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66. §.L. ~-VE mõis ( u~ jerw). iiUtl õi . 

Tartu. .ls/n, djärve iint rn tkool ja v gardi kolhoos 

(Äksi kihe ond). 

~~ on suur kahekora.ne k · vil oone, L'\i ~ kb · lld kõrBe kelP-

k t ae a. atl.la OIIl<;lb m d ik .t ing it a eenlu a ja prof il 

ri tu.d räästakarniisi (katte -s eterniit). Hoone alakorruse s i-

napind on kogu ulatuses jõulise rus eerin ga, korru.aed on 

eralda ud eendu ~a j pro ileeritud laif.l TlahevöUga. Hoone urka

del eisel, pa -orru.sel, on 1· iad nur a.liseenic • sif ssaadis 

o mõlemil iivel kaks aissepä.·· au, mis ··;· is ta· ud laiade pi-

laetritega. Ustel ülal kitsad valg.miku.d. Uste ees l .! mada-

lad kivi tre .. ~d. ende i.iateem i Ul ·al on -orr pär e, a.inul t 

äärmised, 11ste kohal asetaevad II orru aknad ooavad t i teat 

laiemat vahet. agaküljel o -&d rtU ita d. keskel ( aalil) 

3 akent, siia tika nin i.:yal t s kal{s. 

petika.knad krohvile .maali tud r .isti uga. 

s u.red, 6-ru.udulised. loon katus 1 on a·· 

kül.g.fa saadi< k· s aegmen aken t luka val 

uu.duv ·e. aoenda.vad 

v. ad on eejuures 

eetriliselt uõle~is 

at ·seks, o eaf· -

saadides iiks. oonel on ma.dal k ldrikor u , mille aknake ed 

asuvad põtJlkorruste akend g koh 

on II korruse kõr~sel lai rõ u, 

ud doskaan orderi s • õdu 

ti. oone esifasaaodi kesl..el 

ida kanna oo 4 Paar· t e 

inna 1 ei ole äUWlud. 

oone atusel an nur el .. ak e väga m ... ai i vset kor stnaPiipu, 

mis on ~ junda .. ud vöö e j k niisidega, seejul.U'e Ulaää.r o ab 

ee du j p otileeritud #nrniisi. 

Hoone siseru id on r- gelt snfllaadsed. uur saal o b 

pe g 1 õl iJa 1 e, llel profileeritud jah õikega kauni 

tat d arn11 id. Ho oa oli rida su ärasaid akla sitsiet-

likke ka labje, mis k • is ta d vaasideg ... , k , ii sidega ja 

drap eri wl rll · o iiviga, girlandi a jne. jude v ged k -
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lid olid v~ a suur e mõõt e ega. 1964.a. olid veel mõned riis

med ahjades sailunud. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikuke hituseks. Eel

kõige järvele laskuva reljee~i tõttu on hoonel ansamblis monu

mentaalne mõju, mis rõhuta~ud ka ehituse massiivsete, kuid ta

sakaalustatud royortaioonidega. Ehitus võib pärineda III

-XI saj. vahetueelt. Ta on kasutus 1 kool1hoonena ning r. ul

d av s seisundis. 

Kõrvalhooneid oli mõisas palju, nmi asu.sid pargi äärtel, Va.id 

mõned neist esi äljaku järveäarsel poolel on seotud korrapära-

el t peahoonega. Hooned on enamuees hävinu.d õi ümber ehi atud. 

Olulisemad on: 

Ai -kuivati on suur ja massiivsete proportsioonidagu ehitus 

pargis. Omab krohvimata maakiviseinu, mille kividevahelist 

kroh i tagasihoidlikUlt dekoreeritud kivikildudega. Hoonet 

katab seintest kõrgem laaetukat ega kelpkatus millel lai, 

profileeritud rääatakarniis ülg~assaadidee ja poelviilu kelba 

kolmnurga all. PoolVl..a.lu all on otsufasoa· did.es lui v~'1eVöö. 

