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Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste Riikliku Projektee

rimise Instituudi koostööna valminud ettepanekud-põhjendused 

Valga rajooni mõisaarhitektuuri riikliku kaitse alla võtmiseks 

kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestistena. 

Kaitseettepaneku te vormistamisele eelne s rida eel töid. 

Neist mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuriinventari

seerimist 1976-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisaankeedid, 

skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa 

nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni 

esindaja osavõtul läbi provisoorsetes kaitseettepanekutea fik

seeritud mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Valga rajoo

nis esitatud 24 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 

17 mõisaansamblit või üksikhoonet. 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos 

revolutsiooni või Suure Isamaasõja s[ndmustega, ühiskonnatege

lastega). Kui peamõisate puhul on olulisemaks põhjenduseks ehi

tuskunstiline väärtus kas ansamblilise terviku, stiili, datee

ringu või arhitekti tõttu, siis abimõisate osas on selleks sa

geli nende kui senini i gasugusest käsitlusest välja jäänud ar

hitektuuriansamblite unikaalsus. trksikhoonete osas on püütud 

võimalikult maksimaalselt eri hooneliike registreerida ja kait

seettepanekutea fikseerida. Arvesse on võetud ka i ga hoone po
sitsioon Besti NSij" ehituspärandi üldpildis ja mõisa kui maa-asu-

la ajaloolises ning maastikulises situatsioonis. 



1. Mõisa nimi: A a k r e m õ i s 

2. Mõisa liik: Peamõis 

3. Aadress: Valga raj. Puka k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Aakre kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Ait, viinavabrik 

b) põhj endused: 

Aakre mõisaansamblis väärivad arhitektuuriajaloolist tähele

panu aidahoone ja viinavabrik (ülejäänud hooned on kas hävinenud 

või ümber ehitatud- kaotanud ansamblilisa seotuse). 

Pargi territooriumil asuv aidahoone on ~mposantne kaaristuga 

(nelja kaare ga) sadulka tu st omav ehi tis. Hoone nur gad ning kaare

postid ja sillused on laotud rustikana vormistatud telliskividest. 

Tänu värvikirevale müürilaole (krohvipinda on vajutatud väikesed 

maakivikillud) mõjub ehitis dekoratiivse ning maalilisena, olles 

seega Lõuna-Eesti mõisaarhitektuuri parimate traditsioonide ilme

kaks näiteks. Oma ehituslikult laadilt meenutab hoone Rõngu pasto

raadi aita ja nn. "kõverat kõrtsi". (Siin võib tegemist olla ühe 
- -

ja sama meistriga). Hoone ehitamisajana võiks kõne alla tulla 19. 

sajandi esimene veerand, klassitsismiperiood. 

Mõisaansamblist ca pool kilomeetrit eemal asub mõisa viina-

vabrik. Pikk kahekordne ehitis on krohvitud, teda katab kõrge viil

katus. Põhiosas võib hoone pärineda XIX sajandi III veerandist; 

viimase kujunduses esineb historitsistlikke detaile. 

Aakre mõisa viinavabrik on ainus kaitse alla võtmist vääriv 

viinavabrik Valga raj ooni s. 

e) fotod: 

1. Aidahoone. Vaade esifassaadile. 
2. Viinavabrik. Vaade otsafassaadile. 

Koostajad: 
KRP I peaspets.mõisaarh.alal 

VAMKI juhtiv inspektor 
J. fuaiste 

K. Tilk ,S. 
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1. Mõisa nimi: H e 1 1 e n u r m e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Palupera k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Haridusministeerium (Hellenurme Väike
lastekodu), Hellenurme kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur, laut, linnumaja, 

käsiait, park. 

b) põhj endused: 

Hellenurme on üks suuremaid, ühtlasi ka paremini säilinud 

mõisaansambleid rajoonis. Mõisa peahoone on Middendorffide pere

konna elupaigana arvele võetud ajaloomälestisena (kaitsenimesti

kus nr.63o). Ka arhitektuuriajalooliselt on peahoone tähelepanu

väärne. 19.sajandi keskpaiku ehitatud mõisamaja on säilitanud nii 

välisarhitektuuri põhijooned kui ka interjöörikujunduslikke de

taile (uksed, ahjud, parkettpõrand ad). Hoonet kasutatakse laste-

koduna, ta on heas seisundis. 

