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a r t u raj o n. 

us eks võttes • ichteri Väljaannet 13aJ. ti ebe dress

bü.cher" Band I, Livland. ig l9o , a 11s !artu r ·ooni täna

päevaste s piirid s, samuti artu l1nna territooriumil 9 i

sa, neist 56 rüütlimõisa ( 1 e.rgut), 17 kõrvalmõisa (B igllt), 

10 riigimõisa ( on eut), 7 kirikwnõiaa (Pastor at), 1 ol-

õie (L dstelle), 3 linnamõisa ( t~ t~11t). Peal e lloetle

tute pa1knes Tar rajooni iires eel 60 karjamõisa ( o!lage) 

millised aga käesolev tõös ei l ia käsitl st. 

·lev at s kirjelda ak e kokku 87 1 a, kirjeld ata 

jääb 7 mõisa, neist 4 mõisa on lüli te:wd 1975. a. koostatud 

arhitektuurimäle tiste nimdstusa ning käe 1 va töös i vaj 

käsi tle st, 4 õisa i o e kiilastatud või 8.El1Vad riigi maa

fondi aadel. 

jelduse on ud isa kohal asu a asundu.se tänapäe-

val k s tatav nimi, I .. .,/ au.lgud s mõi a nimi ichtari a31-

rossraamatu või s • alguse t ·· ineval kaardimaterj alil 

kasutatav nimi, ( ••• ) sLll(9lde esi tatak saksalee lne nimi. 

Samu.ti tuu.aks ära i a awkoht asaegse administratii s 

jaotus j põhim aldaja järgi. ( ••• ) gu.des all ool ga 

asu.lakoht kihelkondade al.usel. Iga õisa kirjelduse lõpus 

tuuakse aasta, millal alevaate koostaja vi ati antud õisa 

kUlas aa ja pildistas. 

Vaadeldud ja te~aolev~teat 93 mõisa peahoonest n eäilu 

u.d vai minimaalsete ümberehi s ega 49, eä1lunu.d vaid o ali

sel t või ge alt re onstrueeri tud 14, hävinud on 28 mõisa pe 

hoonet. 
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1. 

V ak/n, 

(Alajoe). K.õrvalmõis, kuulus ara mtsi juurde. 

:r: metskond ( aarja- agdale na kihelkond). 

eahoone on väiks m w.4ekor e puitehi tu.s, ·s kaetud tUeu.latu.

vate räästastega poolkelpkatu.sega (katteks ete nii ). Seinad 

voodardatud rõbtl ud ega, nurkao.el erti uW.sed kattelau 

Võrdle isi su.u.red akned olid al sel t 6-ruudu.J..ised, iiksilwd 

• 

KOlmepoolega akn d k 9-ru.udu.lised. L a algustab poolviilas 

väike 4-ruu.dnlin aken. Piirdel ad on lih ssl, kitsad. Hoone 

ka~ae keskel on teiste nooreaste korstnaP1ipude vahel säilu.

n d mas iiv.ne algne korstnapiip. oone VÕib pärineda nx saj. 

keskeJ. t, t on &kasutu. el elaman nin ra uldavas sei W1d1s. 

=.-......:=:;;.;;;..;:;,:;;;;";;.e,:;;.id;;;;. võrdle ai arvukalt väikese kõrv lmõisa kohta, 

pea.boon lähedu. es te äär , esimesega ans bli~ ei moo-

u.st Olu.lisemad on: 

Vesiveski o ~ aeg.:-. hi tus, milleet 2/3 on krohvimata k1v1hoone, 
lõhu ud maakivides , kolmandik aga rõhtpalkhoone, puhta nu.r
gaga ja U.marpalkidest. i'..knad on võrdlemisi suured, k1 sad, 

ä.äristatua. telli t g hambuvate plokki ena. oonet katab laas

tilka t g j a · leula tuv te r• ·ästastegs. --oolkelpka s, millel 

üstlaudadest poolviil. Hoonele t-goküljela liituv ve~um1-

ao osa on all m akiviat, ülal rõhtpalkidest, k~id tän päe aks 

varisenu.d. oone õib pärineda X saj. lõp st. 

ehi on u.u.r ehitus õletamata savi lokkidest, mis k1Johv1 ud. --
oo n le lii u keskel al maakivis kü terwu.m, mis lõhutud 

uaki de t. S lle suur kaarevaga uks. oonet katab kõrge 

vi1lkatu.e, katteks laas , r··ästad ette 1 tuv • Juu.rd ehitu. el 

on kelpkatus. oone õ1b pärineda XX saj. gu sest. 
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...!_ esiveski ju on väga väike lõhu.md maakivideet ehi tua 

kroh i t s integ • lloon~t katab -kivikattega kelpkatus, 

rää tad tlleul tu.v a • i ·us võib ärineda nx saj. lõpust. 

- u t on Pikk ma aki v 1 tus krohVimata seintega. Availe äär1st k 

tellised, 6-r uduli ed aknad on ruudukujul1sed, uksed kaetud 

lameda raare -a .. Hoonet katab ki ~saat rää t_stega kelPkatus, 

.ccctte1<:s laa15t. •'hitil.s Võib pärineda XIX s j. II ,.ool eekelt • 

._._ on väike r3btpalkhoono ris ur.gaga ämarPalkidest. Hoonet 

k t o iileu.latu.vate räästastegu elpka 

või p .. ineda l. aj. lõpust. 

, katteks laast. Hoone 

!!! on suur ja õr .ma.akivi3h1 u.s, lr'.:ro.ilvikatteta seinte ga, 

kus o kive lohu d. ~oon t ka~ab kõrge viilka s, katteks 

ketuse ivi, ä.ästad iil u.latuval. ~vad on ääriststud tellistega, 

on lem."d te arte ga. i tl.ls võib p:irineda 1 saj. eeran
dist. 

aaaloogl.l1uea UU.üri tebr. ikus (&V tellistega, lamedate kaarte-

, osaJ. t lõ u tud maakivist .müilrid j n • ) • Hoonet kata viUka

tas ( k tte.k otoxniit), millel üleulatuvad räästad. Ho e VÕib 

pä.i:ineda X saj. I eerandist. 

.................... ..__ on au koxdne oaakiviehitus, millel lakatahe 

elamu osas one o ~ tel (nE~ed kaasajal ümber ehitatud). 

on ka~ saj al kro.r.JV -~u(l, t. l ( v isenud) on krohvikatteta. Hoo

net katab seinteat kõrgem poolkel :Jtus (ka teke eternJ.it), 

külgfassaadides lihtsa laudkarniisiga räästaeteg • oone aJ.g

a d aknad 011 väikesed, raami d l edate kz·ohviää.riet ga. EJ.a

mule on iküljele hiljem rajatud pu.i "teeekodaaJ.d. Ehi tu s -võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 
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. 
Park väike, kuni l ha., ·ue ühel äärel a ub Peahoone. Sell 

taga ojani laskuv aed. Pu.isi:n on lihtsa ku.jundu$ ga, kus esi

välje.k pu.udubf puud üh"t~uselt kogu al.aJ., on ainult ko trastset 

kõrvutamist: le is-saar, pärn-vaher. Lehiseid rahmiti ka sisse 

SÕl. u.tael ja paisjärve kallastel. argi 3eisund rahuldav. 

XUl statud viimati l97o.a., pildiatatud l~ 5. ja l97o.a. 
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.ll~ · kivi ~n, .AJ.aL ivi sovhoos ( odavere kihelkond). 

Ei käsitlet , kuna mõis on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitekt~ar·imäleatiate nimist~ase. 
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3. oi s ( iu:'l:oho ) • .. ·11. ·.limõi • 

onguta k/ , Aru 8-kl. kool ja onguta sovhoos ( õo kihel
k ) 

Peahoo.t e on 11j. k kah osaline kivihocne, mille pi cm o on 

Uhekord e, kellerda~ud, te agu ikiteljel liituv kahexardne 

osa on ülj el t vüh.e kl taam, O{llll ti korrused ho e tel ei iih-

t~. Kui Uh ordse korpuse ad on kits j kõrged,. aed:: on 

ku ruumid siis kahekordsel osal on DJ.ul:orrua va. tupidisel t 

al, r udu.kuj ulis e cltendega, ll'U:dolate ru d ega, t ine kor

rus aga kõrge. Hoone osi katavad lcm-..dad poolkelpk· tu.sed, 

kate oli lau.d IHJel s- vi, nüüd eternii • ...Lääs"takarniisid o.o. 

laitii ja siig vn prof'ileerinb>Uga_ üllekord sel. oaaJ. pool 1ilu all 

krepi · d atud laia, lameda ööga. oolviilu.d o.m vad 

sam proflll' a ile piiravaid .k ise. gsed suured alal 

ol-id t-.r dul.ised, n!iüd oonutatl.ld rMacistikuga, väik sed ak-

n· 4-r'.:tud i..,eC:. Ol'db u l;le ool'i us on ~·ua ·ujul 0 

6-.ruudu.J.i!Le p 
l ' 

~.heko:rdoe hoone po lViilu ... u.ud .ulin 

4-ruul!u a aken. ad .a "'V mõl p r te ah e 

deg·, sen av p ikaknad. oo kk el on oonel k1 aa 

si.msiga, :1.:1 .ko~·d se o 

koha.ku. ti. hoone se to r~ndlik lt Uhe ordse 

kor s otsafassaf la, oli al. elt lai s 1 eda kaareg d 

ava • Kahepoolega u.a äär1stavad kitsad '"' ad, mis ukse a lii

det d ü.hte pu.itlengi. I ii u..ks kui aknad kaet d aegmentakendega, 

·11 1 oli kiirtekuju.liwt raami· ega ru duo,)·i;ik. iirdo koondu

miaou.nktis ro. id. Ukse tahvlid olid jaota d lt:aheks pinnaks, 

.mndalam osa otileeri tud lij.atudega piira d rihveldatud in

~aga, tilal Sllure ro.mbi kuju.ndiga. Uks-ak n li ideeriti allas 

1972.a. remondiga. 
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eaukse ees paiknoa suur eklektilise kujun u.sega rikkali

ku.l t C. ckoroe i ·ud p-u.i -~palke!.!., Ku.s ""su: a u.ü pui teh spi s i. Tei

ne selline asus aicltUljel. Uõ .. &d 1 utatud. lioo" ahekordse 

osa katusel Qäilinud äga massiivne kroh~itud korstnap1ip, mil-

lel kw·niise ja vahevööaid. umid on u.n:f.llc.udscd. Peaukse tag 

asuval suurel esi ul on säilunud laemsalingutet;a lagi, kus pla.

~oon jaotatud neljaks Pinnaks rictuva~e võödcga. ristis rosett. 

Ple.foon on ä.äristatud laiade vöõdeg .... , kus _p..,.elvööd, lopsakalt 

m ali lu.d lillevanik.ud j ms. 

Hoone võib )ä:rineda X saj. II veerendist, ta on klassi t

si tlikus stiilis, millele sajandi lõpul liideti oklektilises 

la~ is vera"ldad. Lcem~alir .. f,'Ud e ikus või'lf pär ·ned nx saj. 

kes elt. o ele on kaasajal liidetud külgfassaadile uus korpus 

klussi elo. ana hoone seisund rahuldav. Kool on ilms lt 

likvide ritud peale l973.aastat. 

Kõrvul.hooneid oli mõisas arvu.kal tt .kuid aäilunud on 

vähe, peahoonega on seotud vaid ait. \,;lulise a on: 

tellselt 

istemgjs on pikk Uhekordn~ krohvimata telliskiviboone, mil-

lel lak .tuua h11one o~ste~. Ehi~ua omab massiivseid p.roportaioo

ne .. Ta o lcaetud noolkelpkatusega (katteks eterniit), mil.lel 

laiad fl"'t.i' 1~ ri tud ja eendl.lvad k.arniisid. oolviilu all lai 

vaheVöLi. I oon aknad ei ole uu.red, on 6-ru.udu.lised ning Paik

nevsd U.htlaste vah d ega, puu.du.v d ase1ld, v petik knad. ool

viilus üärisl;aVai laka oa alte..t:.lt romtJi · uli ed väikesed lakaak

n· • Katusel paiknevad 4 paariti · e~ ~ud ko stnapiipu. Hoone 

võib parine 1 saJ. lll veerer~ist. 

Laut on pikk krohvi ata telliskivihoone , mis algselt oli kae

tud poolk lpkatusega, näüd os iselt asendatud uue i lkatuse

ga. 'ääst · on Uleu.latuvad, poelviilu all lai vahevöö. knad on 
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lti tsad ja asu ad kõrgel räästa all. Otsafassaadi s paikn v suur 

u.ks on ra· · -tu.d laia ···· "'isegu, kaet;11d lameda kaarega. oone 

võio pärineda XIX saj. II poole keskel • 

!.!.1 n m·"'~?iivne aoilvimata telliak1vihoone, kaetud seinte s 

õrgema poolkelpkatusega. Räästud on laialt ületüatuvad, kuid 

alt [;;le tud laudadest tuulekastiga. - oone esif'assaadi keskosas 

on sügav ulualu.ne, mille ees fassaad· pil .~.ast eenduv kolme av ali-

tuvad kahele ümar-

sambale ja kahele kol.mveerl tc'.s b:üe, milledel baasid j& kapi

teeli asendavad kaks Vööd. AS ine kaara~.,a laiem. Kõikides 

kt .. artee on lu.ku.kivi. See o 1-:a Uikesto aidaakende lal!ledates 

.t:a<7!rsillust s. Akn""d on 8-r.m .. 1dulised. Ehi" u t võib lugeda XIX 

saj. !JJ veexarL i hooneks . 

.üedt:.i.kl.l!ilaja o . .c1 -väike, ku.id kõr -e krobvimata telliok1v1hoone, ,...._......... ~ 

.m~llc õrt;,'Use tin _ib telila tül E: <JllV kelder. oonet katab viil

lcatus (1~ taks eten.iit), millel tallistest astmelised, eendu

v~.d viilu- ja räästakarniisid. Semalaadne katus ja karniisid on 

hool!.€ l::üljel asv. al vaikesel madvlal väljaehitusel, kua paikneb 

sisceJ ii.·:o ke' l .. iase. SissepHäs hoonesse paikneb otsafassaadis, 

t ees o ... Jtõrge podes't nis oli varem kaetud lameda Viilkatu

seJe• vt:ra.ndloiga. oonel on ühe- ja kahepoolega almaid, vastavalt 

3- j n 6-.ru.udulised. Otaviilus on lakeaken kaetud lameda kaare

g&., mille sillus eri värviliatea · kivirlest. aillus kaetu.d lainj a 

fron · oonigu. i~cnt ambrits~ved ka~ ruudukujulist krohvitud põh 

j ag<! pe·i;iku. t, mille sees eenduv a i.ilirisega sõõrpetikttd . Algselt 

oli hoono katuse keskosas nel~a~ahuline terava kiivriga puitto 

aksndegc kõigis nelj us tahu.s, nU.U.d lommu.t~tu.d. See a on ehitus 

historits.:stlikus stiilis, ilm$elt ~Tiimase s · andivahetuse pii-

re at. 
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on äga suur ja mi t.meoe ine. Pargi põniosa mo ustab 

peahoone ii 

isi t1l1ed 

r pa~ ev äik ... e.~ vab<: juline p3I'k: is võrdle

u.:istun P:.t. rt b boon t. e.m Uhel kUljel ettu.r 

V1lj is hi aia ülesc..."ln s. ed, osa.v ka esivälja-

on pilgatu.d p·· nadest vaga · iheda allee 

g • ar p hiosa on a a kõrgel orunõlval, v ilda oj ani. 

iin on auur mete pa· ö il· s t H kedes j ltut skedeat, 

:!S UlcitU li.J:W. bakll~Ulised, 

ku d r lje p lJeel • On ol ud i ._id vaa-

tekoh·ti, kue v· a'ed iki or VÕi V S 4iUBkeld . ., samu.t1 lile 

a puanoonele. rJ e lteitft ~ usi<.1 algselt .PaY· ~j onid, ü.ka 

il el llee lõ~ u, p etsa fär 1. ( ·Jr..me"s r· ulda s sei-

s~ t.li • 

-~gis siu &sõi teel vä k aakivi il , llel kSJ.nid 

rinna i ed ... ee~ 01 1 servit1 ~ell·s est uttrte rombi-

a ii v se te nelja 

allulia te " lp ad ', • il karn 1sid ja ba sl • 

õe o u Unkake sel oi saa· d t es kWli 250 

u. ... ~l e cko aka.lmistv., mis õuil e Jt bä i ta tud. Al.J.e s 

iiK ik d m.assiivse lihvi tud grani1tplok1d aj • gusest 

vo zur ':U.hleni · · imt; ega. 

Kült-s~: U(. viimat11973 • .:-. ildi ta:tud 19 .6. ja 1973.a. 

;( 3ri ~ . · 

' . 1 
~ . . '-.. i iv nr .. J\ - 2.'2.~ 

-- -





;;;.-.;:;;;..:;:. ( ro illa.). õrval.l'llÕis, k:ullllls 

e riigimõiaa ·u.ll.!'d • 

t 1 n, Lonini nim. sovbooA ( annu ~ihelkond). 

Ei ole kalas· a ud. 

1 



5. AGE mõL (Ha bof). Lj.nnamõis. 

• äbtvere k/n, tllenu me sovhoos ( artu- k elkond). 

~oon.~ on kes mi e stl.UI·u.sega. Uhe ord e lihtne pu.ithoone, mis 

k tud se<l e&;; õr em viilka usega. (katte s e_ ii ·) . ~· äs-

ar ii i en !t:Ul ... sssadiõ.e lih ate, kitsast l"u.dkarn i 

det:, , mis viilu all kr pi tud vii u w karn ·is .Piludub. Seintld 

on ood rdatad rõh laudadega, nu.rkad 1 v rt1kaalsed k.;.. t lauad. 

end al ed raami tiku.d ei ol säilunud., 11lu.s paiknev at la

kaakru t ääri t""'v· • äike~ed r mbiklljtlli ... sd eknad. Hoone e 11'as-

sa ia ilmeva e kse ees • 

t ud. 

i pä:rined~ 

tusel 1 0 ec:1s s i 

11d p alkon on alg e välimuse k o 

saj. II _ oole keskelt, ·ta o k 

dis. 

Kõrvalhoo. ei st or... s .. il uhud & • Jlll t ~ ·.!re kui vat"'$ See o 1 .. Uri tud _...... ............... _........,.~ 

heas m.iit' J. ~ik s, Vadc däristami ks k su 

tatud telli t. ,eist o võrdlerni~i kõrge ne.jr abtüine lapik 

ko s· ... c:. • li onet ab viilkatn.s laia.1.t üleulatuvat räästas ega, 

millel vi··m~sed sari.k.aJ; aarid koos ... nnidegn ava"'·ud. Hoon, võib 

erk pu.udub, hoone Umbri t eb d. inu.l·t peahoone par m ools s 

otsaf saadia on 5 tihedalt üks i e kõr ale istutatud a 

Küla ta tud ja pildis ta d. 19 7. a. 





.. asluva .k/n, :wbol• ,_olho a (Kamoj a kil..~elkond). 

Peahoone on .P-hiosas hL.vin , temctst võib ollu säilinud v d 

kolm dik. nee on puhta vuu iga te~isteat ühekordne ehi~s, 

mis kaetu.d S-kj.vikatteg~ viilk tu ega. Sellel kitsad profile -

ri tud lao.a.l,...., nii i ''lg:f· ss did 3 ja v;.ilude • iiLlased on 

kaetud ho.:tisontaalluudad ga. m d ei ole suured, v.a. l atoa 

aken, s 11m el t oli ~t- .. colega ja 12 ultiu ;u. Otsafassaad is 

mingi väil'·e vüljac}'li tus, is vah ärl::seinteg · a tell.,;.skivi tä1-

te ga, ki ripinnEtd krohvi tud. 

Ehi tv.se oäilunud osa Võl.b pärinad n s • II poole kes

kelt. Tu on variue as ja maha jäetud ... ocne hävinud osa kohta 

ei saa teha järeldusi. 

~rv hoon~ oli mõiaaE!".d es Palju.! mitmed neist pnahoonega 

seo u ansamblilise2t. Enamik ehitusi ijski A s varemeie või 

rekon ·tr eeri tud. Ollllise.mad on: 

m ·a on väike krohvitud telliakivihoone, kaet~d kivi 

kattaga poolkelplau ega, millel eselt olid mingid laudkar-

n11si<.l. Hoo11e äikea e akende ...,~gne raamistiit ei ole säUWl.u.d. 

Hoone võib pärinedf! XIX saj. I poole st. 

_§oliotei!l ja-lau t on pikk hoone, millel ühise iilkatu e all 

kivi s seinte ga lauda ( tt-11.?) oone j Ptlidu 1t el-. mu.. Viimane 

on vooderdaiud rõh''landQ.degu. Akn .... d on. vLik ~e , G-ruudu.lised, 

tube on e laltas. Hoonet ka"'u~etl v· ilk Lu.s oma J üleala uvaid. 

rtiäataid, mis viilus :~ristatud tugasihoilliku ~ääatapitaiga • 

Elamu. kor s tn e 1 on 1 a a, karnii öid, k.u . ha.mmaskarniis. 

Rvone Võib piirincd XL s2j. IV eranJ.ist. 
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Kuiv ti n kahekor ne kõrLe krolvimG a tellis' ·vihoone, m2 

etu.d -J:j.v· ~ttet,b. ViiD~· t e '-"• Dellel viiludes ül tuv 

ra.äatad, caetud alt l·t:~dade a, külg:f.:.s~aadütea r a Jaiad J.iht-

iil o vahvärkse·.n· La. Kctu 1 on äi e 

e:..: j sta1·U.. u.u.l lip , mis :·ilu.nud aid os lJ. ... elt~ .Aknad n 

vä.i esad~ 1" ed, 6-_uu.duliaed. Ot vill -S o ... 11lgtal el v··lja 

lli ua iJ.l l kot iiici vÕ tmi ttks mää.L~ t.tud taJ.igu. oo

ineb l899.a., milline daatum hoonel, kuigi 

os i ase t või oll v eD. 

Ait on s:1ur k:roh:i u. - ~u.~ivieh~tus, mis k~usajal tllies ulatu-

sea rekon u.eeri t 1d. lgs~ d on mõned uud u. • julised •ruudc.-

lis3d t~.d . • ituo ~ärineõ möödunud s ·andist. 

e re itus, .us elamu on ohvi.mata 

tellist. s· , 1 t rõhtp ki est, o . .,al t rõhtvoodri,;.};:. •. 1.oonet kar-

t·b . eint."', !<"õ.r:e, t:o_ ivikatt"'ga. ViJ.lki;~.~Ur. JJm" on E,- u.udtl-

i s d, mi <~ e < uu.re • oo .e võ ib p.. in <... 

vä se.m 0 it ~ ihoone, i~ ka tud 

i sas~e äle~utuvu 

• 0 a ;·i s id n :.ri iku.d, 6-r lllise , kt.U.d on 

~ kroh · uta ell'steg~ düris atu ura n ega clmaid. lloonel 

on ka Ll.l al el tu. e aJ. ee uv eale hi ~.~us, mis ka.et11d 

1 u.dvoodrig ja o ab viilkatase. i us võib är a XIX 

s -·. o es on or u aJ. iimb e it tud. 

<.rk ei ole sUtU', t~:_gev ... •lt k hju.stat d -:Jhio::::e. oli reeulaar ---
ir elocmu.gt , ääristu d vabam· planeerin ·'-oa p giosooeP- , mis 

hcjuvad kõrv·lhoone VL.hel . et oo e ._ suh jõe kald , tam 

jä:· ringikujulise t~e p.i · ra tu.d e s i älj al~. lle küljel 

regulaarsete ~lleede 

t.oe'tt b sal!lu.·a jõe:.le ja paiojärvele tema ga. Par-
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gi õhiosa ärs ad j vaht:':' , on üJ~sikuid ,. i. õe kallastel 

:rJJdt ul.; o ~spõõs u. 

Pargi eisund halb, ta on funkt ioOl: it , k J s·ta ·ud. 

KU.laalia.tud Vl.imaiii 197 • a., Pildis "ta. ud 1_, 72. a. 
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artu Jr/ 
( ava)~ Kõrv 

1.1...~· a i.m. 

õis, kuulus Veaneri õisa juurd • 

lhou, ( a:c tu- -E arj ~ k helkond). 

~_..o.on.e_ on hävinud; oäil• ud osa mUüridest, millest järald~b, 

'"hoo e oli vllik kroh71mu telliakivi bi u .... , Uhe ordne ja 

niit. • oonc VÕ) s pärj,ne XI .j. II poole keSkelt. 

õis'"' kohta axv alt, paikn v omgakt-

s a rUhm~s, seotult peahooneg. 0 ulio m d on: 

LLu.t 01 -- p'.kf' l~ol ,.; <~t m uk. i i l :ltus l"llU t d. 
. •iden·t. .. !oo et 

-
kQ't· b kõree V iil . t atte s la Bt, r···äst ü.lea.latuv , 

a o;), 
• 

üb ~1· i .I-.... u PE nu ~utui ah e cg võr le ae "i n o.knaid, 

s .. .,rv.u.a.u] ine. ~mu· v,... on e i..> ga nin 

paaris"' "tH ou . s~ J<. l (.3 a ml. .m"" dl'-1 

r .... :.• • (. 1 C'One nurgad 0 telJ i'"' te. t, 1 01JU htw uvate p:t.okkiu 

na. ·tu, võ .ib pärinedt~. l ,..,. ~ 

.;t""cJ· IV ve ".n ist. 

~'ööll.s te.m~;.,i a on väikaem ü.h kordn k oh viruata maaki vil oone, 

lel uvaä.e külc l ja n ud t ~111st. 

ial · ü.le a uvate räästa te ga viilka us, illel lil t ad laud 

-

il. sid, ka uio:) kat-te s , - 1 

0 u tal 

(arve 

ki1.sa ·ualuse. 

ääst· esiküljel la u üle, 

u on v~ikesed, olid i selt 

• 

okac ~e ) 9-rlltlduli od. Ehitus lõ ib ii:.' ine d' 

oole keskel • 

ts on suur ja .ssii se~e proportsioonidega kivihoone, mis .................. 
- ukese ohvikat ga. oonet k· tab sointo. t kõrge pcolkelp-

katus (katteks eternii t), millel kitsad. üleulatuvad rää.st 

oolvi1lu m1 voodardotud ~ustl~udadegG. oone keSkoe o 

.., in in'\ taandatu.d sü.ga.v s ul alu eks. Hoone ots es on kõrge 

e u.d vt:rav d ei ole s~ilu.nud al n-sel kujul. 

iwus võib pärineda XIX suj. li po le kes elt. 
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~-on väike, eriliselt ujttndamata ~iheda istutuaviisiga 

Q s u a, domineerivad pä t v er, on · sikUd okaspuud ja 

.rcntxnatsed ka ed. Peahoone e s on väike esivaljak. P on 

fQnktsioonita ning eetõttu et is~ud, Kohati ka väga ri-

austa" d. 
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' 8. I Ts.AI.U mõi ( Ilmatz!Ü). Rüü tJ.i.m.õie. 

