ENS

KIIL

't'ellij a:
~ö

RllXLIK
LlB~STISTE RII

El~ SV

Riikl.ik

ITUSK
P OJEKTEER

ISE

msTimu

tu. ako.mi tee

nr. III-79011

.õiati e inventari eerimine.
hesti

w~v

võtmi~e

mõisaarhitektuuri kaitee alla
ettepanckud-põbjendueed.

Köide IX - Tilj andi rajoon.

n. Uu.e aJ.u.

A. S.:m<lberg

i

s.

TSllinn, 1979. a.

etsm.a
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IX köite kooatamisost Võtoiä osa:
XRPI

penapct~ialist

mõisaJ. aiste

a.bariik:l1.1m Arhi tektu.urilllälestis te

Keits

Inspektsiocni juhtiv inspektor

X. Tilk

raj oo. 1 ti, kogu tõõ maht
:Märkuo: ettepanekud on . kooncl.atu.d
.
15 köidet

'
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IX

öite~leukord

Eessõna

1. Abja mõis
2. Karksi

õi

3. Lahmuae mõi
4. Loodi mõis

5. Morna mõis
6. Oltt tv era m.õ.i

7. Peetri.

õis

8. Peetrimõi. a mõi.s
9. Polli mõis
1o. Päri mõis
~1.

Pär st i mõis

12. SUure-X:õpu mõis

13. Tusti mõis

14.

U~e-Xariste

mõis

15. Uue-Suislepa mõis

'

16. Vana- õidu mõis
17. Täikemõisa mõis

J

- 4 -

Käe; ::J 1 va

&

e 1 tarne Yt.baxiiklilc Arhitektuuri m.älestiat

ee Inspv:lttsioon i jr...

Kultuuri.mäl.ea ·~iste

tepaneku.d-pu hjerulu ed
kaitse alllii

Kaita

ilj

ma.huka.muks

di raj ooni mõi aarhi tsktuu.ri riikliku.
.hl.t Jc· u.ur

äl.estisten.

vormistamise le eelnea rida eeltöid. Neist

ul.eb pidada Ee ti mõisaarhi,ek tutlri j.nventarisee ri-

mist 1976.-lS?S • .aes atel. Lael!unid
sid, fotod jne.) põhjal selgitati

•

BPI koo• tööna val.minud et-

o tiLlistlka kohal· u. tähtsu.se a

ettep~~ute

Kait

tud ehitu.smäles"t i ·te lõigus.

aterjali (mõi$aanlteed id, skitv~ja

Jär~evalt

väärtu

1~

osa nimeta-

viidi rsjooni esindaja

osavõtul läbi provisco.r :-. te .. k ...titsecttepa.uu 1 J..t0s :fikseeritud

s a te

kohapealr~a ~ev aatu~.

6 clbus,

õi-

t Viljandi rajoonis esitatud

24 .mõi · ;;..a't vääci vad riikliku. kaitse alla võ·c.m.'lst 17 mõisaans

b-

lit (resp. üksikboonet) .
Allpool

~sitatck

e mDisaarhitek tuu.r1 kuitae

tepanGkud koos tapsemate põhjenduate .a. Siinkohal

la võtmise etol~

vaid

~e

tatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadaei d: arhi'

teksuuriajal oolised,

ku.l~uuxilooli~cd•

siooni või ~uu.rc-lsamaasõj a stind.rr.us

ajalooliaed (seo

revolut-

a, UhiC:Jkonna te el stega). Kai

peamõisa.te puhul on olu.l.ise.maks põhjondu eks ehituskunsti line

väärtus ka

anssmblillae tervi.ka, stUli,

ti tõttu, siis a.bi.mõisate pa.hu.l on

ateeringu või arhit k-

elleke a geJ.i nende kui aeD.ini ·

igasugusest käsitlusest välja jtiö.nud arh1tektu.uri& nsamblite u.nikaalsua. trksikhoone te o aas on pü.ü. tud või.mali.knl t
er~

aksimaalsel t

hooneliike re i streerida ja kaitseettepan ekut€s :fikseerida.

Arvesse on võetuJ ka ig& 1 oone posi·Lsi on Eesti 1 ~V ehituspärand i
i.lldpildis ja lll5is .... kui maa-asula ajalooliseo ning maastikulisa s
ei tuatsioonis.

l.

oi.aa :a

2.

õisa liik-

"2.

.1•

daja, k

all~

ait e

A

j

pe

õis

:!.1.

Aadress:

4.
5.

i.

d :i

m õ 1 s

a

l'

bj u lq'.n.

j.,

utaja:

ja Lastekodu

VÕetav d hoo

.

a) etter · cku<1: ·
poaboone, uit, nn." õioapreilide maja", väravapostid,
p:u~k

b) põbj endu •;e" :

..

bli s ~

i'J s

kuuluv hoor stu3 pai.kneb ü..mbritsetu.na -võrdi 'tl1l o

suure ning

le 1 ·

ali~,..,

1' i

' ~dai. ll

rel · cei ·,

ed ooe

ja tiikideg parg1a1aat. PErgi keskosa on selgepiirill.selt renn .,

e<...-...

onu

aarl e '

av r

väheste puudegruppide nin
u.abuvatcs~

pa:t•' i.

