppeaastal 

Üldhariduskool  Ringid  

Kose Gümnaasium  I kat. poistekoor, I kat. mudilaskoor, I kat. lastekoor, 

noormeeste ansambel, tüdrukute ansambel, klassiansambel, 

neidude rahvatantsurühm, segarahvatantsurühmad 5-9 kl ja 

10-12 kl, arvutigraafika 10-12 kl, loodusesõbrad 6-9 kl, 

puutöö 5-9 kl, algklasside sportmängud, ajalooring 5-9 kl ja 

10-12 kl, ajalehering 10-12 kl, kodundus, võrkpall  

Oru Põhikool  mudilaskoor, lastekoor, rahvatants, arvutiring, kodulooring, 

saalihoki, võimlemine, ansambel, võrkpall  

Kose- Uuemõisa Lasteaed-Kool  rahvatants, mudilaskoor, solist/ansamblilaulmine, 

pilliõpe/plokkflööt, spordiring, vigurivänt  

Ardu Kool mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, rahvatants, kunstiring, 

keraamikaring, kangakudumine, käsitööring, spordiringid 

Harmi Põhikool mudilaskoor, draamaring, tütarlaste käsitöö, liiklusring  

1.3.3.1 Noorsootöö 
Valla territooriumil on üks avatud noortekeskus – Kose Avatud Noortekeskus (alates 1. 

septembrist 2014). Kose Avatud Noortekeskuse struktuuris on Ravila, Oru, Kose-Uuemõisa, 

Palvere, Ardu ja Habaja noortekeskused, mille tööd juhivad noorsootöötajad. 

Ravilas on noorte kasutuses saal, kööginurk ja kuus täiendavat ruumi, millest ühte kasutatakse 

jõutreeningute ruumina. Noori käib keskuses päevas keskmiselt 12-28.  

Oru Noortekeskus on üks osa Oru Külakeskuse kompleksist. Keskuse kasutuses on 5 tuba 

koos võimlaga. Külastatavus on päevas keskmiselt 10-25 põhiliselt algklasside last.  

Palveres rajatud noortetuba koos külakeskusega asub endise koolimaja esimesel korrusel. 

Ruumide rekonstrueerimine toimus koostöös kohaliku külaseltsiga. Noortetoa ruume, 

arvutituba ja kööginurka kasutavad ka Palvere küla elanikud vabaaja sisustamiseks ja ürituste 

korraldamiseks. Noortetoas tegutsevad noortele mõeldud huvialaringid.  
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Kose-Uuemõisa Külakeskuses tegutseb ka Kose-Uuemõisa Noortekeskus. Keskmine 

külastatavus on 10-20 noort päevas. Noorte kasutada on suurte lauamängudega spordiruum, 

arvutiruum, köök ning tegevustuba.  

Kose Avatud Noortekeskus sai oma tööga kohe hoo sisse ning külastuste arv on keskmiselt 

30-70 last päevas ning kahe noorsootöötaja töölevõtmine täiskohaga on ennast vägagi 

tõestanud. Noortekeskuses on kasutuses 6 avatud ruumi, kus saab mängida lauamänge, 

meisterdada, mängida suuri lauamänge (piljard, lauatennis), mängida telekamänge (X-box) 

ning kasutada fotostuudiot ja arvutiklassi. Tegutsevad meisterdamisringid ning toimuvad 

õpitoad. Kosel on võimalus laenutada rulluiske ja tõukerattaid ning muid õuemänge.  

Kose noorsootöö on paljuski projektipõhine. Korraldatakse ühiseid väljasõite, õppekäike, 

ühisüritusi ja koolitusi, laagreid. Abilisteks on tegemiste juures noored ise. 

Tabel 11 Kose vallas tegutsevad noortetoad 
17

  

Asutus Töötajate 

arv 

Külastatavus 

päevas 

Ringide tegevus  

Kose Avatud 

Noortekeskus 

2 45 Meisterdamine 

4H klubi 

Ravila Noortekeskus 2 17 Käsitööring  

Kokandusring 

Treeningud 

4H klubi  

Oru Noortekeskus 1 13 Toimuvad huvitegevused, mis ei ole 

koondunud ringideks 

Palvere Noortekeskus 1 13 Meisterdamine 

Kodundus 

4H klubi 

Kose-Uuemõisa 

Noortekeskus 

1 12 Toimuvad huvitegevused, mis ei ole 

koondunud ringideks 

KOKKU  7 100  

 

Alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerijaks ja teostajaks Kose piirkonnas 

on alaealiste komisjon.  

Kose Gümnaasiumis ja Oru Põhikoolis on olemas õpilasomavalitsused. Kaitseliidu juures 

tegutseb Noorkotkaste ja Kodutütarde allorganisatsioonid, mille rühmades käib kokku 48 

noort. 

Igal suvel toimuvad vallas töö- ja puhkelaagrid, erinevates piirkondades kokku neli. 

Suurimaks tööandjaks on omavalitsus ise, kes eraldab nende laagrite läbiviimiseks ka 

vahendid oma eelarvest. Lisaks eraldatakse raha toimetulekuraskustega peredele laste 

laagrituusikute soetamiseks.  

1.4 Kultuur, sport ja vaba aeg 

1.4.1 Vaba aeg 

Elanikkonna vaba aja sisustamisega tegelevad rahvamaja ja keskused. Kose vallas tegutseb 21 

täiskasvanute kultuurikollektiivi – naiskoor „Meelika“, Kuivajõe Meeskoor, Kose valla 

naiskoor „Krõõt“, Kose Pasunakoor, segarahvatantsurühm „KAPAK“, Kose noorte 
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segarahvatantsurühm, Kuivajõe naisrahvatantsurühm, Kose memmede rahvatantsurühm 

„Madli“, Kose-Uuemõisa memmede rahvatantsurühm „Murueided“, naisrahvatantsurühm 

„Kirilind“, Kose Kammerkoor, Kose Noortekoor, Pillipiigad, Kose memmede ansambel 

„KANARBIK“, Oru memmede rahvatantsurühm, Oru segarahvatantsurühm, Oru 

naisrahvatantsurühm, Oru memmede ansambel, Oru naiskvartett, Ardu laulu- ja 

tantsuansambel „Üllatus“ ning seeniortantsurühm „Kuldne sügis“. Osa kultuurikollektiive on 

moodustanud MTÜ-d (kokku 9).  

MTÜ Võtikmetsa Hobikoda eestvedamisel avati 2011. aastal Lööra külas käsitöömaja, kus 

kohalikele elanikele pakutakse käsitööalaseid õppimisvõimalusi. Lööra külas on meeste klubi 

Võtikmetsa Murutraktoristid.  

Tabel 12. Vallas tegutsevad huviringid 
18

  

Asutus  Ringid  

Oru Külakeskus  rahvatants - segarühm, naisrühm, memmede rühm, 

naisansambel Oru memmed, Oru naiskvartett, ülevallaline 

mäluturniir „Mäluveski“, Oru PK rütmikatunnid, MTÜ 

Hõbelõim jutuklubi  

Kose Päevakeskus  rahvatants – memmede rühm, seenioride rühm, memmede 

lauluansambel „KANARBIK“, sõnakunst, 

tervisevõimlemine eakatele, kangakudumise töötuba, 

käsitöö (kirivöö kudumine, kottide õmblemine, lapitööd)  

meisterdamise tuba erivajadustega inimestele, jututuba, 

kabe- male ring, lauamängud, tervise ring, näitering, 

lapiring (käsitöö), rahvatants  

Kose Kunstikeskus  täiskasvanutele maali-ja joonistuskursus, lühiajalised 

erinevad tarbekunstikursused, arvutiõpe  

Kose-Uuemõisa Külakeskus  rahvatants - Kuivajõe tantsuansambel, memmede rühm 

„Murueided“, segarühm „Kapak“, neiduderühmad, 

Kuivajõe meeskoor, eakate võimlemine, pensionäride 

juturing, tegutseb noortekeskus  

Ravila Noortekeskus  tantsuring 

Palvere Külakeskus  käsitöötuba, muinasjututuba, kodundus, lauamängud, 

lauatennis ja koroona 

 

Ardus tegutseb seltsing „Ardu Saunaselts“, kelle käsutusse on antud saunaruumid 

elanikkonnale saunateenuse osutamiseks. Ardu raamatukogu juures tegutseb alates 1998. 

aastast seltsing „Ardu Kodulooring“, Ardu kooli ruumides tegutseb MTÜ Ardu Huvikeskus.  

MTÜ Alansi Off-Road klubi tegutseb Habajal vanades suurfarmi hoonetes, kuhu on rajatud 

remondikeskus ja hoonete lähedusse offodroom ning muddragi võistlusrada. Samas tegutseb 

ka MTÜ MudEst (nimetatakse ümber Alansi Vabatahtlikuks Päästeseltsiks), kes ühendab 

vabatahtlikke päästjaid, korraldab koolitusi. Teine vabatahtlike päästjate ühendus Kõue 

Päästeselts tegutseb Ardus.  

Habaja piirkonnas on üle neljakümne aasta tegutsenud Äksi automudelistide seltsing 

(nimetatud ka Harmi Automudelismi Seltsing), mis on vallale kuulsust toonud nii siin kui ka 

sealpool Atlandi ookeani. Automudelismi ringrada asub Äksi külas vallale kuuluvas hoones. 

Alates 2013. aastast tegutseb Kanavere külas seltsing „Kanavere Kolmikväli“, kelle 

tegevusalaks on vibusport ja hobilennundus. Rajatud on loodusliku kattega vibuväljak ja 
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heinamaa lennurada. PRIA Leader programmist on rahastatud vibuväljakul toimuvaid 

avalikke vibulaskmise võistluseid. 

Vallas on kaks kohalikku muuseumi: ajaloomuuseum Kose Gümnaasiumis ning 

karstimuuseum Tuhala Looduskeskuses (Tuhala Nõiakaevu juures).  

Kose-Uuemõisa Koduloomuuseum (asutatud 1958) kasvas välja kunagisest Kosejõe Kooli 

koduloonurgast. Välja on pandud 19. ja 20. sajandi alguse tööriistad, tarbeesemed ja riided, 

mis on selle piirkonnaga ajalooliselt seotud. Muuseumikogu sisaldab ka vanu raamatuid, 

fotosid ja käsikirju. Seoses võimaliku Kose-Uuemõisa mõisahoone remondiga kolis muuseum 

2011. aastal Kose Gümnaasiumi ruumidesse. 2014. aasta veebruaris tõi muuseum kõik oma 

varad Kose-Uuemõisas asuvast laost Kose Gümnaasiumi, kus muuseumi kasutada on ruumid 

suurusega 168 m².  

Koostamisel on Kose valla kultuurikontseptsioon, mis seab keskmesse väärtustepõhise 

lähenemise arendustegevuses.  

Alates aastast 2001 tegutseb Kose vallas kokku 13 külaseltsi ning valitud on 23 külavanemat.  

Vallas on kolm kristlikku kogudust: EELK Kose Püha Nikolause kogudus, EELK Tuhala 

Kaarli kogudus ja Eesti Nelipühi Kiriku Kose kogudus. 

1.4.2 Sport 

Vallas on liikmepõhiselt aktiivsemad 14 spordiklubi. Nendest valdkonniti on suurima 

osavõtuga jalgpall, karate ja tennis. Lisaks tabel 13 toodud erialadele on võimalik tegeleda ka 

tervisespordiga, mida looduskeskkond ja -maastik soosivad. Kose Spordikooli erialad on 

kergejõustik, korvpall ja ujumine.  

Tabel 13. Kose valla spordiklubid 2014. aastal 
19

 

Spordiklubi Tegutsev/ 

mitte-tegutsev 

Täiskasvanuid Kuni 18-

aastased noori 

MTÜ Kose tenniseklubi  (tennis) Tegutsev 10 - 

MTÜ Spordiklubi Sparta (jalgpall) Tegutsev - 75 

MTÜ Jalgpalliklubi FC Kose (jalgpall) Tegutsev 40 70 

MTÜ Alansi Off-Road klubi Ei tegutse -  - 

MTÜ MudDrag ümberformeeritud  

MTÜ Alansi Päästeseltsiks 

Tegutsev - - 

MTÜ Oxa Spordiselts Tegutsev - - 

MTÜ No Work Racing Team  Ümber-

formeerimisel 

- - 

MTÜ Korvikunnid (motokross) Tegutsev 20 - 

MTÜ Pärm Racing Team (ringrajasõit) Tegutsev 10 - 

MTÜ Kõue Tenniseklubi (tennis) Tegutsev 10 5 

MTÜ Habaja Rahvaspordiklubi (Harmi 

Automudelismi Seltsing) (automudelism) 

Tegutsev 4 10 

MTÜ Kergejõustikuklubi Kose 2000 (kergejõustik) Tegutsev 15 20 
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MTÜ Kose Korvpalliklubi Ei tegutse   

MTÜ Kose RG Ujumisklubi (ujumine) Tegutsev 14 6 

MTÜ Kose Suusa- ja Terviseklubi (suusatamine) Tegutsev 20 - 

MTÜ Kose Võimula Maadlusklubi (maadlus) Ei tegutse   

MTÜ AR Spordiklubi (suusatamine) Tegutsev - 2 

MTÜ Kose Spordiklubi Ei tegutse - - 

MTÜ Kose Tennis (tennis) Tegutsev - 52 

MTÜ Oru Võrkpalliklubi (võrkpall) Tegutsev - 40 

MTÜ Spordiklubi Daigo (karate, kick-boxing, 

kujundujumine, võitluskunstide baasil tantsuline 

liikumine) 

Tegutsev 7 72 

 

Sportimiseks on vallas mitmeid spordihooneid: Kose Gümnaasiumi spordisaal, Kose 

Kultuurikeskuse spordisaal, Kosejõe Kooli spordisaal, Oru Põhikooli võimla ja jõusaal, Kose 

Spordimaja ujula (asutatav Kose Tervise ja Vabaaja keskus), raskejõustikusaal, sulgpalli- ja 

aeroobikasaal, Ardu Kooli võimla, Harmi Põhikooli võimla. Sportimisvõimalusi pakuvad 

vallas ka Kose-Uuemõisa korvpalliväljak, Kose Gümnaasiumi spordiväljakud, Kose 

Gümnaasiumi staadion, Aasumäe suusarada, Kose Jahiseltsi lasketiir (liikuva uluki 

laskepaik), Kose-Risti krossirada, Ardu Kooli staadion, Oru staadion, mini arenad Tuhalas, 

Orus ja Männimäel. Kose vallas on mitmekülgsed võimalused tegeleda tennisega nii sise- kui 

välistingimustes. Välistingimustes on võimalik tennist harrastada MTÜ Kose Tenniseklubi 

väljakutel Kose alevikus ja MTÜ Kõue Tenniseklubi väljakutel Rava külas. Täpsema loendi 

Kose valla spordiobjektidest on võimalik leida Eesti Spordiregistrist.  

