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16. LUUTSlUKIJ mõis ( Lutznik). 'iitlimõis. 

Haanj a lr/n, Luu tsniku 8-kl. kool ( Rõuge kihelkond) • 

Peahoone on eriperioodidel piistitatud liigendatud suurem tel

liskivihoone, mille v ema osa moodustab kõrgel soklikorr11sel 

paiknev ahekordne krohvit11d saintega kivihoo e. Te a lame, 

laastukat ega katus omab eendu.va ning tugevalt profileeri tud 

räästakarniisi, mis ka otsafassaadi poolviilul, viilu all kar 

niis krepi ud. Soklikorrus krohvitud pritskrohviga. Võrdlemis· 

suured aknad on kuueruudulisad ning omav~d eenduvaid pro~ilee 

rin ga aknalaudu. Soklikorruse aknad ruudllkujulised, kahepeo 

lega ning 12-ru.udulised, ei paikne põhikorruse akendega ran

gelt kohakuti .. Kirjeldatud ehiiust võib l11geda nx e ·.I 

poole klassitsistlikuks ehituseks, millest kuni pool tõenäo

liselt sajandi II poole keskel lammutatud ning tema kohale 

samale piki tel j ele püsti ta tud uus kahekordne suurem ja laiem 

telliskivihoone. Ehitus on lahendatud historitsistlikus stii

lis klassi taismile lähedases käsitluses. Ta omab krohvimat 

aakivist soklikorruse, mis vana hoone soklikorrusega eulD 

samal kõrgusel, kuid_ relj ee:fist tingituna jääb eelmisest mad -

lamaks. Hoone kohest, puhta vuugig telliskivimiiiiridega korru

sest on kõrgem I korrus, mis omab ka kõrgemaid ja suuremaid 

akn ·d. Ehi tu st k tab lame viilk tu s, katteks plekk. Ehituse 

seinapinnad omavad rikkaliku horisontaalse ja vertikaalse lii

genduse. Esifassaadi kesktelg on kujundatud nelja kõiki korru

seid läbiva pilas ri a, mis toetavad laia ning väljaarenda ud 

karniisi kolmnurkfrontooniga nende kohal. Seinapindade verti

k alset liigendatus täiendavad .. oone kõikidel nurkadel paik

nev jõuline, eenduv r11stikkvaader, is omab kapiteele meenut~-

aid profileeri tud vahekarniise korruste vahel ning jõulisi 
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kapi eele esif'ass adi nurkadel. Horisontaalse l.iigenduee annab 

kõikidel fassa idel kulgev korruste aheline kitsas vahekar

niis, mis tagafassaadis anenda"tud profileeringuga vaheV"õöks, 

samuti teise korruse aknalaudada joonel (v.a. esifassaad) kul

g v karniis. Need karniisid on esifassaadil keskteljal krepi

tud pilastri te ga ja nende vahelisel seinapinnal. Räästakarniis 

on eenduv ja lai, välja arendatud prlifileeringuga ja vööga 

karniisi all. S ala ne karniis on ka kolmnurkviilul fassaadi 

keskel ning otsafassaadide viiludel. Viimaseid erald b seina

pinnast lai korrustevahelina vahevöö ja ki taas vahekarniis. 

Horisont alset orientatsiooni rõhutavad ka põhikorruse akende 

kohal paiknevad ugeval t eendu.vad proflleeringuga simsid ning 

samalaadaed aknalau d. e ed ehieelamendid puuduvad vaid esifas 

saadia põhikorrusel paiknevatel sokliakendel, mis a e atud pi-

1 strite vahele (3 akent). Need on kõrged ning kõrge kaarega 

aknad. K teised põhikorruse aknad on suured, kuu.eruudu.lised, 

nelinurkse kujuga. Teise korruse aknad on väiksemad, kogu kor

ruski on madalam, on seejuures kuueruudulised, esifassaadil 
• 

lõpeta ud lameda kaareg , teistel fassaadidel nelinurksed. 

ühel otsafassaadil leidub ka kolmepoolega suurem, 9-ruuduline 

aken. J4ärkimisvää.rne on, et kui aknad esi- ja tagai'assaadis 

paiknevad reeglipäraste vahedega VÕi rUhmitatult üksteise ko

hal. (seda ka sokliakn.ad või neid asendavad petikaknad), siis 

otsafassaadidel esineb reeglipära~at asetust. Hoone ühes ot

saviilus paikneb väike kolmikaknasUateem, milledest keskmine o 

6-ru.uduline kahepoolne aken, äärmised aga 3-ruudulised Uhepool 

aed aknad. eed valeustavad hoone o tao.l pailmevat väikest 

lakatoakeat. Esitasaa d i kolmnu.rkviilu välja kaunistab segment 

aken. Peasissepääs hoonesse on pai~tatad vanasae ehi uatiiba, 

e säilitada uue fassaadi erviklikkust. Selle ehituse ta a-

f osaadile on aga lisatud kõr el aoklil paiknev ühekordne tiib 
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ehitus m jan usruwnide tarbeks (köök). Ehitus katab viil-

ka us, te a väikesed aknad omav õhihoone teise korruse aken 

de kuju ja dimensioone. Ceinad nagu põhihoonelgi: sekkel kroh

vim ta maakivist, põhikorrus puhta vuugig laotud tellistest. 

K· tusel a puuduvad räästakarniisid. 

Hoone erviklikkust on kaasajal rikutud ühele o safassaa

dile liidetud kinoaparaadiruumi juurdeehi trunisega. 

Hoonet kasutatakse koolima ana ja korteritena (veel 1968. 

a.), on heas seisundis. 

Kõrv hooneid säilunud vähe, osa neist re~laarse grup~a mõi

sasüdamikus, osa hajali liigendatud reljeefiga maastikus. 

Laadu-talliplokk, mis paikneb peahoone kohal esiväljaku vastas 

küljel. Hooned ümbritsevad rühmiti nelinurkeet sisehoovi kol

malt kiiljelt. On maakivis krohvimata aeintega ehi used, mis 

kaetud (algselt) poolkelpkatustega, katteks laas , osalt kaas

aegne e erniit. Katused ei oma räästakarniise. Ühes poelviilus 

säilunud lameda · krohviäärisega ümbri teetud egmentak.en. Hoone

teriibm võib põhiosas pärineda XIX saj. keskelt, üks tiibhoone 

(töölis emaja?) aga on hilisem, õenäoliselt üheaegne uue 

pe oonega. Osa hooneist varisenud. 

eierei on varemeis ning kodanliku! perioodil tehtud ümberehi

tustega ulatuslikult muudetud. Ehitus oli kivihoone. 

~ on väike, hõlmab peahoone esise avara väljaku, millel hoo

ne kesktelje suhtes nihutatud ringväljak, piira ud üksiku e puu 

deriihmadega (vaher, tamm), mis jätavcd nii peahoone ku.i ka ma

j andushoonete rühma maaotikus avatu.ks. Peahoone taga laskuval 

reljeefil paiknes ed. 

Külastatud viimati 1968.a., pildietatud 1965.a. 
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