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a l g a

rajoon

Aluseks võttes A. ichtari välj aonn.et "Bal tische AdressbU.cher", B· nd I, J,ivland,
päevastea oiirides j

iga 19o9, asus Valga rajooni täna-

Valga linnas 68 mõisa, neist 44 rüü.tl1-

mõisa ( i ttergut), 11 kõrvalmõisa (Beigut}, 3 poolmõisa (Landstelle), 1 linnamõis ( stad·tgu.t), 4 riigimõisa (Kronsgut) j
5 kirikumõisa (Pastorat). Peale eelloetletute paiknea Valga
rajooni piires veel 70 karjomõisa

(Ho~lage),

.millised

ga

käesolevas ülevaates ei leia käsitlemist.
tllevaatee kirjeldatakse kokku 57 mõisa, käsi tlemata jääb

11 mõisa, neist 4 mõ"sa on lülitaud 1975.a. koostatud arhitelctuurimälestiste nimistusse ning ei vaja käesolevas

öös

käsitlemist, 1 mõisa ei ole külastatud, 6 mõisa asukohta ei

.,

ole õnnestunud autori

kasut~ses

olnud kaardimaterjali puudu-

likkuse tõttu määrata.
KiTjelduses on antud mõisa kohal

as~va

asunduse tänapäe-

val kasutatav nimi, kantsulgudes mõis'" !lilli A. {ichteri aadressraamotus Või XX eaje algusest pärinevaLal kaartidel kasutotuv nimi,

järgnev~t

esitatakse sul udes mõi,a saksakeelne

nimi. Samuti tul).akse ära mõisa c<.sukoht kaasae se adrn.inistra+iivse jao use ja põhimaavaldaja järgi,

ulgudes allpool aga

asukoht kihelkonde.de alusel. Iga m.õisa kirjelduse lõpus tuuakoe nt.:u::n;·,

i l lal ülevaate koostaj • vii!n.ati ::ll'l

t

d mõisa külas-

tas ja pildistas.
Vaadeldud ja teadaolevatest 62

mõis~

peahoonest on säili-

nud või mini.maalsel t ümber ehi a ud 31, süiluno.d vaid o saliselt või ulatualikult rekonstrueerito.d 8, hävinud on 23 mõisa
pea.hoonet.

e nimistu

31. Leebiku.

1. • ak.re
2.

32. Lotta

sr

i

3. Ala

33. Lõve

4 •••• (Alexander hof)

34. Mu.rikatsi

!J. ..

35.

e

G. Aru.la
7~

9.

3E. Nü.pli

37. Otopcü

.Asu.

•

llanurm-=-

39. 1? z.ju

10. Helme pas oraat

12. Holdre

14. li as

ullA.pera

42. Pidriku

,'7
.........

turunuli

13.

t. 0 .

41. Fatküla

elme

11.

p~storaat

38. V0na- tcpää

argla
f

eeru.ti

Pi.kkjä.~-

ve

44. Pilkuse

~.~e

15. Ilmjärve

45. Pringi

16. Jõgevaste

4E. Puka

17. Kaagj ärve

4 7. Uue-PI.ika

18.

19.

1

a gjärve-

briku

apsta

20. Karul

pastora t

4 •

:iidla

49 •

ühaj Ül'VO

5 .

e"'u:;o.se

52.

iicl~

21. Karu1a
22. Kestola ""1
2).

..e ni

a

53. Poops

24. Koigu

54. Sangaste

25. Koil:±ült..

55. v<-1gaste
•1ooru

2(. ..;.oorkii1a

2/.

u.iga~.~ai

Taage .:..ra

2f$. Lü.tine.me .. s

)8.

29. Laatre

59. Ta.heva

30. L·

ai

o. Tidrikü1a

~as or·~t

61. Truu ta

62. • õlliste

63. Uue-Tõll! ste

64. Uniküla
c:-5. Vaalu
66. Vanamõisa

67. V'idri.ke
68. • • • ( erderau)

'-

vaega rt1oon

T;f!\TV

K.ltJOON

/

/

/

1.

-

üUtl~õis.

(Ayakn ).

Puka Ir/n- Aakre kolhoos ( õn&ru. kihelkond).

Peahoone on keskmise suuruse a ühekordne kiviboone,
aj

osaliselt ümber

lakakorruse,

lil.El

Omab osaliselt

eh~tatud.

ilmselt .kaasajal laiend ...

samuti madala soklikorxuse. .oonet

ja kitsa räasta .e..., rr.illel

kivik· tteg

ja profileeri ud k::.rniis.

ehitu est. lOCL

doed nurc

1

p" ine

nr

lic~on

• aa ajast.

~d

kat~b

uj

.ulee.it~~e

a:· . . .;

G Oll

,

4-ruudulice

seaadides

duv

Sama

urkedel, mis ilmselt

uu:r·v.se u kitsad aknad,

med lt.:kcüfbade aknad

·ti, nad on v··iksemad, E-rt: uduliHed .
11.,. d j

iilka us vormi-

1~dttud kvce~e-liseenidega.

ooncl on ke<""lr.mise

-l·uudulised. Otaviil d

kõrge

õima :ik, et vii.lk· ua pärineb iimber-

d on
d on

älj ehivatud
(hoone keskosas),

lld

kiil~f

aas-

is

~eid

aari-

ääristuvad ruudu.kuju-

lak ...:.knad. Pollikorruse aknud on rühmi t -

ud, põhilia lt koliJ.ekEU."' ..... l.cox.e"' on ruumid põ 1iosas järjeetavud aniilaadselt.
Ioone võib algselt pürjneda XIX
111 t lähed ane klassi tsisml.le .

~

a on

e~j .

keskelt, olles stii-

-c:..Sll tu sel

koolina j

amet-

on mõisas palju, nad paiknevad haju.tatul

rUJ:una-

ruumidena ning on he· s seis .dis.

______
.__..........
Kõrvalhooneid

des, mõned ans mbliliselt seotud peahoone a. Sellise p igutu.se
tingib mõisasüdame asend kerealt lainjal m stiku.l. Olulisemad:
A~t-kel~r

o

suur ja m siivne kiviho ne, millel reljeefi

tu. ot al ja tagaltül.el k rge sokkel

~Gld,..i 0 a •

line laaatukattega viilkatus. loone

se~nad

maakivide

õsed ulatuvad krohVipinnale.

õt-

.Joonet k t b hi-

on krohvi ·ud, kuid

Kiv~de

vahed d kereeri

tud killu.stikuga. Hoone nu.rgad on laiade ja siig :Vol

rus eeri-

t d nurgaliseenidega. Esifassaa i keskel on viie arkaadi a
ka

istu, laotud tellistest

teeri u

·~ Y~ohvitud.

K aristu. algab ru.a-

lieeeniga, r~steeritud on s[ ava lõikeg· ka ko~ kaa-

j

ristu pind. Kaared on kõr@Sd, kaunistatud jõulise kvaadriga,
kaar e kannad toatuvad madalatele neljatahul1stele tulpadele,

mille pinn·d samuti rusteeritua. Kaariatu ta a asu

sügav ulu-

alune, mille põrand prügitatud munakiviga. Hoonel on kah l pool
kanris ut

on

~um

v~kke~ad se~~entaknad

Otsa~

osaadis

laadsed segmentpetikaknt"td. Kõrge kaare ga ja laia krohvi-

äär:i.se

en ka keldriuksed otsafassaadis. Kelder on kae ud ser

joonega

r~stvõlviga.

r~assitnistlikus

Hoone on seega

-:x

nedu

krohviääristega.

s iilis

ehi~us,

II veerand1st voi keskelt. Ehi tu

n~~.

nasto4 a"'di aita ja n.tl.

võib päri-

meenutab

õngu

"Kõver at kõrtsi", meister võib olla

ühine.
,Yu;li ~~sej am ja (?) on väike kahe .ordn
t~

•• Hoonet

l'~c;·~ab

kivihoone krohvi tud sein-

hil1oe ":ir i tolug::: vi "lk~.tus, katteks laast.

Omab kõiki i" as saade ··

_i t:Jcv 1 laia ja

niisi, millest või. eeldada algoct

kGl~

.:-ofileeri tud räästakar-

katust.

kujundatud 1 'ado r,s Qeritu1 nurgaliaceniäe

sol>:lisimsil t.

oone nurgad on
, mis tõusevad

mad on kes .. oü:Ja suurusega, 6-ruudulised ja oma-

vad krohviääriseid.

ad on paigu-tatud

vuid a e.duvQd pc-ikaknad.

stiilis hooneks, mis

õi

õrdsete vahedega, puudu-

conot saab lugeda klassitsistlikus
pärineda eel) i e hoonega samast ajast

Elamu-laut on pikk hoone,

lles·t elamu on krohvimata .ma

ivi-

ehitus, laudaosa kroh i ud telliaki ihoone. Ka uo on üleulatuva~e

rääöt

la· stuga.

~ce~a

viilka us, mis

kav~ud

e'erniidi, osalt

osal

auda o sviil on lao ud Vai!Vargile · e listest. Tellis

pindad-e on kitsad tuulutuspilud ja viilutiJu

uul tusc.Vt.d. Viilu
ru~dUKujuliscd

on kit
-

ke~kel Oi"!

ja võrdlemisi

vt:e;a su.ur l:.lkau..ks. Lauda aknad on
su~~ed,

d, samu i 6-ruudu.lised.

· saj. Ir veerandis •

ristikujulisad

oon

E-ruudulised. Elamu aknad
või

er iku.na pärineda

-

.:> -

Aednikumaja ( ?) on väike ühekordne maakivihoone krohvi tud sein-

e a, millel kivide põsed krohvipinnal, kroh
lD.CJ~

.

d kereeritud kil-

kugnft Hoonet katab poolkelpkutus, millel tellistest

lino karniL , .
li:;:, -:;e

stme-

uunokatteks on laast • . :vad on äärista u.d tel-

, a;, c..;o.Clc };:ohc.l

s"'~n"'

s konetru.ktiiv sed telliskaared. Alg-

..,ed ckn d e' ole GU.Urod j:J on G-=u.udulised. Hoone võib päriJ.J.ed:

otl)i

III vecr ndist.

"''"

d<- u

ü.heKOl'd.J

-c;ud. •

001

J~t

e"

tad iileu.la· n

~rl

~e

e.r lõJ:"

i..:l,

...

:õr

Uodt.9o

~

ehit S')

viil: "' 1J.s,

l

deg. õoinad on krohvi-

illi?l k tteks laast, rääs-

ja kujund& ud s· ~i.A.aja.L at'J.ega. Otsviiius pen-

nid de· oratiivs lt

r·::~.s

uva ·

J. '

's i :te ·· •

.~.ioor .. el

sim.sit;· er ld tud sokkel, nu:r[:, ....d on laiade
~ee

idü[.. , aecl

n~id,

"

ka Jikc!ldu

ruudu~ujulis

est

~1.

w~i

on osal. t kõrge,

ruste~ri tud

Poon 1 on J

ju erisuuruses ak-

läbi kz1e korruse

~lk}: 2

nu.:rgali-

m~sina

s- ali ak nde!li • .lõik av d on ra mi tld. krohviäd.:riate a, masinasaali aker do kohal on

l3r"-vltucrelisad wetik'

tu 'I ad sokli.I i.

leid~b

~aetud

mis

tusel

sam~ti

viilkatusega. Juurdeehi

osas lwued . . . vi.i.lJ t.."'11use U

, äärised a a ula-

v~ljaehitu

1 mõnele aknale

s omab hoone otsal kõrgemas

rakr1:-: u o sviilub, madalamal osal on

aga ünepoolse kaldega katus.

-oone

KOb~l

korg~ nelj~tahuline

tellisltiv·L ors en, mis lõpet a ud e""'nduva 1

k

niisiga ja Vöö

g:: selle all.
Eoont.::
O!l

e

Cil>

ttier1d tu.d tõend.oliselt

ios s .XIX saj.
e;.j@t

.i. lõp·l.

II veerandist, ted·
ü.junduses esineb

his ori tsistlikke detuile.
Laut (?)ou väike maakiv st krohvimata seinteg
kividevahelised lu-ohvipi.nnad
on s

r

kade.

kaun:.Lsta~..ud

ehi us, mille

killuswiku.ga.

oonel

isi ss, millelt tõusev·d kitsad kroh iliseenid hoone nur
vad on

äär~sta·ud

telliste a. Algne

k~

us ei ole säilu-

- 4 -

fo

nud, osa hooneot ümber ehitaud elamuks.

pärineda

.nx

Elamu-t

1 on suur ja m· ss:L

ga,

ku:·

.~.L1l.lle

~d ~e

silloit..li

saj. III ve rar d i

u~.l

~.r,

.cääs ~ad ki

Hoon.~

kõ:r. e kaar

9

:Jt~1J

_·iTihoone kõrge sokli-

•eint 's"'li kõ1•gem H:elpk .... tus,

lt ü.lculatuv ad. Ho

~

nuxkadel taga-

-·u Jticsctd nU!'t:.alise u.nid. Al"..n;.,d on väga väikesed, 6-

rut:tdulJ.se d, eGineb

a u! s.

e krtJhvitud

i

ookli,.,.i. ss • ..till.' Us."

laa

itus võib algselt

.Q·J ~ikakn.aid.

all on osaliselt

e~

ukz.

•,hi tu. s -võib

oone keskel on suur kõrge kaare
k~lder,
~

ku...'~-m

..'~"in d a

otsa:fassa adist viib
,. j. I poolest või

sesõidute e t:.äres on vt:ike ühekorne krohvitud kivihoone, kaetud

poolk~;;l_pkat.us

ul · tuvad raästad .
p~rinedc

.,

Park on
--

XI

s·j.

Akn~d

on

g-, ml.llel katta ·s laas

vaike~ed,

e-

ja üle-

uuduli .... ed. I oone võib

ool ot.

suur 5 ha, kuid

erilis~lt

kujunduma ta ühtlase istutus-

viisi r_a puis tuga, oacl t ilmselt ka looduslik puistu ojakese kal-

dal. Peahoone ees on väike esiväljak ringikuju lise teega. Pargi

puistu on pöhiosas lehtpu.udeE~t (saat·, l?ärx , kask), kuid on ka
kontre.stt, eid okaspuid (lehis, kuu sl). E oootidest on vene ja
e1.1roo a lehised, siberi seeder änd, berliini puppel, torkav
kuusk, id

jt e;aru.u, kor, jc-üa ,:ts jt. l?Hx·gir t väljtlvate l mi mel

teel pikcd lehtpuu·l leed. Kaugemal ·suvad

mär1nik) kujundatu d parkmet8ad P.na, esineb
Pc.r0i

~etsaosud
lehis~ega

(loodusli k

ääristami st.

elsnnd on rahuldav, , ec:ineb koht.t..:..st võs:.1stu.m ist.

Kü.lastatll d ja pild iot<. 'tt;td 19(..,. e .

;f.'

•

2.

1.

@' ~ {..k s~he:r). Kõrvalmõis, l:nuluc:· Ala mõisa juurrle.

Lummul:i. 'r/n, Hu..m::lilli '10Vhoo

i (

H~lme ~:i olkond).

on hävim.1:l .,...:.ljotult, te.m

a3u!cohas u.u.,. Vi.:1ke asundus-

talu.

Kõrvalhoonefl. htivinn.l., on säilunu.d v· · c1:
v~ike

Kuiv,,ti, .mis on
der;a.

krohvi..ulata

·<

a.1dvihoone tellistest viilu-

1oone·t ka1it-H.l ls; a ... tuka ·ttJ · · vi ·lka~ .s, m.illel laialt Ule-

ul · uvv . .r"; ··s

I<

d. Viiluues on viim-ined s

ik. d ja pclmid

va ud,

sarikad toeta t<.d ..o aoo .. ~al u.el.e. V"'i.K. •. sel akn d on kaetud lameda kaareea. Ioonel oa reljeofi .a
millega 'e

--·::e-J vd.ike Uk. , k<...e

rined ..... vi im s , > t

.J·

või~tldatu

kõrge muld:ramp,

el viilk· tu:::~eg;....

J andi vah . tuöe st.

i

wl1S

Võib pä-

13

•

3.

ALk mõis (.ssik~o).

1.1mmuli sovhoos ( • lme kihelko.uCi).

Hummu.li .k/n,

Pcshcone on

~ütlimõis.

hüvinu~l,

tema koh ··

ähistab vare, millest järU-

du , e·t.. ta oli väike ehitus, tõenäolisel

- nuur

k.;rohvim; ·.

,., .;
r:'l,J,...

kahekoJ:~l!le

.1. "" r.• •

J,'ioiVt~·

I too

4 ·t

puidllst.

mw:Udvihoone lõhu ~tUd kividest

.,.ata

vL"lk_... ue, k '"' tteks aterniit
knad on x·ut.1duku-

jul sed, b..äd s ta ud
.kü.ttekor :Len ja

tellj_ e t~.~

l·1udt.de·.,~

-··· K·

I}

sel on

.udd~la.u

telliGkivist

tu.uJ.Ytuekor s en, wõlem d nelj::tabuli-

;;>ed. Hoone ö:lo o!J. kiilgedelt

pe<;;!l~sõ

Ut:,E:.

.kõrga

lldramp, ääris-

dist.

Tall ( l) on väiksem ·elliski ihoone, mille s inad osaliselt
k.rohvitlld.

mab esiktiljel 1-::i..._ ulualu.se. h.oone katus hävinud,

osa boones 11 ü.mber ehi tatu.d elamuks.

XI

lgae ehi tu s või

pärineda

saj. II poo est .

~ on väiln, vabruw.j u.lises s tiilir.

Puv.d p atknev ad
knsk-.kU.ttAk,

'1'. edcvõrk· ei ole säilunud.

13:rv ....1 t, J? ljud on hä:vintld..

ärn-v aher,

s~.~r.

~ii ·

id kontrastsel t:

P . ahoone on . aiknenud pargi taga

serval., tema. ee s on qu.u.rem vt:.lj ak, avatlJd vartdete ga maastikku.

Pargi seisund on halb, tal ei ole funktFiooni.

KüJ a sta ud j e. pi.l:listatt1d 1967. a.

•

4 •••• (

ex~nderhof

õi Ohscl

of). LUli amoi •

Valga linn ( Vcüka kihelkond; Val ,a linna,piirkond).

aukoht määram ... ta, võib paikn.eda ka Läti .e SV piirides Valka
li:c.w as .

5. ANNE mõis (Annenhof).
O~e.ää

k/n, Ote ää sovhoos (Urvuste kihelkond).

ealloone On ü.h:k

V'ike k:ro Vi . . u'

1.'uJ.1e

ko ~ ~ lli ul pe.r·ioo il re
~

ga vi '11

e e

d 0 t::.Vä

1i·t~.s

~alhoOI .. t:d

<.mta.t.lilbl.i..

hoon

~;aues

Ai~=lr.'::!.!vs.t~

~on.:.

tl.'uee.ri tud.

i!tOOue, mis tu5--eV lt

A:

~·

on k e tud laastukat-

La:><.- -· , IL.illel iilf:ul tu vad :r.··n.q ·too.
CJ.i:a1

.Al

1äätlimõis.

~1iJ.i

võio ld.:rin

~

;liJa

.r~:;.u:ni:.;iiku,

a XI .. e j. II

· htl

s e vahede

aknad piiratud

o 1 at.

.moodus ~av d peahoonega seo ud väikese korrapärase

ad paiknevad esiväljakut läbiva tee vas·taskü.ljel ,
ntllinurkset väljakut koigil kiilgeõ.el. SüilWlud on:
on p kl{ oaakiv hoone krohvi.matc: ... eintega ja tellis-

test poolv. ilud.ega

Hoonet katab S-1-:ivi...att ·ga r oolkelpkatus

(osalt sisoe le.ngen d),
takarniis. nurk· del

1

ill~ 1

lai profilcerL'"lr: uga lihtne rääs-

1'-mela. lr..:z;·ohvi'tnd rurg: 1 ·seenid. Esitas

,aadi keskel on lm . te arl: ac:· ga kaar·· s tu uluultHl-

ees~

kt1s la-

med ad kaarsi.llt set1 to-atuvc ~ kõr .e tele nelj atal1Ulis ele telliskivisammast~l

tu ,

, mil el kaar ee kand:...Jo all vcluwivöö.

sam11ti OJn:.!V;~

suurllseg._ rn ,.
ti omab

hilis~

l,.rohvHUirige id

11k.t ;jttli...,ed

al,...nad

kal·~istut äö.

.mir1 lao ·U::.

ell

a kcreG tuullltuskorPt n'3., mis

tellistest, kaetud
r>i ts. I oone võib

metallk~ .Q

~.rinedu

e

'f

,

XIX s j.

e!Uffiu~-

m;

suuri rull tkalasaba.L uq tr.;_s

s· aae gne.

stlVetl keskmise
ä.är·Le a. Kuiva

nelj~tahuline

ja

mil1el väljalöiga ud ehiakc~'lkcl t

võ j. III veerandisii,

cr · li ........" ja s a
-ne.allPuudub vaid rääotckornii
s. Omab ulualuse
1

aartstu

ku · u.nJu.

..........

~tü

eelmine hoo-

kaa.ristu tag

aida a

- 2 -

-erk

0

v> .,.., vä·ke,
.... i'

ll.i ikf; o.n

sciuun; i on ,

•

!lU""

~-w~~,

'.

;.-u, !.) •

on

,udc:r!i.J..

:>

lili"

o

e iimb e:!:' tih ... da

k.,!
:t:

mõn

nu .... g

j~~

dekor tiiv_õ õst·d. Pargi

6. ABUL

mõis (Arrol). Rüütlimõis.