1.4.3 Raamatukogud 

2013. aastal muudeti Kose Raamatukogu struktuuri ning selle tulemusena on vallas 1 

keskraamatukogu ning 5 haruraamatukogu. Raamatukogudes töötab 10 inimest. Ligi 40% 

valla elanikest on registreerinud end raamatukogudes lugejateks (5. positsioon Harjumaal). 

Tabel 14. Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 2013. aastal 
20

 

 Raamatukogud Fondi suurus 

(arvestusüksust) 

Töötajad Raamatu-

koguhoidjad 

Kogu Eesti 447 11308133 1393 1303 

Harju maakond 41 1174035  136 

Kose vald 6 104351 10 9 

Tabel 15. Kose valla rahvaraamatukogud 2013. aastal 

 Töötajate arv Lugejate arv Külastuste arv Laenutuste arv Raamatuid 

fondis 

Kose 

raamatukogu 

4 1236 18454 36650 30160 

Kose-Uuemõisa 2 427 8375 14540 23029 
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raamatukogu 

Oru 

raamatukogu 

1 240 4617 6490 12768 

Ardu 

raamatukogu 

1 304 4969 9278 15525 

Habaja  

Raamatukogu 

1 162 2573 5910 12681 

Ravila  

Raamatukogu 

1 70 280 745 10188 

Kokku 10 2439 39268 73613 104351 

 

Tabel 16. Üldkasutatavate rahvaraamatukogude lugejad 2013. aastal 
21

 

 Lugejate arv Registreeritud 

lugejate osakaal 

rahvastikus 

Laenutused 

(arvestusüksust) 

Laenutuste arv 

lugeja kohta 

Kogu Eesti 383234 29,1% 10980432 28,7 

Harju maakond 42182 27,6% 1165569 27,6 

Kose vald 2439 34,2% 73613 30,2 

Vallas on 4 avalikku interneti-punkti, mis asuvad raamatukogudes.  

1.5 Tööhõive ja elanike toimetulek 

Demograafiline tööturusurve indeks iseloomustab lähitulevikus tööturule sisenevate (vanuses 

5-14) ja sealt väljuvate põlvkondade (vanuses 55-64) vahekorda. Kose valla demograafiline 

tööturusurve indeks on liikunud sarnaselt Eestiga. Samas on oluline märkida, et Kose vallas 

ületab see näitaja oluliselt Eesti ja Harjumaa keskmist. Indeksi väärtuse langemine alla 1,0 

viitab tööjõu puuduse ohule. Ühinenud Kose valla tööturusurveindeks
22

 on 0,97. Indeksi 

väärtus on küll langenud, kuid ületab sellegipoolest Eesti ja Harjumaa keskmist näitajat. 

 

Joonis 10. Demograafiline tööturusurve indeks 01.01.2014 seisuga 23 
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Ülalpeetavate määr (0-14 ja üle 65 aastaste suhe 15-64 vanusrühma) Kose vallas on viimastel 

aastatel kasvanud, seda 0-14 aastaste elanike kasvu arvelt. Ülalpeetavate osakaal Kose valla 

rahvastikus ületab Eesti keskmise näitaja 2,3 ja Harjumaal 5,9 protsendipunkti võrra vastavalt 

tabel 16 toodule.  

Majanduse arengu oluline näitaja on rahvastiku majanduslik aktiivsus. Eriti oluline on see, et 

majanduslikult mitteaktiivse rahvastiku hulgas oleks vähe neid, kes ei soovigi töötada.  

 

Tabel 17. Ülalpeetavate määr %-des Kose ja Kõue vallas aastatel 1989, 2004 ja 2008-2013 

01.01.2014 seisuga 24 

  1989 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kogu Eesti 50,83 47,60 47,50 47,73 48,08 48,53 49,38 50,86 

Harju maakond 45,55 41,80 43,30 43,77 44,31 44,88 45,98 47,45 

Kose vald 60,47 49,30 47,40 48,28 49,91 50,81 51,25 52,56 

Kõue vald 78,21 61,00 48,30 45,76 46,23 49,32 49,03 60,14 

Ühinenud Kose vald
25

 69,34 55,15 47,85 47,02 48,07 50,07 50,14 56,35 

 

Valla elujõulisuse üheks mõõdikuks on üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse. 

Elaniku kohta arvestatuna jääb Kose valla näitaja alla nii Harjumaa keskmisele tasemele kui 

ka Harjumaa valdade vastavale näitajale. Siiski on Kose valla näitaja kõrgem Eesti 

keskmisest. 

Tabel 18. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvesse 2013 26 

  Tulumaksu laekumine 

(täitmine kassapõhine 

eurot) 

Tulumaksu 

laekumine elaniku 

kohta (eurot) 

Kogu Eesti  725 750 959 534 

Harju maakond  369 500 599 645 

Harju maakonna vallad  83 996 839 735 

Kose vald  3 228 919 564 

Kõue vald 870 501 548 

 

 

                                                 

 
24

 Eesti Statistikaamet 
25

 Arvutatud aritmeetilise keskmisena 
26

 Rahandusministeerium ja Rahvastikuregister 



Kose valla arengukava 2015-2025 

Vastu võetud 06. november 2014 määrusega nr 42 

Alphex OÜ / Elfos Grupp OÜ             Vastu võetud 06. november 2014 määrusega nr 42                20 

 

2 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

2.1.1 Laste ja lastega perede sotsiaalhoolekanne 

Vallavalitsuses tegeleb sotsiaalhoolekande korraldamisega sotsiaalosakond, mille koosseisus 

on neli töötajat: sotsiaalnõunik, sotsiaaltöö nooremspetsialist ja kaks lastekaitsespetsialisti.  

Seisuga 01.01.2014 oli Kose vallas eestkostel 8 last, perekonnas hooldamisel 3 last. 

Asenduskodudes oli 3 last, kelle üle teostab vald ka eestkostet.  

Probleemsete perede arv on läbi aastate olnud suhteliselt muutumatu, umbes 20 peret on 

püsivalt lastekaitsespetsialisti jälgimisel. Nende perede all on mõeldud peresid, kellel on 

igapäevaselt raskusi toimetulekuga – nii sotsiaalselt kui majanduslikult.  

Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud vaidluste hulk lastevanemate vahel laste 

hooldusõiguse ja elatise maksmise üle. Aastaid on vallas olnud võimalus saada kohapeal 

pereteraapia teenust, mida pered on aktiivselt kasutanud. Senini on pereterapeutide vastuvõtt 

toimunud kord kuus. Peredele on teenus tasuta. 

Suurenenud on erivajadustega laste hulk lasteaias/koolis. Hetkel on käsunduslepinguga tööl 

haridusasutustes kolm tugiisikut, aga vajadus nende järele on suurem.  

Suuri peresid, so kolme ja enama kuni 18 aastaste lastega peresid, oli seisuga 01.01.2014 

kokku 111, sealhulgas 3-lapselisi 91, 4-lapselisi 14, 5-lapselisi 5 ja 6-lapselisi peresid 1. 

Hetkel on sotsiaaltoetustest otseselt suurtele peredele mõeldud üks toetus – alates 2014. 

aastast on neil peredel õigus saada vabastus lasteaia toiduraha maksmisest, kui ühest perest 

käib lasteaias kolm või enam last.  

Vähekindlustatud peredel on võimalus laste kooli lõpetamisel või kooli minnes taotleda 

koolitoetust, mille puhul võetakse arvesse mitu last kooli lõpetab või mitu last kooli läheb.  

Pakutavad teenused ja toetused  

Tagamaks lastele ja lastega peredele parimat võimalikku elukvaliteeti, pakub Kose vald neile 

suunatud teenuseid ja toetusi. 

Olulisimad teenused antud valdkonnas on:  

 lastekaitse korraldamine; 

 eestkoste korraldamine; 

 nõustamine (sotsiaalnõustamine, perenõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine, 

tugisüsteemid koolis, pereteraapia); 

 eluasemeteenus – sotsiaalkortereid on vallal 45, mis asuvad valla erinevates 

piirkondades, kõige enam Kose alevikus. Nendes korterites elab hetkel kokku 17 

lastega peret.  

Lisaks teenustele pakub Kose vald laste ja lastega perede olukorra parandamiseks erinevaid  

rahalisi toetusi:  

 Sünnitoetust (320 eurot) makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad 

lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud 

vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik. Mitmike sünni 

puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta. 

 Esimesse klassi mineva lapse toetust (64 eurot). 

 Parimate koolilõpetajate toetusega tunnustatakse põhikooli (23 eurot või 32 eurot) ja 

gümnaasiumi (32 eurot või 64 eurot) lõpetanuid, summa suurus sõltub sellest, kas laps 

lõpetab kooli neljade-viite, kiituskirja või medaliga. 

 Lapsehoiutoetus (106 eurot kuus). 
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Vähekindlustatud peredele pakub vald lisaks veel alljärgnevaid toetusi: 

 Lasteaia toidu- ja kohamaksu toetus. Lisaks saavad lasteaia toidutoetust taotleda 

suured pered, kui ühest perest käib lasteaias korraga kolm või enam last. 

 Koolitoidu toetust võivad taotleda nii üldhariduskooli pikapäevarühmas käivate kui 

kutseõppeasutuses õppivate laste vanemad, lisaks saab taotleda kutseõppeasutustes 

õppivate õpilaste ühiselamuüüri või sõidutoetust. 

 Töövihikute või koolitarvete toetus. 

 Huvikooli õppemaksu toetus munitsipaalkoolis õppiva lapse õpingute toetamiseks. 

 Laste ravimi- ja prillitoetus. 

 Muu ühekordne rahaline sotsiaaltoetus. 

 Elamukütte (küttepuud, kivisüsi, brikett jm) ostmise osaline kompenseerimine. 

 

2.1.2 Multiprobleemsete isikute hoolekanne  

Multiprobleemsete isikute sotsiaalhoolekande all mõistetakse siinkohal sotsiaalhoolekannet, 

mille sihtgruppideks on vähekindlustatud isikud, töötud ja pikaajalised töötud, 

ravikindlustuseta isikud, kodutud ja kinnipidamiskohtadest vabanenud ning 

sõltuvusprobleemidega isikud. Multiprobleemsete isikutega seotud sotsiaalhoolekande alane 

tegevus on suunatud põhiliselt abivajajatele minimaalse sissetuleku tagamisele ning nende 

iseseisva toimetuleku ja tööga hõivatuse toetamisele.  

Töötute arv hakkas oluliselt kasvama alates 2009. aastast. Kui 2008. aasta 1. juuli seisuga oli 

Kose vallas 25 töötut ja Kõue vallas 4 töötut, siis 2009. aastal oli neid juba vastavalt 184 ja 

45.  

Tabel 19. Registreeritud töötud 
27

 

 01.07. 

2008 

01.07. 

2009 

01.07. 

2010 

01.07. 

2011 

01.07. 

2012 

01.07. 

2013 

01.07. 

2014 

Kogu Eesti  18138 72148 89330 55867 46979 41254 35595 

Harju maakond  6002 20116 38282 25572 16203 13577 10813 

Kose vald  29 184 233 130 82 133 - 

Kõue vald 6 45 70 41 31 27 - 

Kose ja Kõue kokku 35 229 303 171 113 160 114 

 

Sama tendentsi oli näha nii Harjumaal kui kogu Eestis. Töötuid oli kõige enam 2010. aastal ja 

seejärel hakkas nende arv tasapisi vähenema. Edasi on nii Eestis kui Harjumaal vähenemine 

olnud pidev, samal ajal Kose vallas tõusis töötute arv jällegi aastal 2013. Põhjus võib olla 

seotud ettevõtte Bellus Furniture Kose tehase sulgemisega, kus töökoha kaotas korraga 60 

inimest. 2014. aastal on töötute arv hakanud jälle pisut vähenema. 

Toimetulekutoetuste maksmine on seoses töötute arvuga, kuid näitab ennekõike pikaajaliste 

töötute hulka. Toimetulekutoetuse saajate hulk kasvas alates 2009. aastast ja oli kõige suurem 

aastal 2010. Sealt edasi on toetuse saajate arv vähenenud. Kui 2013. aastal suurenes uuesti 

töötute arv, siis toimetulekutoetuse saajate hulk oluliselt ei suurenenud. See näitab, et töötute 

arvu kasvu tõi kaasa ettevõtte sulgemine, kelle töötajatest ei saanud kohe toimetulekutoetuse 

saajaid ja kes on leidsid endale töö enne Töötukassa poolt makstavate toetuste lõppemist.  
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Tabel 20. Toimetulekutoetuseks makstud summa ja rahuldatud taotluste arv aastatel 2008 

kuni 2013 Kose vallas 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toimetulekutoetuse summa 

 (eurodes) 

10 018 24 001 61 014 64 517 50 426 54 133 

Rahuldatud taotluste arv 105 218 440 426 354 360 

 

Kose vallal on alates 2012. aastast olnud tihe koostöö Töötukassaga pikaajaliste töötute tööle 

aitamiseks. Aastatel 2012  ja 2013 pakkus Kose vald oma pikaajalistele töötutele tööharjutuse 

teenust. 2014. aasta kevadel toimus esimest korda Töötukassa tellimusel Kosel tööklubi 

teenus. Koostöö Töötukassaga jätkub  ka edaspidi.  

Tõsine probleem on alkoholisõltuvusega isikute suur osakaal. Valla sotsiaalkorterites elavad, 

kas juhutöödel käivad või ka töövõimetuspensioni saavad alkoholiprobleemiga isikud on suurt 

tähelepanu nõudev inimgrupp. Palju on probleeme korrarikkumistega. Sotsiaalkorterites 

elavad alkoholisõltlased on sotsiaaltöötajatele teada ja nende probleemidega tegeletakse. 

Samas on teada, et on suhteliselt suur hulk heitunuid, eriti mehi vanuses 25 – 45, kes elatuvad 

juhutöödest, on alkoholisõltlased, ei vaja hetkel sotsiaalabi või vajavad seda harva, ei ole 

töötuna arvel ega oma tervisekindlustust. Hetkel saavad nad endaga hakkama, kuid on 

tulevikus kindlasti sotsiaalhoolekannet vajavad isikud. 