Peahoonele liitub dendroloogiliselt rikkalik vabakujundus

lik pargiala ning rida kõrvalhooneid. Neist tähelepanuväärsemaks 

võib pidada kaheksakandilise kujuga käsi ai ta. Tänu enamiku kõrval 

hoonete heale säilivusele on tänaseni loetavad ka mõisaansambli 

planeeringu erijooned, jälgitav kunagisale roaa-asulale omane üld

ilme ja struktuur. 

e) fotod: 
1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 
2. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 
3. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 
4. Kaheksakandiline aidahoone. 

Koostajad: KBPI '~Aspetsialist mõisaarhitektuuri 
alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: H o 1 d r e m õ i s 

2. Mõisa liik: . peamõis 

3. Aadress: Val ga raj., Helme k/n . 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Autotranspordi ja Maanteede Minis
teerium (kasutatakse suvel pioneerilaagrina) 

5. Kai ts e alla võ etavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, puukuur 

b) põhjendused: 

Taagepera ja Iigaste mõisahoonete kõrval on Holdre ainsaks 

juugendstiili mõisaarhitektuuri esindajaks rajoonis. Esile tuleb 

tõsta Holdre esmaklassilist kunstilist ilmet. 19lo.aastal valmi-

nud peahoone arhitektike võib stiili ja ehitusliku laadi äärmist 

lähedust silmas pidades oletada Taagepera mõisahoone arhitekti. 

Äratuntavad on Läti (Riia) arhitektuuri mõjutused. Tähelepanu 

väärivad nii hoone välis- kui sisearhitektuur. Loetav on hoone 

esialgne planeering, säilinud on juugenddetaile (näit.kaminad). 

Mõisa puukuur on hinnatav kui ainus oma liigi esindaja ra-

joonis. 

Tehniliselt on hooned heas seisukorras. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade ai afassaadile. 

3. Puukuur. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Hu mm u 1 i m õ 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Hummuli k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Valga raj. RSN 
(Hummuli 8-kl. 

5. Kai ·tse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone koos pargiga 

b) põhjendus ed: 

i s 

TK Haridusosakond 
kool) 

19/2o.sajandi vahetusel ehitatud mõisamaja on üks tähele

panuväärsemaid oma ajastu stiilinäiteid rajoonis. Mõisahoone 

ehitamisel on mõningaks eeskujuks olnud Sangaste pseudogooti 

parimate trasitsioonide vaimus välja peetud arhitektuur. Suure 

kahekorruselise telliskivihoone puhta vuu giga müüriladu on kva

liteetne. Sekkel on laotud tahutud maakividest. Hoone paremal 

nurgal paikneb kolmekorruseline nurgatorn. Aknad on erineva ku

juga, tudorstiilile iseloomuliku elemendina esinevad jäigad akna~ 

pealsed frontoonid. Olles ehitusajalt hilisem kui Sangaste pea

hoone (ehitatud arvatavasti 19/2o.sajandi vahetusel) ning ka 

kunstiajalooliselt vähempakkuv, on hoone arhitektuur siiski 

kõi giti aktsepteeritav. Tehniliselt on hoone heas seisukorras. 

Tähelepanu väärivad mõisahoone pseudostiilis interjöörid. 

Peahoonele moodustab miljöötsooni väike vabakujunduslik 

pargiala. 

e) fotod: 

1. Peahoone. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K a a g j ä r V e ( Alaroõisa) m õ i s 

2 • Mõisa liik: kõrvalmõis (töö stuskompleks) 

3. Aadress: Valga raj., Kaagjärve k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kaagjärve sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Tööstuskompleks tervikuna 

b) põhjendused: 

Kogu Eestis täiesti ainulaadne nähtus! Tänu silmapaist

valt heale säilivusele on õllevabrik (ehitatud 1863.a.) koos 

viimase ümber koonduvate abifunktsioonides olevate kõrvalhoo-

netega mitte üksnes meie arhitektuuri- vaid ka tööstusajaloo 

silmapaistvaks tähiseks. Hilisemal perioodil on hoones tegut

senud viina- ja veinivabrik, villaketrustöökojad jmt. Praegu 

on hoone kasutusel Kaagjärve sovhoosi keskusena. Tehnilislt 

on hoone heas seisukorras. 