Puka k/n, Orumäe sovhoos (Otepää kihelkond).
Peahoon

on hävinud, ta likvideeriti lõplikult l968.a. Hoone

oli keskmise suuru.se ga puitehi us krohvi tud sein te a. Ta oli
ühe korrusega, kuid omas lakatuba hoone o stel ning pealeehituse ühe akn

laiuselt mõlemis külgfassaadia hoone keskteljel.

Hoonet kattis seintest kõrgem poolkel pke:tus S-kivikattega,
millel olid üleulatuvad räästad, mis varem olid

k~etud

laud-

karniiside a . See oli säilunud veel poolviilu kelbakolmnurga
all. Pealeehitus omas kolmnurkviilu, millel samuti oli ki s· s
eenduv ja profileeritud puitkarniis. Hoonel olid keSkmise suurusega kitsad aknad, 6-ruudulised, poolviiludes olid need suuremad, laiad, 8-ruudalised .

oone otsafassaadides paiknesid

tellistest väikesed juurdeehitu.sed, milledel oli ühepoolse
kaldega k tused. Ka nende seinad olid krohvitud, nad olid otsa
fassaadidest vähe kitsamad, omasid samuti põhikorpusega sarnaseid kits aid, 6-ruudulisi aknaid . Pealeehituse aken oli ase
ud suurde nelinurkaesse petikusse, kus Par€iküljel oli aken
kaetud kõrge kaarega.

~oone

siseseinte hu.lgas oli ka tellis-

seinu.. Hoone võis pärineda XIX saj. II veerandist, omades
klassitsistlikke jooni.
Kõrvalhooneid oli mõisas vähe, neist säilinud mõned. Hooned
paiknesid ebakorrapäraselt pargi piiridel. OlulisemQd on:
~siveski

on krohvitu.d väiksem maakivihoone, mis pikenda ud

tellisosa a. Hoonet katab laastuka
osalt sisse lan enud. Omab
bakel

te ~ a poolkelpk~tu.s,

külg~assaadidea

mis

ja poolviilude kel-

ur kade all laiu eenduveid puidu.st räästakarniise, mil-

lel puidust hammaslõi ge. Algsed aknad on pea ru.u.dukujuliaed;
väikesed, alt71e raamistik ei ole sb.dlun.ud. Hoon

Võib pä.rined

XIX saj. I poole keskelt või II veerandis , ta on ehitatud

I
klassiteistl ikas stiilis.
~

on pikk krohvimata maakivihoone tellisteat poolviiladeg a.

oonet kattis poolkelpkata s. Ehitasest säilinud vare. Ta võis
pärineda

nx

saj • keskelt.

Vali tee j amaj a (?) on ühekordne kivihoone pealeehi tuaega 3 akna
laiuselt keskosas ning lakatabadega hoone otstel. Hoonet katab
seintest kõrgem poolkelpkata s, millel ülealatavad räästad
(katteks eterniit).

oone seinad on maakividest ja krohvitud,

kivide põsed ulatuvad pinnale, krohv dekoreeri ud killustikuga
Sokkel omab ki tea simei ning krohvi tud vöö tema peal.. Krohvitud on ka laiad nargalieeeni d. Hoone põhikorruse aknad on suured, algne raamistik asendatud hilisema, erisuuruste ruutudega
raamistikuga . Aknad on ääristatud krohviäärist ega, asetsevad
üh lastö vahedega, puuduvaid asendavad krohvitud põhjadega petikaknad. Pealeehitus on hilisem, ta on puidust ja krohvitud
nagu poolviiludki .

ealeehi~us

on kae ud viilkatusega . Aknad

on 3 liidetud akent. ligne hoone võib pärineda XIX saj. keskel
Kuivati-elam u (?) on keskmise suurusega kahekordne krohvikattego kivihoone, mis kaetud poolkelpk tu sega, katteks laast, rääs
tad kitsalt üleu.latuvad. Hoone aknad on keskmise suurusega ja
kitsad, algseid raame ei ole säilunud. Aknad paiknevad võrdsete
vahedega, puuduvaid asendavad petikud. Hiljem on esifassaadi
keskele paigutatud ulgtaladel puidust ärkel teise korruse kõrgusele, mis kae ud viilkatusega . Hoone võib pärineda XIX saj.
keskelt või II veerandist.
Park on Väike, lihtsa vabakujulise planeeringu.g a, kus

v~id

m· anteedel ja metsa su.uuas kulgeval teel alleed. Park toe ·ub
pikale ja kitsale paisjärvele, mida ületab ka maantee. Peahoone
ette jääb kitsas piklik väljak, kõrvalhoonet e taha ag

org.

eljeefi ole asolu määrabk1 p

1 piir

ud ul tuse. Bõhiliiki-

d eks on vaher ja tamm. Pargi j uu.rde kuulub kõrge mäekuppel
o~aspuume

saga, mille äärel

i

j

seisund on halb, ta on funktsioonita

järve a tem

a a

risustatud.

Kül atatud viimati 1972 •• , pildistQ ·ud l968.a.

0

Pargi

•

Jt;
7. ASU mõi

( ... aswna). Kõrvalmõ is, kuulus Koorküla mõisa juurde.

Hummuli k/n, Hummuli sovhoos (Helme kihelkond ).
Peahoone st on säilunud
u

lakatubad eg •

a on

llc poole. 1 oone on ühekordne puitehik~etud

poolkelpka tu<:!e · , millP-1 kat

ks

laast, räästad on kitsalt ttleul -tuvad, mille all kohati alles
lihtne karniis.

einad on vooderdat ud rõh laudadeg •

oone ak-

nad on väikesed, kitsed ja 6-ruuduli sed, ääristu ud kitsaste
profileer itud oiirdelaud adega. Poelviilu s on paiknenud väikestest kolmest liide u.d aknast lakatoaak en, mis ääristatu d väga
väikAste nelinurka eta lakaakend ega. Hoonel peauks, millel lihtn
kolmeosal ine ahveldus ja uhesammas Uksel on kitsas 4-ruudu.li
ne lame valgmik, mille all karniis. See toetatud väikeste konsoolikest ega. Siin ka räästc

c~niisi

all hammaslõ iget imiteeriv

pui·vöö. Algselt on siin kirjandus e andmeil asunud siiski vähemalt osaltki kahekordn e puithoone , kaetud
itsoodrig a. Hoone
otsal oli viilkatua , kahekordn e
."

otsa~assaad

oli kujunda ud 6

ealeda do kaana orderi puitsamba a, millel teise korruse kõr usel vabed täidetud laudsein ga. Sellea suured aknad, äärmised
kõrge kaarega. All sein sammas e vahel oli samuti lõ etatud kõrgete kaar~e a. Viilus oli suur segmentak en.
Säilunud hoone võib pärineda XIX saj. keskelt, ta on teostatud klassitei s like motiivide ga.
Kõrvalhoo ned on hävinud, nad olid v·ldav· t puidust.
l&uivati on väike puithoone , k.-etud poolkelpk

äilunud on

use a, millel laas

uka e ja üleulatuv ad räästad. Seinad vooderdat ud

püs~laudadega.

Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest.
P~rk

on vüike, sõjas tunduvalt kahjustat ud.

pla.neerin guga, lauskj a relj eefiga alal.

a on vabakujul ise

ali taevcl t on

ärnad ja

vahtrad. loonet on ümbritsen ud väikesed väljakud. Park hääbuv
ja metsiotuv .
Kül s a ud ja pil is

tud 19 7 •.

8. H

p storaat (Harjel).

Tcheva k/n,

argla

irikumõia .

aigla (Hargla kihelkond ).

P ehaone on keskmise suurusega ühekordne puithoone , omab lakatuba. Hoonet ka·ab viilkatus ijleulatuv ate räästaste ga. Aknad on
suured, põhiosas 6-ruuduli sed. Sein d on vooderda ud rõhtlauda dego..
Hoone võib pärineda XIX saj. II poole lõpuveera ndist. Teda
on kaasuj 1 ka rekonstru eeritud. Kasutamis el haiglan

seisundis .

Park puudub, on aed ja ümbritsev looduslik männik.

Kill st tud 197l.aast al.

ja heas

9. HELLENURME mõis ( llelleno rm).
Pal~pera ~n,

ellen~me

üü. tli.mõis .

kolhoos ja

Hellen~rme Lastekod~

(Bõngu kihelkon d).
Peahoon e on

s~ur

sokliko rrus nin

ühekord ne kiviboo ne, millel keskmis e kõrguse ga
osalise lt väljaeh itatud

lakakorr~s

tabadeg a

hoone otstel ning pealeeh itusega hoone keskosa s. Hoone on kaetud
kelpkatu sega, millel murdsar ikas. K tuseka teke on s-kivi, rääe
t d ja poolviil ud on piiratud laiaja eenduva , sügaval t pro:fileeri tud karniis iga, mis poolviil ude all krepi tud. äästaka rniisi all kulgeb lai Vöö, mille allääre l on profile erin • Hoone
aokkel on eraldat~d ki sa aimsiga , millelt tõusevad laiad, r~s
teeri

~d

nurgalis eenid kuni karniis ialuse vööni. Esifassa adi

keskel on ker elt eenduv keskris aliit 2 akna laiusel t, mis ääris
tatud paarisp ilustrit eg· (kokku seega 4), Pilastr il on pjedestaal, mis asub hoone soklil. Keskris aliidil on pealeeh itus, mis
samuti ääristat ud paarisp ilastrite ga. Pealeeh i us on ü.lal kroonitud

kolmn~kviiluga,

mille nurgad murtud borison taalseks , vii-

mased toetatud pilastri tega.

~iilak&rniis

on kitsas, eenduv ja

profile eritud. Hoone keskris aliidi pealeeh itus on hilisem , al selt oli risalii t kaetud madala barokse segment viiluga, millega
külgnes id voluudi d.

iilus oli ovaalne aken. Hoone tagakü.l jel

on kesktel jal samuti pealeeh i tus, mis esifassa adi keskris alii·dist ki tse.m., kuid krepib räästak arniisi. Siin tõusevad soklil t
paarisli seenid, mis läbivad kaks korrust ja lõpevad ealeehi tust
katva kolmnur kviilu karniis i all. Viil on ümbrits etud kits profileeri ud karniis iga. Korru.st e vahel on vaid lai ja lame vahevöö. Hoone vasakpo olsel otsafas saadil on kitsas j~~rdeehi us,
milles asus algselt peauks. Pikendu s on ühel frondil esifassa adiga, tagakü.l jel on ta

järs~lt

ära lõigatud , nii et ta on kae ud

esifassa adi suunas ühe;ool se kaldoga katuseg a. Selle karniis id
kordav~d

(täpsem alt- jätkavad ) põhiehi tuse räästak arniise, ot-

s·

ss

is on

emal. ka o sviilllalu.ne kr

i tud karniisios •

aknad p ~knevad te t v• rUtmig: e~1fas

Hoon

d is 2 aken ,

ii val 4 ü.h las e v

keskoe s l aken,

~iiv

ken ja tiival 3

ede

·di keskrisalii-

akent.

~

veel 1 l iema v

auun~s

.

afassaadis
eraldatud

itsamate vabadega akent. Kõikide põhikorruse

akende all on so likorruse aknad. Põhikorruse aknad on kõrged
ja võrdlemisi suured, 6-ruudulised nin

omav d la.medaid kaari.

Akn d on raami ud ln•ohviääriste a, kaarsillases on lukukivi.

Akende all on lame

~

vel aknu 1 iusel • ;eed puuduvad poolvii-

lu. akende all, kus kaks 1
sioonideo.

o

a.kent

õhikorrc.se akende dimen-

sii'assaadi pealeehituse 2 akent omav·d lisaks akna-

laudada joonel aknaid tlhendava profileeritud karniisi. Ka akende kohal on laiem, eenduv j

pro ileeri

d karniis, mis toetatu

aknaääriste joonel konsoolidega. vokliaknad on põhios· s ruudu.kuju.lised ja 16-ruuduli ed. Katusel on kõikides fassaadides rida väikseid se
ka

entaknaid lakapealse valgustamiseks. Katusel on

erve rida ebaühtlasel

p

guta ud kõrgeid, kt1id saledaid

krohv"tud korstna iipet mis omavad profileeri ·ud otsakarniis
ja

vahevöö sid.
Ioonele on hiljem esiküljele

pea~kse

ette ehitaud võrdle-

misi suur eesruum, millel siseküljel lahtine rõdu.

itus on

kaetud lameda kelpkatusega, millest ukse kohal tõuseb väike
Vii lk

s.

äästad ulatuvad 1 1 lt üle. Esikul on suured neli-

nurkaed ja 8-ruudu.lised aknad.
nelj

-dul kannavad katus

abulised pui oambad, millel ülaosa

atud sae ud

s

loonlaudu või k

kõrgel so lil,
ja omab ääriaeid.
p

_mi
_ l_l_e_l__

1· skuv

o gu ehi ns

sub

vitrepp on kitsa

guküljel on vägu suur veranda, mis

utatud fas aadi paremal

L________l_i_k_o~r_r_u_s_e_l_,

inn·-

a rääs· aid kandvad tugi-

a.ZuU!·seid ehielaudu.

llel simss. Soklil
oone

ristikujulisalt ase-

PQS iseia sabloonlauduo

is on pos ide vahel puittanvliten •
käp d omav G<d kol ,murk. de

aaledad

iivale. l?aJ.kon

aikneb kõrgel sol

s_u_ur_e_d_akn~
----:-d-'_k_a_e_t_u_d_l_am_·-e-d~a~k~a-ar~e_g_a_,_o_n_4_-_

_.J

ruudul iaed.

okkel lõpeta ud simsi a ja vöö a selle kohal. Palkoni kõik küljed on väga suuxte akende ga, küljel kaks, esifas saadis 3. Jilin ra

id on väikes te, erinev rs suurus es ruutud ega,

mill s ruut, ristkU lik, romb j• kolmnu rk.
del on pilast rid. Palkon
jel see

~

kolwn

O?

ende vahel ja nurka-

kaetud Viilka tuoe a, millel esikül -

viil. Viilu ümbrit seb ja

r~~st~id

ääristu b

eenduv profil eeritu d karnii s. Viiluv äljas on väike üroarak en
krobvi ääriseg a. Pal~onil laekub vä a kõree as melise äärisa ga
kivitre pp. Ka hoone paremp oolsel o

sa~assaadil

on kitsas , lahti-

ne Palkon , mis kae ud Viilku tusega . Ehitus paikne b kõrgel sok111, milles k arpetik ud. ning küljel e laskuv kitsas kivitee pp.
tust kannav d kõrged nelja ahulise d kivipo e id, mis koos katusega võivad olla hilisem ad. ?ostid e v

el on spiraa limoti iviga

sepista tud me allrin aatia. Iuumid hoones on anfilaa daed.
oone seinal on mälest us abvel Aleksa n er iddend orffile
( 1815-1 8 4).

Ehi us on seega barok kstiili s hoone ilmsel t XVIII saj. II
polest või lõpuve erandi st. oonet on pealee hituste ga täiend atud
tõenäo liselt XIX suj. keskel või III veeran dil, osa palken eid
(vähem alt esikül jel asu ) pärineb ga usutav asti juba sajand i
lõpust . Seega võib juurde ehi usi
lis nin, pseudo kl ssi si

lug~da

his oritsis tlikus stii-

like elemen tidega ehitus teks. Hoonet

kasuta takse lasteko duna, ta on he·s seisun dis.
Kõ~lhooneid

rühm· s

on mõisas suurel

vul, nad asuvad põhios as suures

urgi kõrv· 1, olles peahoo nest sõltum atud. Olulise mad on:

=~..;;..;;;;.-......._...-=

on pikk krohvi mata tellisk iviehi tus, mis rel-

jee ist tingitu na ühel otsal paikne b kõr el soklil . See lao~ud
maakiv idest. Hoonet kata seinte st kõrgem poolke l k-tus, k tteks
S-kivi , r:· .. st· stel on säilinu d osalis elt lihtsa id laudke .rniise .
Talli uksed on suured , kõrge kaareg •

Akn~d

väikes ed, 6-ruud uli-

sed. Otsuf S<>a dia on nt..d aset tlld kõrg

ka

a. pool viilu . . . on 1? ar1.:.wnidel aJr..n(;õ.d, mis
põhikorruoe om dest.

eid äär1st vad

v''ikeoed rombikuju.lised aknv.d.

ee

petiku.sse.

i d v:·he väiksemad

Ve

ülgedel ·u viilu. ipus

oone võib pärine a

n«

saj. II

poole keskelt.
_Eum~am

1

ja on kr oh vi tud .ki vihoone, roio 8--cahu.line. Hoone.t katab

as~~at

e a kelpk· ua,

illel üleu.lt.. uvt..d raästad. Sein pin-

nad on rüäs ~a all kuni mee ri laiuse vöön
h~aslõikele.

· i us võib pärineda

..;...:;.=,..;....;;.-=--..;..;;;--..................,

on väga

XI~

eenda·Lud ja toetatud

saj . IV veerandist •

uur ja liigenda u1 hoone erühm, mis

v·- daval t kuh kordseis't ehitus est.

ooned on l':l'ohvimata

ellis-

sein e a, kaetud laas uk1:1t e a viilka usega, viilud piistl· ud·dest. Ainad on

v~ikesed,

(-ruu ulised • • ooneid on kaasajal täie

da ud, kuid al sed ehi tused võivad pärineda XIX saj . lõpu.st .

Aedniku

kaetuu

ja ( '?) on väga viiike iihekordne krohvi tud kivihoone,
äg~

ül ulatuvad,

ed~

1

s~rikajalad

laudk ttegu nin
~1

Viilkatusega, katteks laast. Räästad on lai

viilu

on kujundatud. Viilul on rääst·d alt

11 on krepi ud karniisilaadne pu1 osa.

d on kitsad ja küllalt kõr ed, 6-ruudulised. Hoone Võib pä-

rineda XIX saj. IV

veera.~dist.

Laut (?) on saur, kro vimata

maakivieni~us,

kaetud seintest kõr-

gema poolkelpkatu.scga (katteks eterniit). räästad ülelllatllVad .
oonel on sllured ja laiad uksed 1 kaetud kõrge kaarega, uksi

äär1stavad tellised on seotud müüriga hambuvate

lokkidena.

Vähesed väikesed altnad on E-ruudulised. Ioone võib pärineda XIX
sa·. II poole keskelt.
/ii t (?) asub üle jõe peahoone kohal. On v~ikc krohvi tud maakivi-

·-

ehi ~lls,

iillel kivid u.lutu.v· d krohvipinnale.

kõrge poolkelpk· use_a, katteks laast.

Ioone on kaetu.d

aäs~ad

kiilc,fassaadidea on lihtne kaldu 1 udkarniis.

on väga kitsad,
oolviilud on vah-

- 5 -

värgiga, mille vahed t " idetud krohvitlld

ellisseinuga .. Seinas

p iknev·d väikesed ruuduklljulised aknad (kLLni

mU~ritud)

tllgevate prusslen 6 idega. Hoone võib pärineda veel XI
gusest või eelmisest

ajandist,

~t1id

on

saj . al-

ka t1s ja poolviilud on

õenäolisel t XIX saj. II poolest või IV veerandist.
~ 011

võrdle iai suur, piiratud Uhelt kUljel

gakiilg toetub

maanteega, ta-

ga Elva jõ le rajatud suurele paisjärvele . Pargi

põhios a paikneb

m~antee

ja jõe vahelisel kit al ribal, kus

peahoone et e jääb ovaalse ringteega
keskteljal lõiga ud teega.

ava~ud

esiväljak, cis

ellhoone tuga kuni jõemi

av~~ud

aas, kus vaid mõned iiksikpuud. Seega on siit suunalt hoone
maastikku ja jõele kujunenud suurele p· isjä.rvele avatud . Pargi
põhiosa on aga tema p·remale osale jääv iseseisev
tihedama is

utusv~isi

par5~osa

u puistuga, kus tagaküljel väike pargi

sisene valjak. Pargi keskossa, kus paviljonikoht, viib korraI

pärarle pärnaallee sillakes
vä a

gu üle kruavicle .

uu. pargipuistu

heatusemelisel t kujund tud. vaba pa.rl{ ( planeerij ak s loe ta.k-

se .a. v.I.Iidrlcmc...orlfi), kus PU!ld kon ·ru.stsclt nii kujult kui värVil-G rü.hmita . . u • On palju
t;u, euroopa j

v

·~am.r:1i,

e lehiseid, alpi seede märdi, Jruuske. Põõsas-

tos t mi.., aid onelaliike, s.h.
lcidu·o rubere.Lllillelg

pärni, kontrr.;.stiks siberi nul-

l~eraku

i'enziesii enelaa. Jõe kallastel

· uli i vorme ( suu:epärased ekse.mplo.-

rid/ on ka caski. Siin on mõned tii id. Par gi seisund on rahul-

dav, võs astumist v aid ääre al al. Os a kuivendussüsteemi st halVas
s~isundis.

Peahoone juurest kuni o,5 km on väike park mõisnike perekonnakolmis uc r. Siia toob sir ge alleega tee.

atusepaig~

purk

on tihed a loodusliku ilillega pui s tuga, kus põhiliikideks pärn,
kuusk ju k a s

t

esineb k a e soote: siberi seedermänd ja nulg,

elupuu.d. Väga rikkalikult on

de k or~tiiv p õõs

id. Pargi esiosas

- E -

on suur kubel, krohvi ud kivihoone,
(katteks e erniit).