Täbtve:re k/n, 'J:artu Näidiasovhoos (-Tartu.-Maarje kihelkond). 

~oone on üh ord1e ning pealisehi~~.cga k~skmise suurusega 

kivihoone, mi kae'tud lemed.a. v i:t.katu.cegQ.. fiilka·tus on. k 

hoone keskteljal p:.dkneval 5 akna laiusel. >eale-hitasel. mille 

hoone pi.ki.teljega risti olev ka'tl.ls on kõrgem põhihoo e Katu.se

harj as"ti - vi . .:Lmane ula. b vaid pealeehi ijttse räaotakarni · si.lli. 

atusekatteks on eterniit, räästa- ja "Viilukarniisid on e.ndu

vad, rofilcari 1iUn ning otsafassaad J. viilude all krepi u.d, pe 

l sehi tuse viiJ.u. al on eendllV karnii s vaid väne kits am r: .. ···s-

takarniisist. t afassaa:lide krepi tud karniis on vi1lude al.l 

jätkatu.d ~eia .Profi~eeritrld vcr· ga. Samalaoone vcö kulgeb kar-

niisi kõrgusel pec:l ehituse ja põhik.orruae vahel. taas vahe-

oõ kulgeb eel pealiaehituse ak.nal. ..... ud ad e j ocnel. oo.ae esi- j 

tagaf~.saaadis keskosa pealise.P..i tuse laiuselt eend.11b k.arge.l t .. 

ä.lj A.ehi tu.a on Ka boone paremal ots:ilfassa~il. ee on kitsas 

ehi tu.s, m;La kaetud viilkatuse""a .. Tema räästakerniisid kordavad 

põhi.ehi tuae kQrniiöide vorme. lioone aknad ;-dknevad üht aste 

vehedega, olid võrdlemisi suured, kUid en l{õik kaasajal iimber 

ehitatlld. AlgMed on vaid peal.ehituse kolmnurkvillude krobvi

ääriatega ü.marakned. Osa hoone alu.sest on kellerdatu.d. 

Ehitus pärineb tõenilolisel t I · saj. l poole lõpu.st, ta 

on klassi t istlikus stiili hotme. Bsutnt3el sovhoosi keskUse-

na ja peale eo ti l96o.aas ·~ate algu.s~a heas .e·.sun is. 

Kõr-valhooneid on -võrdlerul.si arvu U.t., n·. moodustav suure -
ftuil tsion:::.aJ.se r!i!lru. pargi ab ... l ktiljel, 09a k'" aantee ääres. 

u.urem oaa hooneist~ on aga kaasajal re ons u u.eeri t11d. Olulise
.ad on: 
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a (ka teks eterniit), 

ehi t~;;.tue', võib 

viilud Pii laudade t. Hoone on l1m er 

.. s j. II ooleet. 

_ed.uikwna.i· (?) on väik krohvi ata t lliõ;)tost hitue, tihe

kordne, l tubadega hoone otatcl. OClL t ka ao Viilkatus, kat 

take ormi.kivi~ raaatad on laialt tileul· tL'Vc:rl nin sarikajalad 

. .ujundavu.d. Aknad on keskmise euu.rusegu. 6- uud li ed. o e 

vo li saj. lõpust või ajandivahetu elt. 

Laut-tööl1se1Ei1llll o"' Paarist p~alloel e t ehitusest rühm, kue 

nõhihoone on pikk ~~.kardne te111akivihoon~, mille otsal kahe-
1::or nc WöJ.iste elamu. Ehi sed on krohvima .~a ~ellisa intega, 

millest elamul ee.ndu.v karn1.is korrustc v il ~ itsad vööd 

õlani l~orruo, akualaudade joonel, aknal u.ü e ull konsoolid. 

I oonet kutah viilka "ll.S {ka teke eterniit)~ kusjuures elamu 

rüästad O.L ... lt · .... ll. iileulatv.V&:L, a~ik j ~lad ujun<l atud. Hääata

j e:·. viiluk· ·n s o:r1 kisa·~ ll:ist-st vö:Jn, ·s oi.sviilu all 

krepi tud • .Akl cd on elamus ii.htlt..sto vol~cdega, 6-ru.uduliaed, 

puuduvaid asend av cd .>e·iii a.knzd. ! ooned või vad pärineda XIX sa.j 

lõpust. 

T 11 o:r vüga iJ.tk ja kõi'tiO ·telliskiviehitus robv~mat sein e-

a, .mille ki iosa ;:; al pü.., dadest 1 ~ e e. Hoonet atab 

kõrg~ viil atllo :;lttek3 .,crniit), illel üleulatuvad rääs-

t d. Hoone esi:f s .. &. di lte kel rääo ·as Ulatu') laic.lt ü.le, mao

duo 3dc vo.rju.~n -e. oone tellissein· n i e neatud nurga

liccon:J.dega ja lJ.seenldeea o\.n -rass is, .. er.u v3d on a pin

n· d, millo suure uksed. Hoone akna on uu:r:ed, 1· eda k 

a ... i.o.g ee~ duva "e aknal.S'ld:.:!de cra. ende kohal. kul eL homm s-

lõi.l;. ""t: öö, r:illcs kõrgem sk.e a.c koh ki todi lak&;i ta.ulu.-

~~s i u pa · i i. iL 11õib lugcd<;;. 
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P k keskru..i. e · uru ·ee:· , mille ta ~k.iiljel eclloone. Hoone ta

ga avar -:ad. Purgi p ·stu v~b ujuline, algne ·c.e de rk e 

ole e.ruldt.. ·::w. CU'gi i?.ll ·r .is"'- ü.ksikute .Põlis-

P<l.Ude nl}.cl, e:!..s~~~ üko ~ät: Sllu.l" tamm peahoo e ea. Pargi puud 

võrdle · .... i iihtle;. t h~;ju u .. ud kogu pur · c.:lsl, riliawlt Uh-

.rni taw. ta, v. e.. õnetl J?äu:lagr pid.. g1 pärn saar, 

mänd, al1e:r; eksootideke :nttlud. 

iiJ.a 't u.d ~i ati j ild'stat~d 197~ .s. 
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9. ISS (I sako). Xõrvalmõi , kuulu KUriata õ a j u.r-
e. 

Tõ.nnu. k/n, õnnu sovhoos ( ~nnu el.kO d). 

tlb.oone on k is suurusega Uhe ordne, keskosa ahek dne 

kroh a telliskiviho e kõrgel · ikorru.sel. Hoonet ka ab 

iilkatu. , amu. ·i viilk tu.o ke ko al eehi u.s 1, ll 

h ristl. põhiho e katu.aega, olles sell st k tu.bl1 ti kõr-

e • X:atu eka eks o alt s-kivi, osal pl kk, osalt or 1. 

Rää ta- ja vi1lu.karni1sid on erine . Põhikorr ee r· .. ·atak~ -

niisid on as li profiili a, eenduvad ning toe a d astmeli 

est kon oolldest ham.maskarniisiga. Otsaf aalid s on ne 

kar iisid viilud all pi tud. S alaad s d karnii id on e -

liaehituse külgedel. Otsa! ssa~id Viiluk n 1s1d on i 

aet Use profiiliga, end vad, kuid o ta tud ü. ava hamm s

lõikega leia t e.hia õöst. Pealeehitus viilu. Um.britaeb nurka-

de tud a t 11ne k 11 , m1lle tipus nelinurkne karniisi-

ga bri ts tu v · 1. Karniisi all on V"dö , .mi all äär i a-

tu.: as li s karniisiga. Ka viilavälj s e on ts s o -

nu.rkne ehis öö, mille keskel end a isega · 

hoo e seinspinnad on rikkaliku.l liig nda ud. kor ne ho e-

oa endub le.mis kü.l.gfa aadis kergelt. Et eend an kü.ll lt 

lai ( 4 a.kent), iis h one kaheko dne osa domine b ehi tu 

side • oone kk l o ulat\1 t aaki st, t -

da eraldab lai, profUeeri tu.d tellissim s. Põhi orr11 e akend -

l.au.dade joo el ku.l eb k1 as horisontaalne vöö, s oetatud 

hammaslõike ga, in kitsas ah V'dö kulgeb põhikorrus aken e 

kohal. H aslõike karnii kulgeb ka teiso ... orru.se aken 

u.sel joo el. in liigendavad vertikaalsel nurg iaeenid, 

eendu.va kesko a nurka el a a n gapil strid, to ad ii-

lu.de tu.d nurki. Pilas l. j n 11~ enide innad on liig nd -

tud kõikid hoonet ümbritsevat ahekarniisid ja vöödega 
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Aknal on V'c!Srdl misi suured, 6- .ruudu.lised, rühmitatad külgfas

saadides üldiselt kolme kau.pa, pu.udavaid asendavad pe ikakna.d, 

eenduvas keskosas kah kaupa. Aknad on ··äristatu.d nurkades ker

gelt laiendatud tellisääristega. Lai illu.s eendub samuti, mis 

on ülalt k.ae tud laia, astmelia karniiaiga, see toetatud ham

maslõike ga. Kuna pähikorrnse ja keskosa teis korruse aknalau 

to uvad hammaslõike . a Vööl , ·is otsa:f'· ssaadide tu.bade aknad 

toetu ad ainult k1tsale aknalaual. , milla all amuti h aakar

niis. Il.ma äüris eta. ja karn11aide·ta on vaid hoone vasakpoolse 

o sa.fas aadi viilu. kiilged 1 vad väikesed lakaaknad ( 6- u.udu.-

lised), mi äär1stavad suurt lakatoaa.kent. selles :fassaadis on 

eSkel äike väljaehitus - esik, ~e tellisa inad on lao u.d 

puitvahvärki ja mis kaetud 1 da kelpkatusee;a, kat eks plekk. 

älj aehitu.se kõrval. n teine, eel väiksem, kust pääseb keld 

risse. Sokl1korruee aknad . on ruudukuj ul1aed, ääristaiud tellis 

t6 a, ra.am1stik 8 - rut.'ldulin • Esi- (parg;J.-)fassaadis omab ho-one 

võrdlemisi u.ure uitverand , s kaetu.d lameda p etusega, 

ka.ttek pl.ekk, räästlld on laial.t ü.l ulatuvad . J:kendevaheline 

kande ""re ti eendub seinapinna , sõreatik.ll ahed akend kohal 

ja 11 liigendatud pinda:lega ittahvlitega • .Aknad ka ru.ka raa

mistiku.ga, mis koosnevad erisu.uru.stega nelinurk e st ruu ll

dest. erandalt lasku.b kõrge kivi trepp kü.ljel, lDili e o se par

ki. Hõ"'on katu.s 1 on ebakorrapära 1 t suur hu.lk t lli.tJkivi

korstn piipe, mi omavad karniis ja vöösid. Kors a otsad on 

laiendatud. neis on ri tikujulised petikud ning ül e eendu-

a , as ellse profiiliga karn1is1 toetab hammaslõige. u.m1d 

hoon s o osaliselt ~ilaadeed. 

aega on ehitus bistori sistlikus stiili , .ku.s pre al eri 

ad klassitsistlikud otiivid, ta võib pärineda viimasalt a-

j andivahetuQel t. Hoonet kasutatakse elamana ning ta on hea 

seis is. 
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~.alhoo.neid on mõiaasttdamikW3 ttkaiku.d, need Paiknevad Pargi 
-

äärtel. Olalisemad on: 

Ta~l - väike k.rohvi tud kivihoone, mis kaetu.d viilkatusega,. 

katteks lsaat. Räästad an iileu.latu~ad:, otsvlllud Piletlaudadest 

Hoonel Oll suured, lameda~ kaare ga uksed, kusjuures uksed on 

vooderdatud ru.u.tkalasabamus·tris laudiatu.aega. Aknad on väike

sed j ru.u.du.ku.jullsed, 4.-ruu.du.lised, mis paikn vad suur te .Pe

tikakande tilao aas. Fe tik.uii o.n aga .raami. tud profileeri tud kroh

viääris.teaa. Iioone võib pärin da algselt XIX saj . Il poolest, 

olles hlljem. osaliselt fi.mber ehitatud. 

Ait, ndllest algselt säil.WlUd vaid Uks ots, on krohvi tu.d kivi

hoone, mis kaetud i{lkatuaega." Kattek on vanal osal s-kivi, 

räästakarlliisid on killgfa-asaadi.des eendD.vad, kergel.,t ProfUee

ri~d ning karniisi all kulgeb kitsas vahevöõ. Otsafassaadi 

poolviilu. p11rab lai, ll.L'Ofileerimata karniis, mis Viilu all 

ltrepi tud. Algne uks on lame-da kaarega, aknad aga. hiljem ümber 

ehitatud. •t võib pärineda ee~ nx saj . algus st, ku.igi teda 

on hiljem pikendatud. 

Pgk on keskmice suurusega ning toetub ü.he ldlljega pikale pala 
-
järvele. Ta pu;iatu on noor, peahoonega i.Ulef#aline. oone aset-

seb pargi ühel otsal ning te a tagakiiljal on vaid .mõni hoonega. 

paralleelne kaserida. HoGne pargifassaad on aga avatud suurele 

ovaalaele välj aku.le, millel vaba, looklava joonega ääriatav 

paiatll. lUud on sellea vabades su.urtes iiheliigUistes rühmade , 

kus pÕhiliigi ooduatab arandlikult kask. Temaga on kontrastia 

suured kuuse grupid, peahoone läheduses ka nulu- ja l.ehiserüh

mad. Väheaelt on vahtraid. äljakt1t iimbritsevat puistut läbib 

looklev r:Lngtee, mis vüljl.lb mitmes kohas .Paisjä.rvele. Et park 

asub ava.-tu.d, metaatus maastikus, jõekase lamedas orlls, on t.a 
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.maas ikt1s mõjllsaks dominandiks. Pargi 

t Plludllb funktsioon, ltu.i isttl 

eiaund on rahllldav, 

isu:nd o hea. 

·lasta d Viimati 1972 •• , p:Udista'tnd 1968. a • 



1 



10.. (J a). Lin.n· is. 

Tartu linn ( ' 1ar aarja elkond). 

'P ahoone on üh kordne kivihoane~ ll 1 la.l{atuba hoone ta·tel, 

s i ollikorra , mis r lj e i t tingi t· a p gikü.lj J. vä. a 

kõ:t • Hoonet ka ab väga lame kelp atua ( at ek etern 1 ) , 

lel eendu ja ki·cea profile r1 tu ööga rääs akarni1a. Xi taas 

vahekar iis kulgeb ka aknal.audade j oo el.. oone esi- j tag -

fassaadid eenduvad kergelt 3 akna laiasel t eakri aliidid, 

mi kaetud l edate kolmnu.rkViilud a. eid ü.mbr1tsevad kar

niisid kordavad rää talt niiside orme. iiluv · j ad es on u-

red aegmantaknad r mduk:ujuli t raa.m.idega. Hoo alm d on k1 t-

sad, kuid kõrged, 8-ruuu.duli ed. aiknevad korrapäraste 

vahedeg·, pauduvaid asendav petikud. Keskrieal11tide akende

vahed on teietest k1tsnmad. Põhikorruse akende all asuvad okli 

aknad, mi · akUljel võrdl 1ai s ured, ka tud lamedate kaarte

ga. uuduvaid asend avad pe tikakn" • Ots at sseadides on katuse-

lbss väikesed puidust väljaehituaed lakatubadele, mille V1il

katua d o avad eenduva ja lihtsa profil.eeringuga karniise, sa

m aadne o ka kolmnur iilu iimbri tsev k niis. oone katusel 

r.L eetrilis l t 3 aasiivset korstnapiipu, ·s o av ke.r-

ni1se. easisa pääs on hoon e äljel paremal t~ival. Tema 

ee on varikatusega 1ah in palkon, mille Uh~poolse kaldega 

k tust o tavad lihtsEWi ealedad pui ttu.lbad. I .. oone tagakül.jel on 

ag· reljeefi tõttu vä a kõrgel oklil võrdl miai uur kinnine 

klaasitud pu.itveranda. S e on ka tud lameda viilkatusega, mil

lel katteks plekk, rällsted iileulatuvad. Akn~d on ured, liht a 

ruudu.stikug Kand eõresti ahel akende koh 1 ja l lihtn 

puit ahveldia. Ver da ee on ki as lahtine rõdu, ktls laaltu.b 

kitsas, kõrge p ittrepp a a. 
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oonet võib lugeda kl· sitsis ·J.ik s stiilis ehituseks 

XIX saj. II veer dist vÕi aaj d i keskelt, veranda ja laka

to VÕi ad ärineda XIX saj. lõpust. Hoonet kasutatakse las

teaiana, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole äil lld pal · u.. nad pai Imevad regulaarse 

ansamblina eahoo.nega, esi äljaku. kü.lgedel., osa ka k uge al. 

_..i - su.u.r j m ss;i.i e maakiviehi tu s, mille ltrohviltatteat 

ulatu.v d pinn:lle k vide põsed, krohvis dekoratiivs t kivikil-

ltt tik • o e atab kaa aef1le viilkatus, eterni1tkattega 

j pU. tlatldViilwie a. gne on lai ja kitsa profileeritud vöö 

g rää takar ·is, mis lu.bab oletada algset kalpkatust. Ka sok 

.kel on er da d ld.tsa simaig • Hoone esi:fasch adi keskosas on 

4 1 d at kaar tiku.t, mill krohvi tud pindades 4 aidau.st. 

etik\ld on õr kaareg , uks lameda kaareg~. aid send 

vad ü.ksi d kitsad pilud. oone VÕib pärinedP nx saj. I poo

l s • 

ka tu seinteg võrdse 

kõr ega laastu.kattega kalpkatila a. ein'" on vooderdatu.d 

rõhtlaudadega. gsed ~~ad on pea rutilluku.jul aed, 6-ruuduli

sed, äärietatud l ade piirdelaudad gu. o e ta{! .ü.lJele on 

ehitatud tiibhoone, is kaetud põhihoon st m al m poolkelp

katusega (katt .ks eternii ) • ellel em.u · · kl t .. as, til lll.atuv 

rä"'staa. a alr..nad kordavo.d põhihoone o i. Seinad, i samuti 

aetu.d rõhtvo riga siin raiu u.d .ris u ca a. Ho õhi-

se võib pär1ne a e oonega s ast aj t, juurdeehitu X 

aj. III eerandi t. 

all (? ) on ikk ( k ~ te p · nd ste · ) krohvi tellis-

kivihoone, mio u tud laastuk ·te o. vii.J..ka~.i e a. ar-

niisid on e nduvad, ~ eli e lo-ike ga. oone esi~ saaii 
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kel on 3 arkaadiga ko.aristu. millest äär.m1sed kinni .müUr1 ud. 

aarist lamedat kaarte sillused toetuvad ahel kõr le el-

ja ahul.isele t lliski vi tulbol , millel talu.mi vtsö. ifassaadi 

tiibad l 0 kaks kaarpetikat. mille kõrge kaare all alaosas 

äikes aknad. Kaarpetikut all. eenduv ss. nde ah 1 

aga s, mis omab ü.laoea amuti e gm.entpetiku. Ho et õib 

lugeda klas 1 sistlik otiividega ehituseke nx saj . II poole 

k elt. 

~on väike, hää u.nud. Puid on grupiti kõr alhoonete 

vah 1 ja ta a, peahoone ee aau.v piltlik el inurkne esi vä.lj ak 

on et • Puid on aid peahoone ta akü.1jel ja otstel ahe

tult hoone ü.mber . oone taga on aga avar, lasku. a relje figa 

aed. õie ttdamiku kiUjele jääb kitsas org Paistiikidega, 1-

le ümber puid vab s rü.hmade ohtr alt. P'õbiliigik on pärn, 

ahcr. Pargipuude seiSWld halb . 

Xülasta~d viima i 197l.a., pildiatatud 1968.a. 
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äk a lr/n, Xaagvere Eriinternaatko l ( õnnu. ih J.kond). 

täie ulatuse , te a kohal on ehi ta tud 

1950. -sta el väga suur 3-k rdn ter atkooli kivihoone .. . 
Algne Peahoone oli s ti awn- ja liig ndatud kivihoone, 

mil~el oli iihe- ja keskosa kahekorruselin 

1 l& liidetud olme ordne a iivn tornil 

hikor pus, mil

e tii hoone .. 

Ehitust kat d urdkelpkatua d. einavinnad olid r alilml. t 

liigendatud kern11s1d ja ah ?tSödega, hammaskarn i sidega 

ning kaarfriiat ga, katll 1 ol olu.utidega ii .. istatu.d e 

me tviile. Kõik aknad omasid s l edaid Või kõrgei k 

avasid. Palju oli k mitmesu.gu.seid veran.daaid ja la.htis~ 

palk eid. oone oli kujunda d histori teis· iJals stiilis 

p eudoba1!'ok11ke motii idega j~ ta ..,õis pärin da X a,j. lõ

pust. ä Isamaaaojas. 

Kõrvalhooneid o as is arvu.k , osa nei t olid seotud pea-
. 

hoonega ans blilisel t, kuid on ses hävinud. SäilWlu.iat 

on olulisemad: 

ali tsej ampJ a - äi tlb kordne kivihoon l atu.badega hoone 

otst 1. oonet kat b seinteat kWli kaks korda kõrge , S-k1v1-

k tt ga poolkelpkatu , .mill l enduvad ja proftleeri u.d rääe

takarnii id kiil f saadides ja poolviilu kelbakolmnurg W.l. 

Hoone akn on äike s d, pea ruudukuj ul1 ed, ääristatu.d i. -

s aste laudpiireteg , mis akna all omavad ki t Pr f'1leer ud 

ka.rnii i. Algne raamistik on 12-raudu.line. Ot viilu.a on laka

toa kahepool gu akna kõrval ka k1 as ühepoolne 6-ru.lldtllin 

aken. Ehi ·u.at võib lugeda eel X III saj. lõp V51 a.j di-

vahetu hoone • 
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Kuivati on -väike kahekorruseline ehi tu s kr oh 1ka tteta lõhutud 

maakivid st, ill avad ää:ristatud hrunbu ate plokkidena tel

list ga. oonet k~tab al ula~vate räästastega viilkatus, kat-

teks 1, aet. Kõik avad kaetud lamedate kaart ga. tu el on 

iiks sale, kuid kõrge neljatahUl.ine telliskiVJ.korsten ja ve l 

kõrgem n lja 3huline l !.ldadest tuulutuakor ten, lle~ laiad 

profileeri tud vahe- ja ots ernii id. Tuulutuskoratent katta 

plek -katus omab välj õigatu.d räästapi si. one ühel ot a

f saoooil poolkaarekuj t.üine ramp teise korrtls kõrgu.seni, mis 

ää istatud maak.ividega. itas võib _ärineda XX saj. algusest • 

.;;;.:;::..;::;.;;;:,.._,...~ on ehitatud suu.rt aeda piirava õrge akivist 

ringmüiiri siseküljole. Temast on aäilunu.d klaasitud osa ots

tele ehi ta ud kaks ru u.kujulise põhiplaaniga äikest maakivi

ehi tas , mllle seinad olid krohvi tud, ukoed raami -rud krohvi

ääri te ga. Ehi taa:i. ka avad laastilk ttega ja ld ast ü.lealatu-

vate rääst ste a kelpkatnsed. 

II poolest. 

ituaed võivad pärineda XIX saj 

Viinavabrik on aäilu.nud hoon t hu.vip vaim. See on aulll', 

liigendam ta kahekordn maakivihoone, ille kivide vahed 

laialt krohvitud ja d koreer1tud kivikildudega. Kivikildtldest 

mitmesuguseid piltkujundeid: kiriklld, elamud, rattad, hobused, 

iniJnesed (kaabtldega), ristid, jm.s.naivistlikus laadis on ka 

tekst: "Ka~a+epckoi b~O-Jab ning ehitusdaatQm: 1863. Hoonet 

katab seinteat kõrgem poolkelpkatus, katteks kaasaegne vormi

kiVi. Katusel on 1 i.ad, pro:fileeritud, krohvitud rä.äatakarnii

sid külgfassaadidel ja poolviilude kelb olmnurga all. Pool

viilu külged 1 on lai, lame öö. lgfassaadide räästakarniisi 

d all kugeb lai krohvl. tud vöö, mis allosas lõpeta d astmeli

se karniisiga. Se karn11s kulgeb ahevööna ka poolviilude all 
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Hoo e nur e d n kujunda ud laiade nu.r aa. il stri te ga. K sai

fassaad~ lii endavüd 4 Pilsstrit. Hoone ake desUstee on e -

rllkas. , i- j aga! ssaadis on põhiosa akendest kahel korru-

s 1, ii steise l·ohole aset .. tud r.:tudukujulistest ja 6-:ru du.l 

test akendest. Ioone esifassac.di iihel otsaJ. ja otsafassaadides 

on "'ba k .t korru~t läbi ad kõrged teravkaarelisad pe tikaknad 

v 1 a.kn ad. P e tiku ·te põhj d on kr ohv i tud. Osa p12 tiku id o.mav ad 

sllosas ukao, ü Ow teravkaare li a.k.na. eravkaareline on 

ka suur poolvillu aken. Kõik avad on raami ud laiade kro 1-, 

ääristeQa. See a on vabrik huvipakkuv ehitus, milles kõrvuti 

klussit istlikud j· pseudogooti otiivid. 

Viinavabriku otsale on eraldi ehitusena püeti ta tud kah -

korruseline U.ma:ra põhiplaaniga suur orn teravatipulise katu

ega, millel 1 as u.kate. Katuseräästa all on lai, rofileeri

tud ka:rniis. Korrus te vah l on lai lame ahevöö. Seinad 

erine alt vabrikust kr oh ikat g • ni ülakorrus ruuduku · u.-

lised aknad on ka tud lameda kaar ga., oma ad kr hviääris id. 

E amik akend st on petiku.d. Samu.ti on petiku.d enamik alakorr -

s altend st. Need on su.urenlad, teravkaarelised, s ti krohvi

äti.ristega. Teravkaar 11ne ka lta suar, kahepoolega llks . Torn 

võib ol~a vähe hili em põhiho ne t. 