Kaagjärve on suurim, tänu arhitektuuri ning funktsiooni 

ühendatuse esmaklassilisele tasemele ka huvipakkuvaim ajaloo

lise tööstusarhitektuuri näide kogu vabariigi mõisaarhitektuu-

ris. 

e) fotod: 

1. Õllevabrik 

2. Töökojad 

3. Õllekeldrid 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 

\ 







1. Mõisa nimi: K a a g j ä r v e (Mäemõisa) m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Kaagjärve k/n 

4. Valdaja, kasutaje: Val ga raj. RSN TK Haridusosakond (Kaag
järve 8-kl. kool), Kaagjärve sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur, valitsejamaja, 

park 

b) põhjendused: 

Kaagjärve mõis väärib terviklikult säilinud mõisaansamb-

lina riikliku kaitse alla võtmist. Peahoone eklektika valda kuu-

luv arhitektuur pakub meile, vaatamata mitmetele ümberehitus

tele (olulisem neist toimus 1935.aastal kui hoonele lisati tei

ne korrus) tähelepanuväärse arhitektuurinäite. Peahoonele lii

tub avar ning heakorrastatud pargiala. Kõrvalhooned on tellis

ehi tused. Vanemaks neist võib pidada 18. sajandisse dateeri tavat 

sõiduhobuste tall-tõllakuuri. 19.sajandi tei~el poolel rajatud 

valitsejamaja on säilitanud nii oma arhitektuurilise üldilme kui 

fassaadidekoori. Tehniliselt on hooned heas seisukorras. 

e) fotod: 

1. Peaboone. Vaade esifassaadile. 

2. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

3. Valitsejamaja. 

Koostajad: 

KBPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K a r u 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Kaagjärve k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Karula sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

valitsejamaja, moonakatemaja, kuivati, sõiduhobuste tall

-tõllakuur; park 

b) põhjendused: 

Enamik tänaseni säilinud kõrvalhooneid on arhitektuurilt 

täiesti omanäolised. Hoonete kujunduses domineerib dekoratiivsu

setaotlus, valdavaks arhitektuuristiiliks on pseudorenessanss. 

Mõisa valitseja- ja moonakatemaja ning eemal põllul paiknev kui

vati on esiletõstmist väärivad Eesti mõisaarhitektuuri üldpildis. 

Ühtlasi annavad säilinud kõrvalhooned meile ettekujutuse Lõuna

-Eestis kunagi ühest esinduslikumalt ning kunstiküpsemalt välja

ehitatud V.Grote'de perekonnale kuulunud mõisaansamblist. Kuigi 

peahoone on hävinud, mitmed kõrvalhooned ümber ehitatud, muudetud 

on ansambli situatsioon, moodustab park (loetavad on pargi põhi

lised elemendid - pargiteed, tii gid jne.) ning mõisahoonestus 

veel täna ühtse asulaterviku. 

e) fotod: 

1. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile. 

2. Tööliste elamu. 

3. Kuivati. 

Koostaj ad: 

KRPI peaspetsialist 
~õisaarhitektuuri alal 

VAMKI ~uhtiv inspektor 

J .lv aiste 

K. Tilk 
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' 1. Mõisa nimi: K e e n i m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Sangaste ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Valga raj. RSN TK Haridusosakond 
(Keeni 8-kl. kool) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone koos pargiga 

b) põhjendused: 

Keeni peahoone on üks vanemaid mõisamaju Valga rajoonis. 

18.sajandil rajatud mõisahoone on säilitanud oma algsed gaba

riidid, katusekuju ja osaliselt ka detailid. Lõuna-Eesti mõisa

arhitektuuris on mõnevõrra haruldane varaklassitsistlike tiib-

uste säilimine mõisahoone interjööris. 