ääs ad om~v

rä· · stakarniisi. Selles

d

kae~ud

lameda kelpkatusega

la1a jci eendu~a, as melise

allpool lai j

eenduv vab evöö, millest

kuni soklini kogu. seina ind rusteeri tud.

ok.k.el on ki ·tsa simsi-

g • Esif""ssaadis pai.knev uks on äärista ud laiade liseenidega,
mis ris t uv ad hoonet ümbritseva vööga. Ukse kohal on ast ikfro.ntoon, millel kits d karniisid. Ehitust võib lugeda pseudokl .ssi sis likus laadis bis oritsistlikuk s hooneks, ilmselt
XI

saj. lõ nuveerandis • Kalmistu" lä"bio sirge tee, mis viib

p · i all rlihmas pai crwva e kal ud en i. Dr. lexander von
dorfi'i h aud on
Ernst vo
ud

1

~idden

lgnc, nuurbe st maakivirahnu dest, ornitoloog

~ iddendorffi

k alm aga Utle h au

e ~ ldioeea,

mis ase a-

urustatu kohale.
ark on rahuld uvas seisundis, teadlas e kalmud hoolda 11d.

ülasta ud viimati 1975.a., pildiatatud 1967.a.

--

10.

ELME pastor
Helme

~ i

t ( elmet).

k/n,

eepera

ovhooa (Helme

Pe oone on keskmis
--ud s

poolkelp

karniis on ki tsae,

id toetatud b

e d j

kõrged akn d o

sete Yahedeg •
hä in d ju

ihelkond)

ühekordne kivihoone,

us on klassitai

äästa-

askarnii.sig • Hoone väike-

ev d

aldavalt

õrd-

ikü.lj el · sunu.d su.ur palkon, mi e

sendatud lihtsa esi uga.
al

s kae-

vUaee , k tteks S- i i.

6-ruudulised ,

oon 1 on p

ed. Hoo e all on ko
• i

us

s

kõrge

int s

is.

uu.mid on hoones anfilaad-

usee keldrikorr s.

likus stiilis ning t

XIX saj. 1 poole lõ us • Ta on

a

Yõib pärin da

us l ela.mun

nin

he s

eisundis.
irjeldamiSVä .. iv·lt ei ole säilunud.

f

P k on
i

ai e, t

a, mis põhiosas

lii ub

~ el

kirik

ümbri tse"fa

uur .ma par-

ab· u·unduslik, vQid juurdepääsut ee hoone

otsani on alleeg • Purgipuistu on har a iatutusega, hoone pargi

kü.ljel on väike väljak.

oone taga

liikid st on pargis põhilia 1
ja

aikneb maj

r, kuid leid b suuri siberi

ene 1 hiaeid üksi ult ja rübmiti. On k

av t kuuske,

dushoov. Puu-

alju dekoratiivpõ õsai • P

·lasta ud viimati 1973 •• , pildista

sib ri

ulgu, tor-

s i und r ahllldav.

d 1966.a.

...

,

ll.

~

mõis (Schlo e Helme ).

elme ~n, He1m

Ei käsi letu, sest

Uü limõis.

aaku sekool (Helme kihelkond).

õieahoone o

lülita

arhitektuurim äl stiste nimi tusse.

,

d 1975.a. koostaud

j 'J
12.

OLDREmõis (
---=--=
--

ollersho~).

·utlimõ s.

Helme yj , ' agepera sovhoos (H lme kihelkond ).
e~~

on suur ühe-, osalt ka k

ogu u.lc.:.. tuses valj · .hi a ud

osade val el. :tuume on k
o

m~

ekordne kiviboone , millel

aardkorru s k hekordse te ehi us-

kc.hekords ete ehi tusos ...d

b kõrbe soklikorr us , lao ud puhta vuu iga lõ

d st, mis os alt

oone

lakaa.
u.~ud

maakivi-

1om itud plokkide k. r11 on sokli aknad kaetud

ühest kivist lihtsult klombitud plokiga. uokl1kiVi d on alitud
enamvähem Uh lasest hallist gxaniidia , sokkel
eneb · õu.s es,
ülemueku l sein ka

imss puudub. Hoone asif ssa di nurk

leidub kiviplokk e ka

eb~üh

el

laoalt paigutatu d soklist kõrgemal .

Seinad on krohvitud pri skroh iga. Hoonet katab v··g

kõrge

viil.k.attts , .millel alaosas murdsarik as, osalt aga mu.rdpool kelpka us. Katuse katte

oli osalt S-kivi, os<:,lt laast j

vi, n::.iid valdav J.t asendbtll.
üleula u

d

õi kaettld lihts

Hoone esif ssaadis on
v

e ern11diga . Räästad o
1 udk.

m~d&lam

· iisiga, ka

vormikikitsalt

ormil

aga.

kahekordn e, fassaadi avane-

viiluga ehitusosa vasakul tiivul, temas fassaadi kesko a

poole jääb stigaval t "taanda ud seinag

S lle eeiur"el
lia

cb~s·

kõr e al.

vü.ike u.lualune I korrusel

meetrilis elt kasutaud klo.mbitud kive sok-

sifassaad i keskoe st p

emale viid

a

kõr~b

lui ja kõree küll kor. dne ehitusosa , mille v111 ei ületa siiski
ko ,u hoone '"'Orpu.ae ka ust. See ehi -~~u.,;.losa on eenda1iud, tema välisnurkad s on kol e ahulised U.hekordsed välj aehi"-used , k e
kõr etc kolmekelb

iste s- ivikatteg a k a tuste a.

ikud on ümardc:<tud .

Viilue.hi -~ iA se

aseta ud kitsast clt nt,
k.iga. lfiilu

~re

iga kaetud akn

is

d

ende pales-

suures viilus on 5 lähcs ikku

etud igaüks klombitud graniitpl o-

oJ. äärel on iiKsik kitsas piluku.jul ine ja Plo-

e e 1 iste kohal, viil

ti_us aa on neidki -

s aid akn id kolm. Viilu v se1 al äärel on väike timmargane aknake

ellisalt ebo.slimmeetrilisel t jaotatud
aalu.s ·

' S

d pinn j o uae.

Eenduva hooneoo

ees

p iknev rõdu II korruse
b·d,

sub lai lahtine palkon ja sellel

kõr~sel.

ohvi ud pittskrohvi a,

kaare a

a~ D

iilupind on säilitanud

õdu kannavad laiad kivitul-

v~id

peaukse ees asetsev kõrge

ja. seinapind on kae u.d su.u.rte

lombi tu.d ki iplok-

kide u, mis ü bri taevad .kaa.:rava kva dri tena.
on

a mõnevõrra kõr em,

k~e

ee k aravaga osa

iilka useg , teisal on rõdu

u.d

ääris .m<..dalam, lihtwa luia :r '' ä.sta a,

ille all illSned kiviplo-

kid. Pal.koni · ad on ak ...nde a. ja suured, neljakandilised. Kaar·
a ast pal o i

tiiv al las ub lai k.i vi trepp.

Peauks aga on pärit
kl· asitsis liku. laadi

pinnaks.

lemisel

nurkne

·ngis"t vanemast hoonest, olles varasuur

ta~vlil

ahaApoolne uks, jaotatud kaheks

on profiilliistude vahel suur neli-

. . 1 k • aõ.erlõikelis

rombikujundig

pl.o kidega nu.r adel ja suure

keskel, selle pind rihvelda ud. lll

eendub, on kaetud pro ileeri u.d
lameda rombi

e tahvel

arniisiga, alläärel lõpetatud

, kes el or.&. aga rlluduk juline rihveldatu.d pind,

mille nurkadel k ·aderlõikega plo i . • Us võib pärineda XVIII
saj. lõpuot või XI · saj.
Hoone

~fassaud

g sest.

on samuti elava liigendu.sega. Ka eiin

asuvad esif esaadi väljaehi usve
parem

~-.es

tiival ( a

scd .k.olmetuhulise

kõrgel

sokl~l

esifaa aadi pal
Akende · eliaed 1

kinnin

eenu a~.ud

adal

, vase-

ja nende
.tl

n~Arkades

on analoog

gaehi wused. Vasakpool

orni este Yahel fassaadi ees eendu.Y

pal on,

ile. ul.al o a
d

"' ljaehitused,

laiem ·a Kõrgem. Siin on mõlemad

· arnikes e-laadsed

semal väljaehitu.sel on
j

t<::tskiiljel

a akü.ljel .. ) ki sam ja

mal kes teljest välj viidun

kahekordsed osad kergelt

~

k~jun~a

ud ligilähedaselt

rõdu (hilisema päri ol ga).

ulbad omavad UlaJ. abakuot, mille all.

pri skrohvis pUstised ki iliistaku.d

eenutav d kapiteeli. Pal-

oni t l .. skt(b

kivitr~:;pp.

itoes kõr o

Viilj ehituseviilu s on

3 akent j"" 1ende k 1 t.l ebas··mmee trilis 1 t p i

analoogilise lt esif{issaadJ.l e,

val

p~·

~11

uud b vaid ü.marnken. Paremal

ev välja hitus omab

~kn~d

al.gsel t

on

11 ..

ornide vahel v id eendatud sokli,

trupe ·s

i~l

ta tud piluakna.d

·u1ise ülaosrea. Soklil ase ses

o:rnidevahel · e rõdu,

:ld a katab kaldk tus, ·tornid e

rüästa.karnii side kõrt;u el.

parem o lne o s·

Ioon~

suurv palkoni,

di keskost.

on

c..id

äi

ou

k~

\i'"C

,

V'"

te

KOlmepoolas d su ri

-

'd, kaLu e

Kauuscle tõ'SCb
~

re iga ju v ....-

ein d trepi äärtel.
manaardaknal e

kõrguse

u. Soklikorruse l on

n li urks d j ' l:i sad,

tu, ü.lal tc:..valis lt 8

ne

ieeru-v

on võrdl m.ioi kõrg-d, ,

on pilu·

~ülg

,..ljuehi us kabel

põhiko:cr s 1 ja v .. lj ehi'
'tnE:.J.

joonel

cis

kõr~usel .

Hoone clm d on -väge..
c..d

s~udi

Vwid sokkel. Va ak oolne otsa-

'llest säilun

selle ko al, mid <;a. -.oe

ri.k:a usc

kor use

ad omas to afu

aj ~n usru.wr.ädesce vii .... ukse kõrge

:ft.ss ad o · b

;ass

~"s·

it~a~

õr e as

jb.

OSb.

lame· ad segmen aknad.

ille'-Jt osa on nelj tahulised, osa

kae:tud k s vj.il- .,õi kelpkatu.steg a. ttks

korstnapiipu .dest on v··ga kõrge, 1

on

eel. Ta o

saj . I
hets

o~ridcs

ü.martor i.

e 11oone väga ilmekus ja v··1· a_ cettld juu endstii-

li s ehi" s, lähod ..ln.O

päriueua

cl1Cpoolsed akn&d, kuigi

u.lk eba s~ ee .riliselt asetatud eri-

GllUI'

T

ee

korrucel, samuti mansardi-

lo ·vaike"' · ruu: u. Viilude ti .. pudes

Ul'li

age. ü..mmar 6 used ... d o

aknad . . . oone

.t.id. P il on all 4 või 6 suurt ruu

n id,

U kO!'S

~eis~l

ali tse-

~-

a

p

pooles~.~,

ei~w.~.ui~,

ra !-i
val ide

...

urbi .~.e tuu.rile.

oone

õib

i l sel t juba I Maailmasõja

afiutusel puhkekodu.r.a.

-

KõrY

lf -

hooneid on mõis s üksikuid.

Olulise
~all-

peahooneg

eot d.

on:
väike hoone poolkel .k tuse all, millel

räästad lai ( l t iil-ula ·uvad.
j

i ol

sari1aj

1~1

e id

tteks laaat,

oetavate kanaool t

de otsad

on kujundatud. ucin d on tuRevate neljatabulis t

kj vi tulp· de ea,

1~

lao"tun klombi ind kivi lo

kvaadrj tcna, kiV'l.de

elis fl pinn

ttii etud rõ_tlaududeg a. Joone on

id est h

krOhVi tu.d.

buva e

lpade Vahed

eahoonega s. aa stiilis

j

sam st aj aotust .
e

p ht
k

1~

i• e

nurr~g.

e j a ü.l il1

r

u

u.s

õ t al

oou t kat b kõr e
t

.. ä

U. V

•

0

l?axk on o alaadne j uu. endiik

Umber, eelkõi
f

hel,

1

t k arelt

ud kask1.

tu ·t

enne

õ a

pea

lille. Hooneo
aadeldav.
a a on

pool~elpkatus,

e pär ino b

lahe duseg

millel 1

S j •

par i

US St.

a, kus .mõisa
loogete va-

'ieati looduslikuks ,

'õeää.rs laas

uud st vab,

id kaas jal on aii
älj ak peahoone

id

et

s,

ta akü2jele is·d

aan eel

on loo uslik d männi alud täienda ud eelkõige lehis-

te

, se 1 on teed

ea

d

tab

orte tahut!ld palkid s·t; j e

laiub avar aas, Õhne jõ

a

aas ik on jäe

par"iae s
ig

tema

1

iirawud lo

äü.res

uslixu

eahoone s iilile. P

Külaata ud v 'l.

sid. K·
etaa

•

.emal on mõisasiid

~eega

- parg

~~dus

j

s-

e sa seisund rahuldav.

ti 1975 •• , pildiata ud 19 7. j

1972 ••

'

LI mõis (lummelshof). Rüütlimõis.

13. HU

Hu.mmuli k/n,

wnmuli uovhoo

ja Fummuli 8-kl. kool (Helme
kihelkond) •

.

Peahoone on suur kahekorruseline telliskivihoone puhta vuugiga

.müüride ga.

rge soklikorrue on klombitud g.raniidiplokkideat •

kat b väga lame kelpkatus, katteks plekk. Rüästad on

Hoone

kitsad, kuid tugevalt eendutud karniisiga, mis on toeta ud

e vööle kõrgetest,

lai
reas.

V~oak

saf~ssaadis

on rätistakarniis lai, Ronsoo-

profileeritud. Korruste vahel on seinupind liigenda-

lideta j

-'-ud laia j

saadis

oolses o

stmeli test konsoolidest, tihedas

profileeri tud vahevöö ga, mis parempoolses o tsa.f'as-

oetatud kooni.sekujuliste -s ·melis e konsoolidega.

seinapinn e

on liigenda ud ka vertikaalsel t.

oone

'sif'assaadis on

vasakul tiival kergelt eendatud sein pind, mis Ulal lõpetaud
kõrge

~stmikViilulaadae

se· ana, see tõuseb katuse

Een-

koh~le.

di nurgad on laiade nurgaliseenJ.dega, mis ülal lõpetatud väikeste

ornikeste a. leedon toe ·tud koonisekuJulis ele aa me-

listele nur akensoolikes ele k are a.

ornikeste

ül~äär

on kre- '

neleeri tud. KrElZ'.Leleeri ud on ka as mik:Viilu kõik lilaääred, mi

aeejuur·s eendatud,

oetatud kõrgeele konsoolidele.

all veel vöö väikes est koonusekujuliates
lidest. Viilu

keakos~

as~meliste

on tõs etud väga kõrgele, on

iim s e
t konsoo-

~ärista

ud

samuti nurgaliseenide a. Tema väljas konsoolidereu all oli

~1

sel t vapi la t, mis ei ole säilunu.d. Hoone
sam~l

kohal kor elt eenduv

hoidlikwnal t m·- dala

ri~aliit,

gafassa

i l on

mis lõpetatud ülal t gasi-

olm.nurkviiluga. millel lai,

ro:fileeri tld

m·niis. I eed risalii id paiknevad kogu hoo e suht s keskteljelt väljaviidu.na tiival, kuid hoone seinapinn s on ril"r · tav

v

evuu ,

·s tähis

ehituse esi es

e

ppi (Gee on m'rga

ka vähe eruteVöa müüri ehnik s ning sokliplokkide lihtsamas
Viimistlusea).

-

joimese ehi usjär u tule usel kujunea k1 saa,

~v

kuid kõrge hoone,

1illel oli esi- ja t gaf'a""saadis 2 akna 1

sed risaliidid, neist
pind.

käl~edele

jäi v 'd ühe akn· laiQne

43

u

s~ina

.eiees etapis liideti hoonele parem le tiival.e uus ehi-

usosa, miö mahult võrdne vane
on Uhine, lii e our slel
ta<::~.strunist:ks

Paigu t· i

~le .

mär atav.

Y~jundus

mõlemil hooneosal

~sifassaadi

us saadi p moemale nur ale eenduv ja kõr

ge kolmekorruseline nur 0 atorn, mis 8-trululine. K
dav~d

vahevööd,

alakor~·uli.)el

o

ille

taeak·alu

orm korda

torni liige

põhihoone vahevööde

vorme~

Vöö esi aasaadi la.ia profileeri ud vööd kord av,

teisel korrusel <-.ga pare.m oolse o csaf·a~ saadi kor ....ustevaheli;;) t
vallevööd j:·1 ·end av ( oonu.aekujulistele
n· g nurga aJ.l
vahevööga
ga.

onsoolidale "toe a ud

setaLud tellistest vöö) •. Torni iil osa on ki aa

ing selle kohal lõpe a · ud kõrge eendavud rinnatioe-

ee on kreneleeritud. ··äris on toeta ud laiale, profileeri

Lud karnii ile, mis omakorda toe·tatud kõrgete, as meliste kan-

,

soolide tih d

reaga. Kahe alakorruse vahevööd paiknev·d hoone

vastav ·eest k

niisides·t ja Vöödes t mõnevõrra kõre;emal, nagu

ka torni aknad põhihoone akende ri

dest . Kõik torni ta..tmd

kõi idel korrust l on liigenda ud suurte ja kõrgete nelinurkaste pe ikutega, mis kahel alumisel korrusel Ulal omavad astme
lisi liigendatud taandatud
kute kohal on kits
.mi;ld

indu. 'Porni kolm· da korruse

eti-

vahevöö ja torniäärise k rni1s1 vahel veel

d petikud. Tol"ni tahkudes on iile tahu petikuliesse p· igu-

ta ud väikesed aknad selliselt, et vaated avanevad põhi or )Use
fassaadid
k

suhtes nur a all. Akntld on kõree kaarega, kus all

s ruutu, kaai'es kiirtekuj uline raamis tik.

peti.kutes laiad, astmolised ka-rniisid, mis
ke a. AnaLoO ilised karniisid on torni
aht de . .

eti. utesl~i,

1

~

ende all on

oeta ud hamm slõiorruse aken eta

iilakorrustel need on ainult akende all.

Põhi oone aknad omav d samuti keeruka kujund· sa.
suured, _aiknev d korrapär ste v ' e

1

re s puuduv

cnad on
d

sen-

d avad pe ikud.

lgsel

oli alakorr u..,e nelinu rk e el akende l

ruutu, ülakor rusel 8 ruutu, k eraken del

ga oli aegman tosas

ümark aarelis te ja rin ikujUl iste raamid ga ruudus tik. Pea kõikide ak e de all on eenduv ad profile eringu ga karnii sid, ne de
all aga lameda d n linurk sed petiku , mille Ule~är k nis atud
hamma slõike
nig , mi

• Kõrge k are a aknad on ülal kaetud
rafile eri ud ja äär1st

u

nur ad toetatu d kaonis e ujulis tele
I elinurk aed aknad oma

kaar~rontoo-

humma slõikeg ,

k~arte

stmel' stele kon oolide le ..

d ü.lal mur ud, nrofil eeri ud frontoo ne.

Akn d on paigut atud järgmi sel : es· f

s saad is on kõikid el kor-

ru tel nelinu rkaed aknad, v.a. eendi teise korrus e 2 akent,
kus on kaarakn~d, millis te all puudub ka arniis . arempo ols 1
l·i~l o s fassaa dil on alakor ruse kõik
d kaarak n d (saali
aknad) , teisel korrus el nelinu rksed. Vasakp oolsel ot afassa adil, mis kaasaj al ümber ehit ud (1967. a.), on kõik aknad ne-

,

linurk sed. Te akül

kordab üldise lt esikul je akendes Us eemi.

Sokliak nad on ruuduk ujulise d j· 4-ruud ulised.
oonel on asifas saadis eendi- ja
pinnas kõrge
uud

~ l~

*

peauks ,

arniva helise

seina-

illel por aal. See on kujund e-

äärista vate pilast ritega , mis asetatu d kõrget ele, liienda ud pin ·dega pjedes t alidele ning mis toetavu d horiso nus~

t alset fron ooni.

ud karnii siga, mis
on

õrge

kaare ~ a

ee on l i, alaäär el eenda ud ja
oetQ u

rafile eri

kõrge e konsoo lidega. Por aalis

ukseav a, mis ääris a ud pro ileeri ud äärise -

ga, sillu es on suur lu

kivi. Segmen tkaares on val %1k, mille

r amisti k kordab m ja kaarak e de mo t.iive ( limarka ared j rinid). Uks on uus, al e oli kolmek s jao· a ud pind ega, kus
pinn d olid rikkal ikult liigen d ~ud profii llii tude, tahvli e
ja val sam · g·. Al ne lai k id madaJ. kivi repp on samuti hUvinud, asenda ud e toon r e piga.

.

