
76. T~' E~E mõis (Techelf r). aat~icõis. 

Turtu linn, Tähtvere linn· osa. Loomakasv se u·t 

( o kihelko.nd.) 

eahoone on väga suur ahekordn liiger.data uu- a v!hoo-

ne soklikorru ga. Põhi OI·' s on su ·H t-r i' ohv ig 

k ~ud ehitus, mille hiosa on kru1 o e, par mal tiival on 

aga Uh kordne su.ur s alioaa. Hoonet katab lame kelpkatLls, kct

te.ks vor iki vi. Rää.stad on laialt Uleu.latuvad, kaetu.d alt lau.

dadega. Hoone esifassaad-s on .Yergelt een Ll .k_sJr.ris3l.i1t, mis 

vordl~~ si lat, ris l~it k~e~ud ko urkviilu ~, mille hari on 

põhi orpuse katusest vähe adal • iil on kujundatud puidrst 

Vab ärgiga, mille ah .. p1r..nad kae u.d oam.Llti pri tskrohviga. 

Kahekordse korpuse paremal tiiv al on veel erf;elt eendu kü.lg

risalii ... , mis kaetud '"Olpkatusega. Järgnev ü.he ordne ehi us

osa on kõrge, te rää a all o laia dekoratiivse vöö.na v !h

värkse • Hoone ta aktil el on ugev t eenduv ja kolmnu.rkvii

la · kae u.d keskrisaliit, !:!il el samu.ti vahv · .l! villuväljus 

ning leia vööna korruste -vabel. tea ühekordne i dus asaku.l 

om~b v v~rgi a laia vöö (nag~ külg- j. eei~ass adieki). 

Akn~d on hoonel erisuu.ruetega ning Paiknevad rü.hmiti. 

Põhi erruseks an alu.m1ne, "11- akn-d te1se kcrruse akendec:.t 

õrgemad. v on üldiselt kitsad~ raamistlk 4-r~udllline, kuid 

on ka väga ki+said, Uhepoolega 2-ru~duliai aknaid. sL~eb 

ak.nde riihmitam1s1 2- j 3- aupa. iimane on sar·lil hoone 

üheY.ords~s tiives esi- j ta ~a s adil, kusjuures ig akna 

kob 1 on ova a..l{en ru~<lukujulis'l rae.rust·· u. a. eise ko:c.!'~se 

aknad on samuti kits rl, kui madalamad, 4-r~uda ised, esineb 

rühmi amisi, eell~tU.ge oone tagakü.ljel.. olnmur.k.Viilude on 

vall är i t as tiku. el v •· ikcsed kolm liidetud aken t • ...,sif s-

saadi s on põhikorpas eise korruse nur aruu.mid ate k sk-
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risuliidist ehita ud puidust~ mille sõrestiksein ja ·ah lid 

kord vad val v!:irg1 ku.ju.ndnse motiive. ~e ver alasina. osa Oill<..b 

äg~ ~uuri ja vüikeste ruutudega ~.-~d, mill~ eenduvat a ääris 

ea on akende vahel liseenid. amnlaadselt on kujunela-tud taga

:fass~Xl.·.s keul .. r ... =-c.lii-li l..Of:'i.: tein korrv .. e .. 

.1 oonel o.n esikiiljol su.u.r ja tugevalt eancJ.uv puit:c"õdu, .mil-

le ~~1 kaetud ettesõit peauksele õdu kannavad nurkadel neljc-

tahulised liigendatud pindadeba pu.itaambad, mis nurkadele pai

pu.tatud liidetult kolmest samb!lst. ro on toetat kõr.gele ühi

sele eoklile. Seinz.!in.."la~ ou rõdu kandj eat.eks poolamt.bt.." Paari ti 

~ dul on kõrge rinnatis , mille uit tc:.:hv i:dis ordall n~(.atubade 

ak~ .. dellla.ste ahvli te liigendatnd pindnde kujundust. i~ärisel 

on all eenduv prof'ileeri tud karlliis. UJ..c.serv s u ·ei kergelt 

eendt1.va ja pro:t'ileeri tud karni:tsiga. Hoone tiiv al pa1k.ne-i' ühe

kordse pikcnduse otsafassaadis asetseb suur ja litl. eval ~ eenduv 

puitveranda~ mis kaetud · iilkatusega. Sellel katteks ple~{, 

rääet~ on laialt üleula uvud nin9 omavad ki sa pr fileeritud 

äät·if:Je. iilu all kulgeb ki: tJae vahekarnii...,. ~lk ud on oi is 

külgedes, need on väg suur d ja ka suur e ruu udega. Akende 

all p~ttahveldis. 

