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Köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 

alal, ~aloolane 

Van. ajaloolane 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni juhtiv inspektor 

0 0 _;h-
J .Maiste 

(:~L u:. . 
0. Suuder 

g 
~-

Märkus: Ettepanekud on koondatud raj ooniti, kogu töö 

maht 15 köidet. 
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Sisukord: 

Eessõna 

1. Kaagvere mõis 

2. Karlova mõis 

3. Kukulinna mõis 

4. Luke mõis 

5. Luunja mõis 

6. Maidla mõis 

7. Mäksa mõis 

8. Rootsi mõis 

9. Suure-Konguta mõis 

lo. Tammistu mõis ,.._ 
~ 11. U d erna mõis 

12. Valguta mõis 

13. Vana-Kirepi mõis 

14. Vedu mõis 
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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna valmi

nud ettepanekud-põhjendused Tartu rajooni mõisaarhitektuuri 

riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuu

rimälestistena. 

Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid. 

Neist mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventa

riseerimist 1976-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisaankee

did, skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum 

osa nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni 

esindaja osavõtul läbi provisoorsetes kaitseettepanekutea fik

seeritud mõisata kohapealne ülevaatus. Sel~s, et Tartu rajoo

nis esitatud 18 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 

14 mõisaansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos 

revolutsiooni või Suure Iswnaasõja sündmustega, ühiskonnatege

lastega). Kui peamõisata puhul on olulisemaks põhjenduseks ehi

tuskunstiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili, dateeriL 

gu või arhitekti tõttu, siis abimõisata osas on selleks sageli 

nende kui senini igasugusest käsitlusest välja jäänud arhitek

tuuriansamblite unikaalsus. trksikhoonete osas on püütud võimali

kult maksimaalselt eri hooneliike registreerida ja kaitseette

panekutea fikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone positsioon 

Eesti NSV ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asula ajaloo-

lises ning maastikulisas situatsioonis. 



1 • Mõisa nimi: K a a g y e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., .Mäksa .k/n. 

4. VaJ.d aja, kasutaja: Kaagvere Eriint ernaatkool 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

mõisateenijate elamu, õllekoda 

b) põhjendused: 

Mõisateenija te elamu ja õllekoda moodustavad ansambli 

Emajõe kaldapealsel. Need on hästi vaadeldavad nii kalda kui 

jõe poolt. Teenijatemaja on ristkülikukujulise põhiplaaniga 

kahekorruseline hoone, õllekoda ringikujulise põhiplaaniga. 

Teenijatemaja on müüril dateeritud aastasse 1863. Mõlemad hoo

ned on maakivist, tellisraamistusega ukse- ja aknaavad. Kivi

ladu on korrektne, lubjasegusse on paigutatud väikeste kivi

kestest etnograafilistel motiividel kujundatud ornamente. 

Mõisateenijate elamu on selle hooneliigi tüüpiline esin-

daj a. 

Õllekoda väärib tähelepanu kui eritüüp. 

Mõlema hoone tehniline seisukord on rahuldav. Teenijate

maja kasutatakse elamuna. Õllekoda on ilma kindla funktsiooni ta 

e) fotod: 

1. Vaade õllekojale j~ mõisateenijate elamule. 

2. Öl lekoda. 

3. Mõisateenij ate elamu. 

Koostajad: KRPI van. C:~.jaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K. Tilk 







1. Mõisa nime tu s: K u k u 1 i n n a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Tartu ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tartu Kaubandusvalitsus 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, teenijatemaja 

b ) põhj end u aed: 

Nimetatud kaks hoonet moodustavad Saadjärve kaldal 

stiililt ühtse ansambli. Peahoone on neogootilik ühekordne 

kivist ja puidust ehitus. Seinapindu ilmestavad liigendused 

ja gootikaarsed aknad. Iseloomulikud on kogu fassaadi ulatu

ses nurgatorne meenutavad puidust tornikesed. Saalis on säi

linud profileeritud valgest kahlist kaks ahju. Peahoone väärib 

tähelepanu oma ainulaadse välisarhitektuuri poolest. 193o-nda

test aastatest pärinev juurdeehitus pole esialgset muljet 

oluliselt rikkunud. 

