
LISA 5 

Hoiualad Valga maakonnas seisuga 30.03.2015. Allikas: Keskkonnaregister 

Registri-
kood 

Hoiuala 
(HA) 

nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 

Kaitse-eesmärk 

KLO2000094 Aheru järve 
HA 

Taheva vald  232,5 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega 
järvede (3130) kaitse 

KLO2000095 Andresjärve 
HA 

Puka vald  3,4 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede 
(3140) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – tiigilendlase elupaiga kaitse 

KLO2000142 Elva jõe HA 

(Valga) 

Palupera vald  8,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 

nimetatud liikide – hariliku hingi ja paksukojalise jõekarbi elupaikade kaitse 

KLO2000096 Helme jõe 
HA 

Helme vald, 
Tõrva linn 

4,6 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse 

KLO2000097 Kadajärve 
HA 

Puka vald  8,5 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

KLO2000098 Kiiviti järve 
HA 

Taheva vald  12,7 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede 
(3140) kaitse 

KLO2000115 Kirbu soo HA Karula vald  68,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – liigirikaste madalsoode (7230) ning siirdesoo- ja 
rabametsade (91D0*) kaitse 

KLO2000116 Koiva-

Mustjõe luha 

HA 

Taheva vald  535,7 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*) 

kaitse ja linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika 

kaitstakse, on siniraag ja rukkirääk  

KLO2000014 Kooraste 
Pikkjärve HA 

Otepää vald 
(+Põlvamaa, 

Kanepi vald)  

0,01 
(Põlva-

maal 
14,7)1 

loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega 
järvede (3130) kaitse  

KLO2000162 Kurematsi 
HA 

Puka vald  8,3 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste 
madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – 
läikiva kurdsirbiku kasvukoha kaitse 

KLO2000099 Kuritse järve 
HA 

Tõlliste vald  12,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede 
(3140) kaitse 

KLO2000100 Lambahanna 
järve HA 

Otepää vald  4,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega 
järvede (3130) kaitse 

KLO2000101 Lasa järve 
HA 

Helme vald  8,4 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) 
kaitse 

KLO2000102 Linaleojärve 
HA 

Hummuli vald  1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

KLO2000103 Lubjaahu-

järve HA 

Otepää vald  1,2 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

                                       
1 Eksperdi kommentaar: tegelikult peaks HA piir jooksma mööda maakonna piiri ja kogu HA paiknema Põlva maakonnas, aga kuna kaitstavate alade piirid on sageli 

katastripiiride suhtes pisut nihkes, siis näitab keskkonnaregister tühise pindalaga siilude paiknemist teises maakonnas 



Registri-
kood 

Hoiuala 
(HA) 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

KLO2000117 Otepää HA Otepää vald, 
Palupera vald  

362,5 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), 
lamminiitude (6450), liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning II lisas nimetatud liikide, samuti 

linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 
Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: paksukojaline jõekarp, harilik hink, kanakull, sinikael-part, 
väike-konnakotkas, laanepüü, roo-loorkull, väike-kärbsenäpp, punaselg-õgija, herilaseviu, 
rukkirääk, musträhn, laanerähn ehk kolmvarvas-rähn, händkakk 

KLO2000106 Palakmäe HA Põdrala vald  76 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260) ning lamminiitude 

(6450) kaitse 

KLO2000107 Pikre järve 
HA 

Hummuli vald  12,4 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

KLO2000109 Purtsi jõe HA Puka vald  8,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 

nimetatud liikide – hariliku võldase ja paksukojalise jõekarbi elupaikade kaitse  

KLO2000108 Põhtjärve HA Puka vald  4,3 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega 
järvede (3130) ning II lisas nimetatud liigi – tiigilendlase elupaiga kaitse 

KLO2000110 Roksi järve 
HA 

Hummuli vald  3 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

KLO2000111 Sauniku oja 
HA 

Puka vald  2,2 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse 

KLO2000113 Valli soo HA Tõlliste vald  26,7 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – siirde- ja õõtsiksoode (7140) kaitse 

KLO2000114 Vidrike järve 
HA 

Otepää vald  13,8 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse 

KLO2000171 Voki järve 
HA 

Otepää vald  16,6 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega 
järvede (3130) kaitse 

KLO2000172 Võrtsjärve 

HA (Valga) 

Puka vald,  

Põdrala vald, 
(+Tartumaa, 
Rõngu vald; 
Viljandimaa, 
Tarvastu vald)  

760 (+ 

10 882  
Tartu-
maal,  

17 779 
Viljandi-
maal) 

loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), 

jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II 
lisas nimetatud liikide, samuti linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata 
rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: harilik tõugjas, harilik hink, 
harilik võldas, harilik vingerjas, rästas-roolind, sinikael-part, rabahani, tuttvart, hüüp, sõtkas, 
mustviires, roo-loorkull, rukkirääk, väikeluik, lauk, jääkoskel, tutkas, täpikhuik, mudatilder  

KLO2000112 Väikese 
Emajõe HA 

Puka vald,  
Põdrala vald  

19,8 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 
nimetatud liikide – hariliku tõugja, hariliku hingi, hariliku vingerja ja rohe-vesihobu elupaikade 
kaitse 

KLO2000104 Õhne jõe HA Helme vald, 
Hummuli vald, 
Tõrva linn 

46,7 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 
nimetatud liigi – rohe-vesihobu elupaiga kaitse 

KLO2000105 Õru HA Õru vald  12,1 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – siirde- ja õõtsiksoode (7140) ning allikate ja 

allikasoode (7160) kaitse  

 