P k o suur ning tmeos in • Peahoon e s on regulaarne 

piklik eeiväljak, mis piiratud ringteega. VäljakU keskteljele 

on suunatud sisse õidutee, ääristatud alle ga. äljaku keskel 

kaev põline künnapuu. Rin tee väliskUl i ääristab tihe par

gipui tu, ku puud rühmitatud vab alt. i· on s~~i ja tih -

d istu tus ii siga p .. nade gr ppe, iikailru.id iberi nulgi, lehi-

seid. Peahoone taga on väiksem m~ldterras ning kuni a.jõeni 

la ku.b väga pikk uudest liige dama a välj , m1d Um elt i 

liigendenud k t ed. Jõgi on peahoo est nähta • äljak n 
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ääriststud tiheda lehtpuupuistuga, mis eriliselt rühmit ata, . 
ü.htlas ekraanina raamivad väljaku. , kontrasti annavad vaid 

vähesed kuused. Põhil11kideks on vaher, jalak , pärn. Xo anda 

pargio a moodustab tagaväljaku paremal kUljel l~itt suurem leht 

puupaistu., mis tiheda Uhtlae paistwna laiub väljaku., Emajõe 

ja sinna su.ubuva Luutsna jõe vahel. Seda pargiosa läbiv vaba

kujuline t edevõrk ei ole säilunu.d. aanteedel on ka pärna- ja 

vahtraaJ.le sid. Park on sõjas tllge alt kclljustatud, keskosas 

tänapä val rekonstraeeritud ja heas seisundis, 

;) .metsistunu.d. Osalt piiratud kõrge taraga. 

j a1 ho oldamata 

· astatu.d viimati 1974. a., vil.distaind l96o. ja 1965. a. 
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12. KAARLI (e lsberg). ··u.tl "'is. 
- ~ 

Tartu k/n, Här.m n1.m. kolhoos ( artn- aar · a kih lkolld). 

Peahoone on hävinud, vare eist ilmn b, et ta oli keskmi e 

euu.ru.aega, il.mael t Uh kordne pu.i theone madalal oklikorrusel. 

Siseruumidest keskosas oli osa telli eintega. 

Kõrvalhooneid vähe, kui n ed e ahoone ga seo tud 

samblil1s lt. e ik bä • Olu.lise ad on: 

}iaut - pikk, krohvi.m.ata me.akivihoone, a:Lle madal vare. 

all - pikk, nohvitud {o alis lt) aakivihoone, millel lame-

d a e kaar eg uksed ja akn • V ääri tega. Hoonet on kat-

n d laaatukattega i.l.lk ti.J.s (sisse langenud). 

rineda XI saj. II pool st. 

i us 1rõib pä-

Ait (?) on arisenud,. sällunud o s. 1 tu on krohvi tud nein--. 
t ga aakiviet, mi oli kae ud algselt poolkel a sega, nüüd 

sällunu. osal iileu.la at rääs aste ga ja laastukattega viil-

ka s. d 6-ruu.duli ed äikse ad aknad. oone võib Päri 

neda X saj. II peol t. 

P k on väike, kuid e iilse, va akuju.l1 e Pl ringu.ga. Par 

tihel äärel asus p ahoon .... , mille ta a1···1jele jäüb avar vaba

väljak, r ami t1.1d tiheda pa~deekrasnign. See .latub kaarj alt 

. eahoone otsafassaadid ni. Põhiliiki ek. o er. 
kuid r·Aamiv h ljastns on liigendatud verti alsete kuuskede 

j nu1 de ga. P -'t"k on häaöuv, a..lt j äo tud in võ s astunud. 

KUlastnt d ja ildistatud 1972 •• 
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1}. KAARLI mõis ( X:ar~sberg). Xõrvalmõis, ku\llu. Vara mõisa 
juurde. 

Vara k/n, ara sovhoos ( aarj a- agdalee.na k1helkontl). 

Peahoone on väike ü.hekordne k.i vihoone, n1llel tcbe lDkakorruse 

Hoonet katab viilkatus, a·lle -kivika~e asendati eterni1diga 

1960. a. lõpul. Räüsta- ja viiltlkarn:i.isid on laiad ja pro:f'Uee

ri tud, viilu.de all krepitud. Hoone! on mod al sokl.ikorrus, kus

juures sokltel on rõhutat' d luia. vahevöö ga. oone aknad on kit

sal, id kõrged" 6-ruudulised. Viilus asuvad 2 lakatoaakent 

on ää~ista~d väikeste nelinurkae e aknakestegu laka»ealse 

~latum.iseks. Hoonet on kaasajal korduvsl t rekonstrueeritud, 

aJ.gno ehi tu s võib pärineda XIX saj. III veerandist. a on kasll 

tuoel koolina ja heas aeisu.ndi • 

Kõrvalhooneid an mõisasü.dame s väikesel arVIll, kul.d nad pai.kne-
-

vad võrdlemisi kompaktses rühm2.~. osalt seotud peanoonega. 

H one id on kaasaj e.l kohnntl a u.cl u.u. teks taj udustekc. Olulisemad: 

ednikwnaj a an väike üheKo· dne u.i thoone, kaetud Poolkelpkatu

se ga (katteks e ternii · ), millel ü.lcu.latuvad rä.är;!tad. Hoone sei 

nad vundamendi veelau frt kuni aknalaudede joonel kulgeva vahe

lauani voouerd "'wud viis t~t:tUdu:lega, kõrge al õh1.1audadega. Ak

nad o.n äik ~ , r·a&mJ.st..l.k ua •. J oone võib .Päl·.J.neda XIX saj. 

I- peol k~skel~. 

Töölistemaja on pikk ja madal iihekor ne krohvitu kivihoone, 

llel viil.katus (katteks e erniit), räästad üleulatuvad. Hoon 

aknad paiknevad tihed"'s reas, on keskmise suurusega ning 6-ru.u. 

dulised. Uste ees on väikesed laudadega vooderda·tud tuu.lekojad, 

k t eks viilkatu.s. Hoone Võib pärinad XIX saj. II poolest, 

ilmselt lõpu.veerandist • 

...1_! .on au.u.r telll kivihoone, millel õhuke krohvika e. Hoone 
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poolkelpkatus on kae tid S-kiviga nin rekonQtrueeri tud osal 

juba e erniidiga. Rääa"'~akerniisid ja ool-viil · elbakolmnurga 

all paiknev Äa.rniis o lih t nd, a.ud Elde st. 

u ri~uu. Säil Ud o & kaskel Ou ki s s uluäl e. Hoone võib 

pärineda sc.j. ke el t või III v er~di t. 

Lau.t on p· õhakeselt krohvit 

ga iilka'tUse a (k t k eterniit), äb:s'llsi 1 alt U.leu~atnvad 

Akn on kaasajal rekons u rl.·tu.d, amu. i ka.a ajal r~a d 

juurde hitu.s. Algne hoone Võib pärineda n:X saj • lõpuveerandi 

Tall-(? )-el.amu. on pikk hoone, mille mUiil·id 1 otud lõhutud 
-

kivide t. u.rgad ja av e ktU.jed l otud tellist s ham.o vat 

plokkidena. Hoonet ka ab kõr iil.katus (katteka etern it), 

illel iileula a ad räast3d j pa tlau.dadest otsViilu.d. SU.ured 

tallitlk ed on ka tu.d lamed kaarog~. oonc ot a.l on korter, 

mil~el väikesed, 6-ruuduliscd aknad. Kaas ··al on 11oonet ju.urde 

hi tuseea reltonstruceri tlÄ.d, fJJ.S ehitu VÕib är:m da nx saj 

lõpust. 

õöl.isma..j a (?) on väike krohV · 

j a nu.rkad el asut a tu 

oonet on k nud algs 

e li , viimaa ·el ham u.va e plokkide 

kl aus, isasema ud viilkntus g 

(ka te s e rni.i t), rää cd kJ. al i.Ueula u 

on 6-ruu.d lised. 

tead aknad 

Park on väike puude alu n linurksel äikesel .. siväljakul, mis -

• 

piiratud teede · a majandu hoo etega. Hoon ette on läetud v··i-

ke väljak. Peahoone b selle aga, tema tag aljel ~aikneb 

aed. .bi.pu.u.liikideks on vaher, bobukaet· • · uderiihmi ka kõr

valhoone e taga, i ssesõidu ee läheduses, siin v d av al. t lmuse 

grupid, mõned 1ehised, na.J.u.d. Park on hääbu.v (eelkõi 3 väljas-
pool is dant). 

~~..Cl'totatud Vi • ati l97o. a., ildist 1961. ja l97o •• 
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Luunja k/n, .Luunja sovhoos ( :~:artu. aarj a kihelkon ). 

P ahoone pikk liigendatud puithoon , llel Uhekordne 

põhik rpu.s j e kitsa ah hit\leega selle~e vasaku.le tiivale 

lii etud kahekord e ruudulmju.li e põhiplaaniga tiibhoone. 

Põhik :r st ka 'ab i ·lkatu (kattek e erniit), millel ge-

val eenduv ja otileeritud iJ.lu- ja :rä.ä.stakarD.iie, ka:rnii

si all jõu.l.ine hammaslõi e. Katuaes on välJaehitusena k 

ajast pärinev lakrikorru.a. Hoone seinad kaetud rõbtlaudvood

riga, :mida liieendav?A üksikud pui tpUastrJ.d, need ka hoone 

nurk~el. Põhikorpuse aknad on VÕl~le ·. si uUlU'ed, 6-rUudUli

sed, ääristatud prof:i..learit~ piirdel udadee& .• On ka iiks suu

reJ11.9 kolmepoolega akel'- esifa3sc.....Cis. '!:ii ··elli vus eendub eaifas 

aadi frondist. T~ on kn tud väge lameda kelpKajasega (kat

teks eterniit), millel l&i j a ~u GV~t G ndu~ ~äästakarniis, 

kõigil nelj cl ktiljel toetatud har..'1m3olõikeg .. Karn1is1 all lai 

vöö, mille alläärel kitsa vahe~arniio. Sada toetavad 1laat

rid ei ole kõieis fassaadides säilunud. ii on neid 4 põhi

kor puae oooJ.e suu.natt'..d fansa.ad.: s. Selles seinas o säilv.nnd 

hästi k·_ algne ~ti.stlaud"rooder. Alnkorro.se Uh tl,jste vahede ga 

a,kr1 ad ko ,., c.Vf r,õb:ikor.Pasc ~Jrnaid, teise kor~L1se aknad on ag 

mP.da.la:nad, pe~ ruuduku.julised ja 4-riluduli .... ed. : oonetiivaat 

on 3stfassaadi ic~zeisev välj 3pää kivi ...... repig: .... Seega võib 

.. (;.o-r et lue;eC t:. klr~ss:i.tsistlikuo stiilj o ebi tu~ekti, tõenä.oli

solt XIX saj. II vcer~~·ia, tiibahi· us ilm olt ~ähe hilise

ma.at [)el·ioodir:;t. 'T'a on )eele söda kooli v:.jadu.~~eks osalisel 

l'eko.ustrueeri .t;ua , oli 19Eo. e... -:-atatel kas:l. us.:l veel koolina 

ja rahuld 2Vt?, ;, oeiat.:m.d.is. 
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õrvalhooned on enamuses hä inud, msi4 imisväärõeid ehitusi =;;;;.,.;.. .... _.._.... ............ 

.lllõi aasJ.d ames ei ole. 

ar k on kah eo saJ. ine: peahoone ee s on avar ai älj ak, mi s puu -
de t pea liigendamut , mõni puu äär stab vaid peatreppi. 

e oone taga ü.ksikpu.udega :var aed, mis l skub lähednee Em 

jõe SQ~aa, kuh~ hoon v~ d. ~u~ · teise os mo ust 

... uur pe.rk.me· s kuni äJ.k.e-Kabinc. ksrjamõi..."ani. se on valda-

al. looduali männik, mis täienda~ad pärnede ja vahtratega, 

samu.ti rikkc.likult dekoratiivpõõs&ctega • .u • ._.ontee~ mõiso suu

nas pikk allee, põ~~l1eelt vchtrutest. Park võrdlemisi met

siatunud, tueevalt kahjustatud sõjast. 

KüJ ast tud vi m?ti 1_.6') ..... ) _dld ·nt "ttld 1961. a. 
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pe a j älj ~ wU. 1i. Iluone 0 • il..Ul.sel t suu.re.m 

u1 tebi tus4 

rvcl.lloonei.st allee - ne 

· U.ride äiAese hooned. 

?· ·k o.u äi.k ' - id nooremate, vab ujul.is~ u.wle u.ppid 

hulgas on jälgi v ·m ruast pargist, mis oli ilnl:3G t regt.llaarne, 

tihem~tu.d pärn es·" ju a:n.mcdo t allee Zl irikut ambritaeva 

pargiga. ark sõjast ning hilisematest ehi tt1steat tugevalt 

k3hjustatud. 

Külastatud viima i 197o.a. 





16. SUURE-UMBJA õis ( Gror -Camby). Rü.iitl is. 

Kambja lq'n, K bja 8- l. kool ja Kambja sovhoos (Xambja 
kihelko ). 

Peclloone on su.ur liheltordne krohvitu pu.itboone, mis pooles 

o ·s kiilgf ssaadis väike

sed peaJ.eebi.tused, laltatube on ka hoone ots 1. ~oonet atab 

seinte t kõr .m poolkelpkatus, is annab h1 us 1 massiivsed 

pr rt ioonid. att s laa t, räästad on kitsad ja lih sa 

1 tkar.n.ii side ga. al.is h1tustel on kolmnurkviUud, mis pi1-

ratud samalaad s te karniisidega. Pealiaehi t11ste Vi1lk tuse 

n põhikorpuse ko.tu eharjast c.dW.amad. Esifaas adi viilu-

väljas on alle ur entaken., millel kiirtekuju.line raa-

m:Latu.s. K.ü.lgtassaadide on aknad ha.rvalt, kuid ühtlas vahe-

de ad on seejuures VÕrdlemisi suured, 6-ruudulised, 

ääris atud kõik (ka seeJllentaken Vtilus) laiad 1 profileeri tud 

piirdelau.dadega. eali hitu , mis krepib lemis fassaadis 

rää okarniisi, omab esifassaadi keskel aksakne., mis ääris

tatud kitsaste ühepoolega, 3-ruuduliste akendega. Sama on 

allk rrusel. Kes a äärtel aga on mõlemil pool Wts u.ur 

kol epool ga ja 9-ruu.udul1ne aken. Peaukse ees astla VJtrem 

suur u.i ~ erand a, abekordn , all külgedel t klaasi tud, U.lal 

a.vatu: • eraoda oli ka tud lam a viilkatusega, mis oli mõle

mil korru l eta d eklektiliee ilmega puitt~padega. !ei e 

korruse rõdurinnatis oli aluurse lõikega, rüästas kauniatatud 

pui tpi tsiga. Praegu on veranda asendatud äikese plli tesikuga. 

Ka ta akiiljel oll keskosa m g1 palkon, iin U.hekordne, ee 

ag ei ole säilinud, aid seinal kits as ahekarni1s. Siss -

pääsuelaks keldrisse ja majandusruumidesse on hoon vasakul ot 

a.uf as s il vä · e aed ilme tud väljaehi tu. aed. end e kohal kaks 

lakatoaSkent poolv~il 
' 

s · ·· ista d väikeste nelinurk ete 
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ja 4-ru.u.du.liste lclmake 1dega.. Lakatubade almad on väiksemad 

põhikorruse akendest, nad on samade mõõtmetega nagu peale-
. 

ehi. uee aknad tagafassaadis. Ruumid on hoones ant'ilaadsed. 

Hoonet võib lugeda tildjoontes klassi tsistliku.ks ehitu.

seka ilma 1 t veel n saj. sl.gu.saastaist. Ta o k tu.ael 

korteritena ning rahu.ldavas seisundi • 

Karvalhooneid oli mõisa Pal.ju, ku.:l.d nad on kas tugevalt iim

ber ehi ta tud VÕi hävinud. Hooned paiknevad funktsionaalaete 

gruppidena sissesõidu ede'l. Olulisemad ont 

Vesiveski on su.ur liigendamata kahekordne krohv1 tud kivihoone 

s kaetud kõrge viilkatusega. Kat eks on laaat, räästad tile

u~atu.vad. Aknad paikn vad iih.tlaste vahedega, on keskmise su.u. 

rusega, 6-ruu.dulised. iiluaken on seejuur~s kaetud kõrge 

kaare ga. Esineb ka petik aid. Iloone võib pä:rined"' XIX saj. 

li poole keskelt. 

eie.rei on keak.miae suurusega kroh im ta maakivihoone, .mil.lel 

hoone nurgad ja avoo äiiristatud ellistega hambuvate plokki

d ena. Algse id aknaid ei ole säi1tmud. Hoonet katab seintest 

kõrgem poolkel katus, millel katteks laas • Xii1gf'assaadid s 

ja poolviJ.lu kelbekolmnurga all lihtne lalldka.rniis. Hoone 

võib p .. ineda n.x: saj. II poole keskelt. 

Ai t-ku.ivati on väga p1klt krohvimata maakivihoone, .mis kaas

ajal ulatuelikult :rekonstrueeritud {eterniitkatt ga viil

katus, jms.). Algne ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt 

õi III veerandist. 

Ait-kelder on väike kitsas krohvi.mata maakiviehi tlls, mi 

· iiski Usna pikk. oone on liid tud peahoone paremale otsa

fassaadile. Ta on kaetud la.astukattega viilkatu.eega, millel 

püstlau.dadest otsviil, räästad kitsaJ.t üleu..l tuvad. Uksikud 
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avad (uks) on e d kõrge a.aravaga. Ehi lls võib pärineda 

X e j. II poole e ~t. 

Ait {?) on keekm.iae uuru.sega maakiviehitus, mille kroh ipin-

nast uJ. vad välja kivid e ed, krohv aga d oreer1 tud 11-

lust· ga. oonet katab kõr e laas a te ga viilka , millel 

tU ula u ad räästad. Avad o raami ud .krohviääristega~ see

juur s ü.hes otsaf ssaadis on kaks Utu' t kahepoolega u t, s 

omavad lam.edaid kaari. Uksed vooderdatud rõl tlaudadega. i-

t s õi ·· ined a X saj. IV veerand 1st. 

' 
s d omineeri val 

kak pikka Pf.II'alleelboo et, mJ. ithendatud · v eehitu.otega. 

Hooned on krohVitud kivi hitused, kaetud 1 lk tustega, mille 

laialt iilsu.latuvad räästed. Ubel ho el .. ilunud algselt ava

tud viiman oar a. aar ja- penn, teisel hoon 1 otsai'assaad 

ü.mber ehi tat• a ... mi iluk • oo e te akn d on V8rdlem1si 

suured, raami tud krohviääriateg • Ka e jal on ho ed tund -

alt rekonstru.eeritu.d, Uks näJ.teka rahvamaj ak • kuid algselt 

Võivad pärin da XIX • II poole lõ eerandi st. 

Vali aejrunaja on k skmis wuurusega kahekordne kiviehitus, 

kaetud . viilka~uaega. Hoo e on tän päeval täies ~l&tuae re-

konstrueeritud, algne ehi s võis Pärineda XI ·• Il po le 

Park on suur ja 1 e osaline, mil~e ·ingi kaks su.urt pais-
-
järve. Põhiosa peahoone j es on VÕrdlemisi väike. o ne ees 

on ovaals baku.jul.iselt looklava teega piira ud esi äljak, 

teine s a ugune t kõrval.. Esiväljak lasku.b paisjä:rveni, 

mis teda piirab kah lt kaljelt. Täljaku.l valitaevad oka puud: 

erakordselt dekoratiivsed lehised, aks ne~st on esti sell 

1111 vani.mad (ca 250 a.), ··s hargneb m pinn lt. Samuti 

gruJ erkivaid kuuski, nulgi j e tsuugasid omalaadse kol-
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le io in urgi k.iiljal. Tii 1 astask dal kõrgcndiku.l 

teeder1s põliste lo u like män idega, kust avaneb vaad pe 

hoon le ja tema ees laskuvale äljale. con aga s11ur, .mü.ü-

r · deg piiratud iljapuuaed, mis oli ka dekoratiivaia üle -

ande • 'J.:ein aed aslla v i te j amaja taga, samu.ti pi:lra ud .müü 

r.tga. Far i hiosa oodusta aga suur pargi.me ts kah 1 ool . 
pikka, lookleva kal.dajoone a teist paiajärve. elle par osa 

alguses tihe, kohati ritta is tatud puudega (põhiliselt pärn 

sa, mis läheb üle vä m.itm es.iseks leh - ja kaspuup1.1ist 

ille põhiosa moodustavad õliaed männid, on ka kuuaki, v -

her , pärna. iltk.ali.ku.l t on ar k.me t as dekor a 1i v põõsaid. 

Teed on abakujW.1sed, kulge ad paral.leelselt veehoidlaJ.e, 

vaat kohad on avatud e ale, osa asub veepiiril, osa aga ma-

ala el Uiva.KivipaJ.jandi e • etsas on välusid, mis arkee-

ritud kohati ka t dega. etsa kutsuti " ustmetsaka". 

arg!. seisund he , par tsas rahtüd v. Viimane rekonst-

r11eerimisel, eine paisjarv taastatud. 

Kalaatatud viima i 1975.a., pildista~d l96S.a. 
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Kambja kl , Kambja sovho~s {X bJ.a kihelkond ) . 

Peahoone on kahekordne suur kivihoone, mis omsb keldrikorru

se. Hoone katus an kaaeajal ümber ehitaw d, ta on etern~it

katte a lame kelpkatus, omab laiad, lihtsate laudko.rniiside

gc.. räästad. IIoone esifa aad on liigendatud laiema keskrisa

liidiga ( 3 a.knavahet) ja kitsamate külgrisaliitidega (kaks 

akna a.het). Risali1did eendu:vad kergelt .. Tagef'as aadis nad 

puu.duvad. salii tide nurgad on kujunda ' d alates soklist 

hambuvute ru.s ikkvaodri taga. einapin.c.ad on liigenda ud ka 

hori..,on·i.aalsel t. ad al sekkel o.mab k.i tsa si.msi. Jõuline 

1 ofilee.ri ud vahekarniia ~u..tgeb slvkorruse aknalaud ad e ·oo-

nel. Korru.at ahel ku.l.geo sam.u.t 1ai vahevöö, .mis iilalt 

kaetud pro ileeri u.d karllii~iga. Hoone e.kaad aiknevad üht-

laste vahedega, on su~ed 1 akorrueel kõrged ja kaetud kõr 

kaarega. S~lle korruse esifassaadi aknad on kõik kaetud pro

.fileeri tud kaa:rfl'ontooniga, mille al.anuxgad akende s gment

kaare joone~ sama profiiliga karniisiga ühendatud. Tagafas-

aadi aknad on nelinurl:sed, kaetud kitsa si.msiga. Teise kor

ru~e aknad on väiksemad. Ra istik en kõikidel akendel uus. 

Hoone eaif ssaadi keskteljel paiknev peauks omab samuti seg

mendikujalise valgmikQ. Ukse ümber an seinapind ru.ateeritud. 

Xa kõikide alakorruse akende all vahekarniisist madalamal on 

aeinapinnad liigendatud lihtsate ristkUlikukuju1iste tahvli

tega. Pea repp on madal äikene des-tiga ja mõne kivJ.aatme

ga. agakal·el on uksel väike kõr emal aseteev segmen -aken. 

Ilmselt oli hoone algselt ühe rruseline, ehi atud hia

toritsistlikun stiilis ning pärinede Xl saj. lõpuveerand1s 

Tei.ne korrus VÕib ärineda praegu.s s u.lotnses kaasajast. See 
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~a vahevöö korrue te vahel võib olla se hoone r""äs v 1 .. ar-

n ·is. I:oone t . as1.1 taks klubJ.- j ad ini ena, 

tu on heas seisundis. 

on palja, teatav osa oodustab peahoo ega o

tu.d ansambli, osa .,eede.ristU ja järve ääres ·väiksesei 

:f'unktaion aJ.seid rü.hmi. Enamik hooneid on varemeis õi ilmber 

ehitatud. Oluli~emud on: 

_! on säilunu.d vaid osaliselt ( kolmondik). Hoone oli tellis-

tost, krohvitud ning kae poolkel katt ega. Räästak.arniisid 

on l·iud, sügu profilcerin~ga ning poelviilu all krc,i~ud, 

vi ilu. oll j ii tkc u.d 1 c.i a v cllevö ö ga. U a ·e ohcl .ku.l.gs b s e inc-

pi."l.."lal ec.nduv ~ aimaiga ja profileerin _ · vahekarn.;.i..;. J~si

fccsa~i ~n liigendar.ud .k· liseen1d. S.lles fSwsaadio eli ul 

olune, .mille oes lameda+e ka~tegt. ,j'-' lu.ku.ldvidog<.. kaar1s~u . 

.mill'- k:.mnw! ·toetuvad madalatele nclinurks~tcle 3a.mmastele .. 

I>~e11 ld, nrofile ringuga te.lwniv;·ö. Oou ka.aristuot hoone 

tiibadel oli petih"Utcna.. Otsefassaadi peolviilus o.r. ki t os 

ju kõrge vi1luclte.n, kaetud kõrge kam:egu. C~'"'"a võib hoonet 

lugeda hiliskl ss tQi tlikuks ehituseks 

.;.;,..,......";;:;;"o;;;......,;;;;;;.;:;;;--. ( ':') on "L,.-ti.a.le kujttll.lle kxohvim · li · e 
-tellJ. ·ii!L'loonc, is k·- tud vo kel katase a, kaasaegset 

ka tematerj alide kõrval säilunud ka set s- "'-vikatet • .Rääs-

t i.ilcu.lo.tuvud, vaid pcolvi lu. ltelbakolLIDurga all lihtn 

lau.dkarni1s. Hoone võib pärineda I ss.j. II pool keskelt. 

Laudad moodustavad suure ehitu.sterühma, mis e amuses ulatus

likult kaaaajal rekonstrueeritud. ärkimist väärib Uks maa

kivist hoone, mille ki.videvaheline krahv tib.edBlt dekoreeri

tud ki ikildudega. Hoonet kattis poolkelpkatus (rekonstruee

ritud vjilkatuseks), illel eenduv ja profileeritud räästa-
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k nii , peolviilu epi u. • Vii on aruiia1ta. o 

nu.:rgad on kro vi tud derliseenig', 1 hambub m.Wlriga. 

A ad piiratud krol vi;: ·i · ga. oone võib pärineda nx saj. 

ke kclt. 

oli võrdlemi 

eäil.Wlud vaid osaliselt (alla poole). oone 

su• · li.hel ardno krohvi tu" iviho e, kaetud 

kõrge viilkatasega, ka+te a laas , vi 1 laudadest, rääs-

t üleulatuvad. .Al-n - on hilisema raamiotikll a. Ehi tu e -võib 

pärin dA nx aj. II poole ~{eckel t või I veerandist. 

a maakivih on , mis kivide-va-

l 1· ses lo."ohvipi.nna 1 i or 1 d k.ivikiJ.dudega. Hoo-

.... 3 · • atao la:..:..., till\: at e ja illeillatu a~.~e rüäs e ega viil.k 

-~:.s, otcviilud rõl .. tl · adest. ül; .... l iilgfass il katus tü -

tub laiemalt ü. ... e, .mo ust ad s diave e pul.t oatid le to -

ta ... va ki toa l' .... ataal so • ..r.vcl uamit d i.ell· ste a h buva 

vlokkiden • i tu õ ib ..,är ine d XI a.J. I oole keskelt. 

