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JGGEV A rg;i oon 

Aluse s võttes A. ichter1 valjaannet ".i3al.tische Adress 

bücher. Band I, L1vland 11 
( iga 19o9) paiknes Jõge arajooni 

ä.napäevastes piirides (6 .mõisa, neist 45 rJ.ütlimõisa ( Ri t

tergut), 10 kõrvalmõisa (.l.ieigut), 2 riigimõisa (Kronsgut), 

8 kirikumõisa ( Pastora ) ning l linnamõisa ( Stad tgu t). Pea

le e lloetletute asus Jõgeva rajoo11is 46 karjamõisa (Hof'la

ga), is a a käesolevas töös ei leia käsitlemist. 

Olevaatas kirjeldatakse kokku 60 mõisa, käsitlemata 

jääb 6 mõisa, neist 4 on lülitatud 1975.~. koostatud arhi

tek urimälest~s e nimistusse ning ei vaja käesolevas üle

vaates käsitlemist, 1 rut~~ ei ole küluotatud, 1 mõisa asu-

ltohta ei ole zu toril du olnud kaardimaterj ali puudu-
.. 

l~'F...kuse tõttu õnn st J.u.u .m·ää.rata. 

Kirjelduses on antud mõica.kohal asuva asunduse täna

pä val kasutatav nimi, / •.. / sulgudes A.Richteri aadress

raama us või XX saj. alguses pärineval kaardimaterj aJ.il 

kasutatud nimi, ( ••• ) sulgude mõisa saksakeelne nimi eel

naini tud aadressra atu alusel. 5amn. i tuuakse ära mõisa ae 

asukoht kaasaegse administr[:atii ·ae j ..... otuse ja .maavaldaj ü 

j är i, ( ... ) sulgudes allpool t.gä. j ~otua kihel.kondade alu

sel. 

I a mõisa kir · eldu~e lõpus tu.uc.lt.se a sta, millal üle

vaate au or viimuti an ud mõi a külastas või pildist s. 

Vaadelaud 64 .mõioa. povhoonest on sti.ilunud või vähesel t 

ü..mbor eh.l. atu.d 30, suilu.r.&.ud Vt...id osaliselt või tugevalt üm

berehitatult 9 mõisa, hä inud on 25 mõisa peahoonet. 



·rrõisate nimistu. 

l. Adavere 

2. Elistvere 

3. :brieden ali ( Rabuoru.) 

4. Hal.liku 

5 • Här j anurme 

E. • Imtü..rverc 

7. Jõe 

8. Jõgeva 

30. Luua 

31. Mõra 

32. Mäe 

33. 'Mällik ere 

34. ajusi 

3G. Pala 

37. Pulamusc kirikumõis 

9 • Järve ( !'Jaar j a- afft al e ena 38 . :Puur.u anni 
kir ikwr.õ 1 s) 

10. Kt:H.~rcpere 

11. Kac:..ve 

13. Kodrina 

14 • Kaiavar e 

15. Kalliküla 

16. Kassinurme 

17. Kivij~ve 

18. Kodavere kirikumõis 

19. Kudina 

20. Kure aa 

21. Ku.ris a 

22. Kursi kirikumõis 

23. Kõnnu 

24. Kärl\e 

25. aiu.se kirikumõis 

2t. Laius e 

27. Leedi 

28. Lila.stvere 

29. Lustivere 

39. õlvsamaa kirikumõis 

40. Põl t~amaa loss 

4 . Uu.e-.Põl t amaa 

42. Ranna 

4.?. eastvere 

44. 1ipuka 

45. oela (Tartu-) 

··t. saare 

48. Sadukü.la 

49. Selli 

50. Somme~er 

51. Tabivere (Voldi) 

52. Tapiku. 

53. Tarakvere 

54. Tirma 

55. Torma kirikumõis 

56. Tor 

57. Tõik ere 
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58. Tühk ere (Laius-) 

5S. Va.i.atu 

60. aim ..... ~tvere 

61. V anamõisa ( Saare..:) 

(2. Visu.sti 

63. õikv'cre 

E4. Võisiku 

65. Vägeva 

E6. Äksi ~irikwnõis 
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1. A ER~ tpõ!!! (Adda:fer). Uütlimõis. 

Põltsamaa ~n, Ldavere sovhoos ja Adavere 8-kl. kool 

( Põl teamaa kih~Uond). 

on suur, kõrge ühekordne ki 10one, mis kogu ulatu

ses .t{ellerdatui ja moodustab soklikor:rusc. Hoone keskteljal 

e~kris~iit, is eendub nii esi- k~· t~afassaadil. Risalii 

dile ehitatud peale r:sti hoonele teine korrus, mille katus 

on kõrgemal kogu hoone k&tv~s viil~atusest. Toad on ka 

l~{.akorrusel" mis omavad aknaid o svii~ud s ning lakavalgus-

us väikes e segmentakende ~bi r~tusel. 

Ehitus on paeki ist, kaetud ~~obelise mördik1higa, kar

niisid ju a.t{ende-us e avad voo erdatud ning sillustatu1 

telli~tega, amas laadis lahenda l .. oone pealiaehi tusc nur-

ealiseenid' mis i.mi t.e ri V ad k awie.rplO.tcl~e. Eaifassaudi lii

gen aV6d kahel pool keskriaaliiti voel rusteeritud ellis

tas lao u liseenid. Liseenid to tu ... d ukende kõrgusel 

jooks ale lihtsa profiiliga v~evööle-Aurniisile. Samala~dne 

on aoklik&rniis, kusjuur~~ mõlemi kurniisi vahel on akende 

all seinapinda liigenda ad eendu 6. JeA.o:ratiivsed pinnad. 

Rüti.., t.ak~:.trniis l~ia., jõulise prof1leG.Linguga, lahendatud .frii 

sina, mille välja dekoreerivad rida ~lj~ulatuvaid telliseid 

Jõulise x~~niisi om~7~d le risaliitine Rolmnurk~iilud. Aken-

de illu&~d rõhutatud pun~o e tollioteg·, risaliitide teise 

orrl.4s<.;; sillU.s..:!d .,.. e· u.re .... l.: .. o t:J.J 1 '.wJ ....... kaarena. h.E. tu sek at-

teKs plekk. 

Hoone esiktiljel kõrge kitsas kivitrepp, mille podost .. 
moodustab laia, suure suletud pu.i trõdu madala, karniisidega 
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kolmnu.r.t:viilu =>a. Loone taeakülj el oamu t1 lai, kõrge plat

vorm, ku.., t lüsLub par.:~i kõrge kivi trepp. Ka siia on liilj em 

ehit,. 1..v..1.1 lai katustn.t!ld j n suletud rõdt ~ mis aga laiElu tatu.d 

k::...9.sD..i al. 

Hooua s~e~a hi toritnistlL~, l~enduaelt pseudoklassit

ois li~, -hi un XIX s~. I! poole Jõ~uveorandiat. Kasutatak

~o .. cooluaumiu na, seisund hea. 

_orvalhooneid vä a arvu.kal t, osa piira ad vabade r'ihmadena 

esiväljaku kuht k~ge, osa kaugemal gruppides. Paljud hooned 

ümberehituste tõttt1 algse otstarbe kaotanud (ei ole määratav 

Tähtsamad on: 

Val_itsejarn?.l.::t- kahekordne kõrge kivihoone, kaetud viilkatu

seea ts· nkplel:.k-kattega. Hoone välisseinad viimistletud pr i 

krobvica, nirl :1 liigend avad korruse id mar'keeri v lai vahevöö, 

lai~ profileeri tud räästakarniis, mis kaunistab ka kolmnurk

se:l.d e tL..viile, akende ja u.ste laiad kro vi tud ehist'aamid, 

mis on: .... ·~a lukukive. Aknvd kitsad, kõrged, osa akna1st peti

kutena. Viiluväljades suured lukkivi eca dekoreeritud seg

men taln1 ~. lloonc pärineb tö enaolisel t .. ax saj. II poole algtl 

.... ~ ... t, on kl s ei tsi.s.mile lälledase lallenrJ.u.sega. Kasutatakse· 

sideken torinq ja korteri tena, seisund hea 

J!.'.,.cieroi ~ suur ühekordne paeki v ilwone, mis omab lakutube 

hoone ühel o t~al, samuti hi iscma n·\ .ri ouga pealiaehituse 

hoone .. s1\0sP.:.:. 'Ehi tuo .. aetud plc tk- "'attega poolkelpkatuseea 

ein•1l vji.tni1')tl tud pt:>ii-1".. ohv· r::." .::n J.l.e pindu liigendavad 

ckcnde jr uste laiad chisraamid. Aknuäva~ mitte suured, laia 

pealse vol{..ustmniseks otsfa saadi ~.i.~mised. väikesed aknad 

kaetud lameda silluskaurog~. ool hoonest meierei, pool 
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korterit~na. Tõenäoliselt .XIX saj. II poole keskelt pärinev 

hoone. Hees seisundis. 

io koosneb mätastega 

1.t..et·fi ü est prekivist tonnvõlviga raumiot. Kaasajal asuta

takso kOOf' .iibimisru.u.mina. 

!!_ on p~~k bu ita kaheke une ehitus, mille teine korrus la 

hend{... ... ud .In(.. clt.. poolRor~'uuena. oone p!.A.ekivimü.ü.rid kro.bvi tu1, 

ef:li· a~rnmd.i ja L.oont: na.rkj liige.r.td~va.d rusteeri tud liseenid 

r.ir~L hoone ~um.ma il·t o+salt teise ju. kolmt.e.da liseeni vsllel 

kf. ar.lstv.. iimcse sillu.sk~e on lai,./ jt.. m~dalt. k~._,.regu., 

ku;j und u "ua ehisr (..aflliga ja lt.ia sill kivi e;~. Kaaristu. "toetub 

nelja vahuliscle tL.~...isam.bt;.le, Llille e..,ikü.lg on rusteeri tud li 

seen .. .' • .naloocilised ehismotii ·id korJ.t.t cl hoone mitme 

ahel petiku ena. lumise korruse q] .~ vllta väiksed, ~ea 

ru.u.du.J . .t.tjulised, poolkorruse a.Y..nad laiad, kuid twtä~sed- u:.adfD.ü 

Võlvialuce uksed r~sked plankuh. ~u. iJ·U"okse iseloomuga luku 

sil uid ga. lioo.net katab lame viilk~;Hils, kuas&j al e ternii tkat 

ega, rtias ad omavad hästi propox LbiO seri ud Pl'Ofil ... eri.n~Ugc; 

.C:.hi tu st võib luge:d a pol...ios .... s '!III st.~. lõpu 1 u.rckkhoo

naks, millist hj lj em mõnevõrra rekonf.j Lr·ueeri tud. s~isund ra-

hulduv. 

Laudad moodustavad ltC:Lks gTuppi: 1) lille.mcd, mis lahendatu.d 

suure neJ.inurkse p_okiue, suletud si ·ehoovi~u. On valdavalt 

paekivJ.a t, oa e~ t ka maaltivi k .. su turuiset,,a ehi used, millest 

kõik 1.ii vad ei ole sailunud. · t ... se<.t kuaeaj al nii eterniid is 

kui laas tu st. Pürineb ,õenüolisel"t XIX saj. keskelt. 