Pakutavad teenused ja toetused 

Multiprobleemsetele isikutele pakutakse Kose vallas alljärgnevaid teenuseid:  

 sotsiaaleluruumi teenus; 

 sotsiaalnõustamine; 

 toiduabi jagamine; 

 sotsiaaltransporditeenus; 

 tööturuteenused; 

 pesupesemise ja duši kasutamise teenus Kose Päevakeskuses. 

Lisaks teenustele pakutakse erinevaid toetuseid:  

 toimetulekutoetus; 

 ühekordsed toetused – majanduslike probleemide leevendamiseks, sõidutoetus tööle 

asumisel jm; 

 toetus abivahendite ostmiseks; 

 ravimitoetus; 

 raviteenuste eest tasumine (üldjuhul väljastatakse raviasutusele garantiikiri või 

makstakse tasutud arve alusel). 

2.1.3 Erivajadustega inimeste sotsiaalhoolekanne  

Eestis oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel seisuga 01.01.2013 kokku 137 710 puudega 

inimest. Eesti rahvastikust moodustasid ametlikult tuvastatud puuetega inimesed üle 

kümnendiku (10,4%). Puuetega inimeste arv ja osakaal rahvastikus on pidevalt kasvanud. 

Võrreldes 2006. aastaga on puuetega inimeste arv kasvanud ligikaudu 24 700 inimese võrra 

ning nende osakaal elanikkonnas on suurenenud viiendiku (kahe protsendipunkti) võrra. 

Seisuga 01.01.2014 oli Kose vallas 420 töövõimetuspensionäri. Puudega täiskasvanuid oli 

502, neist 47 raske või sügava puudega inimesel oli hooldaja, kellele vald maksis 

hooldajatoetust. 
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Puudega kuni 16-aastaseid lapsi oli seisuga 01.01.2014 kokku 40, neist kahele lapsele on 

määratud isiklik abistaja ja nelja lapse vanemale maksab vald hooldajatoetust. 

Sotsiaaltöötajatel on suhteliselt hea kontakt peredega, kus kasvavad puudega lapsed. Puuetega 

laste laagrid toimuvad igal suvel juba enam kui 10 aastat. Lisaks on igal aastal ka jõulude ajal 

kokku saadud. See on hea võimalus puuetega laste vanematel kohtuda omavahel, kohtuda 

sotsiaaltöötajatega, suhelda, vahetada kogemusi ja informatsiooni.  

Eluaseme teenust saab hetkel 21 puudega inimest, kes elavad sotsiaalkorterites valla 

erinevates piirkondades. Kohalik omavalitsus osutab vajadusel ka eluruumi kohandamise 

teenust, mida on viimasel aastal vajanud üks liikumispuudega inimene. Palju vajavad puudega 

inimesed sotsiaaltransporditeenust. Vajadusel aitab vald organiseerida abivahendite 

laenutamist, ostmist, transportimist. Kosel ja Ardus käib OÜ Inkotuba üks kord kuus 

kohapeal, võimalus on saada abivahendite alast nõustamist, tellida ja osta inkotooteid. 

Probleeme valmistab see, et kõik rehabilitatsiooniteenused ja eriarsti teenused asuvad Koselt 

kaugel. Põhiliselt käiakse kas Tallinnas või Paides, aga ka Keilas ja Haapsalus. See toob kaasa 

suure vajaduse sotsiaaltransporditeenuse järele. Suur puudus on kohapeal füsioterapeudi 

teenusest.  

Kose Päevakeskuses osutatakse psüühiliste erivajadustega inimestele erihoolekandeteenuseid 

– igapäevaelu, toetatud elamise ja alates 2013. aastast töötamise toetamise teenust. Teenuse 

maht on pidevalt suurenenud (joonis 15). 

 

Joonis 11. Erihoolekandeteenuste kasutajate arv teenuste ja aastate lõikes 

Kose valla eripäraks on suur valla eestkostel olevate isikute hulk. See on seotud kunagise 

Ravila Hooldekodu asumisega vallas ja varem kehtinud nõudega kirjutada inimene 

hoolekande asutusse sisse. Seoses Ravila Hooldekodu likvideerimisega viidi kliendid 

erinevatesse hoolekandeasutustesse üle Eesti. Seisuga 01.01.2014 on Kose valla eestkostel 

kokku 21 inimest, kes elavad erinevates hoolekandeasutustes Tõrvas, Sõmeral, Tapal, 

Valklas, Kehras, Viljandis, Koluveres, Paunkülas, Karulas, Tallinnas, Koerus, Võisikul. 

Eestkoste teostamine on seotud ajaliste ja rahaliste ressurssidega, sest eestkostetavaid on vaja 

külastada, hoolekandeasutustega suhelda jne.  

Pakutavad teenused ja toetused 

Puuetega inimestele pakutavad teenused Kose vallas on alljärgnevad:  

 sotsiaalnõustamine; 

 üldhooldekoduteenus; 

 sotsiaaltransporditeenus; 

 päevakeskuse teenused; 

 erihoolekandeteenused; 
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 isikliku abistaja teenus puudega lapsele; 

 tugiisiku teenus puudega lapsele; 

 eestkoste korraldamine; 

 abivahendi kaartide ja puudega inimeste parkimiskaartide väljastamine. 

Lisaks teenustele pakutakse ka erinevaid rahalisi toetusi:  

 puudega täisealise inimese ja puudega lapse hooldaja toetus; 

 ravi- ja rehabilitatsioonivahendite ostmise toetus; 

 

2.1.4 Eakate inimeste sotsiaalhoolekanne  

Seisuga 01.01.2014 oli vallas 1420 vanaduspensionäri. Analüüsides Statistikaameti andmeid 

aastate 2007 kuni 2014 lõikes, on näha, et inimeste eluiga pikeneb ja igal aastal lisandub väga 

kõrges vanuses inimesi. See tähendab ka suuremat koormust eakate sotsiaalhoolekandele. 

Rohkem inimesi vajad koduhooldusteenust, üldhooldekodu teenust, tervishoiuteenuseid, 

sotsiaaltransporditeenust. Väga oluline teema on eakate aktiviseerimine – päevakeskuse 

teenused, eakate ühistegevuste toetamine, eakate ühenduste toetamine, et säilitada eakate 

teovõimet võimalikult pikka aega.  

 

 
Joonis 12 Kose valla eakate elanike arv vanusegruppide lõikes

28
 

Tegutseb viis eakate ühendust: MTÜ Hõbelõim Orus, „Sügisrõõm“ Kose-Uuemõisas, 

„Elulõng“ Kosel, „Kuldne sügis“ Ardus ja „Hõbejuus“ Habajal. 

Pakutavad toetused ja teenused  

Eakate toimetuleku hõlbustamiseks pakutakse alljärgnevaid teenuseid:  

 sotsiaalnõustamine nii eakatele kui nende pereliikmetele; 

 üldhooldekoduteenus; 

 päevakeskuseteenused; 

 sotsiaaltransporditeenus; 
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 koduhooldusteenus; 

 eakatele suunatud vabaaja tegevuste toetamine. 

 

Lisaks teenustele pakutakse ka alljärgnevaid rahalisi toetusi:  

 hooldajatoetus; 

 toetus küttepuude ostmiseks; 

 toetus ravi- ja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks; 

 tähtpäevatoetus. 

2.1.5 Kose vallas asuvad tervishoiu- ja hoolekandeasutused 

Vallas on kolm hoolekandeasutust: Oru Vanurite Kodu, Kose Päevakeskus, MTÜ Paunküla 

Hooldekeskus. 

Oru Vanurite Kodu on 8 kohaga üldhooldekodu teenust pakkuv asutus, mis asub Oru 

Lasteaiaga samas majas. Oru Vanurite Kodu on väike ja hubane, pikaajalise personaliga 

üldhooldekodu. Kuna korraga on tööl ainult üks hooldaja, siis saab teenust pakkuda ainult 

nendele klientidele, kes on ise suutelised liikuma. Kõik töötajad on jõudnud pensioniikka.  

Kose Päevakeskuses on tööl juhataja, 0,5 koormusega sotsiaaltöötaja puuetega inimeste alal, 

kolm tegevusjuhendajat, kes osutavad erihoolekandeteenuseid. Nendest üks tegevusjuhendaja 

on 0,5 koormusega. Erihoolekandeteenuse osutamiseks on vajalik arv tegevusjuhendajaid 

olemas, ühel vaja läbida tegevusjuhendaja koolitus. Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise 

teenuse tegevusload vajavad uuendamist ja läbi mõtlemist, millise teenuse mahtu saab ja on 

vajalik suurendada.  

Päevakeskuses osutatakse veel pesupesemise teenust, saab käia duši all, terviseteenuseid (nt 

saab vererõhku mõõta). Lisaks saab osaleda huvitegevuses ja erinevatel üritustel. 

Päevakeskuse ruume on kasutatud ka tööharjutusteenuse läbiviimiseks. Päevakeskuse juures 

asuv turvatuba on sihipäraselt kasutamata. 

MTÜ Paunküla Hooldekeskus asub Paunküla külas, endises baltisakslaste Hagenmeistrite 

mõisa peahoones. Territooriumi pindala on 9,61 ha, millest parkmets moodustab 5,8 ha. 

Territooriumi läbib Pirita jõgi ja hooldekeskuse hooned paiknevad looduslikel nõlvadel. 

Paunküla Hooldekeskuse hooned kuuluvad Kose vallale.  

Hooldekeskuses on võimalik viibida vastavalt soovile kas alaliselt või lühiajaliselt. 

Hooldekeskuses on kohti 80, sellest naistele 64 ja meestele 16 kohta. Hooldekeskuses on 39 

töötajat. Kose valla kliente on Paunküla Hooldekeskuses olnud järjepidevalt 10.  

2.1.6 Tervishoid 

Seisuga 01.01.2014 on Kose vallas kokku neli perearsti vastuvõttu. Kose alevikus võtavad 

vastu perearstid dr. Kaia Viiul ja dr. Olev Pikk OÜ Kose Perearstikabinet, dr. Aksa Veinpalu 

OÜ Kose Perearstikeskus ja dr. Eerika Kesküla OÜ Tervis.E.Ke ning Ardu ja Habaja alevikus 

dr. Anne Ermel OÜ Kõue Perearstikeskus. Eriarstidest võtab Kose alevikus vastu günekoloog, 

kelle vastuvõturuumid asuvad Kose Spordimajas (asutatavas Kose Tervise ja Vabaaja 

keskuses). OÜ Silmarõõm silmaarsti vastuvõtt toimub Kose alevikus ja Ardu alevikus paar 

korda aastas. Üldiselt suunatakse valla kodanikud eriarstide vastuvõtule peamiselt Tallinna 

või Paide meditsiiniasutustesse. Kosel asub SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kose osakond, 

kus toimub tuberkuloosi ja kopsuhaiguste ravi. Hambaravi võimalused on olemas Kose ja 

Ardu alevikes: Kosel Kose Hambaravi OÜ ja OÜ Hambaravi Malle Veering ning Ardus 
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Annely Hordo hambaravikabinet. Apteek asub Kose alevikus ja on avatud kuus päeva 

nädalas. Teised valla keskusele lähimad apteegid asuvad Kehras, Raasikul ja Jüris.  

Kiirabiteenust osutab OÜ Karell Kiirabi kiirabibrigaad paiknemisega Kosel PERH-i Kose 

osakonna ruumides.  

2.2 Turvalisus ja politsei 

Valla territooriumil tegelevad korrakaitsega Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Ida-

Harju Politseipiirkonna Rae-Anija konstaablijaoskonna Kose konstaablipiirkonna konstaablid. 

Piirkonna konstaabli koht on enamasti täidetud ning koostöö vallaga hea. Lisaks politseile 

aitavad korda tagada abipolitseinikud ning koostöös valla ja ettevõtjatega loodud MTÜ Kose 

Korravalve. Valla territooriumil on moodustatud 2 naabrivalve piirkonda: Pärtlimäe 

naabrivalve piirkond ja Kaasiku naabrivalve piirkond Kose alevikus. Kose piirkonnas 

tegutsevad veel Kodukaitse ja Kaitseliit. 

2013. aastal võrreldes 2012. aastaga on Kose vallas kuritegevus langenud 14%, sh endise 

Kõue valla territooriumil 17%. Alaealiste poolt pandi toime 6 kuritegu, 2012. aastal 4 

kuritegu. 

Tabel 21. Registreeritud kuriteod Harjumaal, Kose ja Kõue vallas 2011-2013
29

 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased, isikuvastased, liiklus- ja avaliku rahu vastased 

kuriteod. Võrreldes 2012. aastaga on vähenenud varavastaste kuritegude arv (-16%), mille 

dünaamikat mõjutavad enim vargused (KarS
30

 § 199). Vähem on registreeritud ka 

isikuvastaseid ja avaliku rahu vastaseid kuritegusid. Veidi on kasvanud liikluskuritegude arv, 

sh joobes juhtimised (KarS § 424). 

 

Joonis 13. Peamised kuriteoliigid Kose ja Kõue vallas kokku 2011-2013 

Väärtegusid on Kose vallas registreeritud võrreldes 2012. aastaga 38% vähem, sh endise 

Kõue valla territooriumil 42% vähem. Alaealiste väärtegusid registreeriti 43% vähem. 
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 Politsei- ja Piirivalveamet, ALIS andmed 
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 Karistusseadustik 
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Tabel 22. Registreeritud väärteod Harjumaal, Kose ja Kõue vallas 2011-2013 

 

Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse rikkumised, mida on võrreldes 2012. 

aastaga registreeritud 39% vähem. Vähenenud on ka alkoholiseaduse, karistusseadustiku, 

liikluskindlustuse seaduse, teeseaduse ja tubakaseaduse rikkumiste arv. 

 

Joonis 14. Peamised väärteoliigid Kose ja Kõue vallas kokku 2011-201331 

Inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv on 2013. aastal kasvanud, võrreldes 2012. aastaga oli 5 

liiklusõnnetust enam. 2013. aastal sai liikluses vigastada 21 inimest, neist 20 endise Kose 

valla territooriumil. Enamik inimkannatanuga liiklusõnnetusi toimub Tallinn-Tartu-Võru- 

Luhamaa teel, kus toimus 7 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest 

ja hukkus 1  inimene. 