•J:all ( '?) on pikk k.rohvitud kivihoo.ne, ka aj ü.mberehi us-

~e a moo ta u • H one, omas algselt poolkelpka Uwe, millel 

oliei lai· pro:fil. eritud rääa ·~akarniia d, pool i1lu al.l kre 

pi <i. ·· gfas adi k telJel paiknevad väikeaed kolmnurk: 

viilud, mie krepi't d r··äatakarniiai. tlhtleste vahede ga vä:L

kesed almad on 6-ruuduliaed. Hoona võib ärL"l.eda XIX saj. 

keskelt. 

Töölistem ~ on äike krohvitud kivihoone, 

ate r··:-·ata.s ega poolk: lpka.tusega ~katte s e 

e tud üleulatu

rni.i t). gsed 

... ad on v:.:.i resed, 6-ruudulised. Ehit s -võib pärineda nx 
aj. III eer diat. 
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hoone, kaetud seintest kõr 

suurem krohvima a ll1ak1 i

poolkelpkatusega. Selle~ lai, 

eenduv · a profileeri t11d viilu ja räästakarniis, Viimnn peol

viil al.l krep.i d. aitakorras l hoone otst 1 ka lalt tube. Ak

n on keskmise sau.ru ega, suurte 4-ruu.du.list raamid a. Sis

sepääsudel on ehit~tud varikatus id või väikseid laadpalko

neid viilka uste all. oon võib päztined· XIX aj. I "Veeran-
diat. 

~ n suur p i hoone, mille eint s pUstprussid vah d t· i

d ud rõh plankudega. Hoonet katab väga laiade ü.leula vate 

rääatas ega poolk lpkatus, kattek laas • Sarikajalad ja mu.

ri u.d otsad kujunda ud. Hoone võib pärin da XX saj. alguse 

Park n keskmise suur\lsega.paiknedes põhiosas peehoone ee ja 

hõlma te teda poolkaarena kü.lgedel t. Jlae.n el t läbi elj 

krohvi tud tellistulbaga raamitud värava ( lbad sokli ja kõrg 

kapit liga, nelj a tabulia d, profileeritud karniisid ga, kroo

ni tud metall.kutllidega) peatee suunatud peah.o e kesktelj le, 

iimber. Seda liigendavad vaid ü.kei.kwi e dermännid, raam1b a

dal hekk. Rin äljakut ra b tihe lehtpuu.p k, põhiliigiks 

pärn , vabtrad, ka iiksiku.d kuased. Peahoone taga järveni las

kuv ehi aed, millel äärtel puid. Aias 8-nur.kne paviljon, mil

lel maakivist krohvimata eokkel .. Lamedat plek..i a aetud kelp

katust etavad 6 betoonsammast, millel vahel betoon1st lii

gend pindadega rinnati • Sambad o.n sal.edad, 8-tahu.l.ised, pro~i 
• 

l eri tud talu.miVöödega ning lag toetavate puidust tu.gikäppa

dega. Kataseharjal metallist tuulelipp ehi. s aastaga: 1886. 

Parki Piirab võrdlemisi kõr krohvimata ak1Vimiiür, kaetud 

s-kiviga. Aias kitsad, telliskiviväravaid, mtiü.r1ga eotad ham

ba ote plokkidena. Väravaavad lamedat kaartega. Park on heas 
se1 u.ndi , järve piirkonnas hooldamatu.m. 

lülastatud viimati l973. a ., pildietatud 1963. ja 1 7o •• 
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18. iitlimõis. 

X bja lr/n, • ol ( bja lko.nd). 

one, .mille II korru 

pä vase ·· i tolu.ga. gse, ühek rus 1 ee e ·· is-

k ·u.na avalt ·· linu.d. Hoone oll pikk hit s, 

sel k ll rd tud. ka a ln1a, e ndu: e.rniisi, 

mille all profileer , otsaf saaadide ol· viilude all 

:ti vab ö • oo.n.e esl..fa e i s in pind on ertikaal el 

enda d pilastriteg 

ne ke o n .Pa a 

ta"t'ad k 

i ata ad k1 t a 

ja llb • oo

dega nin rõh11-

a d neid ääri ava te Pil tri teg oon 11 adel o e i-

fas a.adi vi p ikaken, amu t1 äär i t -

tud pil ·tri ta a, kusjll as ul t11 val o.n p -ri p1la trid 

L1g1l · edueel s viisil oli uj datud hoone tagakUl • 

Aknad o V5rdle isi u.ured,_ pea ruudu.kujulis d, rühmi t 

paari ti nin raami tud 1 de krohviä .. 1st ga nurgad laienda

tud. lgne ekn&raamistik e ol säilunud. !lwnid hoone on 

anf1l dse süsteemis. 

oli al.gne ehi tu s 1l.tnselt IIl aj. lõp veer di 

barokkstiili ellita • Umbere atud hoone on ool, ta on 

hea seisundis. 

p al j 11, ku.id n ad ad o alt par-

gis, o an ed ääre väike t s haj a1ud riibmades, 

enamik are eia. Olulise on: 

o .. l.ke ohvitud ivihoon , 

mi k e tud oolkelpk tuseg (ka teks et rn t). llel it-

ead, liht ad laudkarniisid, poolvi'il püstland est. Alga , 

väikese ekn· d ULt e raamidega. Hoone VCSib pärineda XIX s • 

al sest. 
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Aedniku maja on väike puithoone, kaetud laastuka taga pool~ 

kelpkatusega, räästaatel kitsad ja lihtsad laudkarniisid. 
' . 

S inad vooderdatud rõhtlaudadega, nurgad . ~~stiste katt lau

dadega. Aknad väikesed·, 6.-ru.u.dul.ised. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

Töõllstema.ia o.n väike k:rohvimata kivihoone, .millest gool lao

tud tellistest, pool lõhutud aakividest. Hoo et katab lei e 

üleu.latuvate räästa t ga viilkatu.s, katteks laast. oo.ne nu.r

gad laiade nurgaliseenidena, viilu. all lai vahevöõ, mille 

nurga 11 asetatud telliatest ehisvdö . A. ad on ra tud een-

du.vate lliakiviä .. istega, 1llel nurgsd laiendatud, eendu-

v d ka laiad, l eda kaarega sillu.sed . one keskel eu.ur uk s, 

mille silluse kohal kitsas kaarfrontoon. Aknad 1-ru.udaliaed, 

lakau~r~ äärista ad illus väikesed aknad. Hoone õib Pä-

rineda XX saj. algusest õi ajandivahetuaest. 

al.i sej ama.i a on väiksem ilhekordne krohvi tud ki vihaone, mis 
' 

kaetu.d hoonega hästi proport ioneeri ttld poolkelpkatuse ga. 

Sellel katteks laas , rääste.d on kit ad, U.letü tu ad. Väike-

s ed aknad ja Vl.ilaaknad on r tud kit aste, krohviääriate-

ga, aknaraamid on hilise ad. Hoonel on p e - a lahtine 

suure pui tver anda madala viilka tu. 

d XIX saj. III veerandist. 

all. Ebitu võib pärine-

Lau.dad olid ru.udllklljuli ea sule tud plokis, o.n hävinud. 

Ait on VÕrdlemisi suur aakivist krohvilnat ehitus, mis kae--
tud poolkelpkatusega (katteks eterniit). Omab tellisteat l~u 

as ·melise profiiliga räästakarniiac kQlgfassaadidel ja pool

viilu. kelbakolmnurga all. o ne pärineb ilmselt ZIX aj. III 

veerand 1st. 
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Kuiv i on s ur m kahekordn kroh t ma iV o , miiü.rid 

lõ t.ud i ide st, , vad e ääre j nu.r d telliskivid est, l o-

ud hambu: t pl iden • o katab ülenlatuva e r····st 

teg i lkatu.s, ka e a laast. 0 aviil d ptistlaud est. ad 

· ga l ed k areg , 12-ruu.d li ed. Hoone võib ärin da ll:X 

aj. l st või sajandivahetus l. • 

g.i a on väike 

otsal , teisel l.a 

oh vi 

• oone 

telliskivihoone, mill l Uhel 

ka ab lai. alt üle la tuv 

r··ä t·. a viilkatu. ~ k t ek 1 oone nurgad kuj tud 

lai e i een ·de a. L ed at - arte uksed ra · t d 

ol.~.vi: ·: i stega. oon või pärineda "'' j. I veerandis • 

Kaitn-kelder on kõr e, olv ata aakivieokl~ga ehitus, mille 

sein ÜJ arpalkidest, ri urg' "'• oonet kata ül .etuvate 

r·· .. sta~tega Vlilk" tus, mis alg clt is olla poolkelpkatu.s. 

atteks on lat..st. Keldrios 1 ed te aartega aknad. tus 

võib pär~ed~ X saj. II pool keskelt. 

~...- on suur nin i eos in • P ahoone ü ri teeb suur a a-

ad ala, s on algselt paiknenu.d barokne r gulaarne aed. el 

1 at s .. ilwmd. err esidek s dat pinnad ning pär aallee 

fragmendid. Se pargiosa hiljetll rekons r eri tud - hoone ta

ha is 11t t uur maid ja ti da.id nu.lu.- jo lehi gruppe segi 

ahtrariihmad ga v akujuli stiili • Ok sp d ga õi l t-

putlall edega ää.rista ka pargi lle osa ääri. g1 e 

s rvas 1 eae1s a oa a hea em ll. e lahendus s vab julin 

park, kus uuderii ai utatud ontrasts l t. elles pargi-

osas k korr· pär e id iike.. id a vali t e j am j juu.r s, 

kus samuti leht uuriihmi. ar i on k anl perio il riku.-

ud õunapl.lu a raj,. i ga pargivälj le · a k ootili te t .. e 

duatega. Par seisund rahuldav, ohati õsas ud. 

Kül t tud iimati l972.a., pildist d l97o. 





19. KARLO mõis (Carlowa). UUtlimöis. 

Tartu linn, artu Pedagoogiline kool (Tartu. aarj kihel 
kond). 

eahoo.ne on uur, liigend atu.d j eriperiood id 1 rekonstruee

ritud boonetiibadeg~ kivihoone. Pahikorp se moodustab ke km1 

e suurusega ühekordne ehitu , millel on 1 atube hoone ots-

tel, omab k ad a so klikorruse . o e e elj 1 on risti 

ho n t läb v ühe ordne, samuti soklikcr.rusega ehitus, mis n 

põhihoone kõrgem j eendu.b :faasa~ides tugev t . oone 

fassaadis omab see eend ka lakata.be, mille ak:n d viilus. Põ 

hoone katab poolkelpkatus, millel murdsarikas . Algne S-kivi 

kate on sendatu eterniidiga. Keskte jel asu at ehituse 

katab viilka s, m~lle hari on PÕhikorpuse katu e arjast 

kõrg m. Põhiko s amse :rää takarn11sid olid tead, pro-

fileeritu , Uüd on n ed likv deeri tud. amuti on lammutatud 

varem katuseräästa .. ohal ... setsentld puidust jõulise k:renel e

ringuga ehisse in. Jr e o as pai:Y..n~v välj achi t s omab se vas u 

väga laia j eligaval t PrOf:tleeri tud räästekarn11si, mis ee

jutlres eendub. Karniisi al.J. on lai, profile r guga V"õö, 

da nurkadel toetavad laiad, urgapilastrid. •si:fassaadi on 

eendi kolm väga kõrget akent, külgedel Uks . Aknad on kaetud 

kõrge kaa.rega, mille aJ.l 8-ruudu.line raem.is+ik. Akende vahel 

u.la uvad va.hevööni 1 d ad 11 eenid. Algselt oli keskmise ak-

na koh&J. mõis manilm app. äästakarniisi kohal on esitasa 

dia ehissein kolme aknaga, is samuti kõr~ ka eg , selle 

all 4-ruudulin raamistik. Tegelikult on aken vaid keskmine, 

seda äärista ad petikaknad. Ellissein on lõpeta d laiale Vöö

le toetuva a tmikviiltlga, mille tipus eenduv ja Profileeritud 

karniis, selle kohal aga kreneleerin a. Astmikviil pinda lii

gendavad ü.marakcn ja aed ääristavad liseeni • räljaehituse 
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ette on ehi ta.tud väike eeskod , mille lame katus on väikeseks 

rõdo.ks saalile, mis Paikneb eendia.. Rõdul on ma.lmvalu.et pseu.

dogooti motiividega rinnatis. Algselt olid hoone esitassaadia 

ka nurkade~ saledad neljatahulised kahekordsed tornikesed, 

ilmselt pu.idust ja krohvi tud. Tornikeaed omasid petikaknaid 

segmentirontoonikestegQ ning nende nurg~ olid kitsaste Pi

l~stl·itega. Tornikeaed olid lõpet~tu.d eeneu.vate ääristega, 

mis samuti kreneleeritud. ·ärise1d toetaeid voluudikujulised 

kousoolid. ~änapäeval on nurgatornikased l~kvideeritud. Põhi

korpuse aknad on võrdlemisi uured, paiknevad ühtlaste vabe

d.ega ja on 6-ruudulised, ääriatatu.d laiade, profileeri tud 

pi1rdeliistudega. Hoone katusel on alles mõned algsed kõrged 

korstnapiibud. Need on krohvitu.d, robkete ka.rniiside ja V"öõ

dega. Ruumid Põhikorpuses on anfilaadsed. See hooneosa päri

neb ilmselt veel XIX saj. I!teerandiat vBi isegi eelmise sa

jandi lõpu.st .. Väl.jaehitua on hoonele .PUstitatud ilmselt juba 

nx saj. II veerandil Või keokel. See on säil1 tanud veel 

klasaitsistliku st111i Põhikujanduse. Hi~toritsistlikud ~ga 

tornikeseds kreneleering katu.sel Jms. pärinea ilmselt juba 

XIX saj. II poole keskelt või lõpust. 

Põhikorpuaele on kitsa vahekorpuse abil liidetud suur 

tiibhoone, vahekorpus on seejuures eeifassaadis tugevalt 

taandatu.d, pargi:fassaadis on seinapind ü.hes frondis. Tiibhoo

.ne on paigutatud põhihoone pikiteljele risti ning ta eendub 

väga tugevalt, u.lt~tuies peakorpu.se f'assaadijoonest ettepoole. 

Tiibehi tus on kõrge soklikorru.sega ning kõrge Peakorru.sega. 

Ehitust katab viillatue, mille al.gne S-kiviket on asendatud 

pleki ga. äästa- ja viilu ttinbritaevad karniieid on lih s ad 

j a lsiad, kusjuures ~~äästa.- ja viilaaJ..u.st karni1si toetab lai 

ü.ma:rkaartega ehisvöö, mille kaared on toeta ~ d konsoolikes-
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te~e. fass adi kol nur iilu nurkadel j ipu.a on tellis-

tes laotud kr hvi d neljatahali d viilu rnikeaed; mill 1 

ah e ei n·ng Ulal endnv, ka sooli ela oetatad nii s 

ja s da lõp av krenelee g. arnikestel on ahkudes kitsad 

· ar a 1· sed avud. Tornikast val el on vi l ääriatatu.d as 

meli e rinnatisega. oklikorruoe aknad on nelinurkaed, äike 

sed, põb.i.korr se aknad aga suured, 6-ruudu.li ed, kaetud kõr-

e piiratud kitsast J:..roh-v"i.li.ä 

kahe konsooliga o ta tud eenduv clmclaud. Viilua on kolmik-

en, samuti kõrgete kaartega, kusjuures .. e ine aken ···· i 

vat s kõrgem. .Akende el.l ü.hine kcrniis. See tiibhoone VÕi 

pärineda X ~j. kesk lt, kuid ta on his oritai tlikus stii 

lis a b r hit t~ II poole keokel Vöi lõpuveerandil. ellel 

1 tusp rioodil o Ustit P~d ka tiibe tuse t gaküljele 

uur neljatabulina ko korr eline tor , ille lame katus 

n piira ud rinnatisega. omist a an v k u aated 'rartu 

õ ürg ru.J. • 

See a on eahoone ke ruk t ·· emalt kol est suuremast 

ehi us, s eainda~d mitmed stiilid. Hoonet 

o kaas g e e ü.m ere 1 ustega lihtsustatud, a on kasutusel 

int rna ina 1ng hea.'3 s is· dia. 

=::...:;.;==o;.;;.;;;.;;...:;;.;:;:. oli mõi s õr lemi~i PalJu, en 

ga ai wna tul ~ .1 aldi rtihmana, s. h. r11w! Wu!j ulu 

ahoone-

audaplokk 

su.letuc:. aisehoovi,,;)s. jt., ku.id need :-1o1e t1~1lw ud n o linna 

hoon tea Umbereh tatud osad • Al wel il el läh dan n: 

it par 1 elläär 1. oon on krohv im - a ivihoone, mill l 

avad, ~ .. äils'ta.Karniieid J 1ur 1 lli es , ad el 

see·uures en uv ·····is • o one VÕ i .t'är ine ..... XIX saj • III 

veerandist. 
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~ on askmise suuruse a, tänapäe al säilunud lihtsa kujun

u ega h jut t d i ta u :viisiga pui tuga, pÕhiliselt ärn -

d st ja vahtra ea • On ka Uksikuid alle e fr gmente. egeli

kul t oll. park selgepiiriliselt r e_ulaarse 1 eeringuga, kal

d s tong, ill kohal asub peahoone on tas. da d errassi-

d ks ning all Pill' tud kõrge aaki vist g~iUriga. Teede-

võrk, mis osali. 1 t Jäl Ji tav ka tänapäeval oli regul arne, 

r1a~uvat teedesJsteemid ga. P k hiljem muudetud linna 

pargiks, mid läbib lai, tr ppidega kõnnitee. argi seisund 

on rab ldav. 

1 atatud vi ati 1975.a., ildia atud 1968 •• 



• 



20. (Castor). Uütli õis. 

s e InvaJ.i 1 k du. { nn h lk ria). 

on su.uru. e alii .nda ud '"ivilloon , 11 1 

sok.l.ikor u.s bi uao 1., õ a 0 e 
... korr eline . ~ a u ku e ord e 111gend -u. 

mata ebi tuE, uille 3 hekordne. 

P'õhikor st katab 1 -kattega k l a , ah kordse~ 

o al. on hoon pi ·1 elje a ri ti herjaga lame viilka ns. 

Hoonel on l i a, een u.vad ja profil rl. d räästakarnii id , 

mis p lee uae kohal krepitu.d. akarnii 1 all lmlgeb 

ak d oh.al kl t as õöt b a atult ko ehi 

t· · • ealeehit se kol.mnu.rkviil o üm 1 t tud s ti eendu-

v t j pro~il rit d k niisi t, ui .i see on 1 s • Hoone 

põhi orruse 0 it kõrg d j -ru. uli d, kahel 

p ol 0 s i 3- oole ent . eis 

on , pe UKujull.sed, 4- ruudulised. 

segm ntaknad. l.k aknad o.n ra 

viäitr i s · e ga, los iVi okli ~u atel keldriakendel 

n vaid ä .. is ... oone esiktUjel on kea.lme, pealiaehitusega os 

rõ t atud läb · kahe orrus liseenide a. se ees on a 

väike ki vis · , mill 1 lame, ü pool al eg ka us, U.l 

g d el õhi oan clm 

millelt 1""~~ ..... ~.~ 

ju. 

T 

eal oon 

"& ja 

kult 11 · end a d 

vi ' pöör t ud 

uju. lto d ad akn d . siku e s odest, 

p • 

tl.iV e o s ita 

nd a , 

ri 11 h ' ~ , is ' j 

pinn in oma 

• · aJ.ii ti k a b 

hi m:mi 

i • 

d rikk 1 

, milla 

ii s, 

llel k · as mur joo l l· , ro~11eeri u. pu tk nii , 
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k tu."'e rää tak niia aga on lai ja 

ku.J.t ro.Lileer·tld öödeg". if .. 'st 

uge 1 t eenduv, rikk 1-

arniisi 1 kulgeb kitsas 

vahevöö. iil ~i u.s on kolmn kV iil, ·· a piirab s ·des 

vor ides karnii . iilav~lja o keskel ääri teg Ummar~e 

viilur en, välja Pli.\11 d on amu i ko ksete tahvli ega 111 

ge atud. olmnu.rl v111 toe ~ava nu.rko.de u.ari pil etrid, 

s toetuva õ il.:or • o v 11ual ~ 1 1 le ~ar.niisil • 

snrdl orrt:tsc· e 1 viilu .. el u. · . 1 o va k , 6- :J.uuduline, 

samuti ääri t'"'tud .Pil tri ega (ko lw. 2). Um oh on .mur-

tud urkade~ end v · a rl. olilaU + ro ile ri ud kolmnurk

frontoon. risali1d1 põhikorruse seinsPinnad on liirenda ud 

urgad on kujundatud lai' r~ teeritu lise nl.dega. oklil 

kulg:'.!> lai, · ro:fileerint:.uga vüö . \..!.d on z.õr .... kaa-ega n1ng 

eid ra.-mivad rohviääri · d, lu.kuki i ··lal ... ärised on ende 

&ll pikend tud kuni eo 111 a 11 ~ vöö 1 nin aknaW.une seina

pind on liigendatud ristkUlikuklljuliste tahvlitega. a all 

on profile ri tu.d j endllV karniis. i aliidist paremale jääv 

hoo e pik ndu.s on kujun atlld õhihoone t. samades vormides 

(k 1 k·tus, akende kuj, rääs akarn11s jne . ), vaid ende all 

n seina. ind 111 endatud nagu. is iitehJ.tusel. a hoone t ga 

k~ljel on al otaafaasaadil väljaehi us, mis tagafassaadis 

ähe ee.ndu ning on põhihoonest ka v .. e kõrge.m. Detailides 

ord põhihoone kujundust (kel k us, akende kuju, karnii-

sid jn . ). Ruumid põhihoones on anfila aed, t1ibeh1tuete 

keeru.kama Pl e rin ga. 

eega võib hoone põhiosa lllgeda klasait istliku.s stiilis 

(tõenäoliselt vene klasaits~smist pärinevate ee ujudega) 

ehituse s XIX saj. I poole keskelt VÕi II veerandiat. Sellele 

hoonele on ariaegadcJ., ilmoelt XIX s ·• II poolel liid tud 

tiibehi ~i, mis põ iosaa jälgia1d peru1oo e ~. emat kujllndu.st 

v.a. risaliit, mis on 
junda·ud historitsistl~s stiili 

' 



- 3 -

kuigi pseudo l1::1SSi tsis tlika otiivl.d ega. 

'o et ltasu t se in aliidide od.u el.:ununa, ta o~ .b.eo.g 

· su.ndis. 

_e~&~ill om s mõis aljll, osa neist ailmes peano n 

esiväljaku ··m uaes teatavas an am.blis, osa .hajutatud te d 

äi.ir .... s. Valdavas enamuses on hooned bä inud ja varemeis. Olu

li se rnad on: 

..;...;:;;:.:..;;:;..;.:::;;:;.~.~:;,.-.:;~~:;;:;ac...:::;;a..._on suu;:o ü kor dn e k i viho ona, k as aj al täie s 

ul-tus~s Umoer ehit~tud. 

K.u.iv· .... i on kesk..mioG s u·useg maakiv oone krohvikatteta lõ

hu u.d kividest i:Je· taga, mill 1 avade ää.:rista:niseks kasutatud 

tellist. Hoonet k 'Gub kõrge iilkatus ( tat·I>eks eterniit), 

... "llol Uletüo.-tu.vad rääs ad. Hoo >.al õxga telli kivikorste 

is n lj,.:.a:ta:::ulin , lane ja Ulaotaa3 omab laia, profileeritu.d 

karniisi. ihitu3 võib ärinedci viimaselt scj· ivahetuselt. 

r.;e~1 .. ~!. on paiguts,t~d relj ei'ile, .. 111 et ta .. ltu ots on maa 

peal Vc.id olmnu=kvili g.'."l. Ehitus on k::-orrvima.to maakivist 

miiii.ridega, vad ja rää.s ·akarniis telli aäz·istega. Hoonet ka

tab vi:Llkatu.s (katteks t z·niit}, !'ätistukarniis lai, as 

11 se profiiliga. ad viUu.s on väikased, o "Vad tilal aeg-

men tpetiku. · tlls õib p'· 1eda a.x saj~ IV veerendj.st . 

oölistemaja maantee ääres on pikk maakiviehitu lõhutud 

kividest kroh ima a üüridega. :vad on ra 

oonet kat is (sise langenud) poolkelk t~s. 

llistega. 

ad on amed 

kaare , axende ko' al profileeri · d - · J::rontoonid. oone 

uib pärined XX saj. alg~se t vöi ajandiv ~ · usest 

_gö!J..§.teiD;.-~jl! on pik .. lt: maakivihoo.ne, mille krohvim ta mü.trrid 

lõblltud k1 idest. l oonat k atab laa"tu.1~at ega viilka ·as, rääs 

~ad ki tead ja u.leu.latu ad (osa ku ·u.s't sisse langenUd). Aknad 
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n väikesed, paiknevad õrdset vahedega, kaet d väga lameda 

kaareg • loona õib pärineda XIX saj. lõpast. 

Laudad moodustasid suure hooneterUhma, ~us domineeris pikk 

lõhutu maakividest l~obvimata ehi~uo. ,äilunud vaid Qmber-

ehita~~d f~agm nt:a na. P~~mini on l~u ado~ühmas a··lunud 

el u, mis ehi a~ud kro vikatt~to lõhutud ma~~~Videst, ~vad 

ää:rista ud ecntluvat~ telli .. :·äris .. egd, kr sjuures ak...11ad kaetud 

lrurwda ka ,..tlga. Omab ka lalC;3.tube hoone otsal. Lakatoa clma 

kohal o UL!'.Ili1argune 1 Jkaaken. Hoonet katab viilkutuo, katteks 

pleklt, am~b tellistest uhta vuugiga laotud laiu räästakarnii 

si 9 kus -a PrOfileeri ud vöö. Hoone Võib pärin~da XIX aaj. 

lõpust, nut-,ru ka ~sed laadarühma ehit~sed. 

Öllcküö (?) o ke.dcmise s u.r 1.seg'"' k:rohvim:;.ta m.aak:ivimüiiride

hoone, millAst äl1W1l~.ll v - e.mod. liaone koosneb kahest poo

lest, mida er11d · b keskel u.lu,,lu.seca rutun. Av dJ. on raam:L t d 

telJistega. EllitLls võib pe..rin 'e Xl s~j . II ~oole keskelt. 

Par.k on keskmi .. Je .ur aegtt l . ..i.n. põhios .... s vcbakujuline . Pea--
hoone on awet~tud t,ma Uhele äUrcl nii, e ~~ ai'assaad av 

neb a:Vt:!.!IlEHlatikku, parl~ mo dustab hoon le l.'ooni . llega on 

saadud erandlik lowhendu.s: .mõi nsüdam.ik asub Em jõe ürgoru 

nõlval, peahoone on oriente ritud Emajõe suhtes nii, et hoo

nest Vu~ e avaneb 3-4 - pi u.ne sirge jõelõJ.gule nwg ürgoru 

le, nõlvadel ·aamitud Ka tre-Jiksa al eee;a ja Luunja-Ka-

v· stu allee€a. Ei&de on eral·ordn.e, ... ~tJn ti v.:-ad jõeorust pea-

uoonele. s~etõt u p r is hoone e s on tibe a istutasviisiga 

:Ptl.uder,u. on liicenda vd is~gi rL"l ~eeg~ Pli.r:at .. la peahoone 

ee ; kuh~ k~lj~lt s· LUld b oi se õidutee, ü 1 zi te tud ·lleega. 