4oone si eruumi

on põhili sel

anfila

sed, peauks e

a

jääb

v

trepikod , hoonet lä ib mõlemil korrusel keskkoridor.

ei u o

k

e~ud

ui

ne lide a nin

rofileeri ud liiste.

oone t·

samu 1 lage, ku

pl foonil

Ulj 1 oli suur p itpulko ,

,a hävil1ud.

mis

Se g

ga nin

on

pind

e \hoone vä

e

~

eri stiilidest.

i

ekal" lii enda.tu

hi us. kus k su t

tua

võib luged

ud rikkalikult ehisde aile
histori sis likuas hooneks,

prevaleerib pseudogoo ika, kui i deta li
kl ssitsistlikk e elemente,

õen=·oliselt

a

sõidutee äärtel või

s:·ilunud on

võidi alustada

s · andivahetuse l või käesoleva al

oones on kool, ta on r
!Qrvalhoonci d oli

s p lju ka pseudo-

õlem&d ehitusjärgud on järgnenud

a väikese Vahega, ehi us

saj. lõpul, lõpetad

hoon m saide-

.nx

~ses.

uldavaa seisundis.

õisasüdames arvukalt, nad paiknesid sissearg! ees

uQrema funk aion

ga tan päevani viiike arv hooneist,

se rühman •
illes

oluli-

semad on:
mis

ehi~ati

oluliselt Qffiber 1J68 . a.

oane oli

ahekordne telliskivieh i tl.s pu..hta vuu 0 iga, millel vasa.ku.l tiiVul ühekordne tiibehi us.

oon

oli kaetud lamed

Viilkatusega ,

ku

ek

oo

ki s . . . o aai'es ...ad on hoone esi:fa 9aad · l{G. Siin viilus

>anni
ri.

lekk, räästad la1Blt üleulatuv d.

koh~

kolmnurg s oli k· s pui ut väljasaetud lõvi·iguu-

oone nur ad on kujund

de a.

õle il

orru~el

pro

il~erin 0uga

1

d

kaar

ekordse ehi us-

ud krohvi ud 1

ude kvaaderlisee ni-

on akende kohal ja 8kn laudada joonel

krohvi t vahevööd, seega kokku neli. Akn d on

a, pcl.es ·1 ttd ja äärised krohvi

jui.U'es suu ·ed • 4 -ru.t.lduli ed.

d• akn· d on see-

oo.11e ehi t ua j ak s Võib lu ed

d ·-

Qmit tuuleli ul - !908. ehi ust s iililt histori sistlikuks.

Kuivati on keskmise suurusega k·hekorru eline krohvik t eta makivihoone lõhutud kivideGt.

V '1

ää.riat~tud

telliste a. I oonet

on ka saj cl tunduvalt r rons l'tweri tud. Katus on uus viilkatus
e erniitka tee • Alane on lai korrustev· el 4e vöö, akende neli·
nurkne .kuju.

'hitus Võib päri ed

··,. saj. IV v erandist.

Viinavabrik (?) oli suur telliskivihoone, mis ehitati Umber
1J67-69.a~statel.

oone omas pub ·a vuugiga müüre. Seinu ja nur-

ki lii.endasid liseenid, aknalaudede joonel kulges vabeVöö .
Korsten on vär:u kõr e, tellistesL, amara põiklõikega. Ulaäärel
om ...b karniise ja vahevöösid. Otsaknrniis

unduvalt eendu.v ja

atud pikkade konsoolidega. Akn d olid kitsad ja kõrged, kae

~oe

ud murtud frontoanigQ. Hoone kordQb peahoone kujundusmotiive,

on ilm elt s

a autori töö, sam st s iilist js ehitus erioodist,

ednik:u.mc.i · on vä.ik. ühekordne tallislü vihaone krohvika
seintega.

'

oonet kutab

la~stukattegc

eta

viilka us, millel 1 ialt

ü.leule ~;uvG;.d :r·ääo tc;;4d. Vi im ne s ...rikapaar ja pen.n vi ilus ava lld .
ad on keskmise suurasegG, 6-ruudulised, kui
ü.he poolee:a. ak.n ·d.

endel on kergelt e .. ndatu.d

on ka kiteaid,
~111us

j

akna-

laud, mis toetatud estmelistele konsoolikestele. Hoone võib
pärinea

XI

~

üga suu.x ja Jll1 t.meo saJ. ine. Par · 1a kuj Wld atu.d ala su.a-

~us

on

saj. lõ ust.

on 11 ha, tr.lle lii ·uu

äike -

~·õeni

la8kUV

ets, kus esi-

nes par · metsailmelisi osi. P· :rk on ki"sas kuid väga piJr..k. Esi. ese osa moo us ab avar, se t..stiilis
ova· lne ring ee uiflg vähe.., e puudega,
genda ud esiväljak.

iala

eahoone ees, kus

>õhilisel t tummede ga lii-

issesõidutee, mis alleeg

ta ·ud tii iRa, mille äärel purgi
ga on teine par iosa.

par

oolel

on vasemal ääris-

p~udcrida.

Peahoone ta-

ee on väike nelinurkne ala, keskteljal

poolit tud t ega. Siin on kujundus re ulaarne, ta oli al selt
väikese barokk iana, kus elupuid ja põõsastest kujundid.

ee

ar Jiosa ei ole nime
jär

~

isvüareelt säilunu . Sellele aiole

peb par · põhios , mis peahoonest sõltuma
\

• See on väga

pikk reas a ' ud väljakute sUsteem, kus võib eristada kuni 5 erisuurust välja.

eed on vabakujUlise piirjoone

• Väljakuid

ääristavad puuderühmad on valitud võra kuju ja varvuse alusel
väga hea stiilitundega.

mõni ak santeeritud

ea igal väljal on puu e ekraani ees

ü~sikpuu

või väike rQhm, mis fooni suhtes

kon ras ne: hõbe ap el kuuse- ja t mmet"tUstul., lehised tammet us al, :Ji.lrn mtinn].- ju

a.tnmetaust3l jne.

uud li.ldiflelt suure-

mates Uhelii gilistes rühmades, p,r gi äärel on ekraanike tammed,
.mis koha·ti piiril moodustavad allccsid.
~a

põõsaliild, neist eksoote:

vaher, a.muuri kore,ipull, k

rbis on üldse 85 puu-

õbe ·aher, hall pähklipuu , punane

ada k usk, euroopa nulg,

.lol ke

pärn, suurelehelino parn, mäeivaher, punnne tamm, pensilvaania

s ar,

hüb~iid-hobulehised,

ebatsuuga, alpi seedermänd. lõhis-

lehine hall lepp, berliini pappel j t. Vä a palju põõsaliike,
eri i sireleid, mis sulgevad vaated par iväljakutelt maa tikku.
Park on

al. f a raj ooni huvi tavamaid nii den roloogilises .mõtte

kui ka väga heat aeemalisas vabakujuli
see osa on. r j tud põllamaale XI

e~

planeeringue. Parei

saj. lõpuveerandil. Tema sei-

sund on ebarahuldav, esineb risustamist ja võsastumist.

· las

tud viimati 1976. a., pild istatud 1 67. ja 1976. a .

•

l i} .

).

..ütlimõis.

Tõlliste k/n, Laatre sovhooo (Sangaste kihelkond).

Pe hoone on iihckordno ning

iii e s ul qtusee

or:l'useea puithoone. Ehi tu

v~lj

aehi ta tud mansard-

on kaetud mu.rdpoolkelp katu.aega, murd

viilk tus katt..b ka hoone k"."kO ·s pealeehitatu d 3 aknu laiust

äiskorrust.
lttvi .

.L

~atusek·ttek

on koha ·i plekk, kohati algne vormi-

äi;;.s akm·niisid on kitsad ja profileeri tud liistuga, e en-

da .ud. OtsafussaL.di viilude all

01

karniis lcrepi tud, pealeehi uae

viilu. all aga ko u ula uoe ..J välj\.iel ita

tud rõh 1 ... udade

aas te .karniisidega ,

on kaetud väikes ·e
pealeehi~us

õhi orruse

Hoone seinad on kae-

• .Aknad on suu1·edt 6-r 1udulised, omavad piir-

luudu, mille nurkadel

pool

Ull.

•

uitolo id.
õnel akn--

viilkatU.tf~e

süilunu<l l ucid. Manaardaknad
·a. 1 t;id

orrapäraste

en e p i u u

~.

kae ud seejuures kit-

<W

v~hedeg

Pe~:lleehi

e.üfassaadis 2 kummalgi

on ka selle fassaadi

use viiludes on väikesed

segmentaknad , mis üärist· ud kVaaderlõi eliste kattelaudada vöögä.

Otsa:f' ssaa i peolviilus on pea :.cuudu.kujulin e lakaaken, võrd-

lemisi suur, 4-ruuduli.Ii.e ja omab põhikorruse akende ga analoogilise piirde.
Hoone paremal tiival on eearuum, mille ilme on

ses

pär~

tfua.äev~s.

~asakul

äies

ul~tu

owsaf ssa dil on samu i väike pui

ve:ra:nda, lameda katuse all ja klaarüt.u.,l külgedega. On omanud ka
vdikec,e rõdu esifassaa.dis

ealeel i tuse kesk ise uks-akna ees, .....

mis aga e· ole süilunud.
1·

Ub

võib pürineda

IX

aj. II poole algusest või keskelt

ja on hilje .. juugendliku.s laa,4is

selt kasutusel korteriten
Kõrvalhoon~

ja

ei ole p lju, nad

rekons~rueeritud.

Ta on osali-

ahuldavas seisundis.
pQi?~ev

d suhteliselt aüsteemi-

tult, hajali. Osa hooneist peahoone kohal üle maantee pargi ääre
Tö<5listem&;j a on väike Uhekor ne telli

i

ihoone, millel tube la-

- 2 kas hoo t: otstel..
ruse .... a,

~j.11 ..... d

on

k:-ohvimat~ • . Jmad

e;ne .:·aamistik ei ole ct.:ilun

e

on keskmise suu-

• Alnnel t VÕis hoonet

katta . . . oolkelnk. ,tus, mio n·:üd asendatud laastuk ttega v.iilkatuso 0 ~.

oc~c

võib

ärineda XI

kroh imata

oü

saj. lõvuveer3 ndist.

elliskivih oone,

is ka.e ud kõrge viii-

~'

katlieks S-kivi. Omub lihtsa rG.äutakc rniisi. On neli-

nurks~id,

kuid ka kõr e kco.a:rega k[;.eLud u.ksi, aknad on nelinurk

katuse

I

se d •

.. . b t~·oen·· ol i se 1
oone parl.ne

x.....1

t

j~

f'

IV ve rand is t •

keslunioe suuruse a 'i.hekordne telliGki vi wone, seinad lt.rohvirnc.: a. Hoone

lõniosas laastukat tega

kat""b

viilk""tus , millel ot:::Jv:iilu:l pi.is 'tl a u.dades -,

ü.ä )tad üleula. uv d,

Id ts· .s telli sk~ vika:rniis nende aJ..l. Hoone p z:·empoolse l otsal o
:ciism~d mineis ·~
ühekordn~

,

kahekordse s-e (?) os.:.Lst, milleut alles madal

osa ü.he_ oolse

kaldeg~

buv"'te kve;aderli oeeniJega .
ud

ro too idega, ukseavad
WL~araame

Algseid
se

oone

u1~t.ed

seeju~xes

jc;l a.kn<:td on kae ud

ur -

omävad lamedaid kaari .

ei ol· säilunud, nad olid ilmselt S- ru.uduli-

kol.mepoo lsed. Sellile on säilu.nu:l hoone kesko sas paikne

j

val

.K.atuo{;ga. Hoone nu.rgad on ham-

o

cehituoel , mis k e ud

tal1u.li:ne, keeltmise kõr

viilka~usega .

orsten on ne l ja-

sega. Ehitus voib pärineda XIX saj . IV

ve::erandis t.
~

väike rõh-c ulkhoone

iioouei:

ke:~.t,•.:

la· s ul- a t ·tega :;

tad ning _ üstlau a est

·~ugiküppad

V iiml:isel

1:3ctj

ilk~:

o~sviil .

laiuses een ~ a ud rääs tas, mis
ka

a.lkidest ja puhta nu.rgaga.

anu ~,;u

us,

Il

illel tlleula uvad rääs-

1 oone esifassaa dil on ko u
oe 11ub l onsool·taJ .adele, ä ·

~el

le, .moodust"d es ulualuse. Bhi"tus võib pärineda
cmuiVahe tu.ael t .

Ait, .Glis on eelmise ehi tuoc j ätkttks. Hoone on krohvimat
listest ehi ttts, mille tiks osa siiski krohvi tud . Hoone

telkatab

la stuka tte ga poolkelpk atus (os alt asendatud eterniidiL a), mil

ft
lel alg ne

o an säilunu

on. pü tJ ud de

~t.

lih·ne rääst

•hi u

või

1 udk·rniis. Otsviil

pärin

s

eerand1st .

. I

0 l pikk rõh ")",lklJ. one kaheu t liidetud uOOnoosast. Põhihoone o inad on t·llu.
Vw1 ame.r
kõrg~

01.1.

se ·

t)

kõroe, lõhutlld m aJ.. ivide~t.

aht

Hoon~t

nurg·

sa.

katab seintest

laa s ukatte a poolkelpkatus,

m llel üleulatuvad räästad .

uu.rcc., ruw ' kuj lllised j

g selt lf-ruudulised . Lii-

J.iu ....d on

e tud

palkides , villitud

s· or s· nalaadne, te al vcid clmu

ühekordne,

k~e

ed amad j

väik

vor iki i. 1oonod võ i vad päri

· tus l at e s o

,

on 1

ud lameds,

s tk :ttt g a v ilka. usega, mille l

ki ta 1s j a e nduv lihtne 1 Ll.dkarniis. Viilud- kt: e tud pü.stleudade

ta. .A.kn. i on suu.red, 3-ooole
tJeid.

oone võib pä.ri.lteda XI

ja 9-ruuc tlised, omav ad : ··r saj. IV veerandist .

Park on keskmir.e suu.ruse .a ( 4
laneerinrue
p~

r i

t

mac

·· a a3ervas,

väike aed

ee küljel on kuuse -llee.
·~ma

julise

eahoone asub

ees on avm vi:ilj a k L>õne le iseg· ,

ir lihekiga pii:cde ·· je

su.> p .ahoone küljel. Selle mat

1iUumik a a va a avru- .n· g
~erii

a) ning .. õhiosas vab

fine nulu

tt.":lt:
Iil

ne

a ·

• P rt;i põhi osa

serv on tihed · is u vU SV11KO

.:tr · stsc

amme- J

lehi

• P...\2' is do · e r:...v ~el t· ·:run jt. ve .e ning sib ri lehi-

sed, on ve 1 siberi nul u, kuuske, pärna ja saar • Pargis on

iiks puht

t
ahu ud grani1 tpla t profileeri tud karniisi a .
· r is rik.k [;:lik•~lt dekor~tiiv õõs uid, s . l': . enela id.
Pargi ~eisund alb,
a 011 kill t~"'ud uu e hoonete ja teedega.

K'il· s .a '!d

v~

ma ti 1c72 •• , p ildi

atud 19f9. a.

(Ilmjärv).

15.

~iig1mõ~c.

Otepää k/n, " oaununis " sovhoos (Otepää kihelkond1.
Pe~~

o

bävj~ud,

temast oli

1967.~.

säilinud vähesed riis-

med. Hoone oli üh=>kordne vtu.t{e rõhtpclkhoone, m.i.s

või~·

pärineda

XI . . s~.i. 11 poolest.
g>r_y~oone

. valdavalt

ll~l.Vinud,

neid ei olnud palju ning nu.d

r:..;..\il~et"id V< rdJ emisi ht:tj cli 1eu..hoo:n

-it

Umbruses.

lulise.m ....d on:

-·vai ee k.:roh im.t:.ta mo:- j:.=i tellisl.ivihoone. Viimastega 1 o-

.. ud ·V re l...i.iljcd jan

{''d, kuajUUI.'JS Viimased b.ambuV ..... te plok-

kid ena .... oonet .katab seinteB

räästad laialt iil Ulatuvad.

kõr~,em
~~·d

lr..astkattega kel pk "tus,

on 1 ·ad j

tu ;']'ev te prusslengidega. .e. i us võ· b piirine 1a

lamedad; uks aga
saj. II

oole

keskeJ. "t.

Ls t •.töölise~ or1

ö.ilunud v rere.na •

.~.locne

ol· lõhu ud mua-

kivist ja tellistest kc .... km'"se suuruseg • Telliaed äärist·vad
av a~id herobuvete plokkidena.

.kn · d ei

r

oone võitJ püri.tleda J:.I.i: su··. l6puvee1·andist.

kae.rc.

Pr.::rk oli väga väike, on sõj us peaaegu
ü.mm~r

_us e val ja cu

i

ävi t· Lud. Omub väikese

e cllo one ee e, ku.sj uu:res vä.lj akul kasva

nuu. Liit_.iliselt on pargis pärr..i,

v ·Ede

lo sULtreu, om· vad lameda

'le orule ja ku

tummi.

pelmaa&ti~ule.

Külas .. a'tu.d ja pildis a:tud 1967. u.

suur

õisa juures avanes

rcrk on hääbumas.

,.

16. JOGEV

T..!. mõis (Beckhof). R''iitli õio.

Helmv ~n,
~eaboono

õrVQ sovlcos r elme ki

,n .hä'inud
"us~

telli kiviehi
Kõrvulhc one d

Hoone oli keskmjse suurusega

Is0me:.asõj~s.

mill~ot

end).

säilunud hoone ase.

ea kõ k. hävinud, "'lle s on OS(1lise l t vaid ....... ks

hoonet:
Tö'listem~··a
1l

is k

t~d

(?) mo.WJ.tee aärel

telliskivH~.oone,

n kro vitud

d- :.i Vikc t.te ra V. ilk:::. use ,a. O.m· s 1•

·~atu.be,

mis oma-

sid ala-H ·d ot vi ilus ja ka usel. Viim.· sed on kt...e .. u.d Vl.ilku

sega.

te st.

AU,

õidko.c :u::Jel on nä a jälLi ... ila .. id. r.,.aminud krahviiiäris~

oonc võis , 1 )sel t pä.rillt,o.- .. I

r.niu or

HäilWlu.d vaid

ool e, s in om e nur

~adcl

s~

frE:oncr..dinu~

1 it..

pil~:J

kõrged, sii &Vtl't _prof'ileeritud, k
;

.

I po oles •

on Jrxohvi tud

trcid.

un~statud

ta

ei ule Sllllr, Vt..ldt.V<A.s osas sõj s p
tõen~olis

rvwesi1

P'~.rs

ilnselt v
J~

1 t samu 1. hõrea.

v teVööde u.

akujuli~c.

Sail~~ud

llstetud.

i , tv. us vi j iEt

ek iiVVt.'ted üle V.- .l!l'·jõe
puude hul

elliskivi-

ende kapi eeli

o · vud •..rohvii' .. riseio.• Hoonet võib luged;;. veel

Par

1.4-

~

vad

III saj • lõpu-

lcselt oli

avar· oar ,

ür~oru.

o.

u ~t

Plane ring oli

domineerib vaher

tamm.
lgt..u .;ik1 allee, miE; viib o,5 km kuU.[Usel oaikne-

P 1"l7ist
va er ldi

r Lini . Selle s asub

e.i kirjelde;..

t,

tuurimäles~is

arclc y

e Tol ly mausoleu.m.

eda

kuna ta on lUlitu~uJ 1S75.a.. koostavud arhitek-

e ni i

e

sc.

SJ

•

•

a ;ershof).

mol.s (

1'7.

=-.;;;=-.;.•...;;;.....o;.;,.........

üü. l i öis.

~a jarve k/n, Kaa _jürve 8- 1.

e hoone

suur

01

ühe.n:ora.ne, kuid

Al

t e

~

Viilkä

e

~iiv

:n .d. Põ iko:rpu, i

mel d

e

viilka~used,

i i n: ne u.l

t

i

va .... j e

cit..U.d msnsardko:r:ru.oega.

ü

-~

e oli
i~

~'le

Uhe.K.O!'

us

j~

katab hoonet

öi:C

ria~i
of""

•.:ard.korr.u s e a kor ,JUS,

ja

~~et

~r

ll:.':'dViil..ca

rllid ri

mille harj

Hi el.., omas 1)õhikornus laia j

ee

KaheKordsed tiibhoo-

-e,

tiibhooneid agu la-

1 põl J.hoone harjale.

l

tu:J ti.L.tn.loone ·e ... ää..· asteni.

~.nii..:, i,

oli põhiosas

US.

'ävinu.d ka ale;sed rää.,.takar.-1.ii,..id j

ra.":s ak

algsel

.kõrte "'okli orrus.

e ' oone oli .Ji

illel mõlem

ehi~us,

'u~:>e

äieci u a

võrdle.rni~i

Hoone oua.b
e ternii t

or ue

"ahB

oo. ( "arula kihelkond).

too s · !'l ere.ni tltsega on

tiibhooncte kolmnurkviilud.
LlV

tii.:.tJhooned ag.. li s

:.3lie;aval t profileeri tud

!

E>ellele ki toa

S

VÖÖ

karnii-

sist m&dc lam,J.l,

J.ell•le vs el oli l.'ida vaikst"?id nel:i..nurkseid ak-
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- 4 -

'le

se uar
ju .tti'

,~s

igo. ..

t 111 te

a

1 .s

vöö nu.r a

t..V

at

i

k-

~t1

13

anu.r , d o.n mur
uure ,

nad on

re .a.

~ol

n .. ool ga ..i a

ja võib

lilcus stii 1

~

hi u

~

suuruse

tte

a.=· st:..-s.kar ii.
on

v~il

on

i

omH

kör .cndatud

tipp on n linurl:..,e pi!m·

1 i
l::l

korr

iivne k.

e-

e.

ein

krohvi tu.d

eternii t).

'-k vi ( osalt

ü.l

Ö..

m~

~ja

line viihes 'te o.vade ); e 1 t.us tellis· ....

Hoonet ka a

otiritsi~

hi

saj. lõpu.st .

ärineda

keskmis

-oone ak-

d.