Kahekorruseline kivist teenijatemaja asub vahetult Saad

järve kaldal. See on samuti neogooti stiili tunnustega ( kaar

aknad), kuid palju lihtsama ja robustseroa välisarhitektuuriga. 

Väärib tähelepanu kui teenijatemaja eritüüp. 

Mõlemaid hooneid kasutatakse pioneerilaagri eluruumidena. 

Tehniline seisukord hea. 

e) fotod: 

1. Vaade peahoone esifassaadile. 

2. Vaade peahoone tagafassaadile. 

3. Vaade peahoone otsafassaadile. 
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4. Ahjud peahoone saalis. 

5. Vaade teenijatemajale. 

Koostajad: 

KBPI van. ajaloolane 

YAMKI juhtiv inspektor 

{).suud er 

K.Tilk 

' 
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1. Mõisa nimi: L u k e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Nõo k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Nõo sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

kärnerimaja, karjalaut, park 

b) põhjendused: 

Ansamblist on säilinud üksikud hooned. Kogu hoonetekomp

leksi on kunagi tervikuks sidunud tiikide, sildade ja kiviaeda

de süsteem ja omapärane park. 

Kärnerimaja on väike ristkülik~kujulise põhiplaaniga katu

sekorrusega hoone, mis ilmselt pärineb sajandivahetuselt. Hoone 

mõlemas otsas on katusel väljaehitused, mille viilud on kaunis

tatud puitpitsiga. Seinapinda ilmestavad profileeritud tellis

test täidised. Kärnerimaja väärib tähelepanu kui selle hoone

liigi omapärane esindaja nii Tartu rajoonis kui ka Eestis. 

Praegu kasutatakse hoonet mesinike tööruumina. Tehniline sei

sund on hea. 

Tellistest karjalauda mõlemas otsas on lühikesed tiibhoo

ned. Kiviladu on korrektne, karniisil tellistest ornament. Kar

jalaut on tähelepanuväärne oma põhiplaani poolest ning see on 

üks väheseid hästi säilinud lautu Tartu rajoonis. Tehniline 

seisund on hea. 

Kogu Luke mõisaansambli juures on kõige tähelepanuväärsem 

pargiarhitektuur. See on suur ning põhiosas väga huvitava pla

neeringuga regulaarne park. Pargi eriosad on tasandatud, neid 

eraldavad terrassid. Pargis on rikkalikult regulaarseid kujun

deid alleede, ringide ja hekkide näol, mis valdavalt pügatava-

I. 
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test pärnadest. Luke park on ainulaadne kogu Eesti pargiarhi

tektuuris. 

e) fotod: 

1. Kärnerimaj a. 

2. Kar j al au t. 

3. Vaade pargi keskpuiesteele. 

4. Vaade pargi ülemise terrassi idapoolsele puiesteele. 

5. Vaade ülemise terrassi idapoolsele pargiosale. 

6. Vaade alum.ise terrassi idapoolsele pargiosale. 

Koostajad: 

KRPI van. ajal oolana 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K.Tilk 
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l. 'Mõisa nimi: L u u n j a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Luunja ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Lu.unja sovhoos 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

karjalau.tade kompleks 

b) põhjendused: 

Laudad moodustavad väga suure ehitusterühma, mis on 

koondunud nelinurkse sisehoovi ümber. Hooned on kas liidetud 

või nende vahed suletud müüride ja väravatega. Maantee pool 

lõpetab hoovi kõrge maakivimüür, mille s on kaks suurt kaar

jat väravat. Tõenäoliselt on lautade kompleksil mitu ehitus

järku alustades 18.saj. teisest poolest kuni l9.saj. lõpuni. 

Silmas pidades kirjeldatud hooneterühma suurust on 

niisugune karjalautade kompleks ainulaadne Lõuna-Eestis. 

Tähtsust omab see ka miljööväärtuse seisukohalt - omanäoline 

sovhoosikeskuse element. 

