
58. TARVASID mõis ( Schlo{~~ Terwast). ü.U.tlimõis. 

arvastu k/n, 1 ambola" kolhoos ja arvastu Tärklisetehae 

(Tarvastu kihelkond) 

Peahoone on hävinud pe jälj etul • Ase.mest järeldub, et hoone 

oli s~urem ehitus, ilmselt kivist. 

Kõrva~hooneid omas mõis ar ukalt, nad paikne ad eririihmades 

piki pargiääreet majandusteed või T rva tu jõe kallastel. Ena

mik hooneid on hävinenud või kaasajal oluliselt ümber ehitatud 

Viinavabrik - suur, põhio~as kahekordne, väheselt lii enda d 

maokivihoone, mille seinte krohvipinnas on k~tmata maakivide 

põsed. Krohvipind on dekoreeritud kivikillustikuga, kusjuures 

illastik moodustab korrapärasaid mustreid ja ornamente: kont

sentrilisi ringe ümber kivide• ääriseid aknaavadele, kujundeid 

ringi j· riotikeote jms. Kildudest on ka kujunda~u.d seina-

kell, ehiktsduatumid (186G. ~tt<;.lo ••• , 1865. Juuli kuul 18. ). 

Ses a jütev ·d sein pinnL.d vüga dekor tiiVBe · a heal tasemel 

viim.iotlu n Lr .ntulje. Roonet ku ·. b viilk· tuo, üleu.latu.vate 

1·ääst" ste a ( eterniitkat ,e ea). Hoone suured, C-raudulised ak

nad omavad la.med.. kf:l._rai.lluse · a lamedaid krohviääriseid, ots

viilts on rombi tjulised l~kaaknad. Uksed on horisan ·aalse sil 

ltLscen, .mille keslm c.a eendub. Esif'asf;aroi n ... romD.l tii val on 

keb.l pool us lamed pilastrid _.; ul t clum.ise korruse kõrgu-

sel t, 1 oo urk aga kujund&tud veerandsambaga. Hoone on ko~ 

u.lc.tuser keller ett:td. K· asa ·al on ehituat ulutuslikult rekonst 

rueeritud. 

i·· -kelder-kuivati on !:lUur ja ~s~ iivaete pro ortsioonidega 

kxohvitud i i oane, ühekordne, reljee~ist tincitud osaliselt 

kõrge soklikorrusega. Hoone on kaetud -Kivika tega poolkelp

katu ega, millel profileeritud viilu- ja rää takarniisid. Viil 

all on lai vahevöö. a sokkel on seinast eraldamd simeiga. 



oone esifassaQdi keskel on seinapind kergelt eendatud kesk

risaliidi-laadselt, kuid ta omab mezzanino-korru e. Bisaliit 

on k etuä lame a kolmnurkvi1lu "'a, mille plckie .. w.etlld katu 

on v=· ... e modalam b.oune katuaeh :t•jas • Viil on üm.bri teetud een

duvast ja pro ileeri·tud kax.n.iicist, !tusjuures viilu.karniis on 

ri.kkalikum.al t pro ileori tud ku.:i. viilualune karniis. Viimase 

aJ.l on lil.g nda ud lai val e öö, m1d ä toetti.VC:Jd 4 laia pilast

ri • Ka vahokor~u~e all põhiehituse räästa joonel kulgeb sama

laadne lai, liigenda ud vahevöö, mida krepivud pilastrid . Põ

hikorruscl on kits;~ ja kõrged potikaknad või aknad ühtlas e 

vahe ega, kusjuures esifassaadis petikute ülaosas on kitsad 

ruu1oavad, kaetud lattrauast ki adega trallidega. Samulaadaed 

trellid en ka risaliid"s a~uvate uste Valgmikel. Esi~assaadi 

õhikorruse akende kohal on kolmnurk:f.rontoonid. isal.iidi mez

z!: .i.nos on kesktelj el segment uk~ n, kü.lgedel nalj.nllrksed peti-

k d, mille kitste, 8-~uuduline p~en. Kõik selle vahe 

o~~v·d lc~eda krohviääri~e. Kol urkViilus on 

1 ti kr·oLvi-~äri ... e a ova;:üaken tihedn ru1dukujuliste ruutu

dcgo. r .... am.is'Lik .e:;u. Hoone peolviilus on keskel äike 16-ruudu.-

line 1 ~ kaaken, teC.a t:Ji:il j. st vad ovaalned petikud ( ovaal püst

ascndJ.s), millede krohvifi;:r!sed. Seega vÕib ehi tuat lugeda 

TX saj. wel..l.BO võ:i. \T:ihe Vt:Ulema.ks hooneks, kus ltlassitsiatlike 

elementide kõ:t·val ka varaklr "'itsistlilcke det. ile. 