· e ud 1· meda k....,a-

liQed,

-r u.

ale

·s meli e

Omav~d

~

•

elis e

zetttud ü1 rka

oliG lt paeriti

"'

, m· le l i

YJ.jlkto.L

iil

ni· :-.1

.nii s oecla

aas le

C.tli ,.. 11

Ir 0 t

•

VÖÖ

en.

I

seid, .millel k

iilk&

to et
ar

0 tJy

0!1.

~t

a t · pul kõrge

tr

k

aes ad k tu -

ot al on

oon

Ulb tu.

Iäu

a all. lloon-.

ee d

üä i

t va

OuS'

öö. Viilu-

kõr ~enda ua j· äüri ta tud kitsa. kr

nii!:.'liga. b;;c sat-di no.rkude

tud luiude nu.r

te a.

~ulisee.nidega,

lle 0 uSafas

e·~.~

pikendus viilk' tu. e aLl,

urgad kujunua-

t, mjl]e

kuid kü.llel · kõrget tornil · Õ.bet ehit

nad on k ....et d 1

ud · te kel pk~ us-

e on

m~ll

ühekor ·

iil,

u.r gad kor

'ilutipp j

e...-

vad põhihoone ota ...fasaaadi, s· in V<:.id nur aatornid meenut vnd
lihtsa.mtid kõr end at d nur e;·' 'ilastreid. Põhih one tuumiku näib

moodu.stt..vu·L m·

.s.c-~i

· obim

üldinc lrujundu ... ce ...

se n uksi. Ot

t~

cm e i tus, sest ta omab kUlgfassaadi es

v

s

dis

t id kõrge kaareg· ja 1·
ülekordoe~

pi

j.a

krohviaäri

usel kogu fassaadi-

kÕ.l' ee J:aarp tikll a, millel kõr e tif'arkaar t lai

pi

äärjs nine selle siseservtl
Pet"kus o.n 2
ee~a

v~:ikest

stmel· e p,lestikul

n e vöö.

nelinurkset a.kent.

on ehitus põhiosas historitsistlikus

tõenäoliselt XIX saj . lõ us •

stiil~s

hoone,

- 5 õllul on telli teo
'T\w.l ·.

ne karnii'"'. Om· b 4 korr e ,
uksed

A~J.

on

hollcJnd:i. t ulik 6 -tahulise

1 o u

u. p la

ju aslbmoli

:r: elinurks d aJmad,

illel Väik se

u· reg· •

1

ki·o~vitud

1 o

t s võib pär ine d n

saj.

III Ve('ra.r dist .
P

k o ... suu.r ja Jl,

·~eedelõike.

uid

leedee

de a,

.ktl~ · uu.rc

ra.-. ,ei

Puistu on

heleda ta

ka t, kuu~

.!Il

) kõrval on

id paj.nliik .,

:3J.O

h.

d

.iires dckora·'-'i

P

k on hB·

ri

a

alsamnulg, v

noõ~c...i

,

CJ.lul.

te. b

urtkti .mõi al

t

· -, o.aa hav · ud p · iosadco

k .... ~a. D

i.i.r on tupli
Õ" e~

L.c o:c..

ar~.:d

~e

e

kat

t..cl

V

aiJle

e.LJ.X u

sc, ..~ar

J.l.>J...

a usepaigaks.

üüri

Qc tud n 1 svuugi-

il.llra us, m'llel r=-· ·r-t - j
• >ö

oone 1ur a

s evü,

~urdes
.. t..

· ud

täe nime ull, tei-

beliga.

ieh~~us,

rih uJ.r c-tiselt .Liig nda'tud.
i

USt:

von Gro e•de

Wl vUd [7' i i t lo.r Üd.

.r ig )

me. · ~. ttks neist kuju:i

1· oo

l's i

a.

a· . . ta-

on mõned väilte s ed

ttm tUC
~ke

on vä-

sir lei

-'11~.::1 par iJn~tsak~ _·tlj UliLa tr

Vat ve~

ärki.misväärsc i.m
ormi . l?al.{j

ucu.se
1 U e lid,

ge mänd, aJ.pi

äln, vene lel is, euroopa lehis. On

o1·vip· ju., PWla aju.

se~sund

, pärn ,

Lliiste (d Omineeri V d t

r.alte su.urelei1ise pitr.r a lõhislehi t

on
j_

on kasut 1.ud til ti kont-

llee )ax is on suurtent tammedest. Par i

oeedermi.ind, su.u.relehelitt e
mi

vo.rate viilu-

ok, s'Juid, näi ·t. eJ.pi seedermänni g;ru-

liike 8ciilUnUd :)3, Jrus 1U>el

01

ujund a ud

au~ tal

uude

s· rt

ar' i lõunaosa .

Pid

d v &.bakuj .ü ·sel t. kuigi esineb üksi-

eeri

l' •

• nc~c

viilukarpind sü.va-

lao ud 1 · a nurgalisee-

viilwurk1 jn kaetud

o s 'l.ilu

ipp on lõpe a-

vulja a. Otaviilu

11 on

J ai j." e enda u
·j"

ku. e rid .

en

mille titJ puu e ·

tud

vi "ud

p

saledat n
kõigil

t:.:

(;..1

= · ~·r i.sü.. t

d

a n. Ul o on kõrge, aGtmeli-

!'JU!liUti

~u.s

entpetik kroh

astmelisalt taatidatud

b

ornikc
e

·~ahul.

ja k
ii

de

:..tiili ""' ~

t· võib

oone k· iu-

el al_, mis om b neli ü

u.se väikc ... .:..e kol

ar._ust

urkviiludega

ti z.-:.d ja proiileeri tud karnii-

qJtalt tahutud jaft..asi

u.rka dega t,;r anii i p lol:ki est. El i tu.s o..

sist"'.i

;

õrge se

d hBmmaslõil,.ega.

""id. tloo1e so'':el on l e otud na.ur es ...
. . ud

le <.On .. e olidelo

' - t_ elised konooo. ikeseä.

k t b

110 01

Jllct·ll

·gas

nel~

p "ltn nud

e

endi piirt b t al• r.livöole üoe uv kõree k urega

>.J

vu

toe Ub

in

e ti u.La.

8

ki sao k a · ·· ro

s 1 oH

el

õhj e,t., ois

p1r. . daleea.

,)OinP

::.e...,fktt.;J.:.a:-lf ri stikuj uliste

1 oo.nusek ~ tl' ~e

Viiluva_j as on u1

sel t ta -d""'

·ii , , I''illeJ

ehi

ee ga histori -

ürineda XIX "aj. lõpust •

.. lasta ud viimati l9C9 . . ,

ildistatu.d 19€5. ja 1969.a.

mõ~

22.

(Kus olatz).

õis.

iig

te :·ä sovhoos ( o·l..e iiä kihelkond).

Otep· ä 1j1n,

on k-.. skmis'e suu-

J.00

<J.~

rusee· os ... libe1t kc ler

.e p i tel: i us. Ta o ab

ud W.Jelco1

niis on lihtne

. ..;ein·d

vo

e dc.t.

e

, kes

elu .d

a: ris

on E-ruuduli e· ,

se a • !r.r

on

delaududec·· Siseruumi

o

ioe suuru

1d 'lõr le isi lait.de

i tud .

J

õ tlau-

d

loon

iir

õib vä:t'il e "" nx

se korterina, ta

""'uj. I p ole .. csl'"el"t, säil .. ud osa k . . su
seiuundis .

C~ h~lvas

K<1.LalhoonQ..!i ·)aiknev ad ne 'oone ees asuva vi:iljaku äärtel asi-

meseg. seotua. an Clillblis.

.:...ll
;

v · ilkc. u.s, mille....

saadis on raüstt
•

• Ho onet k.a-

ikem ü.m· 'Palkidest hoone T'istnur a

on

1.:..: st' kattee

<i

alju, olul· semad on:

loon j_d ei ole

ug

Vt~t

tu. vad r .. ästud. Esifasmo odust b ulualu-

u , nii e

cc1~.

::...n:r1 vua.

S lle laetal stikku

nelinurl~: ..,e

'leu.

, mis ülal j a aJ.l

ui ttulb·

ristlõikeg·, keskes o ar.:;a kujun stu.d talu

tu rie>t 1 en·t d_

nol;ra"'·iJ.icü~

luadis •

•idauksed on väga

k~iidad.

x s
1..Jll
ud

~i

ih o

ut!k

·au

_@ ( )

·v·.Killi

tas~~e ~

te k:ro

oone nurg d on
ar~ned

11

kelbakolmnurg·

n

Pill~ l'l"O

()

lih vn

oonet kat·b kit-

a.

r

!a· teks laast.

oone

i eenide a .

aj . I poole lõ u

X X

0

0

~t·.Ku.

)Ooll elp utus,

1 Il

all.

..:tr i.

~inev

vi

kivikildudega moo-

rattad,

1.... us .. oid jr 'Gju
.. li t. 1

pä-

v·.hod laialt krohvi

, • '11,

krollv .ekorE-)eritu.d

salt ü.leu.ll') uva e

õib

oone või

. kt: sk 1 t.

o.r.t. vaike

~Ja

hitek-

;.;.1

·eks o

j

d jm ~.

cd'ues ja JOOlViilu
esif .... s aadi ke..,kel kolme
~

......

r- ac ig
s.e

"\:.taas

aar lam
o.

li

alune. -aaria tu keskmine ka·

ll

... lw

~va

'

o

~e

•
1

•

t.U

t.d

o~ ~:...

'
.....

'ell ~s

·i

~i

ao li.

• i

e esi äl,-j ak n ·.n __.,

ed

;.;et
s 3

r

d, seega ka

us võib

.. 1 .

v · :r: ,elinur

ju

·e k"te

kr oh l.äärisega, kaur e vahe-

.t..al

Oll

i üo .....
" G

äc.ris tt.Vad avad

on lai,

1

1

~

u t

ildist·J u

1~

8.

•

s k ski, sa

eahoone
i.

~rval-
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Sangas~e ~n, Keeni sovhoos ja Keeni
Peaho~

on võrdlemisi suur ühekordne kivihoone, millel madal

keldrikorrus.
ag

8-kl. kool. (San~aa
te kihelkond) •

On

omanud lakatuba vaid hoone otstel, kaasajal

on hoone keskosas osali elt välja ehitatud lakakorrus

dega nii esi- kai t gafassaadis katusel. loonet katab

en

~oolkelp

katas (katteks eterniit), millel külgfassaadides ja peolviilu
kelbakolmnurga all lihtsad eendl1Vad l

dkarniisid. Poolviilll

all kulgeb lai vahevöö. Hoone nl1rgad on kujunda ud rusteeri tud
nurgaliseenidega, mis

õusevad m dalalt rueteeritud aoklilt.

oone aknad on võrdlemisi suured, 6-ruudulised j

piiratud kit

saa e krohviääristega. Aknad paiknev d ebaahtlaste vahedega,
olles ebakorrapäraselt rühmi ta tud 2-, 3- ja 4-ka.u.pa. Lakatubadel on poelviilus alakorruse akendest vähe vaikeemad 2 akent,
'--

oone peasissepääs paikneb parempoolsel otsafassaadil. Tema
ees on madal lai terrass, millel kinnine kiviääris. Terrassilt
1 ekab madal.,

t 1 ienev kivitrepp. Hoone

a aküljele on lii-

detud k ka kitsas , kuid tagevalt eendatud külgrisalii hoonet,
milliste kujundus kordab kõiges põhikorpuat. Vaid peolviilu
aken on ruudukujuline ja 4-ruuduline, samati risaliithoone e
poolkelpkatused on põhihoone katusest madalamad. Ruumid hoones
on põhiosas anfilaadsed, orienteeritud keskkoridorile.
Hoonet võib lugeda klassi siatlikuks, ta võib pärineda
XIX saj. keskelt, leiab kasutamist koolina ja on heas seisundi
!õrv lhooneid võrdlemisi palju, kuid nad on valdavalt ümber
ehitatad. Paiknevad pargi äärel piki aiseesõiduteed.Ollllisemad
_ali tsej ame.j a (?) on väike iihekordne krohvimata

elliskivihoo-

ne, millel all keldrikorrus. Hoonet katab lame Viilkatus, millel külgfasaa

idee l aiem· lt üleul a av räästas, o safassaadi-

del aga on rää s as seina ga

as a , viiluäär omab ki sa, astmeli-
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se karniisi. Aknad või neid asendava . petikakn d on
E-ruuduliaed.

v~ikeaed,

oone otsole on ehitatud osalt tellistest, osalt

puidust väike eeskoda, mis samuti viilkatuse all. loone.võib
pärineda XIX saj. lõpuveerandiet .
_ll on väike maakivihoone, millel kaasaeene viilkatu.s. Hoone

mü.ü.rid on maakivideat, .mille vahed laialt krohvi tud, nurge.d
krohvi tud nurgaliseenidega. On mõned laiad ja. 1 meda k are ga
ka tud uksed. Ehituse esimene etapp on da ·eeri tud 1828, paran-

datud lSll.
Kuivati on väike krohvimata tellistest ehitus, mis algselt oma
n~d

poolkelpkatuso.

~e

ga Praegu on ta kae ud 1ihtsa, laastu

kattaga viilkatusega. Hoonel on mõned nelinurkaed aknad Või
petikaknad, suur uks on lameda kaarega.

oone võib pärineda

XIX saj. lõpust või sajandivahetQselt.
Laudad moodustavad väiksema hooneterahma, kus paiknevad kahe

paralleelhoonena laudad ning väike tööliste maja nende otsal.
Laudad on tellissaintega ja viilkatuatega kaetud ehitused.

Ka~

tusekatteks on la<..st, räästad on kitsalt ületllatuvad. Hooneterühm võib pärin d

Papk on võrdlemisi

XIX s j . II poole keskelt ja lõpu.veera.ndist

uur, 9 ha,

planeerin~t

vabakujuline ja

lihtsa lahendusega. Toetub tagakUljel ojale, millel paistiik.
Peahoone ees väike nelinurkne väljak, taga suur nelinurkne
ehisaed. KUljele jääb peahoonest eraldiseisev
meliselt kujunda ud väljaknga keskel, kus
rahmi

argiala heatase

1heda fooni taustal

tud tammi, lehiseid, nulgi ja kaski. Puistu põhiosa moo

duatavad fooni loovad pärnad ja saared. Peahoone vaatas üle te
.s uurem pä.rnarü.bm. Eksoota on siiski arvukel t: vene lehi , pensilvaania saar, euroopa lehis, pulsamnulg, kanada pappel. mis
kõik on üsna suured. Rikkaliku..l t on eh1spõsaid, ktma pargi põhidomin

diks oli ehisaed. Säilunuist on

~kimisväärsem

hoone
~()

ees Vanhoutt'i enelas.
Pe 1oone tQga on terrasaaiaa säilunud graniidist

äga pQh-

tal t tahu tud iimarsamba baas, mis sü.varihvaga ja plin toaega töö-

deldud ühest kiviot. Pargi seisund on rahuldav, tiigid taast-

tud. Kalaetatud viimati 1972.a., Pildiatatud 1967. ja +972.a.

-·------~~~

24.

OlGU mõis (

1k). RüU tl' õis.

0 epää ~m, 0 epää sovh oos (Urv aste kihe lkon d).
Peah~

hävi nud pea jälj e ult, asem eriis mete a
oli väik e hoon e.

järe ldub , et

pea kõik hävi nud. Alle s v d v rem ete~ragmendid, mill est järe l ub, et
palj ud hoon ed olid m akiv ist
Säil anu iut kirj elda mis väär iline on:
i

esiv eski (?) - suur kroh vima ta maa kivih oone , mill
el karn iisid, avad e külj ed ja oolv iil laot ud tell iste st .
oone t katab sein test kõrg e pool kelp katu s, katt eks S-ki vi
laud alus el.
Kül fass a dide s on lai prof ilee ritu d rääs taka rnii
s. oone on
põhi osas ühek ordn e, omab laka ruum e hoon e o stel .
Aknad on
eris uuru s ega: on suur i 9-ru udu lisi ja lame da kaar
ega akna id,
kuid ka ruud uku julis i ja 4-ru udu lisi akna id . Hoon
e võib
neda XIX saj . kesk elt või III veer and ist .
~

p~ri

puud ub, võis algs elt oll· väik e puud egru pp peah oone
juures ja üksi kpui d õrv hooneCe vahe l. • amuses on
puud häv inud, on vaid üksi kuid põli spui d.
Kül asta tud ja pild iata tud l967 .a.

25. KOIKKliLA mõis ( Adael-Koikkü.ll). Rüü. tlimõis.
Kaagjärve k/n,
Paaboone on

alleva sovhoos (Hargla kihelkond).

ävinud, alles on vaid kahekordse hoone telliskivi

vare. Hoone oli suur kahekordne hoone, millel reljeef1 tõttu
esiküljel oli madal,

tagak~ljel

a a väga kõrge soklikorrus,

nii et hoone tagafassaad mõjub kolmekordsena.

oonet katti

poolkelpkatus S-kivikattega. Räästakarniisid olid laiad ja
eenduvad, profileeritud. Hoone keskteljal oli mõlemil fassaadil pilastri te ga

markee~i·tud

keskosa: esif'assaadis ki sam., 3

akna laiuselt, tagafassaadis laiemalt, 4 aknal

uaelt.

eid

pindu katsid lamedad kolmnurkviilud, mis ämbritsetud samalaadse karniisiga kui räästadki. Viiludes olid aegmantaknad ruudukujuliste

ruamideg~.

Pilas ·rid tõusid soklilt ja toetasid vii-

lu karniisi alu t laia vööd. Liigendatud oli akendevahelised
eeinapinnad lamedate nelinurkseto petiku-tega. Nii on pilastritega liigendatud ja Viiluga kaetud seinapindadel petikud
akende all korruste vahel, tiib del aga on kitsad ja kõrged
petikud tagafassaadis kahel pool äärmist akent mplemil korrusel • .Aknad pailmevad võrdsete Vahedega, ridades puudu.vaid
asendaVad otsafassaadides petikaknad krohvile maaJ.i tud aknakujutisega. Peakorruseks on alakorrus, kus aknad kõrged, teise
korruse aknad on madalama. All olid almad kolme auure ruuduga,
ülal 6-ruudulioed. Soklikorruse aknad on ruudukujulised, 12ruudulised. Hoone esikaljel oli lai, mad
kelt laskus lai

terrass, mille kes-

ivitrepp esiväljakule. Trepi äärised olid ma-

dalad, terrassi äärised aga

nelj~tahuliste

kivitulpade vahele

vas~cul

otsafassaadil paik

paigutatud aZuurse ä·risega. Hoone

nes samuti suur ki.nnine pui tverandat m.is oli krohvi tu.d. Verand at kattis ahepoolse kolde · ka ·ua, veranda aknad olid suured
ja teravkaarelised, lihtsa. pseudogooti raamistikuga. Hoone taBaküljel paiknea kahele nelj atahulisele kivisamhale tõstetud

Q5

lahtine rõdu soklisimsi kõrgusel. Sambad omasid profileeritud
kapiteele.

õdul oli lihtne a!uurne puitrinnatis. Ruumid on

hoones anfilaadsed.

oonet võib seega lugeda klaasitais likus

stiilis ehituseks XIX saj. I poole keskelt või II veerandiat.
Hoonet Püüti taastada 196o.a.

lguses, kuid tööd jäid pooleli

ja varemed on va.risemas.
Kõrvalhooneid on mõisas arvu.kal , kuid enamik neist on kaasaj aJ.

U.mber ehitatud. Hooned paiknevad mõisasüdames asetaeva

kolme maantee ristil peahoonest sõltumatult. Olulisemad on:
__! - suur ja massiivne maakivihoone, mis kaetud viilkatusega.

Algselt oli see poolkelpkatus, mis omas räästakarniise. Poolviilu aJ.l on lai vahevöõ.

oone seinad on k.rohvi tud nii, et

kivide põsed ulatuvad krohvipinnale, krohvis kasutatud dekoree
rimiseks killustikku. Hoone esifassaadia on keskel 4 arkaadiga
kaaristu ja uluaJ.une tema taga. Kaared toetuv

neljale nelja-

tahulisele kõr@Ble ja seejuures jõul eele kiviaambale, millel
talumivöõ, äär ·el on poolsambad. Kaared on korvkaartele lähedased.

aaristust tiibadale jäävaa seinapinn s on kummalgi poo

lel 2 nelinurkset akent 6 rlluduga, Piiratud k.rohviäärisega.
Otsafassaadides leidub ka sllurem.aid akn id. Peolviilus on keskel suur segmentpetik krohvi tud põhja a ja krohviäärisega, petikus nelinllrkne lakaaken. Hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist ja on temaga aamas stiilis.
Park on sullr 2, 5 ha, kujundatud vabaplaneeringlls, olles kahelt
küljelt piiratud maanteedega. Peahoone ees on ringteega esiväl
jak, taga

lask~val

reljeefil vaba piirjoonega väljak. Uks tiik

asub hoone tagaväljaku kUljel, on liigendatud kaldaj oonega.
rr.eine, suurem. tiik on esiväljaku taga, samuti vaba k ldajoonega .. Parki siduv vabakujuline teedevõrk on vaevu jälgitav, ta
moodustas ringe.

androloo

liselt on park liigirikas - 30

- 3 puu.- ja

õõsaliiki, eri·ti rikkalikult on Viimaseid. Puud pai-

guta tud kontrastsel t: pärn-vahor....;kuu.sk, tamm-lehis. Väga ilusad on euroopa lehised,

leidub ka siberi nu.lgu. Hulgaliselt

on mitmeid liiki enelaid, kontpuud, peajat

toomp~akat

Puid on rühmiti ka m· ·· andushoonete vahel.