Tehniline seisukord ja heakorrastus on hea. Kasutatakse 

sovhoosi töökoja ja garaaZina. 

e) fotod: 

1. Vaade lautadekompleksi siaeõuele. 

2. Vaade lautadekompleksile. 

3. Vaade väravatele. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K.Tilk 

I~ 
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1. Mõisa nimi: M a i d 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: abimõis 

3. Aadress: Tartu raj., Haaslava .k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: K.Sütiste 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, tall-tõllakuur 

b) põhj endused: 

MõisaansambliSt on esialgsel kujul säilinud nimetatud 

kaks hoonet. 

Feahoone pärineb 18.sajandist. Füstlaudvoodriga palk

hoonet katab poolkelp laastukatus. Traditsioonilist ruumijao

tust pole oluliselt muudetud. Hoone keskel asub mantelkorsten. 

Maja kasutatakse praegu elamuna. Tehniline seisukord on rahul

dav, katusekate vajab vahetamist. 

Maidla mõisahoone on üks väheseid nimetatud tüüpi ela

muid Eestis, ainulaadne Tartu rajoonis. 

Tall-tõllakuur harmoneerub hästi peahoonega. See on ilu

sate proportsioonidega poolkelpkatusega kivihoone. Ehitatud 

19.saj. esimesel poolel. Tehniline seisukord on halb, katuse

konstruktsioon vajab vahetamist, müürid parandamist. Tall-tõl

lakuur väärib kaitset kui selle hooneliigi eritüüp ning ka 

ansambli seisukohalt. 

e) fotod: 
1. Peahoone. 
2. Peahoone interjöör 
3 • .Mantelkorstin-köögi uks 

4. Tall-tõllakaur 

Kooetaj ad: KRFI van. ajaloolene 0. Suuder 

VAMKI juhtiv inspektor K-. Tilk 
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1. Mõisa nimi: M ä k s a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Mäksa k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: V.Kingissepa nim. kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

Peahoone asub Emajõe kaldanõlvakui keset elujõulist loo

duslikku parki. Hoone vanem, ilmselt 18.saj. ehitatud osa on 

kahekorruseline poolkelpkatusega ehitus, saaliosa on juurde 

ehitatud 19.saj. II poolel. Interjööris on säilinud mõned 19. 

saj. II poolest pärinevad valged kabhelahjud ja samast perioo

dist stukkdekoori. 

Peahoone on üks väheseid säilinud ja oluliselt ümberehita

mata härrastemaju Tartu rajoonis. Esiletõstmist väärib selle 

ilus looduslik situatsioon. 

Praegu kasutatakse hoonet rahvamajana ja elukorteritena. 

Tehniline seisukord hea. Lähedusse uusi hooneid ehitatud pole. 

e) fotod: 

1. Peahoone esifassaad. 

2. Peahoone tagafassaad. 

Koostajad: KBPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: R 0 0 t s i m õ i 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Võnnu k/n. 

*· Valdaja, kasutaja: Märss, Emilie 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

s 

Peahoone on kahekorruseline tellisehitus. Müürid on 

väga paksud, kohati 75 cm. I ja II korruse põhiplaanid on 

sarnased. Teisele korrusele viib välistrepp. Müüride paksuse, 

kivide seisukorra (ukse kõrvalt on :raurgad tublisti kulunud), 

rahvatraditsiooni järgi (hoonet kutsutakse rootsi kasarmuks) 

.ntõib arvata, et tegemist on 17. saj. väga omanäolise hoonega. 

Omab arhitektuuriajaloolist väärtust. Tebniline seisund on 

rahuldav. 

e) fotod: 

1. Vaade peahoonele. 

2. Peahoone esifassaad. 

3. Peahoone otsafassaad. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane o.suuder 

V .AMKI juhtiv inspektor K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Suur e - K on gu 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Konguta k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Konguta sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peru~oone, ait, kelder 

b) põhjendused: 

t a m õ i s 

l?eahoone on läbi teinud mitu ehitusjärku. Vanem, parem

poolne tiib on ühekorruseline, vasakpoolne kahekorruseline 

vahvärkehitus. Erinevatest ajajärkudest hooned on suhteliselt 

hästi kokku sobitatud. Hoone tervikuna harmoneerub pargiga. 

