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41. o ) • Kõrv uulus u.u.re bja 

õise j u.rde. 

aaslava n, ambela kolhoos (K bj kih lkond). 

P 1 t ... oone, mis k e ud s in te s kõr-

gema oolkelpkatu.sega. Sellel la131 \il u1 tu.vad rääst • oone 

in o ood rdatud hilisema Püstlaudvoodriga. gsed aknad 

olid ä1kesed, pea ru.udu.kujulised (äke säilunud otsv111 s), lg 

ne r am1stik 6-ruudu ine. l a~saadides aknad P~iknev võr -

sete vaheaega. Hoone s pärineda X saj. I pooles • a n 

k su el elamuna ja rahuldava seisundi • 

Kõrvalhooneid oli i südamik s vähe, nad, nagu peabo egi, 

oli- orienteeritud mõisasädant labiv teele. le o v : 

L t, mis algselt moodustas n linurkse, kül edelt hoones 

hooneteploki siseõ ga. Säilunu.d laut on .maakivist, krohvi tud 

sei.ntega, us kivi se ulatu.v~ krohvip· ale, koh· ti esi-

n b krohvi dekoreerimist ikild~deg oo t k ab kõr 

pool.kelp s üleula u at räästas e a ni.ng s-k1vika~o~ • 

Ehi s Võib pärinad XIX aj. I pool • 

udu.b, peah onet ümbritseb aed, 

oka pt dest piirav haljastus. 

kaa jal raja d 

··lastatud ja Pildi tatud 19G?.a. 
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42. =:li:~~~::.2 { ram ) • Rilütl õis. 

'ar ~n, soota·a sovhoos (Tartu- aarja ki elkond). . 

Peahoon2. on hävinud (lammutatud 1975 •• ) •. oon oli väike Uh

"Ordne pu.:it ... hi tu.s, .mis k e tud väga lameda kelpk tusega. Sellel 

lai eenduv lih w::te laudknrnii • Seinad olid vood rd d laiade 

rõhtlaudadega. Aknad aseteesid Ulltl ste vahedega, ei olnu.d su. -

red, pea ruudu.kujulised ja. 6-ruuuduliaed . Omasid l ia profileer 

tud piirdelaudu.. Hoone keskteljal nii esi- kui t· af aaadis 

olid väikesed Viilka stega kaetud, suletud eeskojad . u.mid 

hoones olid snfilaadsed. 

Eb.itu õis pärineda X saj . III eeJ:Oandist -või ajandi 

keskelt. 

GryaJJ:l:oon~id ei olnud palju, nad paiknesid korraPärase ana 

peahoone ü.mber . amik n.eist on hävinud .. Olulise ad on: 

:Yz t-kuJ. ati pikk kahe aline kivihoone, millest ait on madalam 

krob.Vitu.d ehi us, us ki.vide põsed uJ.atuvad krob ipinnale . • Ji

tu on k· e tud s in tea· kõrgema viilk tuae a (ka t ka eternii t), 

illel iileulatuvad rääat • Ku.ivati on eraldatud aid st tellis-

teat tlll.emü.üriga, kõrgem., lõbu ud maakivides krob i ta e' -

tu.s madala la.J?ikll, kuid massiivse telliakiv:ikora ag· . oone ot-

sal Uhepoelae kaldega katus all j urdeehi~a. ivati o kae-

ud viilka:tuse ga ( .k t eks e · erni it ) , mU le rä.ä tad illeu.la tu vad • 

J Võib pärineda XI saj . III veerandist, kuivati viimasest 

a·andi ahetusast. 

oonaka.ter ... aj,!! on väike krohvi.ma~a muakivihoone lõhn tu.d kividest, 

avad äär is ta tud t ll'is·tega. Boon t kat b laastu.kat eg viilka-

'tus, millel ü.leu.l tuvad räki.s ad. v on kae ud l eda kaarega. 

Otsviilad vooderda l.ld pi,iatla dooega. Ehi tu Võib pärineda nx: 
saj . I veerandi et. 
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Laud ad moodust sid .nelinUl'kse sisehoo ig , piiratud kolmel t 

ü.lj 1 t hoone~e , lill el t .mü.ü.ri a. 

leelselt p igut t d lauta, mdlle 

hihoo.ned olid ka a Paral

le iiks. oo.n on krohvi-
mut maakiviehitus, mill nurk e j~ e gedes kasuta d 

tollist. oo .. t b kits e alaul~ uv te rääs astega viil-
katus, katt~ks la st j~ et rniit. Boonertlhm või pärineda X 
saj. keskelt. 

ar p udu. , maan ee kal al sav t Peahoonet eraldab lehtpuude· -
rida ja sirelihekk, VJ.im eid ka hoone hoovipoolsel ktiljel. 

eahoone otsele jääb h iga piiratud elinu.rkne aed. 

Küla au. VJ.im ti l975.a., ildiatat\ld 1974.a. 





43. Sl mõis (M~cka). Rüütlimõia . 

• ehikf)orma k/n, 11 ... ahvaste Sõpruse 11 kolhoos ( äpina kihelk()nd 

on hävinud, asamest järeldub, et ta oli k skmise sulttu

sega ehi e, võimalik, et idust. 

Xõrvolhooneid oli mõi as suurel hulgal, o a neist pc.;iknes pea

hoonega ansambliliselt seo~t, kusjuures rühma läbis maantee, 

mis eraldas laudagrupi peahooneat • .Enamik hooneid as hävinUd 

VÕi ulat11sliku.l t _ e.k:onstrtJ.eer1 tud. Olulisel:lad o.n: 

;; . ud aq.: aJ.esel t moodustasid kolmel t ~ctilj .. 1 t sisehoovi .Piir ava 

saletud hoone eploki, nelja oona Paiknea sisehoovis nende va-

hel. c-··11.unud on põhiahitused - kaks Pikka naralleelhoone ja 

neid ühendav ulualusaga hooneosa. Need on krohvitud (põhios~s) 

sein ega kivL~ooned, mis kae ud seintest kõrgemate poolkelpka-

atega, katteks laast ja -kivi. Omavad. profileert·tu.d laiu 

räästakarniise ltülgfassaadides ja poolviiltl kelbako ga all. 

Peolviilu keskel on kõrge nelinurkne lakallks, mis äärista ud 

väike !;e segmentakendeg,. ik hoonete seinad on jun a u.d 

s t 1 edate k arpetikutega kõrge ... e kaartega, milles .. ikeset 

nelinu.rksed aknad ( enamus uu.d e tud). K arte ktmdade all talum

vöö. seega on hooned XIX aj. keskpaigu kla sitsis likud ehi u-

sed. 

_dlitsejam.2ja (?J või ait on pikk tU ekordne krohvitud kivihoone, 

.rn.is kaetud kõrge pool.kelpkatasega, otev ilud n rõhtl.audadest . 

Hoone on ulatuslikalt k aeajal ilraber ehitatlld (rahvamaja), kuid 

gael vois pärineda XIX saj. k skel t. 

Tööl .§_temaj a on väi.Ke Keohvi tua kivihoonet mis aetud seintest 

kõr em.a poolkelplc--tu.aega, katteks laast. 1Wlgfe.ssaad1des o b 

kitsal üleu atu aid r~ ·a""tll.d• otaax saadi es ka seäiir iihtib 



-

- 2 - g 

sein pinn ea. ad on vä. aed, 6-ru dul1 ed. 1 us võib · -

rined a XI saj. I pool st või j" d i e t. 

v'ördl i~i uur nin, ü.l jcont s abak.t:ljill.ise pla eerin-

gtl.gu. Iat:.tv .... vii~ tihe, avatud vt:ljr1 v pe~ o e ees, is is« 

öör tud ma teele. Vä~jak olmnurkse Pl ani a, Umbrit

~-tud i sesõidut est. arki äärista iih13lt küljelt eekni oja, 

millel o i 1 .. õrvo.lhoona ~ ko.. su.ur P'" aj r: v, Väike ai utu 

a • p ... rgi sees, ku. jõgi moodustab poolk ar • Jõe aldal on 

an tekoh ( l ... htla?), kuhu su.unduvad peahoone ju es 

alleed, Uks tammedest. e ja pärn .... ga o uä:ri ta u.d ka .ll1äned 

teised teelõit-ud .P {~1 äärealal.. ohilisel lehtpuude t ( domi-

neerib t , ärn) p palju. hästi rü..hJni tu.d ku aegu.ppe, 

s u.ti 1 hiseid ja n le). r·· edes. Pargi eia on halb, ku.na 

al pu du. :funktsioon. k etsi tu.b. 

· l.. ... s tud iimGt i l97o. a., pil 1stata 1961. j 1964. • 
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- 44. ~ütlim is. 

Nõo ~n. Meeri Lastekodu (Nõo kihelkond). 

Peahoone on ur kivihoone, mis algselt oli tihekordne, ka ajal 

o andanud ·täie ulatuses teise korruse. oon 1 on kõrge sokli

korrus. Pealeehitusega ei ole rikutud alg e hoone seinapindade 

kujundust. 

oone soklikorrua on kogu lll tuses rusteeri tud, eda l.ii

gendavai baasidale to tuvad Pilas · i te so lid. Ka nend Pind on 

ru.e e i·t;ud. t.Jokluor.rust eraldab põhikorrusest lai profileeri

tud karniisiga v&he öö. a katuserüästae (oli lame kelpkatu.s) 

omab laia, eenduva j PI·of'ileeri tlld karniiai, mis niiiid korruste .. 

v ,elieeks k ·niisiks. 'einapinnad ou vertikaalsel t liigendu. d 

ee.l.k.irjelda ud sokJ.ile oetuvat lai ;te p1lastritega, mUle ka

pi teelid ei \llatu. toetama räästakm:nii 1. Pil trid omav(iä.]. akna

l d ad e kõrgusel vahevöö ning n e de al.l Jtur,~.i soklini o.u Pilastr~ 

Pin liigendatud tahvliga. Hoone eoifasaaadie on pil atrid ig 

akn :vah 1, v. a. keskte~jel, kus 5 a.kno. lai e eskosa. Seda ka 

nu.rkadel markeerivad llast id u.la tlV&d kuni raästakarniisini. 

oo e ·taga.k.iiljel on keskosa samuti hlil:.;.s tri te .. a, tiib el on 

.Pil~ ter iga kahe akna ~ahel. Ot aias sa~· des on pilastrid a1-

.nul t oone nu.rkad 1. Soklikorr usc aknad on ruudukuj u.lJ.sed, kuid 

~ tud väga lamed.a ::u·ega, k~ares eendav pro ileer· guga luku-

k:~.:vi. "' t:n~· U! bri tseb KXO.b.Viää:ri , mis alanurkades toetub konsot 

lidele. Uo1· d omava:! ~Xlbk ilises la dis hilis maid sePistrell 

Põllikorruse akn~ on kitsad, kõrged ja 6- u: u ised. aiknevod 

ühtlas va!1ede e., kasjuures pila ·~ri .. aga mar eeri tud keskosa

des Oil Vahed ki tsam.ad. u~eudel 0.1.1 Dknaluua all eendUV prof lee

ri tud karniis, :;;i,!.-ende kohal aga eendllV d llrOi'ileeri tud frontoo

nid. I. eecl om v acl e inev ... id vortle. Hoone o .=ke.J. 5 akna kohal on 
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ad ori eon u:.:J.se te iJn bidena, jär f: ' 2 akent 1 ed ko 

nurk:f'r • toanigu, iil jäänud 3 r :nt .. u.ni .f .... ssaadi lõ u.ni 0 avad 

~a segmendiku.julist f'.ron ooni. ee on fassaadi sein pind 

äe;a e va liit,endtlsega. 

Esi:fc.ssaadi kenkteljel on k.õr e soltliga Pl"'tvor , lle 

ke kel su kolmnur viiluga k e .. ud endu.v osa. alles p · b 

ur arpe ik, millee on uks soklikorrusele. Pe iku kõrge aa 

r ann toet~v~ alumivööl • Platvormi Ulaäär o ab aasaeg-

e etoo rinn · ise. siin .... ga avar lahtine pallcon 

hikor Ilse kõr cllsel . alkonit ka tis viil.Kaw s, ida oet sid 

saled e sl 2amoad . äästa all oli s as el klek 

laadi ehispi t • Ka boone tag - ü.ljel on väg~ ai al.l"cm, s 

tub samuti kõrg .. le soklile. ookli .. J.l ülgedele av:mev ruwn. 

So li 9innad liigendatud li~ enidev . al'on ise on l ·e, 

k~ tud üh poolse kaidega 1 eda atu~eg~, k tte plekk. Ka us~ 

toe avad ealsdad iimarsamba.d , kokku. ä.tistad on lai t iilaula

t ed, o avad u.iduat ehis i sl. . erunda fimbri seb kõrge b -

toonrinna -is, ~illeo een vwi u isammaste so 1 . ise 

.Pin om kits ·d .. nara asid. eranda keskosas laskub kõrge 

ki taas trepp, 

rand .... ga an oo 

s allosas avard~b laialt • 'l'reppi ä .. istab ve -

ine •·;;; is . 

Hoone.: ~:ttis &lc.sel 

orruse 

~lpkatus, mille avanew~d osalia lt 

viilkat~w o • atus keskel 

paikn<.. nelj ~61 ulmc el! ol p i orn lame a kat• sega, illel 

oli vaatepl 1or.m. Uu..Gli nooncn on ~filo.adacd. 

Hoone vd is clgse: .:är.; ed saj . sea t, olles pü.s-

1 tatud il sel t v~altlasni tsis liku.s stiilis. erand ad või ud 

p ·· i J. ed n lA s ·• 1·~ L"'u s · , e al k a ~ e ·• t.lguoect. Hoones 

as b ·ool, t on sa luuu.d kuju.l hces seisundis. 
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__;:valhoonedd ~ ··11Wlu väg vähe mõi o damik\ls, needki ula-

"""·~1-.Lt ü.mbcr ehi ta ud. V.ud õned neist on peab.oon te -

:vol äär al seotua, asudes esiväljaku gu. s e Pargi äär el, 

teised. o ori en te eri tud teed e le. Lal.ld ad ustasid s 

juures hooneterübma, kus do.min eriAid kako .Pikk arelleel-

hoonet, ende ~ahele moodus uvas sisehoovis paiknevad ti~gid. 

~on võ.dlemi~i uur nin~ põhiosas regula ses stiilis. 

Ta omrb pargi t· gaiitirele ._setatu peahoon ees p~ka ovaalse 

põh:tku.juea eE-·i ü.lj aku, m1.ll~; lee kteljel, seega k hoone kesk

teljele o orienteeritud lait tt1lt sirge sissesõidutee. Väl

jak on Wn.b1·1 tset11 ril.tg ee ga, te~ a ;o li ·-ab piki telj el vaid 

jalgtee, mille alous d on markeeri~.~ud edcl.a e f);'alliidist 

tilnars· nas G ~a. äljclm.t 1· ig-:. .. 1d~ d ~ ähe~ed puud rü.iuu.ad, 

&.äris ta ad :_ e e JliÕl d regul aL' cd • uuderead. Al leo o ka sis-

sesõidllte õpu.l purgi alguses. egulaurne argiosa asu.b ag 

kir · e lõ. et ·u.a o v a:;J.. älj kõrval, olla~ peabDon sid at • 

S e kuju.tab end&st :riatküli t, mis äti:rl.s-'· pärn lee ga 

ja teedeg , osa pärnadeat ü.g t vad. iiljaloll on pea €}J. 

keskosas väik ring, ida läbiv iagonaalidel ja risti 7 

teed, samuti äi:iristatud Pügatava est pä.rnade alle g· • 

. . . . ,., . . . . . ' .. ' .. 

rJ 0 [[ 

himõ " eline s e m. 
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ireete a.J.leede fr gmen e veel sam ristkiil 11 ää.rJ.stcl . e. 

.. eahoone külje J on allee~ ega teid, mis a89 lookJ.eva laneerin

g at.~.o "ii..'"l on ·il.lf1e - ovah .1 sed pinnbd täidetud vabnl t p gu ·· 

tt:ld hõreda pr istu a. V i tseb I ili·n, e • Al.leede PÕ

lioust axveetadca ·1õib r .. 1 ~araet o a h1nn:;.;.tu peelJconega sam 

eali .. 1.k. <:~.rgj. e·sm.d on hen, ;;u1, cr"ti pttg tud, e ole 

en er ed, regula"' ne oan on hää.Luv. 

li a t~ u.d vii i 1974.a. , • "ldtst tad 1961. j 1~64.u. 



--

0 

-



-

4G 

45. Jd o:t). Ri1ii tlimõ.i • 

»4Q..I~a k/ , Kingi s Pa nim. kolhoos ( nnt1 k lk ) • 

Peahoo uur k ekor ne o P" ki iho ne, m.ill le lii-

detud ekor.Pllae abil ·iibe itan. Põhiltorpu. on ka u.d kõrge 

poo el ka u.sega, tek Plekk. ab külgfaa idee e uva 

ja profile r· d r·· ·a ak?Xnii 1, s oet tud jõuJ.ise hamm s-

karniisiga. Xa h õig omab profUe ri ud ki t a k niis1. 

Pool iilud on kitsalt üleulatuvod, aetud t laudadega ja 

ääriststud pu. dust ehispitsiga. Hoone põhikorru on kõr e, 

nad, s paiknevad põhiliselt iihtlaste vabedega, on kitsad, 

6- u.ud li d, uwiuv d aknaid r ·d ad e aa nd avad petikalmad. 

sif esaadi 

suur olme 

n akende rü alakorr11 el riklltud., iin on ka 

olega liitak n. ~ise korruse ad o ä se ad, 

4-rt udu.li a • s a u.r d on ka lekatubwe aknad ( 2 tk) hoone 

pool ii.lus, kus sii 1 6 ruu u. Sikk l on madal., pargi! as aa

dia relj efi tõttll kõrgem. Siin on mõ d seklialal VÕi p tik

akn • o el on vasemal. o t afassaadil kahekorra eline väg 

kit a välja hit s, mis peaae akend ta. Väljaehi u , is ei 

u •tta o saf ssa i keskel, omab viilka use, llel 1 

eenduv · a. profile ri tud viilu- a räästakarnii , rääst·- · 

Yiilualus karniisi all on ki saa vöö. 

pui ·ust h1 pitsi a. Põhikor s katus 1 on timmee rili-

el t kaks mtlesiivset koratnapiiptt, millel simsid ja PrO:filee

ritud o tsak3r 11 • Hoo e Pargikü.l el on paiknenwl keskteljel 

m.inei laic palkon, s aga i ole säilunud, jälgi av on 

seinapinnal aid m d 4 kõrget soklit. Ruumid on vana hoo-

nes en U Si eruumides säilu.nud ltla 1 eistlikke repi-

r1nnatis1 lustra.ad o iivideg , k a stiile t val at 

k elkividee kl aitsistlike otiividega j prof le ritud 



-

- 2-

korniiside a ahju. Keldris on fr gmente vanadest ahjwlest, 

k e iiksi ivide a joo 1stega k· el.kive. 

1r 

See hooneosa võib pärineda XIX s j. I ool. keskelt, ta 

on ehitatll.d la s tsistli.kus atiilis. . id kitsas väljaehitus 

o s~assaedil on hilisem, ilheeal1ne vahekorpuse ga ja tiib

hoone a. 

iib oane on pastit ·ud põhikorpus otsalo risti, kus

juures ta eendub nii esi- ku.i tagafassaad is tugevalt. Ehi tu.a 

on kae u.d viUkatu.sega.; Uoonel on kõrge ·sokl.ikorrus, mil.le 

i.ngib r lj eef. ohikorrus on väga kõ ge, ku.igi ü.hekorru.aeli-

n • · tu.st katab iilkatu.o. m.illel tuge-valt eenduViad ja pro-

:t·il er · tud rääat ja i ilu. \im.bri sevad karniisid. äästa- ja 

viUualuse kurniJ. .i aJ.l profileeri tud ahe öö. liiluväl.jades 

on se@llen aknad, mis oma ad krohviäariseid. ibhoone otsa-

fassaadides on su.ured ja kõrged kaaraknad kõrge ka ega, eei.

fae aadis s eju.u.res on need petikaknad. Aken e ü.m ~ prof11 e 

r1tu.d krohviääri ed, mis p endatud all soklin.", akendealused 

innad liigendetlld kahe tanvliga. Hoones on suur saal. Tiib

hoone küljel o suar kinnine versnda, millel kelpkatu ning 

s1.1ured nelinurkaed aknad. erandalt avaneb vaade jõele. 

Tiibhoone all oklikorrua omab ru.udu.ku.julisi suuri aknaid, 

16-ru.lld a. 

Hooneid si.dllV vahekorpu.s on tihekordne, dal ja l da 

ka.tusega. u on põhikor ee laiune, ta aknad on k1 aed ja põ-

hiko.rpllse akorraste akendest kõrge ad, 6-ru.udu.lised. Te 

räästakarniis kordab tiibehittlse karnii i vorme. S aadse 

vormiga on ka räästa- ja viila üm.bri tsev karniie esi.lw.l, is 

vahekorpuse kohal. endu.b 45° all. Selle esikiilg omab lameda 

segmentviUa, mille ViJ.l.:uvälJas on v~ike segmen aken·. Esik.u 

nurgad on kujundatud hambu. ate rl.letm·;aadrite· • Xr hviä.äri-
. ,_.,,' l. J .: • .._ 
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sega ukse ohal on kumer lekk-ka tega arikatua, mida toetab 

a!uurne aepistatud metall oestik, s itse spiraalimo 1·v. 

oone tiibehi tus ning all korp s eeiktlga ärineb l.lmsel 

saj. III veer d±st VÕi saj· di II poole e kel , olles 

kujundatud historitais likus stiili Pseudoklassitais like 

tailidega. onet kasutatakse rahvamajana ja ad.m1n1strat iv 

ruu.midena,. a on rahtü avas seisundis. 

r alhooneid on suur l arvul, nad Paikne ad peahoonest sõltu 

matu.t korr ·pärast rühmaden , osa ka hajutatult parki Või 

elle äärtele. amik hooneid on sõj s hävinud -või ·· ber ehi-

tatud. Olulisemad on: 

juures on väike krohvitud kivihoo e , 

mis kaetud viilkat sega, ka tek plekk. ja iil ar-

niiaid lihtsad, ki tea profileerin a, reä tclcarn1is v111u all 

kr pi u.d. Esi:f -aadi kes.kosas on 1 sas keskrisali1t, mis 

aetud väikese kolmnuxkviiluga, m lles eklektilist aadi ku

ju.ndu etaile. eskriaali1t eendub õrgal , te a. ee on it-

aas pa:lkon, mis k etud viilka se o b e.Zu.urseid võre id 

kUlgedel. oone al. sed altneil k ·s ·al moonu.ta ad, al e on 

ai ot vi1lus iknev s ur s t ~en, mis j ota:.ud ko e s 

j omab tih d ru1.1du.ku.julis ruudus iku.. oone ib är eda 

XIX &j. tei e poole keskelt. 

ali tsej emai a on keskmise StllU"U.segti ühekordne kr hvi tlld kivi

hoone 1 atabadega h one ots el. oone on ka ·t1.1d l a pool

k lpk tus ga, atteke vor iilu.- j r .... t a:rniisid on 

ee du.v ja süg· v profileer 511 a, vi· s d on pool v.Lilude 

all krepi ud. s altarniiside all kul eb kits vahev'öö. ' i-

ne samal.aadne vahevöö kulgeb aknulau.delde joonel.. a krohvima

ta so el mab simei. oone aknad on k.i ·aad, kuid kõrged, 8-
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ruudulised, poolviil s aga väik e ad, 6-ruudulised. 

de e ineb elinurkeet akend kõ val ka lakka val 

oolviilu

t Vaid 

segmentaknake i . o e atusel on aks ·· e trilie lt aseta-

tud kors apiip , mi simside j ot ar.niisidega. Hoon o 

fass adis on ' esk elj l t kõrval viidult se uu.ru.eega 

pu1 eranda, mis ·kae wi lameda viilkatuseg , sell l lai t ü.J.e 

ula uvad räästad ja ofileeri ud l dkarniisid . eran a on 

ehit d ve.hvärkaõre tikuga, ille v ed "id tud akend g VÕi 

nende all pui tahvlitega. iim. atel. rombi kujundiga liigendatud 

.Pinnad . · eranda Oll aaeta.tu.d atvu.nd endil • oone Võib i 

pärineda XI saj. keskelt või III veerondiat , olles kla si t

sistl.iku. stiilis; eranda a iimasel t · j divah u.sel t . 

• ednikUm~a~trii~boon~ on pikem maaki ~oone, ll 1 esikäljel 

ed ikuruumid, ta üljel kl aa i tud katusega tri1phoone ( 11ma

na täies ulatuses h··vinud). AednJ.kum.aj a katab s ega ühe pool .. e 

kaldega lame k tus ( kattek plekk}, millel 1 , pro!Ueeri l.ld 

ja end räästa- j viilukarniis, esimene neist viilu all kr -

pi ·tud. Hoone nurgad o krohvi tud hambuvate rustikkvaadri tega. 

Sei o krohvitud, ille Pinnal kivide "'aed. Krohvipind on 

tih d alt d oreer1 tud kivikildad ga. on ra •tud l ade 

krohviääris ega. ed aknad o kitsad, 6-ru du.lised. Seega 

o aednikumaja klassi sistliku stiilis, lmselt XI saj . kesk

pei a hoon • 

!'all on piltit uakivihoone, müürid krahv· at· lõhu. u.d kivi 

dee , avad äär1 t:l..;u ~ellistog • Hoone on sisse langenud, al

les vaid müürid. AY-nad paikneva ü.h laste vahedcga, on keskmise 

suurusega •. oo.ne ket3kosus on e(ol' se kohal ac·un .ming,i vill~ 

ao neub :Jegmentpctik, u llea aken. lloone taga.k"il el on kesk

telj el välj aehi u ( ku ts i k r ter? ) • See on krohvi ·"ua ki vih o-
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ne, mis kaotud -kivikattega viilk·tu.sega. sellel profileeri-

tu.d rääst"' arniis. vade ko al o ho ison1i aed s sid. Ak-

nad o ki"tsaa., 6-ruu.dul.J.ae • P6hi or us on ilmselt X • 

IV v erandi ehi tu. s, äl · aehi u 

saj an i võrra v· em. 

oone . a võib olla veerand-

oonakatem€Q a on väike õlet a·~a tell.istest krohvi tud ehi tu , 

mis kne ud seintest kõrgem kelpkatuseg , katteks laast, rääs 

taka:rn11sid lih sr..:~ laud arn11sid. ad on väike s ed, 6-ruud u 

lised. oone, mis pärine i1mselt XIX saj. I poolest on sisse 

la.n ma. • 

.föölistema;l a on e se suu.ru.:.ieea kr oh im ta i viho e, mil-

lel tuba lcl{akorru ... el hoone otst 1. 1iü.rid on le ~.-ud lõhu ~ud 

k~v·aeat, tu~goo >:;~.e ·u.u..r s Plokk1deka klomoitud i idest. 

Vr;.d on ää:!'istatud te li stega. Roonot k'" tab Ulelllatu "!;e rä•· o

trtateea Tiil a ;tt;.. ·~lud on kesk.:mi..,e v.uru.::3e a, 6-1·u.udulio d. 

oone VÕib pi:iJ.~inede viimase .it sa· ondi vahetufJ 

P k on su.ur ja aheosaline. oone ees on regtll.aarse ilmega 

esiosa, kus ovaalsele e iväljak~le undQVad kuni kolm sisse-

sõidu ed, osa neist ···· istatud alleedega ( ü.h ~ kolm rid 

pärni). Ringteega väljak on ea puudeta. ahetult väl.akut 

timbri tseb v akujuli el t rü.hmi tatud ah puistu. Pargi õhi

o s. ub aga. eahoone t ga, kus a ub suurejoon lina vabakuju-

line par • See koo eb est poolest: kõrgemal on avatllm par-

·osa, mis liigend t.ud väikest kon rast elt ali 1n puu.de

gruppidega ja aktsen te ri tud üksik uude ·• ··är 1 piir tud 

kaarja vahtra alle ga. argi jõepoolne külg on su.le ud i ga, 

siin on tihedas puis us väikese väljaku.d, t s ak ts teeri tud 

üksikpuude a. Pargipool e v el on peaho ele ori eeritud 

...--- väl;j ak, mille äär v baku.juJ.in • Peahoone otsal. jõe oolel 



,. 
- r. -

l u.gj t jõe suuna laskuv ki o G.Va d väljak, mille äär 1 

k lgeb pärnaalle jõeni. Pargi vab w.julis oa on ud rUh 

1 t d nii VÕra kujul t kui värvil t kontrastsel t: kaak-n.u.lg, 

är -kuusk vaher-tamm, t3!Ml-kuu ... k, l.e is-vaher-pärn. On ek-

soo • • alge pap 1, seedermännid, ebutsuugad, val e mänd • 

Uks selline ~sootide grupp Oll etnikemaja taga. Teedevõ 

on vabalt looklev, ringteene.. Omaette park o valitsejamaja 

juures, mis v:·i ~e nelinurlme pargiala, mis ii. atu.d pärno.c.llee 

dc a. Ma· ue ~ol pik~d ... 'traalleed, mis ulatuv iki Emo.jõ 

ürgoru nõlvu ·ilomee· 

üti.res en lõhon.dikesse is 

ele Ka ·tre mõiaani. ell tee 

a~ud kuusegruppe, neid o ka tea 

kaldal, mitJ ilme ta·1w1 maastikku suurel dal. . etsa .. ärea on 

kiviei ga Piirt.tud alul väike telliaki 1ikabcl, :rois oisac lange 

n c1. Xdbel 0 ... 1. ! · .stori tnistli pus stiil. s pseudogo ti o 1ivide 

p ur · sei~und on z till ld av, osa teidki pm· s korras. 1D.

l.eed e sei unö on hal , palju. pu.iu i kkunud. 

Kü.lbs tatud viimati l97o •• , piliistatud 19 4. j 1965 •• 





46. NÕO pastoraat ( üggen). Kirikumõis. 

õo ~ , õgiarn o~hoos ( õo kihelkond). 

