
 
 Teehoolduse variandid on : 
 1. kraav puhastamata,  
 2. kraav murdunud puid täis,  
 3. peale kraavi 4 meetrit metsa maha võetud,  
 4. kraav puhastatud.  
 Ja kõik need 4 varianti vaheldumisi erinevatel teelõikudel, kusjuures harvades kohtades on tehtud sarnane 
hooldus mõlemalpool teed.  
 Senini on sealt oksad koristamata ja reservuaadist ka palgid välja vedamata.  
 Mis  teehooldus see on, kui vähemalt poolel teel on tuulemurru palgid kohe kraavist teeäärde välja 
turritamas, osad puud on vibuna tee kohal.  
 Mõistlik oleks ilusti kraaviperved ühtlaselt ära puhastada, et oleks silmale ilus vaadata.  
 Nüüd on aga kohati üheltpool teed telgjoonet 10 meetrit maha võetud, teiseltpoolt teed pole isegi mitte 
kraavi puhastatud ja väljaturritavad tuulemurru puud vaatavad vastu. 
  
  
Palun vastata küsimustele: 
 1. Kas projekt nägi ette sellist kaootilist teehooldus? 
 2. Kuipalju näi ette projekt tee telgjoonest mõlemale poole lageraiet teha? Mulle on öeldud erinevaid 
variante 8,9,10meetrit. 
 3. Palju oli projekti maksumus? 
 4. Kas projektiga saab tutvuda? 
 5. Miks on siiani teehoolduse käigus tekkinud prügi - oksad ja puidupraht ning osaliselt ka palgid 
koristamata? 10 päeva juba! 
 6. Kas ei oleks mõistlik ühtlaselt teed hooldada , näiteks mõlemalt poolt teed kraavid võsast ja puidust 
puhastada? 
 7. Mille alusel on kohati puhastatud metsateede väliskurve ja kohati sisekurve 4 meetrit peale kraavi? 
Sisekurv oleks nagu mõistetav, aga väliskurv? 
 8. Koristamata on jäetud tee peale kaarduvad vibuna väljaveninud kased. Miks? 
 9. Paljudes kohtades on tuulemurd turritamas kraavist kohe vastu teed. Miks? 
 10. Miks on teeäärset lageraiet teostatud Põrgujärve sihtkaitsevööndis, kus inimene ei tohi viibida 7 kuud 
aastas ja kus pole ka teeääres kraave? 
 11. Kas võtate sellise teehoolduse sellisel kujul vastu? 
  
  
Full HD videod: 
Põhjast lõunasse sõites:  
https://www.youtube.com/watch?v=OwcyajouYYY 
Lõunast põhja sõites: 
https://www.youtube.com/watch?v=HRbIll8b1B0 
 
 
Pildimaterjal Ubajärve teest, mis on nii Karula rahvuspargis, Sihtkaitsevööndis, kui ka väljapool Karula 
rahvusparki: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/ 
 
 
Näited: 
 
1. Mõlemalt poolt teed on jäetud tee nii nagu ta varem oli. Kaugemal on näha teeäär kus kraavis kuused 
kasvavad. 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120322_vHDR_Auto.jpg 
 
2. Sisekurvis kasvavad kraavis kuused 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120339_vHDR_Auto.jpg 
 
3. Võsa on jäetud kraavi ja teepeale vedelema: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120412_vHDR_Auto.jpg 
 
4. Ühelt pool teed paremalt on tehtud peale kraavi lageraiet, teiselpool on jäetud tuulemurd otse vastu teed: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120451_vHDR_Auto.jpg 
 
5. Vasakul pool kraavi teehooldus tegemata: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120500_vHDR_Auto.jpg 
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6. Mõlemal pool teed on jäetud nii nagu varem oli. Ühelpool teed on kraav kenasti puhas, teisel kasvab tihe 
kuusevõsa. 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120551_vHDR_Auto.jpg 
 
7. Mõlemalt poolt kraavi on tehtud lageraie: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120606_vHDR_Auto.jpg 
 
8. Mõlemalt poolt kraavi on tehtud lageraie: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120732_vHDR_Auto.jpg 
 
9. Tuulemurd on jäetud teeäärsese kraavi: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120808_1_vHDR_Auto.jpg 
 
10. Tuulemurd ühelpool kraavis, teiselpool kraavi lageraie(seal oli mida lõigata, jämedad kuused, teispool 
teed peenikesi kaski polnd vaja) 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120847_1_vHDR_Auto.jpg 
 
11. Tuulemurru näide kraavis: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120922_vHDR_Auto.jpg 
 
12. Teine tuulemurru näide kraavis: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120923_vHDR_Auto.jpg 
 
13. Tee kohale kaardunud vibujas kask: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120933_vHDR_Auto.jpg 
 
14. Mõlemal pool teed on säilinud algne olek: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_120953_vHDR_Auto.jpg 
 
15. Ühel pool kraavi lageraie, teiselpool säilinud tee algne seisund: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121024_vHDR_Auto.jpg 
 
16. Kohe Ubajärve rahvuspargi sildi järel on palgihunnikud. Miks oli vaja see kaunis koht lagedaks teha.  
Turistid näevad rahvuspargi sildi taga nüüd kännurivi vaid. Teiselpool teed on aga Põrgujärve reservuaat, 
mis ka väga tõhusalt tühjaks pügati piki teed. 
See koht on kõige inetumalt lõigatud-lagastatud koht kogu Ubajärve tee peal. 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121113_vHDR_Auto.jpg 
 
17. Ubajärve sildist natuke edasi: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121120_vHDR_Auto.jpg 
 
18. Sisekurv on jäetud hooldamata, väliskurv seevastu on 3-4 meetrit peale kraavi lageraiet tehtud: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121144_vHDR_Auto.jpg 
 
19. Paremat poolt on mets laialt maha võetud, vasakult poolt mitte üldse: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121147_vHDR_Auto.jpg 
 
20. Sisekurvist on tehtud lageraiet, väliskurv puutumata: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121153_vHDR_Auto.jpg 
 
21. Sama kurv, mis eelmine kurvi keskkohast: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121156_vHDR_Auto.jpg 
 
22. Teehooldus lõpeb Karula rahvuspargi sildiga, et jätkuda siit umbes 500 meetrit edasi väljaspool 
Rahvusparki: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121201_vHDR_Auto.jpg 
 
23. Teelõik kus on jäetud võsa teeäärde kasvama: 
http://www.elavtoit.com/ubajarvetee/P_20170215_121302_vHDR_Auto%20(1).jpg 
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