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köite koostamisest võtsid osa:

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri
alal, ajaloolane

Vanemajaloolane

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste
Kaitse Inspektsiooni juhtiv inspektor

:Märkus: Ettepanekud on koondatud rajooniti, kogu töö maht
15 köidet .

.
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Sisukord:

Eessõna

1. Ahja lllõis

2. Mooste lllõis

3. Pikajärve mõis
4. Põlgaste mõis

5. Ruusa mõis
6. Tilsi mõis

7. Toolamaa mõis
8. vana-Prangli mõis
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Eessõna

Käesole vaga esitame Vabarii kliku Arhitek tuurimä lestiste
Kaitse Inspekt siooni ja Kultuur imälest iste RPI koostöö na valminud ettepane kud-põh jendused Põlva rajooni mõisaar hitektuu ri
riikliku kaitse alla võtmise ks kohaliku tähtsuse ga arhitak tuuri
mälesti stena.
Kaitsee ttepanek ute vormist amisele eelnes rida eeltöid.
Neist mahukaroaks tuleb pidada Eesti mõisaar hitektuu ri inventa riseerim ist 1976-19 78.aasta tel. Laekunud materja li (mõisaa nkeedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selgita ti välja väärtusl ikum
osa nimetatu d ehitusm älestist e lõigus. Järgnev alt viidi rajooni
esindaj a osavõtu l läbi proviso orsetes kaitseet tepanek utea fikseeritud .mõisate kohapea lne ülevaat us. Selgus, et Põlva rajoonis esitatud

.mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist

8 mõisaan samblit (resp. üksikho onet).
Allpool esitatak se mõisaar hitektuu ri kaitse alla võtmise
ettepane kud koos täpsema te põhjend ustega. Siinkoh al ol~ vaid
nimetatu d, et kaitse alla võtmise põhjend usi on mitmela adseid:
arhitek tuuriaja loolised , kultuur iloolise d, ajalooli sed (seos
revolut siooni või Suure Isamaas õja sündmus tega, ühiskon nategelastega ). Kui peamõis ata puhul an olulisem aks põhjend useks ehituskuns tiline väärtus kas ansamb lilisa terviku, stiili, dateeringu või arhitek ti tõttu, siis abimõis ata osas on selleks sageli nende kui senini igasu@l sest käsitlu sest välja jäänud arhitektuuri ansamb lite unikaal sus. Üksikho onete osas on püütud võimalikul t mru~simaalselt eri hooneli ike registre erida ja kaitseettepane kutea fikseeri da. Arvesse on võetud ka iga hoone positsioon Eesti NSV ehituspä randi üldpild i ja mõisa kui maa-asu la
ajalool ises ning maastik ulisas situatsi oonis.

1. Mõ i aa nimi:

Ah j a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva -raj. Ahja

~n.

4. Valdaja, kasutaja: Ahja Keskkool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:
peahoone, park
b) põhjendus ed:
Ahja mõisahoon e on kahekordn e krohvitud kiviboone , mida
katab kõrge poolkelpk atus. Hoone peakorrus eks on teine korrus,
esimene on pooleldi soklikorr us. Ehituse maaaiivse d proportsi oonid on tasakaalu statud seinte pinna vertikaal se liigendatu sega
ning puhtel:tae lt rikkaliku barokse dekooriga . Keskrisal iidid kannavad nii esi- kui tagafassaa d il segmen tviile, kiilgrisal iidid
kolmnurk viile. Hoone
esifassaa dil
paikneb keskrisa liiti aksen.
.
te eri va ehi tu s ena kahekorru seline kuusnurks e põhiplaan iga p aviljonilaadn e ehitus, mis on ühe tahuga liidetud keskrisal iidiga
hoone kesktelje l. Seinapind on kujundatu d analoogi liselt põhipõonega. Ehitust katab plekk-kat tega kuppelkat us. Peasissep ääs
mõisahoon esae toimubki läbi kirjeldatu d juurdeehi tuse. Välisarhitektu urist lähtudes pärineb hoone 18.saj. teisest poolest,
hilise baroki perioodis t, juurdeehi tus on eklektilin e, 19.saj.
lõpust.
Ruumijaot us on põhilisel t jäänud esialgsek s. Säilinud on
mõned baroksete kaunistus tega uksed ning sama perioodi stukkkaunistus tega peegelvõl vlaed (saal jt.).
Ahja mõisahoon e on ainulaadn e barokiper ioodi mõisahoon e
Lõuna-Ee stis. Kasutatak se koolina, tehniline seisukord rahuldav.
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Park on suur ning koosneb erineva arhitekt uurse lahenda sega osadest , kus tuumiku s dominee rib selgep iirilise lt re~
laarne ülesehi tus. Peahoon e ees paikneb tõllaku uri ja ait-viinak eldri vahel avar väljak, kusjuur es härraste maja on
majandu shoonet est eraldatu d tiikide süsteem iga. Mõisaho one vee
peegeld us tiikides omab pargiku junduse s tähtsat osa. Peahoon e
taga paikneb suurema l ristküli ku-kuju lisel maa-ala l alleedeg a
ruuduku julisttk s väljadek s jaotatud pargios a. Ahja park väärib tähelepa nu arhitek tuuri aspekti st, kui üks väheseid säilinud re~laarstiilis mõisapa rke Lõuna-E estis. Samuti on ühest
ja sarnast periood ist pärineva d mõisaho one ja park omavahe l
orgaan iliselt seotud. Praegun e seisund on rahuldav .
e) fotod:
1. Vaade härraste maj al e.