Peahoone ou hävinu.d, tema kohale rajati 196,. a. Tartl.l-ElVa 

.maantee. Hoone li algselt keskmice s uraseg krohvi d Uhe

kordne kivihoone, mis oli kae o.d poolkelpkatu.sega, omas o

!il eri tud rääs akarniise. lJtnad olid keskmise s u.ru.sega ja 

6- u.udu~i ed. oone olllas pu.i palkoneid. 

Kõik !.Q_rvalhooned on samuti pr aktilisel t hävinud jäljetuJ. t. 

Purk on väike,. liht a ku.ju.ndo.s ga pärand st. äbeselt a vallt· 

raid. Par poolitatud uue maanteega. Säil.un oa on heas sei· 

sundis h j asalaks maanteeristiJ.. 

Xülasta~d Viimati 1976.a., pildista~d l963.a. 
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47. _.....-.........;;.;.-.--.-....... i;.;;;.a ( Alt- ü.ggen) • ii e;imõis. 

õo ~n, õgiar sovhoos (iõo kihelkoad). 

~~~ on k skmise suurusega krohv u.d pu. tboon , s kas-

tl.ld viilka tu ega (katte 's eterniit), mill l lai t illeu.la u.-

vad räästad. ii . .. 
{,3. 

lis ehisvöög , viil iee aga pü.stl dadest, milla sein p ale 

uJ. t vad otsad viilu all klljund a u.d. Sä.ilunud n tr gmente 

~u s st .rääs·ta it ist. oonel on kesk.telje~ 11J.katusega 

võrdlemisi suur pealeehitus. Al aed äga uured akn on 6-ruu 

u.lised, r 

vi.iludc 

'tud profileeri ud piirdel dadeg Otsafassaadi 

tub · "e aknaid, .mis kolmel t kü.lj el t ··"· i ta d 

ristiku.j\llis e 1 aaknakesteg • oone ees on algsel pa.i.kn ud 

su.ur veranda" mis aga ole s .. ilunu.d. oanet on ilmselt ulatus

likumalt rekonatrueeri tud kodanlikul ajal, siis ka P 

.... ii val vähe .P"kendatud. Al{11e ehitus võib pärineda vi: asest 

s d i vall tusest. a on kastl us el rahv aj a ja on rah\lld -

v s s isundis. 

"õrvalhoo.t ei d ei ole aäil ud. -
ark p dub, on v~~d v - sel uid rühmades peahoone otstel, 

kus do · eerib pärn j saar. Peahoone eea kit avatud välj 

iülaa a ud ja pildistat~ 1969.a. 
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48. uu ........................................... 
õo ~n, õg'aru s vhoos ( ~õo kiheJko~ }. 

~co es.IL!Ilise su. uQ g~ iiheka d.ne gu.i hoone, min etud 

· illkotus • Sellel lS4..S at , ü.l ula u.vad r .... tad. Seinad 

on vooäerda ud rõh laudadeg&. on võr mis suured, paik 

n e s• u.rte Vcl:ledet;a, raamiu t · 6 -..~. u diÜ1lle. -oon l Oll v aku. 

tii val väike Palk pe se ees, mis k" ... tud viilk u. eg Pal

kon oi sse lungom ·• hoortet võib lu. edf.. XI - saj. II pool ke -

kelt VÕi lõ uveer diot pär ev· , ta on kasu·usel lamuna j 

halvaa ceisundis. 

l!lis on 1kk õl tamn te: telJ.!.steat lt.rohvi d ehi

tt'!. • o _ t kat~b k r e viill:uttls. }':at"'"ekR la. ~t räastad l 

U.l UJ.. tu.vad, viimune 'Jurik.a anr ja penn o-cs-ii~lu::- ava d. i1-

lt d k!.l.e ~ud piistlaudooega. Hoone s1 ur~a ja kit ad akn on 8-

ru.udulin d, r itud kitsaste krohviääristega.. IIoo e, s 

danliku.l uj al osaliselt rekonstru.eeri tud, võib alga l t lugeda 

XI- saj. lõ u.veer i ehi t11ae s. 

Park on väike, o tades pe o e ees äikese äJ.jaku.ta haJ.jasala, 

mis lil.g a d v .. heste u.udegu; hoone ta a on samuti a suu

nal vä e puudega · a looklev te tee ego. liir,end a.tud hal a ala, 

mis oone otsal läheb ttle suuremak~ cl.a .. s, ree;tllaarse tee 

gugo. äike pargimetsa-ilmelina puudesalu pa1kneb kõrvalhoone 

t a nõo suunal. "P a:rei põhiosas do · eer ib v er t parg· e taas 

aga pärn. On a grupp lehiseid. Erakorda lt palju on dek.orat:li 

põõ aid, vall. taevad pihleneled ja viirpu.ud, o 
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tugeval·t puru.stn .. ud ja .metsist~.utud: on 'l· lvt.s ei \mdis. 

aisjä.rve o!u:.U m· aparandusobj ekt. 

Xlilastatud vii.m ti l968 . a., pildiatutud l9E5 •• 
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4.n f.ALU .mõ..~.~s (l?allumoi ). KU1· W.. -is, .LU.lllus Yäike-K~gut 

m.õ.1.na juurde. 

Kon p.ta lr/n, Kon€uto. sovhoos (fu.b"a ki elkond). 

·i ole Külastatud. 

!JO 



-

J{ 

50. 

ambja k/ , bja sovhoos ( õo kih lkond). 

Peahoone on väike, ühekordne pu.i thoon , mis ka ajal ula u -

liku.l. t tim.ber ehit ud. one on rõhtlaudvoodriga kaetud sein-

te ga ja viilkatusega (katteks eternii ) • Rääataetel on lihts 

lau.dkarniisid. Algsed aknad on keskmis u.u.ru.sega, riibmitatud 

valdavalt paari ti., raamiatik 6-ruuduJ.ine. Tu.be on ka l a , 

hoone otstel. Algne ehitus -võib pärineda XIX aaJ . II poolest. 

ta on ka ntu.sel e aauma ja heas seisundis. 

r alhoone1d oli mõisasud amiku.s vähe, kõi h'"v1nu.d. A11e on 

iihe maakivist krohvikatteta lauda riismed, millel otsal hUi-

se savia intega ·tu s. 

Park udu.b, mõisa on ü.mbritsenud väike aed. eahoon asub -
kargem künkal Pangodi järVe kaldal, hoonest avanevad maali

liaed va ted järvele ning järv teisel otsal asuvale Kadijärve 

õisa par le. 

Külastatud iima i l97o •• , ildistatud 964. ja 1S7o. a. 
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51. l?IISKO I mõis ( Biacho.fsho:r). l:iiigimõia. 

j artu. linn, 'ähe tänav rajoon ( Tar u- arja kihelkond). 

Peahoone hävinud jälj etul , tema kohal ·lestuald.vi • G. or

seliu. ele, 1684. • asutatud esimesele Eesti seminarile. 

rvalbooned hävinud, mõningaid fragmente leidub mõisasü.dame 

naabruses asuvatea tööstus t VÕtate tootmishoonetes. 

Park asendatud aasae .se, nn. ''Forseliuse pargiga". Alles on -
õned ak sikud põli puud Tähe tänava ääre s·. 

Külasta~u.d ja pildiatatad l963.a. 
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52. ) • 1: ··a limõi • 

Luu.nj ~ lr/n, Luunj sovhoos { '.f tu-Maarja kihelk ) • 

eahoone on hävi ud. emest j·· .ldub, e · hoone oli keskmise 

a~arusega kellerd* ud ehi us, ilmselt puidust. as esi .. ljel 

.mingeid kergelt enduv d välj hitusi (risaliite?). 

rvalhooned on s ti põhios s hävinud. oon d paiknesid an

amblill.sel t nelinurk väljaku. kiilgedel, ku.s väljakut läbib 

kesko as risti maant e. Peahoo e asetsee s ejuures tagakü.ljel. 

Säilunud on osaliselt: 

A!1 (?) - krohvimuta maakivihoo e, mis algselt õis olla ae

tu.d po lkelpka se a. · i us õib päri.ned XIX aj. keskelt. 

oli analoogiline ehitus, ilmselt 

samast ehitu.sp rioo is • 

Par on amu t1 aldaval t hävinud. 'fia ei olnud SLttlr. Peab one -
ees asus teega pooli ta ud nelinurkne esi välj , ku.s hoon ette 

mood stus segmendi ujulin teedeg~ Piir tu.d älj • Esiväljak 

ter ikuna oli 

tiksi.kud pärn • 

de t pea lii. end ata, s1 olid äärt ~ vaid 

eaho e taga on asunud Väike rist aedega lii-

gendatud regu.l.aarne ~d, kus id vaid peahoone vahetus lähedu 

s • hiliigiks pärnsd. Park hääbub, mõis aüd ss ehitatu. 

uusi hoooeid. 

Küla tatu viimati 1966 •• , pildist d l964.a. 
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53. eidoho:f) 'J;~Ucke lhof). ü.ü. tlimõis. 

äk: a ly"n, gi sep n· • kolhoos (Võnnu k" elkond). 

eahoone on hä inlld ~960. u. 

ne ~i oane, om· keldreid. 

Kõrvalhooneid on suurel vill., osa neist moodus avad eahooneg 

oo u.d hoone te1•ü.hma, osa ikneb aga hQju t.·tad väike te hoone-

grllp 1dena .Kergelt relj eef es maastilms. Paljud hooneist on 

kaas j al ümber ehi atwi. Olu.lisemad on: 

ivati - lõblltud maakividest väiksem hoone, krohvimata sein

taga, kus nu.rgaki vid on klom· i twi plo.kltidena. Hoonel on kaks 

korrust, ta on kaetu.d kõrge viilk 1.1sega (katteks Etternii ·), 

millel laialt U.leulat vad rääst orsten on kõrge, nelj tahll 

line ja ~apik, omab simase ja ,.a.rnii e, mis otsal omab hammas

l.õiget. v on vooderdatud telli tega, on eJ.inu.rkaed, osa 

a.1d on 6-r udu.lised, 1 edad. stel esineb ka lam.edat .kaar

sillust. Ehitus VÕib pärineda X saj. lõpu t. 

! i tsej ama.JR: on e skmise suurtleega ü.hekordne m ak.iviehi tu.s, 

illel lakatuba hoone otstel. ~oonet katab väga lame viilkatus 

katteks lekk. ~·äatad on 1 tü. Uleulatuvad, ka tud laud 

de a, rä.ü.staate all on astmeline telliskivikarniis, .mis k~

f seaadides toetatud astmeliste koanuaetaoliste konsoolidegu. 

Tiilud aJ.:L on karni1s krepi tu • Hoone seinad an lõhutud ja 

kJ.ombi tud maakivide st, heas mü.ü.ri tehnikas, avad ja hoone nu.r

gad 1 o ud llistega, ku.sjuures ur ad on lah datud hambuvat 

kvaaderliaeeni a. do tellisääris d enduvad, on nurkades 

la e a ad. end e kohal o pi ad e konsoolid g toot tud een-

duv simss, silluses rombi ujuline iu vi. d on tlast 

vahedeg , keskmise suurusega ja 6-ruudulised. Ka kõrg sekkel 
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o b aim • oone e a on. suur pal.kon, mis pai atud paremale 

tiivale. Palkoni t katab lame kelpks us (katte s plekk}, mille 

eskos s tõus b väike kolmnurkVi11. Rääat ulatuvad laial 

ül • Pal oni sein on k saj al tllatu.sli.kult muudetl1 , ku.id 

jälgit on veel. a.lgne pu.itsltrestik nelja allulistest pr ss1-

dest, mis rääata all toetatud tugikäppadega. Yiilus näha ku

jundatud o~stega pastlaudvoodrit. Ioone katusel paikneb rida 

aledaid, kuid kõrgeid korstnepiipe, mis omavad k niise. 

orstnapiipude ü.leo a on laiendatud ja laiend toetatud hammas

lõi ega. Ka korstna ülaääre karniisi hammaalõ1ge. oone on 

seega his tori tsiotliku.s laadis ehi u , VCSib pärineda XX aj. 

algusest. 

_ui eski on keskmise saurusega krohvitud kivihooaa, mis pi-

endatu.d pu.i tehi tusega. Põhiosr>e on hoone ühekordne. Teda on 

kodunlikul rioodil u.la usliku.lt re onstrueeritud. Kaasajal 

kat ehitus kõrge, katusekivikattegn viilkatus, millel liht

sOO. lau a.rniisid Ja 'laud est otsv ilu.d. A1 sed on kitsad, 

ku.id kõr ed ad, mis o vad lamedaid krohv1ä.är1said nin 

ai kaareilll1se1d. .101e hoone VÕib Ptirineda XI saj. 

lõpus • 

1õölism a on väike maakiviehitus lõhutud aavidest ja krahvi

ka ta. vooderdatud tell1stega. Hoonet katab viilkatus, 

millel S-kivikate J laial ü.leu.latuvad räästad • .Aknad on 

1t .. 1kesed, E-ruuduli ed. oon õib ·· ined nx saj. lõpuvee

rand ·st. 

ill on väga pikk maakivihoone, mis kaasajal unduval t mo anu ta-

ud Umberehi ustega. e hoone koosneb kahes osast: v e 

(ilmselt XI saj. I pool) on krohvitud ehitus, Väikeste ja 

madalate ustega, s omav d kõr et kaar ja uu m (11 sel XIX 
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saj. lõpuveerandist), .mis on krohvimata, lõhutud aakividest, 

nurgad ja avad laot d telliste ga. itased on kaet~d ühise 

kaasaega viilkatusega (katteks e erniit), millel iilelllatuv 

räästad. 

Wöliste ai gd koos maj andushoone ·tega on keskmise uuruaega 

ohvimata maakivihoaned, mi kaetud mõnevõrra hilisemate kõr 

gete vi1lk tuste a 1 kattek laast (Või e erniit). Räästad on 

laialt üleo.lat'.lVad, otsviiltld kaetud ·· stl tldadega, kasjuures 

viilt1 tipus on viimaoe sarikapaeri v el kolmnurk täid tud tu 

gevalt eendu.val.t lau.dvoodriga. elle Pü.atl ~dade alu.mi ed ot-

ad on terita tud. 1· taa ehispi tsina. Ka t1se räästaid toetavad 

nur adel een4 vad ja kujWld ~d otstaga mu:ris u.ud, mUlel tu

gikäpad. vad o ääristatud eenduvote tellieääristega, kusju.u. 

re s aknad on vi:ake aed ja võ1'<lle.misi kits ad, 2- ja 4-~:uud uli

sed. Hoone ke kel on üks maseiivne korstn jalg, mis ühendab 

kü.ttekolded. aoli.s1 mHj u on 'ivist kaks, Jolmaa hoone kordab 

e ~ orme, kuid on puidust, rõhtl~udvoodrigu ehit~e. ooned 

võivad pärineda XI saj. IV veerand at või osal.t k aajandi

vahetu.sel • 

Kõrvalhoo ed on väikesed laohvimatu mao.kl.Viehitu.sed, kae

tud lihtsate viilkatustega: pär edes samast eh1t~a rioodist. 

E.:ü::k on Vül.ke, pea puudeta halj a sala peahoone ees, mi.s paigutt 

t d äikese selj.:m.diku h~jt:J.e. hoone t .. e ' ää.b piklik esi-

väljak, - s dekora:iil.ivpõõsaid, .mu.,..u.välj osaliselt Piira~d 

ringteega. Vahetult peahoone kQlgedel on väheselt udegru.p~e, 

rikkal1kult a 0a dekoratiivpõõaaid, s.h. sireleid, mitmeid ene

lali. e. Peahoone tag$ülg on suunatud avamaastikku lähedas

tele Poka ja M'aletjärvcle, kubu. avaneb suurepärene vaade. Uk

sikudd uu.degrtlppe esineb kõrvalhoone t e vahel ja k gemal 

m.aa. ikus, nlleedefr gmente ka vesi eski juures. 
Kiilastatud vi a.ti ja pildiata:tu.d 1971. a. 
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54. relecht). KirHo1mõis. 

Pu.hj a lr/n, Uu.la so hoos (Puhja kih lkond). 

eahoone on keSkmisa sunru.aega p ithoo t i.s kaasajal ea -

vas u.latu.ses rekonstru. eritud. oona on · lekordne, omab laka-

tu.be oone o atel. oanet ka viilka·u.a, seinad vooderdatud 

ruhtl ad e • oone .Pärine a saj. II oolea , 

k su.·u.sal on he s seisundis. 

·· kimiavä·· · ne rõh paJ.ki.des ait, mille nur -
gsd on Etrhailis villimisviis1o, ilmselt koer aelnu.rk. 

Hoo et katab sein es kõrgem kelpkatus, lel säUunud u.nka-

avad. elles ib eeldada al .set õlgkatet. ""stad on laialt 

illeul vad. wone otsafaas adi on ki aas, kuid aü.gav u.J.u-

aJ.u.ne, mill 1 vc.:.ikesed, u.ge a · palkpii adeg uksed. Seina-

palkides on .mõned väga äikesed, ainult l pal laiu.sed akna-

keaed. Hoone võib pärineda eel llX saj. algusest Või sajandi 

v etua st. 

?ark on vä'ke, liitu.b k1Niku.a1~ par~ig , kuigi vahel madal -
mäür. elles massiivsete nelja ·wluliste · i ~padeg· jalg-

avad. · lllb o k:rol i tud ja plekk-kate ·ega, mille sll ki · 

ea arniis. ivi ai:- s leidub mi tu. kiri aiast ee alda tld ma -

kivi·1 inti. P t,i pu i sttl. on t · eda, eril ~el t 

tu usviisiga, põhili -iKs on vahe~, :ar ja j 

j a.mata is-

a.P g1 

s .1. Wld on hea .. 

''laata"ud Vii ati il ista d 1S64. • 



55. Cö'r. 'PU ro.õio ( õwwato). Kõrvalmõis, kuulus Luunja .mõisa 
juurde. 

u.unj a k/ , Luunja sovhoos ( Tartu- u arj a kihelkond). · 

~ahOJ!!!.! on väike, ü.hekordne pu.i thoone, . ida k axüiku.l perioo

dil .mõningal .määral ü.mber ti ta ud. Omab lakatub boone otstel. 

Hoonet katab kõrge pool .. ~elpka s, mis kaa ... d vormiki iga, rääs

tod on ki sal t UJ..eula·tavad. eina.d vooderdatud rõh 'la dvoodri 

Akende algne kuja pole säilunwi. Peau se ees on esikilljal väike 

kinnine esik, ~ ·a kaetad viilkatusega. Roonet võib lugeda XIX 

saj. II peole ehi tu sek • Ta on k su tusol elamuna ning on heas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid oli mõisas vähe, need paiknesid väikese ko paktse 

rUbmana eeshoovi külgeuel. mberehi ·u~~d ~u·ul on säilunud: 

.Ai t-ku.ivati - väike krohvi tud teUi;;.kivihoone, mis aetud hlli-

sema viilka ~sega, tteks vormikivi. oon sikiUjel on 2/3 
ulatus s ~sakul ·tii al sein taan atud ki teaks t.ü.ualuse s~ mis 

nurgal toetub otsaseina pikendusele, räästas ga on toetatud tu 

gev a tele ko.e1soo1 tal ad el e . Hoone 'VÕib 1:1ärined a algs l t n saj • 

lõpust. 

Lau.t on võrdlemisi su.u.r ehitus, mille keskosa on k.rohvitud kivi· -
hoone, esifassaadi külgedel age eend~~ad tugevalt kaks tiibhoo

net, ü.ks sam.u. ti lu·obvi ud kivisein .. ega, t ine (kiiün) aga laud

eõrc:atikseintegu. .. 1t'-l1. hoo ed Oll k· e d Viill:a~ ~taga, mi lel 

piistlaud iilud. Ka ~sekc:..tte on l'ilised (kas vormikivi või eter·· 

ni1t). Lauda aknad puiknevcil ühtlas e vahed-ga, on VÕ ~e.misi 

suured, ruudulw:ulised ja 12-ruuduliseJ. PõllL 0one võib Pärine

d XI -.,aj. l puveerWldist. 

Iark on väga v: ike, kujutades peahoone tngu asuva aia tihedat -
p1iret. Puud ulatuv kaarj t K~. hoone ot...,tel esiväljak.ule,mis 
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on väik 

geb all • 
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ud ta m j andushoov. aan teelt õisasll.dam1ku.n1 lall-

ali tse ks liikide s on tamm. argi seisllild on 

ha , al.leel aga ebarahuldav. 

· lastatud ja pildistaulld 1975. a. 



• 
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56. -.:;;;,.l.....-.mõ--....1...,s ( tbsho.f). üütlimõis. 

T."~tu linn j riigi maafondi m a aldavas osas 

( Tar u.- aarj a kihel.ltond) 

Ei ole ·u ~tatav. 



X bja lr/n, K bja sovhoos ( ambja kihelkond1. 

PeahoQ..~ on. hävinud. Asemest järel ub, et hoon oli väike 

pui ehi tu. , "t't\ näolisel ü.he ordn . Pea ~ )e eheone kohal 

p iKneb uus e11 aj • 

vi tu.d it. Hoone on k. ud 

lea vnid Uks aakivis krob

rge pooll{olpko.tuoego (sisse len-

ge.m. ) ., kat eks lo.a t;, räas ~ad üleul uvad. ksed on raami t11d 

krohv · üti:t' ·etc ga, illlel tlksel barok e ise oo 1ga sepis a ud lu

kusil t. • i tlls või olla XI saj.. alguses • 

....:a:.! pa11äub, on ve.id vähe elt p li puid Tahetalt peahoone ü.m-
-
ber, hoone ees väike int~~ljUk. 

Kiilasta d ja ildi. tatu.d 19'72. • 





( ) • ix i õis • 

._.nnu. 1'/n, Lo~"li ni • so hoos ( mu. · elkond). 

e pu.i ,mi tt1d iilk u-

sogQ. uell 1 1 ialt Ule 1 uv& räästr. • Hoone seinad on voo-

on kea ise uuruaega, 

6-r udulis d, ~iira~ud Aivs-s· pikrd l·udadag. 

oone võib p .. il d XIX a j. I veer di t. a on kasutu

s 1 ko . v':: • .. a in I";) uld:!Va · se· S tlie. 

rjeld iavääraeid kõrvalhoone~ ei ol säilunud • 

......:-. Ol Vf...._.a v~.:ke, Jt.il'"..neb Vahotu. .... t h 0 e ··akiiljcl OOnv 

am e!', al o 1 ki· -oas maariha na" tee äärel"" oone taga hoov 

ja. Vi1.japu.uaed. aJ.davclt ärn ja VRher. argi seisu 

a on riAU" ~ooa·..;•ul. 

ü a tatu 1 r,9.a 

halb, 



;:;;;:;;;;;;..;:::....:;:;:;;;:-..;;;;..;;;. ( Scblo~ .... d n). ..ii i õi • 

t Le in: .;; . ....o booa ( .~ nu. i.be kon ) • 

Po oon o l3ID.mU .... :tu 1 ... 73. e.. s tal. -- one oli suur ja lii en-

d~ ~.o t ehi~. Of. .... oli i.ll ekorane t lliekivihoon , 

m llele 1· id ~ · parem e ii ale -l.sti t:ilie ord e Pll:t.dus"t 

t · ibhtH.Jne, s ohvi .. ...u·:l ·~skrohv1 ,.,.a. Peale selle 

oli elli tuael esi. iiljel. suu. ed lahtised verandad, vä.J.kaemad 

välj e J.tuacd ning oone maan~ee küljel kahekord elt iibehitu 

1 ki ~s ühekordne pikendus. ~ee a oli hoone eer~ka, lii 

genda~ud põhi.lac~iga. oone eriosi ka sid l edad poolkelp-

.. atu , k a t el'·s le, st, äüst.ad laialt iileu.J.a uvad, sari ·· a-

l· kuju.nd tud. Kõl.kl.deo pool VJ.l.lude ~ uJ... u Juoohv1pinn lo 

deko.I"\tJ.i ne m.i .. :lhvar· • E oo 1e e aker- e~i..ts tee.m a suurused 

oll. nam· ti 4reeru.k ... p.,.. ·gu ~uaeg Ja erisuurus .g • esinea ki t-

said ahe oclseid, 3-~uudulisl. eknaid, oli ll.J.detud 4 poolega 

8-ruu u.!. oi aknaid, oll. ka ;-pooleg~ Ja -ruü.d 1 lisi aknaid. 

Alal Jaikne~i ebaü.b ase..t. t. 1akapeaJ.se lie valgustaaliseks oli 

poolvi.iluae vahv~ei r11ssid vahel r!ludukuju.lisi 12-ru.u.du.lisi 

aknaid. olid p~ira~ad prusspiiretega. .oone kah ordee 

o aa ees paik.l'l. a vä a auux 1 ~ 1e paLke , mille kelp- ja pool-

i.lle 

a~- n 1 :inruk~e ri. tlõike ja juu-

go. e. otii videra k ·· 1nd .tse. 

Seega oo ust s peahoon k' esL ehituep ioodist pärineva 

ehituskomplcksi: vanem, Uhekordne keSkmise s arusega hoone 

võis arincda veel XI.t. s j. ooJ.es , kahekordne o a 

aga s ·• algu st ning oli teoeta d juugendatiilis. 

r j ..... 1 hi a i ·· ber k · v a osa pool iil ", aknad j v .. lj aehi tu 

aed, mis om asi j u... • 

oone · e tas tud e jäljetult. 
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Kõrvalhooneid on suurel arvul, nad mo ustav d korrapär e 

ana li pargi äärel, kua ·uu.res n i ole peahoone a ~eo ~d. 

Paljud hoonedon kaos ·al ·· ber e i tatud. Olulisemad on: 

millest all s pool. Hoone on kaetud seinteet kõrge pool lp 

ka1iuse a, millel lih sad 1 dkarniisid kü.lgfassaadides ja 

oolviilu kelbakolmnurga all (ka e k tte s etern11t). Peol

viil on rõh laudadest. einad on krohvi tud, kusjuures krohvi

pindadest ula u:vad välja ristpalkseinte laudadega kaetud Pal

giots , .mis moodust .... vad omalaadseid liseene. Aknad on vä a 

väikesed, pea r~udukujulised, 4-ruudu.lise • Akend all j 

peal pro ileeri tud pui arniiaid. oone võib pärineda X saj 

algusest. 

&il on pikk kro.bvimata maakiviehitus, ille avad, arkaad j 

petikud on ääristatu.d tellis a. oonet k tab seintest kõr-

gem poolkelpka us, ka teks s-kivi. (osaliselt asend a ·tud eter-

niidiga). tuseräästad olid kü.l~assaadidee laiad ja Profi-

leeri tud pui tkarniisideg , mis algsel kujul aäilunu.d pool

viiltlde kelbakol.r.anu.rkad all. oone esifassaadi keskoe on 

pea ko laiuselt ü.gava tllualusega, lle ees 5 ar kaad iga 

kaaristu. ( ü.ks pea ehi uae lõp tamise järel kir..ni lao u.d). 

K ared on tugeva tellissillustega, kõrge kaarega j varus-

ta d us elise lu.ku.kiviga. Kaarte kannad toetuvad neljatabu

liatel jõalistele tellisaammaatele, m~lle esikUljel tõusev 

.kunirääs arniisini laiad telliskivipilastrid, ko.klm E • 

Kinnilao~..u.d arkaadi on rge kaarega suur u.ks. Faas adi va

sakul tii val on mod al kaarpetik, millel kõrge kaar. ähes

tel väikestel, lumedatel akendel on lattrauast kisadega sepis 

tatud trellid. lloone keskel on ugev tele konsoolidele 

·ua ulg aladega eenda ud v··ljaehili s, milles lakaluuk. Valj _ 
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ehi ns on pu. nst, k tud 8-ki ikattega viilkatu ega. oonet 

või lug d kl ssitsistlikuks, t võib pär eda XIX j. II 

poole algu.sest. 

AednikllJfla,j a-1' sanima.j a (?) aida Olieal on väike krohvi at 

maaki ihoone, mille vadel ja nurkad 1 asu. ta tud tellis • 

oonet ka ab viilka ·us, katteks laast, rä.ästad iil ulatu ad, 

o sviilud horisantaall dadest. Algsed väikesed altnad o sid 

6 ru.utu ( säilu.nu.d j urdeehi tllses). oonele on paremale ii va

le Püstitatud ju.u.rdeehitus (:faasani.maja?). See on kitsas, 6-

ahuline kabekordn hoone, mille al orrus on lõbu. trAd ja 

klo i tu.d m aki ide t, nurgad ellistest h buva e plokkidena, 

s alaadselt on kujundatud avad. Teine korru.s on aga tellis

test puhta vuu iga. Korrus e vahel piiras hoonet lai pu.1trõdu 

(~vinud). oonet atab 6 kelba iilug laas u.ka u , lle 

rääst s ul tub rõdukohale väga lai t ü..le. · ····at ad omavad ki t 

sa profileeri ad l dk~niisi, millel ääriseka aZUurne lai 

puitehispits. ·atuse tipus on kitsas 6-~ahaline p~ittorn, 

mille katus j ii"' s tap i te kord ~b allpool asu. va ka tu s vorme. 

rnJ. sein on vood rd u.d rõh laud g , orni tahkud es on 

väikesed segmeuta:vakeai. Hoone ülakorru.se uknad on Väikesed, 

6-ru.udulised, alakor.ru.u Uk:nad samala.adaed, kuid väbe su.ure

.mad, kaetud lameda kaarega. Silluse kohal on kitsa kaar:fron

toon. Aken (VUi u.ks) on pea igas ahlltl. 

Aedniku..!n ja võib lugeda n sa..i. I veerandi ehi tusaks, 

torni aga kas sajandi lõpu või ajanäi abetu.ae ehi useks 

~a~ qnguehoo ed maantee kaldal on ri a liid tud kivihooneid, 

milleat osa krohvi tud, osa krohvima a maakividest seinteg • 

Hooned an erelda~ud tulemüüridega, kaetud ühise viilka usega, 

katteks laast (ka eternii ). Keskmisel hoonel esifassaadis 

väikesed aknad, mis piira ud l iade tellis~~istega, kus sil-
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luaea lu ivi. eahoone poolsel hitu el on kitsad profilee

ri ud pui tkarniisid viilul ja ü.lgfasaaad:Ldee, iilu all kor

niis krepitud. Hooned võivai pärineda X s • II poole al 

est. 

;;;;;;;.;:;.w.;;;;;;;;;o.d-.u.shoone, mille algne funktsioon müäram. a, on suur ning 

mf..saiivsete proportsioonidega ohviJnata kivihoone, üUrid lao 

d macld.vi es·t, karni.isid, petiku e ared, nu.rg ja avad 

ääristutu.d tellist ga, ,. endel seeju.urea h. t.tY' e pl-okkidena. 

Hoonet ka ab seintest kõrgem poolkelpk ·us, ka e vor.mikiv1. 

iiästaka.rniisid o kü.lgfassaadidel ja otaviilu. elbakolmnurg 

all, seejuure nad on laiad, ee ... du.vad ja Pro:fUeeritud, pool

v ·11 all seejuures krepi "tud ja jätk tud laia ahevööna. oone 

esifassa i keskel on 5 suurt kaarpo-tikut lamedate kaar ega ja 

astmeliste lukukividega. aari aetavad laiad pilastrid. aar-

etiku pin es on sod, k\Ud kõrged 8-ruudu.J.ised 

hoone ü.hel tii v kaks akent liidetu.d. Hoone o saf seasdia 

on neli akent, äärmised kahepoolsed · a 6-ruudu.liaed ( 1 tik

aknana), keskmised aga3-poolsed j 9-ruudulised. P elviilu 

on suur lek aken, millel endatud telliaääris d ja liigendatud 

tellispind akna BJ.l. Ake ääris a väikesed õõrpe ikud. 

Ka hoone nurgad on kuju.nda d lamedate nurgalisee-nidega, mis 

tõusevad hoone soklisimsil t. oone Võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Park i ole suu.r, euhoone asub tema äärel tagakiiljaga v stu -
ma .. mteed. Par Oll algselt olnud reglll arne, millest säilunud 

rida "ärnaalleesid. Uks kaunimaid al as peahoone uue os vcran 

da kohalt j kulges tiigini. Peahoone oma väikese väljaku. ot

sal, uue tiibhoone küljel, samuti oli avatud pind vana peahoo

ne eeskoja ees. Hoone ja maantee vabelises kitsus ribas leidu 
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üksi uid Pllid, par PÕhialal ag noore aid pu d vab ko 

alal. ohi111.k1deks n pärnad, tr , t d. k Piiratud 

ala maak1vimü.iiri • rgem tiür on vilj PWlai U. b r. aan-

1 on pikrd leh puuolleed. ark lõpeb ur paiejärv , 1 

