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 16. veebruar 2018 nr 1-1/18/107 

Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja 

nr 1-1/17/363 „Hundi küttimismahu kehtestamine 

2017/2018 jahiaastaks” muutmine 

I. ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED  

 

1.1. Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/363 „Hundi küttimismahu 

kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” (edaspidi 31.10.2017 käskkiri) kehtestas 

Keskkonnaamet 2017/2018 jahiaasta hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil kokku 73 isendit ning määras kehtestatud küttimismahu jagunemise 

ohjamisalade kaupa. Sama käskkirjaga jagati maakonnad ohjamisaladeks ning küttimismaht 

määrati iga ohjamisala kohta järgmiselt: 

 

Hiiu ohjamisalal kuhu kuuluvad Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Laasi, Leluselja, Määvli, 

Pühalepa, Suuremõisa, Tahkuna jahipiirkonnad (edaspidi Hiiu ohjamisala), lubati küttida 4 

isendit. 

Järva 1 ohjamisalal, kuhu kuuluvad Alliku, Ambla, Anna, EPT, Järva-Jaani, Lõõla, 

Kõrvemaa ja Väätsa jahipiirkonnad (edaspidi Järva 1 ohjamisala), lubati küttida 4 isendit. 

Järva 2 ohjamisalal, kuhu kuuluvad Esna, Imavere, Jüriöö, Kabala, Kirna, Koeru, Koigi, 

Oisu, Päinurme ja Türi jahipiirkonnad (edaspidi Järva 2 ohjamisala), lubati küttida 3 isendit. 

Lääne ohjamisalal, kuhu kuuluvad Haapsalu, Kasari, Kullamaa, Lihula, Luiste, Martna, 

Massu, Taebla, Tuudi, Vatla ja Vormsi jahipiirkonnad (edaspidi Lääne ohjamisala), lubati 

küttida 4 isendit. 

Lääne-Harju ohjamisalal, kuhu kuuluvad Linnamäe, Noarootsi, Nõva, Palivere, Riguldi, 

Risti, Variku ja Padise jahipiirkonnad (edaspidi Lääne-Harju ohjamisala), lubati küttida 2 

isendit. 

Võru ohjamisalal, kuhu kuuluvad Antsla, Haanja, Hino, Illi, Koemetsa, Krabi, Kääpa, Lasva, 

Lepistu, Linda, Meremäe, Misso, Mõniste, Obinitsa, Ruusmäe, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, 

Varstu, Vastseliina, Viitina, Võhandu, Võru ja Väimela jahipiirkonnad (edaspidi Võru 

ohjamisala), lubati küttida 8 isendit. 

 

Samas selgitati 31.10.2017 käskkirjas, et sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi 

küttimismaht vähemalt kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi jahiaja alguseks ning 

teised osad jahiaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku arvu, 

leviku ja suuruse kohta ning küttimismahu esimese osa realiseerimisele. Vastavalt 

Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande lisas „Ettepanek hundi küttimise korraldamiseks 
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2017. aastal”1 esitatud ettepanekule teeb Keskkonnaagentuur küttimismahu teiste osade 

määramise operatiivsuse huvides ettepaneku otse Keskkonnaametile. Küttimismahu teiste 

osade määramine erinevatele ohjamisaladele võib toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel. 

 

1.2. 31.10.2017 käskkirja on muudetud Keskkonnaameti peadirektori 10.01.2018 käskkirjaga  

nr 1-1/18/12 „Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” muutmine“ (edaspidi 10.01.2018 

käskkiri), 18.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/64 „Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 

käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” 

muutmine“  (edaspidi 18.01.2018 käskkiri) ja 26.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/87 

„Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi küttimismahu 

kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” muutmine“ (edaspidi 26.01.2018 käskkiri). Eespool 

toodud muutmiste tulemusel suurenes Eesti Vabariigi territooriumil 2017/2018 jahiaastal 

küttida lubatud isendite (huntide) koguarv 73 isendilt 106 isendile. 

 

10.01.2018 käskkirjaga muudeti Järva 1, Rapla 1 ja Rapla 2 ohjamisalade piire (Järva 1 

ohjamisalale liideti osaliselt Jäneda jahipiirkond, Rapla 1 ohjamisalale liideti Valtu 

jahipiirkond, mis omakorda arvati välja Rapla 2 ohjamisala jahipiirkondade hulgast). Võru 

ohjamisalal suurendati huntide küttimismahtu 4 isendi võrra. 