2) Ullem lEJl t vät..a pikk ju kõrge paeki vihoone, miiü.ris ka maa

kiYi. Kaasajal ulatuslikult rekonstrueeri ud. õib lugeda 
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X1Y ·u. lõpu.ve .!e ldi. -hit~~se, s. 

~~~~=~~ noo~ustas tompleksi Lrii~hoon test ja v~ikesest 

L:.:Ä.tu' l i e gu ül1epoolse 

a.r i seLt.U.d • 

t..lt:. ~1 al f:.taki i- ~ u pQ.eki T.J.. aeg:e 

~ld utus gu ~niu~s. aldavas osas 

t &sL'lnl~ (? ) äike lõhutud maakivid es viilka tu sega ehi as 

r . .tille o tsu.:f.'Qssaadil suur, lameda silluskaarega planku s, 

killt,e:iel t.[D kitsad ku.id kõrged teravkaare.._a lõl>P t.U. akn:1d. 

J. oon.3 pärino~ r saj. vahe usel t. heas seisundis. 

1!-!u.li~ ..,.G~..ilu.nud vuremeina. On väea hu vi tav suur lti iboon , 

mille t.- g tlakorru.s kllup, teine korrus ailin.der ning kõrge 

mad korrused sujuvalt ahenev tävikoonuo. Esimest, kuubitao

list korrust piiras kõrge laheksatahuline paekivist laotud 

tecnindnsrõ u, .mis o.mus laiad teravkaarelised ni s sid. Algse 

välisseinad viimistletud krahviga. Ehitus võib pärineda XIX 

sav. kenkel t. 

~ü.ünid _jt. re!.ehooned llajusal t ">Õl ud el. On ·:ügsel t olnud suu 

rea. pc-e' ivihooned, kelp.- j poolkelp' ··tuotega. Kaasaj Gl ehi

& tu~ ul tuulikult ümoer kuivateiks, · undu.staludeks või v·

reL eis. 

uur, kolm~oaalin • 1) ~ew!ooa~ ees paiknev ebakorrgpä-

r .... ue kujU€,t!. euiva jwt, mis ljigL:.s:d.v. u.· u.balt pai.lmevate vä-

ue .. ,te )Uud ~ruppid.t;lt.:.O( uu...w kuu:.:;·). 2) Juu.r, .. eahoone ·aa 

n ·u V 0 lJ .:.J.;:c,_rr p;,:l' c..Je kuju._:;... .wii.ü ... ~ i .... u. J..._ i.r• h U<4 ' -d 1 mille ' [,-

C ... l. J\.U.j 1.H1 tU.bl · . st ul~;;~.u.t:n tld. b L ..J • 1i.l.~.g id rii.,. cicl keliiri 

1~ dLl. .. ·~~ - elu~uu est ja kllUt;ked<:..bt regulaarsed hekististet:

mid, miu moo ustav t~uKujulio kujundi. Pu d olid pU~~tu-

v d. Kujund ... äril t-lb peahoonega ühe t .1.•aj ·i saj ast, olemuselt 
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cKl '~ .... ·1 ;: ) (" o • ,.,~ ... u u.r crr. c...b .... J.m.julinc tihr-da is utusega park 

esivc...lj Jru l:·c.r .. ckü.ljcl, ku tihcin lehtpuu iirde sees paik

nee- -~ t.r v~.lj aku t. 1 id "'..b ka tum.rneJen-a ääristatud alleede 

f <=:M~r,t • ute ryr.~rgioea 19f-4.t:.. läbi lõi[atud ma1linn-Ts.rtu 

m[ a.n"l e .. -. P"?rr,i seisund hea. 

õisesü.a arnikust lõunas ~var tammede ca p11isnii t., kuhu 

k~as~j~l o~irutntud sovhoosikesku . 

Mõieast kuni 1 km edelas põllul väike tihe lehtpuusalu, 
kuhu vurem ·is allee. 'alus mõisnike n erekonna matusepaik 

8 mao!{sc sepisristiga ning bistori tsietlikus stiilis pae

ki 'i _bclig~. hoone k etud kõree v-kivi kattega viilkutaseg~ 

laiaa.e I·oi'ileer.i. tu kar iisidega, mis esi:fassaadi viilu.kolm 

nurgu. Jr..r ... ni .... ud. uoonc r ... urgad liigc .. l'h .... ud nurgaliseer..id.cgc., 

kt - .. .J.d ~õru;; silluskaareea. Uks", lcoh 1 raidki vi, mis tühi -

tb kub li ~eset r~j@misaastat: 1111~ Kaasaegne viilula

h :·d s v~ ib pärineda XIX aj. II poole at. 

~cizund hclb, hoone sisse vari~emas, tammesalu metsis-

tLt.:ld • 

.i.:ul~s ta tud vi im· ti 1.;~75. s. , 1ill ·ata tud 197o. a. 
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2. ELISTVERE mõis (Ellistfer). Rüütlimõis. 

Tabi ere ~n, Saadjärve kolhoos (Äksi kihelkond). 

Peahoone hävinu.d, kõrge varemekuhila kohal l~tine kuivati. 

Alles osa ristvõlvidega kaetud keldri • Ehitus oli üsna 

suur kahekordne kõrge soklikorrusega telliskivihoone, pargi 

küljel laia kahepoolse trepiga. Ehi tu s pärinea XVIII saj. 

teisest poolest, oli varaklassitsismile lähedase kujunduse

ga. 

Kõrvalhooned paiknesid ansamblis esiväljaku külgedel VÕi 

teede äärtel. Valdavalt hävinud või ulatuslikult ümber ehi

tatud. Säilunutest tähtsamad: 

it - on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuu.rimäleatis e 

nimis ·usse ning ei kuulu siinkohal käsitlamieele. 

Tall väljaku vastaskaljel omas algselt analoogiliselt kujun 

d atud külgfassaadi ( pilastrid), tõenäoliselt ka kaariatu. 

Kaasajal hoone ulatuslikult rekonstruecritud laudclts, säi

lunud vaid müürid, suurteks segmmrtrltakendeks lao tud avad ja 

pilastrite jäänused. 

Valitsejamaja (?) on võrdlemisi suur kahekordne tellishoone 

madala kelpkatusega. Omab kogu hoone alust hõlmavat keld

rit, krohvitud välisseinu, mis liigendatud laia korruste

vahelise vahevööga ning mõlerni korruse aknal~udade kõrgusel 

kulgeva lihtsa ehiskarniisiga. Lihtne on ka lai räästakar

niis. Ehitust võib lugeda XIX saj. II poole hooneks, jäeti 

maha 1950-ndate aastate lõpU.fJ varises 1S60. a. lõpus. 
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T"õölistemaja (?) on väike tellistest lao ud ning krohvi tlld 

lihtne ühekordne poolkelpkatllsega S-kiviga kaetud ehitus 

maantee ääres. Omab väikseid wtnaid, räästatel lihtsa laud

lparniisi. Võib pärineda XIX saj. I poole lõpust, on rahulda 

vas seisundis. 

Laudad hävinud, varemete ~ragmentidest järeldub, et moodust 

sid kolmalt küljelt hooneata lld ruudu. 

Vesiveski moodustas võimsa boonetegrupi, kus säilnnud osa 

maakivist seinte ja S-kivikatusega XIX saj. keskpaigast pä

rinevaat hoonest. Sisselangemas. 

~ suur, kolmeosaline. 1) Ristkülikukujulise esiväljakll 

vastaskü.lj el paiknev suur, vabwrujulise planeer.ingu.ga tihed 

puistuga park, kus puud grupaeritud valdavalt ühest liigist 

saludena ( tammed, vahtrad, kuuaed, saared), kogu paJ.~gialune 

suletud dekora iivpõõsastega, mis jätab vabaks väikseid väh 

seid väljakllid. Pargi äärel Läti T"õölispolgu. komandöri 

J .Ulpe kalm 1941. aastast. 

2) Elietvere järve kõrgemal orunõlval kulgev kuni o,5 km 

pikk, kitsas loodusliku päritoluga puistu, mis ääristatud 

võimsa tammealleega ning täiendatud tamme, saare ja vahtra

rUhmadega, liigendatud väikeste väljakutega. 

3) Regulaarne väljak peahoone tagakü.lj el ja metsapargi ääre 

millest säilunud vaid taolise pargi olemasolu kinnitavad 

f'r agmend id ( pü.gatavad pärnad, elupuud, tiik). Uleminekul 

parkmetsa säilunad kiviplokkidest sild, kivipink. 

Omaette osa moodustas tiikidega viljapuuaed valitseja-

maja ees. 

aanteel Kaiavere suunas ja Ju.u.J.ale oli puiestee. 

Pargi seisund halb, homldatum vaid esimene kirjeldatud 
pargi ala. 
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3. ka ahuorll mõis iriedenthal). Kõrval

mõis, kulllus Torma mõisa juu.rde. 

'To1·ma k/n, Torma sovhoos (Torma- ohllsuu kihelkond). 

õik hooned bä inu • 

Peahoone aset tähistab kõr e vundamendiase, millest järel

dub, et hoone oli väiksem puitehitus. Hoone kohal mälestlls

kivi dr. J.Schultz-Bertramile (1808-1875). 

Park vaike, Vabakujulise planeeringuea. Pargi keskel väike 

väljak, mille ühel äärel asus osaliselt r.~aastikku. avatu.d 

peahoone. Seisund hea. 

Külastatud ja ildistatud 1975.a. 
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4.- ALLIKU mõis (Hal.lick). Biiü.tlimõis • 

.::laare k/n, S&are kolhoos (Koda ere kihelkond ). 

Peahoone on keskmise suurusega ahekordne puitboone, mis 

kaetud laastu.kattega viilkatuaega. Esifassaadi vasakpoolsel 

äärel asuva lahtise madala rõdu kohal väikese üljaehitusena 

katueealten. Lnhtine viiikatusega rõdu pailmes kc.:. hoone ühel 

otsafaseaadil. Osa hoonest kellerdatud. Seinad viimistle ud 

rõhtl~ud oodriga. Seinapinda ilmestasid suur e akende puit

luugid ja laiad piirdelauad. Samuti dekoreerib viilu viimase 

sarikapaari lahtine penn. Hoone pärineb nx sa.j. lõpuveeran-

elis , kauu atakse elamuna ninc on heus s icu.ndis. 

Kõrvalhooneist aäilunud vähe, 3X'Vestatav on: 

Tall - pikk mt..a- ja telliskivihoone peahoone kohal esivälj ·

ku äärel. Hoone välisseinad viimistletud krahviga, ehitus 

kaetud laas~attega poolkelpkatusega. Uks hoone ustest on 

lai, lameda tellisteat kaarsillusega. Ehituse ühel otsal 

esi.fassaadis sein taandub, moodustades varjualuset mille 

ääri raamivad kaks ümarat kolmveerandeammast, keskel aga 

toetab laetalaetikku eal ümarsammas. Kõ~k sambad laotud 
. 

tellistee , omavad madala baasi ja dooria sti.ilile lähedase 

kapi eeli abakuse a. Ehitust võib lugeda XI saj. keskpaiga 

hooneks, on halvas seisundis. 

Park on väike, paikrJ.eb esiväljaku ühel äärel ning kujundatud 

vaba puistuna vahtratest ja pärnadest. Sei und hea. 

ül etatud viimati 1975.~., pildiatatud l963.a. 
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5. HÄRJ .AIIDRME mõis ( llerj anorm). Rüütlimõis. 

Jõgeva ~n, aduküla sovhoos (Kursi kihelkond). 

Pe~oone on hävinud jäljetult. 

Alles üksikud kõrvalhooned: 

·oonakatemaja- pikem rõ~tpalk hitus puhta nnrgaga, palk

sein ka otsaviiludes. Katus viiikatusena kaasaegse eterniit 

kntte~a. õib lugeda XIX saj. lõpu hooneks. Kaasajal remon

tidaga mõnevõrra .mo onu ta tud. Kasu ta.tokse elamu.ks, seisund 

rahuldav. 

eierei on ühekordne krohvitud kivihoone, mis algselt omas 

poolkelpkatuse (kaasajal viilkatus laastukattega) ja profi

leeringuga räästakarniisi. iilukolmnurga all asus segment

aken. Kaasajal hoonet remontidegd tuGevult moonutatud. Võis 

pür~neda XIX saj. II poolest. 

Rahehooned on s~ilunud varemeina või osadena endistest 

suurtest ja pikkadest maak.ivihoonetest. üUr laotud tabuma-

a m~akivides~, krohvitud. 

Park puudub, säilunud vaid vähesed põlispuud äa piirides. 

Külas atud ja pildis atud 19€9. a. 



mõl e .. 



E. IMU "t!.RE mõis /Imakvere/ ( I.mmofer). Rü.ü.tlimõis. 

Palamuse k/n, "Kevade" kolhoos ( Pal use kihelkond). 

Peohoone o h:.tvinu • Jäilunu maakivist keldriseinad~ mil

listest jb.rel ub, et hoone oli vb.iku~.:n~ ühekordne puithoone, 

Ita kelder oli kae ud pai tlagadega. 

Kõrvalhooned valdavalt hävinud. Allee nõned ümberehitatud 

hooned, na maakivist ehitaud l1a!, Dis a wlri.ustalu majan 

duohoone s. 

Laut põllul on pikk, ~aki ist hoone, viilkatllsega, tuge

vul t ümber ehi atud. 

Pur keskmise suurusega ilmekas seg s iilis park. Peahoone 

a3as ots~c~ m~anteele, tema ette jäi avar, ringiga esiväl

j alt, mille ü 1e külje moodu taq maantee, teise reglllaarse e 

alleede Eüsteemidega park. Pargi ta[aküljel asusid tiigid 

~he saarega. ogu kirjeldatavat Ela piirasid vabaplaneerin

c;ae;a puistu (vaher, sae.r, pun'' e pärn). õisa saabuval ma.an 

teel samuti puiestee. Võib lugeda XIX saj. II poole keskelt 

päri..Ylevaks pa.reiks, seislUld halb, metsisto...nud. 

-\.Ü.l' s"Latud ja pildiatatud 1971. o. 





1. JÕE mõis (Jaegel). Rüütlimõis. 

sa~ re k/n, "Lembi tu" kolhoos (Maarja- agd al e ena kibei
kond). 

eahoone on hävinud. undamen ide st jär 1du.b, et oli väike 

puitr.oone. 

Kõrv!.J.hoone., valdu alt hävinud. S~ilunuü: 

'l'eenij ate maja - on ümber hi tatud asun ustalu.ks . Hoone on 

o alt telli kivi-, osalt puitebi·us, laas~atteba viil

ka~uaega. Võib pärineda XIX saj . II poole lõpust . 

..;.;;;.;:;;;u...;;;--.--.-....... --....--. mi.lle ühel o to al elur~u 1id, lakatoad. AJ.les 

vaid osa aakivist ja tellistest ~ltuc, mis viimistle~ud 

krohvika ttega.. O.:nas tõenäol i el t oool!relpka tuse. 

Park on väike lihtne lehtpu~ .. uic;tu jõe ja järve kcldal. 

Planeei:ing ebamäärane, valdavalt pärn@i, vabtrad. Seisund 

rahul av, kui i kas tama a. 

Ql~statud V1imati 1975.a., pildis at~d 197l . a. 





8. JÖCEVl mõis (Laisholm). RUütJ.imõis. 

Jõ . vc_ r/n Jõgeva I.i.iid is sovhoos (Laiuse kihelk.ond). 

Peahoone on ühekordne väga liigendatud kivihoone, omades 

prclttili~clt teicc korruse hoone keskele risti peale ehita

tud laia pealiaehituse näol, samuti hoone kataeele katuse-

'lmr..te[~ jt. otaa:fussc.dlidele vül. "l.it..te ..:.kande näol. Väljc.-

olli ~.usi csil ... eu ka hoone akülj el kwc. madala tiibhoone 

n~ol j~ ühele otsafassaadile ehit~tud suure, klaasitud ve

rumlu nLol. l..ocu obi tuot katab plcltkkatteca poolkelpkatus, 

pcul.isehi ·U.C"' viilkutu.s põhikorpus k tv.seharj aga samal kõr

~usel. Jõepoolaed tiibehitused omavad mudalaid viilkatuseid. 

Seeea võib ehitist lugeda va1minuks eri erioodidel. Vanem ks 

tõenu.olisel t nx s. j. keskpEoigast pärinavaks osaks on põhi

korpus, biJ.isemad, sama sajandi lõpu ehi used on tiibhoon d 

ja vert..ndc.<. ILonct on lciun [..tud ka h'lje.m kuni kuasajani: 

piÄCLdutud m~~~la üh kordse juurJeehi uaegu, esifassaadi 

k okosale raj""' ud ilme.. u. fassaadi aulgev väljaehitus, remon

tidegc.. :ruuudetu kansaeeseiks ckn:lid jiLl.o. 

Hoone seisund hea, kasutatakse keskusehoonena. 

õrvclhooneid .,.äilunud arvukalt, kuid õik enam-vähem re

.teon..,truecri ud kac._sacgseiko m· j .... .n::iushooneiks. Paiknevad VÕrd 

lemisi süsteemjtult. Olulise ad on: 

sej~ja (?) -ühe orctn uiskeldriga kitsas hoone, 

omab kauni vahe arniisigc... rdkelp' atuse ( luastukattega) 

ning välj aarend a ud manaardkorruse. Omao reeglipäraselt paik 

nevaid kõrgeid aknaid. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpu

aastaist või sajandi vahetuselt. eisund hea. 
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~.veski on suur maakivist, krohvi tud välisseintega mitme

korrus line ehitus: moante kaljel ühekordne, omab ühel ot

sal vtiljacbitus möldri(?) korteriga . Tugakalge võib lugeda 

krbekordec s. Alr~e ehitus kQctu1 l~da j~ kõrge poolkelpkatu 

s gu (kw ... s .... jal e crniitk ... te), p~;;W.isehi"t.' s risti pikiteljaga 

viilkQ uscea. Lai vii k·tuser~ v~ljachi~us on ka katusel 

viljukotti-=~e võstemcbaninmide p-:-it.utcmiseks, väljaehi us 

ecndu.b ·.a.Luscs t ning toetub tugevatele kensool taladele . tihe s 

otsviilus nuilunud vanem klasnitsistli.k segmentaken . Hoone 

:õhilpor :ts v'Ji1J pärineda XIX saj. I poolest, pea1isehi us 

~< .~. i lõ 1u,,t . ScisWld hea, kusutlls 1 veskina. 

jtiäl!.. e elanud on ühekord cd väilrsed uhtlaudvo oderdusega 

~ a Viil.h.· uU ~.~e{:_,~ ptium .... j ad ( 2 '"), .t-~L..S' . t.l üks kf.e tud eter

.nii<..i u, ;;. ... "" n~ili Wl.Ud lu ..... stu-:::a uC • .i.kn~d reuontidegu. lr.~s

~hi uscd ptirinc~·1 vi· a e sDjendivahetuse pi i 

rides • ~JCis 1d hea. 

oon·kate mrjt. (?) veski kõrval on pikk ja medal kivihoone, 

kt e "tud kdr .e lt...ustuk&. t te ga. kelpkt v.seg{ • Välisseinad krahvi

tud, omu ki tsaid väilr.seid aknaid . Ehi tu s võib pä.rined a XIX 

saj • ulfuse st. 

Laudad moo ustasid m~dala ncljust k~ljcst hooneatatud ~ule

tud ruudu. Ehitu.sed mnakivist, krohvitud, kaetud erineval 

kõrgusel paikneva kelpkatussea laastukattega. Omas väravaid 

hoovi sõiduks. Hoonete põhiosa võia päxineda XIX saj . I poo

lest . 1uccvclt r kanatrueeri ud. eisund rahuldav . 

Uus ltmt on pikk m<;;<aki i st ja llis es krohvikatteta 

ehitus, kaetud poolkelpkatusega, kaasajol sinkplekk-katteg 

õib pärinedo XIX s j. lõpu~t. 



- 3 -
f 

~. t Ol p - i a lli e~ hi 11U , mis · oen b ri-

n vatest Uksi ·oo.et Lt, l.4l w 11 ·u.l r oni.J -

z ... .. -. i t", "• U• 

""iin on Pl. b tu 
' 

Ul einud l OWl J 

l i lpt.d na. il le ed ~= .. de ud rõh palkiQ.-

• .n.o e it..IJ. t Q tö· L u 11 a sega. 

Jal ... ...... ;J i Ilu· ~w. . aaj . . lopu ehi u-

, r "Lu.J, ht::i: is. 

uur, j rt e i atud kä rutiV~hoone Vi 1-

at ee ' aj. ah- u lt. 

#" l uh· ... (J Q,.; 
... L,.. pool moodust ..,~ • l.. 

) ,2 • I. ··~ e p~i V l1jL v, r...a. ( 
, ld i or el ( ·e--.e."' J 

" 

1 .. i t<..'f.u.t.;. ra. .t puu-

CC{ V i ~ < I"'· (' r cr~t r . rj,e i:r: ber VE b" [l(J. 

t.:rnad. ·o ~i ud a .õ 

.. tst:-J ali jc joon 1. .t'u i e ise 

[:0 1~ I. e ' e . .. t l ... utusviisi e l ts ' J. 

kujun u el, kus ·· nade, 

lv b v. a 



J 



~. JÄRVE pastora.at I aarjn- agdaleenw' ( arien- ae;daleenen). 

r1r 1l.umõ is. 

alamusa k/n, Saadjärve kolhoos ( aarja- egdaleena kihel
kond). 

Peahoone on Uhekor ne telliaki ihoone, is om•b lak tube hoone 

otstel. Ehitust katab kõrge poolkelpkatus, mis väikseid aeg

mantaknaid omab laka valgustamiseks, sama otstarvet täida.ved 

väikesed ümm-gu.sed aknad otsafassaadides. Omab lihtsa laia 

räästakarniisi ning krepi tud karniisi otsafassaadid sl. Katus 

kaetud laa.stu.ga. ja tõrvapapiga. Aknad kõrged, kitsad .. Seinad 

vijmistletud puhta vuugiga. Ehituse esifassaadi Uhel äärel suur 
lehtine viiikatusega rõdu. Samalaadne väike kinnine ja klaasi

tud veranda hoone otsal. Mõlemi viilkatased dekoreeri tud viima

se sarikapaari lahtise penniga. 

Ehitus pärineb nx saj. IV veerandi st, kasu tatcl se side

kontorinaja kllltu.llri.m.ajcm.a, on rohuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid nimetamiaväärseid pole säilunud. 

Park väike, tiheda vabaplaneeringuga puistuna pe:lhoone ümber. 

Saarte, vahtrate, pärnade kõrval esineb lehisegrtlppe ja -ridu, 

palju dekoratiivpõõsaid . Park sulab kokku avara lihtsa kiriku

pargiga. 

Külastatud viimati 1974.a., pildietatud 1973.a. 
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10. KAAREPERE mõis (Kersel). Riiü.tlimõis. 

Tabi ver k/n, Ka e pere c:oovhooo ( Palemuse k1helirond). 

Peahoone on pikk Uhekordne ehitus, eaikü.lg madEil, liigendatud 
. 

va1.d väikese suJ.e ud verandaga, t gakü.lg kõrgel aokliJ., kus-

juures pool hoonet on ehitatud laiemaks. Laiend võimaldas ktl

jundada väikese kõrge rõdti, mille katust kannavad lilrtsad 

puidt1st ümarsambad lihtsa eklektilise puitrinnatisega. Hoonet 

katab kõrge laastakattaga poolkelpkatua. Aknad kahepoolega, 

kitsad ja kõrged. Esi.fa~saadi ühel kiiljal asuv peauks omab 

lameda kaarega aegmantakent meenutava valgmiku. Hoone tervikti

na võrdlemisi ilmetu, Võib pürineda XIX saj .. I poolest, laien 

d us aga XIX saj. II poole keskel J.;. Ka~u.tatakse korteJ:'i tonu, 

on halvas seisundis. 

õrvalhooneid üsna arvtl.kalt, kuid enamik tugevalt ümbe:r ehita

ud kaasaja vajadus eks. Olulia ad on: 

~ - väike telliSkivihoone krohvitud välisseintega, kaetud 

poolkelpkatusega, kelbakolmnurga all lihtsa profiiliga karnii 

Kasutati kauplusena, pÕles 1966.a. 

suur ait - pikk krohvi tud maakivihoone, mis hilisemate juu.rdo 

ehi tuatega l.aiendatud ning riklltud. Tuumiku moodustab stiilne 

klassi tsistlik ehi tua, mille esifassaadi keskel sein taanda

tu.d, räi;i.~.:rtaat kannavad kaks tUsedat baasi ta, ku.id dooria stii 

1.1 ilmoliste kapiteelidaga kivisammast, kolm7oerandsambod 

äär1stavad ei seaatet. Aida uks varjualuse sagavuses kaetud 

l.ameõ a kaaTaj.lluReea. Ri?.ästakarniiR J.Ed 1 profiJ.eeri tud, sei

nad viimistletud pritskrohviga, nurkadel ja avadel siledad de 

koratiivvööd. Ehituse põhituumik XIX saj. algusest. Seisund 

halb. 



' 
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Laudad moodu.s avad auru·e, lcolmelt küljeJ.t kiviehitiste a hoo

neatatud sise.hoovio.l ruud 'f kuhu Paicu.tatu.d ka kiiti.n. Lau.tads 

kõrval moierei. Hooneid rekonstrueeri tud. 

Vesive ki on mad~ maakivihoone :tee kaldas suure paisjürvega 

Loppojal. ekonstrueeritud. Veski ~uurde kuulub tivihoone, mil

le ühel otsal ait, ·teisel sepikoda. 

Ansamblis on rida XIX saj. lõpupoolelt pärinevaid erinevas 

ulatu.ses ümber ehi tatu.d E.Q.2:llakate ma.iu. 

Park hõlmab ltü.llal t ouu.re ala ( 6, 5 ha), kuid on ebamäärase la

he.nd usega, Kaasajal suUl .. emalt osalt k su ta tud Glamu -:e ehi tand-

seks või aedade raj amiseke • .Al.gne laherulu.s VÕis olla segastii

lis: mõisasUdamiku suunas orienteeri tuna peahoonE~le saabub al

lee re.mmelgaist, mõl.sastidamikt.lst Pilt:kjärvele aga kulgeb allee, 

mille ühe ääre moodustab tammede rida. Pargis leiö.ub veel vaht

raridu. .ja eaarealleid~ kuid ka vabapaigu1usega puudegruppe. 

Park risuetatud, lõhutud hoonestusega, seisund halb. 

KUlastatud viimati 197o.a., pildiata~d l964.a. 





