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JAHIALADE PIIRIKIRJELDUSED
KILINGI-NÕMME JAHIPIIRKOND
KANAKÜLA jahiala (üldpindala 7431 ha, sellest RMK hallatav maa 5552 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 5367 ha, sellest RMK hallatav maa 3020 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 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.

LODJA jahiala (üldpindala 10752 ha, sellest RMK hallatav maa 6374 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 7219 ha, sellest RMK hallatav maa 3677 ha.
Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 811 ha. Jahialal paikneb 23
jahindusrajatist, nendest 2 jahitorni, 18 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 8510 ha, sellest RMK hallatav maa 7690 ha.
Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 154 ha. Jahialal paikneb 13
jahindusrajatist, nendest 0 jahitorni, 11 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 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.
VANAVESKI jahiala (üldpindala 5443 ha, sellest RMK hallatav maa 3486 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 KõpuJõesuu maanteega.
KURESSAARE JAHIPIIRKOND
ABRUKA jahiala (üldpindala 1804 ha, sellest RMK hallatav maa 452 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 6293 ha, sellest RMK hallatav maa 3996 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 2140 ha, sellest RMK hallatav maa 1516 ha. Eramaaomanike
nõusolekuid jahipidamiseks 115 ha. Jahialal paikneb 13 jahindusrajatist, nendest 3
jahitorni, 6 soolakut ja 4 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.
VÄÄTSA JAHIPIIRKOND
EPU jahiala (üldpindala 5264 ha, sellest RMK hallatav maa 3930 ha. Eramaaomanike
nõusolekuid jahipidamiseks 441 ha. Jahialal paikneb 28 jahindusrajatist, nendest 10
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 5713 ha, sellest RMK hallatav maa 3857 ha.
Eramaaomanike nõusolekuid jahipidamiseks 306 ha. Jahialal paikneb 32
jahindusrajatist, nendest 10 jahitorni, 17 soolakut ja 5 söödakohta, lisaks 4 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 RöamäeSuuressaare 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 SaueauguVahastu 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.