 

18.01.2018 käskkirjaga muudeti Lääne ja Rapla 1 ohjamisalade piire. Lääne ohjamisalale 

liideti Sooniste jahipiirkond, mis omakorda arvati välja Rapla 2 ohjamisala jahipiirkondade 

hulgast. Rapla 1 ohjamisalale liideti Juuru jahipiirkond, mis samuti arvati välja Rapla 2 

ohjamisala jahipiirkondade hulgast. Järva 2 ohjamisalas suurendati huntide küttimismahtu 2 

isendi võrra. 

 

26.01.2018 käskkirjaga muudeti Järva 2, Lääne ja Võru ohjamisalade piire. Järva 2 

ohjamisalast arvati välja Jüriöö, Kabala, Oisu ja Türi jahipiirkonnad ja Lääne ohjamisalast 

Lihula, Massu, Tuudi ja Vatla jahipiirkonnad. Võru ohjamisalale liideti Mäe, Värska ja 

Orava jahipiirkonnad, mis omakorda arvati välja Põlva ohjamisala jahipiirkondade hulgast. 

Lisaks suurendati Järva 1, Järva 2, Lääne ja Võru ohjamisalas huntide küttimismahu 

vastavalt 2, 2, 7 ja 3 isendi võrra.  

 

1.3. 14.02.2018 seisuga on Järva 1 ohjamisalal kütitud 2 hunti, s.o Järva 1 ohjamisalal on jäänud 

küttida 4 hunti. Hiiu, Järva 2, Lääne, Lääne-Harju ja Võru ohjamisalal on kütitud vastavalt 

4, 7, 11, 2 ja 15 hunti s.o Hiiu, Järva 2, Lääne, Lääne-Harju ja Võru ohjamisala kohta 

kehtestatud küttimismaht on täies mahus realiseeritud. Huntide küttimismaht on senini 

realiseerimata Rapla 1 ohjamisalal (küttida on jäänud 5 isendit). 

 

Keskkonnaagentuur tegi 13.02.2018 ja 14.02.2018 e-kirjadega (registreeritud 

Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.02.2018 nr 13-11/18/404-4 ja                         

nr 13-11/18/404-5 all) Keskkonnaametile ettepaneku seoses hundi küttimismahu osalise 

realiseerimisega osades ohjamisalades ning seoses hundi küttimis-, vaatlus- ja 

kahjustusandmetest lisandunud teabega hundi leviku ja arvukuse kohta 2018. aastal lubada 

lisaks olemasolevale küttimismahule küttida hunte järgmiselt: Hiiu, Lääne-Harju ja Võru 

ohjamisalas suurendada huntide küttimismahu vastavalt 2, 2 ja 2 isendi võrra. Seoses alanud 

hundi jooksuajaga ning vajadusega säilitada karja juhtpaar (möödunud aasta kutsikate 

vanemad), võib Lääne-Harju ja Võru ohjamisalal jahti pidada vaid üksikule isendile, st 

mõlemal ohjamisalal ei või ühest jahipiirkonnast küttida üle ühe hundi. Hiiu ohjamisalal 

võib samadel põhjustel küttida vaid alla ühe aastaseid isendeid (kutsikaid).  

 

                                                 
1 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil: 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/hundi_kuttimisettepanek_2017_i.pdf, 14.02.2018. 
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1.4. Lisaks tegi Keskkonnaagentuur ettepaneku muuta Lääne, Rapla 1, Järva 1, Järva 2 ja Hiiu 

ohjamisalade piire: 1) Liita omavahel Lääne ja Rapla 1 ohjamisalad. Rapla 1 ohjamisala 

realiseerimata küttimismahtu (5 isendit) võib realiseerida ka Lääne ohjamisala 

jahipiirkondades. Lääne ohjamisalal on huntide küttimismahu realiseerimise võimalused 

märksa suuremad, kui Rapla 1 ohjamisalal, seetõttu määrata liidetud ohjamisalade 

kontaktisikuks praegune Lääne ohjamisala kontaktisik. 2) Seoses vajadusega säilitada 

terveid täiskasvanud isendeid ning lähtuvalt jahimeeste soovist küttida vaid kärntõve 

tunnustega isendeid, liita omavahel Järva 1 ja Järva 2 ohjamisalad ja arvata moodustatavast 

ohjamisalast välja Koeru jahipiirkond. Järva 1 ohjamisala realiseerimata küttimismahtu (4 

isendit) võib edaspidi realiseerida pooles ulatuses (2 isendit) seni Järva 2 ohjamisalasse 

kuulunud jahipiirkondades (va Koeru jahipiirkond). 3) Arvata Hiiu ohjamisalast välja 

Kõrgessaare, Laasi, Leluselja, Määvli, Pühalepa, Suuremõisa ja Tahkuna jahipiirkonnad. 