Tabel 23. Liiklusõnnetused Kose ja Kõue vallas kokku 2011-2013 

 

Kose vallas on probleemiks vargused kauplustest (peamiselt „Konsum“), eluruumidest, 

metalli- ja kütusevargused. Elumajadest on toimunud vargused päevasel ajal kui pererahvast 
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kodus pole ja öisel ajal kui kõik magavad. Metalli- ja kütusevargused pannakse toime 

peamiselt õhtusel ja öisel ajal tootmis- ja tööstusettevõtete juurest. Metallivargused toimuvad 

ka pikalt tühjalt seisvate eramute hoovidest või kasutuses mitteolevatest tootmishoonetest. 

Probleemiks on alaealiste poolt tubaka ja alkoholi tarbimine. Alaealised käivad suitsetamas 

peamiselt Kose söökla taga oleva kuuri ning koolimaja kõrval oleva rularambi juures. 

Politseile on laekunud informatsiooni, et Kose vallas tarvitatakse ja levitatakse narkootikume.  

Liiklusalaselt on peamiseks probleemkohaks joobes sõidukijuhtimised. Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa tee ääres ja Habajal elavatel lastel on probleeme sõidutee ületamisega, kuna 

puuduvad ülekäigurajad. Habajal on probleemiks veel läbi asula kihutavad palgiveokid.  

 

Joonis 15. Päästeteenistuste registreeritud tulekahjude arv Kose vallas32 

2013. aastal registreeriti valla territooriumil 42 tulekahju. Vardjas asub riiklik Põhja-Eesti 

Päästekeskuse Kose päästekomando. Tulekustutamise tarvis on Kose vallas moodustunud 

kaks vabatahtlikku päästeseltsi: MTÜ Kõue Päästeselts ja MTÜ Alansi Vabatahtlik 

Pääseselts, kes omavad vajalikku tuletõrjetehnikat. 

2.3 Ettevõtlus 

Ettevõtete juurdekasvu tempo on olnud viimastel aastatel selgelt kiireim Tallinnas ja 

Harjumaal ning muudes maakondades, kus ettevõtlusaktiivsus on olnud niigi kõrgem ka 

varem. Ettevõtlusaktiivsus on pärast 2009. aasta seisakut pidevalt kasvanud. Pärast kahte 

majanduskriisijärgset kiire majanduskasvu aastat ettevõtlussektori areng stabiliseerus 2012. 

aastal. Ettevõtete majandusnäitajad paranesid, kuigi nende kasv aeglustus
33

.  

Maksumaksjate arv Kose vallas oli 01.01.2014 seisuga 3 229 inimest. Keskmine 

maksumaksjate arv kuus 2013. aastal oli ühinenud valla andmetel 3 231 inimest, 2012. aastal 

vastavalt 3 264 inimest. Maksumaksjate arv vähenes 2013. aastal võrdluses 2012. aastaga 33 

inimese võrra
34

. 
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Joonis 16. Maksumaksjate arv Kose vallas kokku 2007-2014 
35

 

 

Ettevõtluse arendamiseks on vallas olemas põhiline vajalik infrastruktuur (haridus, tervishoid, 

kultuur ning ka teenindussfääri ettevõtlus), mis loob head eeldused edasiseks arenguks. 

Olulisemateks tegevussuundadeks põllumajanduse kõrval on mööblitööstus, mis on vallas 

esindatud mitme tootja näol ning piimatoodete tootmine Kosel. Olulisteks ettevõteteks vallas 

on Ardus paiknev 100 töötajaga Maru Metall, mis toodab ehituses kasutatavaid 

teraskonstruktsioone. Kolus asuvad AS Klaasimeister ja AS Flagmore. Kindlasti ka AS 

Standard, MTÜ Paunküla Hooldekeskus, Halver Mööbel OÜ ja OÜ Corle. Kõigis eeltoodutes 

on 2014. aastal tööl üle 20 Kose valla sissekirjutusega inimese. Lisaks on vallas aktiivne 

teenindussektor (turismitalud, spordibaas, külalistemaja jm) ja turismisektor, mis põhiliselt 

tegutseb mikro- ja väike-ettevõtjate baasil. Tuntuimad nendest on OÜ Oxforell, Kuke Camp 

OÜ ja OÜ Viking Forell, samuti Tuhala Looduskeskuse MTÜ. Turismiettevõtjad suudavad 

ära kasutada nii kohaliku looduse eeliseid kui Tallinna lähedust, samas ei ole valla 

turismisektori võimalused veel ammendunud. Enim registreeritud ettevõtteid on 

põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas ja nende hulgas enim kohalikke töötajaid on OÜ 

Kuivajõe Farmeris, Vilama Taluühistus ja Triigi Seakasvatuse OÜ-s. 

Kose vallas oli Äriregistri andmetel seisuga 25.07.2014 registreeritud 568 ettevõtet. Lisaks 

100 mittetulundusühingut, 3 tulundusühistut, 3 täisühingut, 1 sihtasutus ja 1 usaldusühing.  
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Joonis 17 Harjumaa tõmbekeskused 
36
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Tabel 24. Majanduslikult aktiivsete ettevõtjate arv Kose ja Kõue vallas kokku õigusliku vormi 

järgi aasta lõpu seisuga 2009-201337 

Õiguslik vorm 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktsiaselts 9 7 7 7 7 

Osaühing 245 281 290 319 338 

Füüsilisest isikust ettevõtja  62 147 132 130 121 

Tulundusühistu 2 2 2 2 2 

Mittetulundusühing 199 207 212 212 219 

Sihtasutus 3 4 6 5 4 

Usaldusühing  2 1   

Täisühing   1  6 

Riiklik üksus 1 1 1 1 1 

Kohaliku omavalitsuse üksus 30 30 29 26 27 

Kokku 551 682 681 702 725 

 

Tabelist nähtub, et ettevõtjate arv Kose vallas on 2009. aastast suurenenud 174 ettevõtte võrra 

jõudes 2013. aastaks 725 ettevõtteni. Suurenenud on peaaegu kõigi ettevõtlusvormide osa, 

välja arvatud aktsiaseltsid ning riiklikud ja kohaliku omavalitsuse üksused.  

Tabel 25. Kose ja Kõue valla ettevõtted põhitegevusalade lõikes kokku aastatel 2009-201338 

Tegevusala 2009 2010 2011 2012 2013 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 73 92 93 89 89 

Mäetööstus  1 1 1 1 

Töötlev tööstus 34 48 52 57 51 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine 1 1 1 1 

 

1 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2 2 2 2 2 

Ehitus 37 43 44 48 58 

Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja 

isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont 48 68 76 76 

 

79 

Veondus ja laondus 23 26 24 28 25 

Majutus ja toitlustus 12 12 10 10 9 

Info ja side 6 9 7 12 12 

Finants- ja kindlustustegevus  2 4 1 3 

Kinnisvaraalane tegevus 12 17 15 14 12 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 29 44 39 47 49 

Haldus- ja abitegevused 19 24 15 22 26 

Haridus 2 8 8 7 9 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 7 9 9 9 10 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5 9 9 11 11 

Muud teenindavad tegevused 8 25 24 23 27 

 Kokku 318 440 433 458 474 

Kose vallas on enim põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas tegutsevaid 

ettevõtteid (kokku 89 ettevõtet), sellele järgneb hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, 

mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont (kokku 79 ettevõtet). 

Tugevalt on esindatud ehitussektor, kus tegutseb 58 ettevõtet. Oluliselt vähemal määral on 
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vallas majutus- ja toitlustussektori ettevõtteid (9), samas on vallal suur turismimajanduslik 

potentsiaal. Üldse tegutseb vallas ettevõtteid 19 sektorist. 

Tabel 26. Kose ja Kõue vallas kokku registreeritud äriühingud töötajate koguarvu järgi 39 

  

  

Kose ja Kõue vallas registreeritud äriühingute töötajate koguarv 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mikroettevõtted (1-9 töötajat) 288 412 404 427 443 

Väikeettevõtted (10-49 

töötajat) 29 25 26 27 

28 

Keskmise suurusega 

ettevõtted (50-249 töötajat) 1 3 3 4 

 

3 

Kokku  318 440 433 458 474 

Tabelist 25 nähtub, et väikestel, eriti just mikroettevõtetel on väga oluline roll töökohtade 

loojana. Suurusgruppide lõikes on tööhõive kasvanud just enim mikroettevõtetes.  

Eesti Töötukassa andmetel on töötute arv ühinenud Kose vallas 2013. aasta lõpuks 132 

inimest (2012. aastal 144 inimest). Vaatamata töötute arvu vähenemisele, valitseb sarnaselt 

eelnenud perioodiga Kose vallas tööjõupuudus ja ettevõtted on sunnitud oskustöötajaid 

kaugemalt otsima.  

 

Joonis 18. Keskmine Kose valla elanike brutopalk kokku kvartalite lõikes
40

 

Keskmine kuusissetulek valla ühe maksumaksja kohta 2013. aastal oli Kose vallas 911 eurot 

(2012. aastal 873 eurot) ja Kõue vallas 2013. aastal 863 eurot (2012. aastal 820 eurot). Eestis 

oli 2013. aastal keskmine kuutöötasu 948 eurot
41

. 
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2.3.1 Turism 

Tallinna lähedusest ning valda läbivast Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teest tulenevalt on vallal 

head turismi arendamise võimalused. Tänu looduse mitmekesisusele on olemas head 

tingimused aktiivse puhkuse korraldamiseks. Tähtsamad loodusturismi külastusobjektid on 

Tuhala karstiala ja sellel asuv Nõiakaev ning Saula Siniallikad. Potentsiaalsed puhke- ja 

virgestusalad on Pirita jõe äärsed alad, Paunküla ja Tuhala maastikukaitsealad ning Mahtra, 

Tammiku ja Kämbla looduskaitsealad. Rekreatsiooni eesmärgil kasutatakse ka Kose aleviku 

piiridesse jäävaid kaitsemetsi.  

Valla vaatamisväärsemad kultuuriobjektid on Kose-Uuemõisa Koduloomuuseum, Kose ja 

Tuhala kirikud ning vanad mõisakeskused Kose-Uuemõisas, Orus, Ravilas, Tammikul, 

Triigis, Harmis ja Tuhalas.  

Vallas on rajatud kergliiklusteid, matkateid ja -radu, millest osa on kasutatavad talvel ka 

suusaradadena, nt Tuhalas, Siniallikal, Kose lauluväljaku ümbruses. 

Puhkuse- ja kooskäimiskohtadeks kohalikele elanikele on kujunenud külade kokkutulekute 

kohad. Majutust ja puhkamisvõimalusi pakutakse Ardu ja Kose-Uuemõisa alevikes ning 

Triigi, Oru, Saula, Paunküla, Kiruvere ja Kata külades. 

Vallas on mitmed looduskaitsealad: Kuivajõe kaitseala (22 ha) Kuivajõe säng – karstiala; 

Tuhala maastikukaitseala (188 ha), Tammiku looduskaitseala (390 ha), Mahtra 

looduskaitseala (7569 ha), Kämbla looduskaitseala (164 ha), Tuhala lossipark (5,1 ha), Ravila 

park , Kose-Uuemõisa park, Tammiku parkmets (tammik). 

Looduskaitsealused üksikobjektid Kose vallas on Kooli pärnad Oru külas, Kurena pärnad 

Kanavere külas, Kõlli-Tooma tamm Kose-Uuemõisas, Lendermaa ussikuusk Nõmbra külas, 

Saula siniallikad Saula külas, Krei allikad Krei külas, Toomingmäe allikad Vardja külas ja 

Kose allikad Kosel.  

Turismiettevõtlusega tegeleb vallas 11 majutusettevõtet, 11 toitlustusettevõtet, sh pakuvad 

enamus majutusettevõtteid ka toitlustust. Lisaks pakutakse aktiivse puhkuse veetmise 

võimalusi. Tuntuimad majutus- ja turismiettevõtted ja brändid on Viikingite küla, OÜ 

Oxforell, Kõue Mõis (Kau Manor), Paunküla Heaolukeskus ja Kuke turismitalu.Kose vallas 

asub miniloomapark Polli loomaaed. 

2.4 Tehniline infrastruktuur 

2.4.1 Teed ja tänavad 

Kose valda läbiva Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee liiklusintensiivsus on viimase 10 aasta 

jooksul mitmekordistunud. Kavandatav uus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee trass läbib 

samuti valla territooriumi.  

Kohalikke teid ja tänavaid, mida vald peab korras hoidma, on ligikaudu 657,2 km. Kohalikud 

teed on valdavalt rahuldavas seisus. Suviseid hooldetöid tehakse minimaalses ulatuses, 

omavahendid kuluvad valdavalt lumetõrjeks. Teehooldustöid on tellitud valla poolt 

töövõtulepingute ja hankemenetluste korras. Teede ehitamise ja rekonstrueerimise käigus on 

tihedama asustusega aladel muudetud tänavaid ja maanteede lõike tolmuvabaks. 

Investeeringute tegemist teedele reguleerib Kose ja Kõue valla ühinemisleping ning Kose 

valla teehoiukava. 

Tänavavalgustus on järgmistes asustatud punktides: Palvere, Ravila, Kose, Kose-Uuemõisa, 

Karla, Sepa, Oru, Männimäe, Heinamäe, Vardja, Ardu, Habaja, Ojasoo, Paunküla ja Äksi.  
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Kohalikel teedel on kokku 8 silda. Kose valla kohalike teede kohta on koostatud teederegister. 

2013. aastal valmis ligikaudu 2 km pikkune kergliiklustee Koselt Kose-Ristini.  

2.4.2 Ühistransport 

Vallasisene ühistransporditeenus on lahendatud õpilasliinide baasil. Alates 2009. aastast on 

valla siseliinide korraldamine antud üle MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus. Alates 

01.05.2014 on Kose vallas moodustatud 5 valla siseliini, mida teenindab riigihanke võitnud 

ettevõte. Koolipäevadel on bussid liinil kuni 8 korda päevas, koolivaheaegadel kuni 3 korda 

päevas, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel liiklust siseliinidel ei toimu. Kogu 

liinikilomeetrite arv on kasvanud 105 tuhandelt kilomeetrilt 2005. aastal 143 tuhande 

kilomeetrini 2010. aastal ja 157 tuhande liinikilomeetrini 2014. aastal. 

Alates 2012. aastast toimib ühtne piletisüsteem Harjumaal ja Tallinnas.  

Lisaks avalikele liinidele sõidab Kose-Tallinn-Kose suunal kaks väikebussiliini tööpäevadel 

18 ja puhkepäevadel 11 korda päevas. Valda teenindavad Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel 

sõitvad kaugliini bussid (mitte-ekspress).  