le t ga nnn linnuse a e - on va d 1975 •• koos atud arhi-

t ~~urimälestist nimistuas • 

·lae a ud viimati 1975.·., ~1 i 1 65. ja l97.:;~.a. 





60. ü.ii tlimõ i s. 

L mm tsi k./n, ·lenurme sovhoos ( bj a kihelkond). 

eahoone on sa.ur k ekordne kivihoone, .mis od anlikul perioo

dil äiea ulatuses rekonstrueeri · ud juuge dlike elementidega 

ehi +ua. as ~ on määrata, millises tllu tu s kasutat · a.t.gs 

ehi tu s mü.üre • 

.Algc.e ebi tus oli suur kab~or ne t liakivihoone ri ali-

kul ltujunda ·t~u.d seiua.p e a. oon o.m s ker el t eendu aid 

kesk- ja kiilgrisalii e, alakorrus om.:..s rus eringu. 

ja korr s evaheliaed karn1isid olid märkimis äärsel li laiad, 

eendu.vad ja prof il eri tud, riseJ..i.idid olid krooni u.d front 

nidee Aknad olid su.ured, kõrgete aar ga ja .ProfUe ritud 

krohvi~äristega. Keskrisaliidis asus II korra ees lai rõdu, 

mida. to t sid 

oone o as kauni araklassi tsistliku peauk ning sa.urej cone

is amaa s iilis kahhelahje. Hoon VÕis pärineda n saj 

alga s või 

saj. keske • 

III s • lõpuett oli re onstrueeritud 

Kõrvalhoone1d on eäilunu aid ü. sikud , n on sWllld par g1 

äärtel. Olulisemad on: 

X 

L t, mis oodustab pi - õhiboon~, sellel esiküljel tiibadel 

tugevalt eendu.vad tii hooned. oone on llisteet, k:robvi tud 

eeinteg , seinad liigenda ud lamedate suurte nelinurksete pe-

ikutega, .nende ahed mõju ad laiade lise D.idega.. oon t ka ab 

kaasaegn v~ilkatus (ka teke eterniit), mill 1 rõhtl ud est 

otsviilud. Hoonel o rida äikseid, ruudukuju.lisi j~ 4-ruudu.-

lisi aid. Ehitus võib pärinedu XI saj. keskelt. 

Park on väike ninc v~lj peetud vub uju.lioe planeerin uga. -
Pargi ääreal a on tihedam is u.t-usvi1siga, pu.ud vabades rü..h.ma-
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des, keskosus ha.rvem..alt puid, kuni e· oone es k1.1ju.ne s u.r 

ab väljak võ· sa põlistamme ak kel. eaho pa Jm Pargi 

äärelt tem· ette toob r1ngtee, mi· oaal sillutatud munakiv1-

dega. Väravas on maakivist tahu.tud neljo.tahulised tu.lbad. Pargi 

põhill.igid o L vaher, pärn, saar. On ka mõned nu.lud. 

Kiila tatud ja p·ldiatatud 1967. a. 
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.. op.1eoy). ··u tl is. 

tu. linn, op a ··öatu ·joon ( Tar"'" a ja el ond ) . 

-f&h9JL~On suur ja liigendatu.d ühekordne itho ne an ardkor 

:runcg·, omo kõrge soklikorru~e . Hoonet kutab l!llrdkel katus 

att ke plek • Katuo ö~ l> kits ü.lou.J.· uva räästa, k~tu e mur

rajoon luia lihtsa lau.dk:xrni.isi e.. onsardkorrus osaliselt man 

sardakendeua, mis krohvimata puidu t väl · aehi tusten<::, ·ac ... ud 

viilka~ustega, ~illel ~iilukolmnurki ja r~staid piir~b kit

sas, eenduv kurniis. oone ke kos~s on a .a mõl mis külgf•esa-

dis 3 ak.!'l.& laiune pe.1l.eehi tus, m:i s ;ud poolkel~ket aegu .. 

Vlilj hi 'tu.se eine-pind on v ärkseincna, llel ris t.u.vad ja 

diugonoaloed, osalt kergelt kaarjsd _russid. ahed on krohvi

tud . oonel on keskmis suurusega ki sad aknad, millel alaosas 

4 ruutu, ülaos~s 6 ruutu. On k· liit 4, kus keskel uhe-

poole a aken, liidetud mõlemile külje e ühepoolega aknad . Kõik 

aknad Piir tud prusslengidega, mis kroh 1 inna.l . ende otsad 

moodu.stavad kõikidel nurkadel tileula u.des ris e. Väljaehi tu te 

kat~atel on väikesed segmentaknad, l a ealse algustamiseka . 

Sok~ikorrua aknad on väga väikesed, uuduku.ju.J.ised . oone esi 

:fassa.ad.is on p emal tiival tugeval-t eeildu.v äike kUlgrisalii t 

ehitu.a, mis s ..1ti ku.ju.nda ud õhi hituae vorme korr tes (murd 

kelp atus, ake1 e k~ju. jne . ). 

Hoone esifaas adi kes el o peau. .. se ees väike lahtine 

palkon, mille iilka ust kannavad lihtsad n lj· ahu.lis puit

postid, nende vahed Ulgcdel lihtsa laudrinnatisega. Pal1cn on 

ka~saj 31 ü.mber ehi tc.otu.d, alfP.e 1õis olla psrema ku.jundu.begu. 

Hoon .... tagaküljel en samt:.ti tiikene ver da, is P&.ikneb vasa

kul tiival . ee on v·· go lameda kelpkatu.sega kaetud puitabi us, 

kõik kiiljed k .... e ud suurte &ken ega, mis se a d sõre tika ina. 
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õre• Likc p u ..;side v ahe d aken_c oh al · äide .... ki sus e 1. 

i e'ba" ::il~ on laua " Ud e in .Pils l d . e at, is . a 

-tiku.. oon ag ü.ljel on kes + l' 11 J JCS · vaoaku.l ni hu. a· .. lld väi 

uk s, miJle ees l~üllal t 1-"...õr gc, kitsas kivi tr pp kõrge; eos ..1eli 

ae :-·ü:ri("eg.. a u.l on p:iir· t.t õ ri · 'lVr tP. nur· deea pi 'rdepr.t 

side ea. 

HOOil e 0 s .eg- aj • , le f-le j v.u ".end tiilis hoone, teda 

k a stt tatsk e kor ·ueritcna j a tao x·ruu.ldavac ee undis. 

on ag suuroa osas 'äänud 

hoonete a.hele õi ulatu.slikal. Umber hl. tatlld,. aiknevaa 

suure esiväljaku aar el, samuti selle tag , 

tea Val määral ans bliliael seo tud. Osa 

l s peahoonega 

."..._..........._._eb fun.ktsion · 

se rahmana Pargi kõrval, o piki ais~esõiduteid. Olulisemad o 

• alitsejanv J u~ mis vÕis alga lt olla ka.......,::;;;;;;;.;;;~ 

ne. oone on a.beosaline: põh:l.korpus p11:1du t ühekordne hi tu.a -
(omand ud osaliselt teise korrtse tanapäe al), sellele aga

külJele otsal liidetud kivist ühekor n tiibhoo e. Põhiho 

on kaetud viilk• usega (katteks eterniit), mill 1 laialt üle-

ul-- tv ad, l ud e ttega .raäst id. Sein vood erd a tud rõh tl ud ad e-

knad, mis osades fassaadides ai ole korrapärase pait:.utu.

e , on uu.red, 6-ruudulised. Om ad itsaid piir elaudut 

leetUlemine moodustab kits ai si. ~'ibhoone on kro itud ee 

t ga, hooneosa katab viilka s. itsa profileeritud viilu- ja 

rtF'stakarrJ.iisi ull o jõuline · aelõ ~e ja selle ad uJ.amal 

ki ~.s s vahe erniis. ).kende alaserva joonel ku.lgeb samuti k 

nil.s. Aknad on sellel ehitusel samu. ti keskmise suu.ruaeg , 6-

r· .udu.lised, viiltls esineb sagment en. oone VÕi pärineda er 

i.kuna XIX j. k skel ja 1 I veerandist. 

Keld r on suu1~ Hasisene ehi us, millest mac..Pinnal krohvik tte 
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ta .,_-;ll i ,,.j viilu.d .i tõ:: ~ap e. gkattc ... viilkatlls. 1 tus 

võib ä.cincd- XI X saj. lõ. ~v-ea::andist. 

äg· u.latu :!.ilüll t ümberehit tlld ja laiez-

oter.ilt), millel · tscl, e::nau.-

vc..d. j )ro:fileeri u.d ... :;·· s·t~- ja viilukarniisid, mis viilu.d e 

mi~le alg: e :Lu.n.k s oo.u J.:ae.K ... määra .. a, on ~örd-

le is i suur il.he.kcrdn k·v hit r_-.. ohvi'tu to . Te u ... , • 

ka:ttev elpka ... e (ka ·te s e .... er.niit) om. u.ge 

ee.~:1dUV&id 
.• profU ri tud kc.rniisc, lllille ' l l Vöö. oo-

ne U\4' ad ku.j und a ·ud nur aliseeuJ. ga. eskc.eljo oi .Las-

a is on lai ( 3 aknavahet), kergelt ee 1;1 ealeri s 11 t, s 

kaotud 1 eda kollhllu.rkviiluga, .m a piirab e duv jal icm 

~rofil eri ud .ääat~ urniis. iiluvälj s o tiga suur, itsa. 

krohviäärisega segme.•1 alten. Hoone nad on au.ured, paikne~ad 

ühtlas"te vat ... edega. endel on Kõrged e ~n aurega a od, kus 

elloaas on 12 ruu.tu, segmendis ki:rtekujull.!le raamistik.. l':en

del on laiad krohviüärised sesman osa , mis ruste ri ud, nen

de alao aad on omavahel Vööga ü.benda ud. S e vab vöö ü. et b 

k nur aliaeene. OO.t1et võib luged .... bistori sis lik' s stiilis 

pseudoklassitsistlike mo ii ideg ehituseke XI saj. lõpuvee

rao ist. 

:;;.::.:_;.=::=;....;;;:;.;::~""'~..::ak•~-e. ( <l) en väik ... pr i tsaohviga kaetud kivihoo.ne, 

·1 el kelpkatus (e erniitkatte ) , räästad ü.leulat tVad. Hoo

nel on väikesed uknad, mis aseta 1d 1 eda k~ega petikuase. 

Kasktel el P'"iknev lameda k are ga u.k oma leia krohviäär ·s , 

ms silu tud pri tskrohvi . Ukse kohale miiUri tu su.urep .. ane 

ae vist t -kandil. , ka~ael 'allirtna 
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u.ll sorn·:1.reend 0 a kil')il, ell ko al daatu.rn 1244. 

a9r) on t>COlel1i ..,etud hU:i e veri.ketu.se a.. Hoone VÕ"'b päri-

neda s j. II poole st. 

on ülstll· tuvo Otsviilus n bcc~ 

ncl se nta~~:en. U-eed a_n uued, ü..rllllsrehitatud, kuid ne.d pai-

.!I saj. II poolest. 

p--ikn.cv suur 

hoone~erU.hm·, ille::.. ... oa;;;. sailu..'1ud. lioon d on rcegl su r 

lõ iehituced, kus einte ikul' us ~atu ~l 

liet. owil" rivad hoone O!A. ~(? ): maaki- ihoone, · ob-v-im..,;~-fl 

löh~~u kivides~ seinte a, kuz ~v· 1 e küljed, o s iilud j~ kar

iivid tellistest. lloone katab kõrge viilka s ü.leulut ate 

räastas egP, ~~ ·uoeAat eks vorr.~kiv·. iljem on ka u .e 1 

ehita·ud luruume. O~s•iilus on teravkaare isi p tikuid, vii-

lua:ma ko al en. väike ümar ~en eenduv~ ää_ is-e • Viilu l 0 

lai vahevöö, mis ühendab krepit~d räastakarniiae. l@sed akna

avad on vaikesedt p iknovau ühtlaste vahedega. Uksel ots ae

saadis on kõrge kaar, .mis piiratud eendu.va. .. ä.riseg • · i us 

pärineb lmsel t XI s j. lõpuveer&ldisii. 

~.;;;..:;;;:--........,..m;;;:,.;;;;oa'"'j_a on lõhu. .. ud maakivi est krohvikat eta tiht:tkord e 

bi~us, millel kaao·jal väljaehitaud lak tube. llgselt VÕis 

n~ id olla vaid hoon ots tel. . i tns on 1~:: otud vi:i lkatuse a, 

k~tt ·s vc tiki vi, r L;.stad on kL.; at 1 t üloul, tu. vad. Otsviil, 

e.v~ä.c lr..ü.ljed j oc~ t u hoone . uro=-.d 0 telli~tega. on 

-rnud 1~1oea. Otsvii lu~, mille 1 on "l' • 
~- -

idiste t valcvt;ö, on lr petik, mill s..,e 

1· ... 8 (.J ( ürJber ni ( ·t:td) * e til:t; i t- SSt:~ pa1-- tat d 
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llel samuti ellisäärioed •• i-

tus om b s~ego. eatava e lek1iilise kä3itl.u e. ma võib· pil.rineda 

....... "'j . I! "J crandiat. 

~a ake on väi:Ke rõhtpal.khoone U.mar alkidest ja pu.bta nurga

ga. Hoo et l:atab viilkatus, millel räästad üleu.latuvad, viil 

on rõhtlaudadeat. Ehit sel on kõrget lõhutud aak1videst aok

kel. On mõned väikesed aknad, mis algse raamistiku kaotrm.ud. 

Ehi -cus või pärin da saj and iv a.hetuse piiride at. 

~ on suur, ~ jutatu.: so.lt:tdon:... eiale hlol.e, kuid linn ...... ehi 

t1: stec;n. j ..... i.ti.n.:..Yate . s~,;;urcs ule LuGes lõhu.tu • Omcb Ema.jõe 

z una lao!.:'v~ !'eljee 1. ea.hoone ~es ja kiiljel Q ?c.:r v'· jak, 

vclletul t hoone paremale tiivale ulatuvad rargipuud. ee.hoone 

taga maj andushoonctega piiratud hoov. Tihe Pal"giosa on • ajõe

vool~el küljel majundushoon te t~g . ~argi esikül hõreda, va 

".:l..,.kujul1ne 1otut.usvi1siga. 1 "he tänava ja Võru aantee suun&s 

p:tk id vahtraaJ.leed. Põhl.l11 .id en v·1ler, pärn, tamm, lehis 

ja kuusk. erk l.tääbumas, teede'fõrk hbi.:rinud. 

- 'llas e: ud Viinleti 1~'75. a ... $ )ildis·tatud 1963. ja 1975. :.t. 
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... 62. RÕ:f. GU pastora.at ( Bingen). Kiriku.mõ.is • 

Rõngu 1/n, Rõngu. Elektro.m.ehaanika tehas ( õngu. kihelltond). 

Peahoone on su.ur kivihoone, mis ka· saj el ehitatud kahekordsek 

Hoon 1 on madal soklikorru • Hoonet k tab .1: aasajal Viil ja 

kelpkat s, kun katus o.cn b kaks harja, .m.is ristuvad.. gne 

kataserääst s on säilu.nud kUlgfassaadid el, see on lai Ja een

du.v, profileeritud. Hoone akned o suured, algsed on 6-ruudu.

lis d, tagaküljel Paikn vad Uhtlaete vahedega1 p uduvaid asen

davad petikaknad. Teistel :fassaadide! ebakorra äraselt. Ho ne 

esifaa aadi par al tiival on keSkmise suurileega pu·tverenda, 

illel prues-sõrestik, vahed täidetud kitsaste akendega VÕi 

p 1 t ·ahgti:teg Katu on laialt Uleu.l.atu.vate rääs aste ga, 1-

lel ääriseks pai ehispits. Ka u on plekk~kat eg~ viilkata • 

repo laekub kõrgelt soklilt ver da küljele. 

oonet võib lugeda algselt XI saj. k skp"'iga ehituseke, 

ta on kasutc.miseJ. ad.ministratiivhoonena ja ra.b.uldavas seisund 

..J:_ on keskmise suurusega kroh imat& maa- ja telliskiviho e, 

kus tellistega laotud müüride nurgad, avad kUljed,müüride 

ü.laosa, kaaristu. Hoonet k tab kõrge poo1kelpka'tus, katteks 

laast ja bemii , räästad kitsad ja üleu.latuvad. Hoone .nurgad, 

s uti sifa ~adi keskel suv· ulualuse nurgad n lao~ud 

kvaadritega, samalaadselt on kajundaiu.d u.l.ualu.s ees suva 

kaaristu kõrged kaar d. f. eljaaval.ine k ariErtu toetab kolmele 

üeedale U.marsambale, mille kujundus läheneb dosk. ant.. orderi 

s as ele. Sambad on seejuures krohvi tud. Kata eräästa all 

kulgeb lai vöö liigend tud p:indade a, mis alläärel lõpe ta tud 

kitsa vahevöö • Ka ristu kandade pinnad rusteeritu. • Aknad 

kahel pool kaaristut hoone esifassu is on väga väikesed, 

ilks p1k11k, 6-ru.uduline, teine ruudukujuline, 4-ruuduline. 
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onet õib lugeda stiilse s kl osi s1 

sel t XI s • Il eerandi st. 

s ehituseks, ilm-

rts, nn. ver kõrts 11 on v ud 1S75. • oosta d arhi ek-

tuu.ri :.-"lesti ·e nind.s uss ning ei vaj kirjeld- is • 

~ on keskmise uuruaega, stiililt ub ujuline ning k skoaas 
peahoone · her avara lane rin ga, äärtel puistu tihe .. 

u.nal rida 1 taaid tiike. i taevad kod 1. d lehtpuud (pärn, 

saar, vah r, jalakas), kuid on ka pähklipuid, kon rastiks õn d 
kase lud. Peahoon Umb r o rikkalikult kõige erineva- , 

id d koratiiv õ-said. P ei 1 u.nd on halb, teede. purust -

ud, p ju puid ukkunud. 

tatud vi · t· 1975.a., il istaU!d 19 4. · 1975 •• 
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63. SOURE-RÕNCU mõis (Schlo~ .Hingen). Rüü.tlimõis. 

õngu k/n, al 11 ta kolhoos ( Rõngu kihelkond). 

Ei käsitleta, kuna mõisasüdamiku territooria il as tseb 

Rõngu linnuse vare, mis on arv tud 1975. a. koos t tud arhi-

tektilur älestiste n~i sse. 



' 64. i imõis. 

1 n gu 1r/ n, Te e 1 aovho o s ( Rõngu. kihelkond ) • 

eahoone on äike Uhe o dn kivihoone, mis o b keldrikorru 

oonet ka·tab kõrge olkelpkatus, katteks laest, rää t d om -

v6d kitaaid pro·ileeritud karniis külgfassaadidel j peolviilu 

kelbakolmnu.r a all. oon on ase tud ühtlas~ vahedega 

ja on kitsad, keskt.li e su.tlru.aega, 6-ruudulised. "äs keldriase 

toimub välj~st, ukae kohal oli varem viilk tuaega eesruum. 

Uks ise kaaravag • Hoone võib lugeda tasakaalu tatt d propor -

sioonidego 11 ·saks ehitusoks klassitsismiperioodist, ilmselt 

XI aj . I pool ke kelt . oonet on ga hiljem, i.unsel XIX saj . 

lõpust pi~end tud vasakul tiiv 1 ju deebituse ,a, mille ru.amid 

on põhihooneg samal kõrgusel, kuid katusehari adalam. Katus 

0 olkel ka us (e er iitkat a}, millel kitsad liltsad laud-

karniisid. .Almad o kitsad, 6-ru.udulised, põhihoone akendest 

äiltse ed. oo et kasuta· ak.-:J elamun , ta on osaliselt mcll 

jäetud j hal a 1 Wldia. 

Kõrv hooneig märkillll.sväärselt ei ole säilu.nud, või nende rag

end1d on hili e ates ehituste {üks poo elpkQ~ sega laut j . ) . 

" puudub. Peclloone es on väike muruväljak, taga d, s--..;;;:;;:;.;;; 

juures isasü.da.mes ~· eselt onet vahel lehtpuid ( aher}. 

1 s atud ja pildiatatud 1972.a. 
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65. ·· I mõis ( nnineshoi'). tiütli.mõia. 

Lemmatsi k/u, Ulcnu.rme sovhoos ( Tur u- carj a kih lkond) • . 

P~ru1oone on väike ühekordne p~ithoone, mio kaetud kõrge viil

katusega (katteks eternii t), räästad on laialt iileuJ.a aJ.Vad, vii

lud vooderdatud pastlaudadega. Algselt võis katus olla ka pool

kelpketusena, mis kaasajal reiliendiga mQudeti. Sein on vooder

datud laiade rõbtlaudadega, nLU' g&d kaetud vertikaalsete k tte

laudadeg • Hoone msdtü.a.l soklil. lai veelaud. Aknad on pai uta

~ud korrapäraselt kahekaupa, alene raamistik on muudetud. 

Alga t võis hoone pärineda fiX saj. II poole al.gusest Või 

keskelt, ta on kasutueel elamuna ning heas seisundis. 

~rvalhQoneid oli vähe, neist · säilunud vaid ~~sikud. Olulisemad: 

~ - sein d on lao'tlld lõhutu.d maakividest krohvil!lata nel;jata

hu.liste ttilpadega, mille vahed taidetu.d põletcunata S'-Viat el

listega, nende pind krohvitu.d. oone kata.b kõrge viil.k tu.s, 

katteks laast j räästad laialt üleul~ta ad. Ehitus võib Päri-

eda XX saj. al 1.1sest. 

L~ut on pikk krohvimat~ maakiviehitus, mis kaetud seintest kõr--
gema poolkelpkatusega (katteks eternii ) , räästad kitsalt ale

alatu.vad. U.gseid aknaid ja ultsi pole säilunud, kõik avad kaas

aegsed. Algne hoone VÕib pärinedu peahoonega aumast perioodist. 

Park p udub, on vaid üksikuid pui hoonete Umbruses ning pea--
hoone juures asunud aed. ~ee maanteelt m<lisani ääriststud lellt

puualJ.eega (valdavalt saar). Allee seisund on halb. 

Külasta· ud ja pildiatatud 1968.a. 
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66. §.L. ~-VE mõis ( u~ jerw). iiUtl õi . 

Tartu. .ls/n, djärve iint rn tkool ja v gardi kolhoos 

(Äksi kihe ond). 

~~ on suur kahekora.ne k · vil oone, L'\i ~ kb · lld kõrBe kelP-

k t ae a. atl.la OIIl<;lb m d ik .t ing it a eenlu a ja prof il 

ri tu.d räästakarniisi (katte -s eterniit). Hoone alakorruse s i-

napind on kogu ulatuses jõulise rus eerin ga, korru.aed on 

eralda ud eendu ~a j pro ileeritud laif.l TlahevöUga. Hoone urka

del eisel, pa -orru.sel, on 1· iad nur a.liseenic • sif ssaadis 

o mõlemil iivel kaks aissepä.·· au, mis ··;· is ta· ud laiade pi-

laetritega. Ustel ülal kitsad valg.miku.d. Uste ees l .! mada-

lad kivi tre .. ~d. ende i.iateem i Ul ·al on -orr pär e, a.inul t 

äärmised, 11ste kohal asetaevad II orru aknad ooavad t i teat 

laiemat vahet. agaküljel o -&d rtU ita d. keskel ( aalil) 

3 akent, siia tika nin i.:yal t s kal{s. 

petika.knad krohvile .maali tud r .isti uga. 

s u.red, 6-ru.udulised. loon katus 1 on a·· 

kül.g.fa saadi< k· s aegmen aken t luka val 

uu.duv ·e. aoenda.vad 

v. ad on eejuures 

eetriliselt uõle~is 

at ·seks, o eaf· -

saadides iiks. oonel on ma.dal k ldrikor u , mille aknake ed 

asuvad põtJlkorruste akend g koh 

on II korruse kõr~sel lai rõ u, 

ud doskaan orderi s • õdu 

ti. oone esifasaaodi kesl..el 

ida kanna oo 4 Paar· t e 

inna 1 ei ole äUWlud. 

oone atusel an nur el .. ak e väga m ... ai i vset kor stnaPiipu, 

mis on ~ junda .. ud vöö e j k niisidega, seejul.U'e Ulaää.r o ab 

ee du j p otileeritud #nrniisi. 

Hoone siseru id on r- gelt snfllaadsed. uur saal o b 

pe g 1 õl iJa 1 e, llel profileeritud jah õikega kauni 

tat d arn11 id. Ho oa oli rida su ärasaid akla sitsiet-

likke ka labje, mis k • is ta d vaasideg ... , k , ii sidega ja 

drap eri wl rll · o iiviga, girlandi a jne. jude v ged k -
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lid olid v~ a suur e mõõt e ega. 1964.a. olid veel mõned riis

med ahjades sailunud. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikuke hituseks. Eel

kõige järvele laskuva reljee~i tõttu on hoonel ansamblis monu

mentaalne mõju, mis rõhuta~ud ka ehituse massiivsete, kuid ta

sakaalustatud royortaioonidega. Ehitus võib pärineda III

-XI saj. vahetueelt. Ta on kasutus 1 kool1hoonena ning r. ul

d av s seisundis. 

Kõrvalhooneid oli mõisas palju, nmi asu.sid pargi äärtel, Va.id 

mõned neist esi äljaku järveäarsel poolel on seotud korrapära-

el t peahoonega. Hooned on enamuees hävinu.d õi ümber ehi atud. 

Olulisemad on: 

Ai -kuivati on suur ja massiivsete proportsioonidagu ehitus 

pargis. Omab krohvimata maakiviseinu, mille kividevahelist 

kroh i tagasihoidlikUlt dekoreeritud kivikildudega. Hoonet 

katab seintest kõrgem laaetukat ega kelpkatus millel lai, 

profileeritud rääatakarniis ülg~assaadidee ja poelviilu kelba 

kolmnurga all. PoolVl..a.lu all on otsufasoa· did.es lui v~'1eVöö. 

Hoone nur ad on kujun at1.1d lo:ohvi tud jõuli·" te nu:r a ru. tik

kvaadritega. Aknad omavad laiu krohvi~äriaei nin õned peti

kuna ehi atud aknad krohvi tud pindu., milleiõl aken aau.b -vaid ü.la 

osas tiheda raemistikuga ( 12 ruutu). oonet VÕib lugeda stiil

seks klassitsistlikuks ehituseks, ilmselt XIX saj. algusest. 

Ilmselt XIX saj. lõpus on hoonet pikendatud ku~vatig , mis 

omab lisaks juurdeehituse kü.ljel. Kuiva i, mis aidast erald -

ud tule.mü.llriga, on laotud krohVikGlt"üeta lõhutud maakividest, 

:vad, karniisid ja. nurgad laotud ellis es , viimased ham llVa

te plokkidena. Hoonet ning juu.rdeehituat katab viilkatus, kat

teks la st, rääatad ki ·tsaste profile ri tud karniis1dega, .mis 
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viilude "' 1 krepitud. iilud~ i pudcs on kit ad kõr ed astmik 

iilud1 mill l alläär toetatud astmeliatele koanusekuj liatele 

konsoolidelc, ülal a{::.a on luie:~.d, profileeri·~ d .ka!•niisid. :Eron 

tooni ke ·kel on kõrge ka ... ~petik, millel kõl'ge, kitsas .ka..u"fron

oo:n. Selle kennc.d toetatud taus ast.telist lo koon ael~ujuliste

le konsoolidelo. Akn~d su.uruselt ja ktlju.ndu.aelt korde.Vad vana 

aida aknaid, kui · ellisäärised on krohvimata. ~ee .a võib k• 1-

ati 1i lugeda JCI saj. IV veerandi ehi tu seks, mis lahenda d 

histori tsistlil\:e stiilielementide ga. 

!i,ü.rj at 1( '?) o.n suur maakivi t ahi tu s, mis s .. ilunud os&J.i ol t. 

Hoone sein krohv!ma a, kuid kividev hclist krohvi tagasihoid

liku.lt dekoreeritud kivikildu.d ga. oonet ka u (o iselt stli

lu.nud) kõrge kelpJtatu.s, millel la:L, eenduv ja pro:til.;.eri~u.d 

räästakarniis. loane nurgati kr hvi tud lt:> edal.a Ul. .. galiaeenide

ga.. Uksed on k·>~ tud lameõ.a te käa:rtog aknod ~amu ti. .Umad o 

kõrge e petikrJ~endega, mille iilausa Vt..~d 12-l·uud. ü.ine akan, 

allosa krobvitud. Kõik avad raaru.i tud kxohvj.ää:ristega • ..,ee gu 

võ:tb hoonet lugeda peahoonega semaaegi;,leko ja -Gtiil eke. 

~ on ,;;Uur ja massi i VnC krOllVJ."!:Ud mac J.Vie. it S, lrrohVi tlld 

aeintoga .. Hoonet k tab kõrge pooL'I{elpkatu.s, kattel~s o-l ivi 

(oa •t la,at), oruab kitsaid profileeritud rääs aKQrniise ·lg

fasoaadidol j~ poelviilu l\:elbakolmnurg·~ all • ..:.nii" saaadi k skel 

on mwal kol.m.nu.rkviil, mille ltarniis kordab räästakarnii i 

vorme. oone aknad on la.meda kasraga võrdlemisi autli'ed avad, 

raam.istik 18-ruu.duline, aknm seej u.r s aseta d ü.htlas e vah -

deg • Pool vii~us väiksemad nalinur ~ a ... d lakaa.t...nud, kol.mnur -vii

lus üm erehitatud aegwentaken, mis px~egu meenu ab risti. Hoo

net XÕib lugedu peahoonega übeealise.s ~a semustiilseks. 

e kuid täies ula-
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tu~ ~1· ehitn ud ro .ard~orra eg·. Hoone· ·ea üljal on 

·ugevnlt eenauv keskri aliit. Ehitus on kaetud urd elpkatu

sega, millal kasutatud mur na.rikat . .1{ tusek· ttelcs o pl kk ja 

etor jit, katuserää tad on väga kita d prof.ileeritu , kPtuse 

murrajoonel puidu.t, ~uti profileeritud. oona in~d on 

lõhu ud .m akiv"dest, nurgt~d kroh l.ttt nl.l.r li~eeniden j . oh

vi ·ud öö klll~eb ka räästakur iisi :all. Oa, viilttdest samuti 

krohvit d, viil~ tipp .llia.nae.rdtoa akna kohal v"-ikese kelbako1 -

nurga all aga. kae d Püstlc.tudadega, mille ae.är teri t ud 

lihtsaks ehis:;itsi s. Laud iilus väike segmentak • Hoone ala

korrus aknad on suured, 3-poolega ja 6-ruudlllised, raamitud 

tellistega, viiluakn on kits ad • väiksemad j 6-rllud tllised. 

Roone·t vÕib lugeda XX saj. alguse ehi tu e ka. 

c.heosttlir.a. 1 isa ü.da paikneb as.djär e 

voore j amil, PG oone · se seb pargi t akUljel~ Hoone et~ 

is esk~ lõig ad j .... b suur S adjärveni 'sk4lV 

mõisa Ud'm läbiva ueega. Teeo 

sivälj ak, 

peahooneni vi.Uj · piirat d 

l'i~gtee-a ja ääristutud vrbakujuliso hästi omponeeritu.d puude 

tppidega pujst• ga, is ·soleerib oargi t umiku maastikust . 

ee järve oole on väljaku äärtel m janduc oo eid, is ühen

da ud ringteega, oa t varjatud puude u~pideg~. P gile lii

tub suur .metaaPa:rk sis eeõidutee ja Saadjärve vahel, kus v· da 

val t looduslik saare- ja san lepamets omi; vabakuju.J.ise lookle 

va ringteedevõr~. ar i põ iosas alit evad Pärn, vaher, s ar 

ja tamm, rikkalikult on e iväljnku iires ~sutatud ude 

m:t.l dekor tiivpõõsuid. o teel Kttkulinna õisast kuni S!!ad

järve pargini järve kvldal remmelgaallee. Parg.t iires erakord 

sel t palju ümmareusi tahutud granii t'Jostike i lutt- d ad e tar

be s. i)aadj ·· ve kaldal vee piiril hii rahn tee e sõlmes. 
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Par i seisund on halb, nar.'lik ecivälj·-kust on täi s ehi-

ta u. individll alel id, metsapark t .. iesti võsas unud; muutu-

nud met Hks, jär iiärne lee hääbunud. 

õisant kuni l km p ·kneb m t a •·ärel mõi nike perekonna-

kalmistu, kuhu mäetud von Koskull 'id. ende kal udel o id J .. -

niidint puht"lt tD.hutud -õrrrod ristid ja mõned hauaPla did, 

.mis val.davu.l urustatud. aJ.mif'tu on piir tud kõrge o 

krohrt tud muakivl.llliiü.riga, milles kõrge üha .kaaravaga vürav. 

ä.rav .aar on kõrrre, kac~ek nad toetav laJ.ale astmelise 

proxiiliga ~ umivööle, ärav on ise kaetud eenduva profileeri

tud kerniif'iga, esikälj l on ää.iat&Vad lamedad laiwi liseenid, 

mida lõikab clu.mivöö. Rau.dvär&V vär~vc..av as t on hävinud. ära