 

1.5. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 64 lõikest 1 tuleneb, et haldusorgani poolt 

haldusakti muutmisele kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut. 

HMS § 64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise 

kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta 

haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS § 64 lõige 3 sätestab, et kaalutlusõiguse teostamisel 

tuleb arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, 

haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste 

olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu 

tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid. 

HMS § 65 lõike 2 kohaselt võib õiguspärase haldusakti edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada 

isiku kasuks, välja arvatud juhul, kui sama sisuga haldusakt tuleks uuesti välja anda või kui 

kehtetuks tunnistamine oleks vastuolus seadusega. Tulenevalt HMS § 68 lõikest 2 otsustab 

haldusakti muutmise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal. 

 

1.6. Jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 22 lõike 2 alusel pruunkaru, hundi, ilvese ja hallhülge 

küttimismahu kehtestab igal jahiaastal Keskkonnaamet, lähtudes JahiS § 21 lõikes 4 

nimetatud aruandest ning jahindusnõukogu ettepanekust. JahiS § 21 lõike 4 punkti 4 kohaselt 

koostab igal aastal JahiS § 21 lõike 3 alusel määratud asutus ulukite seire aruande, mis 

muuhulgas sisaldab uluki soovituslikku küttimismahtu ja -struktuuri. JahiS § 21 lõike 3 alusel 

kehtestatud keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu 

ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” § 1 järgi jahiulukite seiret 

korraldab Keskkonnaagentuur. 

 

1.7. Eeltoodust tulenevalt on Keskkonnaamet pädev haldusorgan 31.10.2017 käskkirja muutma. 

Lähtudes Keskkonnaagentuuri 13.02.2018 ja 14.02.2018 e-kirjades esitatud ettepanekutest, 

teeb Keskkonnaamet 31.10.2017 käskkirjas järgmised muudatused. 

 

Hiiu, Lääne-Harju ja Võru ohjamisalas suurendatakse huntide küttimismahu vastavalt 2, 2 

ja 2 isendi võrra, kusjuures Lääne-Harju ja Võru ohjamisalas ei või ühest jahipiirkonnast 

küttida üle ühe hundi. Hiiu ohjamisalal võib küttida vaid alla ühe aastaseid isendeid 

(kutsikaid). Järva 1 ja Järva 2 ohjamisala jahipiirkonnad liidetakse omavahel ning 

moodustatakse ühtne ohjamisala Järva, mis edaspidi hõlmab Alliku, Ambla, Anna, EPT, 

Esna, Imavere, Järva-Jaani, Kõrvemaa, Kirna, Koigi, Lõõla, Päinurme, Väätsa jahipiirkondi 

ja Jäneda jahipiirkonna osa, mis jääb Piibe maanteest lääne poole. Järva ohjamisalal on 

huntide küttimismahuks 4 isendit, millest kuni 2 isendit võib kokku küttida alal, mis hõlmab 

Esna, Imavere, Kirna, Koigi ja Päinurme jahipiirkondi (ohjamisalast on välja arvatud Koeru 

jahipiirkond). Järva ohjamisalal on rangelt soovitatav küttida kärntõve tunnustega isendeid. 

Samuti liidetakse omavahel Lääne ja Rapla 1 ohjamisala jahipiirkonnad ning moodustatakse 

ühtne ohjamisala Lääne-Rapla, mis edaspidi hõlmab Läänemaa Haapsalu, Kasari, Kullamaa, 

Luiste, Martna, Taebla ja Vormsi jahipiirkondi ning Raplamaa Juuru, Kohila, Külmallika, 

Palamulla, Põrsu, Rapla, Sooniste, Vardi ja Valtu jahipiirkondi. Lääne-Rapla ohjamisalal 

võib kokku küttida 5 isendit. Hiiu ohjamisalast arvatakse välja Kõrgessaare, Laasi, Leluselja, 
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Määvli, Pühalepa, Suuremõisa ja Tahkuna jahipiirkonnad. Hiiu ohjamisala moodustavad 

edaspidi Emmaste ja Käina jahipiirkonnad.  

 

Eespool toodud muudatuste tõttu tuleb muuta ka 31.10.2017 käskkirjas (muudetud 

10.01.2017, 18.01.2017 ja 26.01.2018 käskkirjadega) Eesti Vabariigi territooriumil hundi 

küttimiseks kehtestatud kogumaht (106 isendilt 112 isendile). 