Park laekub jõe auunts üljele, kua ~ba teedevõrk. Lii~li

elt do ineerib vaher, tamm, aa , okaap~udest KU~eed, lehi-
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sed. ..iim;;.ued valdav Il~ rühmi ti. .r.~. õn~d veskikivi des pargi 

lG.U d. erki O!'l jal ·i·.:~unto::.ud nuie lit . ::Jteg~-~ j e ~x·ohas 

uue is"tuti..l.scgo, jõeiiärne oa'::! V'õrä:le!lll.si võ asttmu.a , ke skosa 

Kül .s· t d vi~ · ti 1975 . n. yil&iatat.d 197o ~a. 
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21. 

L j k/n, ajõe kolhoos {' ar aar · a k elkond). 

_...__. .... o .. n .. e on hävinud ( purust ti 1944. , • 1ahin te ) .. lee 

vaid mõned seinte fragm ndid, kus jäl avad laiad ru.steeri-

tud nurgalia enid, krohviääristega suured aknaavad, mille 

kadel ruudukujuli ed laiendid. aknalau.dade alused karn1isid 

toe vad n adel konsoolideat. 

eaho ne oli suur "L'•-tähe kuja.l1ne kahe tiiva a kahe

kordne hoone, alakorrus kivist, tein korrus .mansardkorru e-

u.rdkelpkatuse • Hoone ibade 11itekohal oli kahekordne 

võim.c.os nurga orn, e1ja ahuline, kaetud samuti urdkelpkatu

s ga. oon seinv.Pinn d olid ~iigenda ud ( liseenid, karn11-

sid, akn ···· i d, vall vööd jms.) .. Hoonet võis lugeda histo

ri 1s likuks h1 tu eks nx s j. II poolest, kuid tema tuu-

ku näis moodus a at vanem ehitu • 

Kõrv on suurel vu.l ning nad _õhioeas moodustavad ;;;;;o;;;.; ....... ;;;o;;;;;;oo ........ .....,..oiiiioiiiõo 

ervikliku sambli esiväljaku külgedel. amik hooneist on 
sõ j s hävinud • Olulise ad 

suur ob i 

. . 
.maaki ihoane, millel keskel pea-

oonet k tab ein st kõrgem elp us, katteks 

s-kivi. ab laiu. pro~ile ritud räästakarniis , s ei le 

peal1 hi ust all krepitud. Pe isehi e ka usahari o.n ris-

t1 põhikorpuse katuseharjaga, on samal asand1l. Pealiaehi u

sel o "Viilkatus ( esif saaadi ei ol.e iil säilunad~ ,mis omab 

samuti profileeritud rääst arniisi, kuigi kits • oone nur 

ga.d, samuti nag11 e al 111 tu. s nur gadki on j und a u.d väga 

laiade ruste ri·tud liaee dega. oon aknad paikn v ü.htl 

te vah de , põhiosas on aed, suure , P a ruudukujalised 
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ja 1 -rulldu.liscd. Ehi us võib pärineda XV'III saj. lõ u eeran

diet, uulude b ~ o -stiili, pealeehitus on XIX saj • . pärit

oluga. 

it on Yäga pikk kr oh vi tud ki vihaone, llel o eal pikendu. 

lõbu. -u.d ja algendatud aakivist {kuiv ti). Hoonet katab in 

teat kõrge elpkatus, k tteks 5-ki i, räästakarn11a on ki t-

sas lalldkarniis. uvipakku. ana aidaosa avade stisteem: 

hoone aitassaadi lre skt ljel on s ur s, ueda äärista ad 

kwnmal tiiva.l 2 ent, se järel samalaadaed uksed ning fas-

saadi lõpet·b tii ü.ks aken. Aknad on väikesed, kaetud la-

meda kaarega. Uksed om ·d samuti lameda .ltaar , o ääristatud 

laiade pilastrit ga, llel vab. vööd. ilastri.d o tavad 1 a. 

eenduvat kaarsillus , is Ulal kaetud kitsa kaarfrontooniga. 

oon nurgad on ku 'Wlda1ll.d laiade nurgaliseenidega. Kt1ivati 

ut1s o a omab s al.aad eid ntli'galis ene, kuid aknad on vaid 

suured, 8~tludulised, katuse ulgtaladele toetuv uidust är

kel lakalllugile. Hoone põhiosa võib kuuluda eelmise hoonega 

samasse ehitu.speriood1. kui atiosa võib ärineda juba nx saj . 

II poole keskelt või lõpu. eer iet. 

Laudad-tall!- moodusta ad ho eteriihma vä a su.ure nelinu.rkse, 

hoonete ja· kõrge .müü.rig iiratud sisehoovi ümber, ku.s enamik 

ehi tu.si hävinu.d. Ehi tu.ste hulgas domineerib laudahoone - pikk 

krahvirna a lõb.u !ld maakividest ehi ·us, mill nurk el ja ava

de kalgedel kasuta ud ellis , seo ud müüride a h u.va~e 

plokkidena. Hoonet k ... t b viilkatus, katteks laast, räästa

karniis on kitsas ja tellistest. U aed ja aknad on su.urte 

aar ~ iku es, .ali. oma Võrdlemisi kõrge kaa:raillllse. Avad 

om vad astmelise profiili a äärise, illu.s eendu.b, on kaetud 

kitsa kaarfron tooniga ja omab lukukivi. Hoonet võib lugeda 

nx saj. lõpu ehituseka. 
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• all- lam.uga Uh l joouel on te.ma otsal teine täpselt sa

masugune ja il.m.aelt s· ealine kivihoone, mis on aga varel is. 

Q 

0 
o~~\aJM~\~ 

viilll;;>.v-9\b.v i k 

~olVIik 
rT vii rro"'ke 

)q,1~vr 

Põhimõtteline ske m. 

Park on suur ja .maan eel pikkade pärnaalleed ega. Peahoone 

asub pargi äärel Emajõe oru n.õl val. ·rema ette jääb · errassi

line ehisaed, mis las.kub jõeni. Siin oli regulaarne teedevõrk. 

see _parg1osa võib olla U.sna vana.. Peahoone tag on tiheda is

tutu.aviisiga segastiilis park, kua re~laarsete puuderid e 

kõrv~ ab alt, eriliselt rü.bmi tama·ta leht puid. Peahoone j uu

res oli ka lehiseid ja nulgi, mis aga aldaval t hä.Vinlli • 

j anduBhoonete ansambel omas hoonete s t või pu.adest piiratud 
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su.tlre nelil u.r ~de väl~ ak.tJ., kuhu avanes ka ü.ks peahoone tiib. 

Alleeg sissesõidu. ee suundub väljakule kUljel·t, kui ei o~e 

orianteeri tu.d peahoonelo. Põbiliikidek on pargis pärn ja va

hex. ark on hal vaa seisundi , tal pu.u.d u.b funktsioon ja võ-

s astub. 

Külastat~d Viimati 197~. , Pildiatatud 1962. ja 197l.a. 
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22. ~c;u•vlecht). ii õis. 

Puhj k/n, Uu.la ovhoos ( hja helkond). 

Peahoone an hävin~d, tema ohal uusi ehitusi nin aeetõt~ -
tema gne suuru.s ja. ilm ei ole määratavad. 

hoona1d on vähe, e amuses täies ulat· ses amber ehita

d, ~ilunuist olulia ad on: 

~li t~J~a~.a (?) on äike Uhekordne Plli thoone, mis k tud 

iUkatllae a, katt k laast. Bäästad laiad ja aleul tu vad, 

srikajalad ja ko sooltalade otsad on ku.junda ud. Hoone sei

nad ooderdatlld rõbtvoodriga, nurgad aetud piistla~dadega. 

Akn omav väga l· u iirdelaudu, mis külged 1 pila trite

na. ee oetav ü.lal laia profile ri tud karniisi, all sama-

l&adne karniis, tatud konsoolidega. Aknad on 6-ruwiulised. 

Hoone sifassa dis .. ike kinnine esik viilkatu e all, m lle 

kitsad aknad kujun atud al viisil. oone v<Sib pärineda 

X saj. lõ uv ar dist, alle o o sala kodanlikul ajaL Piia-

tit· t d savisaintega laut. 

se suurusega t aki vihoo.ne, kus vide põsed u.J.a 

tuv krohvi pinnal , krohv dekor e ri tud ki vikildudega. oone 

ka ab kõrge ~ ek tt ga viilkatu.s, räästad Uleulatuvad, ot 

vii~u.d ·· atlaudade • oo nurkadel on kro vitu.d nurgalisee-

id. Ehit~s võib .Pärine a X saj. III veerandiat. 

Park uudub, o vaid Uksikuid lehtpuid hoonete vahel. 
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23. K;EERI mtliQ { Kehrimõis~. Riiiitlimõis. 

!lõo k/n, õginrn sovhoos (Nõo kihelkond). 

PHallC'~ on hävinud, aseme st järeldub, et hoone ol.i väik 

ehi .. u.s, tõanäolicel t kivist. 

Kõrvalhooned paiknesid ansambliliselt väikese esiväljaka kal-
. 

gedel, seotult pea.ho ega, kuid nad on valdavalt hävinud. Al 

aeid hooneid on allee vaid 2. 

all - su.ur krollvimata, lõhutu.d kividest maakivihoone, kus 

avada kü.lgedel kasutatud tellist. Hoonet katab kaasaegne viil 

ka us ( terniitkate), millel laial.t ü.let.üatuvad räästad. Uk

aed ja aknad on kae ud kõrge kaarega, aknad on seejuures 

võrdlemisi ~uured. Kaasajal ulatualikult Umber ehitatud hoone 

VÕib pärineda XIX saj. lõpust. 

Ait-kuivati on väiksem m. aki vihaone, 'l~e kividevahe laialt 

krobvi tud, k.roh v dekoreeri tud kivikildude ga. Ehi tu s on kaetud 

ilmselt hilise a päri oluga vi~at~aega, katteks laast, ots

Vl.ilu.d Piistlaudades"'\1. Ktu.v tiosa (?) on esifassaadi s ki taam, 

omades kitsa räästaaluae U.leu.latuva rääata all. .Akn d on siin 

raami ud krohviääris e a, hoone nur gad siin lamedate liseeni 

d ega. ilgne ehitus võib pärineda XI saj. keskelt. 

Park on väike, äheste puudegat kuid need on p ~tatud vaba

kujulisalt ning koutrastsetes rahmades: kuusk-kask-tamm. On 

k vahtraid. Peahoone ees oli uva.r VälJak. Park on hääbumas. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 197l.a. 
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24. iiü.tlimõis-. 

Rõngu lr/n, Teedla sovhoos ( õngu. kihelkond). 

!~~ on rõrd.lemi i suur ühekordne puithoone • mi.e kaetud 

laastukattega poolkel utusega. Sellel lihtsad l~dkarniisid 

kUlgfaseaadidea. Sein d vooderdatud l31sde rõhtl udadGg~ kus

juures nurge.d. kaetud laiade vertikaalsete kattelau.dadega. en 

de pinnad on tahvlitena li:tgenda ud. Mõni neist paikneb ka 

hoone seinas s...'kende vahel. Hoone esifassaad on v alm.l tllval 

ergelt taandatud, moodustades kitsa räästaaluse. arema ii

va ta. aki.Ujel on lühike kahe .ordne tiibhoone. EsUa aaadil. on 

aga paremal tii al suur puitpalkon viilkatune all . Hoone ak

n' on VÕl"dlemisi auur d, Pa evad ebaühtlaste vahedeg , 

6-ruudulised ja varlla a"" d luukidaga Katusel on väikesed aeg-

entaknad laka vaJ.~u.stamis ka.· Veranda on kolmalt küljelt 

klaasitud, kusjuures raamistik omab Ulaosus ps ogooti ·erav

kaa.re .mo ii ve . oo.ne t e b lug da XIX aj .. Il poole e sk el t 

Või I &er~is pärine aks ehitaseks, millel 'õenäoliselt 

vähe hilj on liidetud erand ja ti1 ehi tu taga.kü.ljel. 

Hoonet kasutatakse korteritena ja. ta on rahu.ldavas 1-

undis. 

Kõrvalhooneid mõisa on e sel arvul. kuid p jud neist va 

rise.mas. ad moodustavad funktsionaalseid gruppe, .mõned seot 

peahooncg~. Oluliaemad o : 

Ait-tall on pikk liidetud kivihoone, millest ait oli algselt 

krohvitud ehitus. TaJ.le on hiljem esikUljele ette ehitatud lõ 

hu tud - maakivist miiüridega 3 arkaadiga kaaz·ist , mille kõr~ 

av aga ka~sillusie kannad ulatuvad m an1 (ei toetu postidel.e), 

laotu seeju es tellistest ja kro vitu~ lameda äärisega. Uk 

uvadest hiljem kinni laotud. lid ne;a t le.mi.ltiri · bil liidetud 
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all aJDll i tJ , lõbt1.t d ma·lki vj st · o i.mata ehi us, 

S V d linurka tel ak ndel on aiad 1 eded krohviääri-

s d, sruna ka oolkõr~e kaurega ust 1. H onet lt atab üh1n 

poolkelpk·.,tu , kP. te 13 J . t. . ää tad on. k taal t ü.leulatll OO., 

sarikajal ku.j und attld • ida vanem o võib pärineda veel XIX 

aj. I pool t, ü.mberehitus ja tall t:r. XI saj • . lõ uveer 

dis ·• 

~;;;..;.õio......., m "':.ts~a ad loo eterü.hma, kus do.mi:neerivad kaks pikka 

p :i alleelh .J t. 6ed maski de st hi tused, · s kividevahe 

laic.U.t krohvit d, Vad ääri atud tellistega hambuvalt . Hoo

n id atavad seintest kõrgemad poolkelpka u.scd, katteks laast 

aastad on üle latuv· , kujundatnd sarikajalgadega. Vaid pool 

il.lu kelbakol.mnurkadel on 1 tead 1-udka.rniisid . Hoonete ak-

nad on suured. võrdset vahedega ning avad kaetud lamed 

kaarte ga. Hooned. või vud ineda · s j . II poole keskelt 

või viimasest vee.rru1dist. 

Tööliotem~a on äike ohv1 tud saviseinteg~ ehitu.s. Hoonet 

k· tab seintest kõrgem Viilkb.tus, katte- la<:~. t, räästad iUe

ulatuvad. Hoone aknad on väikesed, 6~u.u.duliaed ja raamitud 

k.rohviääristega. Hoone õib är1ned n saj. lõp veerandiat. 

I oon on tähistatud mi.ll.estu."tahvlign l'r. Tugl sele, kelle laP

sepõlvekodu tellos uaua. 

'lU.in on P' - ehi~us, ~~le seinud on lõhutud maakivist massi1 

aete ostidcgQ, ku juures nurg lao ud ' ellis est. Postide 

vabad täidetu.d savi eintega, osalt ka plankudega. Hoonet ka 

tub kõrge kel k: .. tu , katliek& 1'"' s~- , r .... otad ü.leulatuvad. Hoo

ne võib pärineda vii aselt sajandivahetuselt. 
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Park - skmi.ee sllu.rusega, omab peahoon esi.kü.lg avava kesk 

mise auuru.sega väljakll, mill.el osalt vab tl·uline piir"joon. 

Samal.aadne on ka argi puisttl pargi põhiosas, mis paikneb Pea 

hoone e e. oone tag algab ahett.üt suur aed. Omab tiike ai-

, pärn ja a, esiväl· aku.t 

ilmestavad suured tammed. asnteel on ~gi saunas kaks is

aesõidute d, millast · s uundUb mõisa küljelt. ~aed on ääri 

ta ud pikkade alleedega, is põhiosns pärnadest. 

Pargi väravas on massi iv sed k:rohvi tud lliskivi tulbad, 

neljatahu.lised, vahevöögo ja aetud arni1sig .... plaadig ful

pade kU.lgtahu.d liigenda d ta .~.vlitega. 

Par saiaand rahu.ld av, tal pole f'unktsiooni, esineb ri-

stamis~, ··· · tel on õaastu..mist. 

aLlasta d vii at l97o.a., Jildist tud 1967.a. 
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25. KODIJ õis ( Goth see). ··· t.limõis. 

õo n, odijar e ( amoj a · el d). 

Peah.,2~ o .. s'.lu:r kahekordne ki'Vihoonet ida kaasajal ulatuali 

ktlt rekonstruee itud. Hoone on kaetad uue kel>katusega (kat

teke eterniit), mill 1 uus, aatmeline lihtne räll takarniis. 

Hoonel an e ifassaadi 4 pilastriga (kapi elid ei ole äUu

nud ) x- u ta d ka sk a, mi kae tu. l· ia kolmnur kV i ilu gu. V iil 

iimbr1 sev karniis kordab hoo e räästakarniisi. iilu.välj as on 

n. orru,..te ahel jookseb ki sas vahe öö. Hoone ak-

nad on võr<lle.mi 1 u.u.rad, s--.... uu.dul13 d, f ..,saadides äärm.ised 

ü.lu i tatu.., ah kau.Qu, pu.u.duv ·d , eriti oJcs fassaadi s, asenda-

Uljel on kahelo~dne nuur palkon, 

al torrus .,..;,i •is't, ü.1.akOJ.•ru3 nuus·t. • <Jlkon on lea ajal timber-

ehi t~s"tega rn.r onut n ......... uwniu c1. hoo: .... s an · lcoudis. Hoone all 

on, gt ul tuuco kclt.. r, mis I'Oljec:fi õ~tu hoone O\ISal a 

ncb soklikorruscna. 

hitus VÕib per1neda algoelt saj. rcokelt, ta VÕis 

ollu kl~ asi t:sistliku.~ s iilis ja kchekor~ e ui.."lu.l t kesko s. 

Teine, täiskorru.s raegusel ku.~ul ... n inob ilmselt juba k as-

&j as~. hoono on kasu usel ~ tdt;l'"~u j • O<:;;S 3Cioundis. 

ol palju, neiat osa vare~eis, oa~ on peahoo 

nega esiväljakul seotud sneumblil1 elt. Olulisemad on: 

it on kahekordne~ otrvi ~t· k.vihoone, mid ·~Gselt võis kat--
ta poolkeJ.pk&tL s, ni üd t·senda. ud kaasaegse vi:l.lke;.:tuscg~. Selle 

:rä .. o~· t1le.tub enif· ~t:la[,d. s :aupele i le, .mooe!.tlstades ldo. ulu-

or tlf'C kõrgusel, mis 

toP.i.ub viiele uwssii sele telliskivi tu.lbal , mil l edel kõrged 

soklid j:?. ~ f•tm li ;;le korniisic l i endatud U.laosa. ülelllatu.vat 
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rää tast toetavad lihtsad aledad pu.i ttu.lbad. oone avad o 

raami tud telli te ga ja kae u.d poolkõrge kaa.reillusega. Ehi

tu.s võib pärineda XIX saj. II poole keSkelt. 

v.aJ i· .se·i <"l~..f-~L. On Väike k.i vihoo.ue, mis k·:~asa:it..l ulatu.slikul t -- .. 
ümber ehito~ud (kahekordack2, aknad ~uuronda Qd jms.). 1 ema 

ebi tu sae e, oi ·el~ müä.rat· v ~ 

Kuivati en vi.i.ike lõhutud .rn~.akivide"'t laohvin.w.ta ebitus .. kahe -- . 
mi!Jdola korru.aega, ka.etnd laialt üleulatuvate rääet stega viil 

k~tuaeg~, otsviil PüGtla dadest. Aknad on Võrdlemisi suured, 

kaet~d lamedh koarega, ääristatud telliste a. Osa hoonest 

sisse lc.ngenu.d. ~a VÕib Pärineda nx saj . lõpust • 

.....,!! ( 7) on väiksem ü.beko ·dne me;taki vichl. tu s, mille seinad kae

tud õhukese krohvig&. Avade kü1jed jo nur ad laotud telliatea 

Roonet katab S-ki Vika te ga viilkatus, millel üleu.latuvud rääs 

t':'d. Osa kinnimüü.rl.tu.d avadest om· sid kõ~gcid kaari . I oone on 

ilmselt XIX saj. II poole kenkelt pärinev ehitas. 

R hi on v~ga si.lu.r, seeju.ures lai, k.rohvi.roata maakivihoone, -
mille katus sisse langenud. Hoonel olid laiad krohvi tlld nurga 

liseenid, ukaed raamitud laiade krohviäärietega, kaetud lame-

,l ate kaartega. Ehi ··u.o võib ä.rineda . sa~. keskelt. 

-~~ on väike. Peahoone ees on t sane avatud väljak, mis puu

deta, piira ud r:l.ne~eega. PargJ. .ki.ilgedel ja ·taga tihedam puis 

tu, kus domineerib pärn, vaher. On ka .mõned lohised , rohkem 

aga kuuaki. Pea} oone asub astan 1 ääre , · st!lllg o aliselt ku

jundatud terr~ssidena, kus hoone kesKteljal laskub parki pikk 

sirge pärnaallee. uidu puistu vabas Plar.~.eeringus. Pargi kes

kel väike kunstlik kUllgas, kua võis asuda pavlljon. ··helepa

nuvliärne on eahoone asend kõrgel kü.nkal, kus't avaneb pikki 
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aatepers t11ve mõisa ümbritsevala kolmele järvele. eist 

eriti kaunis on saartega Pangod1 järv ja küljel uv Kodi

järve ivijärv. Park ise a lõpeb väiksema Kodijärv gat Par

t t läheb v· davalt kaskedest pikk allee üle antee väikese 

künkani, kus tihed s pargimetsas on mõisnike perekonna matu

sepai • Alles mõned fr endid van Akermann1 perekonna kal-

, u.dega. 

Pargi eisund on rab.u.ld v, ke kosa O.i'l ll a hoolduse ga. 

KLilastatud viimati 1973. • , pi_d s "atu:l 197o. a. 





26. KOKORA !llÕis ( Kockora). Rü.ü. t1 is. 

Alatskivi k/n, 1· tskivi sovhoos ( Kodavere kihelkond). 

Peahoone on Uhekordne pikk puithoone, mi leat säilunud pool. 

oone on kae ud iilkatuse a, millel iilus ja kü.lgf' aadU 

ki as profileeri tud, kuid uge alt eenduv lau.dkerniis, kau.

nista ud jõulise h a lõikega. Viilu all karniis krepitu.d. 

Hoone seinad on kaetud rõhtlaadvoodriga, hoone nurgad omavad 

kvaaderlõlkelisi k ttelau.d • Aknad paiknevad ü.htlas e vahede

ga nin on suured. eelkõige kõrged, 6-ru.u.duli.sed • .Akna:l on 

ääriatatu.d k1 ts aste piirdelau.dadeg , mis all moodustavad kitsa 

profileeritud karniisi, ülal aga välja, mis kaetud ' otsafassaa

didel profileeritu.d simsiga. Selle n kadel kansoolikes d rom

bi kuju.ndiga. sifassaadil on üle akna horisontaalne VÕi kolra.

nurkfron toon. Al sel t asus hoone esifassaadi keskel sammas

portikus kolmnu.rkviilu. a.ll, .mis hoonest pool l.ommutam.i ega 

viidud ü.le vasaku:Le otsafas aad1le. Siin cm ta kaetud ühepool

se k6l.dega katu.sega, mille rä.ästad ääristatud anru..oogilise 

h askarniisiga, n põhikorpuselgi ... ortiklls omab doekaa

na orderi puitsammast ja 2 poolsammast. Sammaa e abakus ul tub 

üle arhi traavi ääre, baas mab sü.vcrihva. Otsafaas adi on& 

u.le viidu.d ka peallks. Hoones olid saalis algselt suurejooneli

sed kl· ssits1stlikus stiilis kahhelabjud suurtest pottid st, 

hammaskarniiside, korintoa orderi sa.mmastega jne., mis aga 

ei ole säilunud. 

Ehitust võib lugeda kl esitsistlikus stiilis hooneks 

· XIX saj. II -.eerandist. Ta on kasutusel elamuna ning säilunu.d 

osa on h s aeisun is. 
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Kõrvalhooneid on mõisas alt, ku.1d en on kas v: emeis 

õ1 ü.mber ehi ta d. ooned paiknevsd suure :funktsionaalsa rü.h 

mana aias õidu. ee küljel, kus lattdad moodusta ad suur li

nu.rk ma i vis ebituate.rlibm • iv id ja aidad on maantee

ristil sis esõidu. eel eraldi rühm s. õni hooneist on seotud 

ka pe clloone ga. 

~ on sulli" ja kaheosaline. hios on väike, paikn g ovaal.-

ae välj aku.ga peahoone ees ja terr&asilise aia a hoone taga. 

mis e asi arendatud küljele all orus asunud paisjärve äärel. 

Sissesõidutee oli suunat eahoone por aal.ile, omas alleesid 

Ka terrassaed omab eutmd a peahoone tagakü.lj el paJ.knenud palko 

nile~ Kallekust ingit~a paiknesid teed paral eeleetena as

tangu.il, kuid olid tilal osal.t iihendatu.d kaarja tee a ü.lemise 

terrassi äärel. P · sjärv omas peCJhoone kohal suure nelin.urkse 

veepeegli. Sellele reGIJ.laarsele osale (põhiliigid: kask, nu.l 

vaher) on v astcnd a ud par teine pool, mis paikneb üle pais-

järve. See on ouur pargimets abakuju.lise teedevõrguga, ku. 

e e s oerval suur seadermänni loll tuur, läheb sujuvalt 

ü.le par e teaks. 

Pargi seisund hal , ta on osalt fu.nktsioanita, Palju 

puid on h tJ kktmud. Parkme s on lo dusk teeobjektina hea hool

datasega. 

'' lastatud viim ti 197o. a., pildiatatud 196o. a.. 
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27. SUU ( Schlof:> Gr r- on ota). U.ü.tl is. 

Konguta lr/n, Kongata Lastekodu ( ja kill 1 ond). 

Ei kirjeldat , ku.n peahoone kohal asunu.d indluse a. on 

lü.li ta ud 1975. a. koostatud ar i te ~u.rinf"leatiste n s-

tuss • 
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28. ( ein- ongota). ··ii l1.m61s. 

on ta k/ n, on gu sovhoos ( ja kihelkond). 

----~-- on väiae ühe ordne kivihoone keskosas kõr peale-

elli tuse a. oonet katab saint st kõrgem oolkelp us, kattek 

1 as·~. Omu li:t. ts · id räästakarniise, mis ealeehi tuae kohaJ. 

kr pi u.d. ealeeh::~.tus o ab viilk· se, ille hari on kõrgem 

ja ri ·i;i hikor~u.ae katusele. iil.kt.tus omab kül edel l1ht

s·1d laud rni1ae, v ilude aga on L:ärmiaed sarikapaar d ja 

enn avatv.d, sarik lõ. toetatud kujun atud otsaga muri spuu.le. 