lehtptlu.
~··

lia

•

leeea ja

umi t mar eeri

is jaotatud

siväljaku,

ova olikujuli· e

evärguga. tlk

kii:rt 1.-uju.lise jal

teedest ( mõiuni.ke kalmis"'tuJ.t) cm. c.oä.ri
I·1en ·~ee~~itud p~clloone

t~tud

k cltteljele. I'arlti

d kaks pUram.iidi-ku.ju.llae otsaga nelja allu-

k:1 ·posti. ·

õl.sa pea.ho

a on kah k rune 19.aajand1 alguskiJnmct st

par1.n i' ll&.asi oiotlik ehi tie. IIoone

\lll .k~et

·

la::nedc::. kolpkatu-

s g , kat·teks plekk. Hoone vasak o"'ts on pool..
hoo e kõrv

u.s nimata ud

al. e o ·sale lii t.ub 19. e ·en i

sega juurdeehi Qs.
tatud nin

~a ~t

r (Polli

"'is -

hitu.slaadi naid e · esti ); pure-

t isel poolel r ja tud tir.!relkorru.-

tu h ä irib hoone algsel

tasak alus-

sii.uuneetril1b't arhitektuureet ilmet, on a a teatud

perioodi maitsesuunda illustreerivaka n ' iteks. võimalik, et

analoogiline ju.urd el1i tus ;>li planeeri u.d ka hoone vasaktlle

ots

e, jäi aga mingitel põhjustel

on kol e telje laiuselt keei.ud kol

teos~

ata. Hoone ke kosa

urkf'rontoOlliga ( fro.n ooni
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namine plenoering on kujtmd atud klaasi tsis tliku.le ku.n .. t stlil lo omuacl t an:filaadsena,

põlU.ko:rrueeks o
Pe~hoone

te!n
astes

kelpkatusega Uli 1kk
veidi eemal oxus
ehitu

kor:ruo.

~le

mõisaasise

~le~ant~e

ga k· ok.ordne

tilj

aaristuga aidahoane. Vi

asest

u.hta vuu. ·ga laotud t lliskivi-

-nn. n.mõisapr ilide mnjan ( alitsejamaja?). SUulise tra-

ditsiooni kohas lt o

iiks mõisa 'ViiJil.a test omanikest .maja ehit ...-

nu.d oma vaJ.lal.istele õdedele, .Hoone on
tu.d

paikneb ·õr ge täis-

J.~eda villk~tuseg

kõree m

, j t.U... Btl

re~j

-tähe kuja.J.1ne ning kae-

eefi tõttu omab tagaltlU · 1

ividest aoklikorruse.

Abja mõisa hoonestus

.~

tjundab kompakt

ning erh1 ektu.urilt

kiillal t rikkaliku ning omanäolise ansambli. Hoonetele mai tseka.l t
1Jtuv

pargie~a,

au.htt::line h oldatu.s ning uus hitiste pu.udwn.ine

lubab ansamblil pää.s eda

õju.lP

e leoluka nin e in t1.1.msena.

e) :rotod:

1. Peaho

• aad e

s1~ as s

ile •

2. Peahoone. Vaade otsa:fas aadile.

3. Aidahoone.

Xooat

4.

n. • misap:&"eil1de

5.

äravapos tid.

aja •

ads

lllPI peaspe tsial.is t

õ1

aarh~tektuur1

alal

VJ.JIKI juht:iv inspektor

J. a1st

x.filk

t

•

J

1. E>isa nimi:

K a r k s i

2. mõisa l.iik:

peamõis

3. Aadress:

mõ i s

iljandi raj., Polli

~n.

4 •. Valdaj , kasutaja: Karksi kolhoos

5. Xaits

all.a Võetavad hooned:

a) ettepanekud:

peahoon , ait, sõidllhobaste tal.l-tõllakllur
} põhj endused:
Arhitektuurilt tähelepandavata hästi hooldatud ning tehniliselt korras hoonetena ?äärivad Karksi mõisas kaitse-ettepa-

nektl tena esitamist 18. s~ andi st pärin v mõisamaja ning viimasega an amb11liselt seotad hilisklassitsistlik aidahoone.
is

Peahoone arhitektaur/on naaditavad varaklassitsismile iselooma.likud jooned. Kõrgel soklil paiknev kivihoolle on kaetud

poolkelpkatl.lsega .. Peasissepääs aSl.lb hoone keskel, viimast markeerib katusepinnasesse lõiku.v kolmnu.rkfrontoon. Fassaade elu.s-

ta:vad akende laiad krohvraam.istu.sed. Ka detailides leiame vara-

'

said elemente: näit. välisl.llik e barokne sepisl.ink ja lu.ku.plaat.

Peahoone taga paikneb maakividest kaaristuga tallihoane.
Ehitus on poolkelpkatusega, katteks punane S-kivi. Hoone ehitamisaeg 1

geb oletatavasti 19.sajandi lõpukümnetesse.

~ähelepanu

väärivad ka mitmed teised ansamblisse kuulavad

hooned, näit. sepikoda, mis on aga suuresti Umber

ehita~d

ning

kaotaruld palju oma esialgsest il.mest.
Hea mu.lje Karksi mõisas jätab hoone-ktaval.iseat suurem hool-

datus, mis tagab suhteliselt tagasihoidliku
sise sä1limise.

õisaansambli eda-

õisas asub XErksi kolhoosi keskus.

