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XV köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 

alal, ajaloolane 

Vanemajaloolane 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni juhtiv inspektor 
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Sisukord: 

Eessõna 

1. Järvere .mõis 

2. Linnamäe .mõis 

3. Rogosi e. Ruusmäe mõis 

4. Sõmerpalu mõis 

5. Vana-Antsla mõis 

6. Vana-Roosa mõis 

7. Vana-Saaluse mõis 

8. Vastseliina mõis 

g. Vastse-Nursi mõis 
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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna val

minud ettepanekud-põhjendused Võru rajooni mõisaarhitektuuri 

riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuu

rimälestistena. 

Kaitseettepanekute vormistarnisela 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 rajoo

ni esindaja osavõtul läbi provisoorsetes kaitseettepanekutea 

fikseeritud mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Võru ra

joonis esitatud mõisast väärivad riikliku kaitse alla võt

mist 9 mõisaansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpoql esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuur1ajaloolised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos 

revolutsiooni või suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnatege

lastega). Kui peamõisata puhul on olulisemaks põhjenduseks ehi

tuskunstiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili, datee

ringu või arhitekti tõttu, siis abimõisata osas on selleks sa

geli nende kui senini igasugusest käsitlusest välja jäänud ar

hitektuuriansamblite unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud 

võimalikult maksimaalselt eri hooneliike registreerida ja kait

seettepanekutea ~ikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone po

sitsioon Eesti NSV ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asu

la ajaloolises ning maastikulisas situatsioonis. 



1. Mõisa nimi: J ä r v e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: abimõis 

3. Asukoht: Võru raj. Sõmerpalu ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Võru metsamajand 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

vanaproua elamu 

b) põhj endused: 

Elamu asub Vagula järve kaldal pargi ja metsa piirimaal 

ning harmoneerub suurepäraselt ümbritseva loodusega. Viimasest 

sajandivahetusest pärinev eklektilises stiilis hoone on kahe

korruseline. Kiviseinad on krobvitu.d, akna- ja ukseavad k.rohv

raamistusega. 

See hooneliik on harvaesinev ning Järvere vanaproua elamu 

vääribki tähelepanu just sellest aspektist. Kasutatakse metsa

majandi kontorina, tehniline seisukord hea. 

e) fotod: 

1. Hoone esifassaad. 

Koostajad: 

KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: L i n n am ä e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

). Asukoht: Võru raj. Sõmerpalu. k/n. 

4. Valdaja, kasu.taj a: S aaron, Endel 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

sõid u.hobu.ste taJ.l 

b) põhj endu.sed: 

Sõidu. tall on väga korrektse teostusega maakivist .Bla.i tu. s. 

Meeldivas kontrastis müüridega on krohvraamistu.sega kaaristu.. 

Hoonet katab poolkelpkatu.s. Ilmselt pärineb 19.saj. esimesest 

poolest. Linnamäe sõidutall on tüüpiline selle hooneliigi esin

daja Lõuna-Eestis. Tehniline seisukord hea. 

e) fotod: 

1. Talli esifassaad. 

Koostajad: 

KRI'I van. aj aJ.oolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 





1. Mõisa nimi: R 0 g 0 s i ehk R u. u. 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru. raj. Haanja k/n. 

4. Valdaja, kasu.taj a: Ruusmäe sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

kastell 

b) põhj endu.sed: 

sm ä e m õ i s 

Härrastemajast, teenijatemajast ja majapidamishoonetest 

moodustatud kastellitüüpi kompleks on loogaku.ju.liselt piiratud 

Ruusmäe järvega. Järve ja kastelli vahele jääb väike park. 

Siseõue pääseb väravatorni aluse käigu. kaudu.. Kompleksi esime

sed ehitusjärgud võivad pärineda vasall-linnu.se perioodist. 

H.Pirangi arvates on mõisahoone ehitatud 18.sajandil mingi 

keskaegse linnuse kohale. Rogosi mõisakastell on tähelepanu

väärne kogu. Eesti mõiaaarhitektuu.ris, ainulaadne ehitus Lõuna

-Eestis. Peahoonet kasutatakse koolina, teised hooned kuuluvad 

Ruusmäe sovhoosile. Tehniline seisukord valdaval osal hoonetel 

rahuldav või hea. 

ülejäänud mõisahooned on kastelliga nõrgalt seotud. Ümbru.s

konda ehitatud uued hooned ei pääse mõjule. 

e) fotod: 

1. Vaade väravatornile väljastpoolt. 

2. Vaade väravatornile siseõuel t. 

3. Vaade väravatornile siseõuel t. 

4. Härrastemaj a esifassaad. 

5. Härrastemaja tagafassaad. 
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6. Vaade siseõuele. 

7. Vaade siseõuele. 

8. Vaade siseõuele. 

9. Vaade siseõuele. 

lo. Vaade siseõuele. 