Pecl1oonega liituv territooriumilt küllalt laialdane par

giala lubab oma kujunduses aimata barokipäraseid tunnusjooni. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. vaade tagafassaadile. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 
alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J.Maiste 

K.Tilk 





1. Mõisa nimi: K o i k k ü 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Kaagjärve k/n 

4. Valdaja, kasutaja: Tahe sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

magasiait 

b) põhjendused: 

Koikküla magasiait väärib tähelepanu nii oma asendilt 

(paikneb Valga-Võru mnt. vahetus läheduses- omaette teetähis!), 

arhitektuurilt kui ka erihoonetüübina. 

Stiilikriitiliselt võib ehitise dateerida 18.sajandisse. 

ühtlasi on Koikküla magasiait ainus kaitse alla võtmist vääriv 

oma liigi esindaja rajoonis. Tehniliselt on hoone heas seisu-

e) fotod: 

1. Magasiait. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: KRPI Peaspetsial~st 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J.Maiste 

K.Tilk 





1. Mõisa nimi: K u i g a t s i .m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Puka k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Haridusministeerium (Aakre Eriinter
naatkool), Puka sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, valitsejamaja, teenijatemaja, moonakatemaja, 

kasvuhoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur, kõrts, tuule

veski, pesuköök; park. 

b) põhjendused: 

Looduelikult kõigiti hästi planeeritud ansambel omab laial 

dase pargiala ning kompaktselt paikneva klassitsistlikus stiilis 

hoonestuse. Kõrvalhoonete kõrged, punase S-kiviga kaetud pool

kelpkatused~Mavad ansamblile tervikliku üldilme (enamuses val

ge lubikrohviga kaetud telliskivihooned). 

Domineerival kohal, mäeseljandikul, paikneb peahoone. Pea

hoone on ümber ehitatud (algselt oli hoone ühekordne, keskosas 

kahekordne murdkelpkatusega ehitis). See aga ei välista hoone 

miljöölisi väärtusi ümbritseva ansambli suhtes. Hoone rekonstr~ 

rimisel on lähtutud klassitsistliku kunstistiili elementidest. 

Ühtses klassitsistlikus hoonestusansamblis eristuvad eri-

ilmelistena valitsejamaja ning peahoone vahetus naabruses paik

nev kasvuhoone. Valitsejamaja peasissepääsud on vormistatud jõu

lise (väga laia) krohvrustikaga, kumbalgi pool peasissepääsu 

paiknevad tahutud graniitkuulid. Kasvuhoone esifassaadi ilmesta

vad laiad kaaravad ning klassitsistlikult vormistatud pilaster

liigendus. 
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Kõi ge arhailisemaks hooneks an~amblis on viimase äärealal 

paiknev täiskelp ka tu sega töölistemaj a. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

2. Valitsejamaja 

3 • Kasvuha one 

4. Moonakatemaja 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: -S o o t1 u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Tõlliste k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kolhoos "Esimene mai". 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ait, ait-kuivati, vesiveski 

b) põhj endused: 

Maastikulisel t hästi planeeritud ansambel. Mõisa hoones

tu s paikneb vahelduval t mäerinnakul ja allpool veskijärve kal

dal, luues mõisaansamblist (vaatamata mitmetele uutele ansamb

lisse rajatud hoonetele) maalilise kogumulje. Arhitektuurilt 

on tähelepanuväärsemad murdkelpkatusega veskihoone, imposant

ne maakivimüüritise ja värvilise lubikrohvi erinevaid kombinat

sioone arvestav ait-kuivati ning puidust aidahoone. Viimase 

ehi tu sl ik laad seisab mõisa ja talurahvaarhitektuuri piirimail. 

e) fotod: 

1. Veskihoone 

2. Veski tamm 

3 • Aidahoone 

4. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. Vaade otsafassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

Vm~KI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: L õ V e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Riidaja k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Lj ahhovi nim. kolhoos 

5. Kai ts e alla võ etavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur (179o), moonakate

maj a, sepikoda 

b) põhj endused: 