/0
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e) fotod.
1. Peahoone, v ade otsat'assaadU •

2. Ait.

3. Sõiduho uste-tall-tõllakunr.
Xoost jad:

KBPI peaspetsialist

mõia arbi.t ktu.u.ri alal.

jUhtiv inspektor

J .llo.ist

x.

lk

I;

•

13

l. Mõisa nimi:

L a h mu s e

2. Mõisa liik:

peamõis

m. õ i e

J. Jadresa: Viljandi raj., Suure-Jsani k/n.

4. Val: aja, ka u taj a: Lahmu.s

___ 5.

El'iinternaa kool, Lahm.use sovhoos

X:ai ts e alla võ etavad hooned:

.a) ettep e.neJ..-v.d:

peahoone (1848), aidad (1846, 1847), vesivesk1, tEJ.l.ihoone

park
b) põhJendused:
19. aaj andi ke

.o..irJB t rviklikuna.

paik raj a.tud
Ansamb~i

.krohvkatt~ga p~at1oone

õ1oaat sambel mõjub kompaktse

tuu..miku .moodu.ata-vad telliskividest

ja põll\lkividest

kaa:r1stu.~~

aidad - kõik

kõrge poolkelpkat ·sega, ühel kindl l t dateeritud aj a.vahemilru.l:

l846-48.e. e.hi ..vatu.d hoo.aaa.• 'Paigv.tatu.d an .tooned traditsioonikohaselt: peahoone eas a-vaneb e OlU' <1' honuei.U"' ina k.QjUD.d s. ad
1älj ak.

PoahoOtl'd a:.rbitoktu.urie leiame hilisklas..,itsistlikke j ooni

esifassaa<1j.l ee:nduv

n~lja

laia pil.astri a liigendatud keekri-

saliit, k1taad ja kõrged cknad j.ttlS.
nurkf'ron toon.

l.~o.ntoo

Ri aliiti katab kõrge kolm-

l viiluväl.j as paikne

egnentkaa:rn

aken.

Samasllf}.'laeid aknflid oma ad ka ansambli ääroal.ade1 pai.lalevad
· veski

in

sammaste reaga kaw istatad taJ.l.1huone. Ka need hooned

on kaetQd kõrge,
et. 11eodki

esi

b~~okselt

r~w·i.cl<:Ved.

õjuva poolkelpkatusega. Võib oletada

i.i.hest Ja sumest, eelpool .nimetatud ehi tu.s-

pel"ioodist. Väärib main:t.m:tst, et Lah.r:uae vesiveski on veel praeeJÄ

"töökorras.

Ananmblile liitt1b väike, kuid esile tõe.tmist vääriv pcrgiala. Halj astu.e: vabalt paigutatud pu.u.degrupid, pargi. te d, eriti
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a .:Jahmu.se pais jär

on ans

J.1 kui "terviku lw.junem.iseJ. iiheks

ee~duselts.

e) :fo o :

l. Peahoone..

aad

esi.fassaadi~e.

2. Aidahoo e.
~.

Sõidllhobu.ste tall-tallak.uur.

4.

eeiveski.

Xooeta,J
I

.•
peaa,il~t

·1alist

mõisaarhitektuuri alal
juhti

inspektor

J. aiste

x. !il.k

\

1S

•

'

~

l. Jlõi a nimi:

L o

0

2.

pe

õis

õisa liik:

3. Aadress:

d i

es

1 s

iljandi raj., Paistu. k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Viljandi RSN fle, Paistu kolhoos

5. Kai tee alla Võetavad hooned:
a) ettepanekud:

pea.hoone, lau.dad-tallid ja puukuur

-

b) põhjendused:

Loodi
'-

põr~oru

servaalal paiknev mõisaansambel avaneb

läänes Viljandi-Karksi

maantee~e.

Seljaga maantee suunas aset-

sevad laudad-tallid.on juba eemalt märgatavad.

iililaste deko-

ratiiv.ne põllukividest tel11spiiretega müQriladu kontra teerub
pargipuiatu ühtlasel foonil. Läbi hõredama pargiosa on teelt

silmatav ka Loodi

õis

aja.

Hoone on ühekordne, omab raske m.urdkelpka tu s e. ]•as saadi

ilmestavad rühmiti paiknevad

aknad~

mis on võrdlemisi suured

ja kõrged, kahe- ja kolmepoolsed, vastavalt 6- ja 9-ru.udu.lised.

Aknaid äär1stavad laiad piirdelauad. Aiafassaadilt algavad
terrassidena oru

u.unas laskuvad murupinnad, mis on ääriststud

pärnaalleedega (kunagi olid paud pügatud). Pargi äärtel asu · •

kaks eiiJnmeetriliselt ptdgu.tatud tiiki.
Seega pärineb Loodi mõisaansambel lB.sajandi keskpaigast
ning on meie mõisaarhitektnuri haruharva esineva barok.karhi tektuuri hästi säilinud näiteks. Säilitamist väärib eeskätt peahoone välisarhitekttlur (hoone U.ldpropor tsioonid, murdkelpkatus
~a

:f'aasaadiliigendus), aga e

uti pargi planeering. Ka on tä.he-

lepanuväärsed sõresti kseinte ning &Znurse puitpitsiga mõi aaegoe puukuur (väärib tähelepanu. eri hoone tüü.bina) ning juba
maini tud l audad-tallid.
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'f-ehnilisel t on hooned heas seisukorras, peahoonet ka
hooej alisel

Viljandi le st

tab

sporti kool ..

e} i"otod:
l. Peaboone. Vaade esifassaad11e.

2• L

daboone.

õi aaeene ptt

3.

n.:r • .

Koos t aj t:li :

XRPI peaspet ialis t
õiaaarhitektauri alal

J . aist

V

K. Tilk

Ju.b.tiv in pektor

/fj

L-.~----~~----~-----~~--~~~----------

•

•

~I

J..

oisa n

2.

õisu liik:

:; • Aadress:

4.

i:

orna

mõis

peamõis
lJa.ndi raj., Poll.i k/n.

aldaj at kasutaja: Eesti

l

aav:Ujelu.se ja

~olli

aapa.randu.se

·atseo as.

