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KURESSAARE JAHIPIIRKOND 

 

ABRUKA jahiala (üldpindala 1080 ha, sellest RMK hallatav maa 451 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 0 ha. Jahialal paikneb 0 jahindusrajatist, 

nendest 0 jahitorni, 0 soolakut ja 0 söödakohta) piirikirjeldus: 

Jahiala hõlmab Abruka saart koos laidude ja saartega (Vahase saar, Kasselaid, Linnusitamaa) 

ning mereakvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele saarte rannajoonest. 

 

MÄNDJALA jahiala (üldpindala 5775 ha, sellest RMK hallatav maa 3210 ha. 

Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 272 ha. Jahialal paikneb 32 

jahindusrajatist, nendest 8 jahitorni, 2 kütiliini, 11 soolakut, 7 söödakohta, 4 söödapõldu 

ja üks hirvekaamera jahikeeluala) piirikirjeldus: 

Jahiala piir algab Muha kinnistu (44001:004:0431) lõunanurga ja Põhjasoo–Haavasoo tee 

kokkupuutekohast, edasi kulgeb mööda Põhjasoo–Haavasoo teed Põlenu kinnistu 

(44001:004:0545) lõunapiirini; seejärel mööda Põlenu, Reediku (44001:004:0484; 

37301:006:0099), Liivametsa (37301:006:0200) ja Liiva (37301:006:0200) kinnistu lõunapiiri 

Annuniidu (37301:006:0143) kinnistuni. Annuniidu kinnistult kulgeb piir mööda Toome teed 

Sure-Tõllu teeni, jätkudes mööda Suure-Tõllu teed Tehumardi–Kogula teeni; sealt mööda 

Tehumardi–Kogula teed Drenaazi teeni; edasi mööda Drenaazi teed Rigo kraavini; siitpeale 

mööda Rigo kraavi Rigo sihini; seejärel mööda Rigo sihti Pärdi (37301:006:0106) kinnistu 

edelanurgani ning Pärdi kinnistu edelanurgast mööda Pärdi ja Upassoo (37301:006:0052) 

kinnistu lõunapiiri Kaalupi teeni. Kaalupi teed mööda kulgeb piir Tammetõru 

(37301:004:0236) kinnistu edelanurgani, jätkudes mööda Tammetõru ja Liiva 

(37301:004:0066) kinnistu lõunapiiri Sutre (37301:004:0304) kinnistu läänepiirini; sealt 

mööda Sutre kinnistu lääne- ja lõunapiiri ning Lutre (37301:004:0308) ja Poolaka 

(37301:004:0076) kinnistu lõunapiiri Poolaka kinnistu kagunurgani; edasi Poolaka kinnistu 

kagunurgast mööda kinnistu idapiiri Äbandi talu teeni ja Äbandi talu teed mööda Äbandi 

taluni, jätkudes Äbandi talu juurest mööda Kiilipõllu kinnistu lõuna- ja idapiiri Lepiku taluni; 

seejärel Lepiku talu juurest mööda taluteed Kõrkküla teeni; siitpeale mööda Kõrkküla teed 

Tehumardi–Kogula teeni ning  Tehumardi–Kogula teed mööda Kihelkonna–Kuressaare 

maanteeni. Kihelkonna–Kuressaare maanteed mööda kulgeb piir Vennati teeni, jätkudes 

mööda Vennati teed Kogula peakraavini; sealt mööda Kogula peakraavi Mullutu lahe 

rannikuni; edasi mööda Mullutu lahe lääne- ja põhjarannikut ristumiseni Kärla valla idapiiriga 

(koordinaatide punkt 6459663-403753); seejärel kulgeb piir mõttelise joonena üle Mullutu 

lahe Ohaka kraavi suudmeni ning Ohaka kraavi mööda Ohaka teeni. Ohaka teed mööda 

kulgeb piir Leebemetsa teeni, jätkudes mööda Leebemetsa teed Tehumardi–Kogula teeni; 

edasi mööda Kogula maaanteed kuni kv Kh 381 põhjatipuni, sealt mööda põhjakülge kuni kv 

KH380, edasi mööda kvartali Kh380 ja KH372 põhjakülge pidi kuni Suuretõllu teeni, sealt 

mööda teed kuni Länga teeni. Länga teed mööda kulgeb piir Tatarselja trassi teeni, jätkudes 

mööda Tatarselja trassi teed Lümanda–Tehumardi maanteeni; edasi mööda Lümanda–

Tehumardi maanteed Iganessoo teeni; sealt mööda Iganessoo teed Iganessoo piirikraavini;  

seejärel mööda Iganessoo põldude lääne-, lõuna ja idaserva Iganessoo teeni; siitpeale mööda 

Iganessoo teed Riksu ojani ning Riksu oja mööda Naanu (44001:004:0584) kinnistu 

kirdenurgani. Naanu kinnistu kirdenurgast kulgeb piir mööda Naanu kinnistu põhjapiiri 

Saaremaa metskonna KH348 kagunurgani, jätkudes mööda Saaremaa metskonna kvartali 



KH348 lõunapiiri Saunaselja sihini; edasi mööda Saunaselja sihti Haavasoo–Põhjasoo teeni; 

sealt mööda Haavasoo–Põhjasoo teed kuni Muha kinnistu lõunanurgani. 

 

VIIDU jahiala (üldpindala 2150 ha, sellest RMK hallatav maa 1462 ha. Eramaaomanike 

nõusolekuid jahipidamiseks 115 ha. Jahialal paikneb 11 jahindusrajatist, nendest 3 

jahitorni, 5 soolakut ja 3 söödakohta) piirikirjeldus: 

Jahiala piir algab Kogula-Lümanda maantee ja Lümanda-Tehumardi maantee ristumiskohast 

(Karala teerist), kulgedes mööda Kogula-Lümanda maanteed pidi Käesla küla endise 

külateeni, jätkudes mööda Käesla küla endist külateed Tepu teeni ning mööda Tepu teed Tepu 

põldudeni; edasi mööda Tepu põldude ida- ja lõunapiiri Läätsa kinnistu (37301:004:0275) 

piirisihini; seejärel mööda Läätsa kinnistu läänepiiri Tänaku kinnistu ( RMK kv KH339) 

kirdenurgani, jätkudes mööda Tänaku ja Saare kinnistu (RMK kv KH331) idapiiri, Lutre 

kinnistu (RMK kv KH431, Metsaregistris KH136) loodepiiri ning Tõnu kinnistu 

(44001:004:0527) loode- ja lõunapiiri Antsu kinnistu (44001:004:0520) loodenurgani; sealt 

mööda Antsu ja Kokamihkli kinnistu (44001:004:0528) läänepiiri Muha kinnistu 

(44001:004:0431) põhjanurgani; siis mööda Muha kinnistu loode- ja edelapiiri Põhjasoo– 

Haavasoo teeni (RMK teederegistris Meelu-Söoja tee), jätkudes mööda Põhjasoo-Haavasoo 

teed ristumiseni Haavasoo-Rumma (RMK teederegistris Koki-Haavasoo tee) teeni, mida 

mööda teed kuni ristumiseni Lümanda-Tehumardi maanteega, kust edasi Lümanda poole kuni 

Karala teeristini. 

 


