MIDA PEAKS TALLINNA KINNISTUOMANIK
TEADMA PUUOKSTE LÕIKAMISEST
Vaadates oma hoovis või kodupargis kasvavaid puid tunneme rõõmu nende igakevadisest puhkemisest, kasvuaegsest värvide vaheldumisest ning talvisest oksagraafikast. Suured
puud on meie rohelised kaaslinlased, kes teevad tehisliku linnakeskkonna elamisväärseks. Puude ilu ja kestmise nimel peame neid aga asjatundlikult ja heaperemehelikult hooldama.

OHUTUS KÕIGEPEALT
Kinnistuomanikuna vastutad oma maal kasvavate
puude eest – need ei tohi kujutada ohtu inimestele või nende varale. Kui puu kasvab käidavas
kohas ning selle võrasse tekivad kuivanud või
murdumisohtlikud oksad, siis tuleb need esimesel
võimalusel välja lõigata. Eemaldada või kärpida
tuleb ka sellised oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või
takistavad jalakäijate ja sõidukite liiklust.

PUU EI TAHA LÕIKAMIST, KUID LINNATINGIMUSTES ON SEE SIISKI VAJALIK

99Puult elusate okste eemaldamine on tõsine

sekkumine puu elutegevusse – selleks peab
olema mõjuv põhjus.
99Oksalõikust planeerides tee kõigepealt selgeks,
missugust tulemust tahad näha.
99Pea nõu puuhoolduse asjatundja ehk arboristiga.
99Puuvõra kujundamise ja oksalõikusega alusta
juba noorel puul, siis on oksad veel peened
ning väikesed lõikehaavad kasvavad kiiresti
kinni.
99Püüa vältida jämedate (olenevalt puuliigist üle
5–10 cm läbimõõduga) okste eemaldamist –
sellest võib tekkida tüvesse mädanik.
99Lõika korraga vähem, aga see-eest sagedamini.
Ühe lõikusega (ühel aastal) ei tohiks eemaldada

üle 1/5 puuvõra mahust.

99Enamikku puuliike võib lõigata nii kevadel

(märts-aprill) kui suvel (juuni-august). Tugeva
mahlajooksuga puid (näiteks kask ja vaher) on
mõistlik lõigata vaid suvel.

HOOLDUSLÕIKUSLOA TAOTLEMINE
Kõrghaljastuse ohutuse, esteetilisuse ja elujõulisuse säilitamiseks on Tallinnas kehtestatud puu
raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused
ja kord, mille kohaselt tuleb maaomanikul taotleda
hoolduslõikuse luba. Seda saab teha Tallinna kodulehel (e-teenusena või e-kirjaga), linna teenindussaalides või keskkonnaameti haljastuse osakonnas.
Luba pole vaja viljapuude lõikuseks ning kuivanud
okste ja vesivõsude eemaldamiseks. Tormi- või
lumekahjustuse tõttu ootamatult murdumisohtlikuks muutunud okste ärasaagimiseks pole samuti
vaja luba oodata, küll aga tuleb sellest kohe kirjalikult teatada keskkonnaameti haljastuse osakonda
(soovitame teha ka foto).

OKSI PEAKS LÕIKAMA ARBORIST
Ohutu ja nõuetele vastav oksalõikus ning puude
oskuslik hooldamine eeldab pikaajalist väljaõpet.
Sellepärast soovitame tellida oksalõikuse arboristilt, kes on ametit õppinud erialakoolis ja saanud
vastava tunnistuse.

Lase tööd hinnata mitmel ettevõtjal ning küsi
nende kutseoskuste, tehtud tööde ja soovitajate
kohta.
Küsi, kas ettevõtjal on kehtiv vastutuskindlustuse
leping – kui mõni oks peaks kukkudes teistele
isikutele kahju tekitama, siis korvab selle kindlustusselts.

KUI OTSUSTAD ISE LIHTSA
LÕIKUSTÖÖ ETTE VÕTTA,
siis arvesta, et nii Sinu tervis kui ka oksalõikuse
tulemus sõltuvad lisaks teadmistele ka headest
tööriistadest ning ohututest töövõtetest.

99Tee ainult seda, mida kindlasti oskad.
99Mootorsaega puu otsas ronimine, samuti

elektriliinide läheduses töötamine jäta seda
tööd õppinud spetsialistile.
99Kasuta teravaid ning just selle töö jaoks mõeldud oksasaage ja -kääre.
99Toeta redel kindlalt maha ja seo selle ülemine
ots kohe puu külge.
99Enne puu otsa ronimist veendu okste vastupidavuses.
99Planeeri töö nii, et läbisaetud oksad ei kukuks
valesse kohta (katus, naabri auto, elektrijuhtmed).

Elus oks

Kuivanud oks

INFOTELEFONID
TALLINNA KESKKONNAAMETI HALJASTUSE
OSAKOND, Harju 13
keskkonnaamet@tallinnlv.ee
(vastuvõtuajad E 14.00–18.00, N 9.00–12.00)

Oksakrae

Oksakrae

99Enne, kui asud oksa tüve juurest maha saagima,
leia üles oksakrae. Lõika oksa niiviisi, et oksakrae jääks terveks ning lõikehaav võimalikult
väikeseks. Valesti tehtud lõige võib tekitada
puule tõsise vigastuse ning põhjustada hiljem
tüvemädaniku tekkimise.

Raie- ja hoolduslõikusload
640 4274
Linnaaednik			640 4400
Raie- ja hoolduslõikusloa taotlemine
e-teenusena: raie.tallinn.ee
HALJASTUSE SPETSIALISTID
Tallinna Kommunaalametis
(tänavaäärsete puude hooldus) 645 7197
Linnaosades:
Haabersti
Kesklinn
Kristiine
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita		
Põhja-Tallinn

640 4814
645 7215
645 7118
645 7703
645 7526
645 7312
645 7610
645 7019

TALLINNA LINNAKANTSELEI TEENINDUSBÜROO

Vabaduse väljak 7, üldtelefon 640 4141

99Musta joonega on märgitud õiged lõikamise
kohad, rohelisega valed.
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99Jämedamat oksa lõika mitmes osas, siis ei rebi
oks murdudes koort kaasa.
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