vat VÕib lug a~ klassitsiatlikus stiilis XIX saj~~i algQse 

ehi tuoeks. 

ülasta'tlld ii ati 1974. to., pildia·tatl.ld 964. a. 
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67. üü"tlimõis. 

Mä. aa IV n. Ki t,:isse Pa ni • kolhoo ( Võ u. kihelkond). 

PeahoQ~ o1i keskmi~e su~~usega kahekordne telliskivihoone. 

millel oli VaAD.knl tiiva, k:l.taam je mad la.m 'PJ1el:ordne juur~e-:

ehi tu3. ?õhiko .... us oli kae·'u.d lameda kelpkntull!egn, ·11e1 esi

fassaadi kosktelje1 oli kolmnurkviiluga kaetud lai, KUid taga

sihoidlikult eendQV keskr~saliit. Samalaedne keekrisaliit oli 

hoone tagaküljel. ..ääste .. ksrniioid olid lai3i j& profileeritud. 

iilue asug segmentpetik. Tiiuhoone omas esifaasa is teisel 

korru el lrahti .... cke rõduks a11 .... Lud esiküJ.je, kus räästas ~oeta-

sid mõned doskarna orderi sambad. Aknad paiknesid korrapäraste 

vahede ga, keskrisal.iidis 3 altent tihed ·~ma vahega, seejuures 

aknad olid kõrged, 6-ruudulised, puuduvaid aend~id etik

ak.nad. 

Hoonest on änapäeval säilWlud ainult põh1korpu.se alakor

rus ja kel er. Ta on ka e tu.d l eda poolk lpk"' tase ga. SäilWlud 

on ka esi~assaodia lai ep1podeat ja sellelt la ·uv lai raid-

kivi rep~, poue~t ääristatud ala kivirinnat1seba. Kahel 

pooJ.. tre PJ. on nelj ~ Wl.ulia d ollali akilaudaed puhtalii taha· u.d 

·aniilisambtld, millel vüög so el ja v"dö ka tipu. lähedal. 

l10011e agai'asaa. l.a o sawl..lti osalise 

ko al lai o e ning s 1lel t laokuv 

kivi.trepp. Trepp n lõp tti ud .tnadal 

··.:~ J. d kes' J. al.ii 1 

taas, kuid kõr e rr'd

r aidki i ulpad g oli 

ää.J.'is·tu ud a a betoonis~ ~~~ tud jõulise bal.lu.stra g · · el 

ool u.st on ris· iid1a siin hoona tat-)~ljel suured liidetud 

4- oolaed 3k.n · • 

Hoon t võib lugeua kl· aa·tsistlikus stii~is ehi uaeks 

• .A. saj. I 1?001 kel·t, mida o hi je.m or uvaJ. äi da ud, 

trepid näiteks rekonstr eeritud alles aj. al sa. Häris 
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Su.ure s I sam aõj aa.. Sä.ilu.nu.d osa .. asu us el elümuna ja on hal

vas seisWldis. 

m~ntidens üksi.k:.1d. Hooned • ··ikneaiti. e. hoonet~"' •an.J'Clt of3 tud 

rol.lla..ra.:lli5• põrüos· s nelinu:r!~3a ~Soj.välj ~(il äär tel. Ol11.li3emad: 

ga poo' elpkutuueg~. Ql Iuas·adidel ja pooliilu kolb ·' olm

nu.r '"'"tt all lihtsa p;cof'ileerille;, ga lut.ldk .... niJ.sid. Hoone n cad 

l'"'ujund atu.d so.klisims11 ii tõusva e nurt;<llioet.mia e~;r J pool i ilu 

all kt4.,,-eb lai Vc.hevöö. ""'sif'assaadi keskel on 1 .... 1 jä.madal 

kol.mrltU·kviil, mis ääristatu.d eenõ. vc:.. ja ;;roflloerl.vud kro!1vi-

~ H:t·rJ.iisiga, iilU alusel rru:niizil S e ·aur.;a Orm lin"tstwJ. 

iilus en su.ur segment aareg::1 ava, poolv·iludes suured 

lakauksed, mis kaetud. kalus2bamt s· ria laudveo .ri [,a. Keskteljal 

r:~·knev _ eatl .. ks omab lumeda aar<:Vc:.;, .mille - ohc: ki ~&.s simss. 

AJ.gsed aknad OI- kitsad, ~~u d kõrged, nelinu.rltsed. oone oli 

sisae lane;emaa. a Võib pärineda 

olles stiililt klasait iotlik • 

X saj. I poole keskelt, 

• aj an@shoone, millest säilunud maaJ•·ivist .e tellistost k:rohvi 

~ a·t,a miiürifragmente. Ehituse er;Jik:ilg on ! jund<i'tu.d. 4 ka· 

kuga, mille kõreed kaared toetuved talu.mi vöödel e ja l seenidel 

aarpetiknd, liseenid ja hoone nurgad l·iotu<l ~llistest. Kaar

P tikuteo on tellisäa:riotega väikesed Umaralm· d. Hoonet võib 

lugeda h1stor"ts1atlikus stiilis Ir saj. II ~oole keskelt 

pärinavaks ehituse' s. 

ark on vaike nin segas1iiilis. eahoone ees on lui ne~urkne -
regulaarne esiväljak, mille kesktelje e suuna ü.ka mõi sasii-

d amiku kolme \#eest. Peahoone ta a on väike ab ujul1l1e par-
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68. SlRGO mõis (Sirgo). rvalmõis, ktlu.lus Luunj .mõiso. juurde. 

Luunja lr/n, Luunja ovh os ( Tar u- • ja kihelkond). 

Peab~2._ .. (?) on väga äike maa- ja t llis iv· oone, millel o a 

seintest on õhukese krohvikihiga. oone k tab laastukattega 

ja ki salt üleulatuvate räü~taQteg· iilk~tus, otsViilud on 

telliatest. Hoone väiksed, 6-ruudulised aknad on kae_ud konst

r tiivse telliSk arega, a.kruld ise nelinu.rks d. Yiilu en on 

väike, 4-ruuduline. Xaaaaj al hoone 

oonutatud. 

-nevõrra Umberehituote 

1 tu st kasu. tat~..kse elam.una, ta on re.hu.ld u seisundis. 

rva1hoonea pea kõik hä inud, säilunud on vaid aremetena: 

hi (?) -suur krohVimat maakivihoo e, ille avade kUlgedel 

ja ~~k del kasutatud elliseid, viimastel h bu ata plokkide

na. suured uksed kaetud lameda e kaartega. Hoone VÕib pärineda 

XI sa·. I poole kes elt. 

Park puudub, on m.õned leht uu.d mõisacliidamikus h jali. eahoone 

ju - de kuulus ed. 

iilaata~.~ud jr ldistatlld 1972. a. 
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'artu k/n, sootaga sovhoos (Äksi kihelkond). 

Pe on keskmise s~usegu Uhekordne kivihoone, millel 

madal (esikUljel reljeeti tõttu kõr e) soklikorrus nin kesk

osa ealeehitusega kahekordne. Kaasajal on hoone ehitatud ka

ga ul tusea kahekorruseliseks. Hoonet katwb lame viilkatus, 

peal ehitugt samuti lame .vi·lkatua, põhikorpusega risti. Alg

sed räästoka.rniisid säilunud l,)ealeebi tusel, kus kolronu.rkViilud 

on ääristatud laiad j eendavate ja profi~eeri ud arn1iside-

ga" villu karniisi all veel vahevöö. Ki taas profile rin-

ga vahekar~~is kulgeb mõlsmi korrQse aknalaud&de joonel. 

Ka aokl\.el on eraldatu.d kit a simsig • Hoone e .... i- ja taga!t!iljel 

on kaheKorruseline o a kergelt eendu.v. Esifassaadi tiibadel 

on uksed, mille ees laiad podestid, toetatud tonnvõlvig kõr

gele oklil • P estidelt laskuvad kõrged ja laiad puittrepid, 

millel astmeline ääris. Podesti kohal kannavad ka u.at d skaa

na orderi sambad, seina ääre 2, esiküljel 4, viimas seta

tu.d p ari ti. Katuse algne kuju (arvatavasti kol.mnurkviUudega) 

pole säilu.nud, samuti on hävi:las vasak tiiva sammaatik. en

du od külgrisali1did on hoone tagafassaadi tiibadel, mis kae-

ud .Y..olmnu:rkviiludega. iilud on \l.lnbri tsetu.d räästakarniisi 

vorme kordav .... karniisiga. Ka kü.lgrisal.iitidel on alma alus

laudada joonel kulgev ki as ahekarniis. Risaliitide välis

kUlje an lam~ j~ suur nelinarkne petik, millel 2 Pilaatrit. 

lloo.ne alm<::.d on kõrged ja ki sad, alakoxrusel 8-ru.udulised 

ülakoi·rusel .m.adalamei, 6-ruudulis d. liakorruse keskosas aknad 

( 3 ·k.) paiknev~ ühtlas e vahedega, tiibad l esif saawis esi 

neb liidetud 4-poolega aknaid. Pealeehituse kolmnurkviiludes 

on suured s e gm entaknad. Pe cl eehi tu s e korru te vahel on lame ja 
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Pikk nelinurkne petik, is u.l tub 3 akna kohale. Uksed omavad 

valgmikke, on hi.lisema tahv dds ga. 

Rllw:U.d on hoones an:filaadsed. Hoone on seega kla its1st

likus stiilis, võib pärin da X saj. I poole keskelt. Ta ehi

tati kahe ordsel t 197o-7l. a . asutamisel ad.ministratii.vhoone-

na, sä.J.lunud osa heas seisund is. 

Kõrvalhoone d on mõisas suurel hulgal, paljud neis säilunud 
-

algsole lähedase ilmega. Hooned Paiknovad su~tea fnnktsionaal 

setes rühmades mõisasiidamikus vä1 teede äär tel, mitmed seot\ld 

p ahoonega korrapäraselt. 01 liaemad on: 

e tnike ja taenij a temflj a (?) on äga pikk ühekordne kivi 

hoone, mille ~ks iib rekonstraearit~d ilmselt veel koaanlikul 

perioodil ka.hekordaeks. teine titb kaasajal. Hoone on kivist 

ja krohvitud, kaetud kaasajal viilkatu.seg • Hoone al.g1e katus 

on omanud ilmselt karni.iae, mis pr e gt1 s ina ... innal ahevööna. 

Tingituna. :relj eefist on hoone tiibadest ü.ks kõrge al, eral.da

mas tule.müür. lgseid almaid ei ole aäilunud. Ulitua võib päri 

neda nx saj. II poolest. 

Tööiiselamu on väike ühekordne ohvimata ki ihoone lõhutud 

maakividest ja tellistest. mis äärista ad avasid hambuva e 

plokk dena. oonet katab kõrgo viilkatu.e, katt ka laast ja 

rääatad lai UJ.eulutu: all. Yiimane suriks.paar iUus koos 

peaniga Qvat~d. Vii~ud aetud püstlaudvoodriga, mille alaotsad 

teritatud. \knad on su.ured ja 4-ru.udu.J.ised. Roone võib Pärine

da viimasel t saj and iv ah e tu s 1 ·• 

Ait maentee ääres on suur ja lai k:rohvilD.at .maakiviehitus, mis -
kaetud kõrge kelpkatuaeg~, ka teks laast, räästad lihtsate 

laudkarniisidega.. oone nurkadel ja avadel kaau.ta"Cud t llist 

hambuvate plokkidena. Esifassaadis on kaks hiljem kinni laotud 
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laiad kaarava kõrgete kaartega~ Hoone võib pärineda XIX saj. 

keskelt. 

Ait-kelder asub reljeefil, .mis võimaldab hoonel keldrikorruse 

otsafaseardis täiskorrusena. Ehitas oA maakivist soklikorrusega 

mis ocslisel t krohvi tud nin krohvimata tellisteat põhikorraae

g • Kaetu.d kõrge viilkatasega (kat eke eternil.t}, millel kitaai 

astmelisad rälista- ja viil~aluaed k ~iisid. Otsviilud on pUst-

laudadest. On mõned laiad ja l&me k.aarega kae ud avad, mis 

kinni laotud, mõned väikeaed nelinurkaed aknad või petikaknad. 

,. elder võib olla vanem, XIX saj. eskelt. p alaehitatud ait aga 

XIX saj. lõpust. 

~1-d~ on .mi.tmest (3) uu.rest hoonest koosnev ehituaterühm, mis 

paikneb VÕrdlemisi ha· aJ.i. Kaks on l a vahega, k11id paralleel

ael t ... eed hooned Oll väga pikad krohvimata .cnaakivfr...ooned lõhu-

ud kividest. Hooned on kaetud seintest kõrge ate viilkatuete

ga, m!.llel katteks laest, räästad laialt iileulatu ad, toet" tud 

Viiludes kansool aladele. iilu.d, mi.lles lakauksi ja aknaid, 

on Püctlaudadest, alle sad teritatud. lJmäd on saured ja lame

dad, kaetu.d lamedate kaartega ja paigutatud ühtlaste ahedega. 

Uksed asuvad hoonete otsafassaadides, on saured ja kaetad lame-

a ka,p.rega tellissillustega. tlhel ehitllsel tagok ... ljel adala.m, 

ku.iu vol C.lemisi pikk jllurde hi a, mille mat rjal a kuju kor

dab põhihoonet, vaid e.kn on ki samad ja kõrged. · õle ad lau

dad võivad pärineda viimase s jandivahetuse piirilt .. 

Eolmas. l~tt on väga pikk õhukGse krohvika ·tega kivihoone, 

kae · d kõrge poolkelpkatu.soga, .millel üleulatllVud kits d raäs

tad ja laes ukate. Aknad on suured, ruudukujulised ja 6-ruudu

lioed, paiknevad üh ·laste vahedegu. Tiibadel on saured, lameda 

ka .. rega uksed (osa kinni miiü.:ritud). Hoone võib pärineda nx 
saj. II poole keskelt. 



- 4 -

''ünid { 2 tk) :s.sse idutee äärel o telliskivist l tud 

laiade tulp ega, mille ahe · t .. idetud rõh päankude a. ooned 

on kaetud kõrg te kelp ~tuste a, k~ ~ks laast ja et~rniit, 

·· ;.sl lih me lQi uud.!r!3l"niis rüäst all, t isel kitsalt ü.leu.La-

uv rä~stuo. : ocned võ1~3d pärL~cde XI euj •• I pooleke e.t 

~ põlluJ. on vä a pikk me. i vihoon .... , k:rob.v imata seinte ga. 

Avade kü.lgedel kasutatud t 111st. Hoonet katab kõrge laastu

k·ttega viilkatua. millel 1· alt U1eulatuvRd rää tad ning 

:katuseh. ja lähedusea väikeste ka ... u .. teaka.'lde ( tu.u.lutu.saknad) 

rida. oone kiU'cl väike juurdeabitus ~tteru ile, mis samu

ti maakl. Vist ja laastu.kat ega viil.kutuse all. Kü.t ruumil sa

le telliakivikorsten . oone rõib pärin a X saj. II poole 

15 ~ ·~erandist. 

Park on väga väike, vahe~lt .eahoane ü.rober, kusju.~es hoone 

ette mooduotub väike esiviilj -~• mis ä .. ista u lehtpuudega 

(saar~ j P~cli:us) ja mõne ontrastse sega ning dekoratiiv-

põõsa eg • 'aga äike ehie ed, mis läheb al~ ~uureks Vilja-

uaiaks. ::.rk eriliselt kujund ta. Kõik kõ aL"looned aik-

e ad ~vatu.lt Soot:.ga voore nõlval, osalt ise i harjal. See a 

on iaac:i.i.damik maast us .ugele nähtav. aan eel on äike 

lõik alleed. 

·· asta ud ja p · is ta u.d l.97o. a. 





70. ~AABRI mõis ( drepsbof). iigi õis. 

Tartu Ir/n, M. Härma nim. olhoos (Tartu.- aarj kihel d). 

Peahoone on väike ähekordn ait hitis, mis k tud viilk tusega 

(katteks aterniit), omab laiu lihtsaid uitkarniia nii räästas-

el k•Ji vi.iludel, Viilu l arniis kl'epi ud. Seine ooderda-

tud rõ t oodrig , nllrgad k etu.d pastsete kits te nar alauda e-

a. PUI gi küljel hooue akn~ · utatud :· -;1 , s e van d ga, .ke k-

teljel paikAeb kahe~oole auk , ·a ~~a as laa 1~~ • ' eit 1 

:fasaa idel esineb ebakox.rapär semat akend pai tu.a • .Aknr on 

väik aed, 6-ruu.dulised uing iira·ud kit te piirdelau.d ad e ga, 

uk el oh ääris .... d laiem • oone t~ .akäljel on tii al väike tuu-

lekoda viil tu all, . E& 0 &. "l e a&ll.Ud .... . ap·· Val .1. uu.mid 

hoones on anfilaadsed. 

hoone võib pä ineda .Il s j. keskel või III vecr~di · t, 

ta on kasutusel korteritena nil : h aa .u ia·\ . .rrt: o. 

Kõrvalhooned pea kõik hävii.~.ue., neid oli vähe k.,. algselt. Siiilu

nu te .u1 g ... s ei ole ir j el d aru i t:rilä · s e id, on Uk sikud väike sE:d maa 

kiviehi tused krohvikatteta sein e a, mis suvad pargi äärel. 

'hel ai d :...1 on se koh ae. taarv 1852. 

Park on va:ike, ku.id he tasemeliselt t oa a d vabaplaneeringu.ga, -
kus peahoone asetseb äärel, te a ühele kaljele jääb pargi pool 

äik-se väljukug , teisele- m' ·andueboone. Park koo eb valda

valt vahtratest ja pärnade , nendeg on kon rastis üksikud kuu

eed. Pal.ju on sireleid vahetult peahoone ju.ures. Park on rahul

dava seisundis. 

· last ud vii ati l97o. • , pildis atud 1964. a. 





71. i €).mõis. 

annu k/ n, V. I. Lenini nim.. sovhoos ( 1!annu. kihelkond) • 

.;..,..!)]~ en ühekordne pnithoo.na, mi<l a h:I_ ·s te remo tidega mõ

nil!.c;d r:liiäral r10 onu. ta tud. H.onnet katab laial 't ü.leul~.tuva.te 

rääs-astor;a viilkatua (katteks eternii ) , millel viiludes 

viimane sarikapaar jE'. penn avatu.d. "'liilud kaetud püstlaudade-

ga, seinad rõhtlaadadega. ~ on h~lisema raamistikuga, ke 

ise suurusega. ja kõr ~ed. oone võib algselt pärineda XI 

aFt..i. J.õpuveerandist .. Ta on kRsutusel elamuna ning on heas 

seisundi. s. 

hüvir ... ucl, alles iiksiku:tost adal--J. aoeme • ..Järki-

wis t; vääriv n ainsana säilWlu.d pui "!ituulik, mida a.ga ei ki:r-

jeldLta, ~a ta lQlitati 1975.~. koostatud arhitektuuri-

mäl s~is e nimis usae. 

:n·k c..n äike ja eriliselt kujWldamata puistu. peahoone ü.mber, -
mis jätab hoo e esikülje wõrdle ·ai av ~~a . Om~b väik&se väl 

jaku esikülJe~, kus rohkem majandu.shoov. Et mõisasiidamik asub 

t.rtajä.t·ve k~ldaJ s~~·gu vaheplb.tool, on pargi vä.ne ec1ki 

puud ka.Lq;cle .mä:r:gatavad, hoone juurest avaneb ka häid vaateid 

järve e. .1: u.liik:f.d e st on tamme d, hobukas tanid ja kull s ed. 

ar g1 seisund o.n r ahu.l.u a il. 





72. ==;..;:;;;.;;...._..m ... õ_i ... s ( Tammi s ) • Rü.ü. tli.mõis. 

' artu lr/n, Tammistu. Invaliididekodu ( Tar u. aarj ihel 
I 
I 

Pe oane on keSkmise suurasega Uhekordu 
J 

ki !hoone, millel 

kõrge sok.likorrus ning kahekordne ke ti äie lll.atu-

ee VälJ eehi ta tu lakak l':'Z'Ua~ mil.le aknad avanevad ots s saa-

dides. Hoonet ka ab kõrg viilkatus, samu on viiikatus kahe-

kordsel osal, mis aga risti õhikorp~s kQ~~s arjale, harj 

s as tasandis. Katuse "tt e on e erniit. ····atakar isid on 

eri uju.ga: kü.lgfassaadides on karniisid laiad ja eend.11 ad, 

prof'ileeritlld, viilllde all en nad kr pitu.d ··e viilu all jätka

tud laia vahevöö a. ····stakarniis on krepi· w1 ka pealiaehituse 

kehal., kus Jätk~ d 1 a vahevööga. iilu karniisid nii pee~e-

hi u.se kolmnurkviil · ber., kui ka t>tsafassa i ii~uüärtel 

0 kit , eenduv ja P.ro~ile ritud. iilukolmn rga tipus o~sa-

f<;,i. saadidel on akende kohal veel lai vahevöö. i tsa.m vaheV'oö 

kill eb aknal dade joonel põhikorr11sel. So el omab jõlllise 

ru.steerint;JU. Vcr ik s l t en seinapind liigendatP.d nv.rkF.ldel 

~ ade nu.rgaliseenidega nin hoone keskteljel on õlamis as

aaadia pealeehi tu. e 1 Uf;lel t 4 laia pi as tr it lai baasi ja 

kauni te ko posi:t:tk.api elidega. 

ru.st, ~õi tee orru. 

la rid lä' iv kah e kor

vahevööd. ilastrid eetavad 

kolmnur kviilu karniioi tu; t l ~-:ta V'ööd, ise nad toetuv ad sok-

lile • .Joone hikorruse · d on rged ju kits 
' 

aiknevad 

ül tlas vahedega, keskosa 3 pilaatri te ga eraldatud akent 

(esifassaadis kekmine uks) • .A kn.,;od on .... istatud l'datla kr hvi 

ääris ega, on 6~udu.lised. asugused on peal ebitu.ae ja 

11ladess avunev aknad otsafassaadides, kuigi m al • 

Kol ur viilude ja otsafassaadide viilu ipp des on krohvi

ää:ris ega segme ta.kn • ~egmentaknacl, seejuures võrdlemisi 
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suured on k katusel mõlemis kü.lgfasaaadis kaks kummalgi fa -

saadipoolel kahel pool .PaaJ.eahi t11at. Hoone otstel on alakorru

sel aken vaid kes el, teda cl.äristavad pet· aknad. Kõllide põ

hikorru.se akende all on nelinurkse sokliaknad. 

toone asikiiljal on kesktelJal pea'.u.kse ees lai terrass. 

!llillel t l sku.b lai raidkivitrepp. Nii terras"'i sokkel ka.i ka 

trepi kõrged äärised on rusteeritud nagtl noo egi kkel.. Hoone 

tagafassaad is on samuti suur juurd.eehit\1 - paJ.kon, . s on 

ühekordne kivist ehi s, su..lg des f'assa i keskosa pe kogQ. 

laiusal t. ema katus on e1sc korru.sa rõduks. Juur eeh:ltu.se 

seinapinn ad ja sokkel on k\lj anda ·Ind nagu põhiho onelgi ( rus te -

x ing, l.iseenid, akende äärisad j .ms. } • aid rõdu.karniis on l1ht 

s statud, ustmel.ine, parki suuna.tud aknad on kitsad, keskmised, 

isegi ühepoolsed. Algset rinna~i~t ei ole säilunud. ~okl~s esi 

ne ad kõrge kuarega väikesed sokl1aknad -või lto.arpeti.kud. 

uu.mid on hoones põhil.isal · .fil dsed. 

Hoone on seeg klassi tsistlikus stiilis, p .. Y.inedes ilm

~ 1 t XI saj. I poole keskelt õ1 II vecx-and1st. Pa:uton Võib 

pärineda aga juba s "andi II .oole keake~t Jõi lõ~ st. Hoonet 

kasutatakse in aliididekodu õhikorpusena, a on rahuldavas 

seisundis. 

Kõrvalhoone d on võrdlemisi arvukalt, ad i ole valdavalt -
peahoonega seotud, vaid paikne ad Uhtse grupis pargi käljel. 

Hoo~etc hulgas domineerib: 

~aut-tall-elamu, mis on suur, mitmetes hoonetest li~detud ehi 

tusterühm. Ehitused on krohvimeta lõhu ud eakivist, kus aV2-

del ja hoonete nurkadel kasutatl.ld tellist, nu.rkades seejuures 

humbuva e plokkidena. Akn d hoonetel on kaetud lameda aarega, 
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uksed ( su.ured ja kai.le .t:'oolega) kõrge a kaare gp. aa.rsilluaed 

av J on kergelt eenõ.a 1d n:ing k e-~ild k arn:ontoo.niga.. Aknad 

on kes.tUnis au.uruse · , körged ~ a 6-ru.u. u.J.ised, kuid v l~;;kOJ;>

pu ... n ..... c ;,. in b kc.o. ea uel.i.r kseid, 6-ruud 1 i aknaiõ.. Hoo e

terilmas domineeri"i.J korg~, vi.i.lk ~u.se a ku~ ~Uti l8.U cJ10one, 

millel k.i~aad iileu~atuvat1 ru . .äatad viilu es -~taetud nu.dudega, 

külgfassaadides on sarik~jaluu kujQWlatud. te iilu tipus ou 

lakaukse kohal telll.sää.risaga ii..m2raken. rornaselt on viilka-

u.stega J~aetud tenaga PHI'c leelne !_~.ud_~..2, ja e.hekorpu.sed 

n ·1g elu.m.u.. Katusek t .. eks on katusekivi üi laast. Hooneterühm --
Võ:lb pdxi.nada ·~hisest ehi:l;usperioodist, lm..9el t XIX saj. IV 

.vrl:_ ( • .t1 stn:r nin ~egas iilis. Pe ~OOCJ.e ees on regul.&arne esi-

kiil"el. ül.jaku ii .. el korr.c_.)är~seiC ~uY.deri..:au.. äljaltU ker.,ke l 

a.:;~ v· bakujuli...,elt ül .. ei.kpu'ldt heas pnigutuses &rUPiti: tamm

-nu.lz ... 1üike poolka .. '3rekujuline, kü.lgedel kahe ammega rõhuta

tud ülj ak on ka "!'\i:lhoone taga.. Siin piir ~onnae l~a õned puu-

deri ade fragmend:ld. s.r~i •)õhiomJ.. on nga Pf:ahoon st õltm .. a.tc. 

· au.b k"il,; el, o hea tasemeline v o aku., uline p k ~ mil1e ta ent

ris SllUr ebakor.r pära"'e kv_juga tiik sc.areg"" keskel. Saare ühel 

o ·saJ. kõreendik, kus võis &~uda. P' viljon. Teine paviljonikoht 

o.n CirVotava ti sirelitegu piirH ·ud rL-n~is pargi äärel . • iigiga 

kälgneu kolmeosaline keskväljak, mis äärista~ kon rastselt 

tH.ttte kuuserü. 1 dega õr uti lehJc )uudega (kuusk-vaher-saar

pärn). On ka rühmi ti nulgi. Pargi Piiril okasputldest rida ek

rsazn.ks. Esivälj ul o.. · 1eri nult,rud kõr ~ paJ.aamnu.lg, par

gis ka sead e:rm·· 1d i. Park on hooldei ud, e ed korra • 

KUiastatud viima i l969.a., Pildietatud l9El. ja l964 . a. 
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73. .. f - AAl&JA_Eastoraat ( orpat st. arien). Kiriku.mõis. 

'artt1 Jinn, Heidem. nni tn. ra·oon ( urtu-.. a ja .... ihelkond). 

õ · ? e on · hävi..'"'lu(l., · UQe~ti hoones a ud. 



' 74. • LA /Uue- ir j,/ mõis (l eu-Kirrumpäh). 

Rõngu k/n, Teedla wOVhoos ( Rõngu. kihelkond). 

eahoone on keskmis uurusega ühekordne medal kiviho e, l!lil-
-

1 l oaiUi.selt väljaehita d lakakorrus (puidust, kr hvitu.d), 

l a ood Paikn v ~ hoo.. n tntel nin peaJ.i;;.chi tu s 13. eid on 

boonel mõlemis fas aadi kaks, paikne es enamvähe sümmeetrili-

sel hoone ·11 el. 1 tu s ning peal eehi tu.sed on ka e tud viil-

ka us , kusjuures peal ehituste põh~or ega ristavad katu 

seharjad on viimasest vähe kõrg mad. atuseräästad on laialt 

ülcul· "il V , suri.kaj • ad kU,J a ud. Eriti ldult ulatuvad üle 

rä.ästc. pe sehi tu e viiludes, ku.s vi· sed sarikap id ja 

pennid ava d, sarikajalad j neid kan vate .I'D.lll"is wie otsad 

k jundutud. atusekatteka on c~erniit. oone ·gakUl.el 

n pil d t ~ da u.d k rgelt keskosas peullsehi ue e vah 1, &fai:f'a -

saadia nend alused osad aga eendavad kergelt. oon l on väga 

ri ava ilmega aknaid, lled hulgas k ka sae seid muudetud 

akn id. Uliieelt on algsed akna v'"ikesed, 6- llUdu.lis d. Taga-

fas aaä. aandatu.d osas on kõr ed · a 6-ruu u.l.l.bed aknad äär1st 

t d piiril elau.dadega ja kaetud karniisiga. Otsafassaadi s esineb 

ka liidetud 3-poolega akna d. ealeehi tu.a l on aknad asetatud 

p. i ti, k.i aasta v edega. • kende kohal on kaar:fron oone. Hoo

ne ühes otsa~assaadi esineb 1 ·atoa ~nt ~~1 a aid rombi-

kujuliai aknaid, s 4-ruudulised. Hoonel on ot afassaadis ja 

esikU~jel mitmeid hilis maid puitesikuid. f!11C on pargikUljel 

paiknev väike Ptli t lkon madalal soklil. Palkon on kaettld viil 

ka u ega, ta on õikidel t külgedel t klaasi u :ru uku.ju.liste 

raamistikeg suu.r e akendega. 

Seega Võib hoonet lugeda ehituseks, ·11e taumiku.ks on 

min · vanem ehi tu s, mis ilmselt s • ~euaes on ü.mber ehi-

tatud. a on kasu. u.s l administratiivruumidena ning heas sei-

sundi • 
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lhooneid on mõi asäd ~ ikus v~he, need moodusta ad äikese 

orra.pära ae rühm • Olulia d on: 

___! ( ? ) on Pi ja mad , krohv · u.d kivihoone, s k e d õrge 

gg 

viilk t se a, tte vor ikivi. K· :tuserääs ad on viilu.des U.leuJ.a-

tuvad, kü gfassaadi4es lihtsa dk niis g'"-. , ad o 

ud1.1ku.j :1li ed, c-r ·udu.J.iaod. Hoon~ võlb ;· ineda. 

eer diat. 

aj. IV 

ea 

k...J on väga pikk krohvimata maakivihoone, is k, e tud vä a kõrge 

viilk~tus.za, katteks la t, r~stad Uleulatuv&d. 111 on kaetud 

·s 'laud ;roodxit:, • · ad on nelinur sod ja 6-ru.udu1ised, võrdlemisi 

ed. Hoone w.illl tipus on kahe puit ulba vahel väikese viilk tus 

all. kell • .Ehitus õib ärined& aj. IV veerandist. 

Te,ll (?) on pikk krobvi.m ta m ivihoone, is e · d viilk.tusega. 

Kaasajal on noone ulatuslikult rekonstrueeritud, algne ilme mu~ e

tud. Säilunud on vaid ulualune esikülj keskel. oon~ võib pärL~ed 

:nx saj. Il oole st. 

slgne otstarve ras l t määrata t t~d:l on k .as 

ajaJ. r konst:rlleeritu.d • .J 1 i us l'n ü.hc" rdne k(:skJ.:-d~c sull!'u.se~a ivi 

h one, millel os seintest ja otsviilud krohv1 u.d. oone n kaetud 

Viilk· tu.se a, kattek vorlllikivi, rääa ad o ld.t alt UJ.eulatu.vad. 

Esineb väikeseid 6-ru.u.dlll.i i akneid, kuid on ka liide tud 12-ruwin-

lisi aknaid. · as võib pärineda xr aj • II poolest. 

Park on väike ja hõre. Tegelikult puid on hajtttutult suuremal alal, .......... T 

a kõ:-v L~oonete vab9:;. Peahoone ·· br s ava:::, avatud väljakuga hoo-

e taga, ee on t kitsas mururib ja tee. ud egrllpid ( vaz ud 

v trad, uued torkavad ku.u.sed) vab s pei,gutu .. e • All ed mõne sise-

tee juures ja eiaeesõidul fragmentidena. Par ,1 sei d rahuldav. 

Külast tud ja Pi dista ·ud l972. a . 
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75. TORDI mõ.~ (Tordi). Kõrvalmõis, k.ullllls Taabri riigimõisa 

juurde. 

T" tu 1r/n, • Häx.ma nim. kolhoos ( T~rta- aa.r ja ·ihelkond). 

Ei ole külas a ad. 



76. T~' E~E mõis (Techelf r). aat~icõis. 

Turtu linn, Tähtvere linn· osa. Loomakasv se u·t 

( o kihelko.nd.) 

eahoone on väga suur ahekordn liiger.data uu- a v!hoo-

ne soklikorru ga. Põhi OI·' s on su ·H t-r i' ohv ig 

k ~ud ehitus, mille hiosa on kru1 o e, par mal tiival on 

aga Uh kordne su.ur s alioaa. Hoonet katab lame kelpkatLls, kct

te.ks vor iki vi. Rää.stad on laialt Uleu.latuvad, kaetu.d alt lau.

