
JAHIALADE PIIRIKIRJELDUSED  

 

 

KILINGI-NÕMME JAHIPIIRKOND 

 

KANAKÜLA jahiala (üldpindala 7430 ha, sellest RMK hallatav maa 6117 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 1102 ha. Jahialal paikneb 13 

jahindusrajatist, nendest 0 jahitorni, 10 soolakut ja 3 söödakohta) piirikirjeldus: 

Piir algab Kilingi-Nõmme-Viljandi maantee ristumiskohast Viira teega, kulgedes mööda 

maanteed Kilingi-Nõmme poole kuni Koka teeristini. Edasi mööda Koka (era)teed kuni RMK 

Koka teeni, mida mööda põhja kuni ristumiseni Longi teeni, mida mööda kuni ristumiseni 

Keralongi teega, kust paremale mööda Keralongi teed kuni tee mõttelise pikenduseni Halliste 

jõel. Edasi mööda Halliste jõge allavoolu kuni kv KP181 lõunasihi pikenduseni, mida mööda 

Pärtli teele, kust vasakule kuni Pärtli ringini, mida mööda Jaani tee pikendusele. Jaani tee 

pikendust mööda üle Riimaru tee Jaani teele, mida mööda kuni Viira teeni Passi-Sepa talu 

juures. Sealt vasakule mööda Viira teed kuni Kilingi-Nõmme-Viljandi maanteele. 

 

KELLO jahiala (üldpindala 5380 ha, sellest RMK hallatav maa 4000 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 569 ha. Jahialal paikneb 17 

jahindusrajatist, nendest 0 jahitorni, 14 soolakut ja 3 söödakohta) piirikirjeldus: 

Piir algab Uulu-Valga maantee ja Häädemeeste-Tõitoja maantee ristumiskohast (Tõitoja rist), 

kulgedes mööda Häädemeeste-Tõitoja maanteed pidi Häädemeeste poole kuni ristumiseni 

Raudteega, kulgedes sealt piki Raudteed kuni Kiviselja teeni, mida mööda Uulu-Valga 

maanteeni, mida mööda Valga poole kuni Tõitoja teeristini. 

 

 

TEESOO jahiala (üldpindala 6780 ha, sellest RMK hallatav maa 5315 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 Passi-

Sepa 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. 

 

LODJA jahiala (üldpindala 10755 ha, sellest RMK hallatav maa 4870 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 2639 ha. Jahialal paikneb 19 

jahindusrajatist, nendest 2 jahitorni, 13 soolakut ja 4 söödakohta, lisaks 1 söödapõld) 

piirikirjeldus: 

Jahiala piir algab Uulu-Valga maantee ja Sigaste tee ristumiskohast (Sigaste teerist), kulgedes 

mööda Sigaste maanteed pidi kuni vana raudteetammini, kulgedes sealt vasakule mööda vana 

raudteetammi kuni Tupik teega ristumisega. Edasi kulgeb piir mööda Tupik teed kuni 

Kikepera maanteeni, mida mööda kuni ristumiseni Saunametsa teega (Saunametsa teerist), 



jätkudes mööda Saunametsa teed kuni Longi teeni. Edasi mööda Longi teed kuni Koka teeni, 

mida mööda Koka tee lõpuni (kuni Koka-Ülesoo teeni), kust vasakule mööda Koka erateed 

pidi kuni Kilingi-Nõmme-Viljandi maanteele (Koka teerist), kulgedes mööda maanteed 

Kilingi-Nõmme poole Uulu-Valga maanteeni, teeristist mööda Uulu-Valga maanteed Pärnu 

tänavani Kilingi-Nõmme linnas, jätkudes mööda Pärnu tänavat Marana-Kilingi-Nõmme 

maanteeni ning mööda Marana-Kilingi-Nõmme maanteed pidi ristumiseni Uulu-Valja 

maanteega, kust vasakule mööda maanteed kuni Sigaste maanteeni (Sigaste teerist). 

