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Kilingi-Nõmme jahipiirkonna
Teesoo ja Saki jahialal“ juurde
JAHIALADE PIIRIKIRJELDUSED
KILINGI-NÕMME JAHIPIIRKOND

TEESOO jahiala (üldpindala 6857 ha, sellest RMK hallatav maa 5128 ha.
Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 266 ha. Jahialal paikneb 12
jahindusrajatist, nendest 3 jahitorni, 6 soolakut ja 3 söödakohta) piirikirjeldus:
Piir algab Kõpu alevikust Seruküla teeristist, jätkudes mööda Kilingi-Nõmme-Viljandi
maanteed pidi Kilingi-Nõmme poole kuni ristumiseni Viira teega, mida mööda kuni PassiSepa taluni, kust vasakule Jaani teele. Edasi Jaani teed pidi üle Riimaru tee Jaani tee
pikenduse kaudu Pärtli ringini, mida mööda Pärtli teele, kust paremale kuni kv KP181
lõunasihi pikenduseni, mööda sihti kuni Halliste jõeni, kust allavoolu kuni kvartalite KK024
ja KK018 põhjasihi pikenduseni Halliste jõel, kulgedes mööda põhjasihi pikendust kuni kv
KP171 lõunasihini. Piir läheb edasi kv KP171, KP159, KP158, KP140, KP139, KP138 ja
SS256 lõunasihti kuni ristumiseni Maasaare teega, kust mööda teed põhja kuni Pääsma ojani,
mida mööda kuni Räksi teeni. Edasi mööda Räksi teed kuni ristumiseni Halliste teega Läti
külas, mida mööda vasakule üle Halliste jõe kuni Kõpu-Jõesuu maanteeni. Maanteed mööda
Kõpu suunas kuni Karja sihini, mida mööda edasi Vennissaare teele ja seda pidi Seruküla
teeni, kust edasi kuni Kilingi-Nõmme-Viljandi maanteeni Kõpu alevikus.

SAKI jahiala (üldpindala 5817 ha, sellest RMK hallatav maa 4812 ha. Eramaaomanike
nõusolekuid jahipidamiseks 61 ha. Jahialal paikneb 17 jahindusrajatist, nendest 1
jahitorn, 11 soolakut ja 5 söödakohta) piirikirjeldus:
Piir algab Uulu-Valga maantee ja Kiviselja tee ristumiskohast, kulgedes mööda Kiviselja teed
pidi kuni Raudteeni, kulgedes sealt piki Raudteed kuni Häädemeeste-Tõitoja maanteeni, kust
paremale Häädemeeste poole kuni Ojasoo teeni. Ojasoo teed pidi edasi kuni Papisilla teeni,
mida mööda Saki teeni, kust edasi kuni Koolimaja teeni, mida mööda kuni Rannametsa jõeni.
Edasi mööda jõge allavoolu kuni Timmkanalini, kust vastuvoolu kuni Mustajõe teeni, edasi
mööda teed kuni Venemurru teeni, kust edasi kuni Uulu-Valga maanteeni, mida mööda Valga
poole kuni Kiviselja tee ristini.