5. l:a.i tse all.a Võetavad hooned:
a) ettepanekud:

peahoon , ait, ait-ku.ivati-kelder, moonakate majad,
park

'

b) põhj endu.sed:

Vaike, kuid hooneterohke ning hästi. säil.inu.d ansambel.
l'eahoone ·asetseb rl..ngi.kuju,lise mu.ruväJ..i
tagaservalla on ainul.aadne elapuudest tihe

mi tme:i.d liike, mis võimaldavad J.u.u.a

u. lääneserval.
11

ä.lj~

se1n". Elu.pu.id on

pü.gata.~aid

munaj aid vorme,

pü.ramiidseid ridu ja rohelist lau.saeina. EsiväLjaku eraJ.davEd
ümbritse ast maastikust ulatuslikud ning kõrged hekid. Ule heki
pai~tavad

:tooni J.oovad pärnad, valltrad ja nu.lud. Kul.issidena

pa gutatud haljastus jätab avstuks peahoont; esifassaadi.

Mõisamaja on väike,

tradilisioonil..l.ai~es

kivihoone. Ehitist katab kõrge

täiskelpkat~s,

proportsioonidee
esifassaadi ilmes-

tavai veidj kaarj a kujuga aknad. Peasissepääs ning viimase eea
olev lahtine varanda asub fassaadi keskosas .. Interjöörid on kujamdatud tagasihoidlikult, ainsa sitHlitU.ju.ndualiku. elemendina
väärib

tähelepan~

vestibüüli laes aouv mutullrosett.

Öelduga võib hoone deteerida

l~.

saj <Jndi teise poolde. Vara-

sem ehitustraditsioon (hoone mahuline lallendua, proportsioonid)
ahendub siin hilisemate ebituspõhimõtetega. Niisugune lS.sajandi

ehituslaadist tuleneva sporaadiline edasikandamine 19.saJandisse

••

on meie mõi aarhitektuuris kUll

~tud, Wiiski väh

valgustatud

;z.
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.::.in· r!lu.e kõ:rvaJ.hoonote:it

re .... stnb

õinasse sau

uva sissesõidu.-

+ae :.u::l'dc • .R:.:.t::Lri:JtJlt;a uid::ld ja r'loon.!:!katcm. jod on lihtsad poolkelpkatusega kaetud coalriviboo·:l.ed. L= skuv-...l mäorl..ll.nakta moodus-

tav ::.r:l n 1.1d s. ga 11..-:.u.J..:'.t

:.rv~

Uh tl as el t kn j und a tu d n.."l oambl1.

U:.dilroc nimetatud hoonotest on 'fmõis· är '"'ne" ~ puuduvad
pUk1.1 h\iirivarl ümber- ja jut.U:'deehitused. Eoo.ucd on hooldatud

nin e

h1; •• ~ ~orr aa.

nin-

a~s~moli põhicl~ccnt:uc sobiv~t

t1sele lw.i tez·vi1tule O!:üe..:.ne atoo

koosmcju.st tulenev mäles-

f~ii.r.

e) fotod:
1. J!eab.con..;.. i;:;:.sde esifa...:sa:!dile.

2.

Mot~list

3.

Aicluhoon~.

rosett

1~st1bü~li lae~.

Kooate.j ad:
.CRPI peaspet.sialiot
mõiaaarhi t .ltt\ltlri al. al
VAMKl

juht..~.v

inspektor

J. aiste

x.Tilk

3

1. Mõisa ni..Cili:

0 1 u

2. Mõisa l11k:

peamõis

mõ 1 s

t v e r

?. Aadress: Viljandi raj.t Oluwtvere
4. Valdaja, kasutaja: Olustvare

5. Kai.ts
a)

~

•

äidisso hoos-

hnikwm

aJ.la v-õeta.vad hoonod;

ttepanekud:
I! e

oone, valitsejamaj a,

isa

etnike boone,

õi a

eni-

jate elamu, talli<l, laudad, meierei, aJ.dad, kuivatid,

navab.r1k, n1.1nmhärgade

v1i-

all, kesvu.hoone; park koos piirde-

iiriga ja väravapostidega; pwubaka.ev
b) põhj enduaed:

Olustvere on Uks parem
~titlse

i

hoonestusa haarab enda

g.lal • Par

tuumiku

säilinud mõisaan

leid Eestis.

e avar (paljude eriosadeg ) par-

ooduatavad peahoonet iimbritsevad ringikuju- .

lised muru äljakud, .millele kujtmda.vad fooni

da ja heleda

võra a kontrasteelt paigu. tatud puud ( tam.med, aiberi ntüUd,

al

mä.Bd. päbklipuud jne.). Pargi tagumises osas asuvad kolm allika-

'

li el toi tel ole at suurt pe.ifirtiiki. Esikilljal piirab kõrgem.
ti:3-gakiilj el medalam maakivi i.Ul.r.

ifõi asee sa
kaun

u ad neli pikk

lehtpuualleed, mis on Eestis

ad.
Kirjand se andmeil on park kujundatud 1So3.

iia pargi.arhitekti G.Kuph

' Stal. nim.eka

dt':l. projekti aJ.us 1. ( G.Kll.phaldt on

-võtnud osa ka Polli ja Õisu mõisaparkide rajamisest.)