' all moodustab sUW'e, ree gli.Qär aae hoone -~erifr .... rna n e~ j alt kül.j el 

hoones atud neliuurksa sisehooviga. Peclloo!'le .u.unas on aseta

ud pikk krohvi ud telliskivihoone, i3 ka~·ud S-kivik ttega 

poo el.pkc.. tuae a, llel t;enduvad ja profileeri·tud viilu- ja 

räästakarniisi , k.u j UlU' es o tsviilud e.;. on .A.a ..... .u.iis pool vi ilu 

all ja kelb olmnurga all, viilu ·lgedel ta·niis puudllb. Hoo

ne eEif'asoa :ls eenduvad ~ganõrgalt võrdlemisilai keskrisa

liit ja kit ad külgrisaliidid, mis kae ud madslate kolmnurk-
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viiludega. ende viiluksrniiaid kordavad räästakarniisi vorme. 

isaliitide sein"' pinn ad, s mu i o s d'aes ... adid o liigenda ud 

ki a v- evööga akende ülaserva ja kaaruste kaartekandatle kõrgu. 

sel. oo e seinapind on liigenda ud sümmeetriliselt u te ja 

akendega. ii on k~skrisali.uis k skteljel suur k aruka. Seda 

äär1stavad ki·taoo, u 'd kõrged, vahevööd läbivad 8-ruudulist 

ak n •• 'suliidi äär el on suured, uksega VÕrdse laiusega kaar

ak.nad, ·11e1 12 r u ·u, segme~ tosas kiil:• teku · u.lised raamid. 

Kü.lgr•isalii·tide..., on keskteljal suur ja lame kaarpetik, mille 

kes 1 ki t as, 6- •t.;_ uli.I.1.e aken • ..1.'lisalJ.J. 'tiä.e vahel on ü.htlaste 

V' H. eg kolm ki tsuot f,-raudulist aken ( e skt· aaJ..iidi-poolsem 

siiski 8-ruudulised, eelmis es vähe kõrgemad), .mille kohal ma

daJ.ad ja citsa 1elinurksed petikud. eskrisaJ.iidi viilupinnal. 

on .r:ohvili.äl•is ·~Sa se t3ni.;petik, mill all seinapind liigendatud 

k ni viil urnii ini. cega on oon esifassa·d kujunda ud eri

ilm list s 1~ tint~ su, mi uga rau oümmee~rias ning tasa-

ka.ulusta ud • !OOli a on ki tead, 

,. -xu.u\.l li s d. l ouü ~ ka lakut~bo, mille · 

wnise l .. orru e 

ra vG.ik wud .• Hoo.""le · ·u.sid il 

-d · vanevad pool 

endest mõneVÕr 

tööliste korte-

i kül6w~el õi~ e i~us~d i ole säilinud. 

n t · krol i d. t: li~ e~J ... m l;)siivne ja pikk 

ehi .. u<;, ka· .. d -k ·vik t ega poo 'e lp,.. tusega, lllillol profilee

ri tud ::cäüstakarnii-::id Ki.Ue;.fa8:.:suadidue ja o tsai'ua:3aa.di kelbakolm 

nurga cll, oolviil'- 11 01 l~i v 1 Uö. iTi:iluv~lJa on krohvi

äüx iS() ' U dUW.' S gme lLak&Z-• 

lioonoter:ihm on pü.. i tot ·d Jõ.Li s l.3 ü .- 1 e i~ou.operioodil, 

u • I p ole lõ .. Ud ui :a j nJ;. '· :;kel klussi ai st-

liku~ atiili • 
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Vali sejruqaja (?) on väiksem ühekordne krohvi ·u.d pui·thoone, 

mis A e~~d a stukattega poolkelpku use a, r~~st~d ale~latavad. 