dadega. Hoone esifassaad-s on .Yergelt een Ll .k_sJr.ris3l.i1t, mis 

vordl~~ si lat, ris l~it k~e~ud ko urkviilu ~, mille hari on 

põhi orpuse katusest vähe adal • iil on kujundatud puidrst 

Vab ärgiga, mille ah .. p1r..nad kae u.d oam.Llti pri tskrohviga. 

Kahekordse korpuse paremal tiiv al on veel erf;elt eendu kü.lg

risalii ... , mis kaetud '"Olpkatusega. Järgnev ü.he ordne ehi us

osa on kõrge, te rää a all o laia dekoratiivse vöö.na v !h

värkse • Hoone ta aktil el on ugev t eenduv ja kolmnu.rkvii

la · kae u.d keskrisaliit, !:!il el samu.ti vahv · .l! villuväljus 

ning leia vööna korruste -vabel. tea ühekordne i dus asaku.l 

om~b v v~rgi a laia vöö (nag~ külg- j. eei~ass adieki). 

Akn~d on hoonel erisuu.ruetega ning Paiknevad rü.hmiti. 

Põhi erruseks an alu.m1ne, "11- akn-d te1se kcrruse akendec:.t 

õrgemad. v on üldiselt kitsad~ raamistlk 4-r~udllline, kuid 

on ka väga ki+said, Uhepoolega 2-ru~duliai aknaid. sL~eb 

ak.nde riihmitam1s1 2- j 3- aupa. iimane on sar·lil hoone 

üheY.ords~s tiives esi- j ta ~a s adil, kusjuures ig akna 

kob 1 on ova a..l{en ru~<lukujulis'l rae.rust·· u. a. eise ko:c.!'~se 

aknad on samuti kits rl, kui madalamad, 4-r~uda ised, esineb 

rühmi amisi, eell~tU.ge oone tagakü.ljel.. olnmur.k.Viilude on 

vall är i t as tiku. el v •· ikcsed kolm liidetud aken t • ...,sif s-

saadi s on põhikorpas eise korruse nur aruu.mid ate k sk-
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risuliidist ehita ud puidust~ mille sõrestiksein ja ·ah lid 

kord vad val v!:irg1 ku.ju.ndnse motiive. ~e ver alasina. osa Oill<..b 

äg~ ~uuri ja vüikeste ruutudega ~.-~d, mill~ eenduvat a ääris 

ea on akende vahel liseenid. amnlaadselt on kujunela-tud taga

:fass~Xl.·.s keul .. r ... =-c.lii-li l..Of:'i.: tein korrv .. e .. 

.1 oonel o.n esikiiljol su.u.r ja tugevalt eancJ.uv puit:c"õdu, .mil-

le ~~1 kaetud ettesõit peauksele õdu kannavad nurkadel neljc-

tahulised liigendatud pindadeba pu.itaambad, mis nurkadele pai

pu.tatud liidetult kolmest samb!lst. ro on toetat kõr.gele ühi

sele eoklile. Seinz.!in.."la~ ou rõdu kandj eat.eks poolamt.bt.." Paari ti 

~ dul on kõrge rinnatis , mille uit tc:.:hv i:dis ordall n~(.atubade 

ak~ .. dellla.ste ahvli te liigendatnd pindnde kujundust. i~ärisel 

on all eenduv prof'ileeri tud karlliis. UJ..c.serv s u ·ei kergelt 

eendt1.va ja pro:t'ileeri tud karni:tsiga. Hoone tiiv al pa1k.ne-i' ühe

kordse pikcnduse otsafassaadis asetseb suur ja litl. eval ~ eenduv 

puitveranda~ mis kaetud · iilkatusega. Sellel katteks ple~{, 

rääet~ on laialt üleula uvud nin9 omavad ki sa pr fileeritud 

äät·if:Je. iilu all kulgeb ki: tJae vahekarnii...,. ~lk ud on oi is 

külgedes, need on väg suur d ja ka suur e ruu udega. Akende 

all p~ttahveldis. 

Hoonel on esiküljel auur ~stibüül, mis läbib kaks kor-

ust, omades laia puittrepi ja siserõdu ~ei sel koJ.•ru.sel. Uhe

kordses .Pikendu es paikneb suur saal, .millel okn&d mõlemis 

külgfassaadis. SisekujunduAes. eelkõige vestl.bütilis, kasu.tatud 

rikkaliknl t väärispuitu ei tai tud pind oo ega. 

Hoone vas· kul tiival c.m :kitsas ja ilmetu. kchekol·t ... r:-e juur

deehi~us, millel ebakorrapärane viilkatus laiult Uleula va ·e 

räästaatega, katteks samuti vormikivi. Juurdeehituse alakorruse 

aknad on k1 tsad ja kõrged, 4-ruu.dulised, ü.lakorruse omt.od samu

eugu.sed,. kuid madalamad. Hooneosa oli majendusruu.mideka, mis-
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~õttu t on otsa- ja cagu.l~iiljcl ht.ü.galia .. lt lcita ..... 1L1 uksi • 

... oontt Oü seega Püsti ta ll.d saj. I ve~r~U juugenclstii 

lia. ~ej~ur~s on hoone ehi~u~~assid j· sein~pinnad ilmeka ku

jundusega ja väljapeetud rQtmiga ja tasakaalustatud PrO ort

sioon1 s, v. e . juurdeehi t113 vasakul tiival. Hoonet o.n kass

ajal !.'eiLon.·idJ...,.~ kohat ~-ru.ur~_etu, ts. on kasu·~usel ad..ministra

tii vhoonena ning on heas seisundis • 

.. õrvru.hooneid omas mõis Sl4UI·e arvul, ad paikne id väl · t:::.pool 

i>a:cki · a. on enw:uu.sea jäänud linl'la kaaaa.e e hoonestu.se vahele 

rtill · ou su.ures OSbS ü.lber hi-r;atud. Olu.lise.m:Jd on: 

Valitsejamaja on väike kahekordne maaki viehitus, ml.e kaetud 

vormikivikatte ga poolkelpkatuse ga. Om~b kiilgfa~saadides ja 

pool viilu kelbakolmnu.rga all vii ga lait. profileeri tud rä.as· .. a

kernii3i1 peolviilu kälgedel ja all on laiad krohv!vööd . Sei-

n en krohvi·~o:...d, kuid kivide põsed krcb 1p1nr..;.;.l, k sut· tud 

kohL.ti ka deko&ree:rivo.t kill s .. ikku.. :oone nur oo on •äga laia 

de l:l"'edate lise~nidega, korruste val el ja soklil kitsamad va

hav··öd. Ka aknaavad omavad }.~:1.1 1 k:rohvi~ä't'io id. .A.knuC. en s·~u

red, 4-ruudulised, paiknevad korrupäraste Uhedega. Poolviilas 

on ouu.r segmentpetik, .milles le.kat:ken . Ukse ees on väike puit

eesl·cda, mis kaetud lameda viilkatusega • .Aleselt oli eeskod<:i 

lahtine, nUü~ ~ bcr ehi~~ ud kinniseks. ~ocne VÕib pärineda 

XIX saj. algusest. 

Tee~-~a~~~#jJ! on ühekordne krohvitud kivihoone väga kõrgel 

soklikorru el , kn.s l'"elder. I-·om·e on kset~vd -:iviksttcr:~ ka 

ae eu, mis ü.hel 0 llt.W.l kelpkatus, trl!isel Vl.ilku' U.~:... ·-;_·. tsd O.IJ 

laialt tileulatuvw. Seinad on liigendatud iga ava järele laia 

liseenigc:.t, eok.kel kae ud pri tskrohvit.:.t..• Hoone eluruu.mid ak

nad on väl.kesod, kuid kõr ed, 4-ruudulised, soklir...or:ruse suu-
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:red llksed kuetud lumeda • ac..regtt ( korvka .... ) • E oru e võib Päri-· 

neda XI saj. keaxel • 

Laudc.d moodustevad suure hoone erühma, mi.s kaas&j suurea 

ala'tu.ses rekons"traeeritud. Algsed ehitu.sed on pailmenr1d neli

nurkae sisehoovi külgedel õi ... uu.rte lau.dahoouc te tiibebi tu.s

'tcna. 011 hoovv Piiravaid kõrgeid krohvi tud J'!.ül&z'_, mis omavad 

lihtsa arniisi ja öö solleat madalamal. Laudtadarühma olu.li-

se.mad. .. on ed on ~ - p.; ,.. j n õr ge 1: ohv i tu. k:r. v1ho a..'le, s 

.K~ !.ud Viilkattlsega ( al€Jle ilmselt oli poolkelpkatus), ka -

teks laast, rääs"ti,<d ü.laul:'lilu ad. aetr1 õrra räästast madala

mal kulgeb lai Vahevöö. hoone uksi on ää:ris"tatud 1 ·ad e ..Pi~ast 

ritega~ suured akn&d on pai~ta ud lamedaka~ listesse p~ti-

l7 v.tesse, aknal ruut 12. _..~.oona ~a noolsel o ea:fassaadil on 

ääxt~l kaks väikest kaariron"tooni, mille kennad toetuvad Kon

soolidele. Kes ~el on aga koJ mntU'k.frontooniga ka tu.J u~nduv 

Pind (portaal), milles kõr k~arega ,Petik (ilmselt sn.le d 

nkaeava), ka te kandaae kõrgusel kulgeb lib~ne 'taluGivöö. 

Vi ilu.al.u.sel vä.J.j al kwel._)ool k?art eendu.vad krohvtt:Jõõrid. 

Hoonet Võib lugeda histor1teietlikus laadis ehituseks ~lX ~aj. 

III veerandist. Peine hocne on ka j~ (?), mis on kitsas 

ja kõrge ühekorcne krohvit~d ivihoone. Ta on a tud lamed 

vi.ilkatuseea (kat'tcks e .erniit), millel lal.alt üleulatuvad 

räästad. :>ästast kuni meete:!· n:.ad ama1 kitsas ve.b karniia. 

lloo.ae otsai'asscadis on kõrvu-vJ. kaks kõrge ka:..:u:·cgu kitsast, 

ku:id kerge-e eh~n·i., ~1 el laiad krohviäärised, akende koba.J. 

ki tsod kaarf:ro.c:toonj.d. ViJ.ln.väli on liigendatud kahe P3tiku.ga, 

mis trapetsilcujulised. Om~vad laiu krohviääriseid. Kü.lgfussaa

dis on aknaid, mis omavad ristikkaure. oone on see a his'to

ri tsistliKud stiilis, võib parineda · ·x saj. IV eerandist. 
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( ? ) (..IL väike ühekordne vab. värkhoone, un sõrestik'll.-
. 

VcllE'liood pinn <.!d l'..I·ohvi tud. VaJ.lväJ.H on ni.: ru1 ... d tlknj uJ.iste "'te i 

ku doago.nas.lsete kOllGtruktsioonidega • .F.oonet katab la!!le viil-

<~US (ktttcks etnr.uiit), m:ts ki.ilgf ..... ns~adidel O.<b PJ.'ofj_l,eeri-

tu.j .k: "',e·- laul' .. arrd.:.si. UW. r 1 ke~.:kmise "'t1.Ul'V s::-..gu_ 6-ruuduli 

sed. oonel on esiküljel ps~kon -väike kl as2 ud pUitehi~~s 

Viilkatuse aJ.l. Ruudud akende~ äikesed. Ehi ua võib pärineda 

Jbl_ 0:1 •_,!lur k1·onvi tt:tü kivlhoonc, mi3 k:..eiud vi!.lka.t eeg:l (kat

teks e ... erni it) 1 illel ptis tl<.:tUdudest o\,s"([iil nin l~u.dk"ttega 

ü.lou.latuvad. ra.ästad. Hoor ... ~ o"t.s:::d'assaal' ia ecndub madal sammas-

portiku, ... See on kol.m:nurkvlill.. 1J1. k:3et•~d kEJ e c.rk!iadiga, mis 

toe~uvsd väga tQsedatele lür~kcstele dosk ana. orderi s· as

tele lähedt.ce lahendl.lse a ü.msrsammastele. Kaar d on kõrged, 

neid kattev viil on ümbri se ·ud kitsaot profileeritud karnii-

nis't. Viilketus Oll lcaetud s-kivig suj. 

II poele ke~kelt vöi I; veerznd1st. 

~ ou väga suur hoone, mille seinad . õhutQd maakivist tulpa

dega. mis ääriata"ud ·telli stega hambv.vute plokkideua. l~elja

ta.htlliste ~ulpade ah d täidet d ü.marpelk.id !.. rõb sal·'· ... oo-

Le ka ab väga kõ I· _e Viilka ust il. le 1 1 au tilka e j <:t ü.leula tu-

vad räästtõ.d. Otsviilud on laiad .st Piis ·tJ.aud ~_.a es • oon.. õio 

pär 'ne ... '1 XI r sa .• lõpuveel'andis·~. 

suvemõis (?) on suur kahekordne kivihoone, millel reljecfi ---
tct ... u. t:.. ak"iljel kõr ,e cokli .orrua, €9ikti.J.jel madal. hoo:1et 

k~tab kõrge oolkelpkatus, millel .... -l~ivikate t osalt juba vormi 

kivi. Külgfassaadides ja eluakolnnurba all enduvad lihwsa 

profiilig rä~stakarniisid. Hoone aknad paiknevad ühtlasta 

vahede ga (puuduv d asendavad p i.kaknad) m.õlem1s fassaad i3, 
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u.sju \,;s peakorr s on al ine. õrg d., 6- uu.dulis d ak-

n r •· .utorTunel ma 

on ·· ·. 1 o "t a-

:fassa"'d1 ilma ·.l.t hili' .... m ... pä;:r·i tola .;1 klt. Uibi ke ... 1e korr se 

ro?.jnnluo"n '""!id 1 , ul .11 l iJ.b ·D"~Olss ltal~ogo 

:~~.:.kll u.d +e. s 1 otsa , .kuid 

Oll hiljem .. aig'Ut<.it'..J.d GSifa U i keskel • vwe on pu .dast kitL-aS 

j Väiko a.r:i.1t. ... .-po:;tiku.s, is k:...e ...tl.d kol urkVl.il ga. 

v~d L anri sarz:b&d (kokku 4). mi kuju.tldusel t .ä 1e ~vad Ookaana 

niisi a. atusel on säilunud teiote hul us Uk~ võim s k~rs n -

pii ~ millel otsr lai kfcr-niie ja vru.e öö . unmid on h one s an-

fila ses sü~teem. ·s. oo e VÕ ih pär ine e"' J. X • • al@.lses't, ol-

le·· k. ·.;asits1s· likus ntiilia. 

ga lõhuul ik 

ojag .... , jllel rida p isjär :1. Lõhandiku. allosa täidetud tiheda 

ietuca, m:tllest jetkus pikl"' hõbepajude allee kun) .r tjõenj 

(" b.tt• is te allee") . ahetult petAJ1oo e :oa,u.no on a a "'erraso• cd 

ln' s oja v s"tuSkt~dcl p" i meva5 triipb.ooned. S""'lJ pargiosaga 

lU tub üle .oõist.sÜd ~ t lä' iv e • !'ll'i.:ec ( Vor u ,e t e .. ü.gE'~l t) 

vf.lke v b·J.rvjtl.line park v ~its j am j ··mb r. ei.ne t:r@-osa on 

vä .... ~nur .kolnn l'k!l.e ula sissepciüu eel. S o nnrgio a o ''tiris-

tu·G. · ~õe poolaell~ljel. p· t ja väga 'luaaL1äxuadest opel't 

~lesga. Park ise on vabakuj\.l.line, e.mas on raastat1ld vä · keseid 

väljn.lmid ja aacn. t:t:liikideet en pärn, vaher, pa, .el, P lJ~

on kaski, oli k., palj 1 ku.llski, mis linna stl tsus ht-'..kkunu.d, eri

ti parki ää.ristav lmu.sarida. see ' gicaa o mu.u.ttmud Tar tll 

lin~apargiks. eehoone junres asuv .argiosa 8amuti hästi korras 

ta tud. 

r~asta~ud viim ti l975 . a. , pildistat d 1967.a. 
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77. UDE A mõis (Uddern). ·utl õis. 

Rõngu k/n, Uderna fuberk.u.loosihaieJ.a ( n u k · elko d). 

Peahoone on s11ur kabe ordne kivihoone, .m ala oklikorrusega. 

oonet katab lame kelpkatas, kat eks lekk, räästaka.rniisid on 

laiad, ee.ndu ad ja profileeri ud. arniisist adal kulgeb 

ahe ööna eenduv ning .Pro:fil eri tud ahekarniis, mis esifassa 

dis omab ei e fassaadid ga l iema profile ring • .Analoog"li-

n allevöö on ka korrust vahel ning esimese korruse aknalau-

dade joo el. Sekkel on rõhuta·wd vaid kitsa simsig • oone pa

rempoolne otsafassaad omab laia nurgalise e, is krepib "Vaid 

korrus avabelis vcllekarniisi, e1sed karniisid ületavad k 

nurgaliseeni. oone vasakpoolne oteaf'as aad on laienda~ d ja 

o a vülj ehi l.lai, oeetõt u. ta ku.jun s ka teis laadne. oo 

esifassaadi kes· l on lai ke isaliidU adne erulu pind t 

nu.a krepib kõiki k 1ise nin e ii' ss adi vähe kõrg • 

e seinapinnal horisan aalsed vahe arniisid puuduvod. Eend 

on kaetud kol.mnu.rkviilu. a, illel eenduv ja ~ofileeri d ka.r

niis, iilualune karniis seejuure Usna k1 aas. endi nur ad 

on sügava lõikeg~ rusteeritu n aliseenideg ioone vasakul 

tiiv paikneb samuti põhikor us st kõr m ehitusosa, lle 

l' kelpk~ ae hari on põhiheaneg samal kõreu.sel. Tiib hitus 

eendub nii esi- kui tag aasaadis, ajllures eliassaa is on 

nurgal eine korrus osaliselt ehita~u.d rõ:luga puit erandaks. 

' agafa saadie see s tu eendub tiibehi tusena ühekordne saali

osa, k e ud ke~pkatuseg·. imetatud t1ibh one rääst 

ja selle all kulgev vahevöö omav· põhijoontee sama lõike, 

nagu. põhi orpusel. amalaadselt on lahenda ud ka t· g faas i 

juurdeehivuoe kt~niisid. orruote vab 1 kulgeb seevastu k 

ld ja eendu at v ekarniisi eineteise kohal. Alakorru e ak

nal ud e joonel kcrniis puudu.b. T.iibhoone ja juurd ehitu e 
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kõik nlU' ad on kujunda d paariapila tri te ga, mis tõus voo. 

hoo e soklilt ning korrus evaheli elt ahekarniiailt • 

10 

• oon seinapinnad liigendatud akende ääri tega, fron-

toonideg nende kohal ja kansoolidaga akende all. d on 

ige erine a sU:llru.s ga nin k<J. Paiguiu on ebaühtlane. 

Põhikor se esifassa is o nende pai tu korr ·· ana: kesk

ri alii t om b kol e väg suurt aken teisel korru. 1, mis 

s a u.d pe ahedeta, keskmine on 6-ruudul.ine, külgm.i ed a 

3-poolsed ja 9-ruud lised. Al orru.s 1 on keskmis e s -

mel p ls, mis uks-akn Ulakorruae akend kohal on eenduv 

ja profileeritud aimss. mis keSkmise akna koh murtud väike

seks kol urkfrontoonik • i.m 1 kannavad kansool id. a akende 

all on eenduv, profile ritud karniis, mis oetatud konsooli

dele. Aknaid ääristav· ülgedel krohviäärised, i pikendat 

ka alakorrus avada ···· isteka. Korr ste ahel ak e all on 

suur d t vlid. Eendi kolmnurkviilus on krohviäär1se · seg

mentaken irtekujulise raami.., ikuge.. Põhikorp e sifassaa.di 

teiaed aknad on ü.lskor nael ü.htlas ·e vab.edega, keskmise suuru. 

sega ja 6-ruudu.lised. isalii ehitu. e t tiiva suuna on kolm 

ent, neist e ine petik en. ad o v eendu.va ja ro

fUeeri tud karniisi eknalaua all 1ng k.ro vi~äriseid, mis 

kti.lgedel. piken atud: U.lal. kuni karniisialuse vööni, ku.s lõp -

atud konsooliga, all kuni korrus evahelis vahe ööni. Al 

korrusel on petikakna all kahe akna vahel ka niss, s k e

twl ki a karni1 iga. V.1.imast toetavad külgedel pil s ri • 

Kaarnissi kohal on profileeri.nguga kolmnurkfrontoon. maised 

akn om vad kro .. v1: · ·· iaeid ning eenduvaid ja profile ri ud 

si.mse. Akende aluse vahekarniisi ja so li simei vahel on en

de all väi e ed lamedad tabvlid. oon põhikorpuse ga.kü.lj 1 

on rühmi atud ebaühtl selt 2-, 3- VÕi 1-~~pa. ·1 orru 
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ee aknad kordavad esifassaadi ülakorruse aknaid, aloogiliaed 

on k cl.ukorruae aknad, is kõik kaetud eendavate aimasid ega. 

Samas vormis on kujundatud parempeolae otsa:f saadi aknlad. 

Vasakpoolsel tiibhoonel on alakorr~sel esif ssaadio kit-

ad, kuid kõr ed 6-ruudu.J.ised aariaaknad, millel krohviääri

sed Ulal ja all pikendatud karniisideni. Teisel korrusel on 

a a k.õr kaare a seeJllentake , mille krohviliäris ja luku.kivi. 

Otsa.fassaadis on korpu. otsal alakorrusel, vas pidi, kõrge 

kaarega aknad, 6-ruudulised, ttisel korrusel põhikorpuse 

na.id kord va suurusega 6-ruu.do.lised nelinurkaed aknad. Äär i st 
. . 

tud on viimased simsi ·toetavate pila tri te ga, mis samuti toe-

t :vad akna aluslw.a joonel pailmevat 'kitsast karniis1. Alak r

ruse akende kaares lukukiv1, äärisad samuti pilastrilaadsel 

pikendatud aJ.l kuni sokli.ni. Ot a:t'assaadil veranda all ja väl

jaehituse küljel on väga suured 3-poolega. ja 9-ruudul.ised ak

nad~ samuti krohviäUristega ning pikendatud pilastrilaadsete 

äär1stega all (akna kohta 4). T a~assaadi on äljaehitusel 

3 aaarakent, mis kordavad oma kujundu.sel tiibboone teisi kaa.r 

aknaid. Sokliaknad põhikorruse akende all on ruudu.ku.j u.J.ised ja 

4-ruu.duliaed. 

eranda hoone esi:faasaadi vasakul nurgal on kaetud väga 

lameda plekk-ke usega, mil~el ü.leulatu:va.d räästad. Terunda on 

ehi ta tud pu.i tsõrestikseinaga, .milles sõrestike pruss.ide vab.e 

täide d kas suur e akendega või l udtahvlitega akende kohal. 

Sein akendest allpool oo kivis • Aknad on risuurusega neli

n.u.rkset ruatudega raamidega, akende all kulgeb astmeline kar

n11s, nurgad kujundatud nurgapilastriga. Veranda ees on k1 taas 

rõdu, mille rinnatis on ballustraadiga. Hoone põhikorpuse ke -

kel on l.t.i madal terrass, millel kõrged trepid laskuvad kahele 

küljele. Algne rinnatis ei ole säilunud. Pe.rrassi all on seg-
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mentavaca valg sta·t;u.d r u..m. Teine. ki am terrass paikneb e i

:fassa ia ·tiibhoon ees, kust lasku l t astmelise ääriseg· 

trep esivtilj aku.le. Ru ·a. oones on põhiosas 

ne keskteljal esifassaadis n avar v stibüUl. te 

Saal on ka t ibhoone juurdeehituses. 

Uaadaed. oo-

kohal saal. 

rvikana Võib hoonet lugeda h storitsistlikus stiilis hoo-

neks lassitais like det lidega. Hoonet o eri eg l laienda

liud: õ ik rpu.s võib pärineda nx saj. II poole keskel või IV 

ve randist, t ibehitused ka IV veer· i tVõi isegi Viimasest 

sajandivuhetusest. Hoone on hea seisundis, k su usel haigla 

põhikor us na. 

XZSrv albooneid oli mõisasü.dami.kus vähe, neist säiluntJ.d vaid Uksi-

kud. Ehitu.sed on p iknenud väljaspool parki, olulise ad on: 

~ - väga pikk aaki vist kro v1m t hoone, m le avad juures 

on kasuta~ua tellist. oonet katab aleulatuvate rääs taga ja 

laas attega Viilka tu s (osaliselt sisse langen d). Aknad paik-

nevad ühtlast ahedega, on kae d J. eda kaar a ja 8-ruuduJ.is-

te r aam1d e ga. oone võ ib pärinedu XIX euj • IV eer and is t. 

~on oa iaelt lõhutud ja ker elt lo ~ d ma ividest, 

osalt saviseintega, millest viim aed krohvitud. oonet katab 

kõr e viilkatus, katte s 1 st, räästad laial üleu.la uvad. 0 s

viilud on piistlaud est. Hoonele on kü.ljcle liid ud pikem ja 

mcA.alam älj ehi tlls. Hoone õib pärinedu XX s j. lguses • 

Park on suur, kuid eriliselt kujundamata ·~htlase tihedusega -
puistuga.. õib jälgida õhioaas vab ujuli e teedeVÕrgu asemeid 

pargis. Et park asub vamaastiku e aga sidumata, siis uud 

dmbritsev~ peahoonet igalt küljelt, hoon~ maastikku sule ud. 

Avatud on peahoonele v ade v;.id väljakult eahoone ees, mis alg-

eelt va a piirjoonega. Ka hoone aga on väike välu. 
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kohalik~d liigic - pärn, vaher, saar. Tiike en väljaspool par

ki, ootmishoonete j~urea. 
. 

Parki o südamikus änapäeve~ rekonstrueeritud. park ter-

vikuna hea hooldusega. 

Kül. tat~d ja ildi ta tud 1967. a. 
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1\lhj a k/n, Toots. 'urbakombinaooi lila tsehh ( PuN"" kihel
kond.). 

Peahoone on põhiosas hävinud. äilmlUd on tii ehitns. Hoone oli 
~=-

k skmise suU2·usega ~l:tehitus. 'iiõhoone on kitsas ühekordne 

puiteh1tus,- millel laas~attega lame viilkatus. omab lihts~d 

laudkexniise. seinOO. vooderdatud la ade PU.stl.at.tdadega. Aknad 

on v6rdl mi i suured, 6-ruudulised ning äärista ud urofiil

piirdelvudadega. iibhoonest järeldub, et hoone Võia Värineda 

n saj. I pooles e. Sä.iluntld osas on elamu, on h8J.v seisund. is 

ürvalhooneid on mõisas keskmisel arvul.. ad on peahoonega tea

taval määral an ambl.il.iaelt seotud, k a osa ää.ristab esivälja

kut. Tähtsamad on: 

d ad - .moodustavad suare a ehi tu s erü.hma, ku. doJDilleeri vad .;;:;.o;;o;;;,;;;,,;;;;;;o;;. 

kaks paralleelselt aseta u.d pikka lauta ja neid otsllel ü.benda-

vad hooned, nii 3t moodustub sisehoov. Ehitu.sed on krohvimata 

lõhu.vud maakividest, avade ääred telli test. Hooneid katavad 

kõrged laastuk tt ga viilk used, millel Uleula avad räästad, 

nende all sarikaj oled ku.ju.nda ud. Lautadel o tuseharjad 

tei test kõrgemad. .ksed on laiad. kaetud kõrge kaarega, aknad 

nelintll'ksed, la.medad, 8-ru.udulised. Elu.ruwnide (tööliste korter 

osa on aknad ki tead, kõrged · a 6-:ruudu.lised. Laudahoonete :rü.lu!l 

VÕi pärineda s~. IV veerandist. 

T'dölistemdja on pikk kivihoone, mis krohvi · d, majandu uumide 

kohal ula uvad maakivide põsed krohvipinnale. Hoonet katab sein 

test kõrgem kelpkatus, ~<tte~s laast (osalt ka e erniit). Hoone 

eakteljel paiknev õned aknad on v~ikesed, 6-ruudulised. 

Ebi us VÕib psxineda veel XIX s ·• 1 aest. 

Tööl~J! e~aja-ai on väg pikk ühekordna krobvitud m iv-ihoone, 
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mis kaetud lau t 't ga .oolke p atu~ega, millel liiltsad laud 

k niisid. ~gsed aknad elam oolel on väik aed, kits ja 

6-raudulised, üid olel veel väik~emad, ruudukujulised. õnel 

aknal jälgitav lamedad krohviäärieed. !oone võib ärin a 

saj. ~ ve rand~st või keskelt. 

Aedni.kum j_g. (?) on keskmise SUUl'U.s il ekordne k:rohvi ·ud kiVi 

hoone, mis k e d sein est kõr ema kelpkatuseg· , katteke on 

laast, rlläst3d k1 tsul t üleulatu ad. ad on väikesed, ki ead 

j n 6-ru.u.du.lised. Hoonele on hiljem ltidetud esikaid_, verand a

sid j· katuselu.u.ke, kuid algne ehi tu võib pär du XI sa·. 

I poolest. 

----~~~=-~j_a_on keSkmise suurusega ühe ordne pujtuoone, mis 

k ud seintest kõr em oolke~ katusega. llsl ki ead ~leula 

tu ad räästad. oone seinad on vooderdatud rõhtlaudadeg , osalt 

asenda ud pUstlaud ega. Aknad on võrdlemi i SUQred, 6-ru u

li ed ning lai e iirdelaudsde~a. oone keSkel asub man el

Korsten. · itus võib pärineda aj. gusest VÕi &jendi-

ahetllsel • 

n kesk.mi e su. rusega. eahoone ees on av""tud väljaK, ku~ 

aid dekoratii vpõõs ··d . Väljaku. kiil ed l ehtpuugrup e vabas 

paigutuse • Neid tüa ub ka kõr alhoonete vahel • ..lja!~ iihel 

küljel lä ib mõisasUdunt tee. oahoone taga on erakordsel au~ 

aed, mis :>i ira ud V"' -crareaga, need oodt1s vad ko a i k9he

poolse allee. a osas puudest teisi regulaarseid kujundeid 

fr gmen idena säilnnud. Lii ·liselt valitse pärn, vaher a 

saar, kuid o ka kontrastacid kaski ja u ski. õisasUda toe

tu. liJ.a jõ le, ku.s mõisa kohaJ. saari. 

argi seisUDJ on h&lb, t 

saatu.mist. 

,udub funkts oon, esineb Võ-

· lae atud ja pildiatatud 1965. a . 
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79 • ..:d~I~-ULIL mõis (Uhlield). "ig õis. 

1\ibj a k/ n, Uula so oo s { fu.hj a. kihelkond) • 

eah~ on Väike ühekordne puitehitusi mis kaetud ooJ kelp

katuseg·, katteks S-kivi, omab profileeritu.d laudkarniise. 

Seinad on vooderdatu.d rõ ...... tJ.au.datlegat nurgad kaetud ...... iist te 

kattelaudadega. Akna paiknevad korrapäraste vabedega, an 

keskmise suurusega ja 6-rulülu.lised, ääristatu.d kitsaste, f.J:'O

fileerine,uga pii:rdelaudade,ga. lukaaken poolviilu.a on veelgi 

väik cm. oonel on esifassaadi keskteljal peaukse ees väik 

lah ine esi' , kaet d viilkatllsega. Väike juurdeehitus on ka 

vasakpoolsel ots,.fEss2adi1, s s ti kaetu.d viilkatusega. 

Hoonet VÕib lugeda n./ saj. I veerandi hitusoks. To on 

k~ u ·U.sel orterina ja halvas seis~dis • 

.Kõ;:;;;:.;;.;r-.v.;..;:a;;:;:l;;;;b;;.;;o.o. .. neid oli vähe, needki ilmselt pu.idllat. Säill.UlUd on 

vaid: 

Ai. t - väil:e :rõbtpalkhoone, mille seinad o tahutud palkidest -
puhta murgaga. Hoonet katab laas~attega poolkelpkatus, rääs

tt.d ki t;wal üleula·Lu.ved, on jälgi ka lihtsast lat.:Lo.ka.rniisi..,t. 

Hoone esifusaaad taandatu.d !l.lualu.aeks, mis toetub kenaool tala

delat vaid vasakul ti1val on ulual~sel kat~~tatud eenduva 

seinaga. Hoonel on ruu. 1 alasaba.must1·is vooderduaega uksed. 

oolviilu.s on aegmentaken. Ehitus on i1mselt Peahoonega sama

ealin.e. 

Fgk on bääblll.J.U.'. Ta oli väike 1 ilmselt erUise kujnndu e a 

puistu, mis jä tis ab 's sisehoo i. Alles 7äheselt lehtpuid, 

õhilis(:l t pärn, aher. 

Külasta~ud viimati 197o.~ •• ildista~d l965.a. 
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.......,.....,. (lliljrmois) . õrVG~lmõis, 1m lus 

Haaslava mõisa juurde. 

Haaslava k/.n, ~uu.ate novhoos (Krunbj a k1.helkond). 

Kõik hooned hävinud. õisasüd~~ kohal mõned maa~ivist 

.tt!tiü..rii'r t f endid, 1 • kc su., t d u te n hoonete • 

··las .. atud ja pildietatud 1973. a. 





81. UNlJl.lL mõis (Unni ich ) . ü.ütlimõis. 

õo k,ln, ~ gJ.c...ll sovhoos ( õo kihelkond). 

