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VÄÄTSA JAHIPIIRKOND 

 

EPU jahiala (üldpindala 5265 ha, sellest RMK hallatav maa 3470 ha. Eramaaomanike 

nõusolekuid jahipidamiseks 441 ha. Jahialal paikneb 26 jahindusrajatist, nendest 8 

jahitorni, 13 soolakut ja 5 söödakohta, lisaks 1 söödapõld) piirikirjeldus: 

Piir algab Tallinna-Tartu maantee ja Mustla-Saarnakõrve tee ristumiskohas Mustlas, jätkudes 

mööda maanteed Paide poole kuni vana Tallinn-Tartu maanteeni Matsimäe bussipeatuse 

juures, jätkudes vana Tallinn-Tartu maanteed mööda kuni Saueaugu-Nahkmetsa-Ussisoo 

teeni, jätkudes mööda teed kuni Tallinna-Tartu maanteeni, kust paremale Paide poole kuni 

Ussisoo-Lintsi-Viraksaare teeni, jätkudes seda mööda kuni Röamäe-Suuresaare teeni, seda 

mööda kuni kv VT 258 põhjasihini. Edasi kulgeb piir kvartalite VT 256 ja VT258 vahelist 

sihti pidi mõttelise pikendusena üle Reopalu jõe ja kvartalite VT226 ja VT293 vahelist sihti 

pidi kuni ristumiseni Saueaugu-Nahkmetsa-Ussisoo teega. Edasi mööda teed vasakule kuni 

Saueauguni, kust paremale mööda Mustla-Nõmme-Saarnakõrve-Saueaugu teed mööda kuni 

Metsavahi teeni, mida mööda Metsavahi teed mööda kuni Mustla-Saarnakõrve teeni, mida 

mööda Tallinn-Tartu maanteeni Mustlas. 

 

KAITSEMETSA jahiala (üldpindala 5715 ha, sellest RMK hallatav maa 4577 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 306 ha. Jahialal paikneb 27 

jahindusrajatist, nendest 5 jahitorni, 17 soolakut ja 5 söödakohta, lisaks 2 söödapõldu) 

piirikirjeldus: 

Piir algab Saueaugu-Nahkmetsa-Ussisoo ja Mustla-Nõmme Saarnakõrve-Saueaugu teede 

ristumiskohas Saueaugul, jätkudes Saueaugu-Nahkmetsa-Ussisoo teed pidi mõttelise 

pikendusena kvartalite VT226 ja VT293 vahelist sihti mööda (endine Rähkmäe-Niinessaare 

teetrass) üle Reopalu jõe ja kvartalite VT 256 ja VT258 vahelist sihti pidi kuni Röamäe-

Suuressaare teeni. Edasi mööda Röamäe-Suuresaare teed pidi paremale kuni ristumiseni 

Ussisoo-Lintsi-Viraksaare teega, kust vasakule mööda teed kuni ristumiseni Kotku teega 

Reopalu jõe silla juures, kust edasi mööda Kotku teed paremale kuni Palivere (Kotku) sihini, 

kust sihti mööda kuni kv VT266 lõunasihini, jätkudes kv VT266 ja VT265 lõunasihti pidi 

kuni Paide-Saueaugu maanteeni, kust paremale kuni Saueauguni. Sealt jätkub piir Saueaugu-

Vahastu teed pidi kuni kv VT213 läänesihini, kust kv VT213, VT202, VT188 läänesihti pidi 

Pikanõmme-Aela teeni, jätkudes mööda teed paremale ja kv VT188, VT174, VT175, VT176 

põhjasihti pidi sirgelt kuni kv VT163 läänesihini. Edasi kulgeb pii kv VT163 ja VT154 

läänesihti pidi kuni Põllusaare teeni, edasi mööda teed ja kv VT143 läänesihti, kv VT143 ja 

VT144 põhjasihte pidi kuni Mustla-Nõmme-Saarnakõrve-Saueaugu teeni, kust paremale 

mööda teed kuni Saueauguni. 

 


