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õpu k/n, p~ 8-kl. kool ( iljandi-Xõp~ kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne madala soklikorrusega kivihoone, 

liigenda ud faas adide ja rikkaliku dekooriga seinapindadega 

hilisklassitsistlikus stiilis. 

Hoonet katab väga lame kelpkatus, kuhu lõikuvad risaliiti 

de viilkatused, katteks on kaas ·a1 etern11t. Hoone soklikor

rus on laotud maakividest, kusjuur s kivide vahed laialt k.roh

vitud, krahv dekoreeritud kivikildudega. 

Hoone esifassaad on liigendatud eenduvate kitsaste külg

risaliitidega ja laia keskrisaliidiga, mis kaetud lamedate 

kolmnurkviiludega. Kelikrisaliidi viil on piiratud laia ning 

eenduva profileeritud karniisiga, millel profileeritud hammas

lõige. Viiluväljo on suur segmentaken. Viiln.aluse karniisi 

all kulgeb lame vöö, mida toetavad 4 pilastri t. ~eed omavad 

kaunilt viimistletud komposiitkapiteele voluutide, mun·Vöö, 

hammaslõike ja girland id ega. Pilastri te pro:fileeri tud baas id 

toetuvad laiale vööle soklil ning jätkuvad nurgaliseenidena 

sokli nurkadel. Pilastrid ril~ tavad keskrisaliidi aknaid: kesk 

teljele jääb laiem vahe keskse kahepoolega aknaga, mis äärista 

tud mõlemil kUljel ühepoolega kitsa aknaga. isaliidi äärtele 

jääb pilastrite vahele Uks kahepoolega ak n. Horisontaalselt 

liigendab keskrisaliidi seinapinda lai, ast eliae profiiliga 

korrustevahelina vahevöö ja kitsad, astmelise profiiliga vuhe

karniisid mõlomi korruse aknalaudada joonel. Need vööd ja kar

niisid on pilastrite poolt krepitud. Teise korruse akende all 

on liigendatud pinnad kuni korrustevahelise vööni, kus tahvlis 

ka sõõrjas kujund. Alakorruse pilastritevahelised aknad omavad 

akna kohal laialt profileeri tud ning eenduva s1msi, mida toeta 

ad külgedelt pikad konsoolid. Keskrisal1idi ette on ehitatud 
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:var ning lahtine pal.kon, mis ab puhtalt tabu tud Sllurtest 

maakiv1plokkidest kõrge sokli ja laia kivitrepi, mis äärists
tud as eliselt graniidiplokkidega. Sokkel omab ülal eenduva 

öö ja on lõpet tud raidkarn11siga. Lamedat palkoni kelpka
-tust toetavad esiküljel võrdsete vahekaugustaga asetatud 4 
nelj atahulist ki visammast, llel profileeringuga baas ja ka
piteelid. alkoni tagaküljel on hoone seinapinnal. poolsamba.d. 

a.m.:nast pillnad on ülalt kWli poole kõr gu.seni ka.nnelleer1ngu.g 
Sammaste vahel on madal metallrinnati rombikujuliso ornamend 
ga, mida palkoni külgedel toetavad aks sammaste kuju korda

vat kivitulpa. Katus omab laia, lihtsa puidust peakarniisi, 
mille kohal eenduv, profileeritud räästakarniis. Katus on eter 
niitkattaga väga lame kelpkatue. 

Külgrisaliidid omavad samuti jõulise profileerint:;."'l ja 
eenduvaid laiu karniise, mis piirav kolmnurkViile, viiluväl
j ad aknata, karniisis puudub ka hamm.aslõige. isaliitide nur
gad on alakorrusel kujundatud laialt soklivöölt õusvate süga
va lõikega nurga kVaadorliseenidega kuni korrustevahelise lai 
vahevööni, kõrgemal kuni viiltlkarniisi aluse "'döni on nurgad 
ku.junda u.d laiade nurgaliseenidena. a külgrisaliitide sekli
nurkadel on vahevööst allpool nurgaliseenid. · S uti n kitsad 