Hoonel on esiküljel auur ~stibüül, mis läbib kaks kor-

ust, omades laia puittrepi ja siserõdu ~ei sel koJ.•ru.sel. Uhe

kordses .Pikendu es paikneb suur saal, .millel okn&d mõlemis 

külgfassaadis. SisekujunduAes. eelkõige vestl.bütilis, kasu.tatud 

rikkaliknl t väärispuitu ei tai tud pind oo ega. 

Hoone vas· kul tiival c.m :kitsas ja ilmetu. kchekol·t ... r:-e juur

deehi~us, millel ebakorrapärane viilkatus laiult Uleula va ·e 

räästaatega, katteks samuti vormikivi. Juurdeehituse alakorruse 

aknad on k1 tsad ja kõrged, 4-ruu.dulised, ü.lakorruse omt.od samu

eugu.sed,. kuid madalamad. Hooneosa oli majendusruu.mideka, mis-
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~õttu t on otsa- ja cagu.l~iiljcl ht.ü.galia .. lt lcita ..... 1L1 uksi • 

... oontt Oü seega Püsti ta ll.d saj. I ve~r~U juugenclstii 

lia. ~ej~ur~s on hoone ehi~u~~assid j· sein~pinnad ilmeka ku

jundusega ja väljapeetud rQtmiga ja tasakaalustatud PrO ort

sioon1 s, v. e . juurdeehi t113 vasakul tiival. Hoonet o.n kass

ajal !.'eiLon.·idJ...,.~ kohat ~-ru.ur~_etu, ts. on kasu·~usel ad..ministra

tii vhoonena ning on heas seisundis • 

.. õrvru.hooneid omas mõis Sl4UI·e arvul, ad paikne id väl · t:::.pool 

i>a:cki · a. on enw:uu.sea jäänud linl'la kaaaa.e e hoonestu.se vahele 

rtill · ou su.ures OSbS ü.lber hi-r;atud. Olu.lise.m:Jd on: 

Valitsejamaja on väike kahekordne maaki viehitus, ml.e kaetud 

vormikivikatte ga poolkelpkatuse ga. Om~b kiilgfa~saadides ja 

pool viilu kelbakolmnu.rga all vii ga lait. profileeri tud rä.as· .. a

kernii3i1 peolviilu kälgedel ja all on laiad krohv!vööd . Sei-

n en krohvi·~o:...d, kuid kivide põsed krcb 1p1nr..;.;.l, k sut· tud 

kohL.ti ka deko&ree:rivo.t kill s .. ikku.. :oone nur oo on •äga laia 

de l:l"'edate lise~nidega, korruste val el ja soklil kitsamad va

hav··öd. Ka aknaavad omavad }.~:1.1 1 k:rohvi~ä't'io id. .A.knuC. en s·~u

red, 4-ruudulised, paiknevad korrupäraste Uhedega. Poolviilas 

on ouu.r segmentpetik, .milles le.kat:ken . Ukse ees on väike puit

eesl·cda, mis kaetud lameda viilkatusega • .Aleselt oli eeskod<:i 

lahtine, nUü~ ~ bcr ehi~~ ud kinniseks. ~ocne VÕib pärineda 

XIX saj. algusest. 

Tee~-~a~~~#jJ! on ühekordne krohvitud kivihoone väga kõrgel 

soklikorru el , kn.s l'"elder. I-·om·e on kset~vd -:iviksttcr:~ ka 

ae eu, mis ü.hel 0 llt.W.l kelpkatus, trl!isel Vl.ilku' U.~:... ·-;_·. tsd O.IJ 

laialt tileulatuvw. Seinad on liigendatud iga ava järele laia 

liseenigc:.t, eok.kel kae ud pri tskrohvit.:.t..• Hoone eluruu.mid ak

nad on väl.kesod, kuid kõr ed, 4-ruudulised, soklir...or:ruse suu-
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:red llksed kuetud lumeda • ac..regtt ( korvka .... ) • E oru e võib Päri-· 