J 1. !f E mõis /Kaava/ (Ka: :u). Bü.ii limõis. 

Pf:j si :a/n, õ~rs sovhoos (Laiuse ltib lkond). · 

eahoone on saurem ühekordne massiivne, kuid madsl kivihoone 

väga kõrge poolkelpkatusega ( J.aastukattega). Omab lakatube hoo 

ne ots el ning äikesaid aa~an aknaid katusal trapikoj3 val

guotamiseks. Peasissepääsu kohul äike kolmnurkviil. Aknad väi 

kesed, ki tsa.d, kahepool ega, 6 ruuduga, pajJmevad ebatibtlaate 

rühmad ena. Seinte .ma erj aliks pa ' vi segus ka maakiviga. Sei

nad kroh i ·ud, aknad Oill ad aileilapilmal.isi ehi ra a. Toad 

an.filaadsed. Ehitust võib lugeda XIX saj. algtls hooneks. Vari 

see 197o.aaetat guaeke. 

Kõrvalhooned paiknesid ansambliliselt esiväljaku äärtel, ena-
-mu.s hävinud pea jäljetult. Säilunud: 

.:!!.! - paekivist ja tellisteat ehi tllB võlvitud täiskeldrie ja 

k.rohvi tud seintega. Esifassaadi keskoea taandub, oodustades 

ühele nelj a·~ahulisele e amb al e toetuva kõrge karo:ega kaaristll. 

Kaared äärista~d lihtsa ehisraamiga, kaared toe~vad profilee 

ri tud vööle. P.rofileeri tud on ka ·tellis test laot11d ja krahvi

tud räästakarniia. Esifassaadi seina pinda liig<mdamas ka 4 

rusteeritud liseeni. Kaetud hoone laas~attega poolkelpk tuoe 

ga. Aknad trellitatud kaunilt aepietatud lehtraudlattidega. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. I poole klassitsistlikuks ehiti

aeks. Rahu.ldavas seisundis. 

Elamu - väike krohvi tud välissein te ga k1 vihoone, kaetud laas tu 

kattega poolkelpkatuaega. Aknad sillutatud lameda kaarsilluse

ga. Hoonet VÕib lugeda XIX saj. II poole aJ.gu.ee ehituseks. 

Park moodustab pikka esiväljakut väheste puudega, vabade grup

pidaga ääriatatud avara ala, kus tammede ja kuuskede kõrvcl 

mõned lehised. 

Kälasta ud viimati 1974.a., pildiatatud l967.a. 
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12. KAAVERE mõis (Kav;ershof). RU.iitlimõia. 

Põl teamaa k/.n, Llletivere kolhoos (Põltsamaa kihelkond). 

Peahoone on auuxem ühekordne lihtne laudvoodriga puithoone, 

m;i~l~ iiheJ. ntsa1. ithe to:a laiusalt kivioaa. Ehitust katab kõr

ge laastukattega v11lkatus. Aknad suured, kahepoolega, eba

rütmilisa paigutuaega. Toad anfilaadsed, saal hoone keskel, 

avaneb pargi poole. 

Ehitust võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

ehi tuseke, kasutatakse ametruumid ena. Seisund rahulda . 

rvalhooneid säilWlud vähe, osa ü.mber ehitatud. Olulisemad: 

_it-kuivati on pikk, kaheosaline tahumata ja krohvim ta maa

kiv:l.dea·t ehi tua, millest ait moodlls ab kõrge kahekordse pool-

relpkatusega osa, kuusaj al kae ud et rniidiga. Aida pool mada

lam. Võib lugeda nr saj. teskelt ja osalt II poole eskelt 

pärinavaks hooneks • 

.ID:_nu.-kötik (?) on ad al maaki vichi tu.s tcllwnata maakivid est, 

tellistega ääristatud akna-u.kseavadega. Hoone kaetud lameda 

poolkelpkatuaega. Yõ~b pärL~eda XIX saj. II poole keSkelt. 

Lar~dakompleks koosneb suurest, nx saj. keskelt kuni II poole 

keskpaigani rajatud tabumata maakiv1deat, osalt krohvimata 

seintaga massiivsetest ebitistes pargi äärel. Enamik kaetud 

poolkelpkatustega kas laastu- või eterniitkattega. Aknad ääris 

tatud ellistega. Uhel hoonel keSkel taandatud sein, mille var 

jualuse räästa~t toetab neljatabulina kivitulp. 

ääres o~ a~·lunud mõne seinafragmendiga asun

dustalu elamus. ~~elepanuvääriv on seina dekoratiiv.ne viimis 

lus: maa~v1de vahed krohvitu.d ning see dekoreeritud kivikil-
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dudega. Avad ääriststud krohvitad raamiga, otsfasaaadis peti

una sagmentaken. Hoonet kattis poollcelpkatus. 

Park on väike, ku:l.d ü.sna heas kujunduses vabakujuline park, ti

heda lehtpuu.puistuga ja väga väikese esiväljo.ku.ga. ·aantee au.u

no.a o!.i lcll"!ipuuallae. Liigid: saar, tamm, vaher. Seisux1d rahul

dav. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud l968.a. 
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13. (Hohensee~. RU.ü.tl õis. 

Pale;;. .k/n, Pala kolhoos ( KOdavere kihelkond). 

Peahoone on sQUrem ühekordne krohvitad kivihoone, kellerdatud 

Hoonet katab kõrge 1aastukattega poolkelpkatuse. Aken e paigu 

tua ebaühtlane, küllalt allured ~abepoolega aknad, kuid esineb 

ka kahe akna liitmist, seega 4 poolega aken. Ehituse kuulu

vust klassitsismi tähistas kaa.saj aks lammutatud väike kolm

nurkviiluga ja Ulna.rsamma tega ääriatatud portikus peaukse ees. 

I ad al kolmnu.t•kviil omas profileeringuga karniise ja Cimara vii .. 

luakna • .Ruumid. paikneveli an.fila selt. 

Hoonet VÕib lt!geda .n.x saj. I !JOOle keskelt pärinavaks 

ehituaeks, k sutatakse elamuna, rahaldavaa seisundis. 

Kõ.ryalhooned valdavalt hävinud, eilltlu.nud väheste maakivist 

ehitiste vare.ru.etena. Alles uur maakivist juba kodan~ikul. pe

rioodil u1atllslikult amb r ehitatud meierei. 

Pc::rk väil .. e, väheste lehtpuudega avaram park oja oru kallakuJ.. -
Puud paigutatud vabalt, on vahiraidt tammi. Park halvas sei-

S'.mdis. 

Küla atad vi2mat1 1975.a., pildista.ud 1962.a. 





14. KAI VERE mõis {Kayafer). Rüü.tli:m.õis. 

PaJ.amus lr/n, Saadjärve kolhoos ( aarja- agdaleena k1hel 
kond). 

Peahoone on hävinud. Oli keskmise suurusega, tagakaljel tiib-
-

ehit1stega liigendatud telliskivihoone. 

Kõrvalhooneid säUu.nud vähe, valdavalt varisenud. Paiknesid 

ansamblUisel t, täll tsamad on: 

~ölistemaja ( ?) on pikk ühekordne telliskivihoone, keldriga, 

kaetud eterniitkattega v111katusega. Omab kõrgeid, kitsaid ak

naid, millede aknal.au.dooe kõrgusel jookseb lihtne ehiskarniis. 

Ehi tis pärineb nx saj ... lõpust. Seisab osalt ttihj ana, varisema 

Vesiveski moodustas mitmest.hoonest koosneva kompleksi. Kõik 

varisellt1d või riismetena. Veski oli suur sokli.korrusega lihe

kordne krohvitud telliskivihoone, aknad pea ruudakujulised, 

kui~ kaetud lameda kaarsillusega. Ehitus omas poolkelpkatuse. 

Võis pärineda nx saj. II poole keskelt. Kõrvalhooned olid ma 

kivist, krohvimata. 

V ali tsej amaj a (?) on ühekordne lakatubadega kõrge kivihoone 

krohvitud välisseintega, kaetud kõrge poolkelpkatusega, mis 

kodanlikul perioodil kaetud katusekiviga. Aknad kitsad, kõrged, 

omavad lameda kaare ga sillueeid ja seinapinnal laia ehisraame. 

Hoone otsal väikese viilkatu.sega lahtine rõ~u. Ehi tuat VÕib lu

geda nx saj. lõpu. hooneks, kasu. tati koolina, niitid korteri tena. 

Laudad moodustasid väikese suletud hooviga raudu, olid ehita

tad maakivist, krohvim.ata. Võisid pärineda nx saj. II poolest. 

Enamases varisenud. 
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Tuulik - maaki vist, alt sU1nder, tUaosa koonus, kr oh vi t11d 

välisseinte ga. 

~ suur~ kaheosaline. Esimese osa moodustab peahoone;te t a 

asunud väike regulaarne aed elupuudest kujUnditega, mis enamu 

ses hävinud. Võis pärineda sajandivabetuselt. Peahoone ees 

asus ovaalne esiväljak kahepoolse sisse õiduteega. Teine osa 

pargist on suur ja stiilne vabakujuline park mõ1sa6ü.dam1ku ja 

EJ.istvere järve vahel, .kus puud gruppeeri tud kontrastsel t 

( ammed kuuskedega, lehised, vabtrad jt.). Peahoone eest ava

nes avar vat:de järvele,. pargi see osa moodusta~ väheste puu

dega aasa. Park metsistunud ja maha jäetud. 

Külastatud viimati l974.a., pildiatatud 1965. ja 1974.a. 





15. KALLIKULA mõis (Kellikiill). Kõrvalmõis, ku.u.lu.s Lu.stivere 

mõisa ju.u.rde~ 

Põl teamaa ir/n, Lu.stivere kolhoos ( Põl teamaa k1helkond). 

Peahoone hävinud. Nagu. varemeist järeldab, oli väike U.hekordne 

paithoone. 

Kõrvalhooneid arvu.kal t kuid enamus varemeis või säilunud osa-
-

li sel t, needki ümberehi tatlllt. Olu.lisemad on: 

Laadad moodustasid suure maakivist krohv1mata saintega ehitie-
. 

teploki, hooneatatud külgedega hooviruudu.ga. Võisid pärineda 

XIX saj. III veerand 1st. Säilunud osad kaasajal kaetu.d eternii 
I 

kattega viilkatustega. 

iüõliselamu. on mEdal., k.rohvitud saintega (kaasajal) pikk ja 
. 
mail al kivihoone, madal. viilka tu ee ga. Kaasaj al u.la tu.sliklll. t 

ümber ehitatud. 

A!,! - maakivi.st krohvimata pikk poolkelpkatu.sega ( laastu.katte

ga) hoone. Aknaavad raami ad pai tlangidega, uksed tellistega, 

ustel lamedad kaarsillased. Akendel suurepärased raudlat1st 

aepistatud trellid, uksed rombiku.ju.liae laudistusega plankuks 

Seinte maakivide vaheline krohv dekoratiivselt täidetud kivi

kildu.dega. Võib lu.goda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

ehi tu. seks • 

.ill (?) -uuem, maakivist lihtne villkatusega ehitus, kaasajal 

kaetud eterniidiga, võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Rehed aäilunu.d kas ümberehi ta tud hoonetena VÕi varemetena • . 
Olid sau.red maakivihooned, laJ.ade tellistega ääristatu.d ja 

kae.rsillustega kaetud u teavadega XIX saj. keskpaiga ehitised. 

Vesltikompleko paikneb õise..siidamikust 1,0 km kaugusel. Koosneb 

möldrimaj t-vesiveskist, aida.at ja hollandi tuulikust. 

fuulik laotud tahumata maakivid est, krohvi tud, alma- ja llkse

avad laotud tellistest. Vesti esimene korrus silinder, kõrge

mad korrused - koonu.s. Säilunud veski kere ja vahelaed. Võib 

pärineda nx saj. II poole keskel • 

~ - väike krohvimata kuid kivikilduaega dekoreeritud vuu.gi

vahedega maakivihoone, kaetud kelpkatu.aega, kaasajal katteks 

etern11t. Võib lugeda samaaegseks tu.ulikuga. 

Vesiveskiit on säilunud eluhoone oa • Oli keskmise suurusega 

maakiviboone, mis teostatud samas telmikas nagu ait, samaaegn• 

tuu.likuga. Kaasajal kaet11d et rnii tkattega v.iilkatu.sega, kasu· 

tatakse elamuna. 

Park mõisal paudus, oli pärnaela rida peahoone ees ja väheselt 
. 

leh tpaid aia ümbruses. 

Külaatatud ja pildiatatud 1973. a. 
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• 16. KASSDID.R mõis ( K ssinorm). Rü.ü tl1mõ1a. 

Jõgeva lV' n, aarepere eovhooa ( alpmu.se kihelkond) • 

. Peahoone on ühekordne, timberehi tustega ilmetuks mu.wletu.d kivi 

ehi tu.a, omab küllaJ. t madala sok.likorrtlae, tagakiilj 1 kaks tu

gevalt eenduvat risaliitehitu t. Hoonet katab laastukattega 

viilkatua. Aknad suu.red, ebarü.tmUise paigu.tu.sega. Seinad 

krohvitud, otsviilud laudvoodriga. Võib lugeda. XIX saj. II 

poole hooneks. Kasutatakse admin.hoonena ja korteritena, aei

su.nd hea. 

Kõrvalhooneid alles Umberehi tatu.d 1tujul. üksikud, n edk1 ümber 
-

ehi tatlld kaasaegseike hooneiks. Määratavaim on: 

Ait-kuivati, mille alaosa vanem krohvi tud saintega kivihoone, 

sellele XIX saj. ~õpus peale ehitatud teine korrus lõhu.tud 

puhtalt mütir1tud maakivideat, nurgad ning lameda kaarega ake• 

de ääred laotud puhta vuugiga tel.liateat. Kaetud viilkatuseg, 

( kaasaj al etern11 t) . 

Park .keskmise suurusega kahes etapis raj atwl park. Vanem osa 

oli regulaarne, mil.lest säUunud Uhe ja kahepoolsed alleede 

:fragp1endid ( pi:L'f'llal). Sellele parglle peale raj atu.d XIX saj. 

II poolel uus vabakuju11ne stiilne park. Esiväljak avarema 

lahendusega, ·tagaväljak uletwn, mis läheb sujuvalt üle tihe

da iatutusviisiga puis~s. Puud grupaeritud kontrastselt, tä 

helepanu.vää.riv on ku.use-, nulu- ja lehisegruppide kasutamine. 

Aktaenteerivalt kasutatud amuuri pü.hklipuud. Pargi alune sule 

tlld madala e dekoratiivpõõeastega. Eaiväljakll Umbrus tugevalt 

kahjllstatud ehitusteat. Pargi ülejääv o a rahu.ldavas seisun

dis. 

Külastatud viimati 1969.a., pildiatatud l967.a. 
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Laiuse k/n, .Kuremaa sovhoos (Laiuse kiholkond) • . 

Peahoone on häv.inu.d, tüles madal hoonet tähistav vare, millest 

järeldub, et hoone oli keskmise suurusega osalt kellerdatud 

puitehi tu s. 

Kõrvalhooned pailal.eaid lihtaaa ansamblia esi äljaku külgedel 

ning välj akll kesk el j el t kulgeva tee lõ pu.l ( 1 au.d akompl eke) • 

Valdavalt hävinud. Alles ümberehitatu.l t olulise.rnatest: 

Ait -ühekordne, massiivne krohvitud 

seintaga kivihoone, mis 1965.a. re

konstrueeriti kahekordselt elamuke. 

I J 
all - uuem krohvi tud seinte ga, laia-

FõiJimõtfelihe 5keem 

de usteavadega ja väikeste altendega 

kivihoone, kaetud viil.katu.sega ( kaac 

ajal eterniitkattega). Võib lugeda 

XIX saj • lõpu ehi:tuseks. Seisund he 

Park väike (2 ha), segastiilie: P11rialad tähistatud tammerid -

' 

d ega ja siseala kujundatud sti"lleete vaba.grllppidega kontrast

eusa pr in tsiibil ( tammed, kased, üksikud nulud, lehised, seed

rimä.nd). Pargi süd amikt1 moodustab väike väljak. Seisund haJ.b, 

risustatud ja metsistunud. 

Külastatud viimati l969.a., pildiatatud 1965.a. 
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18. KODAVERE Paatorast (Koddafer). Kirikumõis. 

Pala k/n, Pala kolhoos ( Xod av ere kihelkond). 

Peclloon.a on su.ur ühekordne puithoone, kaetud S-ki vikat ega 

poolltelpkatu.sega.. Lakas hoone ühel otsal lakatu.ba, mis valgus

t tu.d katu.sele avaneva, väikese viilkatu.,.,.ega aknaga, lakatoa:l 

olid ka hoone otstel. Lakapealeet valgustavad väikesed aeg

mantaknad katuses. Hoon~ seinad vooderdatu.d laiade voodrilau

dadega, omab rikKaliku profileeringag räästa pu.itkarniisi. 

'"oonet liigend ad väike hilisem juurdeehi tu.s ( ab~wn) hoone 

otsal ning var klaasitud rõdu. üb 1 külj 1 aauva peaQkse ees. 

Aknad pea ru •dukujulised, küllalt suu.red kah poolega 6 ruudugf 

paiknevad võrdlemisi rütmikindlal t. Keskosas omas suure saali, 

toad anfUaaise süsteemiga. Ehitus pärineb XIX saj. vahetu

seit VÕi aleuaest. l97l.a. osa hoonest langes sisse, osa re

monditi elamuks. Säilunud osa seisund haJ.b. 

õrvalhooneid ~ilunud U. sik d, olid ih aad, taluarhi tektuur:i 

le omes isoloo.mue;a rõhtpalkehi tused. Pare •ini säilunu.d on: 

~ - lljke :roht alklloon poolkelpkatueega, kaetud laastuga, 

esikiiljel räästaalune. On nx saj. II poole algusest ehitus. 

~ väike lihtsa vobaplaneeringuga kuid wnab ühe vana (pea-
' 

hoonega iiheealise) pärnaallee vanemast :regulaerseat pargist. 

~ülaatatud viimati 1972.a., pildiatatud 197l.a. 
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19. KUDINA is (Kudding). Riiiitliniõia. 

Pal.amllse lr/n, "Kevade" kolhoos ( , aorja- agdaleena kihel 
kond). 

Peahoone on ühekordne keskmj.se suurusega telli. aki vihoone kõr

gel soklikorrusel. Esifassaadi keSkteljal keskrisal11dil peale 

ehitus lameda kolmnurk-viilu all. Lakatoad ka hoone otstel, 

Qille aknad otsviiludes. Lakapealeet valgustavad väikeaed aeg

mantaknad plekk-kattega viilkatuses. Ehitust liigendavad esi

küljel kõrge kivitrepp ja madal kolci. ... :·kviiluga, klaasi u.d 

kinnine rõdu. Samalaoone suurem rõdu. hoone tagakü.ljel. Hoone 

,jõepoolsel otsfassaadil. medal, kaldkatuaega abiruumideks raja

tu.d juurdeehi tua. Hoone seinu liigendavad horisonta.alsed v"ööd: 

profileeri tud v"õö akende laudad e kõrgu.eel ning lai rikkal.iku 

kujunduse a hammaslõikega räästakarniis, mis ei katke ka otsa

:raasaadide kolmnurkviilude all. Seinad ning kõik ka.rniisid 

puhta vuugiga. Aknad kas suured ja kõrged :dstkiilikud või lame

date kaarsillustega aknad, esifassaadi pea.lisehitusel ka kõrge 

kaar av aga. 

Eocnat VÕib lugeda klassitsismile lähedases historitsist

liku.s stiilio ehi tusoket, võib pärineda XIX saj. II poole kes

kelt või lõpust. Kasutatakse lasteaiana, heas seisundis. 

Kõrvalhoonoid mõis omas pel.ju, .kUid e.t wnuses hävinud. Paikne

sid kahes grupis: peasissesõidu tee aleQses ja külgedel ning 

teiselpool veehoidlat .. 

Esimese g,Tupi moodustasid sepikoda, kuivati, tallid jt. 

majandushooned, .millest ollllisemacl: 

Ait-kuivati - sllur maakivist kl'ohvimata hoone, kus müüris ka

sutatud avade ehitamisel ka telliekivi. Võib lugeda XIX saj. 

II PvOle hooneks. 
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Sepikoda - samas laadis väiksem maakivist hoone. 

Tall-lau t (?) - kahest pikast paralleelselt pai.gu.tatud põhi

hoonest ja ka otatelt hoonetega saletud sisehooviga plokk. 

Ehitatud maakividest massiivse hoonvna. Varemeis. 

-ise ehitiste grupi moodust j-e (j vana eehoidla) 

vastask 1 al asuv: 

laudaplokk, mis koosneb piklikku hoovi mood~atavatest laudast 

ja söödakäo gi t. On maakivist osalt krohvi tu.d älisseintega, 

poolkelpka ustega ho d XI s j. I poolest ja keskelt. Ehi

tu.sed laguncmcs. 

,!>ark autU", kaheosaline. Esimese osa moodustab pikk, puu.dega 

ääristat~d eiosesõidutee, mia lõpeb peahoone ees ringteega. 

Esiväljak ääristatud lehtpuudega vabas ai~tuses. Teise osa 

moodustab väga suur ja avar aas ning viljap uaed peahoone taga, 

mis iimbri setu puude:ridadega (põhiliselt pärnad). Peahoone 

taga asnv ai osa ku,junda d rfrJcaJ.1kul t ~ rgete dekoratiiv

põõsastega (sarapuu, läätspuu, siral). See a on tegemist sega

s~iiliG pargiga XIX caj. li poolest. 

etnccne ~eg~ skulp ~uxigrupp Isama~sõj~o langenute 

del (leinavcd partisSl id, perekond). 

Pargi seisur..d rahuldav, parki ää.ristenud suur veehoidla 

tühjaks lastud. 

Xü.J.astatv.d viii:lati 1976.a.., Dildista·till 1964. ja l976.a. 
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20. XU.R.EM is (Jenael). Riititlimõis9 

Palamuse Jr/n • . Kuremaa Sovhoostehnikum ( Pal use kihelko 

Peahoone on suur kahekordne kõrgel soklikorrusel kivihoone. 

Ehituse peafassaadike tuleb lugeda pargipoolset, majandushoone 

te suunas avanevat aga tagaküljeke. Hoone omab suurepäraselt 

tase.kaal.ustatud lahenduse, kus pikka, horisontaalset hoonet 

liigend avad kõrged risaliidid. Hoone soklikorrus on laotud maa 

kividest, mis osalt krahviga katmata, vahed täidetud kivikildu 

d ega. Krohvi tud laiad ehisraamia akendel ja risalii tide nurgad 

Põhikorrus kõrge, era1d a.tud soklikorruaest laia vahevöö ga 

liigendattld ecnduvate väga laia kesk- ja otstel ki taasta küJ.g

risB111 tid ega nii esi- kui tabai'assaadiJ... Teine korrus eralda

t-ud swnu. ti laia ve.hevöö ga, korrtls põhikorruse at ad :alam. Rääs

tas lahcnd.atu.d laia, rikk:Dli1.-ul t profileeri tud karniisiga. Ri

saliidid om~va.d maJlalaid rikkalikult kujundaütd kol.mnurkviile 

milleat keslu-isaliit 1nõl ·mil fas~aadil omab h~aslõike, ktilrr

rissliid d lihtsau· , laia profileeri tud l!:arniisi. Katllsekattek 

plei~k, r i alii Lia e v llr.r tuced. moodastavad hoone pikitelje a 

.ristuvet 3 k tv. eharja. 

Hoone ae1napinnad omavad rikk:llil u. hori.sonta.aleel t ja 

vertikaalselt liigendava kujunduse. 

Esifassaadil keskrisaliidil toetuvad sokli vahevööle 4 

stiilset joonia stiilile lähedases lebenduses ning girlandide

ga dekoreeri tud kapi teel id ega ja profileeri t-ud baasidega pi

lastri t, .milledele toettlb kolmr~urkviilu hailJilaskarniis. Külgri

saliitide nurgad on esimese korruse kõrgusalt lahendatud laia

de nurgakvaadri tena, millele toetub vahevöö. Teise korruse ktl

jundavad nurgaliseenid, milledele "teetuvad kolmnurkviilu.de 
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laial karniisid ~ .Risalii tide seinapindu kaunistavad veel aken-
. 

de aluslaudada kõrgusel kulgevad kitsad eb1svööd, Ule Eill 

olevad väljad omavad kauni atiliseeritud akantasmotiividega 

atu.kkdekoori, kü.lgrisaliitidel akan Ilamotiiv ja rosetid, kesk

risaliidil lisanduvad akan t11ssPir aalid, arfid ja naismaskid. 

Bisaliitide põhikorruse akende kohal profileeritud horisontaal 

aed ehisfrontoonid, mis toetuvad nurgakonsoolidele, keskrisa

liidil ,omavad sama kujunduse ka teise korruse kälgaknad. 

Esifassaadi aknad on kujundatud äärmiselt mitmekesisel t. 

Soklikorruse aknad kü.l.grisaliitidel laia ehisraamiga, ru.udu

kujulised, risal.iitide vahel aga lukukiviga varustatud ehis