~stmelise profiiliga vahekarniisid mõlemi korruse aknalaudada 
joonel. u.rgaliseenid krepiv ... d korrueteva.helis t vahevööd (mit
te soklivööd) ning eelnimeta~u.d karniise. lau on mõlemil kor 
rusel lahendatu.d analoogiliselt keskrisaliidi kesktelje aken
dale: keskel kahepoolega, külgedel ühepooleg· aknad. Alumise 
korruse kolme akna kohal on ühine profileeritud ja een v s1ms 
toetatud nu.rkadel konsoolidegu. Ülakorruse akende all on lii

genda ud innad nagu keskrisaliidilgi. 

eliitidevahelised seinspinnad on kahele kahepoolega ak· 

nale Ka siin on l ai, jõulisalt profileeri ud kuid vähem een-
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duv räästakarniis, Vööga selle all. Korruste aheline vahevöö 

puudub, on vaid alakorruse aknalau.dade joonel ku.lgev kitsas 

vahekarniis ning lai aoklivöö. Teise korruse akende ees on a a 

kahe akna vahe laiuselt .rõdud ku.m.maski risalii tide vahea. õdu. 

toetub jõulistele metallkonsoolidele (rõdu koht neli), mis 

kujundatud voluudina ning kaetud akan uslehtedega. õdul n va 

1· tud metcl.lrinnatis, .mis eluatatud noodivõ mekllju.lis apir a ... 

liga. Uks akendest rõdu.l on u.k -aken. 

Põhikorruseks tuleb lugeda alumiat, kuna siin on aknad 

mõnevõrra kõrgemad. al e poole a võrdle i i suured aknad on 

6-ruudu.lised, Uhepoolega 3-ruudulised. Soklikorruse aknad on 

ruudukujulised, ääristatud lamedate krohviääristega ning 12-ru.u. 

duliste raamidega. Soklikorruse killustikuga dekoreeritud krob

vipind, kust nähtavad maakivide põaed on kontra~tia alakorrus

te krohvipindudega. 

Hoone tagafassaad omab põhimõtteliselt samalaada liigen

duse ja kujunduse (lai kesk- ja kitsod külgriaaliidid, sokli 

viimistlus, akende proportsioonid crikorruatel, kolmnurkviilude 

viilukarniisid, risaliitidevahelised rõdud teisel korrusel, 

kes?~isaliidi viiluvülja kiir e ujulise raamistusega segment

aken, jms.). a siin on keskrisali · i viilll ü.mbri eeva karnii

sl.s hauunaslõige, mis puudub .. iilgrisalii tide karniisis. Teatavad 

e~inevased on vaid seinapinda liigendavas dekooris ja akende 

rUhmi uses. KeskrisalJ.i il on kõik akn d kah poolaed ja võrdset 

vahedega ( 5 akent korrusel). Kõikide skende vahel tõusevad lame 

d&.d pilastrid, millel puudtlb baas, on vaid 1 e pjedestaal. all

pool alumise korruse aknalaudada joonel kulgevot vahekarniisi, 

mis lõikab pilastreid. Ka korrustaval eline astmelise Profiiliga 

lai v· evöö lõikab pilastreid. eed on lõpeta ud teise korruse 

ak nde kõrg11sel lih sa e pro ileeritud vöödega kapiteelidega, 

millelt tõusevad lamed ad, pilastreid ühendavad kaared. Kaarte 
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alla on pai utatu.d ü.lakorru.se aknad. a siin on aknalaudada 

joonel kitsad vahekarniisid, mis aga pilastrite poolt krepi

tud. ~\knaalused on t isel korrus 1 kuni vahe ööni liigendatud 

pindadega nelinurksete t v11tena. Keskrisaliidi teise korrus 

u.rkadel tõusevad korrust vahelisalt vöölt ve 1 nurgapilast

rid, mis lõpetatud viilukarniisist madalamal en~loogili te 

lih~sate kapiteelideg~. Põhikorruse akende ohal on kõikide 

pil strite vahel een atu.d ja profileeritud simsid. Analoogi

lise kv.jundusc omavad kc kitsama , kahele aknale arve tatud 

kU.lgrisal idid. Nende kol urkviilu.U.es on v~ikesed segm ntak.

nad. 

Ta.eafo.ssa.ndi ris iidid eenduvad seinapinn~st mõnevõrra 

tag~sihoidliku.malt kui esif s aadis. Keskrisalii id k tuse

h i ühtib põhikorpuse katusehc::.:l:'j aga, kü.loris" ii tid hari on 

mL.d cl amcl. 