~~~ on pikk ühe ordne krohvitud tell1skivihoone, mi 

asude reljee · 1, o a agufassaadis kõrge sokli orruse. Hoone 

on k~nt· d kõ ge oolkelpkutusega, kat·teks ls.ast, räästad on 

lai· l t •tleu.l· tuvad, seeJUUre tagaf'assaadis on lõik, kus 

rüüstas ulatub ohk m üle kui titb del. Osa laastukatet ~aen

da ud e erniidig~. oone esifassaadi liigendavad tiibndel 

k, s tu evalt eenduv t esikut, r.ds alg elt mõlemad olid tel

liQ ..,zt, nüüd aa poolne ase1 da d uiduga.. ead kiUgrisalii

d laadaed e~ikad on ae ud väga l edate vii tusteg·. d 

esifcosaadia on rühmitatud: ke kel 3, äärtel 2. ud seejuu-

res on suured, 6-ru.u.dulised. T gafassaadis o esk eljal p · 

nenua suur p lkon, millest alles aid sokliriismed. Ka usa 

lei ub !;i.ikws id segmentak.nakesi 1.-- ~ valgus ~ise s. 

oone t õib lu eda el t p·· ine aks, mis ilm-

selt sajandi lõpul või vahe 1sel an väheselt rekonstrueoritud. 

a on asut el korteri ena ning bar ttldavas seisWlriis. 

on eslr...mi el hulgal, teatav osa neist on a.ho -

nega e~iiäljakul an amblili.elt seotud. En~ ik hoonei~t n 

· a VBXe l i või Wn.ber ehi ta tud. Olulise ad on: 

ltõrgele ma ·vist eoklikorruAele .gutatud 

Uh kordne väike pUi hoone, mis kaetud viilkatu. ega. atuse-

ka e l~as · , räästed laiult üleulatuvad iiludes, k~lgedel 1 a 

l~udkaz·l.iisiga., mis se juures eendub tundu. alt, viilu 811 on 

kerniis kre i ud. S in, vooderdatud rõhtvoodriga, nur ad 

er ikaalse e nu.rgalaudadega. Sokltel krohvi.mata. A.kn paikne

Vbd korrapär ol t, on eak.miae su.uru.aega nin.g 6-ruudulised, 
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omaved orof.iliga ii 

II poole keskel • 

- 2 ... 

lau u. oone võib pärineda aj. 

cdnikumaj o va. a vüikfl kroh i d .... .11 s ·i boon ., m a ae-

tn on väikesed (ra. istik vuudub). one vÕib pärin-1s I 

3 j. I .9 lOJ. .. . 
_.!! on väike aaki !hoonet mille .müii.rid kro.nvi" d, rohvipinna

le~ a~ava kivide põaed. krohvi in ki ide Yahel e~or eri ud 

ivikildu e • oon O.Lll· väga u a.:.JäraseJ.d o saiaas ade, ne d 

on . õpe uba polUgo.naalse~t, 5- tahu.liselt.. abkude nurg ma.r

keeritu<l 1 i d nuruali eenid ~ (kroh i ·ud telliatest) . Hoone 

k 'tab kõrg... k .a.pka ·u.a, el ad ~;ahJa järgi e err ii~) . 

es an vu~ ee , 6- ruudulis • oo n õi pürined 

~aj .. II . erar dist. 

_...._.__....._...,.!lf (?) on suur kahekordne kroilvimat t lliski vihoone, 

is .Kv.et laa tukattega poolkelpka usega, millel 1 alt üle-

ul tu " rä.äa ·ad külgfassaadides. Pool iil püstlaudadest vood-

ri • äbesed akned o väi esed, 6- rQG Qlised. stel it d 

v lenüku.d. loo:w võ·b pärin G ·X aj. 11 poole ket>k~lt õi 

IV vee ·ardi• t. 

Tall o - 1ikk m.aak.:vihoone, . ill l ae · ad krohvi ud, krohVl.Pil-

.n al aa.ki ide põsed, k:.L'Videvaheline krohv ,. e reeri t d kil ude-

gc:.. . 1 or eL b õrge poolkelpkaLu , ka tek laas t, riias ad 

ü.leula u ;...d. J.OOne esi-aasa is 01 s11ure ja lai k ed t ktt 

tud l eda ka· e ga, ü.k ik d ki samad se omavad rge ·art. 

Samu. ti on kör r;; kaare ga übe- või kcllekau._pa us ·e vcllele ai 

ta 11.d s!l.ured. aknau. ~ endel allosas väikes e ruu udega raamis-

t k ( 12 ru.t1 u), ü.lal. segwelldis iir L kujulin ra· ·st · ik 

avad o.t pii atud 1 i·- e kron iä.äris eg , nurg"' 1 krohvi-
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liseenideg .. Hoone võib pärineda X snj. Il! veer~~ ist. 

__:.,! (? ) on pikk ivihoone, i~ ulatu l~tult rekanstrueeri-

tud. •r ema I üü.rid on laotu<l ju kU.,jllndatu t:til:iJ.oogiliaelt talli-

le. äilwlUd on mõne ukse kõrg d kaa:rav· neid ra V d 

krohvi.äärised, samuti poolviiluu une ~~i vahevõö. Hoone võib 

närin ~a eelmise ehitusega samast ajast. 

Luu. ad m.oodu t3V!i k· hi19 oi p~::.U.leel.hoones hoonerühm:J.. I.~u.t 

n pikk lõhttu.d m·:r iv·o.ent lcro.hvimatll rnü.fb:'id ga cb"' tns, nille 

vad külj .d j nnr ... e. sL- nt. Hoonet kata !.10olkel.k· ·tle 

ki 'taa!;3te ülealatuvate rät.stuF.r!;eea, lacstuks.ttaga.. Jhtlas+e va.-

he ega p i ut md suur d, 6-ruu.duliscd aknad o.muvud 1::-:J.u. ääri-

... I ... ~j. 'IV veez·~ :t. t. 

~öliaelomu on väike, lõbu~ud maakivide ~ krchv1 at~ hoone, 

l~e · ude külgedel ja nurka es ~oh-·i kus~~atud tellist 

r ambu'V e plokki' Ema. Hoone.~.., katab l:!astuka.ttega iilKa us, 

r .. tiat d .. leulatu.vad, otsvi lud rõhtl u.dvocdriga. Aken e algn 

aamia-~ik i ole sä:f hmu.d. oon.e võib pärineda 

ve 1• and iElt. 

u:rk on võrdle i ... i auu.r ~ - teo al. e. ~~hio a o ·a:::tii-

li .... Pe<.lhocn ... ~eo on :m. -·· andu 0 "" oaal.isel t piiratud avar 

vö~ ·ak, k:.1s v ·d v;..b t mõn d ouured etlisc ja mi d põl.:. .... -

umme. P~~gi ~~jcl ~ga he·tasemelisea kujunduses vaba Pl

neeringu.ga purgiosa, mis tiheda istu svi1s1ga puistuga. Siin 

vaba kaldajoonega tiik, mi les saari. On väike ei ku.nstlikk 

künkaid' :r.dllost ü.bes 0!1 m aki Videst lao vUd grot • Puud on 

väikes es t. edate r~~ades, · kus kQe taud ontrastiprin · ii-

pi: ask-lehis-pärn . Pu.u.derU. :.:de vahel v:· sed välud. e 
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Purh o s ~ on peshoonrea seotud purki läbiva kisa teega, mis 

····riot ud tammede a. Peahoone tag iiljel on laskuVc reljee-

:fil a teine 

:;t, pui o 

nm·gioaa, sii! on jäl i korrapärasest ter:r.ass

vähJ, kas Uksikult või mõne uuliatee rWunade ~ 

On jälgitav reb~ aarse ln3dis t~ed . Otse eahoone taga on 

aga mõnevõrra vabrune. joonago ringtee. See p giosa jätab pea

hoone .maa 3tikku avatuks. Dõisr st Kambja suunas kulgeb vallsel

j va a kauni Pc11. "'C mannikuga: mis arkme-!isaka. Si · .fl Un.i

piha linnamägi~ ·eL'l.e arkme teasalu asub arike w 1 nn. 

11 clmemägi 11 , kus väike el ki.i.nkul LJÕ) iskased • 

... .I' , i:) vi u.nd on ebara.h d av, tal pu.udub funktsioon ning 

par et istub . 

1 statud 1 73 •• , Pildiatatud 1963. ja 1973. a . 
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82. Y ._1. m0i"' (Fran.z .. .r:hiittc 1 • Pcolm iu • 
.........._.._ --
1'artu. i , Sootug'-' ac hoos (' ar u- aa:z:j a ld.helkond). 

_Feahc r.:.r:: b.t:\~.in~ vun~ atn!;n ideni 1941. a . oone oli kod : ... rllil..t1.l 

pcrioo!il ckOt.utru.ceri tud · u.u.r kahekordne telliskivi hi·~uc. 

Kõrvr,lhooned on samuti hävinud Või nende säiltmu.d osnd ka:..ls-
~ ..... ~ . 

ajal ulatu;Jli::u.l·~ ümber c.hitt :..u ... . gna o ~cid: 

Aednikur:w·i n (? ). - on väi:ke lõbu "tud mt t...kivist krohvik(;;ltteta 
-...........-----~~ 

elli tUt1, m.io ku~;n,ud la· atukntteg V:i.1lkutu3agc. äästed on 

üleUlat~~d, räästa all itnas laudk nii, ota~fasaaadis ka 

tellist-.~ t eb1~vöö. Vjil on ..:i.if;tl udvcodriga. Hoone nurgc.d 

kujundatud tellistest nQr eliseenidega, samasugused tellisli-

seenid on kü.lg:fm;;H<.::adides ".:.ken1e vahel. Alm·,rl 01.1 keskm.i e sull

ruaeg,., E -l·uuda.lised ning tellisääri .te ga, aknalau.a ·11 eendu.v 

karniis. Osa ~aid petikakenden~, millv põhi krohvimate.. 

Hoone VÕib r.f.!rineda XIX saj. IV veerendiat või sajandi lõpus • 

~ oli suur ning lä!<s au..j ~.lV alt ü.le pa:rkmstsel{B loodaoliku 

m .. nni aga. Pa!'gi põliosa ktljU.tH!~~oud vahtra ja pärnag~, oli ka 

e:J:lee~.:;id teedel . KõLit: sõjas põhjalikult puru.s-tatud, säilu..Ylu.d 

pargialale on e.b.itat!ld uued elamud ja 'tootmishooned. 

K~last~tud ja Pil1ist~tud 197o.a. 
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83. VA,LGU~ mõis { gu. ta). RiiU tlimõis. 

Rõngu lr/n, algu a 8-kl. kool ja Valga ta kolhoos ( armu 
ki.helkond). 

Peahoo e on aäilunu.d vaid tiibhoonena. See on paiknenud la1 • 

Uhekordse põhikorpuse aaakul tiival Ja pikiteljal risti. 

iibhoone on puidust, kahekorruseline ja kaetud viilkatase a 

(katteks eterniit), mil.le U.leu.latu ata räästaste all s · 

Pinnal karniisilau.d. oone on vooderdal;ud rõhtlalldvoodriga, 

nurgad k e~ud kitsast , vertikaalsete kattel dadega. Korr~ 

J?ä:ras vab d a Paigutatu.d suu.red aknad E-ruudulised, kit-

saate piirdelaud ega. P Qduvaid send ad reas inapinnal 

värvitud petikakn oon külg s in as on jälgi ta vane a laia 

põhikorpuse jälg, vi ane oli ilmselt ke is suurusega .Pu.i t-

hoone. Osa vana peahoone asemest kasutatud kahekordse p it

koolimaja alla, is pär b kodanlikust perioodist. 

Tiibhoone V'õib pär eda XIX saj . lõp st, ta on rahulda as 

s isundi a kasutusol koolib.oonena. 

JgrValhoonei.d on väga palju, neist en ile. paikneb pargi kiilga

d l.e reas atul t või kaugemal maa tikul gruppidena. Mõned on 

t a a al määr al seo tu.d peahoone ga või .mõjut av ad v s.ad e pea

hoone1e Ule väga e.'Vua esiväljaku.. Olu.lisemad on: 

Tall (?) on Pl.k.k ·a väga kõrge iihl kordne tellj. i iboone, kroh -
1 tu.d pri akrohvi.ga. oon t .katab kõrge viil.katu.s, kat eks 

1 ast. Rääs akarniisid on puidust. oone fassaadid on Jmju.n

datu.d su.u.rte ja sUgavate ka· petiku. ega, is tõusevad maapin

nal pea räästanit kua nad kaetud 1· ed kaarega. Peti.kut v -

hed õju.vad pigem tugevalt e da ud liseenidena. Taolisi .Pe

tikuid on esitassaadia kümme. ··ärelt kolmandatea pet t s on 

suured, lam da kaarega uksed, ülejäänud petikute keskel väike-

aed, samu i lamed te kaarte 
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akcnt. Akr~rd om~ved 8 r utu. Avad on ääristatud silutud krohv1-

äärist ga. oone ka uses on üksikud väik d segmentalm lak 

valo stamiseks. Hoone 'õib pürineda XIX saj. II poole keskelt. 

Töölistem ja eelmisega samas frondis, on sllur, kahekordne 

pri t a-ohvie;a kaetu.d telliskivihoone. Hoonet a.tab kõrge vill

katus, k tteke laast ning räästad laialt ü.leulatuvli(l. imetas

te ~ul on külgfassaadides ja otAViilu ü.lge el leiad, profilee 

ri tud ka.rniisid, is viilude all kre!>i tud. Lai, pro:fileeringu

ga Vöö kulgeb ka korruste vahel, mi iga alm all. kre i tud. 

!oonc nurg~d on kujundatlld nurgakvaadritega. Aknad paiknevad 

Uh la te vah~dega, kusjuures alakorruse omad on kõrgemad, 8-

ruudulise( , alakorruse akntd 6-r udulised. Kõik avud raami d 

krohviääris~..;ega, kusjt: urea II korr~se akende kU.lgääri ed piken 

datud krepi tud korr:1otevcllelise ka:r iiaini. P udn.vaid aknaid 

:f saadides asendavad petikaknad. Viilus on lakaaken, is eri

neval. t teistast o ab lamed t kaart. Hoone are poolsel ot vii

lul on ipus tellistest kellatornike, mis ava ud kahel küljel 

ja kaet~d viilkatusega. Omau lihtsaid ll1SKarniise katuse al 

ja av cd eta kUlgedel. Hoonat võib lugeda hist ri ta:lstlikus tii 

lia ehi tu.seks, kus vali eev ad oeu.dokl t is likud motiivid, 

ta võib Pä.rineu.a XI s • V veerand· st • 

eierei on väike krohv1tud kivihoone, mis ud Viilkatua a 

(k ·eks e ~rniit). Sellel üleulatuvad rää tad. Algsed d 

ed. noanet on ka saj al rekoustrue ri tud, elgne või päri 

ned j. Il pooles • 

Viinavabrik on suur ja liigendatud krohvimata maa- ja tellls

kivihoone, mille põhikorpus k ekordne osaliselt väljaehitatud 

lakakorruse a, hoonele on ot tele liid ud kahekordsaid ki sa

maid juurdeehi usi, i kae ud ühepoole te alletaga katustega • 
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PölU.korpus t ka. ab viilka tu s. atte s on la.ast, rää tad on 
laialt i.Ue lt;a."tU ad. hiho one al akor u j a j u.urd e h1 tu aed on 

m akiviat, PÕhihoone eine korrus aga tellisteat, korruste va

hel kul.c ... eo lc.i v· evöö, millta hamm '""lõikelaadne vöö. oo.ne 

nu·"g .. d lao ·ua samati telliHte t h :mibuvate lokkidena. Alako.rru 

~o ja juur eehitust av" ääJ:in~~tu.d telli)teg.a, kusjuure 

jutrd~ehitustel esineb krohviääris~id, nõhikorpu.sel on alakor

rusel mõne kõrged m d ü.l· l ka tud profileeringu.ga, mu.rtud 

frontoonid·ga. mille nuread toetatud konsoolidele. Jmaloo~ili

sed :fro:ntoonid o põhikorpuse t ise korruoe ru d11ku.j l1.stel 

vöJke tel akendal, millistel kc.: e.knalaua o a e ndB :12d . oone 

otsviilus on kõrge kaarega Paa isakne, mis kae1illd ki.tsas 

kaarfrontoonida a. ~~de kohal i ilu. .; .... s üm- ak n kitea 

tellisääriaega. i one katuveot tõuseb VäBa kõrge nelja ~ ulin 

t lliskiviko.r en, illel all simss, ülal aga lai k .rniis. 