Hoone nur ad on kujun at1.1d lo:ohvi tud jõuli·" te nu:r a ru. tik

kvaadritega. Aknad omavad laiu krohvi~äriaei nin õned peti

kuna ehi atud aknad krohvi tud pindu., milleiõl aken aau.b -vaid ü.la 

osas tiheda raemistikuga ( 12 ruutu). oonet VÕib lugeda stiil

seks klassitsistlikuks ehituseks, ilmselt XIX saj. algusest. 

Ilmselt XIX saj. lõpus on hoonet pikendatud ku~vatig , mis 

omab lisaks juurdeehituse kü.ljel. Kuiva i, mis aidast erald -

ud tule.mü.llriga, on laotud krohVikGlt"üeta lõhutud maakividest, 

:vad, karniisid ja. nurgad laotud ellis es , viimased ham llVa

te plokkidena. Hoonet ning juu.rdeehituat katab viilkatus, kat

teks la st, rääatad ki ·tsaste profile ri tud karniis1dega, .mis 
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viilude "' 1 krepitud. iilud~ i pudcs on kit ad kõr ed astmik 

iilud1 mill l alläär toetatud astmeliatele koanusekuj liatele 

konsoolidelc, ülal a{::.a on luie:~.d, profileeri·~ d .ka!•niisid. :Eron 

tooni ke ·kel on kõrge ka ... ~petik, millel kõl'ge, kitsas .ka..u"fron

oo:n. Selle kennc.d toetatud taus ast.telist lo koon ael~ujuliste

le konsoolidelo. Akn~d su.uruselt ja ktlju.ndu.aelt korde.Vad vana 

aida aknaid, kui · ellisäärised on krohvimata. ~ee .a võib k• 1-

ati 1i lugeda JCI saj. IV veerandi ehi tu seks, mis lahenda d 

histori tsistlil\:e stiilielementide ga. 

!i,ü.rj at 1( '?) o.n suur maakivi t ahi tu s, mis s .. ilunud os&J.i ol t. 

Hoone sein krohv!ma a, kuid kividev hclist krohvi tagasihoid

liku.lt dekoreeritud kivikildu.d ga. oonet ka u (o iselt stli

lu.nud) kõrge kelpJtatu.s, millel la:L, eenduv ja pro:til.;.eri~u.d 

räästakarniis. loane nurgati kr hvi tud lt:> edal.a Ul. .. galiaeenide

ga.. Uksed on k·>~ tud lameõ.a te käa:rtog aknod ~amu ti. .Umad o 

kõrge e petikrJ~endega, mille iilausa Vt..~d 12-l·uud. ü.ine akan, 

allosa krobvitud. Kõik avad raaru.i tud kxohvj.ää:ristega • ..,ee gu 

võ:tb hoonet lugeda peahoonega semaaegi;,leko ja -Gtiil eke. 

~ on ,;;Uur ja massi i VnC krOllVJ."!:Ud mac J.Vie. it S, lrrohVi tlld 

aeintoga .. Hoonet k tab kõrge pooL'I{elpkatu.s, kattel~s o-l ivi 

(oa •t la,at), oruab kitsaid profileeritud rääs aKQrniise ·lg

fasoaadidol j~ poelviilu l\:elbakolmnurg·~ all • ..:.nii" saaadi k skel 

on mwal kol.m.nu.rkviil, mille ltarniis kordab räästakarnii i 

vorme. oone aknad on la.meda kasraga võrdlemisi autli'ed avad, 

raam.istik 18-ruu.duline, aknm seej u.r s aseta d ü.htlas e vah -

deg • Pool vii~us väiksemad nalinur ~ a ... d lakaa.t...nud, kol.mnur -vii

lus üm erehitatud aegwentaken, mis px~egu meenu ab risti. Hoo

net XÕib lugedu peahoonega übeealise.s ~a semustiilseks. 