Otsefassaadide sein~pinnbd on liivend tud analoogselt na 

gu togafasso.adi keskrisaliit, er1nuvu.~eks on ~id keskteljal 

laiem, kolmepoolega ;;-ruuduline · n, mis õttu pilastrJ.te vahe 

on laiem, l~iem on ka kaar tsise korr se - a kohal. Sokli

ak~nt asendab väga lumeda kaarega kaetud kUl ~ soklikorr~se

le. Tuleb märkida, et ecifassa di alakorruse nurkade kvauder

liseenide plokid ei ul~tQ otsafass adi seinapinnale. 

uu.mid hoones on nnfilaadsed, planeeri ud keskkoridorile. 

Tervikuna tule·b Suure-Kõpu mõisa peahoone lugeda hästi 

eäilunuks hilisklassitsistlikuks stiilseks ehitus s, mis pli

rineb tõen ·oliselt k s XI saj. II veerandi lõpue või sajandi 

kesl{el t. Ta onab teatav a t sarnasu. t ur maa mõisag~ ( Palamus 

kihelkonnas) Jõgeva ajoonis. Võib eelda palkon esi~as-

s " · <111 on mõnevõrra hilisem p<iri tolu.ga, ilmsel X saj. II 

poole lõpust. Hoonet kasu atakoe 'Oolihoonena, ta on heas sei

sundis. 
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!f:§rv alhooneid on .m isas väga arvukalt, enam11s sä.ili tanud ka 

algse ilme. ad paiknevad pargi taeaküljel suure iseseisva rüh 

muna, min peahoonega aneambliliselt sidumata. Peahoone . 

neb neist sõltumatult pargis vabalt. Olulisemad kõrvalhooned o 

o .stel. Hoonet kat'b seintest k~rgem oolkel katus kitsalt 

üle•üu t :tv e. te r;.:ästastega, !Jlillcst kü.lgfussuadid OffiaVad kitsa 

lti1tsa laudkLrniisi, mis peolviilu all krepitud. Katusekatteks 

on la.: ~t. Sein::;ii on vooderdatud rõhtlaudadega, nur ad kaetud 

kvaader·1-ikeliste kattela , ad.ega. Osa ak t.iä on säilunud olgse 

kujuga: need on võrdlemisi sut~ed, ruudukujUlised ning raami

tud laiu~e piirdelcudadega, mis Ulal ja all profileeritud kar

niisidena. Aknad on l:ahepoolsed ning tiheda ( 12) ruudtlstikuga. 

On k· mõned vä·kesed majo1dueruv~ide aknad, mis 4-ruudv~ised 

nin kuetud kisadega lt ttrauast trallidega. Hoone keskel on 

massiiv.e mcntelkorGten rofileeritud Yarniis·g~ korstnapiibuga 

Hoonet võib lu ,eda b· oldcstiilie ehi tuc.eks veel III saj. II 

poolest või lõpu.st. 

Tall (?) on su~· ja ~ssiivse'e proportsioonideea maakivihoone, 

mille k~viaevahed laiMl krohvitu nin dekoreeritud kivikildu

dega. rt anet ka ab sein es kõrgem poolkelpkqtus, atteks S-ki

vi. Omab 1 ai , e en u.v ja e ü.gav alt pro filee!' i "~.ou d krohvikai·

niise külgfc.~ssa~d idel ni:n pool viilu ja kelbakolmnur ga o.ll. 

kncd on väikesed, ki saJ. ja. • alal s taeva , 6-l.·uudu.lised, 

pool viiludes on kol liidetud kits st c'tkent, J .. o u. 18 ruuduga. 

Ka seda vii a ilmekat ehi ~.o.lst võib lu -eda veel III saj. lõpu 

~ööliste maja on väga pikk ja võrdlemisi massiivaeta proport

sioonidega ühekordne pui thoone, millel üksikud toro lakakorrll

sel. Hoonet katab seinte~t kõrgem S-kivik tega ~ oolkelpkatlls, 



oi lel kitsud ~laul· Guva ra~stad. e~a on vooderdatud rõht

laudadega, nu.rgnd ae·~~ 0. pü.steete nurgalau adcga. I oone alg

sed ·~ u o.n võrdle · i suured, ruudu.ktljulised, ääristatud 

kü.l ee el t ltti · e pi r 1· u.d ad e , ü.lEiJ. j a ~ a a pr o:fileeri tud 

ki t ..... J'"'e <W..' iisiu ea. L epoo ega ake des on tihe ruudllatik 

lG u tu. i ~~ ate rõht udadega vooderda ud uste kohal on 

it~as valgmiK. Kat ses on mõned vaga Väikesed 4-ruuduliaed 

lWiaclmak s , kae ~.ou.d ·iil a s ga, osa a segmentaknakestena • 

... oo .. .~.e k s osaa on hilit, m ü.he akn laiune pe ehi tu s, mi.s kae 

., ~ · iilk;;;/" sega, al iillls r mbikuj Uline viiluaken. 