õisust läheb pikk

kaseaJ.~ee

oiv a jõele

l~oi

jms.

männiku, kus asus vaba \ile sõidukoht

ja kõrts.
Pargi seisund on halb, ta ?n tugev lt äärtel võsaetunud,

majandushoonete ümber on kuivanud puid.

·· lastatud viimati 1975. a., pildi atatud 1964. a.

26. KOORKüLA

~õis

(Korküll). RUUtlimõis.

Helme ~n, 'rerva sovhoos (Helme kihelkond).
aemest järeldub, et hoone oli keskmise
suuruse a ehitas; ilmselt

uidu t.

Kõrvalhooneid on säilunud samuti

üks~lid,

neidki ümber ehita-

talt. Mõned neist paiknesid esiväljaku äärel, teised kaugemal.
L·ut- suur hoone .k.rohvimata ja lõ-hu ud maakivist miiüridega,
mis olid algselt

k~

tud poolkelpkatuse a . Sellel oli telliski-

Vist profileeritud räästakarniis, mis peolviilu all krepi'ud.

vad omavad tellisääriseid, aknad on seejuures väikesed, lamedad ja 4-ruudulised. Lakapealaele viib väga suur uks poolviilue
Hoonel kaas j al uus eternii tkattega viilk
rineda XI

us. Ehi tu s võib pä-

saj. IV veerand1st.

Valitsejamoja (?) on väike krohvitud kivihoone, mis kaetud
laastukattegQ poolkelpk tusega, räästad on laialt üleulatuvad.
Aknad Paiknevad paari ti, on keskmise auuru.sega ja 6-ru.udul· sed.
Hoone esifassaadis on parempoolne nurk ehitatu.d puitverendana,
kus aknad omavad ülal trapetsikuj ul.ise lõpetuse, ruudud on väi·
kased.

itust võib lugeda XX saj. ulguse hooneks.

Töölistemaja s&mas hoonefrondis on keskmise suurusega krohvi.ma-

ta maakiviehitus, nurgad tellistest hambuvate

plokkiden~.

oo-

net katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks s-kivi, räästad on astmelise telliskiVikarniisiga. Tellistest külgedega aknad on 6-ruudulised. Osa hoonest hävinud, algne pärineb 18

• a.

Purk on suur 3 ha, ta on kitsas, m antee ja kitsa sälkoru vahel
laneeringult vabak:ujUline, omades hoone ees ja taga väljakuid,

kusjuures viimane on

abama kuju a, ulatudes ka kiilgedele, kus

orus liivakivipeljandt KoorkUla koobastega. Oli ka vaateid

maastikku, mis sule \ld praegu võsaga. Puud rühmita ud tumm-pär

- 2 -

-vuhe"', kon ras iks on kuuske,

:· di (äärealal) ja :Lelli t ( eu-

roopa). Eksooliidast veol suurelehelist pärna. Oja kallas oli
kuju.nda ud põõsastega. Maanteel tammeallee, mi
seal leena. P ar

lõpul aga kuu-

seisund on halb, tal puudub funktsioon, park

võsastub.

Kaluatatud viimati 1975.a., pildietatud 1967.a.

~\

21. KUIGA I mõis (Lövenho ) . iUütlimõis.
Pttka k/n, Kuig tai 8-kl kool (Sangas e kihelkond).

Peahoon

sel .

on

aur kivi- ja puithoone kõrgel kivist

ok~ikorru

·vist on ehitatud keskosa, mis ulatub 3 akna laiuse pin-

naru.l. nii esi- kai tagaf'assaadi . Hoone on kaas j 1 "terves ul.atll-

ses

k~,_hekorrusel1ne,

kuid algselt oli kcllekordne vaid kiviosa,

mis seejuures seinapinnast kergel

eendus. Kahele pool.e kesk-

osa jäid tihekordaed puitoaad, millel ase ses kogu ttl
j

asee väl-

ae itatud mansardkorru..,. roonet kattis kõrge murdkelpkatus.
Uüd on hoonel ilme tu kõrge kelpkatus e ernii tkat ega. Algne

k· -:.ns oli plelill-ka ~te ga, omas katilse murruj oonel l<,.;.ia ja profi-

leeritud puitkarniiai, räästakarniis oli samuti lai ja profilee
ritud, toeta ud jõulise hummaslõikega, mille all kulges vöö.

oone ntrr 6 ad omas·d kvaederlõikoga knttelaudu. Seinad olid vooderdatud r3htlaudade a, mis säilunud k

tänapäeval.

oone esi-

fassaadi keskteljal asetseb kahekordne kiviosa, mille

seinc~ind

lii endatud 4 laia pilastriga, mis toetavad laia peak · .niisi
trigliiüfidega fr ii siga ja hamm.aslõikegt:. (viimane ei ole s;.'ilunud).

Ehi~uaosa

oli kaetud kolm.nurkviiluga, mille räästas oli

äärist tud samuti laia jo eenduva prof'ileeritud karniisi a, kuR

esines jõuline hamm .. slõi e. Viiluväljas paiknea väike segmentaken.

~olmnurkViil

tänapäeVC'.ni ei ole säilunud . Iga pilastri

vru1el paikneb aken, alikorruse aknad on seejttures suuremad, 6ruudulised, lilemised madalamad, ka G-ruudulised . Akn d on seejuures väga kitsad, kaetud lameda kaareg • Keskmine aken on
uksakn~s,

avanede s laiale rõdul

( tänapäeval hävineb). Korrus-

te vahel on akende all lamedad nelinurkaed petikud. Analoo iliselt kirjeldatule olikat gafrssaadi keskosa kujundus, kus
Viil

ka~s

jani samu ·i ei ole

(äärtel) nin

a~·ilunud.

aid pilastreid oli kaks

korruste vahe on mcrkeeritud karniisiga.

oone

~

- 2 ~

uitosa aknad olid esif ssaadi
sete v· edoga, 4 k
tikaken

e.lgi tiiv

· ali una sein l.

orruael p · ut tud võrd-

al

, neist äärtel

se s on see

teine oli pe-

en kadunud •

ad

vÕrdlemisi suured, 6-ruudulised ja sü avalt profileeri ud

01

P ·ird e l aud" de " , millel ·:lanur ao.es kv·
aua all on

akn

erlõikee;a pui tp okid,

e;.

rafileeri tud Jcarniis.

ana· dkorruael on ka-

el pool keskosav id 2 manaardiak nt •• e ed olid põhikorruse
akendest väiksem d, 6-ruudulised . K e ud olid katuseaknad väi
keste

olmnurkviilude ~ a,

millel kitsad, profileeri ud k rnii-

sid. 8ärkimieväär ne on, et sokliaknad ei
ende ·

kohaku~i.

Siin on

· kne peakorruse

ahel pool keskosa vai

julist võrdlemisi suurt akent, 12 ruuduga.
OSä

a

ees paiknea lai j

..,ü l

i

ro

ileeritu~

iiras al

Terrass pole tän päe-

J.u.d •

m1de kuju sama mis esi- j

ides i. Hoor.e tiibadel on a a kahekordse

e ndatud

puidus~

iibhoon

õhihoone ka'jjiJ.seh·

~'

( 1. . t e
on l

'adt

~s

mille katused ei ulatu sii ki

udseint~

.. lel:k), millel

enduv d j&

o sa-

tugevalt

· ani, vaid katuse poole ..õr

kitsad tii' e itused on rõhtl

si~

alla v is le.medc:.

elt ballustruad, mis

-arnii~ile.

Hoone taeef s aadis on
faso

aitassaadi kesk-

err ss, mill

egu kaetud uks. Terru si

toetus la.i
Ut

kõr e

2 ruuduku-

, kaetu

eni.
1·

ii viil1.1- kui

prof~leerivud.

~a

r~:.:

Tiibehi

viil-

t, k · nii-

oeinad

s

on korruate vahel liigenda ud laia pui u t v&hevöö ga, mid u

lõikev d pil strid.
seinal i a akn
k

cid on tiibehituate nii sise-

vahel, otsaseinas a

-r ·

kaks, jätt"'s oma vahele

s akent. L · del pilas ritel on leialt
eel ja süvarihv

a

profileeri~.;ud

hoone aknaid (all suured, ül·l
del~u

d

profileeri~ud

Vaid o saf

ss·~dides

u.i välis-

ba s.

väik~em·d,

rofileeritud
d kordavad

pioõr~-

6-ruuduliaed , piir-

ja ülanurk ades kV aa erlõike Jlokid j s.)
on kaks ki

sa~t

ühe .. oolega akent, mill 1

- 3 -

3 ruutu. Aknaid katab erinevalt teiatest lame kaar, millel nur kedes ikk ). plekid .

~e

on mõlemad

algse ilme . Hävinud on •, 6 a palkon
ees, kus

all~ s

.madal

ainul

aitnea

Peeais~epääs

iibho o.aed säilitanud

eanoone keskteljal kiviosa

te.rra~

selle keskelt laskuva · re-

selt hoone vasakul otsafassaadi1.

11n oli tema kohale katuse murrujooneni ulatuv kitsas puidust
pealeehi tus, mis krooni tud väikese kolmnu.rkvij luga. Pe
tust ääristasid nu.rgapilaatrid,

eehi-

ol.mnuxkviil oli piiratud rääs

takarniisi vorme kordav· laia ja orofileeritud hammaslõikega

knea segmenteke . Peaukse ette oli

karniisiga . Viiluväljas p
u.

a rejc.tud suurejooneline eraldisei3eV lo.htine sammaskoda,
eenu tas p ri )ee tr it. See ehi tue paikn s

mis teetavas mõttes

kõrgel (hoone

~okljga

ehi t..,tud kõrge j

,

sam .. l

t sandil) co

jJ, mille sisse ol

kitsas kjvi trepp, äärlstatud b·llustraadiga.

~okiilt tõu~id s_ledad doakaana orderi pui s~mbad, esi- ~a ta-

g

ü.ljel 4, ku.~ juures keskmiste vabe oli vähe suurem, kttl"'ole

jäi neid 5. ""'sikü.ljel on

arn.m.aste vahel b·llustraad (v . a . tr ... -

pi kohal), ktilgseinas ja tagaküljel aga olid osa sambavahesid

klaasitud (tõcnüoliselt hiljem) saurte ak>ndega. Ehitust -at'"i-is viilkatus, mille viilu. U.mbri tses ja räästaid äär is tas 1· ·,

prof.ileeri \lu.d

j~

eendattld, hammaslõike :a dekoreeri tud karniis.

Sr.mra· ste ka iteolid

jel

ühenda~ud

toeta~id

peak:..-u-niisi. Ehitus oli

~iseki*l-

põhihoonega v hekäit.uga, willel kordusid kõik

kirjeldatud elemendid (sambad, hammaskarniis

jms.)~

nult aarn.:n· ste vat1ed olid täi . . ehitatud, sinna oli

Siin aiaigutatud

peahoone alakorruse aken t kord av a."i{en. Trepi äärtel hoone ees

olid kõrgetele pjedestaalidele tõste tud kõrged ja saledad obeliskid. Pjedestaalide pinnad on lii enda ud petikutega. Obe-

liskidel paiknesid sUltred laternad .

· rjel atud suurejooneline

klassitsistlikua stiilis ehitus ei ole kah.uks säilunud. Ruu-

-

.

a.railaad~es

mid 1 oones on

süsteemj.s.

Hoone oli seega välja ee tud kl". EJ i tsistliku kujunduc:!ega.
is võis al sel kujul pärined· Xl

ehitus,

temale tahakülj e le lisatud tii>ehituse

di ..eskelt. Uus teine korrus on a
net k ..... nutat aks
Kõrv~~

ool

j ee f

mõ i

' aa ae{;se päri tolug • I oo

ju, n&d paiknevad suur'te rühmadena

ku pa.r is, at o

SC;:.Biid C!!Iliku..,

võiv·d pärin•da sajan

a, ta o· J. he s s ,i sundi e.

on vä a P

Umber pargi, os

s ·• II vee:t'andist,

leid ei kujLtne, kunu rel-

on tu , ev W. t lii ...n d a

d.

ida hoone id on

äilunud algaela lähedase ilmega. Oluli5om·d on:
Hoone peahoone v sakuJ. o tsui'assaadil, mille algne ots tarve
.m:·äramf ta.

T~

on krohvi tud

tellisl~i viseintega

sem ehit"", t<gakü.ljel on os lt

a ku.he

tihekeran e Väik-

korruse~Ya.

Hoone on

kaetuc-1 S-kivik· tte ea kelpkatusega, .millel eendu.v ja lai,
f'.l leeri tu
f<.

nsna.di~3

;:·l

i is.

Sel~ e

ro-

· 1 lai nro:fiilirra vör. .mida esi-

toetav, d pil-. str id, nu.rkadel pu.ari St seinal iga

(;&Va V8l1eJ., ko.dru. 8. rilaotri te ilWFJkc:.d bnasid toetuV ad lait.le

vööle solcl5 si •8i kohal, ka!>i teelid omavad vöökujulise
dt1.sc knrniisi ja vahevöö Vsl1el.

iken-

OGU esifassaad on liigendatu ·

:ilastri te vahel kõrgete J{aaruvad.ega, .millel kõrge kaar ning
selles ruudukujuline
inni l?otud.

raami. stil~.

Avadest enamik täna äev l

.hi tu s on see gu b 'lisklaaoi t:Jistliku,. stiilis,

võib pärineda juba XIX saj. III veerandi alguse t.
Köök(?) peahoone p
·.. 0.1' ~n-e

_em~oolsel

o tsafaas adil on

v~ikc

k·h

tolliski ihoone krohvikutte La oeintee;a. J.I oone on kac-

tud lameda viilku tu aega (k at teA. s ple!tk) ~ mil"' el lai ja
~ud,

nii~.

Ugavalt profileeritud räästa- jc

vi~

V'iiluvälj s on segr;1enta.ken. 'reised

1 as ud lamed a k a.r iJ.lusc a .
,9oole k s e].··.

end·~

u ümbritoev kar. . ad on väike s ed,

oone võib ,.;1är ine da

IX saj. II

- 5 -

-----

Tõllakuur ( ?) on väike krohvitud kiviseintega ehitus, mis kae-

_.._.

kel~ka

tud vä alameda

usega, kat·eks

äästakarniisid

-kivi.

on eenduvad ja profileeri ud puitk·rnii id. Hoone esikül

oli

al-selt kogu ula uses lii enda ud suur e ju kõrge kaarega uste-

, mis nüüd kinni lao ud. Hoone võib pärineda XI

ga, kolt.ku

saj.

keskelt või III veerandis·.

1..1.!

~e äär~t.l

kõrge~

n "l:.ur Jr..rol •itud

kaetud seintest

'900lkelpkatnoeg·, lttteks S-kjvi. Bää .. tad on ki salt
ihtnate l·u.

i.tlev..l.;;;.tu.v.d ja alt kits·ste

r pi tud.

::. 1

vj .

i-vihoonc, mi

i

r iiaidega, mis pool.

su .red u.k.r.;cd tee poolel

el nurka(;.

E..

l~

kirmi müüritud. IJulr...k· vaJ.•t,st·:v<..td poolviilli.s 2 vtJ.ikest, kitsast
ja

r

~lken.t.

-ruu.dul' st

oone võ b olla peahoonega sam eal.ine.

on vb.J. (;) u:- ohv J. ·tu.d kivihoo - , mi s kaasajal
t~e~ ula~uses

tu.u ik

A!!

Um ere

ae ud kõrte viilkatusega. Hoone

i t~t u · ,

oo·ust v · vanem, ilm el

a ~· n i

pargis on väga väike

krohvi~ud

~eel

XIX saj . I

kivihoone, millel katteks

lame k elp ·-

ua, kc.. tteks laas"t ja räästakarniisid laiad, liht-

s&d l·u·wt

uulekastid.

atus on murdsaxikaga. Hoonel on esi-

küljel kes.kteljel.t paremale vii ud kõrge k· arega u.ks, millel

ruutk l aaabwmuatris voodriga uks. Ust äär1stavad ruudukujulised

võib p"rine r.
... 'li
• st
•'fQQ

ne, om
QOOlkel

'trellid. Hoone

knL.d, t:!illedel l<;..t·trau.nnt kisadeg

väike scd

on

1
ka~u

~-s~aadides

on räästu:3

saj. keskelt.

..I

eskmise suuruseg

atube hoo e

Ou

~el.

, katteks S- iv'

eenduv ki sae j '

ühekor

e krohvitud kiViboo-

Io ono~ k ~teo

(o~alt

se~tes

kõrgem

ka eterniit), millel külg-

rofileeritu

!.isalt "'leul tuv, 1 ud alu:.::.eg •

karniis, otsviiludes
oone algsed aknad

on väike ed, rarunistiku.d kaasc j aJ. .muu• e tud. Peolviilus on suu-

re , ruu ukuj uJ in

ja. J (

peahoone a aam st ajast .

-ruuduJ ine ak

• Hoone

õib pärineda

kiVihoone,
õ

llel tube 1

S

hoone o s el. ...oonet katab seintest

·em S-kivikattega poolkel katu.....

ellel l· iad, eenda ud ja

siigavc · t profileeri tud rt.:.äs ·a- ju viilult .,.,niisid. Hoone nurkade
kJ.tsad nurti.: iseenid. Aknad on väikesed ja kitsad, 6--u.udulised, us
laka~oa

äär1stavad k

ühepoolega, 3-ruudulised esikuaknad. Ka

akent äär1stavad kitsad lakaaknad. Hoonet võib lugeda

l ssJ.tsistliku.s stiilis ehituseks XI

saj. keskelt.

Tall (?) on suur krohvitud kivihoone, mi

k

tud seinteat kõr-

gema poolkelpkatuaega (katt .ka eterniit). Om

lihtsaid ja oen-

duvuid laudkarniise räästastel js viiludel, poolviilude all on
need krepi ud.

oone esiküljel on kergelt eendatud keskrisaliit

võrdlemisi lai, kaetud lameda kolmnur
on kitsas, eenduv ja

i'luga. Viilu kiil edel

rofileeritud karniis, viilu all on see

laiem. Risaliit on nurkadel markeeritud laiade, jõuliste kv aderliseenidega, mis tõusevad (kogu hoonet ümbritsevalt) mad 1

t soklil • Riaaliidi keskel on korvkaarega kae ud suur uks
~~alasubamustris

( vooderda.;ud ruu

lisel·u .KVaadl'i teg

rusteeri tud seinapinda, mis tõuseb kuni vii-

luka niisi.ni. K· area lukukJ.V.:L.
Kahel nool us
ra ud

on ris

vas tarniis · e.

millel

1 o.t 1

...~

kse kohal on ovaal.ne viiluuken.

ii il suured,

~ea,

~oh

laud dega), .mis ase a ud jõu-

aknad, pii-

ruuduk~"ulised

iila~arel

l ku ivi, sellel ülaser-

u. Ce:skrisaliidist

l'UU

as on aeinupinnad liigend' . . ud i ·

iib

e.kn vahe järel vt. a

e suu:::. asi-

boi likult eenduva li eeniga, nureal on nurg liseen. 0 apärased
on otouf ssaac.li liigendavad k
lu kolbakolmnurga

s liseeni, m·"' tõrlsevad pool vii-

ippude aJla. Hoone ilmad o. hiljem (k as jal

m.:.l hoonesse ·hi tati

lubi-1~ ·no)

uude tud. Hocn

(mLi.ü.d ecifessaad) on sp.mu.ti kor kaarega j e ker
paleo ·i ul)'" uko, m.i

a~-1 rista

ta afass adi s
1

<:..

tm lise

ud suurte Kcoh, i ud kvaa.dri te ga,

ü.lemine moo ustab lukukivi. U .. se ees on suured ü.mmargused gra-

- 7 nii tkutllid.

oone on hilisemate üm erehi ttlstega oluliselt mu.u
ii.t võimeld ab tema määramist veel

de ud, kuid keskrin

III

saj. lõnu.veerandisse barokkehi tu ste .h, lka.

kõr ge m~

on v ai

poolkelpka .. U.-53ga (e · erniitk<:t~tega) ning omab
• u, -~ .

hilin-; at o s liuelt vi..:.ljucld.t' a ud l akc.ko

~

~,.,J... ohv:t.m

on v i e

ta

ea.

laua.

u.ulv k<::ts i.. il aad ~

Jr.

or

!:i

1· i~ • .:or;. 11

üg~ l~"'

el

!lrl.LJ.i sJ. d,

o {i

·V il.

· ad, pi ad, milJ.e

uk i i 'ne kaax·sJ.ll

a

~ü-gfassaad~

u.

iad lihtsad

Oi.t

Piis tl u.d ad e st .

u.lltu. Akna kohal .mü.ii-

• f oone võib päl•ineda XIX saj.

veer8ll ..·i

1

~

on keskmise suurur.eca (

millel iihel küljel

"

e, mis kaetud laastu.-

te~lio l.ViilOO

~e

Hoone võib pä-

i

3 ha) nin

on piiratud oruga1

"iojä.rv, HoonE· ees on avar eoiväljak, kus

tee läheneo sir cj oo:neg

eahoone peAukse ees asunud esikule.

Esiväljak on liigendatud vaid jalgteedec· ja madalate põõsas-

tegG4, kOgll ec·ifassa d on .ma-

~tikus

vuid kUlgedel PQUd. Peahoone

t~ga

l:ise

~brutujulise

ja

-s ..t8X',

1uu i
gb.

a i

uu

ee ,· r

mcjn~d

v ll t·.e r änrd ek emD

f.

