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nv köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 

alal, ajaloolane 

Vanemajaloolane 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni juhtiv inspektor 

:Märkus: Ettepanekud on koondatud rajooniti, kogu töö maht 

15 köidet . 



- 3 -

Sisukord: 

Eessõna 

1. Ahja lllõis 

2. Mooste lllõis 

3. Pikajärve mõis 

4. Põlgaste mõis 

5. Ruusa mõis 

6. Tilsi mõis 

7. Toolamaa mõis 

8. vana-Prangli mõis 
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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna valmi
nud ettepanekud-põhjendused Põlva rajooni mõisaarhitektuuri 

riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitaktuuri 

mälestistena. 

Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid. 

Neist mahukaroaks 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 .mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Põlva rajoo-

nis esitatud .mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 

8 mõisaansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal ol~ vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos 

revolutsiooni või Suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnatege

lastega). Kui peamõisata puhul an olulisemaks põhjenduseks ehi

tuskunstiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili, datee

ringu või arhitekti tõttu, siis abimõisata osas on selleks sage

li nende kui senini igasu@lsest käsitlusest välja jäänud arhi

tektuuriansamblite unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud või

malikult mru~simaalselt eri hooneliike registreerida ja kaitse

ettepanekutea fikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone posit

sioon Eesti NSV ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asula 

ajaloolises ning maastikulisas situatsioonis. 



1. Mõ i aa nimi: A h j a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva-raj. Ahja ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Ahja Keskkool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, park 

b) põhjendused: 

Ahja mõisahoone on kahekordne krohvitud kiviboone, mida 

katab kõrge poolkelpkatus. Hoone peakorruseks on teine korrus, 

esimene on pooleldi soklikorrus. Ehituse maaaiivsed proportsioo

nid on tasakaalustatud seinte pinna vertikaalse liigendatusega 

ning puhtel:taelt rikkaliku barokse dekooriga. Keskrisaliidid kan

navad nii esi- kui tagafassaad il segmen tviile, kiilgrisaliidid 

kolmnurkviile. Hoone esifassaadil paikneb keskrisaliiti aksen-. . 

te eri va ehi tu s ena kahekorruseline kuusnurkse põhiplaaniga p avil

jonilaadne ehitus, mis on ühe tahuga liidetud keskrisaliidiga 

hoone keskteljel. Seinapind on kujundatud analoogiliselt põhi

põonega. Ehitust katab plekk-kattega kuppelkatus. Peasissepääs 

mõisahoonesae toimubki läbi kirjeldatud juurdeehituse. Välis

arhitektuurist lähtudes pärineb hoone 18.saj. teisest poolest, 

hilise baroki perioodist, juurdeehitus on eklektiline, 19.saj. 

lõpust. 

Ruumijaotus on põhiliselt jäänud esialgseks. Säilinud on 

mõned baroksete kaunistustega uksed ning sama perioodi stukk

kaunistustega peegelvõlvlaed (saal jt.). 

Ahja mõisahoone on ainulaadne barokiperioodi mõisahoone 

Lõuna-Eestis. Kasutatakse koolina, tehniline seisukord rahuldav. 
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Park on suur ning koosneb erineva arhitektuurse lahenda

sega osadest, kus tuumikus domineerib selgepiiriliselt re~

laarne ülesehitus. Peahoone ees paikneb tõllakuuri ja ait

-viinakeldri vahel avar väljak, kusjuures härrastemaja on 

majandushoonetest eraldatud tiikide süsteemiga. Mõisahoone vee 

peegeldus tiikides omab pargikujunduses tähtsat osa. Peahoone 

taga paikneb suuremal ristküliku-kujulisel maa-alal alleedega 

ruudukujulisttks väljadeks jaotatud pargiosa. Ahja park vää

rib tähelepanu arhitektuuri aspektist, kui üks väheseid säili

nud re~laarstiilis mõisaparke Lõuna-Eestis. Samuti on ühest 

ja sarnast perioodist pärinevad mõisahoone ja park omavahel 

orgaaniliselt seotud. Praegune seisund on rahuldav. 