 

RIISSELJA jahiala (üldpindala 7200 ha, sellest RMK hallatav maa 4790 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 811 ha. Jahialal paikneb 22 

jahindusrajatist, nendest 2 jahitorni, 17 soolakut ja 3 söödakohta) piirikirjeldus: 

Piir algab Uulu-Valga maantee ja Sigaste maantee ristumiskohast (Sigaste teerist), kulgedes 

mööda Uulu-Valga maanteed mööda Uulu poole kuni Ulli-Õue teeni, mida mööda üle Reiu 

jõe endise Ikla-Riiselja raudteeni, mida mööda (osaliselt Surjupera tee ehk kv LD149 

põhjasiht) vana Riiselja raudteejaamani ( Kivioja tee ja Riiselja tee ristumiskoht), sealt mööda 

Riisselja teed pidi kuni Niidumäe-Viira teeni, mida mööda kuni Surju-Saunametsa teeni, kust 

paremale mööda teed kuni Baasi teeni. Edasi mööda Baasi teed kuni Ilvese teeni, kust 

paremale kuni Saunametsa-Paikuse teeni, mida mööda paremale kuni Kikepera teeni 

(Saunametsa teerist). Piir jätkub mööda Kikepera teed kuni Tupik teeni, mida mööda kuni 

ristumiseni vana raudteetammiga, jätkudes paremale mööda vana raudteetammi kuni 

ristumiseni Sigaste maanteega, mida mööda paremale kuni Uulu-Valga maanteeni (Sigaste 

teerist).  

 

SAESAARE jahiala (üldpindala 8515 ha, sellest RMK hallatav maa 7480 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 154 ha. Jahialal paikneb 14 

jahindusrajatist, nendest 0 jahitorni, 12 soolakut ja 2 söödakohta) piirikirjeldus: 

Piir algab Halliste jõe ja Keralongi tee mõttelise pikenduse kohalt Halliste jõel, kulgedes 

mööda Keralongi tee pikenduselt mööda Keralongi teed pidi kuni Saunametsa teeni, mida 

mööda Saunametsa-Paikuse teele, kust mööda teed edasi põhja Kivinina teeni, mida mööda 

edasi kuni Kulli teeni. Kulli teed mööda edasi kuni Kiusu teeni, kust edasi kuni kv SS255 

lõunasihini. Piir läheb edasi kv SS255, SS256, KP138, KP139, KP140, KP158, KP159 ja 

KP171 lõunasihti mööda kuni kv KK018 põhjasihini, kulgedes kv KK018 ja KK024 

põhjasihti pidi sihi mõttelise pikenduseni Halliste jõel, kust mööda jõge vastuvoolu kuni 

ristumiseni Keralongi tee mõttelise pikendusega Halliste jõel.  

 

SAKI jahiala (üldpindala 5810 ha, sellest RMK hallatav maa 4865 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. 

 

VANAVESKI jahiala (üldpindala 5460 ha, sellest RMK hallatav maa 3330 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 306 ha. Jahialal paikneb 4 

jahindusrajatist, nendest 1 jahitorn, 2 soolakut ja 1 söödakoht) piirikirjeldus: 



Piir algab Kõpu-Jõesuu maantee ja Laane tee ristumiskohast, kulgedes mööda Kõpu-Jõesuu 

maanteed pidi läände kuni Viljandimaa metskonna kv SS277 lõunasihini, siitpeale mööda kv 

SS277 lõunasihti, KP132 idasihti, kv KP132, KP133, KP134 põhjasihti ning KP117 läänesihti 

pidi kuni IIa teeni, jätkudes kuni ristumiseni Öördi teega. Öördi teelt Piilu peakraavini ning 

mööda Piilu peakraavi Ula ojani, seejärel mööda Ula oja Raudna jõeni, edasi mööda Raudna 

jõge pärivoolu kuni Raba teeni, edasi mööda Raba teed Viilupi teeni ning mööda Viilupi teed 

Vinkli kraavini; sealt mööda Vinkli kraavi Raudna jõeni, kust jõge mööda vastuvoolu kuni 

Kõpu jõe suudmeni. Edasi kulgeb piir Kõpu jõge mööda vastuvoolu kuni Junsera oja 

suudmeni, kust vastuvoolu mööda oja kuni Laane teeni, mida mööda kuni ristumiseni Kõpu-

Jõesuu maanteega. 

 


