
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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