Olustvere

is.aho

, üks .ku:lstikttp.ee sid juuge darhitektuu-

ri näiteid Eestis, on si1mepaistev nii oma arhitektuurselt lahen
du el t, kasut tuo

õisaho

aterjalidelt kui ka t ostuselt. I

e projekteerijaks ol.nud väljapaista

ja moe.nüansaide

orienteeruv arhitekt. Hoon

aelt on

oma ajastu stiili

on kav

d tu.d 19.
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saj

di lõpultUmetel Inglismaalt eJ.e.us

saanud ju.ugelld1laine

( vo lu.l printsiipidel. Kui välisarldtelttu.uris U
~e

dekoratiivsuse t

ev kontrast-

tlus: järsult eendu.vad hoonemaysid.

vab:värkkonstruktsioonide jõuline mõjulGpääa heleda seinapinna
tau.stal, grunii t o.kli nin., telliaki viaein "te kv ali tee
sekatt

.materjali toretsev pidlllik.ku.e jms.

, katu.-

jooned, mis ise-

loomnlikud ka perioodi n.n. saksapäraeele jttl1gendarhitektu.w:ile,
siis soliidne ühtlasi ru.u.mikas sisemine planeering (kasutatud
-väärispui t~ meenu.tavad eeskätt inglise maamaju. (m.-.orhou..!!).
,._..-.
õ1b oletada, et Olllat ere arhitoktile ei olnud tundmatud
11liam

orrise sajendi

aisel poolel laialdast mõju.välja oma-

nud dekoratiivssdt samas ka soliidsed ning

aitsekad lahendu-

s d.
Stiililt seostub peahoonega viimase vastas paiknev valit-

sejamaja (ehit ti vanemast hoonest ümber peahoone eesku.jul).
tllejäänud 11oonestu.s paikr..eb pargi terri tooriwnil alaan-

sambli tena.. Igati väärivad esile tõst.mi.st ja säilitamist puna -

tvat tellistest karjaõu koos meierei ja väravatega, t11g1 kaldal paiknev

aalil1si

vetepee~eldusi

hoone, rohtaia k.ivi.miiü.r jr.e.

andev

iinavabrik, kasvu-

õisaansamblist ca 300

lõuna.

e. ·t. Viljandi suunas on maantee ääres reana paigutatud aidad
Ja ku.1Yatid •
.t\.nsamblis on säiJ.in.u.d ka väikevorme (näit. omapärane
e tallist viindaga kaev).
R · atud on mõisaansambel möödunud saj andi lõpuktimnetel,

kui mõisa

toll~aegsetele

valdajatele (Fersenid) tõi uut jõakust

läbi Olustvere rajatud Tallinn- iljanai rau.d tee. !ehniku.mi käsu tu.ses on hooned korras, parg:i.ala hooldatud. Tänaseni puuduvad
ka sageli

õisaarhitektuuri puhnl pilku häirivad u.asehitu.sed.

-' Q)

:fo -too.:

1. Peahoone .. "faad

ots~assa.adile.

2. Häär er.

ait' assaadlle •

aade

3. Viinavabrik.

4.
5.

as"fU.hoon •
Par

iiU:r.

6. Ka v.
Koostajad:

KRPI p a petsialist

mõi aarh1 tektuu.r1

V

'

al.

juhtiv inspektor

J. dat
X..fil.k

.

'

•

.3

4.

l.

õ1sa .nimi:

P

2.

õi

su:vem.õia

liik:

etri

1~jandi

4. Val

ja,

5. Kaits

r.· · ., Pärsti

kas~taja:

Viljandi

hoon

.

o uste

t~

õctav~.d

l

mõi

~n.

•·idissovhoo

) e-;t pan " d:

paal oonc,

&id

l-tõllaku.ur

b) põhjendllse :

c..ni kilom eter
-e.rj at tõi sa

e· u

eimtal.i mõisa keskusest, endise Peetri

:a :.:.bru es peitu

ro.can tiline su.vi t.u.skohanw raja u.d
hailis

mur

.med r....

·~ähe

par

õisaans

e.ll '\'älja peetud

el. stiilne, ar-

õisa hoon atus: topelt

d katu..,eg· ja vohvärkviilud .,.a peahoone nin

sõidu tall-'tõllakuur on .l!.csti j uu end
i

kokkukõlavuoel t
(

VÕl'r

d

Koidu ju Poati tänaval.

;rohvi

al.aadil1ne
iljeldud

ktu1Xt.'ll t, kuid. ka pargirajatiste
~

'h. G.Engelhardt ) •

·u" pr t

hitektuw:is

s

iihe· s paremaks nä.i teke. 19lo. aas te.

paiku r j atu.d hoone o.a

li

et a poolt v · jatuna

a~

Tar

lähistel asuva L

.tt1aai on

oooe kõrvu..tatav Tiljandis

ate juu.gt:nd$ ·· tiutega. HoOile on kae-

, nw:g

ru el paikn b ave:r hull ( h

e mõisaaneam.b-

1st. Esimesel kor
li

;juu. end"'"""'~·..u.o, ku.st vii

trepp ü.l3korru.sele. Praegu on vill

avar

heas korras, 1."76. a. lõpe-

ati hoonee kapitaalremont, korraatati ümberkaudne pargi- ning

metsaala.
e) :fotod:

].. Peahoone. aade esi.faseaadile.
2. Peahoone. Vaade aia:f'assaadile.
;. Sõiduhobuste tal.l-tõll~u.
Kooataj ai:
XHPI peaspets.mõisaarh itektuuri alal
A1l4KI jUhtiv inspektor

J. aiste
X.Til.k 3~

•

'

1.