2. Härraste maja esifassa ad.

3. Härraste maja tagafass aad.

4. Härraste maja f'uaj ee.
5. Saali uks.
6. Saali lagi.

7. Härraste maja juurdee hituse lagi.
Koostaj ad:
KRPI van. ajaloola ne

o.suude r

VAMKI juhtiv inspekt or

K.Tilk

1

3

4-

1. Mõisa nimi:

Mo o s t e

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva raj. Mooslte k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Moeste näidissovhoos, Moeste 8-kl. kool
( p eab.oone)

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, viinavabrik, karjalautade kompleks
b) põhj endused:
Peahoone on osalt ühe, osalt kahe põhikorrusega kõrgele
soklile toetuv kivihoone. Kõrge katus on põhiplaanist tulenevate rohkete liigendustaga ja paljude katusakendega. Must kiltkivikatus on kontrastis heleda seinte krohvipinnaga, mida liigendavad tumeda ääristusega aknad. Hoone välisarhitektuur tervikuna jätab romantilise vana-vene arhitektuuri meenutava mulje
Hoone ruumijaotus on põhiliselt säilinud. Sisekujunduses
näeme historitsistlikus stiilis ahjusid ja ornamente. Mõnes
ruumis on säilinud inglise stiilis pui tp aneelid. Omapärane on
· läbi kõikide korruste u.latuv fuajee.
Mooste peahoone näol on tegemist 19.saj. viimasest kümnendist pärineva historitsistliku

m~isahoonega,

Kagu-Eesti mõisa-

arhitektuuri silmapaistva esindajaga. Kasutatakse koolina, tehniliue seisukord rahuldav.
Suur viinavabrik (dateeritud 19o9), mis asub järve kaldal,
on liigendatud erineva kõrgustega hooneosadega. Kõik ehituse
fassaadid on võrdselt kujundatud rikkalikus eklektilises laadis
Ehitusmaterjaliks on tellis, kuid enamik dekoratiivsaid elemente: f riise ja k arniise on valmistatud puidust. Dekoratiivset
puitu on kasutatud ka aknaääristusteks. Vaatamata ma terjalide

li
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ebaloo gilisus ela jätab viinav abrik siiski esindu sliku mulje
ning on üks omapär asemaid kogu Eestis . Hoone osade tehnili ne
seisuk ord on erinev , halb ja rahuld av. Rahuld avas seisun dis
elukor terina kasuta tav, halvas seisun dis kasuta mata hooneo sad.
Kõige suurejo onelise m kogu Maoste mõisaa nsambl is on ringmüürig a piiratu d karjala utade, tallide jm. majand ushoon ete
komple ks. Ehitus materj aliks on Lõuna- Eesti tradits ioonil ine
lõhutu d maakiv i kombin atsioon is telli sega. Hooned paikne vad
ringmü üri ääres, keskel e jääb avar väljak . Majand ushoov i on
võimaJ .ik pääsed a läbi kolme kaarvä rava. Kõik hooned , ringmü ür
ja värava d on teostat ud äärmis elt korrek tselt. suurt tähele panu on pööratu d kogu komple ksi arhite ktuuri liaela lahend usele.
Ehitus ed on dateer itud 19o5.a astasse . Omab silmap aistvat kohta
Eesti mõisat a majand ushoon ete hulgas . Tehnil ine seisuko rd varieeruv : halvas t kuni heani. Kasuta takse majand ushoon etena.
e) fotod:

1. Härras temaja peafas saad.
2. Härras temaja p argipo oln.e fassaa d.

3. Härras temaja katus.
4. Härras temaja fu.aj ee.
5. Härras temaja fuajee .
6. Saal. i lagi.

7. Saali ahi.

s.