Toon~ kes el on suur man~elkor te~ massiivse korstnapiibuga 

ku sel. Ehi v~.<.S õi pürin da 'le 1 .AVIII saj. lõpus VÕl. saj aL 

J.i ar.t tu.~el·t. 

--~~~~--~~~- on 8-nurkne krohvimata telliskivihoone, 

kae~ud kelpkatusega. Igas tahus on kas uks, aken või petikaken 

eed on kõrge kaarsillusega avad, mis ääristatud laia tellis-

äärise ga. itus võib pärineda viimaaest sajandivahetusest. 

~ukuu.r pargis on 6-nurkne lahtine ehi tu s, mille kelpkatust 

kannavad nelja ahulised puitpostid, millede vahel on diagonau

lid. Katus kaetud laastugo. •' itus võib pärineda XX saj. alD-1-

sest. 

~it(?) on töökojt!ks ulatuüi-:ult ümber hitatut .. hoone, mis 

krohvi tud kivisein i-ega, r:uetud seintest kõrgem poolkelpkatu

seg (katteks eterniit). millel kü!Lgfansacdil s lai llltne, 

kallak loudk rniis. Osa hoon nt lammuta d! <vad i ole algsed 

~hitus võib ~~ine a YI saj. I poolest. 

~ on kes ise suru:·u segaehi tus, millel 

lui telliaki i ulbad, kroh{ikatteta. lpa1e vahed täidetud 

rõh palkJ.doga. Io et k· iiab Uleule1tuva-te lai räästastega 

v~ lkutua, k· tteks la sJ. ·oone võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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~ on suur ( 8 ha) ning kompaktne, põlll le raja tud park vaba

kujulises stiilis, mis kohalike lanike and eil r jati !870-75. 

aastatal von Strick'ide pool1i Kujundusalt on park väga stiili

pürane, lahenda ud väljaku-ee sü.ste miga, mild su.unatud peahoon -

le nurg all. Teise pargisisese telje mo Uldt·b eahoonest sõl

tumatu ä a pikk väljak argi eesoeas. Peahoone ette jä .. b ring

teoga piiratud esivtil; ak, mille külgedel t kiljuv ad kaks lookle

vat teed maanteele. siv '" lja.K on li· gendatud ül s· QUU.de ja puu

degruppideg~, kus lehtpuude hulgas akt ~ tceri ud okaspuurühmad 

'..!·oliselt on ak1iaenteeritu.u ka suur v··lj purgi keskel ning 

vG;.ürsem~ vä u.d äärealad el. Peahoone j uu..z·es on .l}oolka. rekuj uli

ne regQlaarne põõsastest piiratud äljak. u.u~ on pargis rühmi

tatud kontrasteelt nii võ:t•alt kui vä:rvilt: kuusk-tamm-pärn, 

k 1.u k-tamm, pärn-tamm,. vaher-tamm. On vaadetesse paigu.ta·tud ek

soote: torkav kuusk, euroopa lehis, lõhislehine kosk, hõbehaab, 

sioeri-, euroopa- ; a palsamnulg, amuuri pä.hkl.ipuu, alpi seeder

mänd. 

Pargis on lame kivi koera haual. Sellel suur reljeefne 

rist, ümbritsetud 4 ristikesega ja allosas akan usvääneliga.. 

ivilka neljalehelise ristikuiehe ja liil~a stilise ritud Ku

jundid. Purgi küljel asuvasse aeda viiva värava ääres .kõrge 

malmsammas korintose stiilis ning kannelleeritud tüvega. lal 

on sambal seedrikäbi kujund. 

Parki seob maanteedagu ja metsaga aJ.lee, mis põhiliselt 

vahtra, tamme ja saarega .... argi seisund on r uldav, kesKosas 

on hoolda use ase hea. 

·· las ud vii ti l;~ 4. a., pildis atud 1971. a. 
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