;::;t w .. ed
•

.uu

m~ ·. .

tiibhoone e vahele
vti.lja.k. Puu.d p.-.l.gu-

eo, eqineb kontrasti: tamm-

Vt a es

n- auer-b: · u 3k. R·üjce:fi

" .-ooo t i de et on

on taorold&tUd poolkaarekuju

planeeringllg , kui

p:.l.I'Dsen,

ko

a~ud

Väljakut raamiv d

purgioa· , kus puj stu t · eda iatutuaviisiga,

plutool tih

põrdos s

av~tud.

u l · l at

' os· s hõ bep....jt:..

lu p:1uct, vene 1 eb.."Lsed j j a i.Vts suur

Leht puuJ. · · k i de hu.l _:

d omineeriv ad

· amm , saar, piir l- • Ptr ei s e isnnd .on hP, .•
jG G läheduses

s

dl~

r u.se

- 'l. th oo n ~,.n

.

~ j

lll.I.J.ud on "'

li

aik-

endes v. olcke

n

ju v.

oawensterni

vj

a

vapid. Kü.esolev.-...a üleva3tes

se a e it st pikemalt ei käsitleta.

:;_l<...s ai:ud viima·ti 1972 •• , pil istatud 1969. a.

•

28. LAANEM.iT A /Laane õt

el

mõis (Lannem.etz). Bü.ütlimõis.

aheva k/n, Hargla kolhoos-" (Hargla kihelkond).
Peahoon

on väiksem ah kordne telliek1v1hoone, millest kuni

kolmandik on kaasajal ümber eh tatud.

'ell ga on likvideeritud

ka kahekordne o a hoone paremal t11val. Säilw.tud on pealeehitus hoon

tagak"ljel keskos s. Hoone on kaetud laastukattega

viilkatusega,

illel lai profileeritu.d rää takarniis. Algse

oteviilus on viiluräästaa ääriststud a

elise võöga, v11lu

all on la1 vaheVöõ. Ka aokkel omab simsi. Pealehitus hoone
tagakiiljal omab kitsaid nu.rgaliseene. Se

ehitusosa on puu. t

ja krohvitu.d. Kaetu.d on ta viilkatu.sega, millel liht ad kit-

sad viilu- ·ja rää takarn isid laudadest. Lammu.ta u.d o al oli
pealeehitus lihtsate nurgap1lastr1t ga, mis toetasid kolmnurkviilu karniisi, pilastrid marke risid ka põhikorrus
du pealiaehi tu

all. Hoone aknad on ke

seinapin-

mise ellu.ru.s"'ega, k1 t-

ead ja 6-ru.udlllised. Ka otsviilu avan va lakatoa aken on

ama-

laadne, teda Umbritaavad külgedel rombikujUlised lakaaknake-

sed, tu al Väik

•

ar@llle aknake. Hoon

osas algselt mingi suur palkon,
~alhooneid

o~i

aifa saad is

e sk-

ia hävinwl.

on mõisasüdames keskmisel hulgal, n

pa.iknevad
'·

võrdlemisi hajali, vaid osa on

ka sajal Umber

ill. on

eotud peahoonega. Palj

on

hitatud. Olulisem on:

keskmise su.ur11 ega mas iivne maakivihoone,

.mill~ \ pur',

gad, karniisid ja kaaristu laotlld teilia test. ""e in ad on kr· h""
vimata. Hoonet katab kõrge viilkatlls, katteks 1 aast. Bää.st - "
karniis on lai ja lih

a profiiliga telliska.rnii •

keskosa on taandatud laiaks Ul.ualuseks, mille

sifassaadi

ea kolm

avaga

kaaristu. Selle võrdlemisi kõrged kaared toetllvad kahele saledale n ljatahuliaele telliskivitulb ale, millel talumvöö. Selline vöö on ka k a ariat u äärtel seina • Hoone võib pärineda
tOf

- 2 j. II pool e kesk elt.

ark on väik se , 2,5 ha, omab liht sa
~

vabek~jUlise

pl

rin gu,

eiseesõid~te

l siis ki ka allee frag men te. P g1 on peah oo
ne asetat~d künk eael e, tem ees on väik e välj
ak j
taga
laSk uval relj eef il hõre par 1~uistu, mis t1he neb
par
äärt e1.
Peah oone OU,u rest avan eb avar vaad e maa stikk u,
sest hoon e asub
parg i serv al.. P arg1 tllu.m ikUs esin eb p~ude rUhm1
tam.i :
pärn -kuu sk-l ehis ja kask -tam m ... ärte l esin eb vah
ert. Eks ooti de t märk imis Täär ed on euro op
alpi seed ermä nd j

lehi sed, peaj as toom pihl akas ,

märk imis väär ne

eu~r

hari liku robi inia ek-

sem plar .
Park on rabu ld avas seis und is, esin eb võ s

tal

~~dub

tu.m iet, kuna

fank tsio on.

Xfll asta tu

viim ati 1975 . a., p1ld 1sta tu.d 1965 . •

•

j
iitlimõis.
sovhoos ( angaste kihelkond) •

_

eahoon
..._._..,_
__..._.....

on hävinud pe

jä.lj etul t.

K<Jrvolhoonei d o.n säilinud vähe,

pal~ud

neistki olulia lt U.mb r

hitatud. Asuvad maanteeristi ja paisjärve pii konna •
on suur kahekorrusel
omalaadse aoklikorrua

e hoone, millel

korrue

Omab lakatube hoone o tstel. Ehitus

on kroh imata maokivist seintega, kus akend
lud, karni1sid ja nurgad

la~tud

plokkid~nn.

murdpoo~k

Hoonet katab

alum~e

küljed, p•llvii-

telliste t, viimased ·hambuvate
lpkatuse, katteks 1aaat.

11aa marrujoonel on lai ja profileeri tud lauast vahekarniia,

K

kU.lgfassaad idel aga profile ri tud lai telli teat rää.atakarnii s
d on suured, pea ruudukujuli ed, 6-ruuduli ed. Poolviilua

esineb keskse eu.ure akna ktUged l ki tsaid Uh poolse d ja 3-ruu
dulisi aknaid.

lgsel t on siin aga kesk 1 asunud ee

Hoone Võib pärineda XIX saJ. III veerandi

ent aken.

•

___! on pikk, krohvi tud. kivihoone, mis kaasaj

pea täies uls-

tu ea Umber ehitatud. Omab kiteaid nurgaliseene , jälgi kõrge
kaarega Ustest. Ehitus Võib pärineda

n

aj • II pool

algu-

sest.

.

suur telliskiViho on , jdllel keskeele kabekordsel

korpusele liidetud palju tihekordseid juur

on kaase.j al võrdl misi suure
sed on väikesed,

bi:.tu 1,. Hoone

ulatuses rekonetrueer itu.d, Al -

baiihtlasel t paigutatud aknad, nurgal.isee.ni

ja viilkatuse Viilukolmnur ga tipuosa rõhtlaudvood rdisega
pu.i tosa. Korsten on kaheosaline: altlmine osa on nelj
kaheastmelin e telliakiviko rsten, m1
n a ga. Al01e ehi us võib pärineda XI

ahu.lin

kõrgendatud metallkorstaj. IV veerandi at,

ida

pidevalt täienda ud hiljem.

\0~

- 2 -

1 t-kui vati on su.u.r ja m ssii"f 'lle tellis kivih oone kroh vikat teta seint ega. Hoone on kaetu d väga kõrge viilk atuse ga, mille
s

-

hilise mad tuleJD UUrid . Katil sekat teks on vorm ikivi, rääst ad on
kitsa lt U.leu .latuv ad, sarik jalad on kujun d u.d. Hoone nu.rga
d

on tagas iboi liku lt liige ndatu d nurg alise enide ga, viilu all
on l.ai vahev öõ. Viilu on iiks karge kaare ga viil.u aken. !teise
~ad

XI

põhio sas kaasa j

\imber

h1 tatud . Hoone VÕib pärin eda

saj. II poole kaok el t.

Park on pikli k, toetu des külje ga Laatr e jõele , teise lt
külje l

piira tud maan teega . Jõe kalda piirk onn s järsa k, mille all
oli a ar a s, nüü.d osal. t kinn i kasva nud. Parg i kesko sas paikneb pikli k välja k, .mis liige ndatu d vähe ste puude rühm adega
kont rasti prin tsiib il: tamm -lehis , nulg- tamm , lehis -9är. n,
kuusk -tamm . Plane ering heas v baku ju.lis ee stiil is. lgne teedevõ rk ko~ lll.atu ses 11kt1 deeru nud, kuid jälgi tavad mõned
alg•
aed vaba lt lookl ev ad j algrs .j ad. Parg is on 28 puu- ja põõsa liiki . P ea1e eelni met

ud kodum aiste lehtp uude on mand !uuri a

pähk lipuu d, siber i nul.gu , hobu kasta nit, euroo pa lehis t, pensilva ania saart , .mand~uuri araa liat. Palju on põõsa id - eksoote , mis noore d, hilju ti parki istut atud .
Parg i seisu nd hea, ta on asul.a k sksek s pargi ks.

Ulast atud j

pildi atatu d l967 .a.

.

ATSI .mõi
Kaagjärve

~ahoone

-

ehi tu

( icb.m

k/ ,

shof).

oolmõia.

a Ko.mmunaalettevCStet Kombinaat ( alg
kihelkond, Val ga linna l.irkond)
V

on väike krohvitud puithoone, ahekordne. Kaetud on

laastQkatte a Viilkatu ega, millel laialt· leul

t~

ad

räästad, viilud pUstlaudadega. Hoone nurgad on kujundatud

.

ki s ste nur aliseenide ga. Ho ne aknad on suured ja kõrged,
6-ruu ulised. Kõik avad on

iiratud kitsaste

iirdelaudadega,

mis ülal on nurkad l pikendatu.d ris ina. Ak nd
pui tkarniis. Uksel on kits·

3-rllud 1line v

all on ki taa

gmik. Hoone vÕib

gus st, ta on kasutusel kor eritena ja

pärin ed

heas seis

dia.

~rvalhooned

paiknesid põhio a

hoovi

ber, mille ühel äärel

on peahoane. Valdavalt on ehitused hä inud, nad olid pui 1.1at.
~-väike

maakivist ja aidust hoone,

kattega viil atusega,

a kaetud laastu-

llel Uleulatuvad räästad. Kiviseinad

krohvimata, on Vä1k , krohvimata telliatest juurdeehitus ke k
osas.
~

oone

~ib

X saJ. lõpust.

põhio as pärineda

n keskmise suurusega, kuid

rilise kajandu.se a.

a

Umbritseb vaba i tatusviisiga puistuna pargi südomikus Paiknovaid hooneid, mis

asetat~d

gis väike vUj ap~u.aed.

hoovi ümber. 5

sivälj ak~l t viib

sirge tee. Põhiliigid on vaher j

~ti

aset

b p

aan eeni alleega

aar. Pargi seisund eba-

rahu.ldav, on risu.stust ja võsa.

Ulasta Qd ja pildiata u.d 1972.a.

JO~

31.

thof ).

tiütli mõ1 s.

Riida j a. k/n, Lj ahho vi nim. kolh oos (Helme kihel .kon d).
~ahoone

on hU inud , ta riism

··11in ud. no on" ol

olid veel 1975 •• osal i elt
keskm ioe suur useg a U.hekordne puith oone ,

mill el oli l

- tu e hoon a ot t 1. Ehit ust katt is S-ki vi ~t ega
pooll colpk a.tu.a , mill el oli kUlg fassa adid es ja poel viilu
kelb a~ olmnurga

all lihtn e eend uv laud karn iis. Seina d oli vood er aUd rõll 'tlG.Ud ad
, nurg ad ·kue tud liaee nilaa dset e k -· tela udadega . Aknad olid ~õrdlemi i suur d, -ruu dulia ed ja omaa
i
pro ileo rit d piix dela~du, mill el liig~ldav id rombik~j
ulia~

laud u, n . gad aga kvaa derl. õike liste pui tplok ltide ga.
Hoone
esita ss adi kes e oli eaud uv ke Y~iaaliit peau kaeg a.
• ~ust
i;.;l.tt

k

,-

is viilk a. u.s Uleu latllv

e rääs taate ga. Nu:('k a:lel olid swnu.-

ti lisee nilaa dsed nurgalaue;..d. Auu.mid hoon es olid an:C:1laad
sed,
nend e erine Vaõt suur uses t ting itun a aKnad paik nesid ebaU
btlas
~e

ah-ede a. llli1 tu.s võis parin eda

·xrx

-

saj. I pool.e lõpu st,

jäet i mana 196o .a. lõpu l.
~rvalhoone1d

oli

m~isaSU.damee

Yõrd lemi si palju ., kuid

osanei~

on haja li kahe l pool jõge , osa aga riihm as parg i. kiilj
el, peahoo

nega ansa mbl1 l1sel t oidnm ata. Oluli aema d on:

...l.1

(?) on suur rõbtp a.lkh oone kõrg el maak ivist sokl .il.
Sein ad
vill i ta.d tabu tud 9alk ides t puht a nllrg aga. oone t kata
b sein -

test kõrge m pool kelp ka tuo, katte ks laas t, rääs tad on UleU
lntuvad. Vähe sed aknad on suur ed, ruud ukuj u.lia ed ja 9-ru udul
ised .
Esik ülj 1 ka väik seid , 6-ra .udu lisi. Omavad laiu , l.iht sa
prof 1leer1 ngu.ga .Piir eela udu. sikti lj .1 on mitt e l.ai, kuid
tigav ulu
al.Wl e. Hoone võib GJ.la peah oone a e.m.aealin •
Laud ad mood ustav ad hoon eterl.Ulms., ku.s domi neeri vad kaks
"L"- tähe kuju li el · liide tud suur t a
vila ut a . anem neis t on hi-

tatud lõbu ud maakiv·de st, krohvimat a müüridega .

oono on

kaetud viilkatus e a (katteks eterniit) , millel kitsalt alaulatuvad rääatad. Avad on kaasajal Umber ehitatud. Ehi u
võib pärineda XI

saj. lõpuveera ndist.

oorem 1' 1 t on lao

plokkidek a klombi tud maakivide at, krohvimat a ee1ntega.
ust katab sama i viilkatua (k tteks eterniit) ,
kõr~m.

d

hi-

is eelmise t

Otsviil on püstlauda d st. Avad on ääristatu d tellis-

taga, on kaetud lameda kauroga. Aknad, mis paiknevad ühtlast vahedega, on suured, 8-ruuduli sed ja kõrged. Ehitus võib
pärineda

saj. algusest.

Tall on aida juures väiksema puitabitu sen • 'a on rõht alkidest seinte a. jo puhta nurgaga. Hoonet katab seintest kõrgem
poolkelpk atus, katteks laest. Rää tad on kitsalt aleulatuv ad. ·
Säilunud on pool hoones"'·. Ta. võis pärineda
X saj. keskelt.
-~ierei

on suur ja

ti~behitustega

krohvimat a seintega.

liigenda

~d

telliskivi hoone

oone põhiosa on ühekorrus eline,

uid te

'
al on k a ajal. suuremas osas välj, ehi ta tud laka.korru.
e. Uu

on ke. viil.katus . .doone seinad on lii endatud iga k he ava va._.'3~

ase ~e va li."eeni a, ka nur ad omavad nu.rgalise ene • .Akna-

lalld ad e j onel kulge
U

~

k1 t

.1 · a ak. ...ndel on 1 i

l

as vahekarn iis. Jimsiga on ka e okk
tc~lis·

·· iged,

is nurkadel tug -

vasid katiav kaar 1llus on lameda kaarega,

eillu.s

kohal on ki aas kaarfroüto on. Aknad on

sad ja kõr ed, 6-ruuduli sed.

~oratan

ae jQUres

on kõrge, tellistes t j

lj tanuline, omab U.lal vanavöö ja on lõ. et tud laia

iga.

oane võiu

ärineda

~

saj. IV veer

oh

arnii-

dist.

Park on keskmise suurusega . Pe ahoone on a '"'etatud

daastangu.J . , jõel on

k~t

hne jõe k

isa .kohal paisjärv. Hoone ja veepiiri

on ki saa ainult d koratiivp õõsaete a kujunda ad aed,

r

•

mis jättis

aated jõele ja pai järv le vabaks. Hoo e et

ga

- 3 jääb ringtee ga piiratu d Väljak , mille äärtel vabak:u .juli te
\

rü.hm~

de

võ r dlemis i tiheda i

tu. tusv11 iga puid .

ad a etatud

kontra stee es e gruppi des e: nul -pärn-h õbepap pel. Jõ

Pargi ees serva

Aed
park
des ,

aga. ka

eid äärista va.id kuu.s'e j

suunas kulgeb d1agon aalne tamme ja

äarista vad lebise , elupuu de ja
abeku.j u.J.ise ke kosag ja
is nimet tud,

G

eg

a"ud

vas

i

ee a on

u.lg,

puu , on ka sir li t, pu.nale llia

ia .. Park väga h

ahtra r ad .

ind · ud palsam nu.lg, siberi

lää

puid oli m .

1tra allee.

ega.

, euroop .. lehis. Põõ

vä~rsem ....id

ridu,

t

tiilis ääreal

leh

.. la

del

amm-par Tlehis ed, ku.s hulgas vertik aalsei d nulgi.

on rühm

peahoo n

k

s·te hUlt:.as kõige enam. lwnem.a rj

en
j

roosi . P arg1 tähel panu-

eebiku tamm, mJ.s hukkus 1967. a . toreisund 1e, funk siooni ta ja hääbu.v •

a i 1975 . a., Pildis ta t:td 1967

•

(I f

--, -

32. #OT!A mõi s (Sc harl otte nho f).

Oru

~n,

·u lim õi.

Valg a sovh oos (San ·ote kibe

ond ).

-

Pe· 1oone on v··1k e tthe kord ne kivi hoo ne,
mil lel tube lalt ako rru-

sel hoon e ots tel. Kau saja l on neid raja ud
ka kesk osas , mil laka
atud katu sele k u eakn a1d. Hoon t k·t
b sein test kõr g
.ool kelo k tus (ka ttek s ete rnii t),
lle l külg fa saad ides

ja poo lvii lu kelb ako lmn urg

all l

j

een

~

,

aa

va pro fi-

leer ineu ga rää. stal' a.ri iia.
jf tk tud 1

a larne d

ool iilu . el.l on ta krep 1 ud ning
vahe vöö ga. Hoone e i:faa se:.a dia ku.lg eb

rä·· ·tak ur iisi t kWl i o,4

-J.l:lLlal 1. · . j· pro file erin gug a

v· evöö , mid a toet ava d sok lilt tõua vad pila atli
d.

t· sli.)audis nel i.

clts äär is ~ :vad

ake nt, kak s aaet sev

,

nurk

hoon~

el, olle

kesk telj el

id on
paiknev~t

nu.r gaat taan dat d kun i

15
• amala.adsed pilCJ. t id on ka otsa ..Ca ssaa di nu.r kade l.
'r gakt ilj el p stri d pu.u~u.vad. PJ.l atri tel on sok
.lil mad al
pjed eata al nin

vahe vöö u kaa nilt pro file eri ud kap itee l.
Sell e koh al o.n pila s er pike nda tud ü.le ab
Vöö ja omab kap

tee li ka rää stak arn iisi l.

on pe

i-

neli nur kse d, kesk mise

s urus ega ja 6-ru .udu lise d, omav d laiu . val
end atud , ku.id een dum tuid ääri seid . ool viil ua asus alea el Uks
aken (nUUd 2),
mis kiiJ. gede l oli äär ista u.d väg a väik est
ne inur kse e avad eg lakk
oone katu sel paik neva d sü..w mee trili alt
kak s kor stnap iipu . uu.mid on hoo nes anf ilaa aed.

Ehi tust võib luge a

aro kks tiili s hoa ne·s

vee rand i t. T on k autu sel elam una ning pe
on h as seis und is.
rval hoo nei
rate

on v::.:.he' na

tema taga

p ai nle

III saj. IV

e rem onti l97 2.a

d pu D.h oone lähe du.a ea, pii-

auv t hoo vi. Olu .li emad on:

_i t-ku · vnt i on Väik e maa .kiv ih one, mil
lel kroh vi ud sein apin -

nale uJ.a tuva d m akiv ide põs d, kroh vipi nl deko
re r1 ud kiv ili?

killustikuga. Hoonet katab laas ukatte a viil atus, mis pärineb l9o7.a. Umb rehitusest.
luka mnurg

tipp

gne oli poolkelpkatus, nUUd vii-

ä1detud Ptistlaudad ga, räästad üleulatuvad .

Seinad liigenda· ud krohvi tud nu..rgaliseenidega ja laia vahevöö-

g

poelviilu all. Hiljem

01.

mõned hoone nurgad tugiatatud kont

raf'ol.'asidega. Al.gseid avasid piirav k:rohviää.ris. Hoone aJ.g1e
osa v ib pärineda

s · j. keakel ·c.

Lsut on Dikk noon::., "illest oo 1 kroh
pool tahutud rõht alkidfJS
laaotu.ka .. "JTa

ed j

iilkatus, Ulillel üle latu.vad rää tad.

ame1ad.

dist, puitosa
~t-kuivati

ata maakiv seintega,

puhta n 1r a a. Hoonet katab ühine

e>Jineb laiu. krohv · ud nur.
v~iik

i

ee,Jfle.

rivio a võib

mad. on

ärined<;

viosal

õlem.il hooneosal
I

saj . III veeran

saj. algusest.

on suhteliselt euur lõhutud maakivist krohvimata

seinte ga kahekordne hoone, mis kaasaj aJ. ti..mber- ehi tu sega õr gendatud ja uue katuaega. Hoonel on algsed võrdlemisi suured ja
lamed

aknad• kaetud vaevalt

ajutava lameda kaarega, 4-ru.udu·

lised. Omavad ecnduvaid tellisääriseid • •~ad on pai
rühmi i ja Uksteise all at .mistõtt11 puuduvaid asend av
aknad, mille põhi ei ole krohvi tud. Hoone võib

ärined

tatud
petikviima-

seit sajandivahetueelt.
vtig& vtiik , CJli algselt ilmselt väike re

J.aarne aed

t a ja peahoone vahel, mis .nird liigenda ud mone vabalt paigu-

tatud

paudcrUhm~

a, n i

a kõrval ssuva väikese aia ümber.