2.4.3 Vesi, kanalisatsioon ja küte 

Ühisveevärgiga hõlmatud alad on Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila, Ardu ja Habaja alevikes 

ning Vardja, Palvere, Karla ja Oru külades, Kuivajõe küla Sepa väikekohas ning Tuhala külas 

Otiveski elurajoonis . Ühisveevärki on ühendatud üle poole valla majapidamistest, suuremates 

asulates 60-90% majapidamisest. Kose valla vee-ettevõteteks on OÜ Kose Vesi, SA Kõue 

Varahaldus ja OÜ Tuhala Vesi. Kahe esimese omanikuks on 100% Kose vald. 

Vallas on neli kaugküttepiirkonda – Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikus, mida teenindab 

alates 1. juulist 2013 OÜ Kose Vesi, ja Ardu alevikus, mida teenindab SA Kõue Varahaldus. 

Soojatrasside kogupikkus on 4845 m OÜ Kose Vesi haldusalas ja 1098 m SA Kõue 

Varahalduse haldusalas.  

1. juulist 2013 ühendati liitmise teel OÜ Kose Vesi ja U-M Soojus OÜ, mille järgselt OÜ 

Kose Vesi võttis üle U-M Soojus OÜ kliendid, varad ja kohustused.  U-M Soojus OÜ poolt 

2013. aasta alguses läbi viidud riigihanke tulemusel kohustus kütteperioodi alguseks eduka 

pakkumise teinud AS Pelletiküte valmis ehitama Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila katlamajad. 

Katlamajad valmisid tähtaegselt ning kasutavad nüüd soojusenergia tootmiseks pelletit. 

Vastavalt lepingule opereerib katlamaju 12 aastat AS Pelletiküte.  

2014. aastal rekonstrueeriti ja viidi Ardu alevikus asuv keskküttekatlamaja üle hakkepuidule 

ning CO2 toetusega rekonstrueeriti viimane osa Ardu aleviku soojatrassidest (736 m). 

Väiksemates asulates kasutatakse korterelamutes ja valla asutustes lokaalkatlamaju. Kose 

vallas puudub gaasivarustus. Kose alevikus paikneb elektri jaotusvõrgu 35 kV alajaam.  

2.4.4 Elamumajandus 

Eluruumidega varustatus vallas ületab nii Eesti kui ka Harju maakonna keskmist taset.  
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Tabel 27. Eluruumide arv seisuga 31.12.2011 
42

 

 Eluruumide arv 

Eluruumide 

kogupind, m² 

Keskmine pind elaniku 

kohta, m² 

Kogu Eesti 544 967 38 440 262 30,5 

HARJU MAAKOND 232 951 15 916 350 29,4 

Kose vald 2 116 179 368 33,3 

Kõue vald 617 52 691 34,4 

Kose ja Kõue vald kokku 2 733 232 059 33,85 
43

 

 

Pärast 2006. aastat valminud eluruume oli seisuga 25.08.2014 vallas 101 ning kõik need on 

eraomandis.  

Tabel 28. Asustatud tavaeluruumid seisuga 31.12.2011 
44

 

 

Kõik hoone 

liigid Korterelamu Ühepereelamu 

Muu 

väikeelamu 

Korteri(te)ga 

mitteelamu 

Kogu Eesti 544 967 383 806 140 164 19 987 1 010 

HARJU 

MAAKOND 232 951 187 735 36 080 8 782 354 

Kose vald 2 116 1 121 906 78 11 

Kõue vald 617 295 286 33 3 

Kose ja Kõue vald 

kokku 2 733 1 416 1 192 111 14 

 

Sarnaselt Eesti elanikele üldiselt, elab enamus Kose valla elanikest korter- või 

ühepereelamutes. 

2.5 Keskkond ja jäätmemajandus 

2.5.1 Keskkond 

Vallas paiknevad Tuhala maastikukaitseala, Tammiku ja Kämbla looduskaitsealad, osaliselt 

Paunküla ja Mahtra looduskaitsealad, mitmed pargid ja kaitstavad loodusobjektid. Valla 

territooriumil asuvaid riigimetsi haldab Riigimetsa Majandamise Keskus, era- ja omanikuta 

metsadega tegeleb Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla Regiooni piirkondlik metsanduse 

spetsialist. 

Kose vallas asuvad osaliselt või täies ulatuses viis looduskaitseala: Tammiku looduskaitseala 

(edaspidi sulgudes eeskirja kehtestamise määrus, RT I 2005, 41, 333), Tuhala 

maastikukaitseala (RT I 1998, 102, 1680), Kämbla looduskaitseala (RT I 1998, 104, 1730), 

Mahtra looduskaitseala (RT I 2007, 29, 173) ja Paunküla maastikukaitseala (RT I 2006, 16, 

127). Lisaks asuvad Kose vallas kaitsealadena Harmi mõisa park, Kose-Uuemõisa park ja 

Ravila mõisa park.  

Haljasalasid hooldatakse Kosel, Kose-Uuemõisas, Orus, Ardus, Habajal ja Ravilas. Haljastuse 

hooldustöid teevad hankelepingu alusel eraettevõtted ja vallale kuuluv SA Kõue Varahaldus. 
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 Arvutatud aritmeetilise keskmisena 
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Suveperioodil on tööl heakorratööline, kes hooldab Kose aleviku haljasaladele istutatud puid-

põõsaid ja püsikuid.  

2.5.2 Jäätmemajandus 

Olmejäätmete veoga tegeles korraldatud olmejäätmete veo konkursi tulemusena Radix 

Hoolduse OÜ. Olmejäätmete ladustamiseks kasutatakse Jõelähtme ja Väätsa prügilaid. 

Jäätmete kogumine toimub liigiti, mida korraldab ja finantseerib Kose Vallavalitsus. Elanike 

jaoks on teenus tasuta. Harjumaa omavalitsused moodustasid jäätmemajanduse paremaks 

korraldamiseks MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus, mille eesmärk on läbi viia 

hankemenetlused eraldi olmejäätme veo ja olmejäätme ladustamise teenuse pakkujate 

leidmiseks. 

Vallas toimub ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt – keskne kogumisjaam asub Kose 

alevikus asuvas bensiinijaamas ning kogumispunktid on veel neljas kohas. Kauplustes ja 

koolides on vanade patareide kogumiskonteinerid. Suuremõõtmelisi jäätmeid viiakse ära 

kampaania korras.  

Vaatamata valla poolt loodud süsteemile leidub inimesi, kes oma prügi metsa alla viivad ja 

nende nn lokaalsete prügilate likvideerimine käib vallal rahaliste vahendite puudumise tõttu 

üle jõu. 

2.6 Valla haldusaparaat 

2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel oli Kose vallas valimisnimekirja kantud 5665 

elanikku. Kohalike omavalitsuste volikogude valimisaktiivsus on viimastel valimistel 

kõikunud vastavalt üleriiklikule tendentsile, aga olnud üldiselt kõrgem kui Eesti Vabariigis 

keskmiselt. 

 

 

Joonis 19. Kohalikel valimistel osalemise aktiivsus 1999-2013 

Kose ja Kõue valla ühinemislepingus lepiti kokku, et uus ühinenud vallavolikogu on 19 

liikmeline ja valimised toimuvad ühes ringkonnas. Volikogu tööorganid on: 

 eestseisus; 

 alatised komisjonid; 

 ajutised komisjonid; 

 töörühmad. 

Uus volikogu moodustas 5 alalist komisjoni:  

 revisjonikomisjon; 
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 keskkonna ja maakomisjon; 

 eelarve- ja majanduskomisjon; 

 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; 

 haridus- ja kultuurikomisjon. 

Volikogu ja selle komisjone teenindab jurist-volikogu sekretär. Volikogu esimees ei ole 

põhikohaga ametis. Volikogu poolt kinnitatud vallavalitsus on 6-liikmeline. Kokku on Kose 

valla valitsus- ja haldusorganisatsioonis 26,5 teenistuskohta. 

 

Joonis 20. Kose Vallavalitsuse ja haldusaparaadi struktuur 2014. aastal 

Kose Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise 

tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud 

ülesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, valla põhimäärusest ja teistest 

volikogu õigusaktidest. 

Kose vallamaja, milles töötavad volikogu, vallavalitsus ja haldusaparaat, asub Kose alevikus 

aadressil Hariduse tänav 1. Kulud vallavalitsuse ja -volikogu tööks on 2014. aasta eelarves 

689 617 eurot ehk 8,57% eelarve kuludest.  

Kose vallal on 21 valla ametiasutuse hallatavat asutust, milles töötab 370 inimest (2013. aasta 

lõpu seisuga). Vallal on 7 vabaaja-, kultuuri- ja spordiasutust, 12 haridusasutust, 2 

sotsiaalasutust. Kohaliku omavalitsuse 100 %-s omandis on kaugkütte-, veevarustuse-ja 

kanalisatsiooniteenust pakkuv OÜ Kose Vesi ja SA Kõue Varahaldus. Valla omandisse 

kuuluvad ka MTÜ Paunküla Hooldekeskuse varad, mis on antud mittetulundusühingule tasuta 

kasutusse. 

2.7 Valla eelarve 

Kose valla (endiste Kose ja Kõue valla) 2013. aasta tegevustulud olid kokku 8 795 (2012. 

aastal 9 770) tuhat eurot. Tegevustulude vähenemise 975 tuhat eurot põhjustas saadud toetuste 

vähenemine, samas kasvasid maksutulud 262 tuhande euro võrra, millest tulumaksu osa oli 
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7,25%. Suurenduse tingis vabastus maamaksust. Kose valla eelarve põhitegevuskulud olid 

2013. aastal kokku 6 702 tuhat eurot ja põhitegevustulem 895 tuhat eurot.  

Maksutulude osakaal valla põhitegevustuludes on aastate jooksul suurenenud, kuid jääb 

Harjumaa (va Tallinn) kohalike omavalitsuste keskmisele näitajale veel alla.  

 

Joonis 21. Kose valla eelarvesse kokku laekunud tulumaks aastatel 2005-201445 

Tulumaksu laekumine on vaadeldaval perioodil olnud kõige parem 2008. aastal. Tasapisi 

hakkab tulumaksulaekumine valla eelarvesse taastuma. Üksikisiku tulumaksu laekumine 

2014. aasta esimesel kuuel kuul on veidi suurem võrreldes viimaste aastate laekumisega, 

olenemata sellest, et Kose vallast on välja rännanud üle 100 inimese.  

 

Joonis 22. Maksumaksjate arv aastatel 2005-2014 
46
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Kose valla eelarve põhitegevustuludest moodustavad põhiosa maksutulud. Kuivõrd 

maksutuludest moodustab enamuse üksikisiku tulumaksu laekumine, siis mõjutab tulumaksu 

laekumine ka enim valla põhitegevustulusid. Tulumaksu laekumine Kose vallas on pärast 

majanduslanguse aastaid stabiliseerunud ning 2013. aasta laekumine oli veidi suurem kui 

2008. aasta maksimumlaekumine. 2013. aasta tegevustuludest moodustas tulumaksu 

laekumine valla eelarvesse 46,9% (2012. aastal 39,4%) valla kogueelarvest, saadud toetused 

jooksvateks kuludeks 22,6% (2012. aastal 15,5%), saadud toetused põhivarainvesteeringuteks 

15,3% (2012. aastal 33,5%). Müüdud tooted ja teenused moodustasid 2013. aastal 7,1% 

(2012. aastal 5,7%). Ülejäänud tegevustulud moodustavad vähem kui 4% valla tuludest.  

 

 

Joonis 23. Kose valla tegevustulud kokku 2008-201347 

2013. aastal suurenesid konsulideerimisgrupi tegevuskulud 202 tuhande euro võrra, neist 

enim kasvas tööjõukulu 351 tuhat eurot. Kulutused põhivara soetamiseks vähenesid võrreldes 

2012. aastal 1 838 tuhande euro võrra. Oluliselt suurenesid kulutused laenude tagasimaksetel 

1 572 tuhat eurot, mis iseenesest on hea tulemus, arvestades uue Euroopa Liidu vahendite 

programmperioodi võimalustega investeerimistegevusteks täiendavate laenuvahendite 

kaasamist.  
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Joonis 24. Kose ja Kõue valla tegevuskulud kokku 2008-2013 48 

Kose valla 2013. aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 3,76% (2012. aastal 

3,5%), tööjõukulud 33,9% (2012. aastal 31,2%), laenude tagasimaksed 17,8%, 

majandamiskulud 19,7% (2012. aastal 18,05%), muud tegevuskulud 24,84 %. Tegevuskulude 

proportsioon kahe aasta lõikes on mõnevõrra muutunud. Suurenenud on tööjõukulude, 

majandamiskulude ja antud toetuste osatähtsus.  

 

 

Joonis 25. Kose ja Kõue valla eelarve põhitegevuskulud kokku aastatel 2008-2013 

tegevusvaldkondade lõikes 
49
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Kose valla eelarve kuludest valdkonniti moodustavad kõige suurema osa kulutused haridusele 

ehk 3 925 (2012. aastal 3 975) tuhat eurot, sellele järgnevad kulutute liik vaba aeg ja kultuur 

2 584 (2012. aastal 3 435) tuhat eurot. 2013. aastal kajastuvad 1 895 (2012. aastal 323) 

tuhande euro ulatuses kulutused, mis ei ole valdkonniti täidetud. Võrreldes 2012. aastaga on 

täitmata kulukohtade rida oluliselt suurenenud, mis moonutab ka valdkondlikku analüüsi, 

seega ei ole võimalik võrrelda kahte viimast aastat valdkondlikult.  

Investeeringuid põhivarasse on Kose valla eelarvest perioodil 2008-2013 finantseeritud kokku 

3 164 tuhande euro ulatuses. Investeeringutest suur osa on tehtud kaasates sihttoetusi. Aastatel 

2007-2013 on sihtvahendeid investeeringuteks saadud kokku 2 325 tuhat eurot, enamus 

investeeringutest on saadud Euroopa Liidu toetusmehhanismidest. 

 

Joonis 26. KOV toetused toetuse liikide lõikes 2003-201450 

Kose valla investeerimistegevus on hoogustunud pärast majandussurutist alates 2012. aastast. 

Enamus Euroopa Liidu projektidest on algatatud 2009. aastal. 2014.-2015.aastal on EL 

vahendite toel tehtavate arendusprojektide elluviimisel kahe programeerimisperioodi vaheline 

paus. Samas on see aeg, kus ette valmistada uusi investeerimistegevusi. 