Saali kõrvalr uum.

9.

Vi~avabriku

esifass aad.

Koosta jad: KRPI van.aj aloola ne
VAMKI juhtiv inspek tor

o. suuder
K. Tilk

1

I

I

·.

4

([

..

\

1. Mõisa nimi:

p i k a j ä r v e

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva raj. Valgjärve k/n.
4. Valdaja, kasu.taj a: Pikajärve Invaliidideko du

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendu.sed:
Peahoone on kõrge

soklik~rru.sega

ja katusekorrus ega ühe-

korruseline kivihoone. Soklikorru.s on krohvimata maakivist,
mida liigendavad laiade krohvraamist u.stega aknaavad. Põhikorrus on krohvitu.d. Katusekorrus el paiknevad ju.u.gendlike tunnustega katusaknad. Nii esi- kui tagafassaadi kalge on ehitatud
hoone täiskõrgu.sen i kaandiv klaasitud puitpalkon.
Mõisahoonel puudub eriline arhitektu.urn e väärtus, kuid
väärib tähelepanu. kui selle piirkonna 2o. saj. algusest pärineT
eritüüp. Samuti suurendab hoone väärtust hästi õnnestunud kohavalik Pikkjärve kaldal..
e) fotod:
1 . Vaad e peahoone le

Koostajad:
KRPI van. ajaloolane
VAMKI juhtiv inspektor

''

o.su.u.der
K.Tilk

t
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1. Mõisa nimi:

p õ 1 g a s t e

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva raj. Mustajõe k/n.
4. Valdaja, kasutaja: kolhoos "Koit"
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, val.itsejamaj a, moonakamajad
b) põhj endused:
'eahoone on ühekordne madala soklikorruse ga kiviehitus.
Kõrge poolkelpkatu sega kaetud hoonet iseloomustav ad hästi tasakaalustatud klassitsistli kud proportsioon id. Dekoratiivse test
elementidest on kasu ta tud nurgarustika t ja keskmise laiusega
aknaava raamistusi. Peafassaadi kesktelge markeerib neljale
sambale toetuv kolmnurkse frontooniga portikus. Hoone pärineb
ilmselt 18.sajandi lõpuveerand ist, portikus võib olla veidi hilisem juurdeehitus .
Siseruumides on säilinud 2o.saj. algusest pärinev profileeritud roheliaest kahlist abi.
Põlgaste mõisW1oone näol on tegemist tagasihoidlik u kuid
meeldivalt stiilse ehitusega, mis on üks väheseid säilinuid
Põlva rajoonis. Kasutatakse kontorina, tehniline seisukord rahuldav.
Valitsejamaj a on väiksem, krohvitud seintaga telliskivihoone, mis kaetud poolkelpkatu sega. Nurgad on kujundatud krohvrustikas, aknaavad on ümbritsetud lamedate krohvääriste ga. Ilmselt ehitatud peahoonega ühel ajal. Omab tähtsust kui selle
hooneliigi tüüpiline esindajaPõl va raj ooni s. Tehniline seisukord rahuldav.
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Moonaleamaj ad asuvad pargig a ü.mbri tsetud mõisas üdames t sadakond meetri t eemal. Suurem nendes t on pikk krohvi tud maakiv ist
seinteg a massiiv ne hoone, mille ühes otsas asuvad majand usruumid. Ukse- ja aknaav ad on lameka arsed, tellisr aamis tusega .
Teine väiksem .moonakamaj a asub parall eelsel t esimes e kõrval .
Ehitus materj alike on krohvi mata maakiv i. Kujund uslikul t kordab
eelmis t. Mõlema d hooned vääriva d tähelep anu kui selle hoone liigi
tüüpil ised esinda jad Põlva rajoon is. Kasuta takse elamut ena.
Tehnil ine seisuko rd rahuld av.
e) fotod:

1. Härras temaja esifass aad.
2. Härras temaja tagafas saad.

3. Härras temaja otsafa ssaad.
4. Abi härras temaja s.
5. õunaai a piirdem üür.
6. Valitse jamaja .
7. Suurem moonak amaj a.
8. Väiksem moonak amaja.

Koosta jad:
KRPI van. aj aJ.oola ne

o. suuder

VAW~I

K. Tilk

juhtiv inspek tor

1

4

....