Lõve mõisaansambel on tähelepanuväärne väga mitmest aspek

tist • .Asulavormina on Lõve säilitanud oma esialgse planeeringu 

ning tänu .suhtelisele eraldatusele suurtest keskustest ka rida 

piirdeid, pargiteid jms. -kokkuvõttes mõjub Lõve kompaktse ning 

arhailise ansamblina. Lisaks miljööväärtusele omavad mitmed mõisa 

hooned ka silmapaistvat arhitektuuriajalooli st sisu. Välgi ta, 

Vana-Pääala ja mõnede teiste mõisamajade kõrval võib Lõve peahoo

net (säilinud on vana peahoone) esmastel kaalutlustel dateerida 

kas 17.sajandisse või 18.sajandi esimesse poolde. Lõve mõisahoone 

näol on meil tegemist vanima keskset mantelkorstent omava mõisa

maja tüübiga. Ka mitmed teised mõisaansamblisse kuuluvad hooned 

on ehitusajalt küllaltki varased. Nii näiteks dateerib sõiduho

buste tall-tõllakuuri katusel olev tuulelipp nimetatud hoone 

179o.aastasse. 

Vanemat mõisakeskust lahutab uuematest hoonetest hoburaua

kujuline tiik. Tähelepanu väärivad nii 19.sajandi lõpukümnetest 

pärinev moonakatemaja kui ka eklektilise puitpitsdekooriga suve

hoone(?), millise alakorrusel on hiljem asunud sepikoda. Algselt 
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on alakorrus omanud mingi majandusruumi ülesandeid. Teised kor

rused olid kasutusel eluruumidena. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

2. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

3. Suvitusmaja (sepikoda). 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: P a j u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Tõlliste k/n. 

4. Valdaja- kasutaja: Valga raj. RSN TK Sotsiaalkindlustuse osakond 
(Paju Invaliididekodu) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 
\ 

a) ettepanekud: 

peahoone koos pargiga 

b) põhjendused: 

Paju mõisa peahoone on üks tähelepanuväärsemaid hilisklas

si tsistliku arhitektuuri näi teid Lõuna-Eestis. ühtlasi on ta ka 

üks kõige hilisemaid nimetatud ehitusstiili esindajaid Eestis. 

Hoone sarikasse lõigatud kiri annab meile informatsiooni nii 

ehitusaja (29.dets. 1873) kui ka ehitusmeistri ( Caplan) kohta. 

Tänaseks on hoone, vaatamata korduvatele ümberehitustele, säili

tanud oma üldkuju ning fassaadilahenduse. 

Ehitis on kahekordne, kaetud lameda kelpkatusega, katteks 

plekk. J!;assaadi ilmestab klassi tsistlik fassaadidekoor (katuse 

hammaskarniis, konsoolikestele toetuvad aknapealsed frontoonid 

jmt). Hoone sekkelkorrus on võlvitud silindervõlvidega. 

Tehniliselt on hoone heas seisukorras, vääriks aga senisest 

läbimõeldumat eksponeerimist. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 



1 



1. Mõisa nimi: 1? a 1 u p e r a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., 1? alupera k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Valga raj. RSN TK Haridusosakond 

(P alupera algkool), Hellenurme kolhoos. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait, linnumaja, viinavabrik; park 

b) ltõhjendused: 

1? alupera mõisamaja on üks vanemaid mõisahooneid raj ooni s. 

Hoone on ehitatud põhiliselt kahes järgus. Vanemaks on hoone 

keskmine, ühekordne osa. Viimast iseloomustab kirvega tabutud 

puhaSKaRk palksein. Seega võib hoone ehitusaja paigutada kas 

18.sajandisse või isegi veelgi varasemaase aega. Oletatavasti 

19.sajandil lisati hoonele kahekordsed tiivad. 1953-54.a. puit

hoone krohviti. Peahoonele lii tub küllalt laialdane hoonestus

aaaambel ja regulaarne, baroksete sugemetega pargiala. 

Kõrvalhoonetest väärivad lokaalsete eriilmingutena tähe

lepanu polügonaalne kahekordne telliskividest ait ja linnumaja. 