Hoone j pealeehituse nu.rgoo on lam date u.:rg iseenidega. 

Umad on kits , kuid õr.g d, G-rutldulised ning ki tsae e · oh 

v ääristega. Hoone tagakilljal on osali elt säilunud vi:ike pal

kon, mill suurte ake.nde v· helised sein Pinnad krohvi tud, aken 

des esineb eklelttiline ballustraadi.motiiv. a hoone esi.k:ü.ljel 

oli vi il atuse all ava:r alkon, .mis ag ei ole äilunud. 

Joone õib pärineda põhiosas X saj. I poole keskelt, 

pealeehitus a a saj andi lõ~.,.t. a on ehi ta tud puidust nin 

krohvitu.d. oonet kaeut ... aks korteritena ja tema seisund on 

rahul av. 

Kõrvalhooneid oli mõisa vähe, osa neist on säUu.nu.d. Hooned 

oodus as1d peahoonega seotud hooneterUhma, mis paiknevad mit

esi'Väl.j akll iilgedel, vaid selle taga ja kü.ljel. Olulise adt 

Laudad moodu.etavad hooneterühma kahest pikast paralleelehi tu

sest, ku.s hoonete otsafaas adid joonel on sioeboovi sulgev 

iiilr. 'Oks lau on vane • Se on krohvima a maakivihoone, .mis 

k t.ad laa uka te ga ja laialt Uleulatu.vate rääst stega pool

kelpkatuse ga. Hoone nu.rgad on krohvitu nurgalia en1dena, 

krollviäärised on ka avad el. oone võib pärineda n saj. I 
poole lõ u.st või sajandi keskel • 
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To .:..::;;-..,;;; on noorem, on samuti maakiviehi tu s, kuid o oa-
-

lisel·t kroliVi tud seinte a. AV~e ktilgedel kasutatud telliseid, 

mis akendel seej~ s ääristen eanduv· • Akn on kae ud la

meda kaar ga, uksed. k rg kaarega. oone is on k~tr,;11d Viil

katusega, mi~el alaulatuvad rää tad ja laaatukate, otsviilud 

piiatl~udad s • i us -võib pärineds XIX a'"' · I veersndiat. 

Samast ajast näi pärin vat ho eid Uhendav kõrge milür, mis 

krohvimata, iilal kaetud tellisää.risega, millel Kurni.:.s. Miiii

rio on el1tu:i xombikujulisi p tiku.id, ääristu:tud tellio~ega. 

Al. t-ku.i a ti on ii sna Pi aakiv ihoone, millel krohvika t test 

ulatuvad välja kivide põeed. Koh ti e ineb dekor erimis kivi

kil.dudega. Hoonet katab laaatukatliega ja osalt l.ih sa 1 dkar

n1i.s1 a poolkelpkatus. wone keskel on laialt u.J.ual.u.seks tasn

diatud seinapind. Osa hoone ja ulu.a.luse .nurkade at omavad kroh

vi tud nurgal.iseene, mõnel avcl. on l.amedaid krohViäär1seid. 

Aidal. esineb kõrge ka ega u.k i• ised on kõik ristkü.likud. 

Katuse s esineb väikseid aegme talmaid ja üks vä.J.j ehi u.s laka

luu j aoka viilka tuse all. ·J. aasa -võib olla anem, XI aj • 

I poolest VCSi saj andi keskelt, g kuivati pool XIX aJ. li 

poole ke ske 1 • 

Ait-kelder aias on väike krohvimata telli üvihoone, mis kae

tud S-kivikattega viilka usega. Sellel on ki~aad, kuid eendu

va.d p.rofileerii.ud ja krohvitud -viilu- ja räästakarniisid. ii

mane on viilu all krepitud, jätkatud seinapinnal i1lu all 

kitsa profileeri tud ahev"döna. Hoone nur g on laiade nu.r ga

liseenidega. Avad on ter ~ka relised, raamitud eenduvat tel

lisääristeg • Otsviilus on kõrge tera-vkacreline petik, lles 

ülaosas väike amaraknak • Hoone all on kelder s1ssepääsuga 

äljaehitusest ehituse otaafassaadis. Ehitus on historitsist

likus stiilis pseudogoot1pärane hoone, ilmsel XIX saj. II 
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poole keskelt õi I veerandiat. 

Park on vä e, asades põhiliselt p ahoone ees amber väikese -
~vatucl e l.Vti.ljaku. "~in on õned kontr s"tsed ke.sed ja .. ~'!lad 

rUhm1ti või Uksikult, kusjuures o eristatav mõned l' a ta tud 

var emat, lih1i at · gu-

laareet parki. Peahoone 'te. a on väike, 1iiheda ie ·u.~~usViieiga 

par g1 osa, mis läheb Ule 

t~ · a aske. a:r·. 

• Siin eiste puu. e kõrval. a 

dt1s s e äarea alleede · agmen·Ge. 

Pargi seisund on halb, 11a on funk s o nita ·a hää umas. 

Külaa41a ud Viimati l9"(o •• , pildiali -m. l9r5. a. 
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' 29. ··utl is. 

aaalava-lr/n, Kuuste sovhoo (Võnnu killelkond). 

Pa aho on on ke skmi SU.Ul:'Unega iihekoxdne pai -hoo.u9, millel 

keskosa lai pe leehi tus. oo: il omab samu 11J. madala eldr:i-

iilkc us, k·· t tek.s pl .kk. Samala· ne 

on ka peale ituse vii katus õlemis kU~ ass~a·is, ku juu

res pealeehituse a.ri iih ti'b põn · orpu.se har · ga, sll: ·s vii

masa u.h es r:i.sti.. äästa- j G. vi 'lu..k.<...:'.aii id on lin ead luud

karniisid. mis -.ug~valt .nduvgd, iilllde 6.11 on s ejuu.res 

krepi tud. ! oone s i&ad on vooderdatlid ala te soklist k.u.ni 

aknalaudada joonel kulg va vab. Karniisini Piistlau.dis egat 

kõr emal kWli räästas 11e.ni - rõ.htlau.dad ... a. Samalaed sel·~ on 

ltUjtmdatud lai (3 a.k. Il ) pealeehit s. Iio n a.k.o.ad põh*kor

rusel paiknevad ähtl te vohedega, on uu.red ja kõrg d, 6-

ruudulis~d. Sam'l~adsed on pealeehituse a·4ad, uigi m·dal~-

.mad. Viilu.des o.n vai' se elinur ka~ akaaknakesed . 'oone 

eaifa.ssaadis n P~uukse kohal ke.as~gn.e llik varika-.us. 

Tllge aeti o.a. oo .. 1u ta too ka hoone aiakü.lj el asunud veranda ja 

rõdu aelle katussl . Hoones on ruumid Uaoosed. 

Ehi tt.'!.s võib algselt pärineda XIX saj . keskelt või III 

veerandist. Ta QU kasatusel korteri enu j puhkexuumidena 

ning on rahuldav s seisundis. 

Kõrvalhooneid on aäilunlld üksikud, needki asu.V'ad peahoonest 

sõltumatult pargi äärel. Olulisemad on: 

Leut (?) suur ning kõrge, assiivaete oportsi on~dega 

krohvimat kivihoone, mis kaetud seintest kaks korda kõrgema 

poolkelpkatllsega, katteks laast. Omab lihtsaid kaldu laaa a 

viilu- ja. räästakarniise. Hoone esiküljel on seinapind taan-



datud ulualuseks, ille küljad toetuvad otsaseinte ikendus

tele. aa uksi on ulakorrus~l kõrge kaare ~. oonel on ~isu

lis~lt teine korrus kõrge lakakorruee, kahu av· eb otsafuasaa-

dil sutlri 6-ru.u.dulisi riknaid ja lak s k e kohal segment-

aken. Kõik av ' d on äär1st tud t3llisteg~. 

.X: saj. II noole keskelt. 

itus võib pärineda 

ööli~tem ·a on säilunud v .d o, Jiselt. See on kLohvi at tel ----- .......... 
li sk. vi con e~ s ktetud viilkatusega, K·.tteks vorrn1kiv1, 

räüatad kitsaste ·lihtc:a+e laudkarniisideg~ • Hoone Võib ärwe

da XIX saj. lõpuveerandist . 

sullru.~e , o ub · äJ:·ve s una.a la..:..kuval relj ee-

:fil, kusjuu.r peahoonest :n vai kits s vaade jä.r ele. erk 

on ord emisl. ·iheda istutu vi~eiga j põhijoontee v bakujuli

ne, v d sara u.id alleena.. eahoon ees kitsus väljak, ku.hu. 

suunelu ee · jelt .. · -rval.hooned valdavelt. pargipuudeg· eral-

daliu.d. Puuliikidast valitseb pärn ja amm, on v 

seisund on r uldav, esineb risustamis j'"' võ s 

k cahoone · er. 

KUl st tud ja pildist wd l97o. a. 

raid. Pargi 

s , seda 
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30. KUKO'L mõis ( lCuckulin). Rüütli õis. 

artu. k/nt Avang d' kolhoos ja pione rla ger (.Äks1 k1-
hel.1Cond ) • 

u.urem liigend tud ehitus. hios ü.b ordne, 

kuid o.m b k lak ube. oon koosneb kai.es korpuseat, mis 

Uhe d a 411.li kits& v ekor s g,_.. h o a on 

pikendus j·· ve küljel on kivist, te 1 

õhih one pik' 1 le ri ti {põ iplaan õi 

line ) , on ki villo one. 

du , vaid tema 

s pai~tatud 

"L"-tähe kaju-

Bõhikorpus on kaetud kaasajal etern~itkatusega, millel 

ki tead lihtsad 1 k rniisid räästas t 1. Katusa e avanevad 

lakatub e aknad. mis kaasajal u.l. tuslikul rekonstrue ritud. 

oone seinad on vooderdatud rõhtl ud ad ega. Aknad paiknevad 

ühtlaste vahedega ning on 6-ruudulised, VÕrdlemisi suured. 

Aken d e kohol ofileeringuga murtud ehisf'rontoon. Hoone pea-

uks, mis ei asu keM teljel, on ülaosas tiheda ruuduetikuga 

kla.asitud, allosa lihtsa tah ldi ega. 

Põhikorpus järvepoola l ( vasaku.l) tiival on nii esi

kui tagafassaadis eendu hituaosa, mi põhikorpusest ka kõr

gem, omades poolkorruse. Ka see ehitusosa on puidust, kaetud 

rõl tvoodri a. tuso kõigis neljas fassaadi horisont 

eks murtlld IlLU'kadega olmnurkviil d, ka k tusehari on risti

kujuline, ka ee katteks on pl kk. Räästakarniisid on profi

l eritud, •tte l ad. Esi- ja taga:fassaadis on selle ehi'us

osa seinapinnod vertikaalsel~ liigendatud pui ust poolsamm s-

tega, mis kerkivad kõrgele ·atus€: oh e 8-taLu.listen eed 

s2J.edad sambad om vc:..d -õrge, a.s elo~.ee sokli, ~ orrustevaheli

ses tsoonis vnhevööd .. in katuse kohal on nende ülao a 1 en

datud, laiend to~" uo roi'il ·r1 ud kar iis le. Sambad on lll 

lõpe ii tud kren · eerin uga. arobad n pai tatud aaria :faas 

d1 nurKadele nii, et liks neist o nurg , m s, ·emast jääb 
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veel kolmas sammas selle ehitusosa välis- J~ põhikorpuse 

poolsele otsafassaadidele. e a on k-ik selle hooneos nur

g d k.u.j unda ud kolme samba ga. Ka kolme vi ilu i pu. kroonib 

aloogilise kujunduse a viilutornike. Nii on hoone katuse ko 

hal 15 tornikest. Neljas, järvele uunatud ot- atassa~i vi1l 

torn keat ei o a, siin on Viilu tipus ~stmikfrontoon, millel 

kahe Vööna teravkaareline :f'riis toetamaa frontoon1 profileeri 

tud karniisi. Al selt ühendas kõiki tornikes1 k tuseräästast 

Umbritsev kõrge kreneleerin , mis a ~ hä inud. Selles hoone

o as sub suur sa· , .mille f'Jm;...d avanevad eai- ja taga.fassaa

dideose. Alakorrusel on sa.all. ' ... a ( L'".õlemia fassaad is 2) vä-

ga suLtred, kõrged, tcr~v, aareliaed aku~ , oma 

nseudogooti er~vka~.eg re i~tiku. e 

kolmeosalise 

ohal on Pro :f'i-

leo ... J. ~.~u.d te:c.· v aarelised f ... ontoonid, mille actsad murtud. 

o.:mc;:la··rl ed on e..k9.n1e piizdel:...uc..t.1. 'eme (1uezzanin.o) korru.s 

oma 1. ,.eo.:.;!rcl as:.l- kol ikaken, mille 

ck.mine osa õrc..em, akan on ä:i:ristarod ltiilged 1 veel kitsast 

väiKente akendego. Kol.mi aken on ae u: 

toon~g • lii fron~oon ~~i ka aknaid ümbrits 7ud piirdelauad o 

pro._ile 1:i t· d. . b.i~stas-l;e all on s emmaste v~'1el hoone nurkadel 

V 1 Vä:i.kes ,d SÕÕr .et md. 

Kirj~lda ud k<:thekordne ehitusosa ''.O · ~ .. :rv- küljel piken 

d 1.oe, m.: on k tsBI.Il ( põ'1::... .or·ju.r e J o.i .. ne). llii ·... on kivist, 

krohvi ·L.ud ;i a lthekordne, kr.:.etud vLo-D lr1Li d kel.1.atuaega, k t

teko lel} ... '~.:·st''-t.'.rnii~id or.~. ecndu.vcd ··e prolileeritu.d. -

enduHe ·ärv poolsel ot o3-' c~H .. oc.:.l o 3 'k& , külgedel üks 

etikeJ e!. ~n d 0:1 k.i. ad ( k s ine ) , .kuid väga kõrged, 

te_avko eli. ed, ""atni•,f:-.ik on pns' dot,ooti ö"t i~1s, ku.id saali 

ak nde r amistikust 1' a ujurduseo. Ots ~as aadis on 4 

poolsammast, is kõr gu ka uos :.oh e arr.alaad se kujnnduseg 
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8-tab ia e tornike tega. Sammaste va.l-J.el on s., apinnad lame 

da liigenduse ga, akende ell ku.lgeb vöö, kus l edaid .rist ii

likukujulie tahvleid. a~useäär oru s varem kõrge krenele -

. I?õhikorpu.ae saalis on kaks valget kahhelahju, mis oma

ad il eka kl'"'as1 tsietliku. kujundUf'je. 

P'"6hikorpue oroaa tag~ü.ljel av:..r~:. pu1 t;p· t:oni, mille ka

tus o~1 lakakorruse rõduk • Ka pelkon omas nurgatornikesi 

j· -sa.Illbuid, tema aknc;.d olid samuti rikkaliku.l t kujundatu.d 

aeu.uogoo·ci räamistikega. Palkoni t ei ole aäilunud. 

Põh' orpusele liidetud kivihoone praemal tiivul oli 

sel ühekordne kõrgel eoklikorrusel. ivist on ka vahekorpns 

õlemad oo.n osad on k a ajal täies tllatuses iimber ehitetu.d 

, uliek.o:rds a, algne 1J.me on moonutatud Kc. akend.el. 

S ... ega on paa.noone .mitmes ehl.tusetaPis pü.s itatad ehitus 

m.i..lle .wõle.mad Ui ud võivad pärineda XIX saj. keskelt, kuid 

on hi je.m osaJ.:iselt ( õhikorp• s ja te a pikendus) historit

eistlik~s stii s pseudogooti motiividega ·· ber ehitatud. 

t:kunst.rueerm.J.ne võia 1i0imu.d a ·X saj. IV veerand il või 

sajandivahe s·l. Hoonet kasutatakse pianeerlaag1na, ta on 

heas seisur ... a.is. 

Kõrv alllOoneid on vähe., need poilmev r d kahe e -"Ü.l'...m.ua: 0 sa on ........ ____ .................................. 
seo·liud peflboonega (siin pea kõ:tk limber- ebit tu ) , teised 

400 m eemal väikese korr 9ärase ( upina. Olulisemad on: 

::,e J~· vihoo.[J.e, kr oh li., td sei.n"'veg"'. Hoonet kHtc::J) kõrge viilka

tu , mtllel ~endu. ud rroi"il sr L .. 'l.d l~äu. al urniisid ( katteke 

eternii t). roo.u'3 esiklilj el O.!' ki te~ s, kõrge kol.mnu.rkviil, mi 

soo.u i ~-äris1·atu.d a.~alooLilise lõi gu rniisiga. Kõikide 
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vi1lude nurgad on mur ad, hoone nurk el toetatud lühikestele 

nu.rgaaambakea ele, mis to tuv onsoolidule. aoline ·aambake 

on ka otsafassaadi vi~la ti us, kus ta võia ulatuda tornike

sena ka k tu.se kohale. Hoone alakorruse almad on kõrged, 6-

ruud l1sed. Akeude ülaosas on ääred faasitud kaldu palest1-

kuks. oogiliselt on kujunda ud teise korruse ja lak tuba 

e akende paleatikud. akorruse akende kohal on 

de ga p:ro:fileeri··u.d :trontoon:i.d. - e ise kor!'use aknad on väikse 

od, 4-ruudul· ed, aseta1ud on nad texavko ' elisae petikusee. 

Aken e .koht::. on mu.z·tu nurkade o. r>roj_ ·1 eri tud teravkaareli-

sed :frontoonid. Hoone "Viilu.de on ko mille keskmine 

kahepoole a osa on laiem ja kõr gem. a ·d _. 1ad on samuti kae-

tud astmeliaelt ruurtu.d fro~toonid. one n nr ged on samtl ti 

f asi t ud ksndigo.. 

Ehitus en sce ~a kujund tuu , is · ori' ~l8tl~kus stii~1e 

p ~ '.l. o gooti mo lii i vid e e.. ta. pär · e b il lSOl t "1'3 ahoone viima-

s~st ehi sperio d s ·t, oll.,s kuju dat~~-1 sameJ.~edsete detalli

e tta (kolmikaKax:. jms.). 

s on e~ · i~e suu~raseg Uhekardne 

pu:: t .. oor..e ... . itus · k"'·t .... U.leula rääst~stega viilkatu 

• 

O.o~ cu deg • Seinad 

on -;·· · esed, 6-ruu 

... . co.n v " i!l p"i::.rin. .... da - :1\. ,.. aJ. II oo e l.õpaveerandist 

aud · o.a. pacao .kl'ollv a ta maard vihoo.n.e t vii. k :..1. ... u.ate all, mil---
eh i a ud. Võ~ ad ä.rine ..... T.o. a ... .j. I: poole keskelt. 

)ar.k 'es ise suurus ega, on kal.teos~linc. :Ohioaa pailmeb äi---
kesel kõr endikul aset.eva neahoone "mber . Hoone ees on väike 
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esiväljsk, ille ke~kel VÕimes tamm, hoone t_aa av , 1 u -

j t laskuv Väljak. kus oli algse t elu4 uudest regulaarseid 

kujurldeid. Pleneeringult v itseb alles oargiosas siiski re
gQlaarne s iil, uud· rah~itatud kon&rastselt; pärn-vahcr-nulg 

adal osas ka sangl p • Par j läri) oa djärve maantee, 

is ääristatud pärna- a~tra- leega vat hõ e ~judegs. e ee 

ea.ngle proe all m dulal alal teine pargipool. Siin an keeru 

as k al· te ja ti kide ... : te , kus 2 ü w.argo. t j 2 nelja-

kandilia" Li ki, Jrolmes neir:t tiiei kuju. kor ... avad saared. Ka 

kans.J.id on regulan.rse ilmeg ... Eraldi :. areioecma on lau.tsde li 

dal kõrge P"' 1 nn "Rttt' t. u !-'e , • l.4 m"ci , k·ls ""s s v atakoht ni 

mõiso~e kt: · ka järvele. äge (1-'-c.b '"i.~ ) · '.1rr>ts männiku ga, 

nrgi ois · d rahuldav, ti.; id. o osa on t··iesti me tais-

vutnd. 

t"l .... st~t d v :1 ·:1·i 1 .. /?5.a,, pild · ..,,·tfitn.r J. 6o. ja 1964. a • 
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31. XDRIS ii tlimõis. 

õnnu k/n, Võnnu sovhoos ( õ.onu kihelkond). 

Peahoone on keskmise s~uru ga krohvim t telliskivihoone, 

is põhiosas ühekordne, ku.l.d asakul tiival ka kahekordn • 

RelJee~i tõttu. omab tag tiljel kõrge sok11korruse. Ho e on 

liigendatud esifassaadll w.sakul tiival kergelt eendatu.d 2 

akna la use kahe ord se o ag • Sellele osale llid tud ki sae 

iihekordn · endu.a, mis ai~ s saadia astub undu.v alt agaai, 

ta a:fassaadis samal ta apinnal Pähikorp seg • Seal ei eendu 

ka kuhe ordn ehi tu.soa .• oo et ko ab lame iilka u.s, kusjuu

res kahekordse osa Viilka s ari on risti põhikor se ka -

seharjale. ratteke on plekk. assaadide pinnad oma: ad rikka

likll. horisontaalse ja vertikaalse J.11gendatus • oriaontaal

aete s liigend~a ka on as line sok11s1m s, oil.le kohal 

aknalalldad joonel ku.l. eb h õikega oet ki vahe-

karniis. Väga l ja eendu o jõulina rääst ärn11s, mis 

vöötab kO€,U maja, läbides ka kahekordset o a orru~tevahelise 

vööna. aid esifassaadi pare al tiiva! on ta tõstetud eetri 

võrra kõrgemale ja lah nda d mõneti erinevamata detail:dee;a. 

ääs akarniis kujutab niisiis laia ehisvööd, kus a liaalt 

ü.ksteise kohal kolmerealine h· skarniis, mis toetab eendu-

v t arniisi • .Analoogiliee arniisiga on piira'ud otsafassaa

dide 11lud ning ääriatatu.d k ekordse osa r .. ästad ja Viilud. 

11.m e tel on aid karniisi all lai vöö, .mis to tatu.d sü. a a 

lõikega konsoolldest. lii otsa assa 1 kui ka kahekordse osa 

viilude ippe ehivad väikesed nelja ahtll.i ed tornikesed, mis 

kaheko dsel iival on etatud ast elistele konsoolidele, oma 

ad ham.maakarniisile toeta a l endatud iUaoea, .mis o.mab ~e-

nel eri tud äärise. sUaeeaadi par mal tiival, kus karniis on 
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t ü.h akn vahe laius 1 pinnal, on akna kohal ee ent-

kaur, elkirjelda ud lõikega r' 'ä t arniisi all kulge lai, 

liht e öõ, s kord b segmentk t. Kõr enda d os nu.rka-

d 1 o taas eelkirj ld t~ nelja ulised tor.nikesed, mid 

toetavad seinapinnal pilastrid. Ii ed toetuvad soklile, krep-

Pides ende alust vah vööd. 1k hoone teis d nu.rgad ja en 

did on samuti markeeri d .nu.rg iaeenidega, kusJuures t ga

i'ass adie ar eerivad ad lieeenidega ka kahekordse osa a

orru.st. oo.ne aknad on SWU'ed, rtlhmit8 kahe ja ühekaup 

ad omavad allosas kaks urt r11utu. ja Ulal kolm väikest av 

emata ru.u.t11. Aknaid äär1st ad lai 1 edad äärised, ku.s 

silluse u.rgad 1 · endatud, alaud uniatatud hammaskarni1 

siga ja toeta d kahe konsooliga. illu.s on lu.knk1 vi. On 

ka tikaknaid. Esifassaadis kahekorda tii a akende vahel 

·v .. ikeaed rombikllJu.lised liigendat11d pindade ja ääri te ga pe-

ik d, viillls aga sõõr i kr oh i tud ja liigendatud pinn g 

sõõri a (nelisiir). Samalaadn elikaiiru a sõõrpetik on ka 

i.fassaadi parema tiiv äärmise akna kohal segmentkaa.rep 

karnii (siaulisel frontooni) all. T ga!assaadis on kahe

kordse o a Viilus ornikese kansoolide all vaid lih e ääris

ga sõõr pe tik. 

Hoone esifassa is keskteljelt mõn võrra kõrvale viidud 

pe ee ees ns Gl sel t väike puitpal o 1 eda kelpka se 

all. Palkon o as sunri aid. see oli j b, kod liktll. perioo 

dil ümberebit tud nin 1 tati 1972.a. oon korstnad o 

amnti iilal ··· is atud karniisideg 1 etatud h sltsi-

kega. 

Hoonet Võib eega 111 ed his orit stiilis ehi-

t11aeks, kus domineerivad klassitsistli d hi tiivid, hoo-

ne sside Ul ine p i on ag v b am, e b si.imme e trilin , 
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kaid tasaka us ta tud. ...oone võib pärineda X saj. IV veeran

di t, ta on kasutusel el una ja heas seisWldis. 

· rvaJ.hooneid on õisasiid ikus arvukalt, os neist seotud 

eahoonega, ku.id e amik ebareeglipärastes gruppides, ~a 

mõisasiidamik asub järsu r ljeefiga alal. Olulisemad on: 

Al_ - keskmise s uruaega telliaki ~oone õ ukese krohvikatte

ga. Al sel on hoonet katnud ilmselt poolkelp a us, mis asen

da ad laas ~attega iilkatase a. ~elle rääst s esikUlJel ula 

tu.b tunduvalt üle, oodustades kogu faas ad uJ.a. u.ses ulualu 

Hoon l on rida äikesaid ruudakujuli 1 6-ruuduga aknaid. Ehi

t VÕib pärineda XI saj. I poole keskelt. 

Kuiv ti oli pikk bitus millest alles ool. oone on maa-

j telliskividest krohvitud abitu , mi ae d kõrge viilka-

tu.a ga, katte laas , otsviilud paatlaudadest. Räästakarn·1s 

on laudadest ja lihtne, tema 1 on .lai öö • .A ad o kõik 

kaa ajal ü.mber ehi ta d. Hoo el on kõrge laudadest t u.1u us

kors n, mille Plekk-kate o ab a!uurse ehis tai. KorstnaJ. 

tuulelipp daatruniga 1891. Hoon võib ärineda XI saj. III 

veerandi t. 

asinakuur (?) on lõhutud maakividest krohvimata hoone, kus 

ki id lihtsalt klo bi tud. vad, räästakarniis ja hoo e nurgad 

tellistest, viimasel laotud hambuvat plokkidena. SUUred uk

sed omavad kõrge k arega vasid, uksed ise vooderdatud ala

sabamustris laudistusega. Aknad on mooala kanrega, VÕrdl iai 

suured, 8-ruuduli ed ning o.mav eenduva ja astmelise akna-

laua. Samuti eendub kaarsillus, millel iilal k~frontoon, all 

a a kon oolila dne pikend~s akende kQleedel. oonet katab iihe

poolse kaldega ja l kk-katte ga katus, mis ääristu d p~idus 

ehi pi tsiga. s ak niis esiküljel on lai, eendu: ing käl-
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nie atud koonusetaoliselt laotud konsoolideg • Kiilgfa saadi

des on ~·äästa all kitsas ehisvoö, mille keskel on nurga all 
. 

asetatud tallistest Vöö. Ehitus on se ga historitsistli s 

laadis, võib ärin0da XX saj. gusest või saj andivahetusel t. 