1. Mõisa nimi:

R u

2. Mõisa liik:

abimõis

Il

s a

m õ i s

3 • Asukoht: Põlva raj. Alaküla k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Ruusa sovhoos
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
ait-kuivati
b) põhjendus ed:
Ruusa on Toolamaa abimõis, mis alates 19.saj. 60-ndatest
aastatest ta gu tses iseseisva maj andusüksusena. Sellest perioodist!
pärineb maakivist ja tellistest korrektselt teostatud aidahoone.
See on ruudukujulise põhiplaani ga, pe afassaadil omab ühele laiale
kaarele toetuvat räästaalust.
Aidal on iseseisev väärtus selle hooneliigi omanäolise esindajana ning omab miljööväärtust raj atavas sovhoosike skuses, .milleks kasutatakse rekonstrueerituna ära ka .mõisa härraste.maja.
Aita kasutatakse laona, tehniline seisukord on hea.
e) fotod:
1. Ait-kuivati.

Koostajad:

,.

KRPI van. ajaloolane

o.suuder

VAMKI juhtiv inspektor

K.Tilk

1. Mõisa nimi:

T i 1 s i

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht: Põlva raj. Mustajõe k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Tilsi Lastekodu

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, teenija temaj a
b) põhj endused:
Peahoone on ühekorruseline kivihoone madala soklikorrusega ning ärklitubadega külgrisaliitidel. Põhiplaanilt koosneb
hoone pikast põhikorpusest, mille

esi~assaadil

tunduvalt eendu-

vad külgrisaliidid. Seinapinna elavdamiseks on kasutatud tumedaid räästa- ja vahekarniise ning aknaääristusi, mis heleda
krohvipinna taustal mõjuvad kontrastselt. Hoone siseruumid on
ümber ehitatud. Tilsi mõisamaja arhitektuurilina väljendusjõud
on tagasihoidlik, kuid hoone on tüüpiline 19. saj. lõpust pärineva Lõuna-Eesti, keskmise mõisa härrastemaja. Praegu on hoone
kasutuseta, kuid pärast remonti võetakse kasutusele kooli internaadina. Tehniline seisukord rahuldav.
e)

~otod:

1. Vaade härrastemaj ale.
2. Vaade t e enij a temajale.
Koostajad:
KRPI van. ajaloolane

o. Suuder

VAMKI juhtiv inspektor

K.Tilk

1

1. Mõisa nimi:

T o o 1 am a a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva raj • .Alaküla k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Lepisto,N., Laane, T.

5. Kai ts e alla võ etavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendus ed:
Toolamaa mõisamaja on ühekordne puithoone, mis toetub
kõrgele kivist soklikorrusele. Kõrge murdkelpkatuse all asub
mansardkorrus. Praegu on härrasteplaja kohatute juurde- ja iimber
ehitustega muudetud lobudikuks, kuid ilmselt on see äärmiselt
huvitava ehituslooga, sest lähemal vaatlemisel võime tunnuseid
leida mi tmatest ehi tusjärkudest. Soklikorruse kalasaba tellisparkett viitab 17.sajandile, katusekuju ja mõnede aknaavada
vormistus barokile, interjööris on säilinud klassitsistlikke
seina- ja laemaalinguid. Hoone väärib tähelepanu kui ainulaadne
Lõuna-Eestis ning vajaks lähemat uurimist ja üles.mõõtmist.
Kasutatakse elamuna, tehniline seisukord halb.
e) :fotod:
1. Härrastemaja esi:fassaad.
2. Fragmen t härrastemaja taga:fassaadil t.
3. Trepp ja kiviparkett soklikorrusel.
4. Tellisparkett soklikorrusel.

5. Vaheuks soklikorrusel.
6. Seinama.aling saalis.
Koostajad:
KRPI van.ajaloolane

o.suuder

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

3

1. Mõisa

nimi~

2. Mõisa liik:

V

a n a - P r a n g 1 i

m õ i

s

peamõis

3. Asukoht: Põlva raj. Ihamaru k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Sassi nim. sovhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
sepikoda
b) põhj endused:
Sepikoda on nelinurkse põhiplaaniga krohvimata maakivist
ehitus, kus kasutatud rikkalikult tellist avade, petikute, karniiside ja nurgatornide kujunduses. Viimased aksenteerivad kõiki
nurki; hoone on kuusnurkse põhiplaaniga. Mõlemas pikemas faasaadia on kolmest avarast kaaraknast koosnev akendegrupp. Muudetud
on katuaekuju.
See historitsistlikus stiilis sepikoda on tähelepanuväärne
kui eritüüp. Kasutatakse töökojana, tehniline seisukord rahuldav.
e) fotod:
1. Vaade sepikojale

Koostajad:
KRPI van. ajaloolane

o.suuder

VAMKI juhtiv inspektor

K.Tilk

1

