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Maaüksuse asukoht
Maakond

Jõgeva maakond
Vald / linn

Mustvee vald
Metskond

Kinnistu number
279735

Kinnistu nimetus
POHLAMÄE

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000516353 10.11.2021 71301:002:0510 1 2.76 lageraie 595 10.11.2021 JAH 09.11.2022
50000516355 10.11.2021 71301:002:0510 2 0.15 lageraie 34 10.11.2021 JAH 09.11.2022
50000516357 10.11.2021 71301:002:0510 7 0.81 lageraie 215 10.11.2021 JAH 09.11.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000516353, katastritunnus 71301:002:0510, eraldis nr .1

Muinsuskaitse ameti kooskõlastus: 08.11.2021 nr 13-2/21/23519
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Voore küla, Pohlamäe. Mälestis: linnus reg-nr 9405. Projekt: Lageraie. Taotleja: 
Bronx Wood OÜ.
1.1 Muinsuskaitseametile esitati taotlus lageraie kooskõlastamiseks Pohlamäe kinnistul eraldistel 1, 2 ja 7. Soov 
kuuskede asemel istutada kased ning korrastada linnuse ala. 
1.2 Planeeritud lageraie ala asub enamjaolt arheoloogiamälestise Linnus reg-nr 9405 alal ja kaitsevööndis. 
1.3 Muinsuskaitseamet nõustub raiega Pohlamäe kinnistu eraldistel 1, 2 ja 7 järgmistel tingimustel:
• Raietööde käigus ei tohi kahjustada mälestist (linnust) ega pinnast kaitsevööndis. Seetõttu teostada raie tugeva 
pinnasega (külm või kuiv) ning vältida puude lohistamist ja rasketehnikaga linnuse nõlvadel liikumist. 
• Arvestades, et tegu on linnuse ja selle kaitsevööndi alaga, teostada raie käsitsi. Puude linnuselt ära viimisel võib 
tehnikat kasutada, kuid jälgida, et pinnas oleks tugev (külm või kuiv) ning see ei saaks kahjustada. Puude väljaveo 
tee kavandada arheoloogiamälestist võimalikult säästvalt ning leppida selle täpses asukohas kokku 
Muinsuskaitseametiga. 
• Mineraliseerimine mälestise alal ja selle kaitsevööndis on keelatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi 
mälestise ja selle kaitsevööndi arheoloogilist kultuurkihti. 
• Puude istutamine linnuse lõunavallile ja selle ees olevasse (valli)kraavi ja selle nõlvadele ei ole lubatud. Vajadusel 
saada koha peal kokku Muinsuskaitseameti esindajaga, et istutamiseks sobilikud alad koos üle vaadata. 
• Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. Oksad, mille raiealalt ära transportimine ei ole 
majanduslikult mõistlik, ladustada korrektseks vaaluks mälestise ja kaitsevööndi alast väljapoole. Hooldustööde 
raames eemaldada võsa ning hoida linnuse kaitsekraav lage.“
Enne linnusel tööde tegemise loa andmist soovime tööde tegijalt puude väljaveo tee täpset skeemi.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000516355, katastritunnus 71301:002:0510, eraldis nr .2

Muinsuskaitse ameti kooskõlastus: 08.11.2021 nr 13-2/21/23519
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Voore küla, Pohlamäe. Mälestis: linnus reg-nr 9405. Projekt: Lageraie. Taotleja: 
Bronx Wood OÜ.
1.1 Muinsuskaitseametile esitati taotlus lageraie kooskõlastamiseks Pohlamäe kinnistul eraldistel 1, 2 ja 7. Soov 
kuuskede asemel istutada kased ning korrastada linnuse ala. 
1.2 Planeeritud lageraie ala asub enamjaolt arheoloogiamälestise Linnus reg-nr 9405 alal ja kaitsevööndis. 
1.3 Muinsuskaitseamet nõustub raiega Pohlamäe kinnistu eraldistel 1, 2 ja 7 järgmistel tingimustel:
• Raietööde käigus ei tohi kahjustada mälestist (linnust) ega pinnast kaitsevööndis. Seetõttu teostada raie tugeva 
pinnasega (külm või kuiv) ning vältida puude lohistamist ja rasketehnikaga linnuse nõlvadel liikumist. 
• Arvestades, et tegu on linnuse ja selle kaitsevööndi alaga, teostada raie käsitsi. Puude linnuselt ära viimisel võib 
tehnikat kasutada, kuid jälgida, et pinnas oleks tugev (külm või kuiv) ning see ei saaks kahjustada. Puude väljaveo 
tee kavandada arheoloogiamälestist võimalikult säästvalt ning leppida selle täpses asukohas kokku 
Muinsuskaitseametiga. 
• Mineraliseerimine mälestise alal ja selle kaitsevööndis on keelatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi 
mälestise ja selle kaitsevööndi arheoloogilist kultuurkihti. 