_..........,._..._....._........,........,. on keskmis suurttsega ühekordne krohvi tud kivi

hoone, millel soklikorru.s ja laka·toad hoone otstel. Hoonet 

katab iilka-tust ka e vormikivi. KUlgfassaadides on lai 

astmelin räästakarniis. Hoone suured, 6-ruudulised aknad on 

raami tud l, ·ede krohviääristega. Hoone võib pärineda nx saj. 

II poole keskelt. 

Tall on kuivatstud savitellistest ja ll:rohvitu.d pikk hoone, mi 

kaetud poolkelpkatuaega, kat eks laast. Külgfassaadides ja 

peolviilu k lbakolmnu.rgo. all lai lihtne lau.dkarniis. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. keskelt või III veerandist. 

Ma,;Jandushoona, mil~e algne funktsioon ei Ile mä.äratav, on 

tlhekordne kõrge sokJ.ikorrusega krolrvitud kivihoone, mis kae

tud kõrge viilkatu.aega (kattek eterniit). Sellel laiaJ.t i.Ue-

ulatuvad räästad. Hoone soklikorru. on eraldatud si.msiga, ka 

aknalaudada joonel kulgeb kitsas vahekarniis • .Avad on raami tu 

krohviääristega, mUlel illal lu.kuk.i:vi. Aknad o stm.r d, 

kate raamidega süsteemiga. Hoone võib pärineda XIX aaj. IV 

veerand1st. 

Park o õrdleuds;a. au.ur, paiknedes liigendatud relje figa al 

aid peahoone e lite on kujundat.ud vaba iil·jooneg esiväljak, 

mi~el puudus ümbritse tee. Väljaku. äär ' el põlis~ammi rUbmit 

Hoone ta akülg asub järsaku serval ning sii pargipuistu. ula-

tub ho oneni. Pui s tu. vab ju.lin , esineb ertikaulaeid nulgi, 

kttuski ja lehiseid lehtpu..u.de hu.lgas, viimaaed on ·i;amm, vaher, 

ärn ja ar'VUkaJ. ka a· k • Pargi tagaosa läbiv org on äärieta .. 
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tud õ:rv lboone Le .... a, mille ve el amuti aid. iin ka ·· · e 

Paistiik. 

Pgrgi seisund rahuld&b aid e :1välj okttl, muuclea o ades 

esineb -võaaa'tu.rn.ist. 

Külas at~d viim ti l972.a., pildiatatud 1968. ja 1972.a. 
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32. rosiKU mõis ( Ku.Bika). IaSrva.lmõis, ku.u.lus Vara mõisa juur 
· de. 

Va:ra Ir./n, Vara aovhooa (Ma.arja-lfaedaleena kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne, kuid m ssiivsete proportsiooni

dega ui·Gboone, mis k etud eintest kõrgema k lpkatu.sega 

(katteks eterni'it), räästoif kitsalt tueulatu.vad. Seinad on 

vooderdatu.d laiade rõhtlaududega, nurgad ka tud vertikaalsete 

kattelaudada a. ad on väikesed, al&ne raa.misti.k. 6-ruudu.li-

ne, kuid Ulles otsatvssaadi on ainu.l üllepoolaed }-ruwlulised 

kitsad aknad. Aknad raamitud proi.ileeringuga piirdelaudadega. 

lloonel on keskel ü.ks korsten, ku.ha on tihendatud kõik kilttekol 

d ed, mis miiEirab ka hoone lihtsa, anfilaadse ru.u.mij aotuae. oo 

ne aia poolel on väike hiline pui tverenda lameda viilkatusega 

mille räästad iileu.l tuv er enda klaasi ud ruud uku.J ul.is te 

eriauu.rases raami eg • Hoonet võib lugeda veel barokseks ehl.

tuseks, ilmselt XVIII saj. lõ llSt. a an kasutusel elamtma 

ja rahuldavas seisund~s. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., needki kaa aj 

r eeri tud. Oluliaemad on: 

osaliselt rekonst 

~ on pikk krohvimata maakivihoone, mis kaetud kõrge laka

r~umiga viilka 1sega, katteks laast j~ etern11 • Räästad on 

ki taal t üleul tuvad, otsviilud ü.t.Jtlaudaclest. vad on kaas

aegse~, moonutatud. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

T~ (?) on väike kivihoone, mille iiti:ric. lao ·ud lõhu ud 

kividest, krohvik eta. Hoone on kaetud iilkatuse a, llel 

üleula u ad räästad, k tteks eterniit ja l 

rinoda viimasel t s j andivahetusel t. 

t. Ho e võib p·· 
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.Jt-ku.ivay_ on suur hoone, mis oma "T 11-tähe kujulise põhi-
. 

plaani. Hoone on lõhu. ud maakivides·t k.rohvima.to. seintega, 

ku.s av e ja nurkade ju.ures ka..,tttatud telli st, vii.lnastel ham

buvate plokk1dena. Hoonetiivad on kaetud kõrgete Viilkatuste-

ga, millal Uleulatuv laiad räüstad, katusekatteks eterniit 

ja laast. lgsed ( säiltmu.d) aVC:~d omavad lamed&t kaart, aknad 

on seejuures väikesed, pea liuu.duk\tjulised. ··oonet on kaasajal 

u.latl..lsl1kul.t iimber ehitatud, kuid al.t .. e V6is ärineda Viima

selt sajandivahet~oelt. 

?ark puu.dtlb, on ü.ksikul.t põlispaid paaboone jua.res ja iiks1-

kul t te:i ste hoonete vahel ( tc.mmed, kased). ~1ooned tildiselt 

roeast ktls e'Vatud. Peahoone tagcltiiljel paikneb äike aed. 

iilastatud ja ildistatud 197o.~. 
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( lt-Kua~hof). üütlimõis. 

Ha elava lr/n, V a-Kuuste 8-kl. kool (K3111bja kihelkond). 

Peahoon on ur kahekordne kiviehi tas, mis ltaetud väg lame

da kelpkatus .. ga. See omab plekk:katte ning k taa eenduva rääs

takarnl.isi. ..ästast .mad amal on tunduvc t eenduv, kü.llalt 

lai ja pro ileeri d v ekarn11s, s ümbrit~eb ko~ hoonet. 

Esifaasaadis on t~ibadel lamedad kolmnurkfrontoonid, mis pii

ratud srunu.ti nduva j profUeeritud, kuid kitsa karni1s1ga. 

Hoone otsa- ja t gafassaadil oli. vare rää tas 

e i a kõr nda d, nii et katus oli varjatud .. 

~eskosas oli tika. Äaris on täna ä vaka hävi 

a:lala para

agafassaadi 

d. Hoone 1-

fass adi oi kosko aa väJ.ke e sik, ehi ta ·U.d ki.Vl.st, kaetud 

vägQ 1 eda katu ga, millel profileeritud räästakarniis. 

ääs ao.>t tub is · madalamal on ki· eas vahekarniis, mida toe

tavad Paarisplla id, neist nurkmi ed nlU'gapilastritena, mi 

tõusev madalalt ."okl11 t. Hoone t· gafassaad on rikkalikwna 

liigendusega. Hoone nurgad on kujunda:tud ~.:itsaste, seinapin

nast väga kergelt eendatud nn.rgar.: salii tidr:..g~, mi~le pind 

aok11st kv~i rääataaluec kitsa vahek rnii~ini on ruete ritud . 

Ktilgr1saJ.i1t o.n ühe akn ... vahe laiune, hoone keskel on aga aei

na.oind samuti ru.steeri tud 3 akanvahe 1 u.sel t. steeri tu.d 

pindade vahele jäävad Uhe aknavahe laiused siledad sainapin

nad on kergelt liige datu.d n ende .aiu.selt, ~ u. asetatud ak

nad. aasaadi keskel on rusteeritud pinna laiuselt [hekordne 

p lkonilaOO.ne eend, ehitatud samuti kivist. Palkoni katu 

ka algselt kasutatud teise orruse rõduna, mille algne ba1uet 

raadiga rinnatis on hä inud, tema r· .. ·at arniisiat on säilunu. 

vaid profile ri tu.d lai ka.rniis, mis varem omas lisaks ka ham-

maslõike. a.l.koni kiilge el on üks ld. t as ja kõrge en, esi-
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küljel ak,' 5 samuoue s aken t, mille vab~. J. j tavad arhi raa-

ooria oxd rj aam.m s'tena. 

alkoni nur ad Dn la a1t ust eritud mis llctub ka külg dele 

PaJ.koni -ee on lai terrass, kust laekub made-J. trepistik ogu 

terraa3 laiU el·~, i\ti..rl.S a3 meline, 'ai'Uii~1ign. e.rrasoile 

laskub .mail al, alt lait:!n .. v trepn Keskmise uku-· :.na e at kesk

miste poo"' aarnmast ~ v:j}1~l t Ka hoo 10 o ~sa:f:;.ssa~idea on u.r

gacl pt1.~un(lotu.d lai de rustearitu.d vertikaalscto .~Jind ena, 

mis tõusevad sokl:lt ~rniiaialuse kitsa Vööni-

Hoone põhikorruseks on alwn:i.lle, ille ad on k.i tsad ja 

väga J·õr ga d, 6 -xuu.dllli so d ( eJ.geel t :Umo el t 8-ruud ulised) • K~ 

hel pool siku~ paiknevad alakorrusel aga e ifassaadis 3-poo

lega li~ tsknad, tuga:faasa is on alakorr -,.;el kahel pool Pal.-

koni t 4-poologa 12-.ruudu.l a ak t illel keSkmiete poolte 

kohal oli ulg el t se, ont· 1 en. :.~:eise korruse ad on väikse-

m , pea ruudUKu'ulised ja 4- uuduliaed ( oalt ilmselt 6-

:ruud1.üised). ·aga..ta adis au U"tE: ak~nde kohal on teise kor-

ru.oe aknaluua joonel ~endu;v roi lee.ri tud kur iis liigendatud 

seina .. inn l iuselt. -ik akn d ~ gcll:ass paiknevad ü.ht-

las e vahedeg·, -~i~asaaadia on 11ba el ko mau.rkviilude all 

kahel alu-1oJ. Vcil()d laiemed, olm.a.urk iU d väljades on väike-

59 nelinu..l~k>:.~ed aknad, K e d lameeta kaarcg"". al sokli-

korra ... e til.~.e .. t ~ tiku. a akn pa V 

d. g· ~oh ... kl1 ti. 

c:-elJ.ele vät, . tart ikllllüe kl<..soi tsistli -:ua stiilis ehi

tu eJe on hiljem v~sakpoolaeoae pargi suunas orienteeritud 

otsafassaadi rajatud var 1· tine pui~ust palkon, mille lam-

do.t, tihepeoloe kald~g atuse a t arhit auvi k navnd kuu 

puiäuat d oskaana or eri samma t. Katuse ~äst on ki tsaJ. t ü.l 

ulatuvoo. e.lkon om b mcidal l: olli, millel s mastev eline 
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I inna ti ~ pole sa.:.J.u.nud. es lt ·vunes selles fassaadis vaid 

'V~ikese ·üljt:::eh· tut:5 Ch väljapi:J.äs, mille eos oli trepiga ter-

ase • .Hoo u pm·~ I! •olsca u ta .i4tusa~ is en väik3 välj ... ehitus 

pääsu.k soklikorl·Uselt:. 'ell e nur gsd on luiad e ur galiseeni

de a.. llu.m.id .uom et.'! Oli un:i:ilaud ... ·~d, f.l~cl. p ikneb vcstibüü.li 

tagu, U.lbt d s -'v gc:tftts""'aarli alkoni~se. 

ega -õib lua~itsi..Jt.l:i.ku.s stii.lir: 'iict.i aL<Ud r· ge.ilme 

lin~ hoone pfu.·ineda .X:I . saj. I poolt keskel·-., h1otorJ.ts1s·t~ik 

eranda. , ga hoone otsa~ OTi teo tatu.d et:IDu.ti pocu.doklassi tsis .... 

liku.s laadis. Hoone Pailmeb kool, tulle on k· usaj e:J. ehitatud 

klt.aBirUumido -~tu-beks juurdeehituo. Põhiehitus on heas sel.

sWldith 

~rvaJ.hoo~ on 1\:eskmisel hulg:U., nad ei ole peahoonega seo

tud V<;.id pai e :rad möisasüdant läbi va tee ltülgsdel . On kas 

varemeis võ.:. põhj aliku.l t i.Lrnbe:r aili ta tud ( meieroi, tall, taö

lisela.mtt jt.) .. J?argiga on seotud ]r,i.i2h<? .. a.ne-taJ:veaed, mis 

varameis. Oli roaakivis , ViilkatuaegR kaetud ehitus, mille 

otsaf'assaadis 3 suurt kõrge kaa:reg~ ava, kes.kmine uks, äär.mi 

sed aknad. õis pä.l."ineda XlX . a.i. II poole keskelt. 

)ark on kolmeosaline ja suur. Pe~ oane ette jääb kitsas, pu.u.

u ga liiger.i.de:t"t.u.<l < j ak, taha aga laoku.v 1 os~ ·. tcrraasidega 

kü.ju.ru>·twl ~vat pikk väljak, mis liigendata vaid v .. eae 

teedevõrgug~ j~ põõsasteg :t, pu.id killgedel. Väljak lõpeb tiiki 

deaü.s ·ef:miga, illuc aam:ed. Tii id Ol.'rap·..,... ~se ilme ga. argi 

teise Ot:>a nwv:l atab pobhoon.e aLakule tiivclo jääv vana regu-

1~<7J:!:·l'le park, mis küll< l t Ulll', P" · kw~r. tus..nda1..ud aJ.al ja on 

uju.ndat.ud hoone otsal asu.vule ~ulko.z1ile orienteeritud .k sk

teega ja , ellc a ri tu va te teedaga, _ a park Piirat d teega. 

Tekib selgepiirili:le re~losrne .)11--lik v~4.r·c,iaJ.Q, klla teede-
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d a .Pargl.Osa 

moodue·LalJ gi mõlema osa allt:.ärel asuv c.:.Vttr • a pikk ·aas, 

mis ~äl .. -~ .l sul~-'~.~u.d til.1e<.lu ekr~see iva. pu tu. a. a. al vähe

selt puiõ. ja põõsa-li"" i. t..liJ.Kidc!'i:a re 1 ar ea argJ.s &1-

üe alt värn, mujal ka ta'lllr..i ·::.. v.:u;.t.r~id. l'iki Jargl. ki.Uge ku.l 

gev sisse õi 4tee on äeri t ud alle ga, k~ ~ÄS lõ"· lehis

·Le ga. Lehis ·i;€ ... alu o.n .:a auge tü. maa~ t1.ku s, kl.ls t u.le b gea.hoo 

lie e ifassaad ·J. e oriünteeri tud tee. ~r g1 s ... isu.nd rabuJ.d v. 

rulastatud Viimati l~7o.· ., pildist~tud 196o. ja lS6l.u 
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34. ( erz-af ) • iiii ll..ID.õis. 

L· eva k/n, Laeva so hoos (Aksi kihelkond). 

aab.oane o hüvina , te a ase a anda ad. oone o1i keskmise 

suuruse a ivihoon , ll.el o i malal võ~Vl.t oklikorru • 

....... ...._ ......... __;:b...,o ..... o_n ...... e.-d mõ 1 s t.Eü.d :~me::::: .;. -mu ti v .1<1 .... v ·'!.1 t hiiv il1wl , ... ü.l., s on 

v~id viihe:::te ü.mb t:~l" hjtatu.d hoonet9 fra en~i • Kõ.,..'Valho ned o 

re=:~ t -:: tud m~ieaeLid •1 t lä lvule maanteel~. Pere.m.i.ni s··ilunu.d o 

~liste~~ja: v~ike krchvit d kivi' üOne, kompEk s te proport

sioonidega hi tu.s, mis k.aet'..ld oolkal.p.k u eEa (K~tte~s ter

niit). dlgfyssaadides on kitsas lih u räa akarniis, o sa
.faswa<:ldi ee kitsud ü.leulatu.vad rääatad. oone n gad, poolvii

lu ä.äred ja. vi lualu.ne o rõhLttatud krohvipinnale kan d 1 · a 

de vügend tud vdöde a. ad pai evad korrapärasel , al e 

:ra.amietik 6-' uudu.J.me. Pool i "lu.o on segmentpe ik samu.ti al

gendatl).d ä '". eg • ~ tuat õib lu da klus.,i stli.K. , t 

võib pärine XI s ·• I oolest. 

P8rk o.._ väike, v -~kujul e pl c..r.! eer.in~~ -. d .. · st ko.m.posit

sioo.n:i.st väne sõj wpuru. tu. ste ja hil s e fi maantee läbiviimisega 

äil u1. Liigilisalt koosneb ~ä~n . de t, e·arteat, kuuskedest. 

Peahoone tagekü.ljel on paik.n~nud suurem v:·1 "ak. Park praegu 

osal:i sel t X9kOnst--rneeri tud hnlj c:.Salaks tee ristmikul. 

Külas atud viimati 1 75.a., pildist tud 1962. ja l965.a. 
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·· Krr A mõis ( .~,; alkenau.). digi.mõi.a. --
artu. k/n, sootaga sovhoos ( · 1 kihelkond). 

~ik hoaned hävinud jäljetultr kuna mõisasUd e kohale rajati 

l.;~6o-a-te lõpul karjäär, osalt ka maaPm-andusobjekt. 

960. aastal. ol·d veel · ilunud: 

~o~>n.!, v e, m1lleat järeldus~ et ehitas oli väike, omas 

osa hoone all keldri. 

üksikuid, need olid k ohvitud m ak1V1eh1-

tl.lscd, mis võisid pärineda X sajand: st. 

~ti hävinud. 19(o.a. olid mõisasüdames üksikud 

leb , >U.Ild. 

"'"'"ülasb ' ud >~l. ··'-il 8 •• , ?i di!l a d 196o.a. 
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36. LAE A mõig ( Lui a). Ri1ii tli õis. 

Laeva lr/n, Laeva metsko.ud (Kursi kihelkond). 

Peahoone on viiike ühekordne, kuid kõrge kivihoo.ne, .mis kaetud 

viilkatuse a, kat eks -kivi. Omab iileu.J.atu.vaid ki tsuid rääs

taid, mis ääristatud 1a1a puitehispitsiga. oone esi~assaadis 

seinapind tiibadel laialt aandatlld, nii et vasakule tiivale 

moodustub pikk ulual~me, paremale tiiv ale lühem. Räästaid on 

toetanud kõrged puidu t doaka a o~deri ümarsamb d VÕi pool

sambad, .millest säilunu.d vaid osa. Aknad on kõrged, 6-ruwluli

sed, raami tiu.d krohviääristega. Akende ja uste kohal. segment

petikud. 001ad on asetatud ühtlaste vahedega, puuduvaid ~ se da

v ::d pe tikaknad. Ku.n sein on kõrged, on 1 aka all .mezzon~ole 

lähedana poolkorrus, mis valgustat.ud külgfassaadides mõne ü..mar

aknaga, mis samuti omav&.d krohviääriseid. 

Hoone vasakul o safassaadil on väike viietabulina valja

ehi tu s kelpkatuse all. X> tuserääatas omab samuti p~idust ehia

pitsi. Hoone ta akUljel on modal, võrdlemisi suur väljaehitus 

fassaadi keskel, kae ud lamed viilk tu.sega. TaJ.ja.ehi us omab 

ruudukujulisi j 4-ruudQlisi akn ·d, ~iilus on ümarpetikuga. 

oone VC5i-lJ päl·ine a X saj. II poole keskelt või lõpaveer 

dist, on kasutusel adminis ratiivruumiuen j rahuldav s sei

sundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, osa asub pargi äürel, osa k~gemal 

haj 1. Olu isemud on: 

T'dölistemt.~j. -tall (?) on krohvi tu.d kiviho04'le, s kaa ad pool-

kelpkatuaeg • Sellel kitsad lihtsad lau.dkarniisid kU.lgf ss 

dides, o safaesaadidel ki saJ. t iileuJ.a avad. oone aknad on 

väikesed, -ruudu1ised, r amitud krohviääri tega. Hoone võib 
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s j. I ooles . 

_!_ on väi , kuid rg , ~~ a~ijvse e propor sioo e a, kroh-

vitud kiviho t ud poolkelp ,. tll~e a. llel külgf s adi-

des ja pool ·ilu k lb&kclmnurgu 1 lih sdl aldu. laudka-.nii-

sid. oone u.r{,;;ad ja viil ü .. ristatud leend tad laia "foö a. 

Hoon 1 on vä v ··ikesed ja lamedad 3-ruudul.i ed aknad. Otsa

fa s .adis on viil~a su.ur segmentpetik, ·11e väik ruudukuju-

li e laka'"' en. Hoone VÕib pä.rine X aj. I poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suu., • one aset eb ema ü.hel äärol • 

.. oone orJ. (1 mbri tee tu.d ·võrdlemisi tiheda puist• a., Ules vaid 

hoon ees väike rin ~Täljek. Sellele suuna ·ud urga a1l ju.urde-

pää u. ee leegg argi põhios'"' o e one ots , hoonest 

sõl t tu. . ·ee osa. on lal endatud võrcllemi i tiheda looduslähe-

· das ilme t. pui tu.aa~ u.s äärel. sl.iski pär aall tee, mis 

lõ b pargi m teepoolsel. aärel ~a ekohag . Seal VÕis algselt 

olla leh· la. Peahoonet Umbritsevas puistu valitseb 

gi õhiosas ga sa.sr, ka 

on bea. 

IDilast tud vi i 197o. a., pild 1st 

• ar 

1.96 • • 

n, ar

seisu.nd 
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37. TSI mõis ( thel). Kõrvalmõis, ku lus arlov 
mõisa j u.rde. 

L mmo.tsi k/n, ·lenu.r e sovhoos (Tartu- aarj a kih J:kond). 

Pe oone on hävinud, tema kohal kaasas e elamu, 

leidudu vana eahoone ehitusosi. 

lles võib 

oodustav kompaktse hoone erQhma. Olulise~ o 

i t-ku.i V$1]! on kaheoaaline hoone, kui va i osa lõbu tud ma.aJd. Vi

de st obvimata väike, kuid kal ekordne hoone; aid sa uitehi 

s. oone at ab viilk Lus ( k ttek eternii t), millel ü.le-

lll.a vad :r··~a·cad. Puito aJ. horisantaall dadest vooder, iilu.d 

samuti. K vioaül tellisäär s a avad. a u.sel on üks ulgtala 

dele toeta ud väljaehitus lakaluugi tarbeks. Hoone võib päri-

ned saj. lõp veer diat. 

Laudad ~odU3tavad kolmelt kaljelt ho etega sul2tad sisehoo

viga hoonetertibma, .mil e 1.k.ü.lje sulgeb adal üür. Laudahoo 

ned on kkobvi tud k.i vihoo ed, kaa aj Qlat likult rekonstruee 

ritud. Hooneid katab elp tus, millel laialt ül ula uvad 

räästad {katteks etarniit). oovi sulgavas üüris segmentav 

s krohviää~istega. ärava ~a tugevate neljatabuliate kivi

u.lpedega. l on d -võivad närineda algselt nx saj.- lõ us • 

................. .--... on :·1 e elliskiv1hoone, krohvikatt ta. Uoonet 

katab vlilkatus (katteks et rnill), mill 1 kitsad üleulatuvad 

räästad. otsvii1.ud püetlaudadest .. Aknad on kaasajal muudetud. 

Hoone võib pärineda XIX aj. J.õpus • 

' 

Kõrts on väg~ pikk krahvita kivihoo e, illest "ilunud kolm-

veerand. lloonet on gselt katnud poolk lp tus (katteks eter-

niit), rääatad on üleulatu:vad. Kõrtsi llU"uWDide osa akn d on 

v· a väikesed, 3-ruudulised. Ehi us õib ärineda XIX saj. II 

pooles • 

Par uudub, peahoonet on ümbritse ud 
Põii u.ud. 

XU1aatatud ja ildia atud 1968.a. 

aed , lw.s ük ikud 
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38. LUKE õis ( LU.gden) • .Rü.ü.tlimõia. ---
Nõo Jr/n, õgiart1 so hoos (Nõo kibelkond.). 

eaboone on bä 1nud~ tema em st järeldub, et hoone o~l. .kesk

mise uru eg k1vihoone. 

Vlll., osa nei t seotu.d aboonegaan-

sarnblilisel t, osa m odu. t b eraldi eisVa :fu.nkt ionaalse hoonete 

rühma.. Enamik hooneis · hävinud. Olul.is mad on: 

Aednikuma a on väike ühekordne k1vihoone, millel ~ atube hoo

ne o .. tel •. oone seinad on krohvitud, väljaarvatud avad küljed 

ja nurgad, mis laotud telliste~t puhta. v ugiga hn buvate plok

kitlena. ~ee tõttu. on hoone sein'te viimistlu väga ekoratii: ne. 