11. Vaade siseõuele. 

Koostajad: 

KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nim.i: S õ m e r p a 1 u m. õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. Sõmerpalu k/n. 

4. Valdaja, kasutaja~ Sõmerpalu sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, tall-tõllakuur, karjakastell, 

ait-kuivati, viinakelder-teenijatem.aja 

b) põhjendus ed: 

Sõmerpalu on tüüpiline ebareeglipärase kujundusega mõisa

ansambel Võru rajoonis. Peahoone asub pargis, mille ümber kul

geva sissesõidu tee ääres asuvad majandushooned ja moonaleamaj ad. 

Härrastemaja ette viib sõidu tee ka pargist, läbi nur ga torni 

aluse käigu. Parki ilmestab käärulise kaldajoonega tiik, üldkav& 

tis on laiali valguv, kuid loodusega hästi seotud. 

Eklektilises stiilis härrastemaja iseloomustavad kõrge 

sokkel ja esimese korruse peal asuv mezzanino. Peafassaadi lii

gendavad veidi eenduvad külgrisaliidid, millel nelinurkaed fron

toonid. Hoone põhjatiivas asub nurgatorn, mis on ppbihoonega 

seotud esimese korruse kaudu. Põhihoone ja nurgatorni vahelt 

viib soklikorruse kaudu käik läbi maja. Maja tagafassaadi ilmes

tavad kaaraknad. Kirjeldatud mõisahoone ei kuulu arhitektuurili

sest aspektist küll silmapaistvate hulka, kuid omab väärtust kui 

ansambli põhikomponent ning kui üks väheseid säilinud härraste

maju Võru rajoonis. Kasutatakse sovhoosi kontorina, tehniline 

seisukord rahuldav. 

Tall-tõllakuur on pikk liigendamata hoone, mis paikneb 

mõisa sissesõidutee ääres. Omab ansamblilist väärtust, samuti 

ka selle hooneliigi tüüpiline esindaja Lõuna-Eestis. Kasutatakse 

laohoonena, tehniline seisukord rahuldav. 
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Kirjeldatud hoone vastas asub viinakelder-teenijatemaja. 

Selle keldriosa kasutati viinakeldrina, põhikorrust elamuna. 

Omanäoline Võru rajoonis, omab miljööväärtust. Kasutatakse 

keldrina ja elukorterina, tehniline seisukord hea. 

Karjakastell asub mõisa sissesõidutee ääres. Kolmest kül

jest maakivist hoonetega piiratud, neljandast müüriga. Omab ees

kätt väärtust kui tüüpiline kastellitüüpi karjalaut Lõuna-Eestis, 

teiseks omab miljööväärtust. 

Pargi servas sissesõidu tee ääres asuvad vali ts e j a.maj a ja 

ait-kuivati. Esimene nendest on tüüpiline 19.saj. teisest poo

lest pärinev suurema majandusliku potensiaaliga peamõisa valit

sejamaja Lõuna-Eestis (sarnane Vana-Antslaga). Kasutatakse ela

muna, tehniline seisukord rahuldav. Ait-kuivati on omanäoline 

maakiviehitus. Vilja kuivatisse paigutamiseks viib hoone taga

fassaadil teise korruse kõrgusele kivipostidale toetuv pandus. 

Kogu ehitus on väga korrektne. Ait-kuivati on tähelepanuväärne 

kui selle hooneliigi eritüüp Võru rajoonis. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja esifassaad. 

2. Härrastemaja esifassaad. 

3. Härrastemaja 8agafassaad. 

4. Vapp härrastemaja tagafassaadil. 

5. Nurgatornialune välisuks. 

6. Tall-tõllakuuri esifassaad. 

7. Karj akastell. 

8. Ait-kuivati. 

9. Viinakelder-teenij atemaj a. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

V~IKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: V an a - A n t s 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. Antsla ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Antsla näidissovhoostehnikum 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, kärnerimaja, õllevabrik, tööhobuste tall, 

ait, valitsejamaj a, moonak:amaj a 

b) põhj endused: 

J:ana-Antsla .m.õisal on omapärane ansambli planeering. 

Aktiivseks teguriks on siin hobuserauakujuline paisjärv, .mis on 

algselt rajatud seal paiknenud vasall-linnuse vesikindlustusena. 