Siseruumides on e~ialgse viimistluse säilitanud saal. Tähele

panuväärne kui omanäoline Tartu rajoonis. Tehniline seisukord 

rahuldav. Praegu funkt sioonita. Kavatsetakse kohandada laste-

aia jaoks. 

Ait asub peahoone vahetus läheduses. Arhitektuuriliselt 

on hästi kooskõlas peahoonega. Omab miljööväärtust. Tehniline 

seisukord hea. Kasutatakse elukorteritena. 

Kelder on maakivist ja tellistest väikesegabariidiline 
' 18'1'1 ehitus. Tuulelipul aastaarv. Omab väärtust kui tüüpiline selle 

hooneliigi esindaja Tartu rajoonis. Tehniline seisukord rahul-

dav. 

e) fotod: 

1. Vaade peahoonele. 

2. Peahoone esifassaad. 

3. Peahoone otsafassaad. 

4. Peahoone interjöör. 

5 • Ait. 

6. Kelder. 

Koostajad: KBPI van.a~al~olane 
VAMII juht~v ~spektor 

o.suuder 
K.Tilk 

... 









1. Mõisa nimi: T a m m i s t u. m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Tartu ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tammistu Invaliididekodu (peahoone), 

M.Härma nim. kolhoos (karj alau.d;a.de komp

leks) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, karjalautade kompleks 

b) põhj endused: 

Peahoone on nelinurkse põhiplaaniga ühekorruseline katu

sekorrusega hoone. Läbi kahe korruse ulatuvat keskrisaliiti kau

nistavad pilastrid. Interjööris on säilinud korrustevahelina 

puittrepp ja trepi balustraad ning mõned peegelvõlvlaed. 

Tammistu peahoone on tüüpiline 19.saj. II poole mõisamaja. 

Tehniline seisukord on hea. 

Karjal au tade kompleks koosneb mitmest korrapäraselt paigu

tatud hoonest, tüüpiline situatsioon. Ka materjal on tüüpiline 

maakivi, tellistest nurgad ning ukse- ja aknaraamistused. Hoo

neid kasutatakse osaliselt kolhoosi töökojana, osaliselt lauda

na. Tehniline seisukord rahuldav. 

Tammistu on perspektiivne osakonna keskus. Nimetatud hoone

te säilitamine aitaks kaasa omanäolise miljöö loomisele maa-

asulas. 

e) fotod: 

1. Peahoone. 

2. Karjalautade kompleks. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

VAMICI juhtiv inspektor 

o.suu.der 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: U d e r n a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Rõngu k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Uderna Tuberkuloosihaigla 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Elujõulisas looduslikus pargis asub kahekorruseline ki

vist peahoone, ehitatud umbes 188o.aastatel. Eklektiline vä

lisarhitektuur on vähepakkuv: mõned liigendused, aknapealsed 

karniisid, nur garustika. 

Maja sisemuses on mõnede ruumide interjöörid säilinud 

peaaegu esialgsel kujul. Eexkätt väärib tähelepanu saal, mille 

laes ja seintel on säilinud rikkalik eklektiline dekoor, tege

mist on tööstuslikult stantsitud pappkaunistustega. Saalis on 

kaks profileeritud tavalistest pottidest värvitud ahju. Saali 

kõrvalruumis on analoogiline dekoor. Söögisaalis asub profi

leeri tud kabhelkividest võimas kamin-ahi. Kahjuks on enamik 

ruume oma esialgse ilme kaotanud, kuid põhjalikke ümberehitusi 

pole hoones teostatud. 

Maja tehniline seisukord, ka nimetatud ruumide viimist

lus on hea. 

Uderna peahoone väärib tähelepanu kui üks paremini säi

linud interjööriga mõisahoone Tartu rajoonis. 

e) fotod: 

1. Peahoone esifassaad. 

2. Peahoone tagafassaad. 

3. Peahoone otsafassaad. 
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4. Saali interjöör. 

5. Ahi saalis • 

6. Ahi saalis. 

7. Fragm.en t saali seinast. 

8. Saali laeplafoon. 

9. Saali kõrvalruumi lagi. 

lo. Fragment saali kõrvalruumi laest. 