neda XI saj. keaxel • 

Laudc.d moodustevad suure hoone erühma, mi.s kaas&j suurea 

ala'tu.ses rekons"traeeritud. Algsed ehitu.sed on pailmenr1d neli

nurkae sisehoovi külgedel õi ... uu.rte lau.dahoouc te tiibebi tu.s

'tcna. 011 hoovv Piiravaid kõrgeid krohvi tud J'!.ül&z'_, mis omavad 

lihtsa arniisi ja öö solleat madalamal. Laudtadarühma olu.li-

se.mad. .. on ed on ~ - p.; ,.. j n õr ge 1: ohv i tu. k:r. v1ho a..'le, s 

.K~ !.ud Viilkattlsega ( al€Jle ilmselt oli poolkelpkatus), ka -

teks laast, rääs"ti,<d ü.laul:'lilu ad. aetr1 õrra räästast madala

mal kulgeb lai Vahevöö. hoone uksi on ää:ris"tatud 1 ·ad e ..Pi~ast 

ritega~ suured akn&d on pai~ta ud lamedaka~ listesse p~ti-

l7 v.tesse, aknal ruut 12. _..~.oona ~a noolsel o ea:fassaadil on 

ääxt~l kaks väikest kaariron"tooni, mille kennad toetuvad Kon

soolidele. Kes ~el on aga koJ mntU'k.frontooniga ka tu.J u~nduv 

Pind (portaal), milles kõr k~arega ,Petik (ilmselt sn.le d 

nkaeava), ka te kandaae kõrgusel kulgeb lib~ne 'taluGivöö. 

Vi ilu.al.u.sel vä.J.j al kwel._)ool k?art eendu.vad krohvtt:Jõõrid. 

Hoonet Võib lugeda histor1teietlikus laadis ehituseks ~lX ~aj. 

III veerandist. Peine hocne on ka j~ (?), mis on kitsas 

ja kõrge ühekorcne krohvit~d ivihoone. Ta on a tud lamed 

vi.ilkatuseea (kat'tcks e .erniit), millel lal.alt üleulatuvad 

räästad. :>ästast kuni meete:!· n:.ad ama1 kitsas ve.b karniia. 

lloo.ae otsai'asscadis on kõrvu-vJ. kaks kõrge ka:..:u:·cgu kitsast, 

ku:id kerge-e eh~n·i., ~1 el laiad krohviäärised, akende koba.J. 

ki tsod kaarf:ro.c:toonj.d. ViJ.ln.väli on liigendatud kahe P3tiku.ga, 

mis trapetsilcujulised. Om~vad laiu krohviääriseid. Kü.lgfussaa

dis on aknaid, mis omavad ristikkaure. oone on see a his'to

ri tsistliKud stiilis, võib parineda · ·x saj. IV eerandist. 
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( ? ) (..IL väike ühekordne vab. värkhoone, un sõrestik'll.-
. 

VcllE'liood pinn <.!d l'..I·ohvi tud. VaJ.lväJ.H on ni.: ru1 ... d tlknj uJ.iste "'te i 

ku doago.nas.lsete kOllGtruktsioonidega • .F.oonet katab la!!le viil-

<~US (ktttcks etnr.uiit), m:ts ki.ilgf ..... ns~adidel O.<b PJ.'ofj_l,eeri-

tu.j .k: "',e·- laul' .. arrd.:.si. UW. r 1 ke~.:kmise "'t1.Ul'V s::-..gu_ 6-ruuduli 

sed. oonel on esiküljel ps~kon -väike kl as2 ud pUitehi~~s 

Viilkatuse aJ.l. Ruudud akende~ äikesed. Ehi ua võib pärineda 

Jbl_ 0:1 •_,!lur k1·onvi tt:tü kivlhoonc, mi3 k:..eiud vi!.lka.t eeg:l (kat

teks e ... erni it) 1 illel ptis tl<.:tUdudest o\,s"([iil nin l~u.dk"ttega 

ü.lou.latuvad. ra.ästad. Hoor ... ~ o"t.s:::d'assaal' ia ecndub madal sammas-

portiku, ... See on kol.m:nurkvlill.. 1J1. k:3et•~d kEJ e c.rk!iadiga, mis 

toe~uvsd väga tQsedatele lür~kcstele dosk ana. orderi s· as

tele lähedt.ce lahendl.lse a ü.msrsammastele. Kaar d on kõrged, 

neid kattev viil on ümbri se ·ud kitsaot profileeritud karnii-

nis't. Viilketus Oll lcaetud s-kivig suj. 