Peahoone juurde pääseb üle silla, mille all kuivaksjäänud tiik. 

Härrastemaja on kõrge katusega, pika ja liigendatud põhiplaani

ga. Põhikorrus asub kõrgel soklil. Fassaadikujundus on lihtne: 

kahe sambaga portaal veidi eenduval keskrisaliidil nissis, sel

le kohal pikk ristkülikukujuline ilma kaunistuseta süvendväli; 

täpselt samasugune .motiiv on üle kantud ühele aknale fassaadi 

vasakpoolses osas ning ühele aknale parempoolses osas. Peatrepp 

ulatub fassaadi st kaugele välja. Uksel on vanikuga ehi tud samba 

motiiv. Hoone pärineb ilmselt 18. saj. lõpust, kuid seda on 

palju ümber ehitatud ning seetõttu jääb arhitektuuriliselt ta

gasihoidlikuks, kuid tänu erakordselt ilusale looduslikule si

tuatsioonile väärib tähelepanu kui omanäoline hooneliigi esin

daja Võru rajoonis. Kasutatakse .Antsla sovhoostebnikumi õppe

hoonena, tehniline seisukord hea. 

Kärnerimaja asub tiigi kaldal pargi ja õuna- ning juurvil

jaaia piirimail. Põhiplaanilt ümmargune, ehitusmaterjalike 

krohvitud saviplonn. Väärib tähelepanu kui ainulaadne selle 

hooneliigi esindaja Lõuna-Eestis. Kasutatakse panipaigana, teh-
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niline seisukord hea. 

Öllevabrik ja tööhobuste tall palistavad möjaa läbiva 

Antsla-Kanepi maantee serve. Tööhobuste tall on pikk maakivist 

krohviga kaetud hoone. Karniisid ja muud krohvkaunistused on 

teostatud korrektselt. Hoone on omanäoline Võru rajoonis. Kasu

tatakse õppehoonena, tehniline seisukord hea. 

Õllevabrik on ansamblis tööhobuste talliga. See on kahekor

ruseline poolkelpkatusega krohvitud tellisehitus. Tähelepanu

väärne kui hooneliigi esindaja Võru rajoonis. Hoone on praegu 

kQll kalvas tehnilises seisukorras ning funktsioonita, kuid ar

vestades selle väärtust eelkõige ansambliliausa printsii~bist, 

tu.teks kindlasti taastada ja säilitada. 

Toreda kastelli taolise kompleksi moodustavad kaks ai ta ja 

valitsejamaja, mis asuvad peasissesõidu vastas üle maantee. Uks 

aitadest on kahjuks liialt lagunenud ja ümber ehitatud, et seda 

kai ts ta, kuid teine (mis asub vali ts e j amaj a vastas) on 19. saj • 

algusest pärinev stiilne ehitus. Krohvitud maakivist seinad, 

esifassaadi räästaalune toetub massiivsetele sammastele. Maan

teepoolsest otsast on ait maakivist müüriga ühendatud valitseja

majaga. See on tüüpiline 19.saj. keskpaigast pärinev valitseja

maja. Mõlema hoone tehniline seisukord on hea. Ai ta kasutatakse 

aidana, valitsejamaja lasteaiana. 

Mo onakamaj a, mis asub Antsla-Kanepi maantee ääres eelpool

kirjeldatud hoonete vahetus läheduses, väärib tähelepanu kui 

selle hooneliigi tüüpiline esindaja Võru raj ooni s. Kasutatakse 

elamuna, tehniline seisukord rahuldav. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja esifassaad. 

2. Lagi härrastemajast. 
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3. Vaade kärnerimajale. 

4 • Vaade kärnerimaj al e. 

5. Kärnerimaja pargipoolne fassaad. 

6. Vaade tallile ja õllevabrikule. 

1. Vaade tallile ja õllevabrikule maanteelt. 

8. Ait. 

9. Valitsejamaja tagafassaad. 

lo. Moonakamaj a tagafassaad. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: V a n a - R o o s a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. varstu ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Varstu sovhoos (ait-kuivati), .Anderson, 

Erna ( aidamehe maja) 

5. Kai tae alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ait-kuivati, aidamehe maja 

b) põhjendused: 

Kõrge aadulkatusega kuivatiosa toetub ühes otsas kaaria

tule, mis omakorda toetub madalatele massiivsetele sammastele. 

Kõrge teise korruse otsasein on sümmeetriliselt liseenidega 

liigendatud. Pikk aidaosa on ilmetu. Ait-kuivati väärib tähele

panu selle hooneliigi eritüübina. Kasutatakse esialgses funkt

sioonis, tehniline seisukord rahuldav. 