Mõisa· ni~i:

P e e t r i m õ i aa

mõis

2 • • õisa liik: peamõie

3. Aadress: Viljandi raj., Saarepeedi

4•

?·

!r/.a ...

al aj a, ka ..,txt aJ a:

Kaitee alla Võetav:.o.d

coned:

a) ettepanekud:

l&a.dad
b) põhj cnduasd:

Peetrimõisa asub Viljandi lähistel Põltsamaa
ääres, mitte kaugel en vi tus- ning nüü.d ka uue

santee

lamllraj oan.1na

tun·tud Uueveskiat. Panora.o.msel.t joOD.istuvad maastikus välja
karjamõisa ansamblis domineerival kohal olevad kaKs lau.dab.oo-

net. Hooned on ehitatud lõh tud maakividest ning kanniststud
tellispiiretega.. Lauda värava kohaJ. on miliiri paigutatud mitmel

pool Yiljandimeal kc.rja.maja.nduse sü.mbol.ina tuntu.d härjapea ning
ehitamisaega tähistav aastaarvs 1885.
Siinkohal Võib märkida, et Viljandi rajoonile on eriti
iseloomul.ikud võimsad maje.pidamiehooned. Tõenäoliselt on see

ting:t tud ajalooliselt 'Välj akujuner.:.ud põllW'.:laj andu.se suurest osa,-

tähtstlsest sii.ns tel aJ.adel. Viimase i.lltensiivne areng algas
alatesl9.aajandist, kai siinsetea piirkondades Võeti kasutusel

rida agrotehnilisi aaendusi (sügavkttnd jmt.). Kapitaalaed
hooned rajati ka peamõisatest eraldi asu atess

l~da-

karjamõisatesse.

· lfi.metatu illastratiivseks näiteks on tänaseni säilinud Peetri-

mõisa.
Liaame, et Peetrimõisa lcu.tade tehLilist seisakorda ei
lugeda heaks. 5

as peaks aga hoonete asend

nend e arhi tektuu.ri n:Ln
te~ läbim~eldud

al ooline sisu ole

kaStltamisele.

.ma~stikus,

aa

kuid ka

eelduseks viimas-

·
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e) :rotoõ.:
1. Laudad.

aade kagus't.

2. Lauda ve.rava kohale ;rrUitri paigutatud härjapea.

"5.

aade

oe·· ri.mõisa lautade j&ulrest llilele el.amurajoo-

nile.

Koostajad:

- l?I pe petsialist
mõisaarhitektuuri alel

J. ai. ste

V.AMIU juhtiv inspektor

x:. !ilk

•

~-

is

ni.m.i:

P

1 1 i

2. .aia

liik:

pe

õis

3. A dreas:

4.

õ i s

iljandi raJ., Polli

Tal aja,

esti

Ir/n.

aaviljeluse ja

aaparand1.1se iUI

Polli i:atseba.as

5. Xaitee alla Võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, va.lit sej am~ a, a1 t, koertemaja, viinavabrik,
viinameistri elamu, ametnike elamu, kae"fllhoone, aedniku

'

lamu~

lau.dad, sõnniku.hoidla; park ja vära apostid

) põhjenduseda

Erakorda

t hooneter bke laial.dasel terri toar1wnil paik-

ev .mõisaansambel. B.oonestuse haarab endaese vä a saur metsaalj a

liste osadega kaugele .maastikku laienev pargiala.
põh1~iku

use

moodustab suur ja kõrgetasemelisalt plane ritud

vabakujU.line park. Par i kujundajaks on väljapaistev Riia arhitekt G.Xuphald. Park om
on ori

kaht kuj unduslikku telge.

ei st a.ks

teeri tud pargi a r aalal p ikneva peahoone keskosa t

pargi sü. avikku; teine peahoone otsaf'assasiilt -võrdlemisi Jär111 t langevale pargiaasale ja paisjärvele allosa •

jel on

'Ya.

aku.juliste äär1stega väljakut

õlemil tel.-

rida. Pargi äärealad

on järsu reljee:figa ning kaetud tiheda.ma pu.istuga. Pea ärava

oodustavad kõrged graniitp1okkidest laotud postid (täp e1t s as gu.sed vära apostid leiame ka Uu.eOletata as 1 pärine

õisa hoones

tsla.

isas Tõru rajoonis)

s valdavalt 19. saj andi

tei est pool at. 18. sajandil raj a tu.d suht 11se1
peahoone on hiljem U.mb er ehi tatu.d. Ka on t

ta asiho1d1ik

kaotanud

araeemal

planeeringule iseloo ul.ikll koha ansambli keskmes. Põlispuudest
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ta vähest sid

varjatuna o

põ1l~

paiknev t

des Või hajQtatud

sisete de ristmikel , or

äärte~

par

pid

funktsion aalsetes grup-

t suurte

kõrvalhoo n tega.