II poele ke~kelt vöi I; veerznd1st. 

~ ou väga suur hoone, mille seinad . õhutQd maakivist tulpa

dega. mis ääriata"ud ·telli stega hambv.vute plokkideua. l~elja

ta.htlliste ~ulpade ah d täidet d ü.marpelk.id !.. rõb sal·'· ... oo-

Le ka ab väga kõ I· _e Viilka ust il. le 1 1 au tilka e j <:t ü.leula tu-

vad räästtõ.d. Otsviilud on laiad .st Piis ·tJ.aud ~_.a es • oon.. õio 

pär 'ne ... '1 XI r sa .• lõpuveel'andis·~. 

suvemõis (?) on suur kahekordne kivihoone, millel reljecfi ---
tct ... u. t:.. ak"iljel kõr ,e cokli .orrua, €9ikti.J.jel madal. hoo:1et 

k~tab kõrge oolkelpkatus, millel .... -l~ivikate t osalt juba vormi 

kivi. Külgfassaadides ja eluakolnnurba all enduvad lihwsa 

profiilig rä~stakarniisid. Hoone aknad paiknevad ühtlasta 

vahede ga (puuduv d asendavad p i.kaknad) m.õlem1s fassaad i3, 
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u.sju \,;s peakorr s on al ine. õrg d., 6- uu.dulis d ak-

n r •· .utorTunel ma 

on ·· ·. 1 o "t a-

:fassa"'d1 ilma ·.l.t hili' .... m ... pä;:r·i tola .;1 klt. Uibi ke ... 1e korr se 

ro?.jnnluo"n '""!id 1 , ul .11 l iJ.b ·D"~Olss ltal~ogo 

:~~.:.kll u.d +e. s 1 otsa , .kuid 

Oll hiljem .. aig'Ut<.it'..J.d GSifa U i keskel • vwe on pu .dast kitL-aS 

j Väiko a.r:i.1t. ... .-po:;tiku.s, is k:...e ...tl.d kol urkVl.il ga. 

v~d L anri sarz:b&d (kokku 4). mi kuju.tldusel t .ä 1e ~vad Ookaana 

niisi a. atusel on säilunud teiote hul us Uk~ võim s k~rs n -

pii ~ millel otsr lai kfcr-niie ja vru.e öö . unmid on h one s an-

fila ses sü~teem. ·s. oo e VÕ ih pär ine e"' J. X • • al@.lses't, ol-

le·· k. ·.;asits1s· likus ntiilia. 

ga lõhuul ik 

ojag .... , jllel rida p isjär :1. Lõhandiku. allosa täidetud tiheda 

ietuca, m:tllest jetkus pikl"' hõbepajude allee kun) .r tjõenj 

(" b.tt• is te allee") . ahetult petAJ1oo e :oa,u.no on a a "'erraso• cd 

ln' s oja v s"tuSkt~dcl p" i meva5 triipb.ooned. S""'lJ pargiosaga 

lU tub üle .oõist.sÜd ~ t lä' iv e • !'ll'i.:ec ( Vor u ,e t e .. ü.gE'~l t) 

vf.lke v b·J.rvjtl.line park v ~its j am j ··mb r. ei.ne t:r@-osa on 

vä .... ~nur .kolnn l'k!l.e ula sissepciüu eel. S o nnrgio a o ''tiris-

tu·G. · ~õe poolaell~ljel. p· t ja väga 'luaaL1äxuadest opel't 

~lesga. Park ise on vabakuj\.l.line, e.mas on raastat1ld vä · keseid 

väljn.lmid ja aacn. t:t:liikideet en pärn, vaher, pa, .el, P lJ~

on kaski, oli k., palj 1 ku.llski, mis linna stl tsus ht-'..kkunu.d, eri

ti parki ää.ristav lmu.sarida. see ' gicaa o mu.u.ttmud Tar tll 

lin~apargiks. eehoone junres asuv .argiosa 8amuti hästi korras 

ta tud. 

r~asta~ud viim ti l975 . a. , pildistat d 1967.a. 