Fioon t on kord uv · hiljem rekons ru.eeri ud, kuid <Ugne ehi "tU s 

õib pärineda XI caj. lõpupoolelt. 

La~t-töö~istemaja mood~otavad hoaneterahma, kua nimetatud ehi

tuste kõrval ka teisi abihooneid siaehoov külJedel. coneta

rühmas do ineerib elam~, mille seinad on maakivides lai lt 

krohvitud kividevahedega, kAs dekoreeritud kivikildudega. Hoon 

otsviil on a a puhta vuugigo telliatest. Roonet katab laastu

kattaga poolkelpkatust mille kitsalt üleulQ ~va räästa all on 

kitsus telliskivikarniis nii külgfüssaadides kui ka poolviilua. 

Aknad on keskmise suurus gQ, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda 

I saj. Il poole cl.guseat .. 

"_öö~~elam on suur ja massiivzete proportsioonidega maakivi

ehitus, mille kividevahed laialt krohvitvo jc dekoreeritud ki-

vikillustiku["a. Hoonet katab kõrge olkelpk t' ~, millel kUlg-

fassaadides ja poelviilu kelbakol.mnurga all k~ldu laudk niis. 

Katuse katteks on eterniit. Peolviilu all kulge lai ellistea 

vahevöö, ellistega on äär1st tud ka avad j. hoone nurgad, mis 

ümarda ud veerandsarnmaste.ks. Aknad on kitsad, kuid kõrged, 

8-ruudulised, poelviilus on lai, kuid veel .IX saj. kinnilao

tud lakauks, mis ääriatatun segmentaken1ega. Io 1e ehitusaeg 

~~ohvis dateeri ud: l866.a. 

LiJ:Lkordne 

kro vimata. aei. t .s k~snta .. ld .,ellist (nurkadel uvade külgedel 

Hoonet katab law~tu1 attega noolkAlpkatno, millel üleulctuvad 

rätist·< ja ~iatlaudvao.riqa ponlviil. .1. v::ikesed, -ruu 

dulise' • .Ehitus võib pürineda .. I sa.·. II .... JOle keskelt. 

Vesiveski on J.fil1 ta .. :~.d 975.a. u.rhitek'~uari }' estiste nimis us ............... _._ 
se j ei v ja kirjeldamist. 
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~ on suur j n kc.heosaline, Uku Paikneb peahoone juures ki t-

s al old u.:. ' cngul, tei."le t SUltrem Oe.., aga jõe k lastel ja 

saar 1. eahoone juures asuv park on ühel poolt piiratud 

jõeoruga, teio.>elt kU.ljelt mõisasisese teeg<::t. eahoone asus jõe 

kä~· aku. kohal, ku.st avanesid vaa e paisjärve veepeeglile, ava

m ~s ikku. Seetõ~t te a tagaküljel park ja v~ljak puudusid. 

oone ees oli seevastu vaga e.var ovaaln esi väljak, raami tud 

tihedama istu ... usvJ.i .:.ga puu o uppid s ja j '-'lo eest. uuderüh-

1:1<:4 on vali vud Vabakuj u.lisel1i, vaga heas kontras"is: vaher -

pärn, tamm - nulg, JUures v~ljaku dominun-'t.'deks on gru.piti 

le ise id. ar i s, W1 u.b piki oru kall st le .. ~ uuallee. 

gl. teine oool eJ. vaja itirjeldamist: una seal asuv 

~T-~-~---3-~-·--l~~~u--s~j-a~~-- on 75 • C•• 

mia s. õle.m1 e kitsa joeoru iihe metallist 

rippsil , l!ll.S 1~3l.a. de onteeri l. ja Pdl.gt..t ·ati iljandi lossi

m:·g desse. 

argi esl.mese oau seis 0 h , ~ l u uJ funktsioon, 

lll.a ... s i.ku.l"'.i e ilJ õsu, paljll on risu L st. 

i.iilas tud "'~liima.ti 1976.a., pil,is"a:t:Ad 191J3.a. 
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