 

1.8. Ohjamisalade piiride muutmine võimaldab suunata või hajutada jahiajal huntide küttimist, 

võttes arvesse seniseid küttimistulemusi ning hundikahjustuste esinemist. Küttimismahu 

muutmise eesmärgiks on laialdasemate küttimisvõimaluste loomise kaudu võimaldada 

huntide arvukust tõhusamalt reguleerida ning kahjustusi ennetada. Ohjamisalade piiride 

muutmisega ei panda jahipiirkondade kasutajatele täiendavaid kohustusi. Küttimismahu 

muutmise võimalikkust selgitati ka 31.10.2017 käskkirjas.  

 

1.9. Hiiu, Järva, Lääne-Harju, Lääne-Rapla ja Võru ohjamisalas on hundi küttimine lubatud vaid 

küttimismahu realiseerimata osas, s.o küttida võib Hiiu ohjamisalas 2 hunti (kutsikat), Järva 

ohjamisalas 4 hunti (neist kuni 2 isendit alal, mis hõlmab Esna, Imavere, Kirna, Koigi ja 

Päinurme jahipiirkondi), Lääne-Harju ohjamisalas 2 hunti, Lääne-Rapla ohjamisalas 5 hunti 

ja Võru ohjamisalas 2 hunti. Järva ohjamisalal on rangelt soovitatav küttida kärntõve 

tunnustega isendeid ning vältida tervete huntide küttimist. Lääne-Harju ja Võru ohjamisalas 

võib küttida hunte tingimusel, mille kohaselt ei tohi ühest jahipiirkonnast küttida üle ühe 

hundi. Hiiu ohjamisalal võib küttida vaid alla ühe aastaseid isendeid (kutsikaid). 

 

1.10. Seoses huntide küttimiseks moodustatud ohjamisalade piiride ja nende koosseisus olevate 

jahipiirkondade loetelu muutumisega muudetakse 31.10.2017 käskkirja lisa 2 „Maakondade 

ohjamisalade kontaktisikud, kelle juures registreerida hundi küttimine 2017/2018 jahiaastal“.  

 

 

II. OTSUSTUS  

 

HMS § 64 lõigete 1−3, § 65 lõike 2, § 68 lõike 2, JahiS § 22 lõike 2, keskkonnaministri 20.05.2014 

määruse nr 13  „Keskkonnaameti põhimäärus” § 5 lõike 2 punkti 41,  § 6 lõike 2 punkti 19 alusel 

ning lähtudes käskkirja punktis I. esitatud asjaoludest ja põhjendustes, otsustan:  

 

2.1. Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” (muudetud 10.01.2018 käskkirjaga  

nr 1-1/18/12, 18.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/64 ja 26.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/87) 

otsustuse punkt 2.1 ning sõnastada see järgmiselt:  

 

„2.1. Kehtestan 2017/2018 jahiaasta hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil kokku 112 isendit ning kinnitan küttimismahu jagunemise ohjamisalade vahel 

(lisa 1 „Ohjamisaladele määratud hundi küttimismaht 2017/2018 jahiaastal“).” 

 

2.2. Asendada Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” (muudetud 10.01.2018 käskkirjaga  

nr 1-1/18/12, 18.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/64 ja 26.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/87) 

lisa 1 „Ohjamisaladele määratud hundi küttimismaht 2017/2018 jahiaastal“ käesoleva 

käskkirja lisaga 1 „Ohjamisaladele määratud hundi küttimismaht 2017/2018 jahiaastal“ 

(lisatud). 

 

2.3. Asendada Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2017 käskkirja nr 1-1/17/363 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks” (muudetud 10.01.2018 käskkirjaga  

nr 1-1/18/12, 18.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/64 ja 26.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/87) 

lisa 2 „Maakondade ohjamisalade kontaktisikud, kelle juures registreerida hundi küttimine 
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2017/2018 jahiaastal“ käesoleva käskkirja lisaga 2 „Maakondade ohjamisalade 

kontaktisikud, kelle juures registreerida hundi küttimine 2017/2018 jahiaastal“ (lisatud). 

 

2.4. Teha käskkiri teatavaks Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Rapla ja Võru maakonna jahipiirkonna 

kasutajatele.  

 

 

Käskkirja on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest vaide 

Keskkonnaametile või kaebuse Tallinna Halduskohtusse. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Onemar 

peadirektor 
 

 

Jaotuskava: jahinduse ja vee-elustiku büroo, regioonid 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond (peep.mannil@envir.ee), 

                     Keskkonnainspektsioon  

 

Margo Tannik 

jahinduse peaspetsialist 

jahinduse ja vee-elustiku büroo 

Metsaosakond 
 