e) fotod: 

1. Vaade härrastemaj al e. 

2. Härrastemaja esifassaad. 

3. Härrastemaja tagafassaad. 

4. Härrastemaja f'uaj ee. 

5. Saali uks. 

6. Saali lagi. 

7. Härrastemaja juurdeehituse lagi. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: M o o s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Mooslte k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Moeste näidissovhoos, Moeste 8-kl. kool 

( p eab.oone) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, viinavabrik, karjalautade kompleks 

b) põhj endused: 

Peahoone on osalt ühe, osalt kahe põhikorrusega kõrgele 

soklile toetuv kivihoone. Kõrge katus on põhiplaanist tulene

vate rohkete liigendustaga ja paljude katusakendega. Must kilt

kivikatus on kontrastis heleda seinte krohvipinnaga, mida lii

gendavad tumeda ääristusega aknad. Hoone välisarhitektuur ter

vikuna jätab romantilise vana-vene arhitektuuri meenutava mulje 

Hoone ruumijaotus on põhiliselt säilinud. Sisekujunduses 

näeme historitsistlikus stiilis ahjusid ja ornamente. Mõnes 

ruumis on säilinud inglise stiilis pui tp aneelid. Omapärane on 

· läbi kõikide korruste u.latuv fuajee. 

Mooste peahoone näol on tegemist 19.saj. viimasest kümnen

dist pärineva historitsistliku m~isahoonega, Kagu-Eesti mõisa

arhitektuuri silmapaistva esindajaga. Kasutatakse koolina, teh

niliue seisukord rahuldav. 

Suur viinavabrik (dateeritud 19o9), mis asub järve kaldal, 

on liigendatud erineva kõrgustega hooneosadega. Kõik ehituse 

fassaadid on võrdselt kujundatud rikkalikus eklektilises laadis 

Ehitusmaterjaliks on tellis, kuid enamik dekoratiivsaid elemen

te: f riise ja karniise on valmistatud puidust. Dekoratiivset 

puitu on kasutatud ka aknaääristusteks. Vaatamata ma terjalide 

li 
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ebaloogilisusela jätab viinavabrik siiski esindusliku mulje 

ning on üks omapärasemaid kogu Eestis. Hoone osade tehniline 
seisukord on erinev, halb ja rahuldav. Rahuldavas seisundis 
elukorterina kasutatav, halvas seisundis kasutamata hooneosad. 

Kõige suurejoonelisem kogu Maoste mõisaansamblis on ring

müüriga piiratud karjalautade, tallide jm. majandushoonete 
kompleks. Ehitusmaterjaliks on Lõuna-Eesti traditsiooniline 
lõhutud maakivi kombinatsioonis telli sega. Hooned paiknevad 
ringmüüri ääres, keskele jääb avar väljak. Majandushoovi on 
võimaJ.ik pääseda läbi kolme kaarvärava. Kõik hooned, ringmüür 
ja väravad on teostatud äärmiselt korrektselt. suurt tähele
panu on pööratud kogu kompleksi arhitektuuriliaela lahendusele. 
Ehitused on dateeritud 19o5.aastasse. Omab silmapaistvat kohta 
Eesti mõisata majandushoonete hulgas. Tehniline seisukord va
rieeruv: halvast kuni heani. Kasutatakse majandushoonetena. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja peafassaad. 

2. Härrastemaja p argipooln.e 

3. Härrastemaja katus. 

4. Härrastemaja fu.aj ee. 

5. Härrastemaja fuajee. 

6. Saal. i lagi. 

7. Saali ahi. 

s. Saali kõrvalruum. 

9. Vi~avabriku esifassaad. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

fassaad. 

o. suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: p i k a j ä r v 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Valgjärve 

4. Valdaja, kasu.taj a: Pikajärve 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendu.sed: 

e m õ i s 

k/n. 