raamiga aegmantaknad. Põhikorruse aknad väga kõrged, kü.lgrisa

liitidel kolmikaknana {keskel kahepoolega, äärtel ühepoolega). 

Selle korruse risaliitide aknad ristkülikud, risaliitide vahel 

a a kõrgete kaartega kaarak:nad. Teise korruse aknad madal d, 

risalii tide keskel kõrge kaaravaga kahepool:ed aknad, äärists

tud kitsaste ähepooleg akendega. 

Peaukse ees lai platvorm, millelt laskub granii ttrepp. 

T.repipodesti katab plekk-katus, mida kannavad metallist vala

tud historitsistliklls stiUis sal.edad sambad samas laadis 

aäuu.rse rinnetisega nende vahel. 

Tagafassaadi lahendus analoogUisel t rikkalik, liigend at 

kaigi risal11d1d een 11vad tagasihoidlikumalt. Korruseid markee 

rivad ka siin laiad ahe~ööd, mis lõivad ka lisaene ja pUast

reid rusaliitidel. Sam~ti klllgeb 1ihtsa pro~ileeringuga ehi -

vöö akende aluslaudede kõrgusel. Analoogilised on risal.iitide 

kolmnurkviilude karniiside kujundus. Lihtsad on vaid riealiiti 

de pilastrid ja nende lihtsa profileeritud kapiteele asendavad 

karniisid. Viimastele toetuvad kesk- ja kü.lgrisaliitidel seina 

pinnast vähe eenduvad arkaadkaared. Horiaontaalsed profileeri-
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tud ehiefrontoonid on vaid kälgrisaliidid alumise korruse 

akendel. Teise korr~se kõikide akende all on lihtsad dekora

tiivsed liigendatud pinnad. Omapärane on risaliitid vahele 

jääva põhikorruse seinapinna kujundus: see on lahendatud tuge

va rusteeringuga. Kõik iilakorruse aknad väiks~ad, ristkü.liku

kujulised kahepoolega aknad, alakorrusel kõrged kaarevadega ak 

nad, väljaarvatud kiUgia~iitidel, kus r1stkü.11ku.1Fuju.lised. 

Kõik kolmnurkviilud sellea :fasaaadis dekoreeritud aegmenta.ken

dega • 

.Qtsafassaade moodustavad kiilgrisaliitide küljed, mis ku

jundatud ~agafasaaadile .analoogsete horiaon a.alsete V"öödega ja 

lihtsate p1lastr1tega. Esimese korruse akendel horisontaulaed 

ehisfrontoonid, teise korruse akendel arkaadid. 

Hoone ai seruwnid anfUaad aed. Omab suure vestibüüli. 

Ka siseruumides stukkdekoori. 

Ehitus valmis mõningatel andmetel 1843. a. nin,g teda VÕib 

lugeda hiliseks klassitsistlikuke hooneks. Kasutatakse õppe

hoonen~ ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid väga arvultal t, paiknevad vaJ.daval t kahes grupis. 

Kuigi osa on ümberehi tuatega kahjustatud, mõjub kogu. ansambel 

kompaktsena. Olulisemad kõrvalhooned on: 

Aidad peahoone tagaküljel. oodustava.d koos tööliste ajaga ja 

teiste majapidamishoonetega väikese sieehoovi. Aidahoone mas

siivne suurem kivihoone kõrge s-kivikattega viilkatuaega. Vä

lisseinad krohvi tud, ukse-aknaavasid ja arkaade äär1stavad 

laiad ehisraamid. Hoone keskosas seinapind taandub, moodustada 

kolme avaga kaaristu, millest kaks hiljem kinni laotud. Laiad 

lamedad kaarsillused, mis dekoreeri twl karniisidega lukukivi-
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dega, toetavea tugevatele, dooria stiili meenutavete kap1teel1 

dega amarsammaatele. Tagasiaste külgedel toetavad kaari pool

sBmbad. Analoogilise kujWl.duseea ja lukukividega on petikutena 

lahendatud kaaravad esifco..ssaadi kiilgedel asuval kahel uksel. 

Hoonet võib lugeda barokkehituseks veel XVIII saj. lõpust, kui 

gi hilje mõneti ü.mber ehitatud. Heas seisundis. 

~ölistemaj a (?) hoovi:fassaod lahenda~ud analoogiliselt, kuigi 

siin algselt näis puuduvat sieseaste, kaaristu on pool- ja 

veerandsammastega ääriststud petikuna, puuduvad ka dekoratiiv

sed l:uku.kivid. Pikk kivihoone on omanud algselt poolkelpkamse 

kaasa,jW. viilkatus kivikattega. Aknad kõrged, kit.sad, ääris 

tatud laiade krohvitud ehiaraamidega, samuti uksed. Otsviilus 

lai vahevöö, hoone nurkedel nurgaliseen, seina pimlad krohvi

ud pr1tskrohv1laadselt. On üheealine eelmise ehitusega, kuigi 

hUjem ümber ehitatud. Kasutatakse el un • 

Elamu + majonduahoone, mille al.gne funktsioon raskelt mää.ratav, 

asub kirjelda~d hoonetegrupis hoovi tagaküljel pika maakivist 

ehitusena, mille vanemal osal poolkelpkatus (kaasajal plekk ja 

katusekivikattega). Sellele hoonele liitub ot al tiibebitus 

tellistest, laia räästaga viilkatusega, kaetud laastuga. Omab 

lakatube, lakapealne otaviilus valgustatud ristikujulise avaga. 

Välisviimistlus j.a aknad-uksed ja seinapinnad kujundatud ana

loogiliselt töölismaj aga ( ehisraamid, vahevööd, nurgaliaeenid, 

pritskrohv). Katusel nelja tulba otsas katusega askkell. Katu 

seräästas puidust räästapitsiga. Juurdeehitus VÕib pärineda 

XIX saj. lõpust, kust ka teiste hoonete ümberehitus. 

Ehitusrühma hoov tee poolt piiratud kõrge maakivist ltrohv:1 

tud müUriga, millee lai, lameda kaarsillusega kaetud ava. Selle 

kohal madal karniisiga kolmnurkehisviil. 
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it-kelder peahoone juures on väike krohvitud sein.tega kivi

hoone, mille all võlvitud kelder. Hoone omab laast~attega 

poolkelpkatuse, millel otsviilu kolmnurga all ja rääatastel 

profileeri tud karniiaid .. Viilu eraldab lai vaheV"öö, nurki de

koreerivad nurgaJ.iaoenide laadaed pinnad .. Võib ~u.geda XIX saj. 

alguse või vanemaks ehi tuseka. 

ana valitsej amej a (?) on pikk ning VÕrdlemisi lai ühekordne 

pui thoone, kaetud poolkelpkatusega, kaasajal bemii tkattega. 

Hoone madalad seinad vooderdatud pü.stlau.dvoodriga, millel otsa 

:fassaadid es säilunud aknalaudad e kõrgusel kulgentld vaheV"öö. 

Aknad mitte suured, omavad profileeri tud p11rdelaudu. Hoone 

keskel massii vne mantelk.orsten. Ehi tu t õib ~ugeda XVIII saj. 

lõp11 hooneks. K s11 u.sel elamuna, rahuldavas seisundis. 

Aednikumaj ake (?) samas on vooderdamata väike ristnllrgaga rõht 

palkhoone, kaetud laastu.k.atte a poolkelpkatusega. Hoonel alles 

mõned rugaed pea ruu.dllkujt:ü.ised aknad, kah poolega, tiheda 

ruudustikllga ( 16 ruutu). On eelkirjeldatuga ilmselt üheealine. 

Uus valitsejamaja samas hoonetegrupis on pikk, kahekordne tel

liSkivihoone plekk-kattega viilkatusega. Hoone kogu ulatuees 

kellerdatud, kuhu. viivad madalad kaeravadega uksed. Aknad kit

sad, dekoreeritud murtud ~rontoonidega. Seinad krohvitlld prits 

krohviga, korruseid eraldab lai vahevöö. Hoone pärineb X saj. 

II poole keskelt, kasutatakse elamuna. 

Ae?_niku.ma;j a (uus) on kahekordne väike telliskivihoone, kaetud 

lameda kato.sekiviknttega poolkelpkatueega, korruste vahe deko

reeritud laia vahevöäga. Seinad puhasvu~. Pärineb lDX sa~. 

lõpust .. 
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Laudahoone samas hoonetegrupi on äga lai ja pikk .maaki vihoone 

.mis kaetud madala viilkatusega. üü.rid lao ud lõhutud ja tabu

tud maakiviplokkidest puhta vuugiga heas miiüritohnikas. Laiad 

aknad ja ukseavad kaetud lameda kaarsi~lu.sega ning dekoreeri tud 

laia krohvi tud ehisraamiga. Lakapealeet valgustavad otaviilu.des 

ümmar6uaed akn.aavad. Hoone on XX saj. alguse ehitus. 

Vana rehi põllul on pikk maakivihoone kaetud laastukattega 
~ 

kelpkatusega, huvitava :fassaadikuju.nduaega. Hoone esi- ja taga-

kiiljal eendub sein laialt keskosas ukse kohal, kahel pool kalg 

del aga taandub, moodustades laiad räästaalusad, kusjuures ka

tuseräästa taJ.aatikku kannavad tugevad, kõrge sokl1ga n el j ata

htl.lised sambad, kummalgi poole~ 4 ( mõlemil fassaad U kokktl 16) • 

Võib lugeda XIX saj. III veerandi hooneks. 

Uus rohi-kuivati moodustab suure ehituskompleksi tee ääres, mis 

ulatu.slikult kaasajal ümber ehitatud. On maakivist hooned, mUl 

seinte, avada kujundus on analoogiline aida ja töölistemaja riih 

ma ehi tustega. Seega XIX saj. lõpupoole ehi tused, kuigi üks 

kelpkatusega rchi pärineb ilmselt veel XIX saj. keskpaigast. 

Viinaköök moodustab hoonetegrupi järve kaldal. :Ehi tueed kujuta

vad endast lihtsaid krohvitad välisseintaga ühekordseid kivihoo 

neid villkatuste a, mis hilj m ümber ehitatud muudeks otstarve

teke. Uks ehitus puidu.st, viinaköögi tööliselamu. Eb.i tused XIX 

saj. II poolest. 

Tuulik on suur maakivist kuni 4-kordne krohvitud välissaintega 

kivihoone, millel su.java joonega pudelit meenutav )uju.. Säilu

nud üürid. õib lugeda XIX saj. IIt veerandi ehituseks. 
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Kabel v. Oetti~nganide perekonnakalmistul on kõrge tellistest 

maüridega kroh•itud saintega pseudogooti stiilis ehitus. Omab 

teravk relised akna- ja ukseav , servjoonvõlvid ning väikese 

piJ.ramidnalse tor.niga ka·tuseharj al. Hoonet v5ib J..ugeda XIX saj. 

II poole keskpaiga ehi useks. arisOlilas. Kalmud kabeli iimber 

pu.ru.statu.d. 

Kabelivahimajake oli väike ühekordne puithoone viilkatu.sega. 

Omas tiheda ruudustikuga kah poolsaid aknaid, seinad olid 

vooderdatud dekoratiivse sindelkattega. Varisea 1965.a. jalam 

mutati. 

Park on väga suur ( 16 ha), mi e osaline nin r~ atud eriperioo 

didel. Algse pargi moodustab regulaarne, veel XVIII saj. lõpul 

rajatud park, millest sä.Uunud laiade terasside sü.steem pea

hoone ees 1 ing üksiku.d põlispuud. Hiljem terassid jäetud vald 

val t avatul{s, mi.stõttu peahoone avatud maastikku ja Kuremaa 

järvele 'Puud moodustavad vaid fooni ning ekraani majandushoo

nete voh el (tamm, pärn, siberi nulu.d.). 

Pargi teise osa moodustab suur vabakujuline park maantee 

ja järve vahel, J.ahendatud ringikujuliste teedesiisteemidega 

ning j ärveni J.aaku.vate teed ega. Vald av alt lehtpuud, ü.ksiku.d 

hallid pähklipRud. 

Park laieneb järve kaJ.lastel heinamaadele, ktl.hu istutatud 

kerapajud jt. niiskuselembseid pu~d. Mõisast voorela tõustes 

Laiuse suunal suur tammedega ääristatud pa:rkmets. Samalaadsel t 

kujWldatud äärte- ja teeääreeta aladega parkmetsad Jõgeva ja 

Palamuse suunas kulgevatel maanteedel, kus tammede kõrval kasu. 

tatu.d ka lehiat. 
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Omaette parkne tsa moodustab istu ta tud tammik jä~ve .ida

kaldal, .mõ1a<J.at kuni 1 km. Laiuse teeäärses parkmetsas pärnede 

ja nuleuda e.ll pe1•ekonna matuse paik, kuhu suu.nd.ub mõisast leht 

pu.u.allee. Park .heas aeisWldis, per:Y..mets :rahuldavas. 

XU.lastatud vi:i.mati 1975.a., pildiatatui 1972. ja 1965 .. a. 
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21. KUBIST mõis (Kurriata). Rüütlimõis~ 

Jõgeva k/n, Kurieta etsamaj and (Laiuse kihelkond). 

Peahoone on kahekordne suurem hoone, mille alumine korrus ki

vist, teine korr s puidust, omab keskteljal peaukse kohal veel 

kolmanda korruse pealiaehi tisena ning lakatu.badena hoone ots

tel. Kaasajal rekonstrueeritu.d osaliselt kolmekordseks ehita

seks. Omab katusekivikattega viilkatuse. Välisseinad krohvi

tud, korruse id eraldab vahevöö. Aknad (nagu raamidki) kõrged ' 

ja suured. Omab peaukse ees kõrge, kinnise rõdu, mille lael 

teisel korrusel lahtine rõdu. Rõdule tõuseb suurtest tahutud 

gr~liitplokkidest trepp. Rõdu akende vahed kujundatud lihtsate 

pilastritega. oonel ühel otsal pikiteljal madal ühekordne 

vaikaom jWirdeabitus. Uhes siseruumis k1asoitsism.ile lähedase 

ilmega lac:.'llaalingu i'ragm nte. Ehitus ervikwla Võrdlemisi ilme 

tu XIX a • lõpaveerandi ehi"tu.a. Kaoutatakse metsamajandi 

keskusena ja korteritena, baas seisundis. 

Kõrvalhooneid alles ü.~rsika.d kas varemeina või ümberehi tatuna. 

Ait - pikk, tasakaalustatud proportsioonidega maakiviboone, 

kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, mUlel lihtsad räästa

karniisid. Esifassaadi keSkosas kõrge kaarevaga uksed, esifas

aaaei aknad on ovaalee kujuga. Seinad krohvitud, ukseavad ja 

nurgad laotud telliskivid est. Ehi tt1st võib lugeda XIX saj. III 

veerandi hooneks • 

.. ~i?J.!s.temaj~ (?) on kahekordne hoone, mille alakorrus laotud 

lõhutud .maakividest, kõrge kaarega aknaavad ja hoone nurgad 

laotud tellistest, krobvimata. eine korrus lihtne laudvoodri

ga puitkorrus laastukattega viilkattlse all. Alumine korrus oli 
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mingi majandusruum, teine korrus - elamu. õib lugeda nx saj. 

lõpu ehituscko. 

Laudad olid pil ad paralleelhooned maakivid st. a.riee.nu.d pea 

vundamen :i eni, aid ü.he lauda ots alles, v1ilkatuse all. 

abel mõisast kuni 1,5 km, oosil. uulu.s v. Samson-Himmelstjer

nale. Tellistest ja maakivi ot, aegu e paeki viga, pseu.dogooti 

ehitus. Omas cravkaa;relisi paloatikega Uctse ja aknaavad esi

küljel ni~ng nurgatornikeatena lauend tud kontraforsse. Sisse 

langenud. õib lugeda XIX aaj. ~õpu võ1 sajandi vahetus9 hoo-

n eKs. 

Park väikoem, kaheosaline. eahoone ees vä a äike poolringväl--
j ak ning ülejäänud pargiala hoone ees stiilne vabakujuline park 

leht- ja okaepuudest (tamm, pärn, siberi nul.g ja siberi lehis). 

P a~oone oce vabru{ujuliste puudegruppidegh aei. 

Par iat kul eb läände oosile pikk m11stalepa allee, kus 

asus argimets, mille 1õu.naotsa2, Vuatu Põltsamaa .maanteed pe

rekonna matusepaik ja kabel. Pargiroe taa ja pargi seisund hea 

ja rahuld .... v. arkmetea m etud 5 revolu.tsionääri (.rnälestuskivi). 

KUlaetatud viimati 1975.a., pild~atatud 1968.a. 





' 22. KQ: _"'I pastora::~ ( . nl:Y..ho.f). K1riku:m.õia_. 

Pu.urxr.~.r...ni k/ne " a.."lva Hääl" kolhoo3 (Kursi kihelkond). 

Peahoone on suur: ühekordne pu.ithoone, millele esiku.ljel kesk

telj el eale ehi ta tud laiem pealiseh1 tus. Kogu hoonet katab 

madal poolkelpkatus eternii tke,ttega, pea:I.isehi tus t lai viil·

katua. Seinad vooderdatud rõhtvoodrigat aknad võrdlemisi suured 

rühmitatud reeglipäras lt, varus ·atud profileeritud piirdelau

dadega. oone esikü.ljel keskteljest äärele nihu.ta.tud kinnine 

veranda peaukse eest hoone tagaküljel postidale tõstetu.na (maa 

langeb jõe suunas) pirJc klaasitud ja viilkatu.se a kaetud rõdu. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. I poolo lõpu ehi·useks, peolia

ehituut aga XIX s j.. II poole keskelt pärinevako ehi tuseks. 

Kesutatak kortcritena, r tllkoguna ja k.lubio.a. 

E,õrval.hooneist alles väike ait-kuivati (? ): kõrge riatpru.khoone 

mille esifassaadis sügav t~aaiaste. Algselt omas poolkelpkatu

se, mis niiüd laaetu.kattega viilkatus. Võib lu eda nx saj. lcee 

kel t pärinavaks hooneks. 

Park väike, segastiili s.. Omab esi väljaku. väikese ringteega ja 

teedevõrguga lõigatud rnu.rupin<ludega. Pagakül.jel jõgi. J?uu.d val 

daval t vabades gruppides!' tamm, vahtr, lehis. Esineb ka harul

dasem ekaoot: ballkoi mänd. Park heas seieun is. 

Kiilasta 11d viimati 1972. a., pildiatatud 1971. a. 
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õis. 

r.orJ.t~ 1/n, ' o .. ma ~:.ovhoos ( r· ~ kib.elk,... ) • 

Peahoone on väi.kc ü.h korJ.Ae ·L· sa.k~slus atud proportsiooni e a 

pui thoone, kaetu.d modala poclkelp.k...,;Lusee,c,la<:>.s ukattega. Seinad 

voodcrdatud rõhtvoodrign uw.•gc.c1 löödud püs '·l:..u tdega • .Aknz.d 

võrdlemisi su~c kahepoole{Sa, kiäl·is .;;..lud pro:fileeri tu.d piirde-

l<:.Ltcader;u ning U.J al 1tt.lr .. istc.tua l.L.~tsa t'rofileerincuga karnii-

ci;'i·u. L:::.b::. :..J!!.:.n ...... d. rombiku.j tlised ot-::viilu. .• 

Hoonet õib lue;eda XlX S1~ ... j .. ke...,k"Jo.ie,.:-Gt 9e.rinevclts ehitu-

seko. Kacv.t ... t: .kce koolint, h as s ... isun< is. 

Kõrvalhooneiat alles meierei, keskmise suurusega lõhutud maa

kivJ.st hoone, mille lakakor:ru.sel kaasajal ehi·t; tu.d toad. Hoonet 

katab laustu.kat ega poolkelpkatua. Akn - ja ukseavad piiritle-

ud telliaki viga, k e tud lameda kaarsilJ.usega. Hoone pärineb 

saj. lõpuveerandist. 

Kõrts suur vanem maakivist hoone mcmtelkorat.naga.. Varemeis. 

rark pvudu.b, on peohoone ümber av· ral t vähese] t .Puid ( kaski). -
Xülasca ud ja p~ldista·ud 197l.a. 
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24. !4,_RDE mõis (Kardis) ~ iititlimõis. 

Pe1j a k/n, oom K teehaas ( r.• juse ki elkond). 

Peaho2P~ oli väike ühekordne puithoone, mille kohale ebitatu.d 

s1.1ur kaasaegne kahelrordne ku.teeb&.asi keskusehoone, Vana hoone 

sellega likvideeritud jäljetult. 

val~ ov<..il l"il: 13 ei uhi · u.sed, usuvad 

rü..hmi a u.l t Olu.l.i.,.c ·ad on: 

..l!l,Usejam.a..ia on ü.hekordne puithoone, mis koosneb madalast, 

libtsas pui thooneat ja selle otsa riatJ. ehitatud tiibhoonest. 

Viimana oru b 1 akorrusa, .mille ak.nad avanevad otsviilu.des ja 

katu.se välJ .hitustes. loonet katab la stukai:"ega viilkatus, 

millel u.11.;-:epärune eklektili::Je kujund s8 a vu.i l.ust räästapi ts 

'·~b oone asetseb kõrgel tellJ.skivist soklikor~usel, peauksen· 

tõu eu kõrge 1:.:.. iii ~epp, mill ü.lcminc pod s · or.t av~ lehtine 

puitrõdu, kaetud lumeda katusega, mis toetub eklektiliae ku

jundusega uit ulpadele. 

Hoonet võib lugcd· pürinevuks knhest ehitusperioodi t -

Vt:..rt Cll.l oac... ehu: üli.l'nrw, t•Uenr ~)s· XI~ saj. lti l.Li151;0I·i tsieruis· • 

i tu.s heas seisunJis, kasv.tatal sEl l&.ste ·;.. a. 

Kuivati on m ak.:. iot viiike kahek rdne -i vihoo.ne, mUle akn.~

j a ukseavad e ladwnieel aeu.tE:ttud telliskivi. hoonet katab ka

usekivik~ttega viilkatus. On XIX saj. lõou ehitus. 

J:J<....ut on vü.g. ~uur j ·nes .... iivne ma~1 i i~t hoon ... ~, mille ll.kse ja 

ak.!! .... o:.v· d lc.medate k .... srsillu ... i;cga. ä2..ri;.;::ta· ud elliskiviga. 

llü..ü..r pu.ht .;lt V'..lurritu:l lõhu.tud r-...:::.'-"-!ti i~t. Hoonet katab eternii 

kat tega •;i~~.l..l~:... tu s. ill::.i t so kcGktt:_j <:;le :cisti keskel pealisehi

tu.s, mille viil.kat:.:ts põhihoone katuseharjast kõrgem. Pealis-
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ehi is arvestatud tööl i te korteritek J laotud telli tost puh-. 
tH vuu.giga, .·kaP .eet valgustab väik kaksikP..ken. :i tu s omab 

eklektilist laadi. Ko ;u. hoone i; VÕ :ib ] tl,., 1 ~· n .. saj. lõpu. või 

vahetuse ehitu~eks. 

1:i ~viel .it .... , mis l::.hen at• d udug .... aloog-

s e le.e.1is jf:l Ku.jul (lõhutud maakivj•t te li:.," ga ääris"t&:tttd 

k l3 0.rj. te si1ll·~t~ a ... tVad: ii_kn tn .. J, telliskivi,·t pe~lisehitus 

kortcri~ouks j n e.). Hoone nm, ·.Pd J. o Lt..K out.tr teat. ptthte: 1 t tahu.-

laetud kVE..a(~l'eid m.E: .:n' t, v . t :oo e.. 1C)ib ägt• kvuli te tse 

mtiürj.tehnika · lusel .m(:iUr::ttn :x e Aj. nl '"'tl ,.,e clli tu.sek .... 

Rahumaj ak~ vilj apmlaiaa jääb kä i t.1. et a t.a, o.n urhi tek tuuri.rnäles-

tiote nim:i.stnn. 

t"'..olmi , L'l1Jlcde a kontra ... t· s k· oed n ·ng · rvllh:Jlt siberi nulgu.. 

·õiaa t kul eb ·:urunel .. ida ~rde mä. ouu11'"'n. V!unasel tiheda .au-

... u- ja kuuaeovaalit;a piil'atL"'d tasa!'le vtilj uk su\.U'e maakiviga 

ühel äärel. Ki ile raiutud stilise ritui S ackclbergide vapp 

niü liekst nstackelberg ' .. Siia rajati mõianike perekonnakalm. 

Maetud 1 e 03. a. Rita 7 • Stackelbe:t·g. Kalm rü.üstatu.d. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1963. ja 1969.a. 
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2(". LAIUSE P atoraat (Laial. Kirikwnõis. 

Laiuse k/n, Laiuse k~lhoos ( Luiu.se kihelkond). 

Peahoone on suu.rem ühekordne telliskivihoone, mille tagaküljel 

keskt ljel lai pealisehitu.s. Hoonet katab katuaekivikattega 

viilkatue, kusjuu.res vä.l.jaehituae katus omab laia, adala 

kolmnurkvillu, mis võimal.dab tema katuse lõpetada põhikorpuse 

harja kõrgusel. Seinad laotud puhta vu.ugiga, liigendatud esi

~assaadil lihtsate pilastritega, tagaküljel nurgapilastrid, 

mis ulatuvad kuni pealiaehitise kolmnurkviilu karniisini. Omab 

vormitellistest laotud laia viilu- ja räästakarniisid. Aknad 

baiihtlase rü.hmitusega, kitsad ja kõrged, kol.mnurkviilus ü.mmar 

gune viil.uaken. Akende sillused eenduvoo kergelt .. 