Kose valla konsolideerimisgruppi kuuluvad valla tütarettevõtted: SA Kõue Varahaldus, OÜ 

Kose Vesi ja Kose vald koos hallatavate asutustega. Valla konsolideerimisgruppi kuulus kuni 

2013. aastani U-M Soojus OÜ, kes liitmise teel ühendati OÜ-ga Kose Vesi.  Valla eelarve 

investeerimistegevust vaadeldakse koos konsolideerimisgrupiga. 

Tabel 29. Kose valla eelarve investeerimistegevus kokku koos konsolideerimisgrupiga 
51 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Põhivara soetus  -2 391 594 -1 105 982 -1 998 871 -2 608 716 -3 467 839 -4 409 588 -2 434 542 

Põhivara müük  24 878 177 035 38 475 10 528 20 936 65 387 41 784 

Saadud SF 

põhivara 

soetuseks  1 215 783 681 550 1 537 215 1 960 096 2 483 733 3 452 612 1 471 339 

Antud SF 

põhivara 

soetuseks  0 -22 263 -600 -3 196 0 -15 196 -30 347 

Muude aktsiate 

ja osade müük  639 0 0 0 0 0 0 

Finantstulud ja -104 993 -153 877 432 266 -85 603 -105 480 -98 832 -74 511 
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finantskulud  

sh intressikulud -109 650 -155 499 -218 919 -87 011 -108 912 -100 295 -74 624 

Liitumistasud 2 167 0 0 0 0 0 0 

Investeerimiste

gevus kokku  
-1 685 031 -373 074 -466 845 -123 864 -370 083 -964 657 -865 915 

Kose vald on teinud enim investeeringuid keskkonnakaitse valdkonda - 30% kogu 

investeeringute mahust, sellele järgnevad elamu- ja kommunaalmajandus 23% ning 

majandusse ja haridusvaldkonda on investeeritud vastavalt 21% ja 20%. Muudesse 

valdkondadesse on investeeritud 6% vahenditest. 

 

Joonis 27. Kose valla investeeringutegevus valdkonniti 
52

 

Vaadeldes investeerimistegevust elaniku kohta, siis 75% kohalikest omavalitsustest on saanud 

investeeringutoetust elaniku kohta vähem kui Kose vald. 

 

Joonis 28. Investeeringutoetus elaniku kohta. 

Eelarve oli Kose vallal 2013. aastal kokkuvõttes ülejäägis 87 tuhat eurot. Eelnevatel aastatel 

on eelarve olnud sõltuvalt aastast nii ülejäägis kui puudujäägis. Põhitegevustulem on aastatel 

2007-2013 vallal varieerunud vahemikus 729 tuhat eurot 2007. aastal kuni 1 114 tuhande 

euroni 2013. aastal, mis näitab, et Kose vald on rahuldaval tasemel võimeline panustama 

arengusse ning tagama kohaliku omavalitsuse varade säilimise. 
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Tabel 30. Kose vallaeelarve näitajad arvestades konsolideerimisgruppi, eurot 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Põhitegevustulem  

(omafinantseerimise 

võimekus)  
729 101 198 056 291 196 866 776 694 800 738 897 1 114 129 

Investeerimistegevus  -1 253 121 -423 537 8 484 -726 891 -1 068 650 -1 005 616 -1 026 276 

Eelarve tulem 

(ülejääk/puudujääk)  
-524 020 -225 481 299 681 139 885 -373 850 -266 719 87 853 

Finantseerimis-

tegevus  
761 500 387 025 262 038 205 214 398 182 376 923 -281 340 

Võetud laenud  1 033 425 719 589 1 618 181 530 237 814 078 756 743 907 530 

Laenude 

tagasimaksed  
-282 790 -321 700 -1 356 143 -324 693 -415 897 -379 821 -1 188 870 

Muutus kassas ja 

hoiustes  
16 347 -24 046 -163 491 178 507 207 88 008 255 156 

Muutus nõuetes ja 

muudes kohustustes  
-221 133 -185 590 -725 209 -166 592 -24 125 -22 196 448 643 

 

Kose vallal on laenukohustusi 2013. aasta seisuga kokku 4,3 miljonit eurot, mis annab 

likviidseid varasid (828 tuhat eurot) arvesse võttes netovõlakoormuseks 3,5 miljonit eurot. 

Kose valla netovõlakoormuse ülemmäär 2013. aastal oli 6,68 miljonit eurot ja 78% 

põhitegevustuludest. 

Tabel 31. Kose vallaeelarve finantsdistsipliini näitajad kokku
53

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Netovõlakoormus 

(EUR)  2 156 373 2 568 064 2 993 984 3 026 264 3 424 239 3 753 208 3 508 828 

Laenukohustused 

(EUR)  2 650 094 3 037 739 3 300 168 3 511 286 3 909 468 4 326 445 4 337 222 

Likviidne vara (EUR)  493 721 469 675 306 184 485 022 485 229 573 237 828 394 

Netovõlakoormus (%)  29,8% 32,9% 41,5% 42,4% 48,4% 48,5% 40,8% 

Netovõlakoormuse 

ülemmäär (EUR)  
4 374 605 4 688 745 4 331 018 5 200 659 5 328 750 4 638 990 6 684 775 

Netovõlakoormuse 

ülemmäär (%)  
60% 60% 60% 73% 75% 60% 78% 
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 Rahandusministeerium http://www.fin.ee/kov-eelarved-ulevaated#KOVK 
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3 Valla arenguperspektiivid  

3.1 Valla hetkeolukorra SWOT-analüüs 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

1. Kose on määratletud tõmbekeskusena 

2. Tugev regionaalne keskus pealinna regioonis 

(Kose) ja piirkondlikud keskused (Oru, 

Kose-Uuemõisa, Ravila, Kõue, Habaja, 

Ardu)  

3. Väärtustatud loodus- ja vaatamisväärsused 

(Kiruvere, Paunküla jt) 

4. Turvaline elukeskkond 

5. Toimiv mitmekesine ettevõtlus 

6. Tugev haridusasutuste võrgustik 

7. Pika-ajaliste traditsioonidega tugevad 

kultuurikollektiivid 

8. Aktiivsed inimesed ja seltsitegevus 

9. Hea esmatasandi teenuste kättesaadavus 

sotsiaalvaldkonnas  

10. Suurõnnetuse riskiga objektide puudumine  

1. Tööealise elanikkonna ja rahvaarvu (s.h laste 

arvu) vähenemine 

2. Kutseharidusliku õppeväljundi puudumine 

(põhihariduse astmes) 

3. Puudulik eelarve teenuste osutamiseks 

sotsiaalvaldkonnas 

4. Kohalikku ettevõtlust ja töökohti on vallas 

vähe 

5. Valla väike investeerimisvõimekus 

infrastruktuuri 

6. Valla teenused ja tegevused liialt Kose 

aleviku kesksed 

VÕIMALUSED OHUD 

1. Logistiliselt hea asukoht pealinnaregioonis 

(Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee), mis 

võimaldab ettevõtluskeskkonna 

väljaarendamist 

2. Looduskaunis keskkond (Pirita jõgi, 

karstialad, Tuhala nõiakaev jne), mis 

võimaldab turismimajanduse ja 

puhkekohtade väljaarendamist 

3. Kose valla maine tõstmine 

4. EL toetuste kasutamine investeerimis- ja 

arendustegevuseks  

5. Koostöö era- ja kolmanda sektoriga kohaliku 

initsiatiivi paremaks rakendamiseks  

6. Aktiivsem koostöö naaberomavalitsustega  

7. Põhikoolide võrgustiku tugevdamine, 

gümnaasiumi maine teadlik kujundamine  

8. Loodusressursside säästev kasutamine – 

kruusa/liiva kaevandamine  

1. Majandussurutis ja selle tagajärjel valla 

tulubaasi langus 

2. Elanikkonna vananemine, identiteedi 

nõrgenemine ja lahkumine vallast 

3. Kuritegevuse, sõltuvushaiguste ja teiste 

negatiivsete ilmingute levik 

4. Rail Baltic trass - looduskeskkond, sidusus 

valla erinevate piirkondade vahel nõrgeneb 

5. Kommunikatsioonid (pääste, EE, 

telekommunikatsioonifirmad) amortiseerunud ja 

teenused koondunud suurtesse keskustesse  

6. EL toetuste kadumine ja seadustega 

ülereguleerimine pärsivad arendustegevusi vallas 

 

 

Kose valla tugevad küljed on seotud tema määratlemisega tugeva regionaalse keskusena 

pealinna regioonis, sh Kose määratlus tõmbekeskusena. Valla territooriumil asub palju 

kultuuri- ja loodusobjekte, mis loovad tugeva potentsiaali turismi arendamiseks piirkonnas. 

Kose vald on turvalise elukeskkonnaga paik, kus on pikaajaliste traditsioonidega 

kultuurikollektiivid. Samuti on Kose vallas välja kujunenud tugevad külaseltsid, kes aktiivselt 

sekkuvad kodukandi ellu ning arengu planeerimisse, korraldavad üritusi ning hoolitsevad 

külade heakorra eest. Vallas toimib geograafiliselt ja logistiliselt hea haridusasutuste 

võrgustik, mis soosib kogukonnatunde tekkimist. Vallas on mitmekesine ettevõtlus ning 

mitmed suured ettevõtted, kes loovad piirkonnas vajalikke töökohti. Valla elanike väiksema 
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pendelrände saavutamiseks on vajalik kaugtöökohtade rajamine valda. Loodus- ja 

vaatamisväärsused võimaldavad arendada turismi ja rekreatsiooniteenuseid, lisades nii ka 

töökohti.  

Kose valda iseloomustab hea esmatasandi teenuste kättesaadavus sotsiaalvaldkonnas, vallas 

on kõrge kvalifikatsiooniga sotsiaaltöötajad ja aktiivne hoolekandetegevus toimub ka 

kogudustes. Selleks, et tagada sotsiaalteenuste veelgi parem kättesaadavus ning kõrgem 

kvaliteet on vajalik lõpuni viia MTÜ Paunküla Hooldekeskuse rekonstrueerimine ning 

ühendada Oru Vanurite Kodu MTÜ Paunküla Hooldekeskusega. Olulisel kohal on 

perearstikeskuse rajamine Kose alevikus.  

Kose valla nõrgad küljed seonduvad elanike arvu vähenemisega, mille tulemusena on vallas 

tööjõupuudus, samas töökohtade vähesus omakorda põhjustab pendelrännet. Jätkuvalt on suur 

abivajavate elanike osakaal valla tööealise elanikkonna hulgas. Valla puudulik eelarve ei 

võimalda hariduse tugisüsteemis vajalike sotsiaalpedagoogide ja muu vajaliku personali 

palkamist. Vallal on oma eelarve piires väike investeerimisvõimekus, mis mõjutab enim 

investeeringuid teedesse ja tänavatesse, samuti on halvas olukorras Kose-Uuemõisa 

ühisveevärk ja kanalisatsioon. Seetõttu on oluline EL fondide pakutavaid võimalusi 

maksimaalselt ära kasutada. Valla teenuste ja tegevuste kättesaadavus on liialt koondunud 

Kose alevikku, mis keskusest kaugema piirkonna elanikel tekitab logistilisi probleeme.  

Kose valla üheks parimaks võimaluseks on logistiliselt hea asukoht pealinnaregioonis, mis 

loob eeldused nii mitmekesise ettevõtluse sh ettevõtlusinkubaatori kui ka põllumajanduse ja 

tootmise arendamiseks valla territooriumil. Looduskaunis keskkond loob eeldused 

rekreatsiooniteenuste arendamiseks seda eriti Paunküla veehoidla baasil, samuti Pirita 

jõeäärse ala arendamist puhkealadena, moto- ja vibuspordi arendamine loob täiendavalt 

juurde võimalusi tugiteenuste arendamiseks. Aasumäe puhkeala arendamine tagab täiendavad 

võimalused suusaturistidele, samuti Viikingite küla edasiarendused. Kose valla maine 

tõstmine puhta elu- ja töökeskkonnana ning ühise kultuurivisiooni kujundamine aitab kaasa 

kogukonnatunde tekkimisele ning külaliikumise arendamisele koostöös külaseltsidega ja 

kogukondadega. Külaliikumise ja kogukondade kaasamise laiendamine koos külade 

arengukavade koostamisega võimaldab vallal ühiselt planeerida nii kultuuriüritusi kui ka 

toodete ja teenuste pakkumist valla erinevates kantides. Aktiivsem koostöö 

naaberomavalitsustega aitab parendada avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust kultuuri, 

sotsiaalhoolekande, ühistranspordi jne valdkonnas. Oluline on ühe võimalusena Euroopa 

Liidu struktuurifondide vahendite kasutamine valla arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks ja 

arendustegevuseks, milleks soovitakse luua eraldi projektijuhi töökoht.  

Ohtudena on toodud välja majandussurutis ja selle tagajärjel valla tulubaasi langus, mida 

soodustab inimeste kolimine pealinna ja selle tagajärjel tööealiste elanike arvu vähenemine. 

Muret teeb ka elanikkonna vananemine ja valla identiteedi nõrgenemine, mis omakorda 

soodustab inimeste lahkumist vallast.  

Olulise ohuna nähakse võimalikku Rail Baltic trassi, mis kahjustab valla looduskeskkonda 

ning nõrgestab sidusust valla eri piirkondade vahel. Ohuna nähakse seadustega 

ülereguleerimist, mis pärsib vajalikke arendustegevusi. Pealinnaregiooni lähedusest tulenevalt 

nähakse suurt ohtu kuritegevuse, sõltuvushaiguste ja teiste negatiivsete ilmingute tõusus. Ühe 

ohuna nähakse ka riiklike kommunikatsioonide amortiseerumist või teenuste koondumist 

suurtesse keskustesse. 

3.2 Valla arenguperspektiivid  

SWOT analüüsist tulenevalt saab välja tuua järgmised põhilised strateegilised järeldused Kose valla 

arendustegevuses pikaajaliste sihtide seadmiseks. 
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Välis/sisetegurid Tugevused Nõrkused 

Võimalused SO strateegia: 

- Looduslähedase ja loodust 

säästva keskkonna säilitamine. 