Välisilmeit sarnenb Palupera linnumaj al e naabruses asuva Helle

nurme mõisa kaheksakandiline aidahoone. Välisarhitektuurilt on 

küllalt imposantne ka Palupera mõisa viinavabrik. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2, Aidahoone 

3. Linnumaja 

4. Viinavabrik 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv ~nspektor 

J .Maiste 

K. Tilk >v . ..) 
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1 • Mõisa nimi: P a t k ü 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Helme k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: rrõrva sovhoos 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ait-kuivati (1865, 19ol) ja sõiduhobuste tall-tõllakuur 

b) põhjendused: 

Patküla mõisaansamblist säilinud hoonestus on arhitekruu-

riajalooliselt hinnatav. Nelinurkeet väljakut moodustavad ait

-kuivati ja sõiduhobuste tall-tõllakuur on kapitaalsed maakivi

ehitused, mis pälvivad tähelepanu nii oma säilivuselt, ehitusli

kult laadilt kui ka nn. dateeritud võtmehoonetena. Ühtaegu mõju

vad hooned tervikliku ansarn'blina. Valgete lubjakivist piire te 

kasutamine lisab hoonetele dekoratiivse aktsendi. Tehniliselt on 

hooned heas seisukorras, minimaalsed ümber- ja juurdeehitused 

on sekundaarsed ning kergesti kõrvaldatavad. 

e) fotod: 

1 • .Ait-kuivati 

2. Sõiduhobuste tall-tõllakuur 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAlVIKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: p uk a m õ i s 

2 • Ivlõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Puka k/n 

4. Valdaja, kasutaja: Puka sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

vali tsej am.aj a, moonakatemaj a, ait, sõiduhobuste tall

tõllakuur, aednikumaj a, puu töökoda 

b) põhjendused: 

Puka mõisas on säilinud mitmeid arhitektuuriajalooliselt 

huvipakkuvaid hooneid. Märgitagu 18.sajandi klassitsismi jooni 

omavaid sõiduhobuste tall-tõllakuuri ning aidahoonet. N al paik

nevad cour d'honneur'ina kahel pool peahoone (hävis 192o.aasta

tel) esist väljakut ning oletatavasti samal ajal rajatud valit

sejamaja. Mõisa kärnerimaja väärib tähelepanu nii oma väliskuju 

valitud vormidalt (kõrge poolkelpkatusega kuu»ikujuline hoone) 

kui ka erihoonetüübilt. 19.sajandi lõp~kümnetel ehitatud moona

katemaja jääb mõisaansamblist mõnevõrra eemale. Ehitus on omas 

laadis äärmiselt tüüpiline - pikaks venitatud põhiplaaniga pal

jukorteriline elamu. Tänu oma heale säilivusele on ta huvipak

kuv ka talurahvaajaloo u.uri.mise seisukohalt. 

Hinnatava arhitektuuriajaloolise momendina tuleks eraldi 

esile tõsta pseudogooti elementide kasutamist üldilmelt klassit

sistliku aidahoone puhul (vt. näit. otsaaknad). 

e) fotod: 

1. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. Vaade esifassaadile. 

2. Aidahoone. Vaade otsafassaadile. 

3. Valitsejamaja. 



- 2 -

4. Kärnerimaja. Vaade otsa~assaadile. 

5. Moonakatemaj a. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V~~I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 



. . 



. 
• 





1. Mõisa nimi: T a h e v a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Valga raj., Taheva k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Tervishoiuministeeriwp, 'raheva Laste 
Tuberkuloosisanatoorium 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ait, jääkelder, pumbamaja 

b) põhjendused: 

Väga laialdasel parkmetsa territooriumil paiknevad mõisa 
kõrvalhooned on oma arhitektuurilt igati nauditavad. Kõrgemal 

mäerinnakul aseteev valitud prQportsioonides aidahoone ning 
viimase naabruses paiknev rikkaliku, kuid maitseka dekooriga 

jääkelder sulavad väikevormidena pargiansamblisse. Sanatooriu

mi territooriumil on nad kahtlemata hinnatavaks arhitektuuri-

näiteks. Mõisa pumbamaja väärib säilitamist kui ainus "mõisa-

aegne 11 pumbamaja Eestis. 

e) fotod: 

1. Aidahoone 

2. Jääkelder 

3. Pumbamaja 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. ·.rilk 
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