Peahoone on kahekordn e lameda k.el.pkatus ega kaetud
oone van

a o a

hitis.

oodustab keskne liigendam ata korpus, m.õle al.e
•

otsal.e liituvad hilisemad ju.urdeebi. tu

oone vasakpool ne

ots on lõpeta"tud 7-tahull ena. Enam ku.i hoone väliaa.rhi tek uur
on tähelepan da mõnin ate siseruumid • eeskätt kahe saali pseudostiilis kujWldus. Tä.ä.rispuu st puhvetilta pp, kahhelabju d ja

selt esmakla silised.

t11bukaed on o a teos
Peahoone

ahetus naabruses a

b

lliskiviho onet iil

maja nime all tuntud

peaho

tr~glaüfide

orient eritudrin -te paikne

di~e

us koerte-

··ike - rahv

e otsaf seaa.a fr11a1 nin

p it amma te a kla sitsistlik aidahoone . Peahoones t p5hja

u-

nas asub k..1Vimüü.r1ga piiratud rohta d ning kasvuhoon e ja aedni- ·
el

; eda 1 te.rvikliku .lt säilinUd maakivide st karjakast ell.
j und ab oru. s paiknev Põllu- ja

li

eel eo luka alaans

telli kivide t maaliline v11navabr 1k; viimase juures asub väieistri elamu.

ke puithoone - Viin

õ1 aan am

P olU

mi t väärivaid el

en e. P aho

lik situ tsioon nin

id

sile tõ t

e kõrgeväär tusl.ik arhitektu ur,
uurepär ane loodus-

eist rlik pargikuju ndus on tunnusjoo n d,

koosek 1 teerimine

selt harv

end as vä a m1 t

1l.mapa1 tv alt hea säili w.s,

kõrvalhoo ne

l~e

l ilhelld

e:i.e mõi aarhitekt uuris o

esinev (säilinud ). Õi u ja Olustver

li paremini säilinud m isaans

blik

e

2. P ahoone.

e t

taafassaa dile.

at

kõrval on Pol-

f1ljand1 rajoonis.

e) fotod:
1. Peahoone.

suhtel.i-

saadile.

3. Peahoone. Puhvetika pp saal.ia.
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·4. P Bhoone. Ah1 saali •
5.

arjalau.dad ..

6.

i.1nava rik.

7..

ednik.um · a

J rohtoia kivimi.iür ..

oostajad:

I peaspeta .. mõi aarh. alal

juhtiv insp ktor

'

J. ai t

I.1'illt

•

.

l.

sa ni.mi:

2. Jreis

õ i s

P ä r i

J.iikt

peamõis

3. Aadress: Yiljandi raj., Pärsti Ir/n.

4.

aldaj , kasutaj : Viljandi

5. K ts
)

äidissovhoos

alla õe tavad hooned:

tt p

ekud:

rehJ.-klli a ti
b) põhj endil aed:

11m st 1 aast tel on iik tei e järel kokku. varisenud
mõisa

kuuluvad hooned: peahoone, imposantne k arie-

bliss

t j t.

u.g

e

s

eel täna paku:b aga huvi ansambli äärealal aset-

rehi-ka1vat1.
aaki v1 tulp ad e j

viimasega risti

imet tud hoonete abendas koosneb kõrgest
adu.lk tusega (katteks

terniit) rehealu est,

ast küt eruwnist j

sets

'Yast ku.ivati t. Viim ti
põlluki ides , n id kat

ain1 tad hoon

oe

hoon

otsale liitu.-

on laoind lõhu ud

5-ki videst sadulka us.

Pari .mõisa rehi-.ku.iv ti pak11b eeskätt hu i er1laadsete

hoonet

Uhendu ena. Oletatav

tel paetit

P

~d

äärne ka

t e •

ehiti

on oma

ti käesol va sajandi

gil s aasta-

üUbilt ainulaadne, seega täh le-

öö atus- ning põll

j andusaj

loo uurimise a pe -

ehnili elt on hoone taiesti rahllldavas seisundis:
e) :fot d:

1.

ehi-kuivati.

oos ajad:

XBPI

pe epataiali t
mõisaarhitektuuri al

ju.htiv in p ktor

J. aiste
X:. Tilk

1.

P ä r s t i

õisa nimi:

2 .. Mõisa liik:

!)eamõis

3. Aadress: Viljandi

4.

õ 1 s

raj.~

aldaj a , kasutaja:

Pä:r ti lr/n.

Ujandi

ä.idi.eeovhoo • Pärs·ti 8-kl.kool.

5. Kaitse alla Tõetavad hooned:
a) ettepanekud:

Peaho

e,

moan~Jtate

~a,

a::lt-ku.ivati, vesi esld. (1883),

kü.ttn; park ja parg;ipavil.jon

b) põhjend sed:
Ohekordne
k\ljWl.d~sJ.iku

p~idust

pargi kesko as. Pargi alal on mitmeid järvi, mõi-

sasse suubuva tee ääres
Pargipuud

historitsistlik mõisamaja paikneb vaba-

jätav~

ä1k el künkal paikneb puidust lehtla.

pool.ring1ku.jul1 elt ava.tu.ks peahoone es:Lfas-

saadi.

?ärati mõisam a ja kui hoonetaap on hästi

~tud.

Uhekord-

sale võlvitud sokkelkorrusega ehitisale l1itub paremal t1ival
kahekot"dne hooneo a..

aja on kaemd rõh laud vooderdisega, akna

raamistu e, nurea:rustika jms. on kuju.nd tud 19. saj andi teise

poole arhitettuurile iseloomulikus laadis. Interjöörikujunduses
vää~ivad

tähelepanu aaderd tud uksed. Tehnilisslt on hoone heas

~isakorr as,

mis on suhteliselt täUpilia

ning uue ehituse pu-

hul kaitseettepanekute esitamise üheks eeltingimuaeke.
Peahoonet lahutab kõrvalhooneist kulissidena paigutatud

tihe pu.ietu. Abihooneid on väga palju, nad paiknevad fUn.ktsionaalsete gruppidena VÕi on reaatatud maanteele ja. sissesõida._teele. Neist olulisemad on pikk puhta vuugig

tellis kividest

laotud moanakatemaj a, ait-kuivati ja veaiveski.
Ai -kui

ti · on suur krohvimuta maakiviehi ua. Hoone ees
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lakakorrtlseni ala u.v pandu.s.
hoon

sel t hu ·pakkuv,

äär

;po

o

ehitis.