• Puude istutamine linnuse lõunavallile ja selle ees olevasse (valli)kraavi ja selle nõlvadele ei ole lubatud. Vajadusel 
saada koha peal kokku Muinsuskaitseameti esindajaga, et istutamiseks sobilikud alad koos üle vaadata. 
• Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. Oksad, mille raiealalt ära transportimine ei ole 
majanduslikult mõistlik, ladustada korrektseks vaaluks mälestise ja kaitsevööndi alast väljapoole. Hooldustööde 
raames eemaldada võsa ning hoida linnuse kaitsekraav lage.“
Enne linnusel tööde tegemise loa andmist soovime tööde tegijalt puude väljaveo tee täpset skeemi.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000516357, katastritunnus 71301:002:0510, eraldis nr .7

Muinsuskaitse ameti kooskõlastus: 08.11.2021 nr 13-2/21/23519
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Voore küla, Pohlamäe. Mälestis: linnus reg-nr 9405. Projekt: Lageraie. Taotleja: 
Bronx Wood OÜ.
1.1 Muinsuskaitseametile esitati taotlus lageraie kooskõlastamiseks Pohlamäe kinnistul eraldistel 1, 2 ja 7. Soov 
kuuskede asemel istutada kased ning korrastada linnuse ala. 
1.2 Planeeritud lageraie ala asub enamjaolt arheoloogiamälestise Linnus reg-nr 9405 alal ja kaitsevööndis. 
1.3 Muinsuskaitseamet nõustub raiega Pohlamäe kinnistu eraldistel 1, 2 ja 7 järgmistel tingimustel:
• Raietööde käigus ei tohi kahjustada mälestist (linnust) ega pinnast kaitsevööndis. Seetõttu teostada raie tugeva 
pinnasega (külm või kuiv) ning vältida puude lohistamist ja rasketehnikaga linnuse nõlvadel liikumist. 
• Arvestades, et tegu on linnuse ja selle kaitsevööndi alaga, teostada raie käsitsi. Puude linnuselt ära viimisel võib 
tehnikat kasutada, kuid jälgida, et pinnas oleks tugev (külm või kuiv) ning see ei saaks kahjustada. Puude väljaveo 
tee kavandada arheoloogiamälestist võimalikult säästvalt ning leppida selle täpses asukohas kokku 
Muinsuskaitseametiga. 
• Mineraliseerimine mälestise alal ja selle kaitsevööndis on keelatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi 
mälestise ja selle kaitsevööndi arheoloogilist kultuurkihti. 
• Puude istutamine linnuse lõunavallile ja selle ees olevasse (valli)kraavi ja selle nõlvadele ei ole lubatud. Vajadusel 
saada koha peal kokku Muinsuskaitseameti esindajaga, et istutamiseks sobilikud alad koos üle vaadata. 
• Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. Oksad, mille raiealalt ära transportimine ei ole 
majanduslikult mõistlik, ladustada korrektseks vaaluks mälestise ja kaitsevööndi alast väljapoole. Hooldustööde 
raames eemaldada võsa ning hoida linnuse kaitsekraav lage.“
Enne linnusel tööde tegemise loa andmist soovime tööde tegijalt puude väljaveo tee täpset skeemi.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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Põhikaart: Maa-amet 11.11.2021

Metsaregister: Eraldised 11.11.2021

Maakatastri andmed 11.11.2021

Metsaregister: Metsateatised 11.11.2021

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 11.11.2021

Metsaregister: Kahjustusteatised 11.11.2021

Metsaregister: Metsateatised (töös) 11.11.2021
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