Selle baasil turismi- ja 

puhkemajanduse arendamine 

ning töökohtade loomine, 

kasutades fondide finantsabi 

- Kose valla maine tõstmine, st 

valla tugevuste aktiivne 

turundamine, s.h. koostöö 

tegemine era- ja kolmanda 

sektori organisatsioonidega 

ning naaberomavalitsustega 

olemasolevate teenuste 

parandamisel ning uute 

arendamisel 

WO strateegia: 

- Ettevõtluskeskkonna ning 

kaugtöökohtade arendamine 

tööealise elanikkonna lahkumise 

vähendamiseks 

- Teenuste ja tegevuste laiendamine 

Kose alevikust välja teistesse valla 

piirkondadesse 

- Valla tunnusürituse loomine valla 

maine tõstmiseks ning turunda-

miseks 

Ohud ST-strateegia: 

- Kaasaegsete info- ja 

kommunikatsioonide 

kasutamise laiendamine, 

kaugtöö võimaluste toetamine 

- Kultuuri- ja vaba-aja tegevuste 

parendamine ja laiendamine 

elanikele alternatiivsete 

tegevusvõimaluste 

pakkumiseks ning seeläbi 

kuritegevuse ja 

sõltuvushaiguste 

vähendamiseks 

 

WT-strateegia: 

- Tööealise elanikkonna 

suurendamisele suunatud tegevused 

- Investeeringute ligimeelitamine 

valda töökohtade loomiseks 

- Koostöö arendamine era- ja 

kolmanda sektori ning 

naaberomavalitsustega erinevate 

teenuste arendamisel 

 

Kose valla arengu esimese eeldusena näeme elukeskkonna emotsionaalsete ja kultuuriliste 

tähenduste – väärtusliku looduskeskkonna, huvi – ja tavahariduse süsteemi, sporditegevuse, 

kultuuriürituste jne. – säilitamist ja arendamist kinnistamaks inimeste kodutunnet ja 

vähendamaks põhjusi lahkumaks vallast majanduslikel põhjustel. Oluline oleks motiveerivate 

õppesuundade lisamine gümnaasiumiõppesse, samuti ettevõtluskeskkonna arendamine 

sissetulekute suurendamiseks ja täiendavate töökohtade loomiseks. 
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4 Kose valla arengustrateegia aastani 2025  

4.1 Kose valla visioon  

 

4.2 Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamise vahendid 

4.2.1 Haridusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Kvaliteetne, paindlik, motiveeriv ning elukestvat õpet ja valda elukeskonnana 

toetav haridussüsteem 

Saavutamise vahendid: 

 Valla territooriumil moodustatakse nn. haridus-piirkonnad, mis tagavad lastele koolide 

koduläheduse.  

 Õpetajate töötasu ja  koolide juhtimiskulude riigi-poolse toetuse ja tegelike kulude 

vahe koolides kaetakse valla eelarvest. 

 Lasteaia õpetajate töötasu võrdsustamine munitsipaalkooli õpetajate töötasu 

alammääraga 

 Tugispetsialistidele tagatakse munitsipaalkooli õpetajatele  riigi poolt kehtestatud 

töötasu alammäär. 

 HEV lastele luuakse vajalikus koguses väikeklasse ja kasutatakse kaasavat õpet.  

Õpetajatele ja nende abidele tagatakse munitsipaalkooli õpetajatega võrdne palgatase 

 Kose alevikus säilitatakse gümnaasiumi-hariduse andmine. Õpetajate töötasu ja  kooli 

juhtimiskulude riigipoolse toetuse ja tegelike kulude vahe gümnaasiumi astmes 

kaetakse valla eelarvest. 

 Harmi Põhikooli sälitamiseks vajaliku koolipidamise viisi leidmine ja Waldorf kooli 

vms loomiseks vajalike eelduste tekitamine. 

 Kutsehariduse omandamise võimaluste otsimine Kosele. 

 Säilitatakse olemasolevad huvikoolid ja vajadusel vaadatakse kulude optimeerimiseks 

munitsipaal-huvikoolides üle õppesuunad ja ühendatakse koolid ühise juhtimise alla. 

 Huvikooli õpetajatele ja noorsootöötajatele  tagatakse munitsipaalkooli õpetajatele  

riigi poolt kehtestatud töötasu alammäär. 

 Noortekeskuste rajamine Ardusse ja Habajale.  

 Õpetajaskonna motiveerimine, asjatundliku ja stabiilse haridusjuhtimise tagamine.  

 Omavalitsus investeerib pidevalt ja plaanipäraselt haridusasutuste õppehoonete ja 

õuealade kaasaegsetele nõuetele vastavusse viimisega. 

Aastal 2025 on Kose vald 

 

 turvalise looduslähedase elukeskkonna, 

 elujõulise ettevõtluse, 

 mitmekesise põllu- ja turismimajanduse, 

 kodulähedase konkurentsivõimelise haridusega, 

 kultuuripärandit hoidev, 

 aruka planeerimisega ja isemajandav 

 

omavalitsus Harjumaa hõberingis. 



Kose valla arengukava 2014-2025 

Vastu võetud 06. november 2014 määrusega nr 42 

Alphex OÜ / Elfos Grupp OÜ               Vastu võetud 06. november 2014 määrusega nr 42              48 

 Haridusteenust kättesaadavust toetavad hästi korraldatud õpilastransport ja 

koolitranspordi paindlik organiseerimine. 

 Omavalitsus toetab lasteaedasid ja koole õppevahendite uuendamisel kaasaegsete 

võimaluste pakkumiseks oma lastele. 

 

4.2.2 Kultuuri- ja spordivaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Traditsiooniliste üritustega aktiivne kultuuri- ja külaelu 

Saavutamise vahendid: 

 Külaliikumise kandepinna laiendamine ja külavanemate tegevuse aktiviseerimine. 

 Pärandi hoidmine, väärtustamine, tutvustamine ja sidumine oleviku ja tulevikuga. 

 Kultuuri- ja sporditegevuse toetamine ja arendamine. 

 Kohalikku initsiatiivi arendavates ühendustes/programmides/liikumistes aktiivne 

osalemine ja kogukonnaprojektide läbiviimine. 

 Kultuuri- ja spordivaldkonna juhtimise arendamine ja struktuuri loomine.  

 Kultuurikontseptsiooni väljatöötamine, vastuvõtmine ja elluviimine.

 Huvikoolide reorganiseerimine.  

4.2.3 Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna eesmärk ja saavutamise 
vahendid 

EESMÄRK: Paindlik, kõigi elanikkonna gruppide vajadusi arvestav ja kättesaadav 

sotsiaalhoolekandesüsteem 

Saavutamise vahendid: 

 Toimiv ennetustöö arvestades erinevate huvigruppide vajadusi. 

 Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused. 

 Rahvatervise edendamine ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks vajaliku 

infrastruktuuri rajamine. 

 Vaba aja veetmise võimaluste laiendamine eakatele. 

 Paindlik erinevaid toetusvajadusi arvestav toetuste süsteem.  

 Lastesõbraliku elukeskkonna pakkumine ja selleks vajalike meetmete rakendamine 

(noorte perede tunnustamine jms). 

4.2.4 Turvalisusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Turvaline keskkond 

Saavutamise vahendid: 

 Turvalisuse tõstmine vallas. 

 Abipolitseinike, kaitseliitlaste, vabatahtlike päästjate arvu suurendamine ja 

väljaõppeks toetusvõimaluste leidmine. 

 Väljakujunenud ujumis-ja kalastuskohtade turvalisuse suurendamine 

 Turvakaamerate paigaldamine. 

4.2.5 Ettevõtlusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Kose vald – atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond 

 

Saavutamise vahendid:  

Ettevõtlus: 
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 Konkreetsete ettevõtlusprojektide elluviimiseks vajalike eelduste loomine. 

 Aktiivne partnerlus avaliku, era ja kolmanda sektori vahel. 

 Turismi sihtkoht, atraktiivne külastuse sihtkoht. 

 Investorite ja tööandjate valda asumise soodustamine. 

 Tööturu vajadusi arvestav täiskasvanute täiend- ja ümberõpe. 

 

Elukeskkond: 

 Ajutiselt vallas elavate inimeste kaasamine vallaellu soodustamaks nende kolimist 

valda alaliselt.  

 Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine (s.h. lastega peredele).  

 Elanike kõrge keskkonnateadlikkus ja keskkonda säästev käitumine.  

 Lastesõbraliku elukeskkonna pakkumine ja selleks vajalike meetmete rakendamine 

(noorte perede tunnustamine, edulood jms).  

 Noorte elupaika otsivate perede jaoks atraktiivse keskkonna loomine. 

 Vallaelanike igapäevastele liikumisvõimalustele kaasaaitamine, ühistranspordi 

optimaalne korraldamine. 

4.2.6 Infrastruktuurivaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid  

EESMÄRK: Toimiv infrastruktuur 

Saavutamise vahendid: 

 Elukeskkonna arengut võimaldavate kommunikatsioonide rajamine ja parendamine. 

 Kättesaadavad ja kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivõimalused. 

 Teede ja tänavate olukorra parandamine, s.h. kergliiklusteede võrgustiku arendamine. 

 Tänavavalgustuse laiendamine ja olemasoleva tänavavalgustuse kaasajastamine 

tiheasustusaladel. 

 ÜVK ja küttesüsteemide kaasajastamise lõpule viimine. 

 Joogivee kvaliteedi parandamine ja puhastatud reovesi. 

4.2.7 Keskkonnavaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid  

EESMÄRK: Miljööväärtuslik ja loodustsäästev keskkond 

Saavutamise vahendid: 

 Miljööväärtuslik keskkond: 

a. Peremeheta lagunenud ja räämas vara inventariseerimine ning nende varade 

visuaalse reostuse likvideerimine. 

b. Kose aleviku kui valla keskuse ümberplaneerimine kandmaks valla väärtusi nii 

visuaalselt kui sisuliselt. 

c. Pirita jõega seotud võimaluste rõhutamine nii Kose alevikus kui väljaspool 

seda. 

d. Tuhala-Kata-Tammiku miljööväärtusliku piirkonna teemaplaneeringu 

koostamine ja vastuvõtmine. 

e. Valla territooriumil asuvate teiste miljööväärtuslike piirkondade kaardistamine 

ja nende edasise arendamise võimaluste väljaselgitamine. 

 

 Loodust säästev keskkond: 

a. Elanike kõrge keskkonnateadlikkus ja keskkonda säästev käitumine. 

b. Taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine. 

c. Nabala-Tammiku piirkonda paekaevanduste tekkimise vältimine ja 

looduskaitseala loomine. 
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d. Rail Baltic´u kui teise lisaks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee valda füüsiliselt 

lõhestava trassi vältimine. 

e. Maandatud keskkonnariskid. 

4.2.8 Juhtimisvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Sihikindel, arukas ja stabiilne valla juhtimine 

Saavutamise vahendid: 

 Kose valla üldplaneeringu uuendamine, tihe-asustusaladel planeeringute uuendamine, 

teemaplaneeringute koostamine. 

 Haldussuutlik vald, kes suudab läbi viia planeerimistegevusi, kaalutleda 

investeeringuid ja tagada tasakaalustatud ruumilise arengu. 

 EL vahendite nutikas kasutamine koostöös valla, era- ja kolmanda sektoriga. 

 Koostöö tihendamine naaberomavalitsustega. 

 Kose valla maine tõstmine. 

 Võimekate vallakodanike kaasamine valla juhtimisse.  

 “Oma” tunde tekitamine eesmärgiga suurendada valimisaktiivsust ja tõsta see oluliselt 

üle vabariigi keskmise. 

 Kaasava eelarveprotsessi rakendamine. 

5 Kose valla tegevuskava 2015-2020  

5.1 Tegevuskava koostamise põhimõtted  

Kose valla tegevuskava on koostatud aastateks 2015-2020 ehk siis järgmiseks viieks aastaks 

alates arengukava koostamise ja vastuvõtmisele järgnevast aastast. Tegevuskava on jagatud 

10-ks erinevaks valdkonnaks ning iga valdkonna juures on välja toodud peamine eemärk, 

mille juures on loetletud eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused ning millistel aastatel 

mingeid tegevusi tuleb ellu viia. Tegevuskava elluviimise eest vastutab Kose Vallavalitsus ja 

tema osalusega ettevõtted, erinevad külaseltsid, vabaühendused ja erasektor. 

Arengukava tegevuskava on Kose valla arengukava detailne lisadokument arengukavas 

toodud eesmärkide elluviimiseks.  

6 Eelarvestrateegia ja kavandavate investeeringute finantseerimine  

6.1 Eesti majanduse hetkeseis ja prognoos54 

Riigi eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning 

muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi 

eelarvestrateegia viib kooskõlla riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest 

tulenevad rahalised võimalused.  

Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. 

Sihiks on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku 

stabiilsust, ohjavad majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske ning parandavad 

majanduse kasvupotentsiaali ja tööhõivet. 
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Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2014. aastal 

2,0% ja 2015. aastal 3,5%. Aastaks 2016 ootame 3,6%st kasvu. Rahandusministeerium on 

selle aasta majanduskasvu prognoosi allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti 

peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Majanduskasvu vedajaks jääb 

2014. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2015–2016 

on oodata majanduskasvu olulist kiirenemist koos välisnõudluse tugevnemisega. 

Sisenõudluse komponentide kasvutempod aeglustuvad 2014. aastal mõnevõrra. Eratarbimise 

kasv püsib siiski kiirena (3,9%) vaatamata palgatulu kasvu aeglustumisele. 2014. aastal võib 

oodata kaupade ja teenuste ekspordi 2,4% kasvu. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos 

välisnõudlusega, stabiliseerudes prognoosiperioodi lõpus 6,5–7% juures. Kaupade ja teenuste 

impordi kasv kiireneb 2014. aastal 3,3%ni tugevneva sisenõudluse ning ekspordiks vajalike 

sisendite ning komponentide suureneva sisseveo tõttu.  

Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2013. aasta 2,8%lt 2014. aastal 1,4%ni ning kiireneb 2015. 

aastal 2,7%ni. Aasta esimeses pooles jääb inflatsioon madalale tasemele ning sügisel hakkab 

kiirenema toiduainete kallinemise ning teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastava 

baasinflatsiooni kiirenemise tõttu.  

Tabel 32. Makromajanduslikud näitajad 2013-2018 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKP jooksevhindades (mld eurot) 18,4 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9 

SKP reaalkasv 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2 

SKP nominaalkasv 5,9 4,9 6,9 6,8 6,4 6,1 

Tarbijahinnaindeks 2,8 1,4 2,7 2,8 2,8 2,8 

Tööhõive (15–74-aastased, tuh inimest) 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0 

Tööhõive kasv 1,0 0,2 0,3 -0,1 -0,3 -0,5 

Tööpuuduse määr 8,6 7,9 6,9 6,4 6,0 6,0 

Keskmine palk eurot 948 1 007 1 071 1 139 1 213 1 293 

Palga nominaalkasv 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Palga reaalkasv 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7 

Füüsilise isiku tulumaks (mln eurot) 299,0 333,0 318,0 366,0 412,0 468,0 

 

Tööhõive kasvutempo eelmise aasta teises pooles aeglustus ning aastases arvestuses jääb see 

2014. aastal ja järgneval aastal tagasihoidlikuks (0,2–0,3%). Tööturu osas on suurimaks 

muutuseks hõivatute arvu pöördumine langusesse alates 2016. aastast. See muutus tuleneb 

viimase rahvaloenduse andmetest ning nende arvestamisest hõive statistikas. Hõive võib 

2018. aastal langeda 0,5%. Töötuse määra hinnang on 2014 aastaks 7,9%. Töötuse määr 

langeb soodsate majandusarengute puhul prognoosiperioodi lõpuks 6% lähedale.  