Selle ää.Tis hammosl-iJtega, krl.I'r.; is aga toe tud kõr ·etele as -

melistele kansoolidele. Seega on viinavabri his ori aistlikus 

laadis ehitus, tõenäoliselt XIX saJ. II pool keskelt. 

ise su ~useg~ õhukese kroh-

•ri.k. t.·~<e a telliskivi .oone, millel kõrge laltar lakal.1ltseg 

otsvii~us. loonet katab kõrre viilkatus, kattek laaat, rääs-

tad kitsrd ja üleul· tuvad, rääatak nii~id l .f.d ja aatmeli 

·us võ· b pürinedc;o .:..IX s· j. III vee diat. 

iin~vabriku hoonot rühmas on teisigi väik eid Pui 

ikod· (?) on väike telli kivihoo e puha vuugig • 

t , viilk tus laastuka e a, millel Uleu.latuvad ri.:ästad. oone 

sein on kuj · tu.d po olkõr e: ka e ga Sllur e p · iku. eg· , 

'lle a es o luk.ul;i v -, vad l ·· satele il 
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ritele. Otsafassa i on 2 arka 1, üljel 3. Siinjuures ühel 

j;;, <= ime .. e kaarjstu k""lj..:l olid l gsG:lt lahtised, 

1.-u:i.d on hilj täidet d t 111 wCin ~a• ,~.oone "' ina 'indu. lii n-

dab V0Al · "'.; ... a. vaheka~rnii.s rää t~t m .. dal sl j viilu cll . 

"'ilus 01. ... uur ... e . en tLJ · !Jm, d on väikil sa d, 6-ru.u.dulised ;ja 

kujund · su ... t·u o l· .:l 1 ·t itJtl· ·e .... ctcile. 

_!! on kes aul.sa su.uruoega kat.c ·o.rd.ne kro i ..;ud kJ. v1.noone, .mis 

lcr:e .a vii o.;J.uega, ~t ·teks PWl e katu e.kiv'. ,~.\i:iästad 

o1. l<.U ·· " ~'')"", adüi. ,;;) 1< • de, een u.vute latldkarniisidega, viilu 

sl J ul e l) le;1i vahevöU. Hooncl on ahel kor::ru.<:'el a:cineva vormi-

e· al\.nuld, C,1 g.... d on l&mcd~ j Gl 

kut·, i1ratud krohviääristega, kusjuure puuduvnid asendavad 

peti ·d. 0 ·s'li · u..s e kõ.r .oe s .... g.clen .. ~pe tik, mil.les ne in !me la-

ka .... .'· en. Hoo!lf' t võib lL ged · saj. I veerandi või k~aiga --
-l~ssitsio likuks e "tUt. s. 

v t üm.erKoht:.ndatud krcbvi lld kivihoonc, mis ·õrgel sokli.1. 

ii!il~e ~ra11at d simeiga. Hoonr:t kata --rge viil. atu.s (kattek 

eterAii ), millel kitsad rääata- ja iiluk~niisii, viilu all 

kul ab lti vahevöö. · t o~~- a3ut xelj ~l, on ta aoklikorrus 

kal"zile vä kõ= ~e agaküljel, kus ka keldriuksed. Hoone ak-

nu.i.d on mu.u.d-etud, cl...-sed on kiteadt kõrg d ja ..,.j;)oolsed. ..,h1-

tu.s või är. ede X caj. III veerandist. 

1;..~~ oodttstavad vä .. ke . e hooneterü.hma, kus dominer;rivad väi

kese sisehoovi kül edele laigutatud k ~s parall else marikivi

lau-t • oon~~d on maaki .is sel.n ega, ku kivid vaheline ohv 

dekoreerivud ohati ?~llustikuga. lloonat k tab poolkelpkatus 

lnaatuk ttega ja ki s aste ü.letlla tuv ate rä.äatastega, pool viilud 

Püa·tlaudvoodriga. oone nurkadel Ita 11tatu.d tellist. Aknad väike-
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-ru.!.,d.uli s ed. ooned osalt iimber ehitatu.d. ad võivad 

ln. on e ur kr rr'iim<:...ta aatdvie:Ui us, lllillel A .r·ge I seil:.~.ad. -
u vu.la ... vaõ.. 

1 L te on .id aad PU. ... ise!.i uulu ~.ua.Pilu.d . uks ka e tud .Kõrge 

Pg;"J! on s ur nj.nO" kaheosaline. Põhiosa moodllstab puistu ea

hoone t ga.k1lje1, hoone ette jääb kõr alhoonete rühmadege. 

ääristatu nikk j kergelt laskuva reljeefig väljak, ku~ Vaid 

ük ikuid puid või puuderühmi, ühel ~iljel ka tiikc. Hoone taga 

aga ssub ihedama ja VubaÄujulise istu us~iisige pargiala, mis 

piira ud tag ser '~Ü maant~eua. Pargi väiksemaid vJ.ljaKuid, 

neist iiks s otud peahoone g~. ag( väJ j akt 1a. I eda hilisemate is

"tutu~:ftöödega risllstatu . I ii..t:"' on _ ei s arvu.kal , kodumaiste 

dom~eer·va~e leht uude (Päl,n, saar, vw1er) tõrv· on eksoo e: 

mitmed liigi.d kaski, lehiseid ( nii Uksiklllt ku:i rühm.ti), päbk 

1· uicl .~:lUlt:, ~.1.~: •• elvii.m,..sed on pro.. ta.11u a-v cu e ·· ·r-

eJ.e. Os kohai" võrdle d i tiheu ·1 · de' o.ratiiVI?õõ s e rtihmad. 

Pa!'k o uolda u.d, Hä l.unud on ka o a alg e t "' ~e e õrg a· 

ar i nu:rg 1 

10 SÜJUlikod ll thllis t ;;)eks. 

c;llul, 1 tte k::1ugel õis~südamiku.s , asu.b väike puudeao

lll, ·us aikne mõiani e pcreli:.on.ua ma tu aa oai t. iin k · kal-

a .rüüs a ud. 

Külastatud ja Pildisttituõ. 1973. a. 
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Lu.unj a k/n, Luun · a sovh {Tartu- aarj a kihelkolld). 

Peahoon ( a:rv tav) on 1kk iih kordne kroh it d kivie iu , 

millee ka aj andueru.ume. o net n kaasaj el. tu i.kul t U.mber 

hi tatud, tal on u.aed aknad (.mõnest säil.UD.Ils järeldub, et 

aed oli väi eaed, 6-ruudu11 d). Ka o aa aegne et niit-

kattaga iilkatus, jn • gse t on hoone nurki ku.jtmd t1d kit-

s valgendatu.d nur al.i enid ja lc.medai aknaääris'"'d• oon 

võib algselt pärineda XI saj. II poolest. Ta on kas tu.sel 

elamuna ja n rahulda ei und is. 

Kõrvalhooneist on säilunud ümberehit tud ku.ju.J. vaid U.ke ä.ilt 
-
hoon : 

~ (?) on äike krohvimat maaltivihoo llel tsviil l-

lia est, lllsed äär1stavad a a sid. oonet katab iileula -

vat rä··s astega iilkatus (kattek etern it). Uksed l ad, 

k tud lameda aare ga. Hoone õib pärined XIX saj. IV V er -

di t. 

Küla ta d ja pildiatatud 1972. • 





ten tburm). Kõr al..mõis, kuulu.e Kaagvere 
mõisa j urde. 

Mäka k/n, KingissePa nim. kolb oa ( õ u kihelko.nd). 

Peahoone on väike üh kordne puithoone, ll l tub lakakorru-

sel hoone !Qtatel. Hoonet katab kõrge v:lil.katt.ts (kattek eter-

niit), .millel iilu..räästu pUitehispitsi , rääs l alt iil. 

u.la.tu.vad. Seinad n vooderdatud r htle;.tldvoodrig • Aknad a.ik

evsd ü.htl t ahedega ning on keskmise suu.ruseg :Raamid on 

WU" e ru.u:tude ga ( 4 ) • au.kse es on kaasaegne näotu. tua.lekoda 

salli eid on ehi ta tud a hoone ot tel • 

oone võib pärineda XIX saj. I veerandist, ta on kasu. tu

sel kort ritena ning rahuldavaa seisundis. 

Kõrvalhooneid ei le säilunud, eale Uh .. ad vrsiai.d olla pu.i-

du. t. 

L"' t on äike · maakivieh tu.s kr hvimata lõhutud aakiv1dest. 

Hoone kaasa.j al täies ulatuses · ber ehi ta ud, algsed vaid s 

miiü.re. Ta va i s olla peahoone ga ~ a al ine. 

Park puudub, - vaid õned põlls P 

ged 1: ärnad, lehised. Hoon 

boov, taga aed. 

aia Piir ja ho vi kiil-

oli äike avatud maj andu.s-

KtU.a ta tu ja pildis ta d l97l.. 
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'· 86. mõis ( arrol). ü.Utl "'is. 

Vara lr/n, ara sovhoos ( aarj a- a aleena kihelkond). 

eahoone on suur kahekordne t lliski'Vihoone, llel madal sok

likorrue. Hoonet katab S-kivikattega poolkelpkatus, millel kUl 

~assaadide profileeritud räästakarn11s. Otsv11ludee ka u Uh

tib seinapinnaga, vaid kelbakolmnurg all on ki as 1 udkar.n11s 

Hoone seinspinnad omav d taga ihoidliku liigendus • Esifaasaa

dia on hoone nurkadel lamedad liaeenid ning seinaPinda kalle 

na kaupa j aota ad lis nid ( 2 tk), mill ke kosa on iil.al alla 

kannella ri tud, räästak niisi all on kannelleerl-ng lõpetatud 

nin lieeen dekoreeritud rosetiga. orisantaalse s liigandnee s 

o 1 soklisi.m. s ning lai lame ö<:s tema kohal, samuti i' aasa i 

kes se aknapaari laiune lame elinurkn pe · korrus vahel. 

Tiib del jäävate vah l on väikesed nelin sed pe

tikud, milles rombi kujund. Hoone tagakUljel o ainult 4 l e

dat liseeni, millest k skmi ed lõpe ad alumi e korruse palkoni 

k&tusel, akende al.l on korruste vah l kergelt endatud neli

nurksea t· ~lid. Otsafassaadid seinspinnad n kujund at • 

Akn hoone esifaas adi paiknev· korrapär s vahede a, 

põhikorrusek on esim ne, us aknad kitsad ja kõrged, 6-ruudu

~iaed. Teise korruse akn d on ruudukujuliaed ja 4-ruuduli ed. 

Soklikorru.se aknad, mis koh t i tUakorruse omad ga, on lame-

ad ja 8-ruudulised. Hoone oteai'assaadi' eknad paikne samuti 

orr päras lt, llOOlVl.ilu on seejuures kak äikest lakaruumide 

akent, ääristatud väga väikeste nelinurkaeta l aaknakeate

ga. Korrapäraaed on ka tagafassaadi ake de paigo.t s, k s ainult 

keskteljal liseenip ari vab 1 on teisel korrusel palkoni kohal 

Uks aken. oonc ran ust rõhu avad k tus l ü.mmeetril1s l t pai-

ta d 3 karstnapiipu, llel karniisid a imsid. 
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oo.n le on em e ii "ole pai ta d ü.he ordn p 

d s, mis ecifa s &d i kerg lt aanda d, Gendu.b ee a t t a.-

ki.Ujel, .mill ka ·us j ~d õhikorp ee k u e 

or e, ai d -kivi on Val asend tu.d tõrv ai Piken-
duse Paiknevad esiküljel pe s ning ves ibU~l, ta.g tU j 1 

mõned maja id isruumi • Vestibüülil on esifa s adi suur kolme 

poolega ja 9-ru.udu.line en. Uks o ab vaJ.gmiku, milles ro bi-

ujundito a raamietik. Alg el oli P au.kse e s avar uitver 

d , mi oli kaetud lameda viilka se , külj d kl~asitud ruu-

dukujuli te raamidega, veran t 1 kub kõr 0 e {7'ani1ttrepp. 

T'anapäeval säilo.nud kõrg sokkel. sifassaadi ehit tu.d ilme-

tuid katuse useid pääs keldrit • 

lioon tagakill el on keskteljal avar j kõrgele aoklile 

õ e ad palkon, mis aetud väg lameda ja 1 kk-k tte a k tu-

e a. ellel lai, kc.ld rää t arnii , 

ro~ileari d vöö. oni kü.ljed on aau.r , .kõr te en ee, , 

mis ·· ae ud korv r are a, õle il palkonikriljel 2 ent. 

sJ. · lj 1 on wnasu use k e g 3 lall i t av , mille t kesk-

mine 1 · • ad on ruu.du.ku.ju.liste ruu.tu.deg· (28), kclle akna 

el on aari pilastrid, mis oe vad akn al~ael rinnati-

end äär 1 Uk • amas g11sed n palko 1 sise ·· jel. 

ai Ul · l on a a kaärte all e tall s cl.atu.d osk· a rderi 

samb , ko u. 6, äärmise nu.rkad 1 aariti ning toetuv amu-

~ rinna i ela. es sea a õr e l so itele. b d ja 

ila rid t e vad luiu profileeritud 

vad r1kk iklll t profil eri t kaarte kannad. 

äär j· soklid on pro~ile r~tu , mill le to uv 

tos d. o:fil.e rin uga on ka rinnatl.se soklipe 

millele oe 

r a ise · 1 

s as e 

e lai vöö. 

aste vahel on epi võred ili eeri ud palmeti-

mo iiviga. Palkon1 põrand on lao ud osaii a, 1 kitsa te, 
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rofi'ceriW.d kaxnii'"'ide &. nin peegelvõlvig. P 1 oni kiilga

d 1 r~atis ohvi ud ivipar petina. .sikUljel laekub palko

ni kõrge~ t ooklllt lai tahutu.d granii ttrepp stmel· se ääriseg 

Sega või ~õhikorpust lug·da veyl as~ituistli~ s stii

lis ehi tu s •k X e; j. kesk ai est, pikendus VÕib pärined a

.m at perioodist, .Palkol hoone tag ü.ljel o.o. ga ilma lt vi· a

se s janelivahetuse või - sa·. al ... e p·· itoluga hia oritsist

liku> "'tiili pseudokl:assitsistlike motiividega ehitus. oonet 

k,..sut::.tak..., korteri tena, Kaupl aena, kul tuurim ·· una, oe ruu..me 

on mah jäetud, e ·tus on e &hulda~a seisundis. 

KõrV" hooneid on :mõis sUd iku.s s el hulgal, nad p iknevcd 

... argi äär ·el või selle kõrval uure ise s isva riihmena. Pm-gi 

ees cr as aiknevad ehitused Oll teat ~al määral onsamblilise 

seosee peahoonega. Suur hulk hooneid n veremeis. Olulise ad o 

/~etnikame a on keskmis suurusega ühekordn krohvitad kivihoo 

ne, millel lskatube boon o·cst 1. Hoonet ko.t, seintest kõrgem 

poolkelpkatus, millel laiad (ctmelis profiiliga räästakarnii

si külgfassaadidea, ki aas karni1s poelviilu elbakolmnurga 

all otsafassaadides. Katusekatte s laaat, eterniit j 

oonc oma kitsa soklisimsi, illelt tõ~sevad 1 edad nurgali-

seeni • tthtla te ahedega p tatud akn ja u.ksPd avad 

iäär1seid, kusjuures er4d l äär1sed aknalaua l pik da ud. 

Ustal kits valgmikud~ 1 toa aknal al sed, 18-ruudulieed 

aamid, põhikorrusel need mulldetud. Hoone ü.bel otsafassaadil 

lihtne leht· e puitpalkon, mille viilkatust kannavad paarit1 

asetatud lihtsad nelj atahulis d pu.i tto.J.bad, nend vahel lau.d

rinnotia. Hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist. 

Tööliselamu on väike kivihoone, ·11e osal krohvi· ud müürid 

lao ud aakivis eg.1 te~lis · • Hoon t katab lame k lPkatus, 
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katte.. lo.· st, rää tad iileulut v d.. '"tu.se nu.rkad.el... n 

ud aümmcetriliselt 2 ko stnapiipu. ~~Qd on väike~ed, t-

Sadt algsed raamid ei ole säilu.nud. Hoone Võib pärineda XIX 

saj. eskf3lt. 

i on .krohvimuta maakivih e, 11 1 ai osa J. i 

al t ·va ios· it 
' kahe orrua 11ne. oon t 

iihel a·~ !d:a.l ü.l:dne viilkei tu. s, kt..t ks vor vi, rääs' ad on 

luial t illeul tuvud. ad j nurgad on hoonel r u tellia 

te ea, nurgad se · u.ure ham uv t Pl idena. , ad til isel t 

d rg kaare a peti-nelinurkaed, pu.ii mõni neis · 

ku ae. Ioone võib pär' ed~ saj. IV veerendist. 

1el 1 a ube hoone o atel ja hilis a itoluga pealeehitus 

hoone eskosas. oonet katab poolkelp a s (katteks e rnlit), 

millel profileer tad laiad räästakarnlisid kalgfassaadid s 

ja poolvillu kelb ol ttrga el1. o k1 tsad, kõr-

ged, 6-ruudul.ised, l. atu. ade1 väikesed paari ti akn , 6-ruu

du.J.ised. Hilisem Pealeehi s hoone e itaesaadi keskosas omab 

m rdviilk· 11se. oon võib ·· ineda pe ooneg s ast eh1tu. -

erioodist . 

Kellatorn on väike nelj tobuline ja kolmekordne k:rohvi.mata _.;;;;".;. .............. 
-

maakiviehitus lõhntud kivid st, nur ad ja av d tellistega, 

kusjuureo nurg harr.buvat plolr..kideno.. Yäikesed aknad on kne 

tud lameda kaare~ orn ahaneb kõrg nedes n· g omas atuse 

all telljskivikarn"isi. K tu bttvinud. Ehitus VÕib Pärineda 

XI saj. lõpust. 

ot al 

hoone, os t õhukese ohvika 

an usru~d, on su~ e1liskivi 

ga seinte a. lloonet katab 

sein eet kõrge kelr>ka·iius, Katteks e ernii t j laas " rääst .. 
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1 alt üleu.la uv • oon algsed akn mu.ude u.d, on mõni 

lam.ed k are ga kae iUd uks. Ehi us võiD pärineda XIX saj. III 

veeran ~ 1st . 

ei ere i (? ) on kr b i d telliaki v1hoone f s k e ;ud villka-

tuaeg (katte s 

karni i e. .U s ed 

võr le ·ai kõr e 

II poole ke k lt. 

ernii } , omab rää.staste al.l lib s· id lawl

äheaed aknad on 6- ru.u.du.lised ja kaetad 

kaar ega. Ehitus või pärineda X saj. 

~it Par äärel on suu.r ja massiiv ete proportsioonidega, 

krohvi tud elliaki iahi -cus, mis k e tud kelpkatusega {k ttek.s 

tõrvap pp), millel kiteal U.leula uv räästad. Hoonel on 

.mõn d k aruksed, kõrge ko ega on kae d ka lakau.ks poolvi1-

lus. lloon.e võib pärinoda IX saj. I poole st. 

mis 

V • 

is on vä.i.t!e aa- ja el i , tivihoone, 

ae·tud viilkatus a (kattek eterniit), r· ·ästad tlleu.latu.-

oone ein on kro .. ni' a eta lõhu e. muaki idest, nur-

g , avad ra tu elliatega, iilud laotud tellistest. Av 

ja nurgad seejuures 1 o u.d hambu.v;...te ~lokkiden • Aknad on 

kitsad ja kõrged, uksed lam d· 'aare a. Hoo e õib pärineda 

j. r \feerandist. 

lder on ü.l oole aa al.ne, ille .mu.J.let kuhja ud kU.lgmiiii-

ridele. tu.s on k u.d viilk tu ega, lel laudkate ~ a 

~ai al 

Lilao 

n ed 

ü.leu.l tu. rää tad. e ad 

e~li t s , seejuures krohv 

XIX saj. I veer dJ. et. 

a s lao ud aaldvist, 

a~t t itu.s võib päri 

iinavabrik (?) on su.ur ja liigendatud maak1V1hoon , mis ka s 

j al su.ures ula. usas rekonstrueeri tud. Hoonet katab kaas gne 

viilk tus. Algsed o ohvimat aakivimtliirid, .millel nur d 

lao ud tellie;test h buva plokkidena, a ad ··äristatud tel-
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li taga, on kõrge kaurega s~uri uksi. Ehit~a võib pärineda 

X! saj. lõpu.v erand 1st. 

Laut on keskmise s uruaega krohvimata k.ivihoone, mille · iirid 

laotud lõhutnd maakividest; nurg tellistea hambuvate pl 

. id ena. oo et katab kõrg viilkat (katteks eterniit), mil-

1~1 tileu.l tuvad räästad. 11man . sarikap j penn on otsvii 

lus DVatud, sari j ad ku.jun atud. Ots iil Pü.atla dvoodri 

g'""'. Cõrgeor.~e lakapeal esse viib kü.ljel t k tu.seluu.k kits väl

jaehi tase ga, m1s kae ud viilkatt:tsega. Hoone avad piiratu.d. tel 

li ste ea, kusjutu-es aknad on väikesed, ru.u.duku.ju.lis d 1 aed -

suured j kõ~"'ge kaare ga. Hoone võib pärineda XIX saj. IV ee-

:r· ~~ist. 

~ on keskmise su usega, KUid vä a stii se vabakujulise 

pla.neeringuga. eahoone eaikü.J.·' el on :r • tee a. piiratud s1-

välj ak, millele suunat11.d '"aerli kõrv a.lmõisa euw1al t üle kilo-

mee ri pikkun~ ir e sissesõidu ee, s orien eeritad p ahoon 

l • ~~gist vül ub kUleje veel ·eine kilo~~ctrito Rikkun sir 

ge teet mis läbi undimetsa suunatud Alajõe l:õrvaJ.mõisa.ni. Ka 

ni metsani on see tee võim a lehisealleena. 

Pargi esiväljak on maastikua isol eritud ibeda u.de 

e kr a.~...ni ga, kus kõrge te puud e all ( l hised. vab li.r ad ) tihe rinne 

dakorati1vpõõsad.d. argi põ osa asub pealloo a taga, .mis kuj 

duslikul t pooli ta tud, Wlel pargipoolel avaram, väheste P Udeg 

planeer1ng, teisel poolel tihedama istutusvi"siga puistu, kus 

välusid. arg.i piir tihedama ääriseg • oone agakU.ljel Paik

neb suurem, vaba p·irjoonega äljakt .lw.s lell pu de hlll.gas kon 

rastiks lehiseid. Neid on ka korrapäras kujuga e iväljaka 

äi?..rtel. Lehiseid on ü.ksiklll t ku:i ka grup ide s. OkasPtllldest 

o..,ine veel seedermändi, kuuski . Lehtpu.u.d ... ;.;t on por 1 kujunda 
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-~ e j val~.:r". ~a 

res. or tihed • -1 
lS .. u" S 

m ·siin koh~ti mood•sta 

on ea .Pt1Ud ta. 

i o • e i äljaku ja da Pii

iisi a ool 1 o rohkelt pärna, 

idu.. orvsl oone Pargi serval 

ar seisund o r cllu.lC1 av, selge iirili .... t fUnk. ei ooni 

parg 1 aa i ole ning see·õtt esine rie~~t ist j koha-

• 

X:til st d i '1 1~71.~., Pildista~· d 1 7o. 



0 



• 87. a). · üt..t.imõ ·e. 

soo ta u sovhoos ( T rt - ~"aarj a kihelkond) 

.::.§!::>.hoone on häVillUd. Hoone: oli eak.mise su. usega ühekordne 

kl ... ssi si tlik pu.i ehi tll , mlllel oli ke kel pealeehi u.s, 

Cw~ ~ljel suur ~vvtud palkon, boon t attis viilk~tus. Akn 
olid~ urea, kaetud ulal karn11sidogr. 

õrvalhooned s ti enamuse hä inud Võ QJ.atusl.ikult • ber 

ehi u d. loonoi oli keskmi el 

misi h ·u.tatu.lt, p~ conega s1J 

Oluliscraad ~~il ist o:a: 

lgal, nad paiknesid võrdle

tul t, pargis ja jõe kaldal. 

Valitsej_ama·a -väike, kuid mas.i.ivee e roportsioonide a kroh 

vi tu.' kivihoone, mie kaetud poolkelpkatusega, k""tteks laast. 

0 ab üleulatuvaid räästaid, mill all säi~ud pro~ileeritud 

lai e viil - ja rä.äs r arniis, mi pool. iilu. all. krePi ud. 

oonel on lakatub ~ is om vad aknaid poolvi ludes ja peeJ.e-

hi uses e if s 1 k sko • p al ehitus on kae u.d pool-

. elpkatu.s ga, mill hari ühti PÕhikorpus katuseh ja kõrgu.-

ega. väga väikesed, ruudllkuju.lised ja 4-ru.wlul.is d, 

P iknev äga &dalal. Väike j ki sa on peauk esifaas · 

d1 eskteljel. Hoonet VÕib ~geda III saj. II poole või lõpa 

eer· di ehituaek • 

~ ( ? ) on väike lõhu ttld ~aki vid e s kr imata miiüridega ehi-

u , mille avadel ja n rkadel kasu atud ellis , ViLmasel ham

buv k · ~erl iu-=-a • Hoonet 1~ '!.ab l&mc viilk tu. s üleill u.v· te 

r S .: • es • 

ark o suu..'!', kuid sõjas tug"'v t kann tsnud. Par 1 - f!1J.8 Pla-
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neering on s·~iilil·t vabakujuline ning .. lj apee "ud kUjunduse ga. 

Peahoone pii~~konnas on park a atwn 1 ..,gu, üksikpuude a on 

liiganda ud ringtee a hõ tud esiväljak, kuhu sissesõit toi

mus külgedelt. Peahoone juurest a ana vaba ~iirjoanega valult 

vaade asula jõele. Peahoone ja jõe vahel1n .Pargiala on äär

tel puisniidal ads ühtlusa tihedusega puistuga. ui on suure 

mates gruppid ku k-rv&J..boon te v&hel ja jõ kallastel, kus 

paisjärv. Mõisasüdamik ~ 1 agn \·atel "teedel on alleed - soo

taga suunal. tun.medest, Tartu suunal üle V llla voore vaga pikk 

ja maastiku augele aistcv pärnaallee. Pargi enda hiliiki

deks on pärn 1 v·me ·, saar, ku.id 1 i.dub ka nulgu, suure ates 

rühmades lehi t. alju oli i>arh-"is dekoratiivpõõsaid, millest 

riiQ eid kõikjal rUhm~d na. Pargi seisund on rahuld~v, ted on 

ag killustatud uu.t hoone eg ja teedega. 

Küla tatud vi ti 197l.u., pild1statud l96o. ja 1962.a. 
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88. ( ·ah elihof). ··a tlimõis. 

lartu Ir/n, " var1gard u kolhoos (Äksi kihelkond) • 

.... t.:Uloone on hävinud, oli il s 1 .. .; keskmise suurt aega pui·thoone, 

mib kellerdatud. Hoone ol.i. kitsas, knid Pikk. tal eli t g~

·Qljel veran asid. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul. Et is asu.b voore j al.amil ~a 

hoonestus on orienteeritud piki~ oret, on majanduaho ' ed 

suure , pe· conega sevst· ~ta, fu.n.ktsionoalses grupis vooreta 

v~elis~ nQo serval. Oluli~~ on: 

Leu t ja tall on pikad, paraJ.l el aed kivihoone d, milleat laut -
a u.b tagaPOol, on lihtne maakivihoo e, kivide ahed laialt 

Y~ohvitud. Hoonet krtab lülisem kõrge Viilkstus üle latuvate 

rää ... taeteen, ketteks vormikivi. lloonel on rida ltitsaid 6-r\.lu

dulisi ja ~ellistega raamitud aknaid keskosas, kus ka väike 

v~ljaeh1tuo vi lkatuse 1. Hoone on ilmselt XIX saj. IV vee-

r~di ~il tus . ~e a o ·sal o veel XX saj. el~ses ehite ·ua 
ovaalne m akivist laotud ~1lotorn, m1llel lõbutad maakivid 

ulatu.vad krohvi 1nnale. Hoone on kõrge, tal on korr11ste e

lis· vahevood i-iteeriv süvistatud vöö. Ehitust katab ümar

d '"!tud ots te ga, lc.udk .... ttege katu.s • 

.:...:11 on pikk ja kõrge krohvimeta maDkiVihoone, mis k e tud 

laastukattega {osalt ka eterni · t) kelpkatus g~ mill l lihtne 

eendu.v leudk8rni1·3 Katuse väikeseid lokaalmakesi. Väga deko 

ra iivne on esi:f'assaadi j ühe otsafassaadi kujWldus. See on 

teostaud laiade krohv.ääri~tega oseudo ,ooti eruvkaareliste 

petikute siisteemiga. Es1i'assaadis ou keskosa maskeeritud viie 

kõrge .maap:Ln:npl t tõusva to teravka elis-e petiku.ga, mis äärtel 

raam:i. tud li seenide ga. Kaared toetu ad tclami öödel , mis lõi-

aV cd k J.J.see.n • Teravkaar e ip d v l on tu.geval ee ldu 
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Vat ääri SÕÕj,' tikud, 0 ru. 6. e iku. te s on 1k d 

r ua.u.ku.julise akesed õi cd a lame a Ka e-a ( eak-

l.a a ~aar,Put1kus). U e kohal lai vöö, mi eraldab kaare 

te c;.;A.Viku. oa omaPt e v··l.j ak: s. saaadi tiibodel on samalaad-

Ged kõl'ged petiku.d, üks mõlemil tii al. Xa .neis on väikesed 

ak.."lad. end risaliite m en tavate pindade vahel o seina

pind. liigel datu.d madW.amat eravkaareliste petikutega, mis 

õusav !i sokli imsil t. J: e id on 5 ku.m.malg1 pool kesltrisalii. ti. 

iin vaid petikute vaheliet 1 seinapindadel on s õr e ikrul 

asend ·~·~ iotikuju.liste t il Il usa ega. etikutes väikesed 

ruu · uju.l:t .:.id akil · • I oo ar maJ. otsaf sasdil on kolm 

era.7ka -.. eli ... etiku , ke e kõrge, ääl:·is· av m amad 

petiku.d on eral.datlld liseenid ga. 