Hoone esikü.lj el madala viil.katusega ja laia profUeeri

tud pui tkarniisiga kolmnu.rkse ehieviiluga lahtine rõdu, mUle 

katust kannav d lihtsa kujundusega pu.itpostid, nende vahel 

laudrinnatis. Suurem lahtine rõdu. asus hoone tagakUljel, kajll1l 

da"ud analoogiliselt, kaigi ehisviilu.ta. See rõdu varisea 

197l.a. Hoone al.nne suurea osas kellerda ud. Toad anfilaadsed .. 

Ehitust võib lugeda historitsistlikuks, kuigi klassitsis

mile omaste vormidega ehitaseks liX saj. II poole algusest või 

vähe hilisemast perioodist. Kasutatakse peale remonti 1972.a. 

lasteaiana. 

Kõrvalhooneid nimetamisv~ärseid pole säilunud. 

Park keskmise suurusega ( kuni2 ha) koosneb kahest osast: vahe

tult kirikumõisa ümbritsev stiilikindel vabakujuline park väi

kese esiväljakaga ning pika, kitsa väljakuga peahoone taga, 

teine osa on kirikupark, millega esimene lii tub. Viimane omab 

regu.laarseid elemente, nagu kirikumõisa ja kirikut ühendav 

aJ.lee jne. 
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. 
simen pargiosa leh - ja okaspuudest {kuusk, lehis, pärn 

vaher). rü.hmitatud kontrasteelt väljaku äärtele. Väljakul nn. 

Karl XII pärn, üks, mis säilunud kolmest siia 1701. a. istu ta

ud puudest. Park heas seisundis. 

ülastatud viim ti 1972.a., pildiatatud l96o. ja _197l.a. 
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26. LAIUSE mõis (SChlos Laia). Riig õis. 

Laiuse k/n, Laiuse kolhoos ( La:Luse kihelkolld )•. 

ru1oone lammutatud 196o.aastate lõpul. 011 ühekordne, 1 

tubadega hoone otstel, suurem puithoone, kaetud kõrge pool

kelpka usega. Seinad olid vooderdatud pUs 1 udistuaega, kinni

tatud sepanaeltega. Aknad olid väikesed, pea ruudukuju11sed, 

kahepoolega, 6 ruud a, laiede piirdelaudadega, paiknesid eba

korrapäraselt. Hoone ühel otsaf'assaadll paiknev väike lahtine 

rõdu. Ehitust võia lugeda XVIII a~. lõpupoole ehituaeks. Jäe

ti maha 1965. a. 

Kõrvalhooneist pole nimetamisväärset aäilunud, vaid mõned ma

dalad vared kolmest ktiljest hooneatatud laudakomplek iat jt. 

ehitisteat. Olid valdavalt puitehituaed. 

P k äike, kuid 11me a aba planeeringuga. Kuna peahoone asus 

Laiuse kindluse eeslinnuse alal, siis tema esifassaad oli av -

tud, älj aku ühe kü.lj e mood us tas lossi vare. Peahoone tagakülg 

avanes vallikraavil, mille haljaatnsega ~aetud kallaste taga 

asus maj andushoov. Park etsistunud ja hukkumas. 

KülaatatQd viimati 1974.·., pildiatatud 196o. ja 1965.a • 

• 
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27. LEEDI mõ s (L is). RUtitl õis. 

Saiala k/n, Sadala ltolhooe (Laiuse kihelkond). 

Peahoone hävinud, koh a ·td.hista kelder. Oli väiksem puithoone. 

V ali tsej amc;;.i a, mida ilm el t juba enne revolutsiooni (peale pea 

hoone põlemist) kasutati peahoonena, on väiksem ühekordne puit 

hoone, mis lakas, hoone otstel omas lakatube. Hoone kaetud laa 

tukattega viilkatueega, mill ühel o safa saadil viimane sar1k 

penn dekoratiivselt avatud. Seinad vooderdatud rõhtsa laudvood 

riga, mille kinni tu.seks kasu ta tud ka eepanuelu. Aknad väiksed, 

1 sle piirdelaudadega, lakapealeet valgu.stab aia ktlljel eg

mentaken. Hoone e iküljele ehitatud au.l.lrem kinnine, klaasitud 

rõdu, üht otsa.fasso.adi liigendavad maialad viilkatused keldri

uste kohal. Ehitus päri tolult eb äärane: võib olla tegu XIX 

saj. I poole hitusega, mida rekonatrueeri tu.d sajandi lõpus. 

Hoone rahuldav s seisundis, k autatakse elamuna . 

Kõrvalhooneid alles üksikud, nn gu ~ (?), mis ehi ta d kaas

ajal saekaatriks ning tall - pikem maakivihoone poolkelpkatuse 
-

ga. Kivide vahed mü.ü.ritud krohvi ja ilmestatud kivikildudega. 

On XIX saj • keskelt pä.r in ev ehi tu s. 

Park on väike (kuni 1 ha), algaest il.mest vähe säilunud. Omas -
väikese ringteega esiväljaku, kuha suundusid kaks pikka leht

puudega ääristatud teed. Peahoone taga asus tiigiga väike regu 

laarne aed. TolDIIlede ja saarte kõrval mõni hobukastan ja lehis. 

Park aldaval t hävinud. 

Külastatud viimati 1968.a., pildiata ud 1965.a. 



·-
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28. LILAS ERE mõis (~illa t~er). Kõrvalmõis, kuUlus Torma 

mõisa juurde. 

orma ~n, rma sovhoo a ( or a kihelkond ) • 

õisasUdamiku kohal asundustalu kaasaegse indi~idnaal

elamuga. Algset mõisa kohta raske määrata, seda tähistavad 

vaid üksikud põliaed vahtrad. 

Külastatud ja pil ista ud l97l.a. 
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29 • L S TIVERE mõ 1 ( Lus tif er) . .Riiü tlimõ is. 

Põltsamaa lr/n, Lustivere kolhoos ja Lustivere sana

tooriwn. ( Põl teamaa kihelkond). 

2 

Peahoone on keeruka, liigenda ud põhiplaaniga kahes etapis 

püstitatud telliskiviehi tue. Algne hoone kõrgel soklikorrusel 

paiknev telliskivi ehitus, .mille põhikorpus üheDrdne, kesk

osas aga ri ti kõrge, mõlemis :fassae.dis eendllV kahekordne ri

saliit, mille (algselt) viilkatu~ on põhikorpuse viilkutu.aes 

tunduv lt kõrgem. Seinad laotud puh a uugiga, sekkel krohvi

tud, Keskrisaliit omab nurgapilastrcid, ~sifassaadis liigen

dab seinapinda ka rusteeritud liseenid. Hoone horisontaalsust 

rõhu. tavad laiad räästa- ja viilukarniisid • profUeeri tud vor

mikivid est, samuti akende a:Lu.slaudade ja eokli joonel kulge

vad kitsamad karrdisid. Lai e. k niisiga on ka hoone tagakiil

j el eäilunttd ü.mmare;use aknaga kuj "atud kolmnu.rkviil. Akende 

all on eeinapinnad liigend tud. llgnc ehitus kannab klassit

sistlikku ilmet, kui_i on olemuselt historitsistlik, näib 

pärinevat nx saj. keskelt. Järgne rekonstrueerimine on toi

munud ve 1 XIX saj. II poole lõpuveerand is, mil hoone esifas

eaad, osalt ka tagakülg, on omandanud suurejoonelise pseudo

gooti kujunduse. Esifassaadi keskrisaliidi kolmnurkviii on 

ümber kujundatud kaitserinnatis meenutavaks stmikviiluks, 

mille tippu ehib kaheksakandiline terava tornikiivriga kan

aoolile toe uv viilutornike. aes adi nurkadesse on rajatud 

kaks kaheksakandU1st torni, Uks ühekordne, kõrgel sokl.iko ru 

sel, eine kolmekordne. Mõle.moo tornid lõpetatud kai tserinna

tise laadse kõrge :·ärisega. Kadal&'l, paremal asuv nurgatorn 

omab soklis lameda kaarsillu.sega kaetud astmelise polestikug~ 
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aknaid võ i p~ tikuid, samasugused kits ad ja kõrged aknad torni 

põhikoi'rusel, ku.sjuures 

eeritud pilastritena. 

en e vahelised nurgallahendatud rus 

orni seinapind lii . endav horison-

taalaelt hoone põhikorpuse lai rää.s a-, so li- ja vaheV"öö ka:r-

iisi..... Seinapind kujund a ud vaheldW!lisi lao ~u.d tumedaks põle

tatud VÕi heledatest tellistest. Sama dekoratiiv.ne tellissein 

kordub ka esifassaadi purempoolsel osal 3 akna ulatuses. 

sakpool el, kõrgel nurgatornil kõiki korruseid eraldamas pro

~ileeritud l · iad vahevööd karniisidega. erni kolmas korrus 

väga lti5rge ning lõpeb rikkalikult kujundatud teravkaarelise 

P~eudogooti friisiga kõrge tornirinnati e all. 

aifaseaad i aknad lallend atud äärmiselt mitmekesisel t: 

parempoolsel nurga.tornil kitsacl ühepoolega ja lameda kaarsil

lusegu, ustmikulisa paleatiku.ga avad • .Keskrisaliidi teisel kor 

rusel ·a fassaadi äärtel ristkülikukujulised, astmikulise pa

lestikuga kahepoolsed kõrged aknad, mille kohal murtud fron

toonid. Kahel pool keskrisalii ti kõrge kaara.vr.ga paarisaknad, 

mille kohal pro~ileeri tud ka.arj ad ehis.fron·toonid, sillused 

erinevat värvi tellistes. Vasakpoolse torni teisel korrusel 

teravkQareliscs petikus väiksed teravkaarelisad paarisaknad, 

kolmandal korrusel aga vä a kõrged, kitsad tera kaarelisad 

pseudo ooti raamistusega aknad õi teravkaarelisad petikud. 

Hoone esi~assaadi liigendab veel 1 klaasitud rõdu, mil

le lamedat katust kannavad 1 ·ad pUast:reid meenutavad tellis

kivitulbad, katus aga on omakorda rõduks keskrisaliidi teisele 

korrusele. Osa rõdu akendest omavad värviliste klaasidega 

pseudogooti raamistiku. õdt1 ees lahtine lai trepipodeat e

tallrinnatisega ning lai graniittrepp. Graniidist on ka rõdu 

sokkel, kusjuures keskrisalii l. aokkel samast materjalist, 

krohvimata, nurgad l otud puhtalt tah11tud kvaaderkividest. 
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Hoone tagaküljele on sellel ehitusperioodil r ·atud aid 

madal tiib hi tus majapidamisruumidele, mille ot viil lahenda

tud analoogUisel t esi:fassaadi astmikviUuJ.e. Ka ta.gakü.ljel 

omas ehitus väikse suletud rõdu ning laia podestiga trep1plat 

vormi, illelt laskuvad tahutud kivitrepid kiilgedele. Ka on 

sel perioodil ehitatud tagafassaadi katusesse kaks väljaehi

tust lakatoapaari vaJ.gustamiaeks. Esi:faosua:lia valguatavad 

lakapealeet v;: ·ke-oed semuentaknad, mis frlfideeriti 19G7.a. 

k a tuse v a plekk-k tte aser.u ·sel eterniitkattega. 

ee a on õisast 1890-takR astatake kujunenud keerukas 

hia ·toritsi:;; lik, osalt klaesit istliku. ( tagakülg), osaJ.t suu

rejoonalisa pseudogooti laadiga ehitus. On heas seisundis, 

kasutatakse sanatooriumi põhikorpusena. 

õrvalhooneid E4I'VUka..l t, paiknevad mõnes rüllmas VÕrdlemisi 

süsteemikindlalt. •simene rühm on: 

Tall ja laudad. Esimene on stiilne barokkhoone Xliii saj . II 

poolas·t: maakiviehi tlls krohvi tu.d seintaga .ning S-kivikattega 

poolkelpkatusega. Esifassaadi kuunis·fia ad ovaalsed lukukivi

dega etikwl. Uks on raami~ud laia eh·s:r:aamiga, kaetud lameda 

kcarsilluaega. ama motiiv kordu kanel pool ust paikneval 

kaarpetik il, millede ehisraami dekoreerib lukukivi. Ne1s 

kaarpetikuis paiknev äike ~ameda kaarailluaega kahepoolega 

aken tiheda ruudustiku ( 16 ruutu).. Ovaa.lne on ka aken otsa

fassaadi viilus. 

Talli taga asus suur laudaplokk, nelj a t kiiljest hoones

·tatud ruudukujuliae slsehooviga. ooned olid maakivist, krohvi 

ma·ca, p·· inesid as XI .. saj. keskelt või lõpust. Viimastel ak

na.- ja u.ksea ad äär1st ud tellis-tega nl.llg kaetud tellistest 

lameda kaurega sillastega. Valdavalt vare el.s või ümber ehita
tud. 
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Ait-kuivati-töölistemaja Y~ulus s sae h()onetegruppi. Hoone 

on L-t···1o Jcu ulisel t pai te: t d · . ki 1iehi tiste komplek , 

millest sU.'ll' ka .. i va-ti moed :~ t b k eko~ d s e osa., kae u.d viil

ko.tusoga, k · ~·a1 tugev~lt moonuta.t·c1 ümbl.!::.cehitu.sega; elann1 

ega oo UHt b p ~;:a ü.hekordse, poolkel.pka.tu e ·a kaetud osa 

(katus laas~attega). Seinapinnad viimistletud pritskrohvi a, 

aknaavad 1 · ·ad e ehisraamidega. ioonctegru.pp pärineb XIX aaj. 

II poole keskelt • 

. Vali ts~j aJEU~ on su.ur kahekordne krohvi tud välisseint ega liht-

e kivihoone, kae~ud poolkel katusega, mis omab laia profilee 

ri '·ud karni.; si kelbak.ol.mnur a a11 ~ u kü.lgfaso· adidel. Aknad 

väikesed, ühes otaafassaadie säilwmd ka klaesitsiatl1k aeg

en. Võib luged xr saj. esimese poole lõpust pärinevak 

ehituaek • Hoone asetseb peahoone kaljel, te a läheduses väik

semuid ki is · maja.ndushooneid. 

Elamu (?) samas rühmas on tihekordne kivihoone krohvi tud välis 

seintega~ :nillele keskosas peale ehi ta tud pttid ust pealiaehi

tua. ra lakas on tuba, mis ava~evad otsviiludcs või väljaehi

tustena ku·~ases. Ehi tu t ka.tE>.b oooll~olpkatt.Ls, mi.s algselt oli 

kae-tud -kivikattega, praegu. et rniidiga. Omab lihtsa tuule

kas ikujulise laia rääs uakarniisi. 'P alieehi tu.s 0 ab KOlmnurk 

viilu se nen aknag • Esimese korruse akna- ja ukseavad ääris

ta ·ud laiade ehisraamidega. Võib põhiosas lugeda XIX saj. ke 

paiga eh tuseks. 

Viinaköök moodustab eraldiseisva hooneterahma. Hoone püsti a

tud mi·t.mes järgus, kuni n saj. lõpul kujunenud väga suureks 

mi tm kord..,eks viin vabrikuka. Seinad lao ud osalt tabu ud, 

osalt (vanemas ehita es) tahu.mata .maak.i idest, uues osas ka 

tellisseinu. aetud laastukattega viilkatuseg • Uks viil la-
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hendatud astmikviilu.na. Korsten karniisidega neljatah\llin 

telliskorsten. fiaone osal ·~ si s langenud. 

· sam. s _1 - oneter-üllm .. s on Ul:.el ardn~:: stn • .r aaki vihoone .................................. 

puht t 1 0~ d õh' nd kividest j a a~akülg el tellistea 

mü.iir1.deg ln:t..) ·uures uksi k e.tsid k0r~ed k&a.r sillused. üästas 

lahendatud tellistest hrunma slõiker:c. Kod anl k111 perioodil on 

aellele XX saj. vahetuse ehitusale rajat.d teine korruo. 

Par. suur (3 h a ), kHheo s aline. Peahoone ees j:J. kü.ljel sega

sti ·1 · · ark, kus :Oo n _ ette jäüb ovaal.ne esivüljak:, kü.ljela 

u._a stlun .. uv d titead ..Pü ts •at"'st ,ürnadcet puiesteed, mis 

lõp ~v d. vilj 'lPUtl.aias. V.abeal kae-:cud tihec.z. lehtpuu 11is uga. 

Pargi eise · oole moodustab maantee t põhjas asuv ojaga 

poolkaares piir&tud. vabakujali:na he:... l;;mae.rin.gaga po.rk. Pua

dest domineerivad pä.rnad, tamm.ed ning nendega kontrast Q. 

kaeeci. aanteid äär is tavad ?õl ta~":lao e11unas pikad t e ja 

v· h+ alleed. "Pargi väravaka \:Õrge kelmost anii tplokist 

k7uedritAna tnhutud neljatahul ne ~11 • 

Paxgi seis m.õle il p olel rahuldav. 

Külastatu.d viimati 1971. a., pild istatu.d 1964., 1967. ja 

1971. a. 
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30, LUUA mõis (Ludenho:f). RU.ütlimõie. 

Palamuse k/n, Kaarepere sovhoos-tehnikum ( Palamu.ee 
k:Lhelkond ) 

Käesolevas ülevaates ei käsitl ta, kana on lülitatud 

1975.a. kooetatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 
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31. ÕRA mõis /M.oora/ (Morra). Riiiitlimõis. 

Laiuse k/n, Laj.uae kolhoos (Laiuse kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega iihekordne pu1 thoone, ~aetud 

viilkatusega, vooderdatud rõhtvoodriga. Sarikate viimane 

penn avatud viilus. Aknad suured, laiade lihtsate piirde

laudadega. Katus kaasajal tternii tkattega. Toad antilaadees 

siiateemis. Ehitust võib lugeda XIX saj. II poole keskelt 

pärinavaks hooneks, kasu. tu sel korteri tena, rahuldaV all sei

sundis. 

Kõrvalhooneid aJ.J.es ü.ksikud. Olulisem on väike aitkuivati. 
- -On telliskivihoone puhta vuu.giga mü.iiriga, millele U.hte otsa 

ehitatud lõhutud maakivist liide. Kaetud laastu.kattega v11l

katuaega. On XIX saj • lõpu ehi tu. s. 

Park puudub, on vähesel t puid peahoone limbruses ja allee

katkend teel. 

Kiilastatud ja pildiatatud l969.a. 





. 
Tabivere k/n, Sacdjärve kolhoos (Äksi kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohal ühekordne suurem pui thoone, 

mille ehitamiseks võidi kasutada ka vana peahoone osi. 

Kõrvalhooneist alles üksikud väikesed hooned. 

Laut oli väike, kuid ruudukujulise sisehooviga, hävinud 

vund am en tid eni. 

,!!! on väiksem maakivist massiivse ilmega hitus, kus mü.U.ri

tises kivide vahed täidetud kivikildudega. Ehitust katab 

S-kivikattega poolkelpkatus, mis esiküljel moodustab kon

sotltaladele toetuva räästaaluse. Ehituse seisund rahuldav, 

pärineb XIX saj. III veerand1st- daateeritud tuulelipu! lei 

du va aastaarv1.1ga: 1858. 

Park puudub, on iiksiku.d l,)õlispuud ja kuuaed peahoone iimbru-

ses. 

Külastatud viimati l97o.a., pildiatatud 1965.a. 
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33. MÄLLIKVERE mõis ( elligfer). Kõrvalmõia, kuulus Uue-Põlt
samaa mõisa juurde. 

l?õl teamaa k/n, M.Lillevere nim. kolhoos ( l?õl tasmaa k1-
helkond) 

Peahoone on ahekordne väike kivihoone, mie kaetud kaasajal 

et~rniitkattega viilkatusega. Hoone seinad krohvitud prits

krohvtga, akna- ja ukseavad ääristatud laia krohvi tud ehis

reamiga. Aknad väiksed, ebakorrapärase paigutusega. Hoonet 

võib lugeda nx saj. II poole keskelt pä:rinevaks ehi tuseks, 

on heas seisundis, kasutatakse elamuna. 

Kõz·valhooneid vähe, kuid enamasti heas seisundis kivihooned, 

väheste Umberehitustega. 

Lau.t - pikk krohvimata. saintega maakivist paekivi lisamisega 

kivihoone viilkatuse all, mis kaasajal kaetud osalt eterniidi 

osalt kodanliku.J. perioodil plekiga. On peahoonega tiheealine. 

Ai!- suurem paekivihoone, kaetud viilkatusega, kaasajal eter 

niitkatu.sega. Omab kaks suurt, kõrge kaarsillu.sega ning een

duva eh1sraamiga piiratud ukseava, aknad puuduvad, Ehitust 

võib lugeda peahoonega Uheealiseks. 

Park puudub, on puid peahoone ees (lehtpuu.d), taga aed. 

KUlastatu.d ja pildiatatud 197l.a. 
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34. PAJUSI mõis (Pajus). BüUtlimõis. 

õl tsamäa lr/n, Pajusi kolhoos ( Põl teamaa kihelkond). 

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur ühekordne telliskivihoo

ne, mille keskteljal risti pikiteljaga madal pealisehitua. 

Viimase katus jääb põhikorpuse katusega ühele kõrgusele. Põ

hikorpuat katab plekk-kattega poolkelpkatus, pealisehitist 

samast materjalist madal. vj.ilkatus. Räästakarniisid stiil

uclt profileeritud, korr seid ere~dab väljaehitusel lai 

vahevoö, aamalaadne vöö on ka väg·. med ala kol.mnurkviilu all. 

Hoone põhikorruse aknad väga kõrged, kitsad, 6 ruuduga, pea

liaehitisel väikesed, ruudukujulised, 4 ruuduga, kolmnurkvii 

lus sesm•ä5aken. Akende süsteem reeglipärane. Toad anfila -

aed. Roonet võib lugeda XIX saj. I poole lõpust pärinavaks 

klassitsiatlikuks ehituseks, säilinud on z/3 ehitusest, lam

mutatud vasak tiib k~i pealia hituaeni. Ulejäänu seisund 

hea. Ka u tatakse korteritena ja ametiruumid ena ( ku.l tuurimaja 

!;õrvalhooneid arvultal t, enamalt tugevalt ümberehi ta tud VÕi 

varemeis, paiknevad võrdlemisi omalaadses süsteemis, kus 

peahoone ees moodustub ristkülikukujuline esiväljak, mis pi

keneb omakorda ristkülikukujuliseks kahelt poolt hooneatatud 

maj andushooviks. 

V ali tsej amaj a (?) - Uhekordne kivihoone, kr oh vi tu.d välis-

ae1ntega, kaetud viilkatusega, omab peaho ga samal.aadsed 

profileeri tud räästakarn11sid, karniis on ka otsafassaadi 

kolmnurkviilu all. Hoone näib pär:l.nevat XIX saj. keskelt. 

Kuivati - väiksem viilkatusega ja laia telliskorstnaga maa

kivihoone. 
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M iere1 moodustab väikes hooneterühma, mis kaasajal tugeval 

iimber ehitatud. 

,.!!! (?) väga suur ja huvitav maakivist maaaiivne ehitus, mis 

kaetud viilkatusega ( kaasaj aJ. laastu- ja plekkkate). Hoone 

esikaljel sein keskosas taandub, moOdustades pika, neljale 

' iimarsambale toetava kõrgete kaarsillQstega kaaristuga varju

aluse. Xaaristu kohal lai kolmnurkviil. Hoone rääatad omavad 

laia profileeri tud karniiai. Otsviiltldes ü.mmargused aknad, 

eaikUljel viilus ehisraamiga se taken. Hoone seinad krohv 

tud, ka sammas"'~ik: ja viilu.d, kuid esifassaadi kUlgosad ja 

osa ka o"tea.fassaadi seintest mü.üritis krohvita, maakivid 

vahed täidetud kivikildudega. Need pinned on liigendatud 

petikutena lahendatud kaaristu.ga, milledel lai krohvitud rel 

jee~ne ehisraam. Fetikuid ahendab horiso taalne vahevöö. 

EsiZassaadil on taolisi kearpetikuid 3 ja 3, otsafassaadidel 

1 ja 1. Hoonet võib lugeda XIX saj. keskelt pärinavaks klas

si tsistlike sugemetega. hooneks, on rahtü.d cWas seisundis. 

Ve§iveski moodustas väga suur.e m~akivist paega tugevdatud 

mü.ürideea .hoonetekomp1eksi, m e t veskikorpus oli kahekord 

.ne. Enamnaes varemeis või ümberehitatud kolhoosi remondi töö-

kod ad eks. Võj,b lugeda säilunu hindamisel XIX saj. II poole 

ehi tu s~k • 

T'ööli~elamu. (?) madal U.hekordne, hilisem pealiaehi tu.sega 
-

väike kivihoone, mille põhios· ~~~-~ näib vanimaina säili-

nud hoonetest- XIX saj. algusest. 

Park võrdlemisi suu.x ( 6 ha), kaheosal.ine. Esimese osa moodus 