Aidamehe maja on ruudukujulise põhiplaaniga kahekorruse

line krohvitud telliskivihoone, mida katab telkkatus. Teisele 

korrusele pääseb välistrepi kaudu. Väärib tähelepanu kui eri

tüüp, arvesse tuleb ka ansamblilisus ait-kuivatiga. Kasutatakse 

elamuna, tehniline seisukord rahuldav. 

e) fotod: 

1. Ait-kuivati. 

2. Aidamehe maj a. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolene 

VAMKI juhtiv inspektor 

O.Suuder 

K. Tilk 





1. Mõisa nimi: V an a - s aa 1 u s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. Va stseliina k/'n. 

4. Valdaja, kasutaja: Niidu,H. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

vesiveski, moonakamaja 

b) põhj endused: 

e m õ i s 

Vesiveski on ristkülikukujulise põhiplaaniga väikeste 

gabarii tidega kahekorruseline krohvi tud kivihoone. Ainuke 

fassaadikaunistus on ukse kohal paiknev petikkaar. Alumisel 

korrusel asub veskiruum, ülemisel möldri elukorter. Veski 

sisseseade on säilinud, kolul näeme aastaarvu 1872. 

Väikese paisjärve veepeegli ääres pakub minimõõtmetega 

vesiveski kaunist vaatepilti. Veski omab ka tähtsust kui oma

näoline ja ka kui ainuke säilinud mõisa veski Võru rajoonis. 

Kasutatakse elamuna, tehniline seisukord hea. 

Moonsksmaja on viiikatusega telliskivihoone. Seinapinda 

liigendavad pilastrid. Suhteliselt palju tähelepanu on pööra

tud otsaseina kujundamisele. Seda kaunistavad eklektiline ka

tuse- ja vahekarniis ja kaaraknad. Kogu teostus on äärmiselt 

korrektne. Rahvatraditsiooni järgi on maja ehitatud 19.saj. 

lõpus Saksamaalt sissetoodud mõisamoonakatele. 

Vana-Saaluse moonakamaj a väärib tähelepanu kui selle hoo

neliigi omapärane esindaja Lõuna-Eestis. Kasutatakse elamuna, 

tehniline seisukord hea. 
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e) fotod: 

1. Vaade vesiveskile. 

2. Vesiveski esifassaad. 

3. Moonakamaj a. 

4. Moonakamaj a otsafassaad. 

Koostajad: 

KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o. suuder 

K.Tilk 





3 



l. Mõisa nimi: V a s t s e 1 i i n a m õ 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. Vastseliina k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vastseliina haigla 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

kabel 

b) põhj endused: 

i s 

Vastseliina kabel on tüüpiline ristkülikukujuliBe põhi

plaaniga ja barokse katusega 18.saj. lõpul rajatud ehitus. 

See asub Lipbardt'ide perekonna matusepaigas ca 0,5 km Vast

seliina kirikust. Väärib tähelepanu kui · stiilne 18.sajandi 

selle hooneliigi esindaja. Kasutatakse bensiini ja õli hoid

lana, tehniline seisukord rahuldav. 

e) fotod: 

1. Kabeli esifassaad. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloalane 

V AlVIKI juhtiv in spekt or 

o.suuder 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: V a s t s e -llu.r 

2. Mõisa liik: abimõis 

3. Asukoht: Võru raj. Rõuge k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Rõuge sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

õunakelder 

b) põhj endused: 

s i m õ i s 

Õunakelder on kõrge sokliga ühekorruseline krohvitud 

tellishoone, seda katab poolkelpkatus. Hoonesse pääseb esi

küljel keskel asuva madala ukse kaudu. Esikülge ilmestavad 

kuus alt laienevat pilastrit. Pilastri baas toetub soklile, 

mis on pilastri kohalt paksendatud. Igal pilastritevahelisel 

seinapinnal on kaks aken t: üks räästa all, teine ligi maad. 

Ilmselt on hoone kunagi olnud jagatud keldriks ja põhikorru

seks. Ehitusaega .märgib seinal olev aastaarv 1792. 

Vastse-Nursi õunakelder on ainulaadne ehitus kogu Eesti 

mõisaarhitektuuris. Väärib tähelepanu arhitektuuriajaloo sei

sukohalt. Praegu kasutatakse ebaotstarbekalt, tehniline seisu

kord halb. 

e) fotod: 

1. ÕunakeldEt esifassaad. 

Koostajad: 

KRPI van.ajaloolane 

V~~I juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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