11. Kamin-ahi söögisaalis. 

:J-2. Söögisaali lagi. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Va 1 g u t a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu raj., Rõngu k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Rõngu sovhoosi Valguta osakond 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

moonaküla (3 moonakamaja, 2 moonakate lauta), õllevabrik, 

s ep ikod a, magasi ait 

b) põbj endused: 

Nn. moonaküla asub mõisasüdamikust umbes 3oo meetrit 

eemal ning on sellest loodualikult eraldatud. Moonaküla koosneb 

kolmest moonakamajast (2 tellistest, 1 palkidest) ja kabes moo

nakate laudast (maakivi ja savi). Eeskätt väärib siin tähele

panu ansamblilisus ning kui näh~us eesti mõisaarhitektuuris üld

se - maaproletariaadi asula. Hoonete tehniline seisukord on 

rahuldav. Uued hooned ei pääse mõjule. 

Moonakülas asub mõisa õllevabrik, kahekorruseline maa

kivist ja tellistest suurte gabariitidega hoone. Ainulaadne 

Tartu rajoonis. Tehniline seisukord rahuldav. 

Sepikoda on väike korrektse teostusega tellisehitus, ehi

tatud sajandivahetusel. Väärib tähelepanu kui selle hooneliigi 

esindaja Tartu rajoonis. Tehniline seisukord hea. 

Magasiait on massiivne maakivist hoone. Väärib tähelepanu 

kui selle hooneliigi esindaja Tartu rajoonis ning silmas pida

des hoone massiivaust ja suuri gabariite, siis ka kui eritüüp. 

Tehniline seisukord rahul dav. 

e) fotod: 
1. vaade moonakamajala ja õllevabrikule. 

2. Moonakamaj a. 

3. Moonakamaja. 
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4. Moonakate laut. 

5. Õllevabrik. 

6. Magasiai t. 

7. Sepikoda. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: V e d u. m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Tartu. raj., Tartu. k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: kolhoos "Avangard" 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

tall 

b) põhj endused: 

Tall on pikk, kerge maakivist hoone, kaetud kelpkatu.sega. 

Esifassaad on kujundatud väga dekoratiivselt pseudogooti stii

lis. See on teostatud laiade krohvääristustega teravkaareliste 

petiku.te süsteemiga. Ilmekust tõstab krohvimata maakivi ja 

heleda krohvraamistuse kontrast. 

Vedu tall väärib esiletõstmist kui selle hooneliigi ainu

laadne esindaja Tartu rajoonis ning Lõuna-Eestis. Tehniline 

seisukord on hea, kasutatakse aidana. 

e) fotod: 

1. Talli esifassaad. 

Koostajad: KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

e. suuder 

K.Tilk 





1. Mõisa nimi: V a n a - X i r e p i m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3 • Aadress: Tartu raj • , Rõn gu k/ n. 

4. Valdaja, kasutaja: Elva sovhoosi Kirepi osakond 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait-kuivati 

b) põhjendused: 

Peahoone on pikk madal ühekorruseline puithoone, kaetud 

poolkelpkatusega. Seinad an vooderdatud laiade rõhtlaudadega. 

Peasissekäigu ette, mis asctb esifassaadi parempoolses osas, on 

ehitatud veranda. Tagafassaadil on juurdeehitus. Hoone põhi

korpus võib pärineda 18.sajandist. Siseruumide viimistlust on 

muudetud, säiliuud üks kamin. Hoone sobib suurepäraselt loodu

sesse. Vana-Kirepi mõisamaja väärib tähelepanu kui selle hoone

liigi eritüüp. Tehniline seisukord rahuldav. 

Ait-kuivati on maakivist ja tellistest poolkelpkatusega 

ehitus, võib pärineda 18. ja 19.saj. vahetusest. Omab väärtust 

kui selle hooneliigi esindaja Tartu rajoonis ning ka miljöö

väärtuse seisukohalt, asub peahoone vahetus läheduses, harmo

neerub sellega suurepäraselt. Tehniliselt rahuldavas seisukor-

ras. 

e) fotod: 

1. Peahoone esifassaad. 

2. Peahoone esifassaad. 

3. Peahoone tagafassaad. 

4. Ait-kuivati. 

Koostajad: KBPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

0. Suuder 

K.Tilk 
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