Invaliididekodu 

Peahoone on kõrge soklik~rru.sega ja katusekorrusega ühe

korruseline kivihoone. Soklikorru.s on krohvimata maakivist, 

mida liigendavad laiade krohvraamistu.stega aknaavad. Põhikor

rus on krohvitu.d. Katusekorrusel paiknevad ju.u.gendlike tunnus

tega katusaknad. Nii esi- kui tagafassaadi kalge on ehitatud 

hoone täiskõrgu.seni kaandiv klaasitud puitpalkon. 

Mõisahoonel puudub eriline arhitektu.urne väärtus, kuid 

väärib tähelepanu. kui selle piirkonna 2o. saj. algusest pärineT 

eritüüp. Samuti suurendab hoone väärtust hästi õnnestunud koha

valik Pikkjärve kaldal.. 

e) fotod: 

1 . Vaad e peahoonele 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.su.u.der 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: p õ 1 g a s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Mustajõe k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: kolhoos "Koit" 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, val.itsejamaja, moonakamajad 

b) põhj endused: 

'eahoone on ühekordne madala soklikorrusega kiviehitus. 

Kõrge poolkelpkatusega kaetud hoonet iseloomustavad hästi tasa

kaalustatud klassitsistlikud proportsioonid. Dekoratiivsetest 

elementidest on kasu ta tud nurgarustikat ja keskmise laiusega 

aknaava raamistusi. Peafassaadi kesktelge markeerib neljale 

sambale toetuv kolmnurkse frontooniga portikus. Hoone pärineb 

ilmselt 18.sajandi lõpuveerandist, portikus võib olla veidi hi

lisem juurdeehitus. 

Siseruumides on säilinud 2o.saj. algusest pärinev profi

leeritud roheliaest kahlist abi. 

Põlgaste mõisW1oone näol on tegemist tagasihoidliku kuid 

meeldivalt stiilse ehitusega, mis on üks väheseid säilinuid 

Põlva rajoonis. Kasutatakse kontorina, tehniline seisukord ra

huldav. 

Valitsejamaja on väiksem, krohvitud seintaga telliskivi

hoone, mis kaetud poolkelpkatusega. Nurgad on kujundatud krohv

rustikas, aknaavad on ümbritsetud lamedate krohvääristega. Ilm

selt ehitatud peahoonega ühel ajal. Omab tähtsust kui selle 

hooneliigi tüüpiline esindajaPõlva raj ooni s. Tehniline seisu

kord rahuldav. 



- 2 -

Moonaleamaj ad asuvad pargiga ü.mbri tsetud mõisasüdamest sada

kond meetrit eemal. Suurem nendest on pikk krohvitud maakivist 

seintega massiivne hoone, mille ühes otsas asuvad majandusruu

mid. Ukse- ja aknaavad on lamekaarsed, tellisraamis tusega. 

Teine väiksem .moonakamaj a asub paralleelselt esimese kõrval. 

Ehitusmaterjalike on krohvimata maakivi. Kujunduslikult kordab 

eelmist. Mõlemad hooned väärivad tähelepanu kui selle hooneliigi 

tüüpilised esindajad Põlva rajoonis. Kasutatakse elamutena. 

Tehniline seisukord rahuldav. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja esifassaad. 

2. Härrastemaja tagafassaad. 

3. Härrastemaja otsafassaad. 

4. Abi härrastemajas. 

5. õunaaia piirdemüür. 

6. Valitsejamaja. 

7. Suurem moonakamaj a. 

8. Väiksem moonakamaja. 

Koostajad: 

KRPI van. aj aJ.oolane 

VAW~I juhtiv inspektor 

o. suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: R u Il s a m õ i s 

2. Mõisa liik: abimõis 

3 • Asukoht: Põlva raj. Alaküla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Ruusa sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ait-kuivati 

b) põhjendus ed: 

Ruusa on Toolamaa abimõis, mis alates 19.saj. 60-ndatest 

aastatest ta gu tses iseseisva maj andusüksusena. Sellest perioodist! 

pärineb maakivist ja tellistest korrektselt teostatud aidahoone. 