kah

ok111 paikn

maakivi-

ordn

kauniatamine k1: 1k1l.dudega niblolb 11msel t juba

e1st on

uns ti vald •

rahv

e on aga

seisukorra •

teli el.t halv

esiveski on kõrgel.

sugune ait-kui va-

liljand · aal. Sealne ho

isa

tehnlliselt s

ass11 au-

or.mid

• S

iirUiSlls

ses n.1ng funkt ei ooni. ki.ndl

ti asu.b

oma

tustü.übilt

põ1mi~d

kõikYaimalikke kujundeid:

s-täh d, keerukad spiraal.id, vibud, lUled, on ka ini.mes
1n

kuju~isi.

p

ti , .mitte kuskil

jal

ku.jul. kui Pärsti

s a

nin

dusrika

nii ho

raidki-

el o

kõrvalhooned.

eist vää-

oone paikne

se a seo ud visu.aal sel t.

~

a eelpool

aja j

oonaka

J.>ärsti mõi aans

'

o

ehitusae

vide t küün.

on

v ataväljas asetsevad ka

t st t lliek1 ide st

aga niivõrd rikkali

oon

ü.lejään

st väike t llis

au el. peahoone

mitte

laad on tuntud ka

tas e.

atud hll 1 paku ad k

esile tõ

1 esine t

esi esld. .mü.ü.rio.

viga dateeritud 1883.

r1

k~1at

Selline hoone

tatud puna

veaiv ski.

Lõuna- e tlle 1 eeloomulikuna vahel

estusa a endi, kasu

tad värvikirevate ehitus-

ei tu at 1oo.rt1, pargiarh1 tektuu.ri jt. tõ t

aterj al.ide, loodusl

bnili elt an hooned keSkmises

el on hooldatud,

sei tlltorra ;

o) :t'o tod:
l.. Peahoon • Taade t
2. es1vesk1.
~.

afassaadil •

orati1

Tes1 eski.

e

UUril u.

4. Pargi_p avil.Jon.
p tsialis t
Koostaj 00.: DPI p
mõisaarhit ktuuri al.al

1'

~uh

või

iv inspektor

J .11
•

st
lk

'

'

•

•

•

'

~-

S u u r e - X õ p u.

Kõisa

di raj., Kõpu. Jr/n.

3. Aadres : Tilj
4.

õis

pe

2. Mõisa liik:

mõ i s

a, kasutaja: Kõpu. 8-kl. koo~

aJ.d

hooned:

5. Kaitse alla VÕe a
eku.d:

) ettep

peahoone, vali sejamaja, apteek

b) põhJenduseda
õisa. peahoone on e i.nduelik kahekordne kl.assitsistl ik
ehi is. Hoone paikneb su.hteliselt kõr
tud

e~

.m

akivisokli~

( valvi-

Uindervälvi deg ) ning on kaetud lameda kelpkatila ga. Eai-

:f'a. saadi l.iigenda ad kolmnurk:f'ron oonid e a kesk- ja otsarisa-

, risalii ti

iiluvälj e segmentkaarn e ak

eskrisal11d1

liidid.

liigenda ad joonia kapi t elidega pilaatrid. Hoo e :f

aadid

(ka ta afaasaad} on hästi proportsie eeritud, neid iseloomus-

ta»

nin

läbimõeldud üldlahendu

tlks kaun

Xõpu mõisa peahoone

meister~ik

id klaas1ts1stl1 ku. arhitek-

tuuri näiteid Lõuna-Ees is. Arhitektu.ur llt

da Xurem

.mõisaho

ületab aga

i

!ähelep

e

detailikäsit lua.

n ho

e ..arrel-

Jõgeva rajoonis (ehit. 1843. aas al);

se nii kunstiliselt ilmelt kui ka säilivuselt.

a ad on ka hoone interjöörid: saali kunst armor1st

inad. atuldrdekoor laes; 11ht ad k bhelahjud, kl.ass1t ·

kud tiibukaed, lukusildid

j

tli-

s.

Peahoone naabruses asub k5rge täiakelpka usega 18. saj

t i sest

p~o~est päri.nev

peahoon ? ) •

keskel paikne

oo

helepanuväär ne

jandi rajoonis.

baroksetea vormid

k~i

an

ainus säilinud van

di

val.it ej am9J a (vana

lkorsten • .Ehi is on tät tüüpi

õisamaja Vil-
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õisaansamblisse lii u

l9.e

pu.hta vuu.giga telllsehitis ide t sadulkatase a, t

n

eJ.t i.stli.k

dist

äriile

5pu. apteek.

oone on kae

säilinu.d

öödunwl saj an-

s: rohukapid, lett j.ms.

e) :fotod:

1. Peahoone. Vaade esUas aadile.
2. Peahoone. Xeskris

11 t.

3. Peahoone. Rõdn.

Koostajad:

XRPI p aspetsialist

mõisaarhitektu.uri alal

J .Kaiste

T.um:I juhti.v 1n pektor

x.fi.l.k

.

'

.

1-ki-

k uni tavad telli sk nii sid., hUis-

älisu.k • 1'." asen1

apteegi sis e

andi teisel poolel ehitatud

'

'
'

1.

õisa ni.c.i:

2.

Mõ .. sa. liik:

3. Aadress:

4.

alda.j 11,

Tu s t 1

.Dl

õ 1 s

peamõie

lljandi raj., Uttsna
ke::.su.~~a;
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