tab piltlik, mõisast ku.ni l?õl teamaa jõeni laskuv iseseisev 

pargiosa, mida eraldab peahoonest ristkülikukujuline esiväl-
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j ak. Pargi puistu planeeritud põhijoon tea heataae.melise vaba 

planeeringaga, puud rühmitatud, kuid pargi alumises pooles 

on lehtpuu-alleed ning tiigid. Parki läbib pea diagonaal s 

allee, mis algab raudkivist tanutud neljatahuliste tQlpadega. 

uude ridadega on park ka kUlgedel t ääriatatud, kõrgemal va-
• 

her, tamm; madalamal saar. Pargi sisemusse jääb piklik kit-

sas väljak. 

Pargi teise osa moodustab ki vi.mü.tiriga piiratud ehisaed 

väikese tamme-leh1segrupiga peahoone taga. Seisund rahuldav. 

õisast kuni 1,5 km väike kUngaa, kus paikneb von 

!ehl•J.de perekonnt~almi'"4 tu. Kcl.miotul väike kirikut meenutav 

võlvitud kabel, mille ukse- ja aknaavad kaet11d lameda kaar

sillusega, aknad kehel pool ust kitsad, lihtsate trallidega. 

Ukse kohal lameda katusega torn. See telliskiviehitus on 

r .akesti dateerit v. Võib arvata, et praeg~ne kuju on hiline, 

kabeli põhios VÕib a a pärineda veel XVIII saj. lõpust. Hoo

ne sisse langem~e. 

Peale von ahl'ide on kalmistule maetud keegi, kelle 

hauaplaadil pikk ingliskeelne pühendus. 

Külastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1966. ja 197l.a. 
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35. PAX.ASTE mõis /Pakas:l/ ( Palekast). Kõrvalmõis, ku.u.lus Jõ
geva mõisa ju.u.Xde. 

Jõgeva ~n, Jõgeva Näidissovhoos \Kursi kihelkond). 

Peahoone on keskmise su.uru.sega kivihoone, algselt ühekordne, 

lakatu.badega. hoone ots tel. aasa.j al. ehi tatu.d ju.urde osaline 

lakakorrus. Hoone on kae u.d poolkelpkatuse ga, algselt katuse 

kuju. arvestades s-ki ikattega, kaasajal eterniidiga. Omab 

profileeri tud räästakarniiee ja samalaadse laia profileer1n

guga karniisi viilu.kolmnurga all. Aknad ( a:J.gsed) võrdlemisi 

suur d, kindla rii tmiga.~ Omab kO@l hooneal.u.st hõlmava keldri, 

is ühel otsal avaneb maa peale väikese va jaehitua ga. 

Ioone on klaasitais li~ hitus XIX saj. I poole keskelt 

kaasajal unduvalt moonutatud remontidaga Rah~davas seisun 

dis, kasutatakse korteritena. 

KC!!.valhoon. ip! alles rida hooneid mõnevõrl~a. rekonst.rueeri tu.l: 

Laudad, i.s mood st-- "ad kaks slJ.urt, paralleelselt paigutatud 

maakivihoonet, seinapinn.ad Os9lt ohvitud. Hooneid katavad 

poolkelpkatused •terniitkattega. Kahe pika korpuse vahelon 

piklik sisehoov, mille lõpetab hooneid Uhendav madal tiib

ehi tue. Kompleks võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

_oonakatem j!#-(?} on pikk Uhekordne krohvittl.d välissaintega 

aakiviboone v&ik ste akendcge, &etud l~ast~attega viilka

tu.sega. Hoone võib pär neda. veel XI saj. algusest. 

Park väike, ilmetu ~jundusega puud rühm peahoone Umber 

J:ling puuderead aia ümber. 

Kalas a~ud ja pildiatatud l969.a. 
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36. PALA mõis (Palla). RUUtlimõis. 

Pala k/n, PaJ.a kolhoos ( Kodavere kihelkond). 

J?ee.AooneiJ! oli kaks, vanem XIX saj. aJ.guse ehi tu s ning ema 
. 

kõrvale ehitatud uuem hoone. 

Vana Peahoone lammutati 1962.aastal. Oli suurem Uhekordne 

puitehitus kõrge S-kivikattega po lkelpkatuaega, omas laka

toad hoone otstel. Seinad olid vooderdatud püstlaudvoodriga. 

Aknad olid kaunistatUd lihtsate, horisontaal.sete, profileeri

tud f'rontoonidega, aknalaudale kõrgusel kulges ehiskarniis. 

Hoone nurgad olid dekoreeritud kvaaderkive imiteerivate laud

tahvli te ga. Esitas s~ i vasakul äärel asus pcau.ks, mille ees 
' oli lahtine rõdu. Rõd~ atust kandsid 4 am~rsammast (p~idust) 

rõ u katust ehtis hammaslõikega ja profileeri tud karniisiga 

kol.mnurkviU. Ehitust võib lugeda XIX saj .. vahetuse või esi.

mese aastakü.mne varaklassi tsistl.ikuks ehi tu.seks, rõduportiku.s 

mõnevõrra hilisem. Hoone ~se kaas~jal tasandatud jäljetult. 

Uua peahoone on kahekordne, alakorrus telliskivist, teine 

korrus (peakorrus) puidust. Econet k~t~b S-kivikattega v111-

katus ... _lakcz·rv.s ol ... .m:1j ~~uskorrr sek:::, cruub väikseid, lihtsa 

hori""ont&cl8 ehis.fror..tooniga k<;u. i~t-:tud dmaid, välisseinad 

krob vi ~:7.d. 1>0~1.to:-ru..:; vocderd atu~ horioon'tat~lau.distu.sega vood 

.z ig~, cmG..t su.ur:L cJmuid, mis d ~kortJerl. tud eklektilise ilmega 

hori~o .. taals~"te i'rcn .conJ.dcga. Ots::.fc.ssa::.dis keskmine aken 

ehitatud üleni kleucitud. Ot~viilu {ClW1Lurgas väike lakka 

valgustav kaaravodega paarisaken. 

lloone esif ssaadil paremal äärel kõrgetel neljatabulia

tel postidel suur 1cir..nino, klaasi tud rõdu, mida katab viil

katua. Rõdu kõrvalt tõuseb teisele korrusele trepp, millel 

siseporteal puidust ehispits1ga. Viimases väljalõigatud azuur 
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ue takat: sise emisel "Herzlich Yillko.rnmen", väljumiael 

"Au.fwiedera bn••. IIoonet rõib lugeda X saj .. viimase veeran 

di historitsiatlikuks ehit~aeks. On kasutueel korteritena, 

rcllu.ld.avaa seisundis. 

K'Brvalhooneid al.les vähe, paiknevad rühmi ti. Valdavalt olid 

maakivist VÕi telliskivist ehitised, viimased nx saj. lõ

pust. Olulisem on; 

Viin ltööl.: - suuram ehi tusl:.:ompleks, mille õh1korpu.ae moodus ....... 
tab XIX saj. pulju kordi laiendu+ud maakivist ja telli test 

ehi tu s. Vii.mane osa '"cllekordne, puhta vuugiga ehi tua v11l-

kutuae all XIX saj. lõpust. 

Park väik kuid heat3.aemelis3 vc.b:;.pl~ecringuga. Väljal<: sns 

ana peahoole ees, kus peahoone suletum tihedama istutusega 

puis u.sse. Peale saarte ja vahtrate on -ksoote: aeedrimänd, 

J. ehisaid. 

Kiilastatud Viima.ti 1975.~., pil ista-tud 196l.a. 
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37. PALAMUSE Pastoraat ( St.Bartholo.mäi). ..iriku.mC5is •. 

... alam ae k/n~ Peolarousa krütuuri.inaja (Palamuse kihel
kond) 

~Peahoone on ühekordne suurem il.In13 u. ( selleks mu.udetud ümber 

ehitustega kaasajal) lcivihoone, millele püstitatud mitmeid 

ju.urdeehitu.si veel l960.aastates. Vana ehitu.s omas lih:tsa 

l~äästakarniisiga viilkatuse, pa.a:L .. iks.upa rühmitatud kitsad, 

kõrged aknad. Hoone on mõningail andmeil paatitatud 

1878-79.a., kasutusel kultuurimajana, seisund hea. 

Kõrv ... lh9..,o11eis~ cllos v"ike in.!l=asiivn.o maakivist ai:~, k:•ohvi 

tu ta vi.ilisscinteE:a ning poolkel pk· -~usega. Omab esikü.lj el tu

gcvuJ. t eendu.va l'äti.sta, mis moodustab vm; j ualuae. Ehitus on 

p~zhooncst tõenäoliselt vanem XIX a ·.II pooleke kelt. 

~ auQruselt keskmine (4,o h3), põhijoontea erilise pla

neerineu.ta vabapark, milles aga säilunu.d vanema täisregu

laarse pargi aJ.leede :fragmendid oõlisteat pärnadest ühe-

ja kahepoolsete tiheda. te ri1ade.r.a, mis hilisemas, XIX saj. 

lõpu pargi planeeri.n0 US funk·:;s~ ooni t~. Pcotol"aadipark iihtub 
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38. ~~~~I ~õie {Schloss Talkf1of). Rüütl1mõis. 
-

Pu.u.rnt ~;lnni k/n, Pc.u.:rm.anni keskkool (Kursi kihelkond). 

K~~esolava~ tilevaate~ ei ki:Lsi tle ta, una mõis on lilli-

T'üö kooz. i~:tj a j u.hib tilllelepauu mõisa~iid am.ikust kuni 

1, 5 kw. ast.:.:vale K::..I' &i met. konn.::t hoon le, nJille välisuks 

pärciJC ;stiil~ · rckol~()Ouksegu, volu.utiõ.e,. va.hesambagu jms. 

J:V'III "'E".j. II poole algusest. üke ~t.eas seisundis. 
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39. .;;.;..::.;;..:::.::.::;,;;;;:;:........,.P;;;..;:a:::.;s;..t;.;;o;.;;:r-=a-=a-·t ( Ob er p · .1 n) • Kix ikum.õ i s • 

l?õl erunna lir...n. Lo.stcued. ( Põl-:oamaa kihelkond). 

Peahoone uurem massiivne ahekordne, lakatubadega hoone ots

tea, kivihoone kõrge poolkelpkatueega, kaasajal kaetu.d eter

niidiga. Hoone"t remondi tu.d ja la:J.endatu.d 1969. a., .millega 

muudetu.d kõik a~aavad, lisatud väikseid tiibehitusi. Kogu. 

hoone alune kellerdat.ud. Võib inna ta XIX saj. algllae ehitll

seks. Seisuna hea. 

urk võrdle.m.J.si su :tr, lt i li.nnamaj ega .killa.statu.d. Pla

neer:ln ~ t 2 ::kiljulino,;; 1 <:..au.b jõe kaldal 1ing omab vabakuju

l ise lt:mali te ja tii..tid 3 stistoe.m , ml.s exuJ.d ab peahoone kõr

gemaJ.tl saarele. Pargi .I)UJ.stu. ti.heda is tusviisiga, saared, 

vahtred, pärnad, ii1<81kuu. !t:uu.scd. Pargi tagakü.lj el tihe pärna

d rida. c;·.i.sund i '1 • 

Külaota·cu.d v.:im ... ti 197/i-.a., pild.ist.utud l969.a. 
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40. l?ÕL'JISMU~ .. loDs ( Sebloss ~ e.rpalllen) . Rü.üi.limõis. 

Põl tsmnaa linn. (Põltsamaa kihel.k.ond) 

~~i. e ol vas iilevau ~etJ ,J_ kiltJ.:. tl~ ta, "'.lt!. on lüli uõ. 

1S7:>.a. kc ... s'<3 ud ~r.11ite"' tuLu·iJ ... ült;s ' j3~e J imistusse. 



' 
41. UUE-'PÕ!JTSAM.AA mõis (Neu-~Oberpn.hlen.). Rü.ütlimõis. 

------·~·--.....-..---.... 
Põl ~sam.aa linn , Põl tsam8a keskkool (Põltsamaa kihel-

. kond) 

Käesolevas ülevaates ei käsi tle ta, on lüli ta:liud 1975. 

koo st&. tud a:chi tekliuu.r::unklostis te nim.J.stusse. 



' 
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42. R.ANNA .mõ.!.§ ( Tellerhof). RU.Utlimõis. 

P "" -:r-1 ... , P ... ~ . 'k lhoos (Koe. ve.ce kihelkond). 

Peahoone on J.kk, UllekorC.ne kivihoone, ke.otu et~rl .:.i ·~katte

ga poolkelpkatusega, mis omab lakatuba hoone otstel. Kaas

ajal lak· tube raj tud ka keskosas, .mis välju.v~ akendeg 

k~tusele. Umber hi~uatega muude ud ka en~ik e~aist, algsed 

olid kitsad, mitte suured aknad, piiratud laia ehisraamiga. 

Roonet läbis piJd:teljel ko:ridor, toai unfilaa.dsed. Ehitus 

on XIX saj. I poole kl~ssitsis~lik hoone, millele ühele 

ots al e ehi ta tud madal maakivi at ja tellistest juurdeehitus 

r!lajandu.sru.umidele ilms~lt nx saj. lõpul. Kasutatakse osalt 

k .cteri te.na. Rahuldav as soif.lu.ndis. 

haj <J.li .mõioasü.d e.!:.ikus j e.. 'teed e äär tol, enam.i-

ktls ve:c meiö. "~lu.li>;Je.mud on k<;lhel pool c...v<::.rat majandushoovi 

~Uvht paralleolsot hoonet: 

Lt.n t - p ·kk me.ak·vist, krohvi.t:;.d väJ.isseintega ja viilka tu

. og- ehitus, ümberehituste tõttu mu~tunud ilmelt ebamäära

sek hoonek • Võib lugeda XIX saj. II poole ehituseks. 

!!t-el~~(?) ikk m~Ekivist krohvitQ~ välissaintega ja 

poolkelpkn.tuse(' U ( lfj,$.stu.k· tte ~) massii -~ ~ hlion XIX. saj. 

keekel t. 

Tuulik - lihtno koonusekujuline hellandi tu.ulik krohvitud .......,;,;;;;,;;;;; __ 
älisseint~ga. Alles osa müUridest. 

ark puu.dub, on suurem v1lj apu.uaed, Ti s • i .~r tud kõrge maa

kivimüüri ga. S&mal adne müUr eraldab ka peahoone hoovipoole 

maanteest, mille ääres hoone asetseb ühe fassaadiga. õned 

põlispuu.d ning pikk leht~uuallee eipsi randa. 

Külastatud viimati 1971.a., pildiatatud ~968.a, 





Sadala k/n, ~na.ala 1 ol.hoos ( Laillse k.ihelkond). 

!.§:rvalhoonei1 pole .. ilinu. või ne .. d on tugevalt ttrnbar ehi-
. 

tatuu. Laut ja ai aiKnesid paralleelaete hoonetena. Säilu-

nu · ~> t vähem udetud ~ (ka& ajal kuivati): on madal kivi-

hoone kroh itud väli .... <Jeintega, kaettld viilkatusega (kaasajal 

e-'lieJ.~niitkc te). Hoo11e esifassa~;;:di A.eskos:;.s \;leinapi.nd taandub, 

II poole kcskp~ica ~hituse~s. 

iz·cn .. a:n.ir.r~;äi.irGel ~ pol-e säilinud. On mõisasü.damikus 

vW.eseiõ. ltJhvr-uid, roh:c p~l:!.spuid e shoovi tagaküljel. 

KtU.-.atatud viimat! 1969. a., pildiatatud 1965. a. 
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44. RIPUKA mõis (Rippoka). RU.iitlimõis. 

Pedj a Ir/n, "Boleevik" kolhoos (Laiuse kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne lihtne krohvi tud seinteg kivi 

hoone, kaetud laaatukattega viilkatueega, lakapealeet valgus~ 

tab segmentaken katusel. Omab lihtsa profileerimata räästa

karniisi. Akendel laiad eenduvad aknalaual. Aknad kõrged, 

kitsad. Hoone tagakU.ljel väike viilkatusega lahtine puitrõdu. 

Hoonet võib määrata XIX saj. rl poole keskelt pärinavaks ehi

tusaks. 

Kõrvalhooneid ültsikud, enamuses varemeis ( rehed • kui vat id, 
-

laut). Olulisem on: 

Laut - väga suur maakivihoone, mille nurgad ja osa viiludest 

laotud tellistest. Seinad krohvimata. Omas kõrge viilkatuse. 

Varemeis. Kasutusel väike osa ajutise katuse all. On ilmselt 

peahoonega Ubeealine. 

Park väike, erilise planeeringu.ta lehtpuusalu peahoone ees; 

taga vilj apu.uaed. Valdavad saar, vaher, hõbepaju. 

Kalaatatud ja pildiatatud 197l.a. 





45. ROELA mõis (Rojel, Brackelshof). BUUtlimõis. 

Saare k/n, "Lembi tu" kolhoos (Palamuse helkond). 

Peahoone on hävinud, alles osa varemeist. eist järeldub, et 

tegemist on suurema, liigendatud ehitusega, mis rajatud it

mes etapis. Vanem osa oli ühekordne kivihoone, millele liide

tud külgrisalii idena kahekordsed juurdeehitused. Viimastega 

on kaasnenud ka vanema osa rekonstrueerimine. Kogu ehitus 

tellistest, krohvitud. Kujundatud rikkalikus pseudoklaesit

sistlikus laadis: korraste vahel kulgeb eenduv profileeritud 

karniie, teise korruse akende aknalaudada joonel kitsas ehia

Vöö, sama kolmnurkse otsviilu all. Uks risaliitidest torni

kujuline, omab teisel korrusel laia, rikkaliku profileeringug 

karniisi. Aknad kitsad, kõrged, kaunistatud profileeritud bo

risontaalaete ehiefrontoonidega, mis toetavad konsoolidele. 

Uhel risal.iidil teisel korrusel kaaraknad k3rge kaareillusega 

teisel risaliidil viilukolmnu.rgae väikesed kaeravadega paaris 

aknad. Kas aknad puudusid, kuid reeglipärane akende paigutu.s 

seda nõudis, on petikaknad. Ehitus omab U.sna kõrge soklikor-

ruse. 

Hoonet võib lugeda historitsistlikuks ehituseks XIX saj. 

II poole keskelt. 

Kõrvalhooneid väga arvukalt, asuvad erilise süsteemita gruppi 

des või hajali mõieaaüclamiku.s. Sellise ~aigutuae tingib mõisa 

asend reljeefiga maastikua. OluJ.isemad hooned on: 

V ali ts e j amaj a ( ? ) ü.hekordne kompaktne krohvi tud ki vihaone, mi s 

omab lakatuba hoone otstel. Omab kõrge poolkelpkatueega, mis 

algselt oli kaetud S-kivikattega, asendati l96o.aastate lõpul 
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Omab laiu, profileeri tud räästakarn11se kUlgfassaadidel ja 

viilukolmnurga all. Hoone nurkadel ja seintel dekoratiivsed 

laiad ehisvööd. Peauks . mille ees väike lahtine r õdu, on ku.

j undatud stiilses varaklassi tsistlikus laadis: u.lts iihe pool.e

ga, jaotatud kaheks pinnaks laia hammasla1kega ning profilee

pirtQi. ringuga kujunda--·ud vahekarn11siga , sama ka valgmiku aJ.l 

Omab k~i sepistatud ukselingi ning vaasimotiiviga lukusildi 

Uksetahveld1s profileeritud raam1stusega. 

Hoonet võib lugeda XVIII saj. lõpu. ehi tuseks. Ehi tu s 

h eas seisundis, kasutatakse kolhoosi konto.rin.a. 

~eenij ate e~amu el.amu on väga kõrgel soklikorrusel paiknev 

ühekordne kivihoone, krohvitud välisseintega, reeglipärase 

akandereaga, kaetud tugevatele, katmata laetaladele toetuvate 

sarikatega poolkelpkatusega (kaasajal eternii tkate). Keldri ss 

pääseb hoone otsalt lameda kaeravaga laiast uksest. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Tööliste .maja on kahekordne ehi tua, mill.e al.akorrus laotud 

maakividest, k.rohvi tud, teine korrus aga rõhtpalk:Ldest. Hoone 

katab viilkatus ( ka.asaj al eternii t- ja. laastukattega). Alumie 

sel korr~sel asusid majapidamisr~umid, ülekorrusel korterid. 

On tõenäoliselt XIX saj. IV veerandi ehitus. 

T"oö11ste elamu (?) - su11rem aaki vist krohvi tud välisseintaga 

hoone, mille kolmnurkviil laudadest. Kaetud kõrge viilkatuse

ga, mille äärmised sarikad ja penn a.vat~d. Kaetud kaasajal 

eterniidiga. Eelmisega üheealine ehitu • 

' VesiveSki moodustas suure, erinevatel aegadel püstitatud hoo-

netekomploksi, mis valdavalt varisenud. Põhiosa moodustas 

suur, madal maakivihoone krohvi tud vä.J.isseintega ja kaetud 

laia poolkelpkatusega (laastu.kattega.). Hoone ühes otsviilus 
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täheldatav krohvitud vanvärk-konstruktsioone. Hoone tõenäo

liselt nx saj. keskelt. 

Laudad moodustasid neljalt kUljelt pikkade maakivihoonetega 

hooneatatud suure ruudu, millest säilunud ümberehitatult vä

hene osa. Enamikus olid seinad krohvi tud, väravapoolses ots

f'assaadis jälgitav poolkel.Pkatu.s. mll.le sar1kad toetu.vad 

mUUrist väljaulatu.~aile tugevatele laetaladele. Hoone päri

neb XIX saj. II pc>ole keskelt. 

Viindöök-tööliselrunu. (?) moodusta pika, Uhele telj ele ehi

tatud hoonerühma, millest Uhel äärel asuv hoone on ehitatud 

mau- ja telliskivist sega.müiiritisega ja kaetud madala S-kivi 

kattega poolkelpkatueega; teisel äärel aga asllb lõhutud maa

kividest ning kvaedrej.d meenutava ladu.misvj.isiga tellistega 

ääristatud avadega ja nurkadega ehitus, mis kaetud kõrge 

viilketu.sega ( kaaeaj al eterniit). Esimest hooneosa võib luge

da XIX saj. II poole keskelt, teist -XIX saj. lõpust või 

sajandivahetuaelt pärinevateke ehitusteka. 

Park keskmise suurusega ( 2 ha) segastiilis relj e ef sel aas

tikul asuv park, milles peahoone asus Uhel äärel. Ettesõidu

tee läbis parki, kus vabcl t paiknevate puudegruppide vahel 

kaks lehtpuualleed, Uks pärnaiest, teine ( erand1iku.l t) kaske

de st. Pargi lõpetas veskitiik. Peahoone tagakülg avanes ehis

aeda ja maastikku. Park halvas seisundie, risustunud. 

Kälastatud viimati l971.a., pildiatatud 1965.a. ja 1971 
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46. RÄÄBISE mõis (RepShof). RUUtlimõis. 

Peahoone on hävinud. 011 tõenäoliselt väike liigendatud 

hoone. 

Samuti hävinud enamik kõrvalhooneid, millede algset ku.ju. 

raske määrata. Mõis omas väikese, kuid tihedalt hooneatatud 

hoonetarühma. Säilunuist olulisem on: 

Ait • - su.ur em .rnassii vn e kr oh vi tud ki viboone t ka e tu.d laia 
-

poolkelpkatusega, kaasajal eterniitkattega. Omab otsafaasaa-

dia väikeseid trellitatud kaeravaga aknaid, kaarevaga on 

ka uksed esiküljel. Hoone ehitusaeg raidkivis - !~A.i1.A:. 

Pl:Jl."k nimetamisväärsel-~ pu.u.dllb, on lehtpul.l.cle rü.hmi ü.IIü;er hoo-
-

.netost ( aJ.gselt) piiratud eeshoovi ning regul.aarne aed pea-

noone küljel. Palju eksoota põõsaste hQlgas; näit. 2 suurt 

gin.nala ·vahert. Maanteed ääristab alle~. 

Kttlastatu.d ja pildiatatud l965.a. 
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4 7. SAARE mõis ( Saarenhof). RiiU. tlimõia. 

Saar~ k/n, ''Lembi tu" kolhoos (Maarja- agdaJ.eena ki
helkond). 

P'9ahoone on hävinud, al.les vundamendiase. Oli kõrgel sokli

korru~el ühekordne telliskivihoone treppidaga nii esi- kui 

tagafassaadil. Ehitus oli barokkhoone XVIII saj. I poolest. 

Säilinud hoone esifassaadi segmentviilus asunud suur liiva

kivist .raidkivi von Bocki ja von PJ.nteri vappidega ning 

mõisa ehitusdaatumiga. Tekst: tt( )1lhelm Bock und (Hel)ena 

Plater haben ••• erbnen lassen 1730u. Plaat osaLiselt pu.ras

tatud, asub mõisateenijate elamu juures • . 

säilu.nu.d o aa., mit ed iimb erelli · atul t. As sid 

ansambliliselt. Olulisemad on: 

._...:E e ai välj aku. asaku.l äärel. Suur, massi i v.ne b arokkt:hi tas 

tülistesli ja maakividest mü.ü.ridega krohvi tud välisseintega 

ja võlvitud lagedega. Kaetud kõrge kelpkatuaega, kaasajal 

laa tukattega ja eterniiuiga. Esifassaadil sein keskosas 

taandub, moodustades suurejoonelise 7 avaga kaaristu. Kõr

ged, kvaadri tenu lao·rud tellistest kamosillused toetuvad 

massiivsetele neljatahulistele faasitud nurkadega tulpadele, 

mis omavad talumivööd meenutava profileeritud karniisi. 

Esifassaadi seinapinda liigendavad lo sokli ja kapi teeliga 

Dilastri t, mis kujundav d ka kaaristu tulpi. Räästakarniis 

lal1endatud rikka.l.iku. profilf!eringnga ning ehisvööga. Teiaed 

