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KADRINA  VALLA TIHEASUSTUSALAL PUU RAIUMISE 

JA RAIELOA ANDMISE KORD 

 
 

 

1. Üldsätted  
 

1.1 Puu raiumise ja raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks puu raiumiseks raieloa 

taotlemise, andmise ja vormistamise tingimused  Kadrina valla tiheasustusaladel. 

 

1.2 Kord on kehtestatud  tiheasustusaladel põlishaljastuse s.h. puude grupid, puiesteed, üksikpuud ja 

teised haljastuselemendid  hooldamise, kaitse ja likvideerimise üle otsustamiseks ja haljastusele 

tekitatud kahju hüvitamiseks.  

 

1.3 Kord  on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes soovivad Kadrina  valla 

haldusterritooriumil tiheasustusaladel puid  raiuda.  

 

1.4 Kord ei reguleeri metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.  

 

 

2. Puu raieloa taotlemise tingimused  
 

2.1 Raieluba puu mahavõtmiseks saab taotleda: 

2.1.1 kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik; 

2.1.2 kui puu kasvab hoonele lähemal kui kolm meetrit või kahjustab  hoone 

vundamendikonstruktsioone; 

2.1.3 muudel põhjendatud juhtudel.  

 

2.2. Raieluba okste kärpimiseks saab taotleda, kui: 

2.2.1 puu vajab kujunduslõikust; 

2.2.2 võra kahjustab katusekonstruktsioone; 

2.2.3 oksad kasvavad liinikoridoris.  

 

2.3  Puu raieluba tuleb taotleda, kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 10 cm 

ning puul on selgelt nähtav tüvi ja võra.  

 

2.4 Puu raieluba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 25%.  

 

2.5 Puu raieluba ei ole vaja taotleda juhul, kui: 

2.5.1 tegemist on viljapuuga; 

2.5.2 ehitusloa saanud ehitusprojektis on märgitud raiutav puu; 

2.5.3 puult eemaldatakse kuivanud oksi; 

2.5.4 puu on kuivanud; 

2.5.5 puu on murdunud; 

2.5.6 puu on vaja operatiivselt eemaldada tekkinud avariiohtliku olukorra tõttu.  

 

 

 



3. Puu raieloa taotlus  
 

3.1 Kasvava puu raiumiseks või kärpimiseks esitatakse taotlus Kadrina Vallavalitsusele, mis 

peab sisaldama järgmisi andmeid: 

3.1.1 andmed taotleja kohta (nimi, aadress, isiku-või registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress); 

3.1.2 raiet taotletava ala, kinnistu või krundi aadress puu asukoha täpse kirjeldusega, võimalusel 

puu äranäitamisega asendiplaanil või taotluse esitaja omakäelise joonisega puu asukoha 

selgitamiseks; 

3.1.3 puuliik, puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast, puude arv; 

3.1.4 põhjendus puu raiumiseks või okste kärpimiseks; 

3.1.5 kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise 

järel avalikus kohas heakord; 

3.1.6 taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.  

3.2. Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub muinsuskaitseobjektil, on raieloa saamisel vajalik 

kooskõlastus Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa järelvalve osakonnaga. 

3.3 Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval looduskaitseobjektil ja/või kaitsealusel 

üksikobjektil ja/või erikaitserežiimiga piirkonnas, veekaitsevööndis, on raieloa saamisel vajalik 

kooskõlastus Lääne-Viru Keskkonnateenistusega. 

 

 

4. Puu raieloa taotluse esitaja  
 

4.1 Kinnistu või erastatava maa korral esitab puu  raieloa taotluse maa omanik või maa erastaja 

või esindaja volituse alusel.  

 

4.2 Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab puu raieloa taotluse maad 

haldav isik või asutus, heakorratöid tegev isik või asutus, asjast huvitatud isik või asutus.  

 

4.3 Raieloa taotluse okste kärpimiseks saab esitada kinnistu omanik, kui tema kinnistule ulatuvad 

naaberkinnistu puu(de) oksad kahjustavad tema kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid 

hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.  

 

 

5. Puu raieloa andmine või selle andmisest keeldumine  
 

5.1 Puu  raiumiseks loa andmise menetluses keskkonnakaitse ametnik teeb järgmisi toiminguid: 

5.1.1 kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu  raiumise otstarbekust; 

5.1.2 nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja 

selgituste esitamiseks tähtaja; 

5.1.3 kaasab vajadusel  eksperte; 

5.1.4 märgistab vajadusel puu looduses. 

 

5.2 Keskkonnakaitse ametnik annab raieloa või keeldub raieloa andmisest ühe kuu jooksul 

nõuetekohase  taotluse  esitamisest. 

 

5.3 Raieloa andmisest on õigus keskkonnakaitse ametnikul keelduda eelkõige juhtudel, kui: 

5.3.1 taotluse puu  raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust; 

5.3.2 taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente; 

5.3.3 kui taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad 

ebapiisavateks või muul moel vääradeks; 

5.3.4 puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.  

 

5.4 Puu raieluba kehtib kuus kuud. 

 

5.5 Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest 

vastutab raieloa saaja. 

 



5.6 Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus. 

 

 

6. Vastutus 
 

6.1 Tiheasustusalal puude ebaseadusliku raie kohtuväline menetleja on Kadrina Vallavalitsus. 

6.2 Tiheasustusalal puude ebaseadusliku raie eest on õigus karistada füüsilist isikut rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut ja sama teo toimepanemisel juriidilist isikut rahatrahviga kuni 3 195,58 

eurot.{ Kadrina Vvk 29.09.2010.a nr 14) 

 

 