See on ruudukujulise põhiplaani ga, pe afassaadil omab ühele laiale 

kaarele toetuvat räästaalust. 

Aidal on iseseisev väärtus selle hooneliigi omanäolise esin

dajana ning omab miljööväärtust raj atavas sovhoosike skuses, .mil

leks kasutatakse rekonstrueerituna ära ka .mõisa härraste.maja. 

Aita kasutatakse laona, tehniline seisukord on hea. 

e) fotod: 

1. Ait-kuivati. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K.Tilk 





1. Mõisa nimi: T i 1 s i m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Mustajõe k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tilsi Lastekodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, teenija temaj a 

b) põhj endused: 

Peahoone on ühekorruseline kivihoone madala soklikorru-

sega ning ärklitubadega külgrisaliitidel. Põhiplaanilt koosneb 

hoone pikast põhikorpusest, mille esi~assaadil tunduvalt eendu

vad külgrisaliidid. Seinapinna elavdamiseks on kasutatud tume

daid räästa- ja vahekarniise ning aknaääristusi, mis heleda 

krohvipinna taustal mõjuvad kontrastselt. Hoone siseruumid on 

ümber ehitatud. Tilsi mõisamaja arhitektuurilina väljendusjõud 

on tagasihoidlik, kuid hoone on tüüpiline 19. saj. lõpust päri

neva Lõuna-Eesti, keskmise mõisa härrastemaja. Praegu on hoone 

kasutuseta, kuid pärast remonti võetakse kasutusele kooli in

ternaadina. Tehniline seisukord rahuldav. 

e) ~otod: 

1. Vaade härrastemaj ale. 
2. Vaade t eenij a temajale. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. Suuder 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: T o o 1 am a a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj • .Alaküla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Lepisto,N., Laane, T. 

5. Kai ts e alla võ etavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Toolamaa mõisamaja on ühekordne puithoone, mis toetub 

kõrgele kivist soklikorrusele. Kõrge murdkelpkatuse all asub 

mansardkorrus. Praegu on härrasteplaja kohatute juurde- ja iimber 

ehitustega muudetud lobudikuks, kuid ilmselt on see äärmiselt 

huvitava ehituslooga, sest lähemal vaatlemisel võime tunnuseid 

leida mi tmatest ehi tusjärkudest. Soklikorruse kalasaba tellis

parkett viitab 17.sajandile, katusekuju ja mõnede aknaavada 

vormistus barokile, interjööris on säilinud klassitsistlikke 

seina- ja laemaalinguid. Hoone väärib tähelepanu kui ainulaadne 

Lõuna-Eestis ning vajaks lähemat uurimist ja üles.mõõtmist. 

Kasutatakse elamuna, tehniline seisukord halb. 

e) :fotod: 

1. Härrastemaja esi:fassaad. 

2. Fragmen t härrastemaja taga:fassaadil t. 

3. Trepp ja kiviparkett soklikorrusel. 

4. Tellisparkett soklikorrusel. 

5. Vaheuks soklikorrusel. 

6. Seinama.aling saalis. 

Koostajad: 

KRPI van.ajaloolane o.suuder 

VAMKI juhtiv inspektor K. Tilk 
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1. Mõisa nimi~ V a n a - P r a n g 1 i 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Ihamaru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Sassi nim. sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

sepikoda 

b) põhj endused: 

m õ i s 

Sepikoda on nelinurkse põhiplaaniga krohvimata maakivist 

ehitus, kus kasutatud rikkalikult tellist avade, petikute, kar

niiside ja nurgatornide kujunduses. Viimased aksenteerivad kõiki 

nurki; hoone on kuusnurkse põhiplaaniga. Mõlemas pikemas faasaa

dia on kolmest avarast kaaraknast koosnev akendegrupp. Muudetud 

on katuaekuju. 

See historitsistlikus stiilis sepikoda on tähelepanuväärne 

kui eritüüp. Kasutatakse töökojana, tehniline seisukord rahul

dav. 

e) fotod: 

1. Vaade sepikojale 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K.Tilk 
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