Seega on saa u. atud vä a 11me se e 1nn liigenda-

us, kus ka kon astsed mat rjalid: hele krohv ja krohvimata 

maakivi. Hoone on seega historitsistlikus stiilis Pseudogooti 

vormides ehitus, i oelt XI aj. II ol keskelt Või lõpu-

veerandist • 

.Ait-kuivati o suur maltivihoone ad 1· e einte"'S.: .k 11 väga 

kõrr e vi:i.lk·.tusega, oilleJ. katteks laast, kits d r'"äatad laud 

k cr-nli ideg& viilud ea, kül d l üleulatu ad. id o krohvi 

mata maakiviat, ku jllurea ot s on kujun a"'ud dekora-

t · 1 n e ü.m. kaer P·- t .. ut e sü.e · mi ga. amine pe t ut e vö<1 on 

kolm a+ kõrgs ka oga petikust, kus telli. illu ed eenduvad 

ja toetuv ad lihtsatele pilastritele. iimas el kõr e sekkel 

Keskmine kaar alune avatud väikoseka ulualuseks~ eine peti

ku e öõ t etllb k dadega al at eilluakaart le, peti id 

on aks. ende pind des on :taks u.marakent, mis omav eendn-

VPid tellisää:r·1se1 • olm s • et· p b viilu tipus, 

toetuda kr dadeg alQmise Vöö kaartele. Selle kaar tiku 
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ä.l on a a -> "'li. ~ .... n.; aikneb vi ll 1 ... lt.s kaare kohal n1ng 

on ... l.st::.kuju.line. oonel an i.lhes kiil f'assaadis kõr e dr p, 

k.-.... tu 1 v;· ..... e lllj u hi tu. s lak sel • 

i • uiva i poo el "ike iielliskorsten, 

el j l'-c.l" 0 t .... 1 eg • ' i u Võib p:·-,ine a X saj. II 

poole esk l • 

Ait on vä ohvitll kiviho , mis ~et d viilka sega, -
ae 11U." laas u. a. ····st ad on kitsalt ü.l.euJ.e. tu vad, kusjuure 

2/";; einapirul st e ifassa il taanda u.d ki"aclce u.J.ualuaeks, 

mille äästaa massiivwe ·e k sool alaa.ega. ende ot-

da u.a. ·d al on · ke mnise suur aega ruudukaju. 

l:ine aken, 6 tuW. u a. l.la . õib pärineda .. saj. IV v eran 

d 1st. 

Kelter Paikn b eel e hoone o taal. maa- une nin aetu.d 

mullaga. Ainult sissepääsul on lõhu. ud maski v5.dest laotUd ees

ru.um, is krohvimu e, c~atud l~~stukat eba v111katuseg Võib 

Vtiike ' - 11-tähe k julis plaaniga kiVi

hoone, mis 1965 ...... taies u.latllses ~. ber e~i cti oone PÕhio a 

.moodllst ... s .kro.ilvi tu.d maaklvie 1 ·u.ae, m.i.ll nurkadel n1n pool

viilud s k · u·t~ u.d elli.,·t. . · ~ns oli li:aetu~ poolk lpka ueeg 

kattelt: -ki i, rääs ad lih ~· .A:t lc.udk .. niisid ega. Poolviilu. 

al.1 1 t3S lai vahs öö. 'oone UU.!' - ol::.d o.ljlUl"latu.d raetilt-

.J: v ... adritegs. Akncid li~ VÜ. 0 · v.::ike~ed nino r. -ra du.l1s d. o-

n•t võiu la d XI ~j • I v )Etr rn.d i kl<.. si t is likulls ehi tu.-

cl~s. emal: -ii h on~ oli r~ 1 · ee:fi tot .1 :ö.t· e ( täi korras) 

;,:)oklikorru ~ 

1 ! t sd 1· u · · rn i id kiil 

dadest, iil ~ip~ 

i. ... -ktvikattee·· v:J.ilka u.a, millel 

a di ea, ot:...viil allos rõhtl 

t d ad est. Seina:l oli m vis õbu.-
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ese .kr oh ika t te ga, ru.· g:::..d j~ av a· ·~·is c.tud ~llistega, kus 
. 

juures nurgad lahendatud eam~t1 ru. ikkvaad i ·eaga. Av"'d olid 

seejuu.res vä.g l eda aareg· , aknad väike:Jed, 6-ruudu.J.ised. 

Eh tua võis ~ärineda X X b~j. 11 poole kes e~ • 

~ on keskmis . suuruseg , on segast11113, Paikneb iase

sõido.tee äärel tiheda vabakujllliee puistu.na, mis peahoone ee 

laieneb ovaalse aaiväljaka ümber samuti vabakujulisek 9ai -

t"ks. Ka väljclt on liigeniatud puuuer:ihmadega. Pu.ud on rühmi

tu·tud kontraa ~.~sel t: pä.rn-:Jaar, n11lad, mis ennavad pargile ver 

ti·aa1 ja rahutu sllueti~ lulud on tihe'~ t sisa s iduteed 

ää~istavus p~giosas, kus +agasexv kuuskedega. ühmiti 

nulge ka esiväljaku 2J.i.xtel, peahoone külgedel, ü..ksik}l u.dena 

rühmas vahtr~ j ü pärnc.ga. ~siväljuku piires ov. hobukastaneid 

ja olupuid. t::nhoone Uhel küljel ... e:ejuures argiosa pärnaalle 

fra entidega. Siin suur ma~;ivirist, Peahoone tei ~ kaljel 

suur vilj apuuaed, Piir(; ~;ud maakivi.w.ü.tlri a. l a teelt piki 

voorenõlva kulgev siaeeaõidu~ee ääristatud lehtp~~all ga. 

Omaette pargios<;< oo'u te.b su.u.r a.belimota kõrgel V dll 

~oore lael, kus lo~luslik~ männika all paik!1~s ianike ere-

konna.kal.r.ais"tll kabeliga, mib hävi · a~>ud. ab"li niirko:nn oli 

cuer us :rint;;i.a:u.juliso siisteo ·ga "teedevõrk. Kõik hävinud, 

ka kabelimct:. , mJa s&otud · a."_a l950. a .... otato lõpul.. 

'P:?.rgi ei~ u.nd väoJ. b ::J..b, puud ·ucevel t kflhju.statud, teed 

Kiil asta:tu.d v.;,;imati 1974.a., pildiatatud 1961. ja 1965.a. 
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' 89. ~~RI mõi~ (Timmo~er). "i i õis. 

L · nj a k/n JJtl!ln e eoVhoos ( artu.- aur· a kihelk ) • 

itboone, mUlel 

lakau 0 ots el. 1 tus o ab el<h·i, hoonet katab v.i.il-

liu: ad r~· · s·t; , millel kiilg.t'assaslidea 

lih .kar · isid, ka tu ekat eks laas • Seinad vood.erdatu 

vun a.me aJ.t k i aanalaud&.de joonel ku.lgava vahek -

.niisini ··." 1-\ldadeg , kõrgemal rõhtl 

Jel on tiival vaike tiibehi~u majandusruQmid 

Ehi +us kae d ii lka· u e a, .mille hari põbiko.r p11ee ha:rj st 

aJ,.am. oo e aknad on kes unise suw: seg , 6-ruu.culli e , 

jel o a urem. ·a, 3-....Joolseid, hilj3 tiriberehitatud raami -

tikegr... .AkJ1ud on ää.ri ·Luõ. laiade Qrofileeri tud piirdelauda-

d ega. apoole eskosel oli f"l.llll" pu.i · verand , is .... ga hävinud. 

õib pärin a IX saj. IV veer ldi t, ·a on ka t11o 1 

elamuna ja on ralluldaV<..s s ei undi s. 

olid enamt1-

itho e.. Olulisem on: 

.!Q.Q1.l._!L"__ema;j_~ on äike palkhoone .mis kaetud poolkelpkatus ga, 

katteks 1· ·et, rääa ki t d ja ti.leuJ.a l vrd. fube o.n ka lak 

korrtwel, ml.J. el äljnehita ud k~ "tuae"' ~ 

lJ.sam~ · slilaudvoo rl.ga. Sci.J.luntld mõned algsod akn d on 6-ruu 

du.lJ.aed. i s võib parine· a IX saj. II poole KeSkelt. 

!! ..... U. o pikk ,.. ohvim.,tl m , :t vi .oone, mis kaetud kõrge vill-

k· tusega, ka ., k la ,st, rä''st· d laialt ül ulat vad. ad on 

laiad' kuid mad a • 1 -rtlud ulised. Hoon Võib .~..-ärineda nx 
saj. lõ ust. 

...1..::1f puuä.ub, etJhoone tae ü.ljcl on · allllud ··1 aed .mone PtlU 

g ( kUll d, saared ) • ed la mad alt ajõ ni, 
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tt b. hoo " ees on b.oov, ava::r: ja 

· · ata::.u - a i dl.sta ud G.u.. 
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k/n, kihelk . ). 

......;;;..~;;,.;;o;;;;-. on hä inud, säilu.nud vaid oklikorru.se vare. o e o 

auur ühekordn telliekivihoone, ill kõrge kli rrus ning 

kesko a ltahekordn lai osa. us omas stiU id eond :Vaid 

t .hamma lõig • Vahek niise oli ka aknal ud e j o.nel ja 

lil.. pind oli l11ge.lld d pUa 

kolmnurkviil kaanis tud en aknaga. lõik hoone õh.1.korrus 

aknad Paiknes "d ü.htlaste v · edega, l1d rged ja 8-ru.u.dul.is d, 

tei s korruse · ad aga väikse ad, 6-ru.udul1se .. Ilaone esik.ü.l-

jol Paiknee väike palkon, kü.lg d lt ul tu.d akendeg J aikü.lg 

avatud. Ka palk o kol mn•tt kv illu. ning r ·· ·s takarn11 e • 

duvad ja o:f 1 :ri d, ku.j atu.d h aslõikega. P oni 

esikiil.g oli lah llda u.d artilm ena 4 ü.Jnar ambaga. o e oli 

see a kfipses kla i tsistliltu sti.il.1s, 1 selt XI saj. II 

eorandi t Või sajand ke elt. 

s 

vähe nad paiknesid ahas rühmas, o a 
-

e s:L Mj aku. äärel p allaone otud an amblllisel t, o a ü.le o J a-i 

ese pargi äärel funktsionaalae riihm a. SäUunuist, m1ll 1 

algne , on ·· tsamad: 

Tall - krohvi tud telli viho e J s rgelt kaarj • Hoan 

on kaetud kõr poolkelPkatu.sega (katteks eterniit), mil.lel 

lti saa pro:fileeri d räästakarniis. 5 aadn ka.rni.is on k 

ke eljel p ikneVal kolmnu.r viilu.l, Dl1 toetstu.d nurkadel 

laiade pilas itega. Viilus väike l d a kaare ga laka.uk , 

viilu all o kaks laia poolkõrg kaar ga alli ust, kaetud kala 

sabamu.stri l~dis g Samasugused uksed on ka hoon esifa -

saadi tiibadel. e ukse kohal n täisreljeefis ho u pea. 
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Hoon t võib lugeda a sitsistlikus s iilis ehituseks XIX saj. 

ke t. 

Vali -j~ on VÕrdlemisi etlllr kah kordn kivihoone, mis 

kaet d lameda. kel tus ga (katteks t rniit). . ... st 

on lai j .Pro:fil ri d, amalaadne on ~11 Umbritse arniis 

hoone esi:fa saadi k el p val s l kolmnurkv1Uul, mis 

toe a d läbi kah korra e aoklilt tõu al.e kahe lai ilastr 

ga. Korraeto van 1 an väga l ab Vöö, alumise korru.s akna-

luud e joonel kul.ge ki vöö. !ms iga o arkeeri ud ka 

okk l. 0 põhikorruseks on el.le aknad on kõrged 

hviääri ega. ei e 

ad, 6-ru.ud~sed. 

ja 8-ru.u.du.l d, 

orru.s aknad on s 

1 tatud l. d 

d, lmid 

ande nd sill a on ä.ga l.ameda kaarega, sUl.u.ses n luku-

kivi. Kolmn t:Villus on se entalt • aiUs l o trili-

s 1 t kaks ma siivset kor 

Sissepääs o es to 

suur puitpalka kõ 

iil.k tasega, mill 1 l 

on ured, ruudukujuli 

ap l.pu., e karniisid ja simsig • 

otsaf saadist, kus tte ehi a d 

• Palk on ka d l ed 

t ü~eula v rää t • Pal.koni akn 

r is ik\1 a, 

tah'Veldis ··lj tud allu. traadimotii ig 

all k.ul b l d

p onit o h1l 

rek nst ue ritud jal. ienda ·ud. Ho net ib luge Peahoonega 

Uheeslisek ja em.ut1 kl it 1 tliku. st1U1a ehitu ks, 

o d ud paJ.ko 1 ilma lt j\lba j di lõpu.l. 

ar on k s s uuru.se a, ta on raja d vabaku.j lllise a ar --
ema r guJ.a se pargi peale. eguJ.aars st os st säilun Pea-

hoone aga j äl nelinurksest väl · akae t, is raami tud osalt 

pagatavatest pärnadeat alleedega. leede ja eist regul 

ete puudegruppide fr gmente veel .PElr al. siväljak n ka 

peaho e ees mis aga 111gendatlld Plludega, ahe u.lt ho e e 

oli hekke j pUgatavaid l puid, illest fr Ement • Väljak v 
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n b li koh • P l ka. ü.le stiigi · oru v it-

ejam ·a ü.mber, kus ho e P b .. iltesel puud u.mbrit-

etud v::lj aku.l. uUdel· ikidest domin erivad pärn, t , saar, 

ku.id on ka kontraste id ku.u.ski. ant el Pikad lehtpu\laall ed 

rtu. suu.nal. o latsi ets s, kus ae e kõrt , oli arkm. s -
ilmelina tsa.oea. Par b·l a ei I.Uldi , ahajäe ud j 

funkwsioo ita, võ ~stwnud. 

Ul et tud viimn 1 1974 •• , Pildist d 1963 •• 
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91 • ..;...,;;.;ORB:;;;;';.;:;U..::S.;;.E_;~ ( ·orbu.shof). "ütll. is. 

ere k/n, ··idisovhooa ( tu.- aar j a kih J.ko d ) • 

P aho.2!f.!. on täies u.la11u.ses kaasajal Umber ehitatu.d. Pr f!JJ. on 

hoone lihtne Uhekorru eline o aliselt väljaehitatud 1 

sega kivihoone, kaetud viilkatusega. Algne hitus oli keskmis 

suurus ga liigendatud kiviehitus, ille põhiosa oli kahekorru 

ael1ne, kuid oma ühekordseid väljaehitusi ning peauks kohal. 

kolmekorruselise nelj atahuli e torni. iimane omas väga laial 

eenduvat räästakarniisi, millel· oli 

nid nin kuppelkatua. Kolmnu.rk:f'ront one oli ka e ifass adi 

teist l oeadel. Akn~ olid ige ri.ne a kuju j a eu.a.r us e a, 

esinee väikseid ristkü.likukuju.l.isi, liidetud kolmikakn id ja 

ka kõrgeid ka aknaid. äi t. vesti ü.illil oli uur olmikaken 

tiheda r udt1stikuga ( 96 rllu.t ) • us olid samt1 kol-

mikak.n.ai. P auk ko al aau.s mõisa anike va p. oone ois ba 

seer da min il vanemal hi· el, lw.id a omandas kirjeldatud 

ilme ··oliselt s · • alguse , mis se 

suv neva ju\lgendiga. 

ehi tatu.d. Vanade ehi trUate ragmante l idub 

tootmishoonete mU.ü.rid s. ärkimistvääriv n: 

Kõrts, mis paikneb õisaaiidames t kuni l • 
-

e his oritaiaSi 

id kaasae se e 

nn. ".r·· e e kõrts • ee oli hita d linna väljasõidllkO·.u.a.u..Q 

ots ajõe kaldale. Hoone oli a.r iihekordn kroh i tud tel-

lia iviehi as, mis o ·s täies ulatu s välj ehitaud sard-

korruse. Hoonet k tti murdkelpkatus. oone 1ad olid ke 

mise su.uruaega, 2o-ruudulised. Jõ kUljel paiknea 

verenda. Ehitus, .DU.s võis pärineda XX aj. alguse 

nu.d varemetena, mis osali lt taas el a. 

ur puit-

' 
.. ilu.-



,ffi'k on väik , pa· 

ne ·1 õJ.t , 

eb peahoone ees, pargiala on hoon st mõ

.:rdl i i Ulltla is u usvl.isi tihe p is-

tu., mi läbib m~an ee. 'ellel Pe"" oo.n.e :fesoaadi ke ele 

atud ezk ee. eahoone ü.m ru..s e aram, i1.n on äike esi-

~äl·ak, on ke ·älgi iik desv {3). ill ! i pargiala P s-

hoone ta ·, ole mätiratav. Ilms 1 oli siin vaid vä ed. 

Par i põhios ·s tu. oodustavad saared, trad, mill hul-

as kuusk ja ändi. l?u.ud erilia lt rü.hmi amato.. Väike park 

oli ka Jänese kõr si · or, fJiin hiJ.' selt hõbe e.jud st. 

Perk o rahuldav ei undia. 

ül~statud viimati l968.a., pildistatQd 196o. j l962.a. 
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Pt.storaat ( .. end en). Kir ikwnõiD • ........__.,..-___ 

Võnnu k/.n, Võnnu sovhoos ( õnnu k:ihelkond). 

Peahoone o~ üheko dne keskmise suur· ~ega kivihoone, mis o ab 

kg,a ajal välj~elit&:~ild lakukorru.st mit esuguste t:·· tu::wakon c: e

ga • .tioone kutab ..,eintes kõrgem poolkelpka t.ta (katteks eter

nii t}, millel lai ~atmeJ.ise l>rvfiiliga r .. äs·taka.rniis. Hoonel 

on esikü.lj el 11aremal tii ·aJ. kitsas pikendus, mis esifossaadig 

ühel joonel •• oone taga on samuti väike, ilmselt hilisem väl

joehitun~ mis kae 'ud ühepeolea kaldoga katusega. Eai~a~suedil 

paiknev pikendus omab viilkatuse, mille rääatakarniis U.htib 

põhihoone karni1s1ga. Aknad on 'VÕrdlemisi suured, kõrged. Raa 

mid on kaassegsed ( 3-ru.u.dulised). Akn~ esi.fassaudi paikne,rad 

ühtlaste vahe ega, sissepääs ho nesse on viidud paremale tii

vale. Tagaküljel on aknad ebauhtlaste vahedega. Katuee_ on 3 

sü.mmeetrilisel t paigutatud koratnapiipu. 1u.mid on põhiosas 

anfilaadaasteemis. 

Hoone VÕib pärineda XI saj. I poole keskelt või II vee

randiat, ta on kasutusel ela.rDlllla ja hea s isundis. 

Kõrva:J.ll,ooneig on iiksiku.d, need on ü.morpalkideat ristnurgaga 

rõhtpelkhooned, mis kaetud laastRkattega poolkelpketuctega 

(ait, laut). 

Pal'k on keskmise suu.::z:.·usega ja kaheosaline. Peahoone ees on -
v~ik hal.j asala, mis üh ib kirikut ü.mbri taeva pnrgiga.. ujun

duaelt heatasemeline vabakujuline lahendus, kus kontrasteelt 

veher- ask-siberi nulg. Peahoone t aga on väike avatud d, 

mille taga pargi teine osa. See on ü.htla.sel t hajutatud puudega 

puistu, mille keskel on väike vä.J.\1 sinna istutatud nn. vabadu

setamme a. Selle istutas p·stor Ed.Ph.Xörber Liivimaal alu-

oegade pärisorjuse kaotamise ähistami eks. arg! t gaküljel 
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k. ..e, kus asu"" p ekoht - vaat p • Pargi paremal äärel 

suurep· ane pikk pärnaallee tihedalt iatutatlld pärnad st. 

argis jäl 1 ve l teisteat -1 puuderidadeat. Pu.uliikid ka on 

pärn, v er, tamm. Pargi seisund rahu.ld , eda on eb.i.tatud 

aued l d. 

Kalaatatud ja ·ldistatud 1971. ""' • 
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93. ( ette). Kõ:rvblmõie, kuulus Vara mõisa j12a.rde. 

ara lr/n, ara soV'hoo ( ~aarj - agdaleena kihelkan.d). 

l?eahoon on väiksem iihekordne maakivihoone krohvimo"a. .miitiri

dega. 1 oonet katab seintest kõrgem oolk J.pkatus, mille 

-kivika e a e.ndati h1ljut eterniidiga. Rriästad kit al 

Uleulat ad. ad o~ ad tellistest ääriseid, seejuures 

ke suu.rllsega1 6-ruu ulised, maned getikaken a. Liht-

sal peauksel ki t a valgmik. 

Hoon võib ilärineda nx s • IV veerandi t, on kasutusel 

el. ning r ld ·· v eiaundi • '"iseseinal on aastaarv 

18 2. a. 

Kõrvalhooneid an mõisas üksikud, neist k amber ehitatud 

(kuiva·). Uhel küünil on Llksapiidao aastaarv d: 1897, l9o6, 

l9o8. 

Lau - keskmi su.u.rusega hoone kroh · · tt ta. lõhatu.d aakivi--
est, avad kü.lg 1 kasutatud ellist. oonet kattis pool-

kelpkatu.s, mis varJ.s nu.d. Hoone võib pärineda XIX saj. 1õpu.

veerandist 

F~·k pauuuu, on vuid eeshoov moo~u t v, osaliselt haljaetatud 

välj ~ ;aclloo.ue .es, is ü.mbri·tsotti.d kõrvalhoonete ja vähes e 

puu.der;ru.J .~idega. l?ea'hoonc taga on aed, kl~s sanmti mõned PWld .. 

" ali ~~o-·ud l:l.ic_id on k ... sk j z. lehis, OStl neist väga dekora.-

Lülas t tud j ..,il~ istatud 1964. a. 
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Lemmatsi ~n, ·lenurme oovhoos (Tart~- aarja kihelk ). 

Peahoone on ke .k.mise UW."'u.sesu tihe ordne poj. thoon , .millel 

osal.iael t väljaehi ta.tud lukakorrus akende ga otsviiludes Ja 

ka·~u.sel, o.m.ab pealeeh:i tase 3 ~ u l.aiusel hoone keskel. oo

n. seinad o krohvi tud., v .t.~. viilud, mis kae to.d i>üstla. d vood

riga. itust katab viilkatua (k~ttek eterniit), s ti on 

iilkatused mõlemis külgfassaadis p~iknevatel pe~ui ehitastel 

enda haJ:"i ühtib peahoone katuse hc.rj E;:. • • •••• st&-d on l. t 

üleulatu.vad ja kaunistatud puidust räästapitsiga. Räästaid 

kannavad viiludea konsool tal ad, mille otsad kujund t11d. end e 

vahel p ... usaid, illieed viilunu kades anna a.d viilu. indadest 

eendatuid Välj asa tud sabloonlaudu. suurepärase aZUurse ehis

pitsiga epiraalse taim motiiviga. Viilu allosas on eed kolm

nu.rkadena, tipus aga on ehislauas silur segme.n tkaar, mille äär 

tel kol.rnnu.rkad ena ehi sl ad. Ka p alieehi tuse iilunurgad on 

UjWlda Ud sames laadis Sabloonlaud 0 a, Viilll tipus pWld.Ub 

v ·d segmen kaar. iilude kattelauau ulatuvad krohvitud in

dadele, ende otaad kujundatud samuti ehis i siga. Katuseak

l~ad ou vt:-1·· ,_,C;h.;.:tustf<..n , Kue ud vi· r.c..tuscgu. en ~ ra.ä taka.r

.nii i on _roflleeri d l,_,ud[;) e 6 t., üäris om."...b swnu.ti kitsa 

ehispi ~ei. lilJ aehi tiÄ.::r e k''lje on ocö.crda· u.a rõh"&laudadega. 

1J.oonel o suured ja l' .. õl•rred a.lmod, s u.r~e 4 ruu.duga. ad 

on <.o.iet"'·a;tud ühtlaste vel.•.dega x ing vägu tih ul , p duvaid 

a~.ena.;;,.vud P<:: d. :~;:.. .. 'iilu- j· katuseclw.~d on väiksemad 

6-ruudu.li~ed J • G~d o 1 kl ol v:l. )lJlo. o..el "llria a\uä piird lauda

de ga, . is ül l pikend~tud ja toeta ad horisontaalset frontoo

J. .. i väljaalA ttd aabloonlu · g • Sc.malaadne, enda d ehislau.d 
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d on k akn laual, mida toetavad oluudimotiiviga väljas 

pu.i t on so lid. V im: ed tõasevud hoo.ne soklil t kuni alal alla

sif ssaadis on avar palkOD., mis aga tän päeval ni. oo.ne 

täies ulatusee Umbsr ehi ta ud, al e on mõni. suur aken eri

su uste ru.u.dukujuliste kla sidega raamistikuga. eine pal.

kon as b hoone paremal o tsaf ssaadil. See on lameda k tusega1 

illel ä:· isana ehis i s, krobvi d seinte ga ehi tu e. ad 

on suur d, 3 poolega, nende ää i ed, kon~oolid jt. dekoor

elemendid k rda ad õhih one ake.n.de kujundupt. oone taga

küljel on p~aleehitusel kogu leiueelt rõdu, mis to ta a tu

gevatele konsoolt~ladele. N~ed olid algselt köetud volUUdi

laadse kujund sega kattelaudadega. Rõdu rinnatis on sepista

t d met is , -võ:cdle 1 lil:ltsa ku.jundusega • .F.õd all on 

ukse s madal kivitre~p ~s·melise ääri ega. 

Hoan on se a his critsintlikus Btiilis rikkalikult 

kujunua ad ehitus, ilmselt viimase sajandivahetuse Pii il·. 

T n kas· tu.ael admin1st atii hoone e ja heas seisundis. 

!&[r1{a_y10oneid on sun.rel tirVU1, nad asuvad kahel pool arki 

funktsionaalsetes rü.bmades, kusjuures peahoone asub samllti 

pargi tae:aserve.l. õrv ooned te aga ei ole seotud. Paljud 

hooned ka"as""'j e~ l tusli.kul t rekonstru.eeri 1iu.d. Olulisemad on.: 

lit-kuivati (?) on pi' kahekordne maakivihuon~, mille nur

Bad ja B ad e kiilj ed lt.o tud tellisk ... vi ... a hv.ubuvate plokkidena. 

ivi-- ~l~d 1 ·alt krobvitud ning dekoreeritud killu.stiku.ga. 

_!oon t k8tab viilk"' tu. s 'k· ttoks e ternii t), millel kitsas, 

.... oi'ile~ri tud ri:i~· st . .,J::s:r.x.ii~ . Av~ omaVt-d lamadaid kaari, 

.. :r ·Aed eenduvc..d. Ald:orru~e al<.rhd on se'3ju.t.u:es su.ured, 9-ru.u 

dulised, ülukorrusel väiksemad, samuti 9-ruudulised. oon 

k:rohvipim.~.as on ebi tusd tu.m: 1886. Killui:)tiktv:va on krohvis 
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ka väg rikk i.kul · u.j Wld ei d: r tt , spiraalid, linnud, ho-

bused, ma·ad l"p deg, k asid, õigeusu r~stid, ourjekad, 

tuuliku , k , inimesed, kuu. ed, jne.. T osta·tu.d on ku.jun-

d id nuii vsel t. 

l"Jn:~Ci~ mo ustavad suure ehi tu.srü.bma, k s mineerib väga 

su.ur laudaitcon , mis ümbri tae ud väik:semaues·t ai tada st, 

pikojast ja t lideat. Kogu hoo eterii k.orraParss,;; paigu.tu.-

se a, hoone e ahele mo u.stuvad rr oo id. 

L· t on suur krol:.rv~ma a ki vl.hoona lõlw. tud c:taki vi st, mil-

lel u.r a aO"Vtld .rllatika plokki ek klom i tu k adri te-

n Hoonet katab poolkelp at~s (kat ek terniit), 11 tile-

ulatuvaid raästaid kanna sd konsool alad, nend otsad 

ka sarikaj al ~ on kuju.nda u.d.. oonel on t llis "i:~ ga e en u-

vaJ.t äär1st d avad, mis tellistes·t;, h~ u.va"' lokkideno. 

Avad on kaetud 1 da ka ega, milles .lu.k11kivi. ad on ase-

atud Paariti, on kaetud üh1~ kaarsill~sega~ ille all kako 

6-ruuduliat aeraken • Seejuures aknad &iknev v"'õ rd se te 

e.bedega. al.oogiline aken. on otsviilu.s, is ääriststud 

ümm gu.st lekaakendega. Hoone või Pärineda viimasalt eajan

divahetu.selt. 

Laut eelJnis otsal on pikk maakivist hoone, "lle seinad on --
l tud a vist, nurgad ja av t llistest h buv e plokki-

dena. Omab kit ellissirosi soklil. oone on ka~tud kõrge 

viilkatu.sega (katteks eterniit). mi.ll 1 ü.leu.latuv- räästad, 

o tsviilud Piistl ud ega. iil asf$aadis on üks rm.i~t ~aial 

eendatuõ. lualuseks, rääti aat kannavad ib.e rl. '- l'"onsool a-

s~ • Vad on l eda e kam:> vega, ultnad s jUUl' v~ kes d, ruu-

d kuj ~se , üh lunte vah~daga Puit~ usega. ~inapinnad on 

kro vi tud k · Yiaev· ~a ·u nagu eelki · Jeld a u.d i t-k iv tilg1, 
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u ·u.lt.>, ega - n e ~d on gra-

· · c..l'lu ' ud t~lj ahu.lisc' tulb sokliga ja .Pro-

f1leeritud ürn11siga laia k~ttaplaadi a. Alleed on väga 

efe ese , er1.-~.~1 pe oo elo · t c.l. kes .. allee. e d on tiheda 

pärn d S • :.leale Vnhol.isi Väljn on kaasajal 

täid tud puu. ga. alle 
., 
.L 

ba~ ku.·u.nu. s s uid: k st~d, J.lllud, _iirnad, hoone .,eina ääred 

... ar · 3cisu.nd c1 haa. 

Kiilasta ua vi· .u ~i 1974. a., piJ d i. ta tud 1967. a. 
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