Lisa 2

Taotletavate lahkmejoonte kulgemise kirjeldus
Taotletav lahkmejoon kulgeb Nurme tn 5 katastriüksuse (76001:001:0013) loodenurgast
mööda Villemi katastriüksuse (75801:001:0551) ja Suurfarmi põld katastriüksuse
(61501:001:0124) läänepiiri kuni Alt-Rimmi katastriüksuse (75901:004:0109) läänenurka.
Edasi mööda Alt-Rimmi katastriüksuse (75901:004:0109) läänepiiri kuni Suure-Jaani –
Härma tee katastriüksuseni (75801:001:0182), edasi mööda katastriüksuse Alt-Rimmi
(75901:004:0109) ja reformimata riigimaa ning Suure-Jaani – Härma tee vahelist piiri kuni
Rimmi katastriüksuse (75901:004:0321) põhjanurgani, edasi üle Suure-Jaani – Härma tee
Mäelt-Rimmi katastriüksuse (75901:004:0332) lõunanurka, edasi mööda Mäelt-Rimmi
katastriüksuse (75901:004:0332) ja Pärnu tn 34 katastriüksuse (75901:004:0115) lääne ja
Pärnu tn 34 (75901:001:0115) põhjapiiri kuni 24123Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani tee
katastriüksuseni (75901:004:0055), edasi mööda katastriüksuste Pärnu tn 34
(75901:004:0115) ja Pärnu tn 32 (75901:004:0002) teeäärseid piire kuni Pärnu tn 30
katastriüksuse (75901:004:0111) põhjanurka, sealt edasi üle tee Pärnu tn 27 katastriüksuse
(75901:004:0850) lõunanurka. Edasi mööda Pärnu tn 27 (75901:004:0850) ja Elesoo
katastriüksuse (61501:001:0253) lõunapiiri kuni Ruusi tee 4 katastriüksuse (75801:001:0583)
läänenurgani. Edasi mööda katastriüksuste Ruusi tee 4 ja Ruusi tee 14 (75801:001:0543)
läänepiiri kuni Ruusi tee 14 katastriüksuse põhjanurka, edasi mööda Ruusi tee 14 idapiiri ja
Ruusi tee 18 katastriüksuse (75901:004:0230) läänepiiri kuni Altveski katastriüksusse
(75902:002:0131) läänenurka, sealt edasi Altveski katastriüksuse loodenurka riigitee 57
Mudiste – Suure-Jaani – Vändra ääres. Edasi mööda katastriüksuste Altveski
(75902:002:0131), Ristmiku (75902:002:0141), 24124 Viljandi-Suure-Jaani tee
(75902:002:0175), Ristmiku (75902:002:0144), Lauri (75801:001:0137), Nigula tn 20
(61501:001:0186), Tammsaare (75902:002:0271), Nigula tn 9 (61501:001:0174), reformimata
riigimaa, Nigula tn 1 (61501:001:0163), 24116 Suure-Jaani – Olustvere tee (76001:002:0009),
Jaama tn 31 (76001:002:0820) ja Roometi (75903:001:0350) Mudiste – Suure-Jaani – Vändra
tee äärseid piire. Edasi mööda katastriüksuste Roometi (75903:001:0350), reformimata
riigimaa, Männiku tee 6 (76001:002:1370) ja Männiku tee (75903:001:0056) lõuna piire.
Edasi mööda Männiku tee katastriüksuse (75903:001:0056) läänepiiri kuni Sõpruse tn 25
katastriüksuse (75801:001:0608) idanurgani. Edasi mööda katastriüksuste Sõpruse tn 25
(75801:001:0608), Sõpruse tn 23a (75801:001:0609), Sõpruse tn 23 (75901:003:0520),

Sõpruse tn 21 (75901:003:0510), Sõpruse tn 19 (75901:003:0500) ja Sõpruse tn 17
(75901:003:0490) reformimata riigimaa äärset piiri mööda kuni Sõpruse tn 17 katastriüksuse
(75901:003:0490) lõunanurka. Edasi mööda katastriüksuste Sõpruse tn 15 (75901:003:0480)
ja Sõpruse tn 13 (75901:003:0470) lõunapiire kuni katastriüksuse Roheline tn 1
(75901:003:0860) põhjanurgani, sealt edasi mööda Roheline tn 1 katastriüksuse
(75901:003:0860) ida ja lõunapiiri ja Järvelohu katastriüksuse (75903:001:0310), TaburiNuutre tee T2 katastriüksuse (75801:001:0375) ja Järveotsa katastriüksuse (75903:001:0012)
lõunapiiri kuni Suure-Jaani paisjärve katastriüksuse (76001:004:0013) lõunanurka.
Edasi mööda olemasolevat lahkmejoont kuni Nurme tn 5 katastriüksuse (76001:001:0013)
loodenurka.