Hoonet katab kõrge viilka tu s, kutteks vormik.ivi, rääst laialt 

üle latuvad. Sarikajalad on kujundatud. Viim~sed sarikapaarid 

ja pew.id on viiludes avatud. Otsvj.iluu on pU.stle.u. istusega, 

millfl kivisein~U.e l.lla uv~d otsud e.hisl)its a. Viiludes on ümar

akn d. ltoone osiküljel on k• ~ ugovaJ. t eendt.1.Vat külgrisaliiti, 

mie kaet~ sa~uti terava~e viilkntustega. Nende viilude viimas-
~a 

te of.'trikapaari1e/ pen.nide vahed täidet 1d. aZtlu.r "e Pllidt1st ehis-

pitsiga, viiluvälj~ ~titpru~siga suL~ terevkaar. iilude tip

pudes ptlidust trei tud teravikud. Hoone Bknad o.n su.u.red, 6-rnudll· 

lised. Utende hambuv· t.e I·lokkidegu llioää.J:·ised pikendatud VWl· 

damendilli, nii et akende alla oodu.stub kroh i tud nelinurkne 

pind. end vahel on nelinu.rksed tellispinnad, · les äike cd 

romb kujulise eenduvate ä ;riste ~,a petiltud. Ka hoone madal 4-

dament omab p ofileeritud elliskivisimsi. Kõrged telliaki ·

korstnQd oma ad hammaalõ" ega kar ii~i. loonet võib lugeda his-

oritsistliku.s stiilis vä a ilmekaks ehituseks, tõenäolis~lt 

s ·• algusest. 
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L lid on kaks P al.leelhoonet, mis tag ü.ljel ühenda-

tud -v ekor.Pllsega. ii tel'"..ib kolm 1 t külj 1-' hooneata 'tUd maj an 

du slJoov:l gr.<. hooneterUhm. Eh1-'~used on kivist, krohvi tud, krohvi

mata on vaid ahekorpus ja lau t· e otsviilu.d ning nurgapU st

rid, mis puhta vuu~e • Hooned on kaetud viilkat~stega, kat

tek vormikivi . Räästakarniisid kal ~ass adid s on kitsaste 

lih sate laudkar iiaid n , o safassaadis k ta vi1lusein ka-

tust. iillld o 1 ää::ci c.tu.d. ha~Ll!ll~ lõ·· e~e;. karniiaiga, e alaad

ne vöö on Viilu. all krohvi tud Ht; .· ... apinnu kohal. Yiilu tipus 

on n linu~~ta kõr~ u-ud p , m~llel lisaks hamm arniiei-

ju toeta v.d lai de nur gapil str i te ga, millel uti. h 

lõikega kapiteel. v~d on ääristatud eenduv t tellistega, 

kus ·u ee .~ st:d omav d la.medaJ.d u.ari. Aknad on n.elinurksed, 

alaäärel silluse kohal karniisi • az ekor use es välja-

er..i u.stenl:.: · tu::::eu..ksi viilkatu. e all, 1 a valguatavai ga 

segmentaknakeaed. _oonetekompleksi võib lugeda .XX s~. alguse 

historitais likl1s stiilis ehitueek • 

!§litseja.maja (?) on suur kahekorru. eline kivihoone õrge sok

likorrusega. Hoonet katab Ule~latuvate rää tast ga viilk us 

(katteks e ernii ). oone aknad on paigu.tatud Uhtlast vahe

dega, raamistik kaasajal ~udetud. Ioone esi~assaadi on keSk

teljal kõrgele soklile tõstetud kinnine Palkon Viilkatase all, 

mille väliskuju tänapäe al muudetud. Palkonist laskub väga 

kõrge kivitrepp .mr:tdal"' äärise ga. oone võib pärineda XIX s j. 

II poolest. 

T"õöliatemej a on väike kivihoone, kaetud õhtlkese krohvikihiga. 

I oonet k . tab l .... astukattega viilk"'"tus, millel ü.leulatu. rääa-

t~ • Poolviil on kaetud laastukattega. Jlgsed d on kesk-

mise su.urusega, 6-ruudul.iaed. I oone Võib pärined XIX saj. 

lii veerandi t või saj di keskelt. 



~ on suur ning ""'hiosas väe,t huvi eNa planeering g regu-

laarne t-ark, is r ~ c.."LIJ.d il.mselt vii sel saje.ndiv· tu•sel. 

Pargis jälgi varasemust, ilmselt vuo· u.jlllisest pargist. 

\J AEO 

rõhim() ·Lteline ~;teem. 

Pargi eriosad on tas 1o.a1..ud, neid ere:ldavad terrassid. 

Ühel neist lai betoontrepp, mille ääristel 1 avate lõvide 

betoo i _,llu.rid . ? Jri lä.biv ..... piki elje ~le,use.s on neljvtahu.li

sed t,1'l'cii.liitaambad madalal oklil. p, gi lõplls aga alu.s figuu.ri 

le (pol~ aäilunu.d). argi allosas on m-dal aakivimü.Ur, mis 

piir c.b ka suu.r t ae e. Ai as ·tii.kid t: su .. teem kaskaadina, kus j uu.

res paisatusseadmed ja neil asuvad· sillad on suur est pahtal 

tabutud ja hästisobit~L d ~raniitplokkideat. ~gis on. riltkali 

kult regulaarseid kujundeid alleede, ringide, lekkide näol, mi 

vald<:iVcl t pü.gat vatest pärn est ja elupuu est. iimasei on 
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kas atud e ivo uidena, et a· rikaju~o Pä ata aid vorm 

( e:r il it dr id j.ue. ) • e ga P&rK koo b 5 erioaasti 

1) k~. te s vä 1 j · .mi 1~--,i _ eskt lj 1 pärna lee, selle 

oea gr ::.nii ttu.J. ega väJ.· v. ··lj del k. el pool all d ii iku.d 

okas uud (n 1lud). Välj 'ihel äärel tiht"l lehtpuuok:r , mis 

eraldab pazoki tootmishoonetest. 2) g e · väljalt echoone 

valitsej· · ·a vahel, s ringi ees hästi ud vab es 

grup ide s ... uu ~ ··· 1 • (tamm-siberi .n g- astan-hiigelelu u.u-

a leiv vo m) ,nin põõs gru.)pe end 'sl l. 3) Barokkaed, 

mil:!. e s.r: l ri t t e lii enda väljak., välisnurkades ela-

puudest PU ·ud osketid. äJ. ·.., u · :· _ t 1 n pii atu.d ärne.d t 

all d j& ringid. 4) elm1se t os s t rr· siga j lõvide a 

.t.•epi a. er d tad k "'osaline rok.n.. v;~lj k, pooli ta c..ud kõr e 

pä n all e E.., vasakul on e a j " allee piira ~.~ud va tud v:·l-

j ak, keeruk ~lleeue üstee iga, rin .i e ja poolr ide· 

ga suletud älj ' • ~11 a a · pkcnade t. 5) =·ljak o lõ us 

külged lt 1en , piira d müä·iga, pooli atud eeg, mill 



\ 

tu.d v·l·cl t p 

to.;~v d [i\1 ta uus 

ees, ille kes el 

t .d eede · j 

de gu. 

Ka , · eemal ma 

n 1. on 

a 9a!' tsal. .... mel 

- 5 -

f lii-

s l' L.d > • f'i uurile oodu.s-

01 d:ikujtlline osa peahoone 

vast' lolmn &äS 3 pärna. ~ gment o. 

·rnadega, "'egmend1 pir...d a0 a t darid -

t:t. ru.s o t ed el alee id, 

~ mille e1· on 

mäerin

d a. tu.d r .. i e te-

~e ... ~ Lu.lw p ... "k s~ d h'J~Or taistlik~s stiilis 

pcrrke ab:xii is. M.·'ul"a · s s 1 s pü. tav ~,.e 

··rn ae liihie suse tu. i ub p ·1 funktsioon. 

t· me ... i tu J. 

v. 

n6I'k ilms 1 t suj . aleaae , i el t arhitekt 

ardi oo t, k s rojekteer~ i~ p ahoon ümber-

äla~tat d V1Lmati 1973 •• , pilais t~d l964.a. 
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39. LUUNJA mõis ( Lu.nia). Riiiitlimõis. 

Luu.nj a k/n, Luu.n.j a sovhoos ( Ta.r u.- a · a kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Ioone oli suu.r ühekordne puithoone, mil

lel oli keskos s . ealeeh: us nin pare al -tiival kahekordne 

juu:rdeehi tu.s, mis eendua esifassaa1 il ·i;ugeval • Hoonet kat ti 

lame viilk~~us, samalaadse~ oli k pe·-eehitnse ja tiibhoone 

k~ tused. P..ääs"tad olid erakordselt 1 t üleulatuvad ning k 

nista:tud puidust hispi'tsiga. l oonc o.rvu.kfld lahtised verandad 

ja rõdud omasid samuti 2Zuur eid laudrinnatisi. Ehispitsiga 

olid k~iata u.d rääetast kand ~ konsooltalad, tugikäpad, 

nu.rgaliseenid, vallevööd ning akende laiad piirdelauad. Seinad 

olid vooderdatud laiade rõhtlau.dwlega. ad olid suured, 

6-ruudulis?d, kuid esine~ ka liide ud, neljapoolsaid aknaid 

või kitsaid Ubeooolo jd kaid. 

Rnor1 pärinee ilm el t .. .J ".a;j. II poole lõ uveerandist 

ning tt:~ oli teostatu. hietori tni'3tli us stiilis, meenutades 

"sv ei ts snaj alwst "· 

Kõrvalhooneid on mõisas erakordselt Palj~, kui · aäilunud on 

neist kuni pool, seejuures enamik rohkem Või väh m oonutatud 

il ega. oone mooauo·tasid suure, peahoone ja regulaarse pargi

ga aeotur ervikliku ansru bli, mis oli ü elt küljelt Piiratud 

ma:.mteeg-, t.isclt küljelt ajõe vana sood~ea. aantee on 

hilje (veel enne I ~oilmasõd ) mõisa südamikust välja vii-

ud. ida majandushooneid on väljaspool kom~aktset mõisasüd -

mikku väikestes h~ju a ud gruppiue~. Olulisemad hooned on: 

neli hoonet ikliku nelinu.rkse esiväl~ uku. • ülged 1: 

Vali~sejamaja(?) oli ~ go6lt ühekordne krohvitu.d kivihoone, 

millel oli tube lakakorrusel hoone ocstel. Hoonet k·ttis 

S-kiv~ ttega poolkelpkatuo, millel olid eendu ad profileeri 
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tu r~äst- ja viilu nii id. Hoo eaifas..,aadi endusid 

~}'"s i't uSw ( 2 "" ent) ·ülgrisaJ.iiti, .mida 1~ sid kolmnurk-

iilud .. Hoone aknad "" .knes1d võrds ega, riealiiti-

es v ~e Ki snm. o lia kõr god, oh'Viäaris a ning 24-

ruu · ised. io ii 'il.lu. olid hi u.d õrpe ikutega. 

oone võis arineda x s· ·• I veercndi L in6 ~Jli klaasi -

siatlikus l.ili , ta ehitati täies ula u.ses Um r kahekord-

se s k· ane.egsek.., hooneks l ~2 . a .. 

Junetnike . j- (?) as s e~lmise hoon vastas üle väljaku. Oli 

ilmselt s· aealine ja sam s stiilis ehitus. On k sajal täies 

ul~ ua~s ümbe ehi atu . 

~ välj --kul vd! sej at!! j awa se.mt..s fromlia on ~ikk krobvi tud 

kivihoone, .mie algeol t omas poclkelplta.tu.ee .... oonel on külg

faas , ide. en av , profileeri tud :rää.., tcltr:.r liisid. ü.gse ·d 

ul .. .:.i ei ole ä ·1u.nu , n vaid ük,;.)ikud nelinur-tsed, 16-ru du-

i ed aknc • Hoone võ'a pärineda XIX saj. I eerandiat, olles 

klassi toiotlikus stiilis. .Kaasaj 1 t1 d11Val t · ber ehi l: ud 

(viilk tused, QUe 1 uks~d j~s.). 

on i k kr hvitud iviehi us, 

mi~l~l ku..t.• k..:l:l~.L ( l.oonc s •b relj til). 

Hoonet :..b .. t.i.s g~ 1 samuti - ivi~/ 'te ga oolkelpketus ning 

'ta võit> p .. · • ne u arutl Ki ö~j. I ve randi t, kuid ta oli 

os lisel :re: ons tru eri ud juba :U: s· j. J. I oolel, osa al -

e~id 1'-ruudulisi aid ase at d 6-ru.udulia eg· jms. K as-

ajal on boone aas rekonstrueeri d (e rnii kattaga viil

a u. jms.). 

--~l~ilja it(?)-jääkalder on aida ja el u vahel. Hoone on 

v··1ke a iviehi tu s, ille nur ad l&.o ud tellis teat. einad 

on krohvi tud, kuid ki i p aed a u.vad olvi inn , krohv 
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tihedcl"'li dekoreeri·rud ki T1kildudega. Hoonet .K: ttis algselt 

k t~s, m lle e~iväljaKule utunatu.d otsainasaad om s kõrge ast 

mikvi11u: te~ ot afasse· a ) olkelpkr tll'"'.,. ääs ud o a-

id laia, profil eri ud kl·ohv· o.rniJ.s • • oc..ne kaasajal re

kon) true11ri uu ( 1v.ed akn; , v lk tu. s jm;;.;,.). ~ 1 e ehi us või 

i:i.rined.;t saj. II VAOJ:' . d i st Vtii keskelt. 

........,=..:;;..;...;;;.::.;:;;..;;;;;;;. on keskmise uuru.se a. :Lihi.•ne, l,.ig~nde.onata kivi

hoo e. l~.I'on i tud sci.t te ga. Hoone. on ühekordne, kuid osaliselt 

välj ae.üi atu.d 1 · akorru.~oe;•>. Uütuat kattis al eel t kõrge 

~oolkelpkutus, ·is d eJ. at~d Äaasajal viilk tusega •• oonea Qn 

&äilu.n.u.u ün : i:i.g<1 ·~~ike c1 ·d 1:.Ügf:!ed ak.r.l.äaV d, kaid n ka mõne 

võrra l ... :Lli en id kõl.'geiu akn id, LI'J.is kae ud lt?.meda'te aartega. 

{!Ila hoo ( ilm.s l ~ t..iina ä. ase s~ väikse ) võis pärineda XIX 

i.., suj J.Ü • lõpul autu· n.- f:t. ti illldu.val. , o 

a. e aulise "!. ·äl ·,.el i u" ·eise orru.se . 

' -
g.fl ii .... e -

a;Jinakuur lii tu.b tiibehi tuaena viinavabrikug • itu.s on 

krohvimata tellistest pikk äheKordne hoone, mis ol1 xaetu.d 

viil.katl.lsega ( rae sisse langenud). Hoone eaifaasaadis paik 

n V1:.td võrdsete vahedega uured kaaruks d, mis k etu.d lameda 

kaar illu.aega, u.kseava omab ülaosas k erpetiku. tus VÕib 

arined.a s j . aJ.g est. 

~R!~~ eelmi~e hoone v otQs on v~ike mdakivihoone laialt 

k:-oh 1 tud kivid e vahede ga.. "urgr.d. laotud tellis est hrunbu.vate 

plokkiden n. I oone t k t viilkn t~s ki '-S' st t1.leul tu.v t rääs 

t s~eg~, nillel ver~1kaellaudiotusoga otoviilu~ oone võib 

ärincr ..... L ... :. 4
• II oclo l .. csk"'l t. 

suure elitu~te~ük1W', is koondatud 

J? i -u. n,, Vällt: l~lii~.ur se ui se.uoo i üru e:t:. o n e on kas li id 

tuQ või nende vw ed su.le ~;u.d müüride ja värava ega. ooned on 
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iis it k _e~ õ li s bi uaj· fU • 1 v· mis le-

ü ru. d k ... l.1l 1 · selloo vit,a s, ilma lt XIX 
. II pool akel . snj. · j II v er d's , mis il: m, 

o ... al.i el~ 1 i ü.ga pi de pa-

ulletlsete hoon~ a. · iilitt "~ o tele ellita'~:i hoo :l sulgev 

''iL. , ub· 

· ob vi ma ta · vihoan9d, kus siisKi 

il "J.de v· el. laiad 

sise 

co ·is ag 

mill ~1 

'e OlS ' 9;;:: ·i ... lA.<..L s !.i..L' ·~o ka j~ kol.' kaare ga · :vooeks, 

;;..,. J .L"'i-:·~ri • tee ··ärea hoo .... s ke .k:telje 1 on 

lai Lill 1 . ~ ce:u ~cd All: uO ke:ulr a a.:..llll te a avad , 

. ' 11 0 + keli '·i el. .:;; ·lJ~ poolkel 1 a ·11 ' . . .. , 
0 ·.~ l'ääs ~;· 

() V J. ilus. .~.il' .... m 0.11 k ~us J~· ....u üle lat va e l~äästaot :.ra 

ii - "Vu.su 0 c;:. ( ·~t kt:> 

tiiu' i '!ir t " !Dei at 

:Ii i 1 utatad 

le lael la lau a loki taha, ue juura ell tagakülj el 

ehi tu.s l u i . Uu d põhi u.dad on Vä 0 a Pi ~ 

a ivi oo.ue · , 

.i lel ü.leu.lat v · ü "ega, 

.nii 11 
' 

p "iÕ t 0 

k s'" • 1 õ ed j 8-ruud li -,e :J. • 

.. . j. "'t::,Use o lauäc:wf)O ..., ·d ostel1ael .. pike!'l.d tud lau 

el 1· e;~ mis ool: s .1C:rgo~ses 1'-.' hV2.! am i vi seinte · , 

Ulal .... -ü~tl dadega voodardatud Pllitsein eg • oonet katab 

1 asuurattega v ' ilka a, millel Ql.ul tuvad r~s ... oo vi 

lõ tdb uue m ~ tee äärel kõrge lcro V"J.C. ··.Ur, I il-

1 e väga õr e K 1 -aad · g ee on 1· t p o 'deks 
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klomoi ll aakivide t ning aetud ki ·ea ka-t11aeg·, millel lai 

tell ski vilr· nii e, viim a toet tud a melisteat telliskonsooli-

dest. Väre.v a ad on a, kusju re ühe sillus ellis-

te t, J.uku.ki v··"' , tei.e si lu naal'"iViplokkidost • .c.sifassaadie 

on l..li d 11~ eni", 11J.e ur ad 1 -=-o tu, t ·l:i.istcs .... hUIJbuv· te 

p_o k dent-.• 

ID~& tolli t· e on ·roh im ·r .. t.t tell.iski j,.boone s mille e 1.

küljes o 1 sutred ~rE"i ·• oo et l'· "~onb kõl' .e viilka. A ( at·t.;eke 

eterniit), millel ki st· \.i.leulatu.vtd 1·äas ed. tovi,i2u.s ki .. aaa, 

kõrge lck~ eLen, .... e u 

s::j • lõ •I.! • 

Aednjkwna~ 0.11 vi.i.ike ·ohvi u kiviho , millel madalad scinud 

id k · S kOl'Ci.~ orgt: ~:100J.1..elp b. U.S, kae uUd vika et; 

( o t ju oa ka leki a). a t; s 01 i:t · mu.ru ·i t:.~.. lilg a s adid .e 

ja poolVl. lu k lb olmnu.rgu all on aiad j siigaval profileeri

tud karniisi • oone u..rgud ou ku.J üavlli ' lamed ·e nurgal seeni

dega, ruudukuju.l..:.std V"ordlemisi suured aknad r ami tud krob.vi

äärisega. Ake _"e I" isti.l'· ( al e) 12-ru~.tdul.ine, kusju.tlrea ak

nad paiknevrd väpa .madal • ..oone ke · el on an elkor tan. Ehi

tu.st võib lugeda v el aro - e a, ta võib · &.ril e a .XVIII saj. II 

poole keskelt, or1 halvas aeisull is. 

kuj.d liigendatuci põhiplaaniga 

üheko~dne elli tt~s. mille o tnal on ozl.fassaadis eenduv kahekordne 

osa. Hoone on mn~,. vist, millel kivide vahed lai t krohvi tud 

. i g ck~re_ri ·d ~ih alt 'i ikil .. udega. Hoon.e ühekordset o a 

oll k tnud 1 . e viilk ·tu s ( sinoe lnngenud), kah ordsest osast 

~äil :111.'1. " .... id. 0., 

l1U.L' uad 0 

I.e .i.nur so u.n 

v.~i:ri C3t. Oli algselt kae .:UO viilka ' us ga. 

omaoid krohvi2t hum.U' i~ r1 ikkvnadreid. 

1 it... l:robviääriseid. · us võis pärine a 

.nx s j. keskelt Või III veerend1st .. 
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suur k ekordne lõbu d maakividest krohvimat 

hoone, mis k Je d kõr viilk us e a ( k t t ka ernii t}, .m.l.l-

lel ü.leuJ.a· u.v rää.st ja Plietl ... ud e o eviil. on 

suured, kaa ajal ollllisel suur datud, nagu ka kogu h1tua 

ul tusliktll rekonotru eri tud. l e võis pärineda XI saj. 

lõp s VÕi sajandivab t1.1sel t. 

Ku.ivati on kaheosaline aakivi h1 us, s oo eb kõr e at 

ja laiemas põbikorpu.sest ning kitsas m alast abikorpas st. 
ooneosi eraldab tlllemü.ü.r, hooneid ag katab viilkatus, t-

t k 1 (osalt ka eterni1t). lemü.ür, ja hoo e ur-

g laotud ellistea , viimas l hamba &te plokkid a. Xõrge-

.mal hooneosal kivis inad iilal lõpetatud Pilstl eint ga. 

Hoone VÕib pärinad XI saj. lõpus~.~" 

;;.;;;..;.;;;;.::;;;;;;.;:;;;..;..;;o;;;;;;;.;;Moj ... a on s u.r kahekordne kivihoone, b n - ·• e ku.

julis põ plaani, kus põhikarpusale ot t le risti paigu atu.d 

tiibhoo ed on kae ud kelpkatu.stega. iki a useid k t 

1 ast, rääat on kitsal iile latuvad. Hoone inad on maa

kividest, mille põ ed ulatuvad la' oh ipinnale, krohv v·· e 1 t 

d oreeritud kivikildudega. oone orruste ah 1 on lai 1-

listest krohvimata ah vöö. nurg a a laotud e ti k:roh i-

ata tellistee · laia kv ederl1 eeniga. K aknad o v d llia-

ääris ·d, aknad ise valda: 8-ruudul.i ed. oone n e ga 

histori sistlikus laedis. kl·ssiteistlik otiivid g e itus, 

11ms l n j. I poole keskel • 

Pur on s ur ja nel;j aosaline, mille t pool n väl · apee d re

gulaarses tiilis. X aj. I veerand1st pärin b pargi põhi

e a: esi- ja tag ··ljek, erra ed ja vabakujuline parg:Losa 

nende taga.. 1 sel sajandivahetu el on pargi t maan e vii

dud kõrval (sell ga viidi an e älja ka 1 aetid est), 
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ekkinud edevaheline vüljak kujund 1 parg:Lks'" 

Põhimõ eliAe sk e.m.. 

ivä1jak on pea puudeta, vaid väheste dekoratiiv~ õsas

tega, talli- ·da joonel lõigatud adal te ne~jatahu.lis t 

kuid jõuliate graniitt~padega tugiatatad piirdega kaheks, 

mis teo poolel is li rim s väljakut. Xiviaedu on Uldse 

pW..ju. aj du.sboone gruppide piires. Tag äljak on pikk 

riatktilik, piiratud eeg ja alleega. Talj akusisest regulaar-

t kujundust ( lillparte:rid jms.) ei ole ä.Uunud. Pargi i-

e o a mo dustab aguVäljaku jõe olsel küljel asuv arrass

aed, mis mit es korr pär es tasandi s, liigenda lld ris va te 

te devõrgu.ga. Pcrgiosa alläärel oli kaks sümmeetriliselt as 

ta u.d tiiki. Pa.r i f.U.al · all p oli tava tee algus s seisis 
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e- urkne paviljon. elles pargiosas on k kõrge e põõsastega 

Või Püg tavate pärnadega piiratud regula· aeid väljaku.id, a

lllU.ti on siin tal eaed. Pargi kolmanda osa oodu.sta.b eelmise 

kahe osa tagakjljel paiknev ~aine~i e loodusliku reljeafiga, 

vabclru.ju.J. e park, kus allosas väike ovaal.ne tii , keskel oli 

mingi pavilj on. Pargiosa on osalt piiratud iitiriga j puude

reaga. Helj unda. pargiosa oodustab vanast tee.st, mis ku.ju.nd a

tud parki läbivaka siasesõiduteeks, teisele poole j~äv pargi

ala. Se uus ala on piir~tud ma teel kõrgete tallistulpadega 

ja rau.dvõrega ( uu.s), pargi vä1iskü.l ed el n är.o.aread, sise

teel aga siberi llla,udega. Pargi a on täidetud abaku · lis ·e 

udegrllPPide a, kus palju. nulu.rühmi. Et u.u pargio a b 

kõige kõrgomal, almaVad ntllad a ·õe ool.t vaadatuna pargil 

'tmekesise silueti. Pargi põhiosas (van ) do ineerib pärn 

(kõik vanad al.leed), vabaku.ju.lises osas on veher, pärn, ar 

ja tamm. Park ..;oe tu.b vanale Emajõe soodile, 1 kaeva hil

jem kan iks. orõ1aasiidame läheduses ~ dad taga on elupu de 

rühmadega iiratu mõisnike 'tusepaik, kas sus suur t lli.s-

ld.viltabel. See hä inud vundament1deni. 

Pargi seisun on hea, h ve.mad on madalal dpar 

0 ai. 

Kälasta ud i1Jllat1 1974.~., pildiatatud 1964. ja 1971 •• 
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u lilm, ilj andi .mnt. Piirkond ( tu- aarja ~ lkond) 

Peahoo on väik ühekordne pui hoo , .mis k 

atu ega, kat ks tõrv agp. 0 ab l lU liht 

einad ooderd ..... ud laiade rõhtla ade a, nur 

katt 1 d· eg"". Hoonel on · tlas e vahedega p 

ud l ed e lP-

1 Udräästaid. 

laiade p .. ats te 

evad ke s e 

u.u.rus ga 6-ruudulised aknad, e ikü.l · l si.n ka lii etud paa-

ris • vad on ·äristatud prof1l-eritu piird l adeg • .. oo-

n e aik~jel poikneb väik· vari~ us, mis 0 ud lih aatest 

Um osti st. oone V osak 1 ot afas il on aga suur 1 tine 

i paJ.ko 
' mille lam "'t aus ad 11 

Tulpa.de v e[ all lih a laudr a is. oon 1 

gus väikesed iil·a ·s~Gg lak"akn esed. 

u õib ., ·· in a XI saj. II peole al 

Sl1 tus 1 kor e i tena ja alve.a s 1sund1s. 

Xõr alhooneid on äil d üksiku1d, n ed 

Pllittu 

epeal et val-

t, ta on k -

ivat1 - a iboone, mi g lt oli kroh 1ma , pärineda 

VÕib s • II poolest. 

L t on lõhutud ma · videet kroh ima a ehi us, ille nurgad lao 

ud plokkideka klo bit d ividest. vad on i a d lliste-

ga. oonet ka ab viilka· ue ülealatuvete rääst atega ( at eks 

e erniit), otsviilud borison aallaudadest. 1 u Võib pärin da 

XI aj. II po le ke kelt. 

i; o suur ja kõrge kivihoone, mille alruc rua - hvitud kivi 

seinte ga, tema peal 1:1( a vabvärkseinte 

kU ahed täi e wU laud ega. oonet 

1 ak:or .e, s resti 

t kõrge poolkelpkatus 

(katteks e erniit). atu.sel o l dad a gmentakn • oo el aga 

üb las e 1ed a ibeda r ae suur 8-ruu. ulis d akn • IIoo.ne 

esikül' l e ndu.v ä jaehi us, mis i a u pool 1 -
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lt t s .... ga. i ius on pü.s i tatlld XX sa • ~ es juu endatiilis. 

a· saj al ü.mber eh t tud korteri tek • 

Park on v·ike, põhio e Paiknedes peahoone ees, kQs oma väike 

e siväljakn, mid liigend Yad vähesed dekoratiivpõõ ad . äl

j aku t ü.m.bri ts v b akuj uline harva is u tu Vii siga pu.is in, lmla 

pär a ja vaht a kõr ka siberi nulga ja mä.ndi . eahoone ga 

on a d . aan e l fragmente all edes • Pargi eiaund halb, ala 

on killustat d, hooldamata. 

lastatud viimati 197l.a. , pildis atud l968. a . 
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