
~- Kõisa S u u r e - X õ p u. m õ i s 

2. Mõisa liik: pe õis 

3. Aadres : Tilj di raj., Kõpu. Jr/n. 

4. aJ.d a, kasutaja: Kõpu. 8-kl. koo~ 

5. Kaitse alla VÕe a 

) ettep eku.d: 

hooned: 

peahoone, vali sejamaja, apteek 

b) põhJenduseda 

õisa. peahoone on e i.nduelik kahekordne kl.assitsistlik 

ehi is. Hoone paikneb su.hteliselt kõr e~ .m akivisokli~ ( valvi

tud Uindervälvideg ) ning on kaetud lameda kelpkatila ga. Eai

:f'a. saadi l.iigenda ad kolmnurk:f'ron oonid e a kesk- ja otsarisa

liidid. eskrisal11d1 iiluvälj e segmentkaarne ak , risalii ti 

liigenda ad joonia kapi t elidega pilaatrid. Hoo e :f aadid 

(ka ta afaasaad} on hästi proportsie eeritud, neid iseloomus

ta» läbimõeldud üldlahendu nin meister~ik detailikäsitlua. 

Xõpu mõisa peahoone tlks kaun id klaas1ts1stl1ku. arhitek-

tuuri näiteid Lõuna-Ees is. Arhitektu.urllt n ho e ..arrel

da Xurem .mõisaho e Jõgeva rajoonis (ehit. 1843. aas al); 

ületab aga i se nii kunstiliselt ilmelt kui ka säilivuselt. 

!ähelep a ad on ka hoone interjöörid: saali kunst armor1st 

inad. atuldrdekoor laes; 11ht ad k bhelahjud, kl.ass1t · tli

kud tiibukaed, lukusildid j s. 

Peahoone naabruses asub k5rge täiakelpka usega 18. saj d i 

t i sest p~o~est päri.nev baroksetea vormid val.it ej am9J a (vana 

peahoon ? ) • oo keskel paikne an lkorsten • .Ehi is on tä

helepanuväärne k~i ainus säilinud van t tüüpi õisamaja Vil

jandi rajoonis. 
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õisaansamblisse lii u l9.e andi teisel poolel ehitatud 

pu.hta vuu.giga telllsehitis - 5pu. apteek. oone on kae 1-ki-

ide t sadulkatase a, t k uni tavad telli sk nii sid., hUis-

n eJ.t i.stli.k älisu.k • 1'." asen1 säilinu.d öödunwl saj an-

dist äriile apteegi sis e s: rohukapid, lett j.ms. 

e) :fotod: 

1. Peahoone. Vaade esUas aadile. 

2. Peahoone. Xeskris 11 t. 

3. Peahoone. Rõdn. 

Koostajad: 

XRPI p aspetsialist 
mõisaarhitektu.uri alal 

T.um:I juhti.v 1n pektor 
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