e kuid täies ula-
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tu~ ~1· ehitn ud ro .ard~orra eg·. Hoone· ·ea üljal on 

·ugevnlt eenauv keskri aliit. Ehitus on kaetud urd elpkatu

sega, millal kasutatud mur na.rikat . .1{ tusek· ttelcs o pl kk ja 

etor jit, katuserää tad on väga kita d prof.ileeritu , kPtuse 

murrajoonel puidu.t, ~uti profileeritud. oona in~d on 

lõhu ud .m akiv"dest, nurgt~d kroh l.ttt nl.l.r li~eeniden j . oh

vi ·ud öö klll~eb ka räästakur iisi :all. Oa, viilttdest samuti 

krohvit d, viil~ tipp .llia.nae.rdtoa akna kohal v"-ikese kelbako1 -

nurga all aga. kae d Püstlc.tudadega, mille ae.är teri t ud 

lihtsaks ehis:;itsi s. Laud iilus väike segmentak • Hoone ala

korrus aknad on suured, 3-poolega ja 6-ruudlllised, raamitud 

tellistega, viiluakn on kits ad • väiksemad j 6-rllud tllised. 

Roone·t vÕib lugeda XX saj. alguse ehi tu e ka. 

c.heosttlir.a. 1 isa ü.da paikneb as.djär e 

voore j amil, PG oone · se seb pargi t akUljel~ Hoone et~ 

is esk~ lõig ad j .... b suur S adjärveni 'sk4lV 

mõisa Ud'm läbiva ueega. Teeo 

sivälj ak, 

peahooneni vi.Uj · piirat d 

l'i~gtee-a ja ääristutud vrbakujuliso hästi omponeeritu.d puude 

tppidega pujst• ga, is ·soleerib oargi t umiku maastikust . 

ee järve oole on väljaku äärtel m janduc oo eid, is ühen

da ud ringteega, oa t varjatud puude u~pideg~. P gile lii

tub suur .metaaPa:rk sis eeõidutee ja Saadjärve vahel, kus v· da 

val t looduslik saare- ja san lepamets omi; vabakuju.J.ise lookle 

va ringteedevõr~. ar i põ iosas alit evad Pärn, vaher, s ar 

ja tamm, rikkalikult on e iväljnku iires ~sutatud ude 

m:t.l dekor tiivpõõsuid. o teel Kttkulinna õisast kuni S!!ad

järve pargini järve kvldal remmelgaallee. Parg.t iires erakord 

sel t palju ümmareusi tahutud granii t'Jostike i lutt- d ad e tar

be s. i)aadj ·· ve kaldal vee piiril hii rahn tee e sõlmes. 
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Par i seisund on halb, nar.'lik ecivälj·-kust on täi s ehi-

ta u. individll alel id, metsapark t .. iesti võsas unud; muutu-

nud met Hks, jär iiärne lee hääbunud. 

õisant kuni l km p ·kneb m t a •·ärel mõi nike perekonna-

kalmistu, kuhu mäetud von Koskull 'id. ende kal udel o id J .. -

niidint puht"lt tD.hutud -õrrrod ristid ja mõned hauaPla did, 

.mis val.davu.l urustatud. aJ.mif'tu on piir tud kõrge o 

krohrt tud muakivl.llliiü.riga, milles kõrge üha .kaaravaga vürav. 

ä.rav .aar on kõrrre, kac~ek nad toetav laJ.ale astmelise 

proxiiliga ~ umivööle, ärav on ise kaetud eenduva profileeri

tud kerniif'iga, esikälj l on ää.iat&Vad lamedad laiwi liseenid, 

mida lõikab clu.mivöö. Rau.dvär&V vär~vc..av as t on hävinud. ära

vat VÕib lug a~ klassitsiatlikus stiilis XIX saj~~i algQse 

ehi tuoeks. 

ülasta'tlld ii ati 1974. to., pildia·tatl.ld 964. a. 
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