fassa~did t aolist kujundust ei oma. Aknad väiksed, lameda 

kaaraillusega, tiheda võrglltrellidega. Aida uksed väikesed 

kaarsillustega, ukaeplangud Qle löödud rauaga. Kaaristu ta

g~ lagi võlvitud ristvõlviga, mis toituvad seinas profilee

ri tud konsoolidele. Lagi kujundatud barokse stukkornamendigt 
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Ehitas pärineb XVIII saj. keskpaigast, on halvas seisQndis. 

Tall _ väljaku vastaskUljel on aida a nii mõõtmetalt kui kajun

du.ael·t analoogne ehitus. Pema maanteepooleel otsaJ. ltu.tsari 

korter, mille trepi ees rida suuri kivikuule . 

Teenij a te ele.mu (?) on aid aga tibel joonel esiväljaku paremal 

äärel. On keskmise suurusega ühekordne telliskivihoone pool

kelpkatuaega, kaetud laaatukattega. Omab eaifassaadil seina

pinda liigenda~aid 6 sokli ja kapiteeliga pilastrit, mis toe

tavad laia, profileeritud rääetakarn11ei. Aknad ranges aam

meetrilises reas, kujundatud laia ehisraamiga, mis dekoreeri

tud luku.kivigC:~.. Ehitus samaealine esi väljaku. ansambli teiste 

hoonetega, kasu tamieel elamuna, hea& seisundis. 

Analoogiline hoone asus väljakU vaataakülje~, on hävinud 

Teised kõrvalhooned, nagu moonakate elamud, lalldad jt. 

asusid pargi kü.J.jel grupis, val.daval t .kas havinud või moonu

ta·Lud ü.mberebi tusega. 

Tuulik põllul on sll,ur maakivist krohvitud seintaga hollandi 

tuulik laaatukattega kiivriga ning koonilisa kehaga. La~a

mas. Võib lageda XIX saj. I poole ehituaeks. 

Kõrt maanteel, mõis ~t 1,5 km, oli väga pikk maakivist kroh

vitud välissaintega ehitu.s, kõrge poolkelpkat~sega. Esifas

saadi k ako as sein taandus, moodustadee sügava varjllaluse, 

mille lGtetalasid kan.dsid 4 kuuetahu.liat telliasammast. Hoone 

otstel olid laiad väravad madala kaarsillusega ning ä.ärista

tud pilastritega. Otsviilus olid segmentaknad. Kõrtsi võib 

lugeda XIX saj. I poole klassitsistlikuks hooneks. Kaasa'al 

l96o.a. lõpul tundmatuseni ümber ehitatud laudaks. 
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Park on suur ning mi tmeosaJ.ine. Esimese o aa moodtlatab väga 

suur ristkUlikukujuline es1väljak, mis ääristatud hoo~etega 

ning vabalt grupaeritud puudega, jättes keskele pikliku ava

ra välja. Teepoolsel küljel tug v pärnaall,e, mis jätkub · 

maanteel ning järve suunas. §.iasesõitu tähistab graniittulpa 

dega värav. Peahoone taga asub pargi teine, kõige huvitavam 

pool~ Siin on tegemist selgepiirilise ja suurejoonelise re~ 

laarse pargiga tihtlascl t tasand atu.d rj.stkü.likukujulisel pin

nal. Kuigi XVIII saj. keskelt puid ei ole säilinud. on säili 

te tud V3lla planearing, seda kordikorralt uuendad es. Park on 

j ootatud keskteljal ja äärtel kul.gevate al.leedega ning nen

dega ristuvate 4 alleega. ruutudeks. Esimesed 4 ruutu väikse

mad, tcr;umiocd 4 pikljJnmwd. P2.rgi lõpetavad viimased ruudud 

on ü.lep:tnnulisel t täis istu 'ta tud fl Ümber pargi aga on avar 

pt."..udeta maõs:'·ik, et p"rk usub voore 4r lbel, on ta tähtis 

dominunt maustikus. Prxki häristnv~d alleed on kõrged, pUga

mata ü.heli:i.g11iscd puude.reed (vaher, kuusk), ka keskteljal 

paiknev ne~j ru:-ecline allee piirnadest on püeamata puudest. 

Seevastu ristuved ja külgalleed on pagetavateat pärnadest, 

mis algselt moodustanud tihedaid kõrgeid hekke. Esiväljak~ 

puictus leidub eksootiõest nule:i, llehi e:id~ hobukasteneid. 
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Pargi kolmanda, erald se ·eva osa moodustab vabakujuline 

park ja stutr looduslik parnoimets Saare järve kaldal järve

ja .me+sa1rahi elamu juttr.eo, ku.bu. viib mE5i3a väravast algav 

pikk, kuid väga tihe, dekorat ivne pärnaallee. Pargimeteaa 

kõrgel kankal perekonnametusepaik, kuhu maetud ka nn. •saare 

hu.ll k.r:l!lv" - Gothard k.:rahv tmnteu.i'fel. Kelmistu juures 

asu. s väik, ristpalkhoone - .kalmistu vahi elvnnl. Niiü.d varisenud 

Psr :rl. põh oee. seis'..m.d h .. lt t on risttst:;.tud ja metsistunud 

asid. Pargimetsa jQ jtirvoä.ür:Je :rru-ei e-:::i.aund rahu.J.dav. 

ülastatQd viimati 1974.a.J pildietatud 1966. ja l969.a. 
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48. ~TJKULA mõis ( Saddokü.ll). Linnamõic:~. 

Jõgeva lr/n, SadulCla aovboos (Kursi kihelkond). 

Peahoone on sull.rern ... ::i.kk U.hekordne puitehi tu.s, mis liigenda

tud ri ti ea:l ü.lj el rõduga ning paremal äärel ma.d • tiib

ehitueegtt risti õhlkorpuse pildteljele. Omab laka.korru.ee, 

mille aknad vanev~d nii otaviiludes kui ka katusel rineva 

sutt:rv e ega v~lj aehi ttJ s i. en~ .. Nii chikoro/V st, tiibebi tuat, ku.i 

ka katuseaknaid k· tavad vi:1llr<:~tuead, ka~ :;~jal eterniitkatus

tega. Vi~ludea viimasau sarikad ja nende pennid dekoratiiv

selt ava··tld. Hoone vooderde.tu.d rõhtvoodriga, akenderida väga 

tihe, ? nad suured. kõrged, ke.hepoolega. õdt1 au.letu.d, klaa

si t d. EJli tust võib .1 ged e: XIX aaj. lõ }uv erandi hooneks, 

Kõrvalhooneid erakordselt palju., valdavalt peahoonega samast 

perioodist, tellisteat ja maakividest viiikatustega ehitused: 

kuid on ka vanemai<l. Palju hooneid kaaeaj e~ tunduvalt Umber 

ehi iiat.u.d. Olul teemad ehi tu8ed on: 

Ait-kuivati on suur ja maasiivne maakivihoone lõhutud kivi

dest ning tellis·test avad klilgedega ju nurkadega, kus telli

sed laot d kvaaclreid meenuta ate plokkidena. Uksed kõrged 

kaareillusega. Hoone· ka· ab kor poolk lpkatus (kaasajal 

eterkattega. Omab 1 a, profileer"tu.d rä~stakarni1s1. Ehi-

"' st s ab lu.e;c:d a XI r aj. II poole keskpaigast pärinavaks 

hooneks. 

Viinale@ moodustab väga pik~ hoonetekompleksi, mis rajatud 

erinevatel aegadel n saj. keskelt ku..."li sajandini. On 

valdavalt telliskivihooned, omab astmelise neljatahu.lise 

korstna. On ühe- ja enamkorruselisi osi. 
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x;arj aköök (?) on ansamblis vaneroc:.id, ilmselt XIX saj • algt1se 

ehitas. On väike kroh'litnd seintaga kompaktne kivihoone, kae

tud kõrge kelpkatusega ( kaaaaj al eternii tkattega) • 

.!!.~ raood usta:vad ~mure ehi ttlator;rupi, m:Lllc 9õhiosaks on 

kel s pikkfl pm.' .lle~lset maak:i. viehi tn t ning nP.id ot alt tlhon-

drr1r korpus mis moodu.~ ~8b p:i.kH : ebo vi. Lruda,qrnnis e.ineva ..... . 
vanusega j '3 ma tet•j lig"'i ( t · lliski 'Vi. lõht tud ja rmh talt vuu.g! 

tud m::mJri.vi, lihtne naa· viae:i.n, ein·1 egtls tellisega jne.) 

S XIX . 1 1 l~ k . e ega fWJ • Kes. ·~e .., lU'l 

Kü.ti.n pikk ehitus, kus maakivist ja telliatest tulpaci vahed 

tUi e tud pl:.mkudoga, katus laa~ "'Zu ·att gt;.<. V.J..i.lkatu.a. 

it - põse amata maakivis ·, osalt krohvitud välissaintega 

kompaktne ehittle poolkelpkatuaega, kaasajal laasttlkattel. Pä

rineb XIX saj. I poole lõpust. 

Töölis to elamu on pikem maaki·vihoone, mille u.kae- ja aknaavad 
-

ääris atud tellisiiega, aknad kitsed Ehitust katab laastu.kat-

tegu. poolkelpkatu.s. Juures on ka maakivist .ru.adalad, viilkattls

tega lauõ. aruwnid. El'.Li tus pärineb nx saj ·mdi lõpuveerandist. 

Hoonetekompleke ~!~~"j~_Jaut~d v.a mõisaotidamikust kuni o,3 

km. Kompleksis pikk madal maakivi m.t nx saj. lõpust ning 

kompaktne maakivist elamu kõrge poolkelpka·tu.sega, tõenäolisel-t 

XIX saj. II poole keskelt. 

Valdav osa kõrvalhooneid on heas seisundis, kasutusel 

osalt ka algsetea funktsioonides. 

Pexk väike, asub peahoone ees väike~e väljaku ümber ja tee n 

p ·uh onr, t~...gl3kUlje vahel. Lih E- vabaplaneeringuga puud grtlppi 

dea.t.. Pargi e ii aki Uksiktld väge: vun~u puu.d ( pärnad jt.), mis 

vii ~avad .mingile väga vunale pru.:·gile. 

Külastatud viimati l972.a., pildiatatud 1969.a. 





49. §ELLI .P:õi,.!l / e i/ ( ell e). üü t; imõis . . 
Pedja k/.n, 11Bol~evikn kolhoos ( . .-.im'.lnn kihelkond). 

P ;nhoone on hävint , t ema koh ·1 kod nliku· t . eri ocl i st u un-

hoonei:J-~ allt:s aintU · ii s ... oon ... , ·"eis ·est bemäärased 

a ::ne • 

Lau_!-ajt on pikk maakivi t, massiivne ehitu.e, pea akendeta. 

Kaetud kõrge kelpkatusege, räästakarniis tu.ulekastina. Kaas

ajal kat&eks eterniit. üür laotud maakivist, millede vaned 

laiGJ. t krohvi tu.d. oonet võib lu0 eda - .x. saj. alguse ehi tu-

seks. 

'P~!r ~ v~·d.ke ~ põhil:i sel·i; pärnaõ.eet, ääri s i..asid peahoone ette 

mõica..,U.dcwikku. lõ . pes ka.kede a aV<::JXt:, koplis. 

KülwJtatud ja pj1.diacat ct 1974.a. 
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50. ( ~~ommefer). Kõrv õ1 , ru.v..lu-: Kuremaa 

mõisa juurde. 

Laiuoe ~n, Kuremaa 30?booo (P8lumuse kibe kond). 

ole külc.:sta.tud. 



0 

0 ( 0 ?) 



... ··a tli.m.õl.a • 

olhooc (Äksi kihelkonaJ. 

nelj pilaetriga li.:.gend.:t ,d ·~crtacli, mi>,) lõpetatud cllD.r.~.u . .rk 

viilu a, mlll s s ~&"le 1·~~W.!l. li ilu . "'1 oli ...;U.ur e joon. line 

;ilj a~rend G.t\1. klus -.i ts ... ntlik :friis ri U.ü::'idega. l?ortacl 

1&9J.x.J:hoone1d, mis pailmesid süsteem.i.kinC!latea rü.hmades, 

aJ.le vähe. Olu.J.iaemad on: 

on suur ja mossiivne kõrgel soklil ühekordne 
~ 

ma. ivihoon , ko.e tud 1 a.astultatte -n. viilkatusega, seinapinnad 

liigendatud lahtiste viilkatusteg.~ kc..ett:td rõdudega. hoone ot

sal j~ esif€-ssaadi küljel. Hoone kell rde: ud. Omab laia, pro

fileeri tud :rtiästcltc..r·.tliisi esi- ja a ö.f'as.;)&.adU. K.rohvitu.d 

ehisraamid ka ' .endel, mis kae 'lld väga lameda kaarsillusega. 

Hoone välisselllad viimistletud dekor~tiivselt: kivide vehed 

laialt ailutud krohvi e, kuhu ti~it d KiviKillud. Viimased 

moodustavad kohati lihtsaid kaju.ndeid: ristid, päikeaed, 

tähed, spiraalid jne. Tiki ud ka ehitusaaatu: 1858 ning 

meistri (?) nime tähed: 7/3 . Hoone heas seisundis, kasatu.sel 

elamu:na. 
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. 
l:i ·,ge rä:· ~t· i,~ lt i eh ·. ·öö. Xatua 

poolkel katua aternii ·k·1.ttega. Aknad r ·.at.{ii Jw.d 1 iiäriatatud 

eh sra .. rnj r.s ~j kro. v .P.ko.ree i tml ~ . oogilio. t ku.id hco ilca-

bi ~ . e~ • 

~g.~ moodustasid reeglipä.raee grupi valitsejamaja jutlres. 

On hävinud vundamentideni. 

LU- lde1· Gous tu•uldi purgi ää1~e1. Oli m~;.ukivist suur ehitus, 

mille nur ~ , 1ää too j s Vil.l~alune sein kujundatu.d laia 

krohvi ud e}l).sVööga. l(c;tun algsel"t poollee pkatus. l oone, mis 

võis pärideda XIX saj. k~akol·t, tugevalt ü.mber ehi tatu.d kaas-

uje J. 

j ä1 ve ke.l1 <. .u:.cbdtJ s ~u.j suurest, erineva-

te~·t eb:i.tu.•--:periocdidcst (.::IX snj. ~cnkcJJ ~nmi XX saj andini) 

rnaakivihoonetes't, mille põhihooneks on AUur, liigenda ud, ühe 

ja mitm k rruoeli~te ooadcre vaorikuKorpus. Selle üks ~iib 

v em. poolkelpk: ·cu· o a hoone XIX saj . kl? ·kel t. 

kaldul on väike maakivist, osalt 

krohvi tud ~ei11te....,b. kom.yaktne ehi tlls lv..aatukattega pool elpka

~"u s e · • .Akn ·- j .... u.hl : vad kaetud lo.mea a silluskaarega, hoone 

nure: · ja <-J·:.n.&a·IT d ... aiade ehisras.mideaa. Võib lugeda XIX saj. 

II poole a.le;:usest pärinevalrs hooneks • 

.;;;..;::;....,.k segas·tiilis: peahoone ees ringikujtllirte väljak, mida 

ääris'tau i e paistu samalacdnc Umbri~seb väikese pargL~a 

ka peahoonet. Puud vabmee gruppides. eahoone keskteljal t 

algab pikk puiestee aJ.la maan eeni, kus kivist m alad värava-
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uu.de~,!." W!.U'lll'i bad, 

mi~· om~lt 1
" • 

t valitseb t:ärn 

j ..... ..., ......... 
e "' .. ......, • '"l·-.l· .... ~lt . .,.·,u· ..-.-J-:.,,·1 

~~ .. - • VA.t.J""'"' .. t.\,.:""". p:: .ck · • ·:e,., le....,. ... dal v~ re 1õl cl 



8 

"-



52. TAPIKU mõis (Tappik). Büütlimõis. 

Pajusi k/n, Põdra sovhoos ( Põl teamaa kihelkond) 

Peahoone on pikk ühekordne kivihoone, lakatubadega hoone ots

tel. Ka ·us kaetud kaasajal eterniidiga, on poolkelpkatus, 

omades lihtsa profileeringuga räästakarniisi. Aknad reegli

pärase asetasega (puuduvad asendatud petikut ga), kitsad, kõ 

ged, omavad laiu ehiaraame. Hoone esi- ja tagakU.ljele ehita

tud hilise ad klaasitud kinniaed rõdud, kaetud p~ekk-kattega 

viilkatustega. Hoone toad anfilaadsed. KlassitBistlikku hoo

net võib lugeda XIX saj. I poole ehituseks. On heas seisundis 

kasutatakse koalimajana. 

Kõrvalhooneid mitte palju, osalt ümberehitatud. 

~ - väike kompaktne paekivihoone madala poolkelpkatusega 

ning lihtsa profileeringU.ga räästakarn11siga. Katus laastu

kattel. Võib lugeda nx saj. I poole lõpust pärinavaks hoonek 

Laudad paigutatud kahe pika kivist paralleelhoonena kitsa 

sisehooviga. Kaasajal tunduvalt limber ehitatud (Uhes on kor

terid). 

Kuivati on krohvimata maakivid et seintaga ehitus, kaasajal 

ümber ehitatud. Pärineb algselt XIX saj. II poolest. 

Park on kuni 3 ha s11ur, lahendatud lihtsa vaba planeeringu.ga. 

Peahoone ee teedesüsteemiga korrapärasae ala, mis ilmselt 

pole algne. Peahoon taga asuv park o b ahe vahtrarea. teise 

puu.d rühmi ti (d omineeri vad tamme d • pärnad, lehised, kuuaed). 

Park on heas seisundis. 

KUlastatu.d ja pildiatatud 1967. a. 
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53. TARAKVERE mõis ( Terrastfer). .RU.U. tlimõis. 

Saare lr/n, "Lembi tu" kolhoos ( Torma kihelkond) • . 
Peahoon on Uhekordne, kõrgel aoklikorrusel suurem telliski-

. 
vihoone, eoklikorrus maakiviat. Omab lakat~be hoone otstel. 

Seinad krohvi tud, kusjuures hoone nu.rkadel ja akendel-ustel 

lai k:rohvi tud ehisraamid. Aknalaudad e kõrgu.sel t lm.lgeb 

kitsas ehisvöö. Katus eter.niitkattega viilkatua, laia rääs

taga, sarikatest viimane paar koos penniga avatud. Aknad 

reeglipäraselt väikesed, kahepoolega. Lakka valgustavad rom

bi- ja :ristikujulised väikesed aknaavad. Hoone pärineg D'X 

saj. J.õpu.st, on hiljuti maha jäetud, halvas seisundis. 

Xõrval.hoon id hajali rühmades, mida tingib mõisasüdamiku 

asend reljeefil. Olu.J.iaemad on: 

Ait-kuivati on kõrge kahekordne hoone, mille esimene korrus 

suurtest lõhutud kiviplokkidest, nurgad laotud kvaadreid mee 

nutava ladumisviisiga tellistest. Korruse lõpetab lai, ham

maslõikega dekoreeri tu.d vahevöö. Teine korrus ·tellistest, ka 

tu.s laastakattaga viilkatus, mille viimane sarikapaar avatud 

Aknad ja uksed ääristatud eenduva ehisraamiga, laia aknalaua 

ga ja kaarja kaarnisiga, silluse& kohal, Ehitus nx saj. lõ

Pilet VÕi saj andi vahetusel t. 

Hoonega liitub Uhel kaljel vanem krohvitud välisseinteg 

maakivist ait, mille esifassaedil paar väikest 6-ruuduga 

altent ning lai, lameda kaarsillusega kaetu.d kaaristuga varju 

alune. Selle taga alles algne plankuks, kaetud rombikujllli

selt vooderlaudadega. Hoonet katab eterniitkattega poolkelp

katus. Võib lugeda XIX saj • keskp ga ehi·tuaeks. 
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Töö,listemaj a-m~ anduehoone on pikk ehi tu. s maaki vist, avad e . 
küljed ja nu.rgad telliakivist seintega, kaetud eterniitkat

tega viilkatusega. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole 

keskpaiga ehi tuseks. 

Ma~ andusho Ol!,e (?), mil.le algne ots tarve raskelt määratav, 
I 

on ehitatud analoogilises laadis ja samaaegne ku.ivati uue 

o eaga (lõhutud suurtest granii trabnudest. kaarj ad avad tel

listega jne.). Hoonet katab laastukattega poolkelpkatua. 

l!õ13as oli ;vesi- ja tu.u.leve§lki, millest alles vare ja madal 

tuuliku. vare. Viimane oli suur maakivist ehitus teenindus

rõduga aimesel korrusel. 

Park väike, omas kaks dominanti. Avar puudega vabalt piira

tud väljak peahoone tagakllljel, avades vaated viimasele. 

Teiseks dominandiks on puud ega piiratud v ski tiik. Ji>argi 

seisund ~ halb, tiik alla lastud. 

Külastatud ja pildiatatud 197l.a. 
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54. 'PlRM /Tirmastu/ mõi ( Ti.t·mast). Kõ~vaJ.mõis, kuu..lu.s Vai

mast ere mõisa juurde. 

Pedj a k/n, "Bolsevik" kolhoos (Laiuse kihel.kond) 

Asukohta ei ole õnn.estunud määrata. 



55. TORMA Paetoraat (Torma). Kirikumõis. 

·or.ma k/n, Torma sovhoos ( Tor a kihelkond) 

Peahoone on ke~iae suurusega ühekordne kiviboone, omab 

lakatuba hoone otstel. Ehitust katab laastukattega kõr e 

poolkelpkatue, mis omab laia profileeritud räästakar.niiai 

hoone esi- ja tagaküljel, samuti kelba kolmnurkviilu all. 

Hoonet liigendavad hoovikaljel paiknev väike klaasitud ja 

viilkatuaega kae ud puitrõdu (asub hoone paremal äärel). 

Sru:xu1ti on hoone kummagile otsafassaadile ehi tatu.d (nagu. rõ

dugi, hilisemad) majandusruumid, mis ka tud madala Uhe~oolee 

katu.eega. Viimased juurdeehi t11sed rikuvad algset, klassi t

sistlikku ehitust tunduvalt. Aknad ebakorrapärase paigutu

sega, saalil 3 akent . Ei ole suured, ääriatatu.d kitsa krohvi 

tud ehisraamiga. Uksel säilinud valgmik profileeritud ja 

hammaslõikega varustatud karniisiganing girlandig dekoree

ri tud valgmikuaknaga. lloone pärineb XIX saj" älgu.se t. On 

rahuldavaa seisundis, kasutusel korteritena. 

Kõrvalhooneid ja parki pole nimetamisvääraelt säilinud. 

KUlastatud viimati l973.a., pildiatatud 1965" ja 1973.a. 
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Torma k/n, Torma sovhoos (Torma k1helkond). 

Peah~o~~ on ühekordne v~ga pikk kivihoone~ mis kaasajal tu

gevalt ümber ehi ta tud, nagU näi teke mansardkorru.at meenutav 

teine ·orrus, kõrged betoon1st välistr pid jm • Algaest säi

J.unud pikad ja kitsad aknaavad, ääriatatud krohvitud ehis

raamiga ja kaWlistatu.d lukuki viga. Säilu.nud ka üks kahepoole 

ga ja valgmikuga plankJ.lks, mille pind jaotatud vahekarl'!1isi

dega 3 osak:st uksetahvlid omavad klassi tsiatl"ku ku.ju.nduse. 

Hoone pärineb l.IX saj. II veer~dist, kasutusel elarnu.na, 

sovhoosi ad.min.ru.umidEina ja kauplnsena. Seisund hea. 

Kõrvalhooneid arvukalt, asuvcd reeglip~astes gruppides väi

keste majandushoovide timber. S\lur osa hooneist ümber ehita

tud. Täh tsa!ltad j a säilu.nwn ... d on: 

Tall-laut on ainulaaine: ehitatud puhta vuugiga telliskivist 

põhiplaanil t 8-nurk:ne, omades suur sisehoovi, kuhu. pääseb 

kaorsillusega ltaetud läbikäigu.st. Kõrged kaaravad ka välis

se~tes astel. Laastukattega kat~s kõrge, selle all ru.~ 

heintele. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt päri

nevaks ehituseks, seisund ebarahUldav. 

Ai -ku.ivati on massiivne maakivist hoone, mille esimene kor-
-

ru.s laotud suurtest, lõhu.tu.d kividest, nu.rgad ja ukse-akna-

avad laotud telliatest kvaadreid meenutava süsteemiga, u.stel 

ja akendel kõrged sillu.skaared kaarja eenduva kar.niisiga. 

Hoonele ehitatud puhta vuu.giga tellismüüriga teine korru. , 

mis eraldatud tellistest laotud hammaslõikega vabevööga. 

Kogu hoonet katab eterniitkattega viilkatus. Kuivati korsten 

kõrge, ehiskarniisidega neljatahuline telliskoraten. Ehitus 

XIX saj. lõpuveerandist. 
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Kuivati on ühekordne suurem maakivihoone telliskivi ~aauta

misagc avada ja i nu..rkede juures. Hoonet k tcb lame laastu

kattaga viilkatus. Ehitise tagaküljel sein taandub, moodus

tades varjualu.se, ku.st kerk b võimas tellisldvikorsten, ncl

j a.tahuline, keskosas lai karn11siga, kus kahel reaJ. hamm.as

lõigc. Lai ka:rniis ka korstna otsal. Ehi tis on XIX saj. kesk 

paiga hoone. 

Yali tsej a.m.aia (?) on ühekordne tell~stea1i puhta vuug:iga ehi-

us, kaetud laast~at~ega viilkatuaega. Aknaavad kujundatud 

analoogiliselt ai~-kuivatile la1ade, eenduvate ehisraamide 

ja kaarjate karniioidega. Lakas hooneo stel toad, lak·peal

set valgustavad rombikujulised aknad otaviiludes. Hoone heas 

seisundis, on XIX saj. lõpuveerandi ehitus. 

Töölistemaja on m ühekordne krohvitud välisseintega kivi 