Keskmise palga kasvutempo peaks 2014. aasta jooksul eelneva aastaga võrreldes aeglustuma, 

kuigi aasta algul võib kiire palgakasv veel püsida. 2014. aastal prognoosime palgakasvuks 

6,2% ning edaspidi tempo veidi tõuseb. Reaalpalga kasv jääb 2014. aastal hinnatõusu järsu 

pidurdumise tõttu eelmise aastaga võrreldavale tasemele (4,8%). 

6.2 Kose valla eelarvestrateegia 

Ühinenud Kose valla maksumaksjate keskmine brutosissetulek 2013. aastal on olnud Eesti 

KOV-idega ligikaudu samal tasemel (892 eurot), kuid jääb maha Harjumaa KOV-ide 

keskmisest (1088 eurot). Viimaste aastate kõrgeim maksumaksjate keskmine brutosissetulek 
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oli Kose ja Kõue vallas 2008. aastal – 842 eurot ja 762 eurot. Kõige madalam 2010. aastal 

771 ja 720 eurot. 2013. aasta lõpuks on keskmine brutosissetulek tõusnud vastavalt 911 ja 873 

euroni ületades 2008. aasta buumiaegse taseme. 

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke 

majandusprognoose järgmiseks aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi (RM) 

poolt koostatud sügisene majandusprognoos ja konvergentsiplaan. Valla jaoks on prognooside 

koostamisel olulised järgmised näitajad: 

 riigisektori + omavalitsuste eelarve osakaalu vähenemine SKP-st; 

 riigi + omavalitsuste netovõlakoormuse dünaamika prognoosid; 

 tööhõive kasvuprognoosid; 

 keskmise palga ja sealt tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid; 

 hinnaindeksite ja inflatsiooni näitajate dünaamika. 

Majandusprognooside järgi on riigisektoril koos omavalitsustega võetud ülesanne eelarvete 

osakaalu vähendamiseks kogu riigi majanduse SKP-st. Järgmiste aastate vähenemine on 0,2 – 

0,3% aastas. Nendest eesmärkidest lähtuvalt on riigipoolne omavalitsuste tulubaasi prognoos 

ja regulatsioon minimaalse kasvuga. Riigi ja omavalitsuste iga-aastased läbirääkimiste 

tulemused fikseeriti koostöö protokollis. Sealt nähtub, et riigipoolne tasandusfond jääb 74 

milj. euro juurde ja omavalitsuste tulude tõus saab olla ainult (sisuliselt) tulumaksu kasvult.  

Omavalitsuste laenuvõtmise piiranguid pikendatakse kuni aastani 2017. Seda on prognoosides 

ka arvestatud – omavalitsuste eelarve defitsiit järgmistel aastatel ei vähene. 

Kose valla eelarvestrateegia koostamisel aastateks 2014-2017 on lähtutud 

Rahandusministeeriumi väljatöötatud eelarvestrateegia vormidele ja Rahandusministeeriumi 

2014. aasta kevadisele majandusprognoosile. 

Kose vald on esitanud oma investeeringute kava aastani 2018 Harju Maavalitsusele ning kava 

on kinnitatud Harju maavanema poolt 20.03.2014. Vastavalt sellele on Kose valla 

investeeringute prioriteedid järgmised: 

 Kose valla koolihoonete (Kose Gümnaasium, Oru Põhikool, Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool, Ardu Kool, Harmi Põhikool) rekonstrueerimise (sh fassaadid, 

siseruumid, küttesüsteemid, õuealad jne). 

 Kose valla lasteaiahoonete (Kose LA, Ravila LA, Oru LA, Harmi Põhikooli lasteaed) 

rekonstrueerimine (fassaadid, siseruumid, õuealad, küttesüsteemid). 

 Paunküla Hooldekeskuse rekonstrueerimine. 

 Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila, Ardu ja Habaja alevike ning alevikevahelised 

kergliiklusteed (sh Kose-Kuivajõe-Kose-Uemõisa, Kolu-Oru, Kose –Ravila, Harmi – 

Habaja) vaheline kergliiklustee). 

 Ühistransporditerminal ja bussiootepaviljonid. 

 Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila ja Ardu alevike kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine 

 Kose aleviku keskuse nn linnaruumi kujundamine (Hariduse, Ujula ja Pikk tänavate 

vaheline ala) ja ettevõtlusalade planeerimine. Nt ideekonkurss, detailplaneeringud, 

ehitusprojektid. 

 Kaugtöökeskuse rajamine (Kose alevik ja Ardu alevik). 

 Kose Spordimaja ja ujula (asutatav Kose Tervise ja Vabaaja keskuse) 

rekonstrueerimine. 

 Tiheasustusalade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine (Oru, Kose-

Uuemõisa, Habaja). 

 Tuletõrje veevõtukohtade rajamine. 

 Pirita jõe, Tuhala jõe ja Kuivajõgi kalda-alade puhastamine. 
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 Aasumäe puhkepiirkonna arendamine (suusarada, laululava, mänguväljakud) rajamine 

 Paunküla veehoidla äärse puhkeala väljaarendamine turismipiirkonnaks. 

 Moto- ja vabaajakeskuse väljaarendamine. 

Kose valla eelarvest on planeeritud tegevuste ja investeerinute teostamiseks 445 tuhat eurot. 

Kuivõrd Kose valla laenukoormus võimaldab vajalike investeerinute teostamiseks võtta laenu, 

siis seda on kasulik teha eelkõige Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate 

projektide kaasrahastuseks. Oluline on aga arvestada, et Eesti riigieelarve strateegia ei näe 

vaadeldaval perioodil kohalike omavalitsuste tulubaasi osas sisulisi muudatusi. Kose valla 

investeerimistegevust iseloomustab tabel 32. 

Tabel 33. Kose valla investeerimistegevus 2014-2017 
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2014 

eelarve  

2015 

eelarve  

2016 

eelarve  

2017 

eelarve  

Investeerimistegevus kokku -445 600 -99 000 -214 000 -242 000 

  Põhivara müük (+) 115 000 40 000     

  Põhivara soetus (-) -514 160 0 -150 000 -178 000 

     sh projektide omaosalus -421 600 0 -150 000 -178 000 

  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 92 560 0 0 0 

  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -75 000 -75 000     

  Finantstulud (+)         

  Finantskulud (-) -64 000 -64 000 -64 000 -64 000 

 

Käesolev netovõlakoormus võimaldab Kose vallal vajadusel võtta täiendavaid laenusid 

investeerimistegevuseks. 

Arvestades majandusprognooside konservatiivsust, ei prognoosita valla 2014. aasta eelarves 

hüppelist tõusu. Kui majanduse tõus võib tulla 3-4%, siis tulumaksu tõus järgib seda graafikut 

1,5 aasta pärast. Valla eelarve tulumaksu plaan ületab 2013. aasta laekumist 7,4 %. Selle 

protsendi piiresse jäädes peaks olema tulumaksu laekumise riskid maandatud. Vaadeldava 

perioodi jooksul on arvestatud, et tulumaksu tõus jääb alla 8% aastas. 

Tabel 34. Kose valla võlakohustused aastani 2017 
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2014 

eelarve  

2015 

eelarve  

2016 

eelarve  

2017 

eelarve  

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 2 842 159 2 555 159 2 305 159 2 048 659 

Netovõlakoormus (eurodes) 2 634 874 2 498 874 2 280 374 1 988 344 

Netovõlakoormus (%) 37,1% 33,4% 29,3% 24,8% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 4 256 816 4 482 600 4 666 500 4 806 600 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 1 621 942 1 983 726 2 386 126 2 818 256 

 

Eelarve põhitegevuse kulude maht on planeeritud 6 918 850 eurot. KOFS järgi peab eelarves 

põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude 

mahuga. Erandjuhul võib kahel mittejärjestikusel aastal olla põhitegevuse tulem lubatavast 
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väärtusest väiksem. Kose valla 2014. aasta eelarves põhitegevuse tulude ja kulude vahe e. 

põhitegevuse tulem on kavandatud positiivsena summas 175 844 eurot.  

Tabel 35. Kose valla põhitegevuse tulud ja kulud 2014-2017  

 

2014 

eeldatav 

täitmine 
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2015 

eelarve  

2016 

eelarve  

2017 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku 7 094 694 7 471 000 7 777 500 8 011 000 

   Maksutulud 4 608 202 4 874 000 5 162 500 5 396 000 

     sh tulumaks 4 344 202 4 610 000 4 898 500 5 132 000 

     sh maamaks 263 000 263 000 263 000 263 000 

     sh muud maksutulud 1 000 1 000 1 000 1 000 

  Tulud kaupade ja teenuste müügist 581 900 632 000 630 000 630 000 

  Saadavad toetused tegevuskuludeks 1 671 092 1 715 000 1 715 000 1 715 000 

     sh tasandusfond ( lg 1) 0 0     

     sh toetusfond ( lg 2) 1 426 092 1 465 000 1 465 000 1 465 000 

     sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 245 000 250 000 250 000 250 000 

   Muud tegevustulud 233 500 250 000 270 000 270 000 

Põhitegevuse kulud kokku 6 918 850 6 990 000 7 229 000 7 388 970 

   Antavad toetused tegevuskuludeks 493 800 450 000 450 000 450 000 

   Muud tegevuskulud 6 425 050 6 540 000 6 779 000 6 938 970 

     sh personalikulud 4 071 050 4 150 000 4 250 000 4 335 000 

     sh majandamiskulud 2 350 000 2 380 000 2 499 000 2 573 970 

     sh muud kulud 4 000 10 000 30 000 30 000 

Põhitegevuse tulem 175 844 481 000 548 500 622 030 

 

Kose valla eelarves on kulud jaotunud järgmise suhtega: 

 Üldised valitsemissektori teenused 10,6%. 

 Avalik kord ja julgeolek 0,2%. 

 Majandus 3,2%. 

 Keskkonnakaitse 1,4%. 

 Elamu- ja kommunaalmajandus 3,6%. 

 Vabaaeg, kultuur ja religioon 18,1%. 

 Haridus 57,2%. 

 Sotsiaalne kaitse 5,7%. 

Jätkuvalt on Kose valla eelarves suurimad väljaminekud suunatud haridusele ja kultuurile.  

Põhitegevuse tulem on vaadeldaval perioodil kasvanud 10 tuhandelt eurolt 542 tuhande 

euroni, mis samuti võimaldab vajadusel võetavaid laenusid finantseerida. 

7 Arengukava elluviimise seire  

Arengukava kehtestab Kose Vallavolikogu ning selle reaalse elluviimise eest vastutab 

vallavalitsus.  
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37
2
 lg 3 ja 7 ütlevad, et hiljemalt iga aasta 15. 

oktoobriks vaatab volikogu valla või linna arengukava läbi ja võtab vastu otsuse selle täitmise 

ja vajadusel muutmise kohta. Eraldi tähelepanu tuleb kindlasti pöörata tegevuskava ja 

tegevuskava investeeringute kava ülevaatamisele ja uuendamisele, kuna need on koostatud 

lühemaks perioodiks kui arengukava üldiselt. Samuti on arengukava oluliseks 

alusdokumendiks vallaeelarve koostamisel. 

Kindlasti tuleb üle vaadata tegevuskavas ja investeeringute kavas kirjeldatud tegevused, võtta 

välja juba elluviidud tegevused ning hinnata eelseisvate tegevuste elluviimise aega ja 

maksumust ning vajadusel mõlemat korrigeerida. Samuti tuleb igal aastal kooskõlas 

vallaeelarve võimalustega lisada tegevus- ja/või investeeringute kavasse juba elluviidud 

tegevuste asemele uusi tegevusi ning planeerida nende aega ja maksumust. Lisaks vajalike 

kulutuste katmisele vallaeelarvest tuleb otsida ja planeerida kulude katmise võimalusi teistest 

allikatest – erinevatest EL fondidest, riiklikest toetustest ja muudest sihtotstarbelistest 

toetustest. Oluline on jälgida, et planeeritud tegevused/investeeringud ei ületaks valla rahalisi 

võimalusi ning vajadusel pikendada elluviimisperioodi või lükata edasi tegevuse algust. 

Arengukava elluviimise edukuse hindamisel tuleks lähtuda järgmistest näitajatest:  

 rahvastiku arvu stabiliseerumine, sh väljarände vähenemine – näitab valla 

elukeskkonna sobilikkust ning atraktiivsust; 

 investeeringute mahu suurenemine – näitab valla üldist majanduslikku võimekust; 

 uute ettevõtete ja töökohtade tekkimine – näitab valla ettevõtluskeskkonna 

atraktiivsust; 

 vähekindlustatud perede toetuse saajate arvu vähenemine – toetuse saajate arvu 

vähenemine näitab vallaelanike majandusliku seisukorra paranemist; 

 töötute arvu vähenemine – töötute arvu vähenemine näitab üldise majandus- ja 

ettevõtlusekeskkonna paranemist; 

 vallas korraldatavatest üritustest osavõtvate inimeste/külade arvu kasv – näitab elanike 

aktiivsust ja kaasatust; 

 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunute arvu kasv – liitunute arvu kasv näitab 

potentsiaalsete reostusallikate arvu vähenemist; 

 kuritegevuse vähenemine – näitab vallakeskkonna turvalisuse tõusu, mis aitab kaasa 

elanike üldisele rahulolu kasvule; 

 õpilaste arvu säilimine Kose Gümnaasiumis gümnaasiumiastmes – näitab pakutava 

haridusteenuse jätkusuutlikkust. Gümnaasiumi aste peab olema selliste õpilaste 

arvuga, mis tagab õpetamise kvaliteedi ja kvaliteetse õpetaja olemasolu; 

 haridusasutuste õppehooned ja õuealad vastavad kaasaegsetele nõuetele – 

investeeringud on toimunud pidevalt ja plaanipäraselt; 

 elanike valimisaktiivsuse tõus. 

 