hoon.e,k~tud a· stuka eg· kelpkatuaega. Hoone nurki ilmcs

tavcd kvaaiireid meenutavad eenduvad plokid. Samalaadaed rus

teeritud li eenid hoone esifassaadil. Ehitust võib lugeda 

XIX sa·. I poole Jõpus~ ärinevako ehituseke. 

Park keskmise suuru.sega ( 2 ha.), lihtsa. vaba planeerin ga, 

omades aga ka regu.laarseid elemente maj andu.shoonete poolsel 

küljel allee näol. Vahtra- ja pärnaalleed ka suure viljapuu

aia ümber. Pargis pärnad kõrval palju tanmi. Peahoone üks 

fassaad ( ta.gakülg) pea maantee äärel, raldatu.d puudereaga, 

peahoone ees väike piklik väljak. 

iilastatud viimati 1973. a., pildietatud 1965. u. 



' .; 



' / 

57. ~IKVERE mõis (Toikfer). RUUtlimõis. 

Torma lr/n, "Kungla~ kolhoos ( Torma kihelkond) 

Peahoone on keskmise suuru ega mitmete Umberehituatega, ilme 

tuks muudetud telliskivihoone, välisseinad krohvitud. Põhi

osas ühekordne. kaid vasakul poolel omab risti pikiteljele 

ehitatud pealeehituse. Samas ehitustiivas ka tagafassaadil 

väljaehitus. Hoone;i anemat, lihtsama kujundusega osa ( tõ -

näoliselt XIX saj. keskelt) katab kaasajal bemiidiga kaetud 

poolkelpkatua. Aknad lihtsad, rlluduJ.e lähedase keskmise suu

rusega avadega. Uus hoonetiib eklektilises laadis XIX saj. 

II poole keskelt pärinev ehi tu. s. Aknad kitsamad, kuid kõr

ged, kaetud kas lameda e kaarsillu.stega või lõpetatud kolm

nurkselt. Vastava kujuga on ka akende kohal paiknevad eklek

tilised ehiefrontooni • Akna- ja ukse ~ad raamitud kitsaste 

ehisraamidega. Oea hoonest (vanem pool) kell.erdatud. Kaas

ajal. ehitusele raja-coo lak orru.s. Hoone ::::eistllld rahuldav, 

k sutatakse kox·teritena. 

~õrvalhooneid alles üksikud. needki oluliselt ümberehitatnd 

kaasajal. Olulisem~d on: 

Kuiv at i - kõl"ge IDi...U- ja telli..,ki vid en · , õbu.ke se krohvikihiga 

viim.istleto.d hoone, kae ud kcttu.sekividega kattega viil.katu.se 

c;E~, kõrge eljataluline telliskorsten. Räästatel lai, lihtne 

tolli test karniis. 

l!vj undushoone väike .m::.taki-viehi tus, mille algne otstarve rae-

.a:el t .mää.ratav. Hoone seinad .maakiviet, nnrgad telliste , 
omab l ai a lihtsalt profileeri tud v\5ö .tU:tr liisina ja kolmnurk

viilu all. Kaetud Rõrge viilketusega, iilud laotud tell.is

tcst. Ukse- ja ak.n· ..:.Vad laia.üe ehi.-raamidega. Hoone llX saj • 

II poole keskelt. 
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Laud ad moodustasid kahe pika. paralleelhoonega pika j~ ki t a 

aisehoovi. 

Park hävinud, alles hajali lehtpuid, vaJ.daval t saared. 

ülastatud ja pildiatatud 197l,a. 
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58. TÄRKVERE /Laius-T./ mõis (.Flemmingsho:f). Riigimõis. 

Sadala k/n, Sadala kolhoos (Laiuse kihelkond) 

Peahoone on hävinud. Vanas hoonest ei ole võimalik järe~du

si teha. 1.ieu1a kohale on 1971. a ~ püsti ta tud kaasaegne 8-kor

te:r:·iga l u. 

KõrVBlhooned hävinud, alles vaid osa maakivist ehitatud min

gist kõrvalhoonest, mis kaasajal garaaZ-töökojaks ümber 

ehitatud. 

Park oli väike, erilise kujunduseta lehtpuupu.iatu, peahoone 

tagakUljel asus tihe pärnaderida. 

KUlastatad ja pildiatatud l97l.a. 
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liU tlim.õ i s. 

Torma Jr/ n, aKungla" kolhoos ( o:rma kihelkond) • 

Peahoone hävinud, tema kohal oas~ t madal rohtWlud ase, 

osalt kaasaegne majandus.esku~, Võib järeldada, et tegemist 

oli kes ise suuruseg~ kiviloonega. 

Kõrvclhooned r..ä rinud, aJ.l s ühe väikeema ebamfiäraee :fu:nkt-

siooniga maakivist ja tellistest vakü.l0 e·iega ehituse osa 

individuaalelamu hoovis l~udana. 

~e:F- hävin11ii, a1 e Uk sikud .Ptlud või puudegrupid. Võib järel 

d a, et ta oli väga avar, väheste put.ldega vabaku.ju.line 

park, mille iihel äärel asu.s veski paist11k. All.es paar üle 

lOO aastast lehist. 

Kiilastatud ja pildistat,ud l97l.a. 





E 0. VJ IM STVERE mõis ( aimastfer). ill.U tlimõ1a. 

f d ja k/n., "Boläevilt" kolhoos j a V aimaetvere 8-kl.. 

kool (Laiuse kihelkond). 

A65 

Peahoone on suur ühekordne pui ehitus, millel paremal ot al 

iiks !'Uu.midegrupp tellistest. Ehi tU;s omab lakatubade rea, 

mi o.m F.!d taga!asoa:-Ail katuseaknaid. Osa tube omavad aga 

1ülj ehit~ nii esi- kui tagafassaadil, mis kaetud pahikor

puse katuseharja kõrguse kelpkatuatega. Kogu hoonet katab 

e~erni1tkattega viilkatus. E.hitus soklikorrusel, seinad 

vooderdatlld laudadega kuni aknalau.dadeni üstlaudie.tusegc:., 

kõrgemal tuulekastini horisontaallaudistus ga. Aknad suured, 

kõrged, laiade profileeri tud piirdelaudadega ja dekoratiiv

sete pindadega akende kohal, mille lõpetab horisontaalne 

ehiefron oon. KJ.viosal aknad ää.ristatu.d laia krohvi tud raa

miga. Hoonele kaasajal (l96B.a-) liidetud kahekordne s1li-

kt .. a-'v ellistost tiiJJhr;one. Hoone ... võib luE. da nx saj. II 

!?I? Ole :..lgu .e:.. t pär·:iJJ.ev - ·s ehi tusek..;, on ltasn tu sel koo11m ja

l. ju .. e s e5. u.ndio. 

Kõrvalhooneid arvukalt, osa ansambliliselt esiväljaku kUlge

del, enasnu.sea tugevaJ. t ümber ehi tatu.d. Ollllisemad on: 

~ - s~ur maakivist ehitus k~et11d olg~elt poolkelpkatuaega 

keasaj., kntusekiv k ttet;~ viilkDtll(': . M til"itises kivide va

hed laj.al t kxohvi tu. n:.nr) tr ohvi t~J~i ~ud :: ran11dikillud, mil 

les · ku~~atud kõ ge er1neve~aid dekor~tiivseid kujund id 

pr lli:t:t.li el t . õie;il fassasd :..delt kt id kõige mi tmeke sisemalt 

esi:faasasdil: rattad, ringj.d, t:ib.ed, op il: aalid, kuuaed, leh

vikud, ristid ja sisse "tikitud" ka ehituadaatum: 185!1· 
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Hoone esifasaaadil äärtel ehiaraamiga petikaknad, mille üla-. 
osas kõrge kaa:L"e all sef'Uent- en. Hoone keskosa taandu.b, moo 

dustades aUgava varjual.uae, ella laet(;;lli:J.s ikku kannavad 

baasi ta, ku.id ooria ~api·t;eeli meenutava .k piteeliga iimar-

s e.IIli!l. a t . 

Tall ( ?) väljaku vaataakü.J.jel on omanud analoogilise arhitek 

tuurse ja dekoorilahenduse, on tuge alt ümber ehitatud. Ilm-

s~l t eelmise l:10oncg·1 samact.l.ine. 

Viin V;:bz·i,!c oli su.ur keld.ciGu ho ordn · ·ohvi tu.d välis-

s intega aakivihooue, mille miiUrides jälgitavad, mitu ehitu.s 

järku.. Võib pärineda XIX saj. keskel kuni saj andi lõpuni. 

Varemai s. 

1Q.g_l1ste elami.! on maakivist krohv1mata lihtne hi tu.s, k .... etud 

viilkatusega. Pärineb XIX saj. II oole lõpust. 

~d..§f! hävinud, kuid U.ks uuem ( Y..I saj. lõpp) korpua alles. 

See on pikk, madal, lõhl1 u.d maaki iidest viilkatusega ehitus, 

tugevalt re.konstrueeritud • 

Park -- . e "5llUX' e:er;o. ( 4 ha), osalt ::;i;;.r ud kiviaed ad ega, 

os~~t puu.deridc-<lega. "Deah~on·: e a .-~oolkaa!"ekujulise tee a. 

eoivälj ... , taga!Cljel vUhe·"3te, 7aü t i<.:iik1evate puudegru.ppi 

d ega pargial~ .• Seega on pargi esi.pool r .... , laa.rne, mia eralda 

... d b ' . ,., . t + 1 + i'~~ ~. 1 v:.. ::UCt;tJI.U.l.n •• s .. o.& 'JC() ... s .. 9. '-" pe :oonege. Pargis mäles 

h~.:. vinu.l ) • 

Kalaatatud viimati l97l,a., pildiatatud 1963. ja 197l.a. 
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61. V AII!!ÖISA /Saare-V./ mõis (Althof). Kõrval.mõis, ku.uJ.us -
sa~re mõisa juurde. 

1.:>aure k/n, ·'Lembi. u. n kolhoos (Maarja- e.gd aleena kihelkond 

~wone on väike Lihekordne 1ihtnc pu.i thoona laia räästaga 

luc.stuk::.:ttega viilkatusega. Esi..k:ülj el äike viilkatusega kae

tuo. luhtine pai·trõdu:. Akendel laiadt lihtsa profileeringu.ga 

piirdelauad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Kasutatakse korteri.ne. ja o.n hEiiS seisundis. 

K :rvGlbooneid säiJ.unud .kaks: 

Lau.t ( 't) - väike kuid kõrge lõhutud maakivides·t ja tellistest 

väga hea müüritehnikeo-e viil.k:atusega kaet11d hoone .. Tellistega 

ku.jWlda'i:u<i kvaa.drite-laBdselt hoone n11rgad ja avade killjed, 

lai Qksaava kaetud lameda k·ursillusega, selle kohal kõrge 

kaai3ega telliste sl. lao tu.d petik. Viimase kohal omakorda ru.t1du 

kujuline sÜ"le.nd ehi tu.s autumige.: ,M$90. a 

Eii!\n (algselt) on laiade tell.i.;kivitul,)adega väike hoono, kus 

tu.lpade v~ .... Ci: täidetu<:. eta plank~Ldega võ.l,. (h~lisemalt) saviga 

.il.oo.ru~t k<::diab kõrge lr;&c:tstlllta'ttega kelpkatuu. Võib lugeda XIX 

SCij. lõpll boon~ks. 

Pcrk puudub, on ehiem~d peahoone fi.mber, mid e äär1stavad leht---
ja okespuu.d (ka lehise«l). 

KõrvP mõis . J äbib Sa, re .mõi sst kule~v kaaeallee, milles 

vähe säilunud. 

Külaqtattld j n oild ist~-Jtu.d 1971. "1. 
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Tabivere k/n, ..... aarepero. sovhoos ( ·· ~si kihelkond). 

on keeruka liigendus 6a k~bokor no ki~~.oone, ille 

algne il!no raokoot~ m "äratav, ku....~a hoone kannatas 1932. a. tu. 

lekabjus ning ebit:;tti seejär~l kahekordsek kollihooneks üm

ber. 

J.lg:te ehi tu. s oli ühekordne manoa~d · orrasega (?) auu.rem 

kivi...~oone 1 mis liigendatud mitmoe gu.st kirl.lliste rõdude ja 

väljaehi tu.~tat, ~1. !llõnL ga.·tol andm tel 

omao ka torni·taolisi tilJ .. ehitusi •.. oon. omab kõrge lõhutud 

.maalri 1i3t puhta vau.e.ig müiiri tud ao!·tlikorru.s , mida eraluab 

põhi o· .• :leo at prof il eringug ki;il• iis. õbikorrus omab kroh

vitud välisseinu ning erillcva suurusega l3medate kaarsillus-

~e ea kaetud või rJ.s·t; i.ili -1."11;; ulisi akna d. endest osa v,·-

ga lal.ad, 4 poolega, osa ~oJ.mikakendena. m. vad väga laiu. 

liig nda·~ud eh::..sraamo ja d Kera · iiveeid pindu nende all. lilla 

oo i~1se1t on kujundatud soklikorruse aknad. Peauks siseneb 

kõrgelt raidki vi 't repil t ert::r.1. liku.l t hoone ttäralõigatud" 

nu.rg·~ t. Kod~:mliku.l perioodil ehi ·ua k etud kõrge katusekivi 

kat~ gu kelpkatuseg~. Pa~ei kUljel hoonel lai ja kõrge kivi-

terrass. Algset oonet võib lug da saJ alguse ju.ugend-

hooneke. On pool tü. i ni.t: g rahuld avas ei sundis. 

llec mi ttc Pulju., oluliaemri.\ ou: 

alitseJam ja on ·· e .. or·d1 e iil-ls k:i.asaitoistlik ehi~us. 

Kivist, kro.rrv.:.tud vb.lir:sein cg':!, k o t ud eterniitkattega. )OOl 

kelpkatusega, millel lai räästakarniis ning selle all kogu 
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hoonet ü.mbri tsev hi.sv<:H:.L Aknad Quured, kõrged, omab lalta

tube, min ~ä.ljuvad otsaviilu 3 aknaga; lakapealset valgusta

vad 2 ü.m.utar~us ." viilu;ik.ont. Hocne o sal hilisem lahtine viil 

katuseg· rõd.u. 1 oone oti.rineb XIX s j. keskelt, on heas sei-

:.~u.r: 1is, kasu.t& isel korteritena 

_!!- suur maakivist k~assitsis~liK hoone eelmisega samast 

perioodist, :mõne tJ. hilj m rekonstrueeri-ttld. oonet katab 

o o:.:U. .... c:...otukattet;a, o s<ll · algse '-ki vi.katte a poolkelpkatus 

.u.ill l li1ü.ue riiä"l ~ak .... rn.i..i.s. Hoon~ eaikü. j e kesk0sas seina

pind taa.nd b, moodus ades silg~ve varjuulu.se, mille laete.las-

tikku kann.av~.td 2 Uaarsammast ja 2 pool ~~!1!ll!last, .m.is t~os·batud 

vüga leaies proportsioonidee kapitealidega dooria sammnstena 

baas~d ouuduvr~. Jlgsea aknad kõrge aegmentkaarega, hilise

mad l::met...:l .kaaraillusega. Akenael . s.io..d krohvi tud ehiare.amid 

Sei.na?ind ~i ide vahel krohvi ... ud, see del:oreeritnd kivikil

dud ega ( "tiki ud · ) • 

~~ maoelus a ad koos vaikese kuiv~.n~iga k:ompaktae grupi. 

Hooned ei ole su.ur d, ehita·tu.d krohvi.mata maakiviat, mõnel 

avadel ja nu.rkad.el kasu atud tellis • Osadel viil-, oaooel 

poolkelp~ct..tua. 'l?ärinevoo XIX ~j. II poo_est kuni saj andi 

lõpuni. 

· u ,... • ~ 'n· ;:;.. ...... l' '? e,, '-l,:J <;. 

""'!õ:U. 'l~ ""'-· o· ..... ., 1u .> ahuc.tH.! vuik.nes vabal·t pargi-

puiutu ja. v; iksste vliljalo.te k skclt p •ul cone .i kulges pt.ies· 

poolkõrgeid ja kõrgeid põõsaid, mis liigendavad koga pargi 
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pinna J.: i giku~ lis ... ·~ ccioGüst cm ·.ga a apiraalidena lõppeva 

lnm.etlikke 'linka~.J. p lke-va~;..tepnnktidet ·. Pargi madal.amas 

o~~n t:ii::_.id. P \ • .:i .:.e· s:t A hr.J' ~ s' osa. e ekora:tiiv õsas-

tc:::;t 

.Etlln.G"t·- ti.d j -l ro, ti lS 71. 2 , ~ '1c is atLl 1967. ~ ~ 
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63. VÖIKVERE mõis ( oistfer). õrvalmõis, kuulus Kuremaa ._.._ .. _ ---"' .... ~ ..... 

mõisa juurde. 

Jõgeva k/n, Jõgeva äid isso".rhoo ( Palarnuf'e kihelkond). 

Peahoone oli clgsel t väike lihekordne kivihoone, mis lmd r..n

liku.l perioodil ja osalt kaasaj sl U.Ober ebi tatud asU.l'l.dus-

taluks, nüüd on c.dm.inis -crutii vruUJT.i eks. "lgne ilme r<:...ckel t 

määrutav, samuti ehitus e6· 

.P · dc O• vaike erJ.lise kujunduseta puud esalu. 

Kalaata$ d ja pildi~taLuJ l97l.a. 
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64. VÕISIKU mõie ( .oiaeck) .• · "tl mõ s. 

õl te na. kl n, avere aovhoo ia või iku Invaliidide-

kodu. ( Kolga-J aani kihelkond). 

!.~~on~ on '"hekordne kõrgel sokliko:rru.ocl k1 1 ihco·.e, 1 id 

korduvalt ü.m.ber ell· t tu~. Selle t-v. .emu ... el on k:uj w1enu t ge

likul t 1 kE errusega k ·hekord_ e ehi tu..s, m 1 ül: .. e rida 

vLlja s 1 v"ljaehi .. us ·en<;o vül. hool:1c viiludol. Eldtu 

on liigenrl a ~ r1 k e kiJ.l[r,:t'i ~: iid iga, ::;; m .odustr-.v&d põhi-

kol·pus ... t. otstel risti ~hi t!lt 1.d ning nii esi- kui ta-afas-

t ev e? J. t . eni1 u ad ·t.:. iv !!d • ... empoolsel tiibhoo-

n el o ·~st.fuss<: <}.~i keo: t.l ltd o .... mnurkviilu.e· pealiaehi tu e, 

mille !<..a"L!l!3 ül.Ltib kõrguaelt pöhiko puae ketusega. Risalii ti

del kcl.rmu.:rk>Tiiludcef'. i.ilkatused. -oo e om· b laia profilee-

r:i tu.d iilu-- ja l'ä::stru-a.rr .. iisi nin;: e~i o.ssaadi risal.ii ide 

n ·kaJ . li 1 se::d.d n•. gapil-- streid. Peeuk"'e ees lai lahtine 

t>;.;,..t .• J, mis ii.t~atuJ ll.h ea sepi::~Vl rega. lCatusekatteks kaas-

a·· al p,..eld.: • .Aknad reeglipära e_ · gutu.sega, suured ja Jõrged. 

Hoon le kaas j al liidetud kü j el e rn ~1 raagamiskorpus. 

· itust võib l~geda klass1tsie~liku vormikäsitlusega hoo 

neks, mi valm s 9r e usel jul põhiliselt XIX saj. keskel. 

Kasu:c.v.sel 1 • v :.:l:F: i~ ekod.J.mB, hea '1eisun.d is. 

7 Õrvclhoon i~ palju, o alt varemeis, osalt tugevaJ. t ümber

ehi tat· d, paik.nevsd riihwi ti a ~:re.l terri tooriu.mil. Olulisem 

.l\!.!i - al ~sel t tiheko.rdne kr•Jh i tu s ei te ga ki vihaone, millele 

pes.le ehi tattld ruatJ.oo:t·dkorru.s ffiurõkelpi:Catuse all. Hoonel on 

säilantld l~i korr seva eline vahe~ö ning lai profileeritud, 

viiludel krepi t.ud karniis. Nurkai el stiilaed laiade prof'il e-
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ritud kapiteelidaga barok ed pilostrid. Hoonet võib põhi

osao lugeda XVlii saj. II poole barokkehi .useks. 

!_all - pikkt tugevalt kaasajal iilnbarebi ta tud kivhoone esi

välj P..ku 1ciilj .lt, aj alt ebamä.ti:r.~ne . 

ko onu3e :u,J u i ae ... orl?v. ~le g m t:. t:kivi~t ho:llund." 

. t u.uliK, all .s medal vare. 

~~ .§.1j?1kc.Q.~ 44b Ojögs e:c:?ldatud saarel, hiliseo mõisa 

~·sulo a. Cn macleivist segus tellis- ja puekiviga ehitus, 

miD k~ctud l~~d~ villk~~useg~, esikUljel klassitsistlik 

kolmnurkviil tellisten"t profileeri tu.d karn::.isiga ja oeg:nent

rumaga. "'ass~ad omas i.J.Lgael t laiad elo nelj &tahulistele tulpa 

dele toetuva 3 kõrge lrr..aravaga,kaariatu, .us tulbt.d ol:ld he

le<l ast p a.~kivi. -~ 1 k<Jrnijt~id ja segm .n aken raamitud tellis

~~ga. Ht,onc dP"te ri-r~ud 185~i . ._ Kaariatu hiljeJn kinni le.otud. 

Y..t;ä s,eE,;ikod a lihtne .maaki vihoo.ae l:.:;a tu at tel viilkatu.sega, 

roille otae~l kolmel t k·:~j el·c lahJiiine kaarj s tu. Kaaris·tu to e tu 

n l,iata.bu.listele sa1n.rneete1e, lw ared (e -·:ra 'Raadis 3 avaga, 

külgadele l ava) laotud kõrge kaa. B6a sillus·tega. Hoonet 

voib lageia XIX saj. II oole keskpaiga ehi aaeks. 

J:Jli!! ( ? ) aenil:o;j a j n.u:rf~S on or:d al ki v:i hoone, mille esikiil j el 

kvks tttr'eVal:; eemluva .~. risnlii tj .• Nin t dd J uotud segaa maa-, 

pae*- ja teJlinkiv'deHt, isali;i. i :!.d al viilk· tused, kaetud laa~ 

~uga. Võib lugedu X saj. Il .ool alg~se ehituaeks. 

Viinaköök moodustab suure hooneterühma, kuhu kuuluvad aidad, 

.kel u id. Põhikorpus r ja-~ttd .maakivist, üks osa kahekordneJ 

hoone pärineb eri~evatesv e~itusperiooiidest XIX saj. keskelt 

saj andi lõpuni. Hoone·t k atab eterni.i ·tkattega poolkelpka us. 

Omab väga kõrge 4-tahulise korstna, millel kaks hammaslõikeg 
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828. f. 

__!_ am.as on li.b. n ee.. rr.l.ii _ ... t ·ga \' l.lka.tusega aak.ivihoo

ne, J.t.Li ~ ehi ta~. u 1~ _J ·~,.lA.- ja 1 l'.u .. a L vu · g:l t. d maaki\tis XX 

id vm ab ' · dki v · u aa wni ~789. 

!~!~er - kõrge tonnvõiviga pooleo ulatu~es maekiviat ehitus, 

-=-etud ( alg~elt) viilkF1tusega. ·~ik~ljel omab väga 1 a k.aA 

aV'-", mis r::;etud . e.eKiVist 19meda ks.:::re ~· silluaega. 

L .. E-~ s.:unas hoonP.terü a1 1 ') 'u. tel s k os vii.n.?.köögi ja 

uideg; tolm lt kiilje.tt 11oOtL t·tud u.uxe hoovi. Macltivist 

elli t :tu 

kon-:.:~ ·ueerit l . ·k·3 p·kk noon on laotud lõbUtlld maakividest 

r i.Hi.!' • ·t t.d :,a vllU~dga, ebi ta tud s· j. alguses. 

SUUl' e .' · tuf?rU.hma, k11s 

.namik hooneiu ehi ta tud .J ~::te- ja .maaki vis·t XIX saj. keskelt 

wli s .j and· lõpWli. Vald& alt hävi. ud, alles ükaiku.d ü.mber-

!~.rk kahes osas: 1) ü.mber ~:ike ns vi\lj akv. P~!ahoone ees ja 

ko:cvulhoone ... e vab 1, :raja 11d heatasemelise s vabakujundu.eli-

, us laadi . )u.u. rü.lil!li ta u.ü kon"rast el t 1 k!l.id harvcl·t, vabt 

rate kõrval. tammi, lehis id. VäJ;j nt lõ·k,b risti .maantee, 

mis om b ika allee. Väljaku lõ. etah . dsjürv . 2) Esiväljaku 

.. ere 

saj. .:tlgtlses· ) park, 'lil1 f~ moodustab uttdu.k 1julisi välj uiu 

knj w1.d v Jtil·na le . e '"'Ü _._ee • Vald ava t hävinud, j )jälgitav 

vc.id ii'Sle~Jte p llile 'b·l. 

·eal oone ta~::,ak.:;.l ·~ ar ita, ava~.ud aa tikkll. Pargi sai

sune. hea. 
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asiA ) o ·sa t l., 5 km, kll..., · uu.z· 

oonelt sirgaiht~ - Ü.llHU' j_ t e . U.U 

e ale suQnatud pea

ala .mc;.l.akiviDJ.üü.l·ie.~, 

.r.a, ~ c:.tlcd U.ii ·i aeaed keldrid 

!J.'g I • 

u.1.1n 1/öl vi s , Kal

almi s uU. põ j al u.l. 

KüJ.hB"tc:t U Vi:tJtc1·vi .972.'-1., pil, . ."s at,ud lYb5., l97J. ja 

1972. a. 
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65. ,Yb.Q~t- Inõ •. t~ ( Wäge;ewc). Körvalmõl.s, kU.Illtts I.~i:~.gva.Lta 

.wõisa juurde. 

Pedja k/n, 11Bolsevik 11 kolhoos (Koeru 'kihelkond). 

Kiik hooned hävinud, alles üksikud moo a~ad kivihoonete 

vnremed. Peahoone oli tõenäoliselt väike Lthekordno kivihoo-.,.. ....... __ . 
n e. 

• 



.. 



' Ja· J e:!' ..t .... h o (~ .... i k .. lkond). 

~;:.ll.s .cu ~>lls, la atoe.d ka hoone 

ot tel. oonet l'ige.tldavtd tagalea jel vai' esed väljaebitu

~ d !.~j "1.. c·ru id 1 .nir. ltli;.ta~Ü L, ki.nnlne ::>Ui Vcr..,:nd.a. 

~ oon. i. .Kal.iuo ple -.kat le .. a viilka u.s, viil ut sed on ka kõi

~il älja- ja pea! e i u tel, ku~juures ta0 akülje v~ljuehi-

tusi de' o1•eeriv~ v··Lces 

sa ro1'ileeriu gc.. Karniis, .mis otsasein·tel kr op i tud. ?n· 

k.:. tsall, .kuid kõrgeeL I1conc võib lugc~G. nähiosas XI suj .. 

k .., pai h.1.tue~l-:a, ida on. aajt.nf.i lõJul rc''On"i ueerituä.. 

on väiKeaed a liivlot ja vi ·1 atuste k e-tud 

l' h !,.:;, d e li u.s 1 {,J. t, t:sives.k.i), rajatud XIX saj. II poo

lel. 

;?_C;.L ü.h Li .J ,\kai ir· k · par ,ig , p anoone ··wber on avaram 

esi- je ~ug-vä jdk, us p:_:~·.nac e t. l~htt)·u.dehu.lgas siberi 

nulgi. PlHneer:l.Jlg vab ak.uj u.line. 

Kiilast tud iim~ti 197 • a., pil :i t-- tud 1964. a. 