Lii ideet on kon rastse

ammed, ku sed ja saared. Vahetult

peahoone seinte ääres on madulaid dekorutii· p õs
t

akülje~

on hoov.

El!'

·

d . Peahoone

s i und on rahuldav.

Külastat ud Vi im · ti 1975. a., pild ietatud 1972 . a.

,

•

"

·33. LÖVE mõis

(Louenhof)~

ü.U:tlimõis.

· iidaj a k/n, Lj ahhovi nim. kolhoos (lielme kihelkond).

\

Peahoone on hä ...linud peei jälje·bu.l t~

oli suur kahekordne ki-

vihoone lakatv.btldega hoone otstel ja madala soklikorru.sega.
Hoonet kattis kõ!' ee murdpoolkelpku.:.t·us, mis o.ruas profileeri tu.d
vccl e- ja räa . . taks.rn1ise. Ots<-:fassaaäides pailmesid poolviilu.

all ja korruste vahel vahevC.H3d. E::li.fansaad oli liieendatud
pil.; str1 ter.;n, mis ääristaGid tiib['il?.l .Paiknev

d aknaid • .Ala-

J

korruse aknad ol:l.d väikesed jo rutldukujtllised, 4.-ru.udu.ga,
peakorruseks ol · II

orrü!=), ku.a olid kõrged, 6-ru.udulised ak-

n· d . ' ibadel paiknevai.d:

ilastl~

teg"' erdl..datu.d aknaid kat-

id segmentfrontconid, tei te Kohal oli sellel
p2.•ofileeri t~Xd

sim~s.

I oo.ne asii'l:.\ssaadi

sam al lai x6du. Hoone oli seega
~a.j.

k~skel

Kõrv~ne~st

paiknee 4 iimar-

b:rokkehitus XVIII

stiiln~

I I poole8 .. , ta. lammutati veel l97o.

ko~ruael

aG~.stutel.

osa ooodu.stab peahoonega teataval määral seo-

tud ansambli esiväljaku küljel, o a pailmeb aga hajali mõisa- .
südame ümber avatud maeatikua. Olulisemad säilunuist
__tcli tnej 011~j_q ( ~t)

on~

on keckr:u.ce ouurusega Uhekordne krobv1 tu.d

kivihoono, mis koetud seintest kõrgc.mu ja S-kivikattega pool-

kelpi,ntuoega, .millel kJ. tsas, astmelise pro:f.'iili a räästaka.r-

n is. Hoone nurkadel on

kits~d nurgal~see

id. Avad on ra

tud ..;i tosnts krobviäfu·istega, algsed a..'m""'d on seejuures ki ts~d

ja

kõ~ced,

G-xu dulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I

poolest või selle al

-

~at

~sest.

on keSAmise suuruseg krohvitud kivihoone, mis kaetud

' eeintea·t kõrgemt-\. ja S-kivikattage poolkelpk tu.sega, millel
ki tsae ja as t elise profiili a

.diä~

on e amvähem sü.mmeetriliselt 4 su.u.r

u.ka1"n1is. Esifassaadi s
ust lamedate kaar·cega,

- 2 üks nci

i

'

on

itsam ja kõrg m kaarega, mia esindab aat

al set kuju- Igal uks 1 on mõlemil äärel aken.

tud kaar atikuss
akn

·a,

need on

ja on ki ta

On ka

anamaid

ähe laiemad, 12-ruudulise d. tieega VÕis hoone
~III

elt pärinad
ehitatu •

-r~udulieed.

eed on aset -

saj. lõpust, mis hiljem osaliselt ümber

lgect ehi usaeg

tähia"&ab barokne me

al~ist

tuule-

lipp; 17$0:

(?) on ··
hoone otatel,

~elj

kord n e

e ist

u.:i tboo.ne,

·ing1tun~

illel

ube lakua

Uhel küljel kõrge kivist

soklikoi·rus. Hoonet katab laastu.katteg a poolkelpkatu .s, millel
kit alt üleulatuvad rää tad. Seinad on vooderdatud rõhtlaudvoodriga, nur ad ka tud kitsaste pü ti te nurgalaudade ga. Hoo-

ne aknad on 2- ja 3-pooleg •
pooleg~

aknal on 18 väikest

~

äilunud vanu. ra mistikke - kol.me

autu, kuid on ka uaemuid, 9-ru.udu

lisi. Aknaid äär1stavad lihtsad piirdel

. ., ietavad pool viilu.

on ka k::
vii~atusega.

mine nei

nelinurksed väi eaed lGikaaknad. Lak
"tU

UuntL massil:vne. Hoone aiakilljal on lah ine

· tua võib

vi

ee ehi vlt

sej. algusest või I poolest.

poolkelpkatu a, katteks .;;>-kivi, k.iilgfassaadi ·

u~

eesl'Uum, mi s
lk~.! 1: ~ee;a.

al on

on kaasajal mu.u.cl. e tud ilme a.

d laiad j s. eenduvad lau.dk

nt'l. koad akn d j ..
väil~e

kaetud

krohvi tu(~ kivihoone, on ü.hekordne, kuid kõrge.

Hoonet katab kõrt
1J.h~'1

_a

ärinedt~

K ivati on väik

õ.oo on

e 1eeakoaas väike katu eaken, mi

val-

at sel on uUmw,e riliselt 3 korstnapitei , kesk-

t 1 pui toaJIU!luetel.

kör

ad. Lakatoa akent

e

niisid. Väikesed neli-

p ilmev .. d süsteemi tu.l t. Hoonel on ktilj

· o tud krohvikattet . maakivimüüri de ga, kaePõ' i .oone võib pärineda

saj. kesk 1 t.

ui hoone, mis kaetud laaatu-

kattega viilk tusega, rääs'ad on

laial~

ü.leulatuva • Seinad

kaetud rõhtvoodriga . Aknad on väikesed, 6-ruudulised , ä .. 1 t

11!1-

~ud

piir dcl aud de

~,

m~

Ula l nur kad es pike nda ud. Omab lah tise kut uoe nlu seg a esik u hoo ne ots al, mil
le viil ka ust toet~
V d lil ·Ls[.cl nel j vah ulis ad
ambad. Hoone VÕi b pär ined a Viim a
s lt aaja ndi vah etu selt .
suv eho one (?) mil les on h 'lj ... .m su.nu ...u.·
orr use l sep ikod a.
i
u sel t on elak orru s
· '"i L <;.!j ~lCLUiO.) uwni Ule san deid .
eis ei kor ~ d o id kes ~usel elur uam den
• Hoone on keSkm!

-

ja löh utu

m~ukividcG

, uVa d äär ista tud tell iste ga.

ein e

kor rus on pui dus t, rõh tlau dvo odr iga. Kõr
ge viil kat use all on
ve9 l kol~ondaKs kor rus eks katu zek orru s,
mil le akn ad ava nev ad
esi~aseaadi pöö r tud kolmn
rka es vii lus . oon e esif ass aad i
sein apin d on kea kte ljel t taan datu d kog u
fass aad i'pa rem a ~iiv
ult tuse s. oone·" k . . tab laa stu kat teg a
viil kat u.s, .mi llel väg a
1 ial t aleul~tuvad rää stad . ~sif ssa adi s
on nad een datu d väga laia J.t, nii et nad Jtc; av d fass aad i
eis el ja. kolm and al
ko •rae el een duv aid lah tisi rõd usid . iim
ase l korr~sel on rõdul kan aep osti d toe tatu d räa sta ni. ·eed
on bal lus tril e läh edas e lõik ega nel jata hu. lise d pu.i ~tulbcd.
ääs taid karm avad
kon soo l tul d, mis t· _u u.d kun s tipä raa el t.
Samas la · ia on tahu .u. kõi ki e rõdu dc kan deta led- kon soo lid
•• :õda
aää r on
kau nis t ud k s lain elis a lõikeg~ või kolm
nark sete väl jalõ ige e ääri slau agG i, I·õdu rinn a tir; omab aga
bal lus tril aad set e

kuj und iteg a luu dka t e. Ala kor ruse akn
,.d on pea ru.u duk ujul ised

4-ru udu lise d, s

m~su

usGd on laka kor ruse akn ad. II kor ruse
aKnod on a a suurem~d ja kõrg ema d, 6-ru udu
lise d. Pui tosa ake
del on laia d piir del· u.ed .,
lle l nQr kad eo kva ade rlõi ke
pui
plo 't d. oone kat use l on kar niis ide j vah
evö öde ga kor sten .
See a on ehi tus his tor itsi stl k1s t"" l"s,
kus rik kal iku lt
talu arh itek tuu rilt või ka las aits ism ilt
laen atud altl akt ilia
\\~

- 4 -

e e.men

•

:e. või

ärille da TI

r.k on vä.i e, 2 1 a. Pl
oru kalda l nin

pargi l

on peaho ne a .. eme

saj. I

ering~lt

ori a

tud

v

rand i at.

on vabak ajulin e, paikne b
augva ated.

1 Lt •ud s: tamm-v

an ambli ks.

ar i

ed.

ud

uid, p

Ulast a ud j

on

ärkim isväär seim

on aga ü.k .ik i'ra.se ri nula suur eksem plar p · gi
kuiv

õhios

pärn riih.mit1 • .Ä .. el, oru. veeru l riihm

vene ja euroo pa lehise id, taust& ks t

ar

e akosae

es avar esivä. ljak, mis seob va.,.de t s par-

ki äari::t tavad hoone d ü.h sek

t m.m_de vahel .

ergi

seisun d r

~ldav,

esin

gil ei ole ots·ta rbeka t

pild istovu d l967. a.

sik.. ljel
õs""st wnist,

u.nkts iooni.

,.

34.

IKA;TSI mi51g ( urri atz}. ImrvaJ..mesis, kuulu s Kärst na
Jnaisa jWU'd e.
Riide. j a k/n, Lj ahhov i nim. kolho os (Helme kihelk ond).

!e§ho on

on väike Uhekordne tellis kivih oone krohv imat
eintega. Hoone kattev k tus on kaasae gne etern iitkat tega viilkatus . Hoone algsed aknad on keskm ise suuru sega ja lamed a

kaare ga, 6-ruu dulise d.

pailm vad ebaU. htlase lt, o alt paari ti. Hoone esikü. lj 1 oli väike palko n, is ei ole säilin ud.
ad

Omas vaid osa hoone t hOlmava keldr i sissep ääaug a välja st.
Ehi tue võib .Pärin eda XIX saj. lõpuv eerand 1st, ta on kasutus el osalt korte rina, osalt h inaltU. u.nina ja on rahu.l davae
se1sW ldis.
Kõrva lhoon eid oli mõisa s Yähe, needk i varem eis. Olulis emad on:
....

kaut oli krobv illlata maak.i vist hoon • kus hoone nurka del kasutatud lõhu ud ive, avad kUl@Bd&l tellis test hambu vate plok-

kiden a. Hoon t katti s pool.k elpkat ue. suured lalldau .ksed on
kaetud võrdle misi kõrge te kaarte ga.
itus võis pärine da XIX

....

saj. IV veera ndi st.
Viina vabrik (?) oli suur .maakivihoone keeruka.l. t liigen datud

korpu se a. Osa seint est omas krohv ikatte , osa aga oli katte ta,
lõhutu d maak1 videst , nurgad seeju~es tellis test hambuvate
plokk idena. Omas nelja tahul iee kahek ordse tornil aadse eendu va
o a, illes kõrge kaa:re ga uks ja samal aadaed petika .knad. oone võis pärine d
~

nx

oli väga väike j

saj. IV veera ndist.

vabak uj uliae plarie eringu ga.

sudes laia

oru äärel on m stiku s kauge le märga tav. 0 as väike se esivä ljaku hoone ees, mille äärte l ulatu sid kõrva lhoon ed. Tagak ülg
aa paikne b tihed a väike se
sa r, tamm
sund i

j

u stu äärel . Põhil iikide k' on
akeiku d kantru staed kuuae d. Park on halva s sei-

ja hä.v · as. E 1välj
on lauda hoovi ka.
"1 etatud ja pildi tatud l97l.a .

li_ l

•

35.

ierothhof). BaUtlimõia.

'
'

Otepää Ir/n, Otepää aovhoo

(Otepää kihelkond),

}! e ahoone on hä 'Yinu.d. Hoone oli ilmeel t väike p\11 tehi us.

Kõrvalhooned valdavalt sam ti hävinud, nad paiknesid mõnevõrr

baJu atlllt mõiaasUdame amber, olid

amuti

pu1d~st.

Olulise

mad on:

!!!

{?) on rõhtpalkhoon e tehut\ld palkidest ja p\lhta nurg

Hoonet katab s inte t kõrgea poolkelpkatu a, kattek

a.

laast,

räästad on U.leulatuvad. Hoone keskosas on lai ulualune, mis

toetatud konaooltalad ele; või id olla ka mingid puitpoetid,
mis ei ole säilinud. Alles on. ka v
ehi tatlld elamu.. Al

e

d Pool hoonest, millease

h:l:tua 'YtSis pärineda

n

saj. II poole

keskelt.

,

Laudad olid väikesed m.aaki ibooned, säilunu.d vaid madalad Ya-

remed.
Park

on väike ja vähe te puudega avara vab planeer1n

toetudes

ga,

eeru.ti järvel , ku.hl1 peahoone j uu.rest avanesid ava-

tlld vaated. Rohkemalt on erine'Yaid dekor tiivpõõsaid, eriti
sirelit. Pllude t kasutatud vabert, saart, ku.uske. 'fark on
hääbunud.

Külastatud vii ati

~974.a.,

Pildiata ud 19 7.a.

'

36.

..

'

igi õis.

ppelshof).

Otepää ~n, Ot pää sovhoos (Ote ää kihelkond) •
Peahoone on väike ü.hekordne pu.i hoone, mis
(k

teke

dera

tern11t), sellel
rõhtlaudadega.

t~d

aetud viilka.tuaega

al ulatuvad räästad. Seinad on

knad omavad kaasaegseid raame, kuid

gaeid, 6-:ruu.duli.si. Hoone esiküljel on lihtn

on k

s ga katmata p utrepp

voo-

pe~ae

ees, mi

varikatu-

asub kesktelj 1.

itus

4

võib pärineda XIX saj. lõpust, ta ehitati Umber ula ualikult
1920.a-tel ning on kasutusel elamwna, olles heas seisund
ni tuba hoonest on G.\ulf!-öie me oriaalmuu.aeumiks.

Kõrvalhooneid on

ähe, ril1

tatud Või laiendatud.

ad

ed neist kod anlikul ajal iimber ehipaiknevad väikee

hoovi iimber pea-

hoone ees. Olulisemad an:
Lau.t - väike, t ibehitusega tagakaljel liigendatud maakivihoon
f

krohvikatt ta mUUridega. lloonetiib

katab laastu.kattega

Vi1l- ja poolkelpkatus, niillel tileu.latuv
ärineda

n

oone võib

saj. lõpuveerondist.

_!! on väike rõhtpalkhoone, mis k etud
ka~soga,

rääetad.

laas~~attega

poolkelp-

millel tileulatuvad rääatad, Hoone on r konatrue ri-

tu.d suvilaka, algne ehi ua vlsib pärineda viimase sajandiVahetu

so piirilt.
Park puudub, on suur aed ja sell

kuid pärni j

ii:re

peahoone taga iiksi-

kuuski, noore aid lehi eid. Aia

vepoolsel nu.rgal on aga väga kena vane

tagak~jel,

pärnari.ihm, mille

jär-

oo-

dustavad tihedalt akst ise kõrvale ringina istutatud põlispuud.

Pär.nade all on asWlu.d istepinE;,i.d Ja laud.

isasUdamik asub

LUpli järve kaldal, olles suhteliselt avatud maastikus ·kuplite
Vahel hästi marke r i·tud puud rü.hlnaga ja maastikku avatud hoone-

tega.
Külastatud viimati l97o.a., pildiatatud 1968 ••

37. Q

.... Paetora at ( Odenp h) • .K.iriku.mõie.

Ot pää

~n,

Otepää eo hoos (Otepää kihelkon d).

~oon2

on keskmis e suuruse ga ühekord ne kivihoan e, millel reljeefist - tingitun a on 'väe;a kõrg sokliko rrus ta aküljel . Tube on

kalaka s hoone otstel. Ehitus

k tab seintes t kõrgem poolkel p-

k. u , millel katteks vormiki 1. Omab külgfaa s edid s ja ooolviilu kelbakol mnur a all profile ri·tad k1 tsa eenduva rääatak arniisi, poelvii lu külgede l katuse äär Ubtib seinapin n ga. Kor~us
tevaheli ne lai vahevöö on ool v11lu. all, sokkel aga rald tud
imsiga. Akn d on kõrged ja kit ad, 6-ruudu lieed, poelvii lu aknad ag madalam ad, 4-ruu.du lieed. e id äär is avad ruuduku juliaed
lakaakn akesed. Esifass aadi paremal tiival paikneb väike puitpalkop., mis o a lõpliku Välimus e omcnd anu.d tänapäe val. P alkoni t
k tab väga l

e viilkatu e, aknad on erisuuru stee nelinurk a te
ruutude ga raamiat ikuga
1 oonet kasutata Ase adminis tratiivru u.miden a, ta on heas
seisund is.

oone VÕib pärined a XIX saj. I poole al.guees t. Hoone

on mälestu stahvel Jakob Hurdale (1872-18 80).
Kõrvalho oned on reljeef ile vaatama ta peahoon ega ansamb lilisa
seoses ovaalee väljaku külgede l. Olulisem ad on:

-

Ait - väike krohvim ata

aakivimU .üri-

dega hoone, mis kaetud poolkel pkatu-

Ait

0

sega, katteks osalt S-kivi, osalt
uue vormiki vi. Külgfas saadides omab
astmelis e profiili ga laia telliski vika.rniis i,

all oli

ool vi ilu kelbakol mnur ga

l~udkarniis.

esifassa adi

ulualun

Hoone keskel on
kahe arkaadig a,

mis toetuvad lintsale neljatah ul1eele
t lliakiv itulbal e.

aared on võrdle/29:.

- 2 -

ad on äärieta ad telli te a.

isi kõr ed.
d~uj~ised

j

4-ruu ulieed.

end

ümbruse

~~

vad on ruu-

seinapinn

valgenda ad lai äärie. Hoone võib päi-1n da XIX saj. keskelt.
Laut-tall on

ke~~se

suurusega segaehitus,

ille sein poole

kõreuseni krohvimata maakiviat, kõrgemal tim.arp
nurgaga.

gist rist-

oonet katab la stukattege. ja ü.leul tnvt.te räästae-

te a viilkatas, milles tagaküljel ltatu.see v··ljaehitu.at na
lakaluu.gid, samuti kaetud viilka.tusteg •
huvip 1:Ckuva esifassaadis om
risaliitehi~at,

oone põhiplc.

on

tiibad 1 kaks eenduvat lähikest

tagakUljel on nurgad aga laialt ära lõigatud.

Hoone võib pärineda

X saj. lõpust.

Park on väike ja rilise kuj

du eta hõreda puistuga.

lanee-

ringQ tuumiku moodustab peaho ne ees asuv ovaalne esiväljak,
mille äärtel

ahtraid, saari ja rikkalikult sireleid. leid ka

hoone taga, kus sam ti väheselt puid. Pargi seisund rahuldav.

KUla tatud viimati 1972.a., pildietatud 1968 . a.

\

\

•

38.

Odenpä.h). R11gi.mC51 •

Otepää k/n, Oteoää sovhoo

(Otepää kihelkond ).

--

Peahoone on väiksem tihekordne pu.i hoone, mis
se~u

k~.etu.d

viil.katu.-

{katteks eterniit) , omab Uleu.latuv eid räästaid.

uetud rõhtvoodr i a.

Ubtl~

kuid kõrged aknad omavad k

te Tahadega keSkmis

einad

suurusega

saegse1d 3-ruuduli si raame, on

ääristatu d kitsaste piirdel' dad ga. Hoone on nii esi- kui
tagafassa adis väikesed puitpalko nid v11lkatu~te ~11, millel
erisuurus te

nelinurks~te

ruu.tudega raamistik . Hoone võib päri

neda XIX saj. lapu t, verandad aga hilisemas t ajast. Ta on
ke.su.tusel elamuna ning r· uldavas seisundis .
õrvalhoan eid ei ole palju,

uid

n~d

paikneva

võrdlemis i

kompaktse rQhmana peahoohe kUljel. Olulisema d on:

A!! - väike krohv1mat a maakivieh itus, mille k1v1devahed laialt
(

krohvi tud ja dekoreeri tud ltivikildtt dega. Xrohvi ud on aga
esi~assaadi

keskel aseteev kaariatu pind. Siin on kesktelja l

lai, l3111eda kaarega ava, kiUgedel kitsed ja kõrge kaarega av
Kaared toetuvad 11h ·aatele nel~atahulistele tel11sk1v itu1padele,

~oonet

katab seintea

kõr em poolkelpk atus (katteks

eterniit) , millel kitsad üleulatuv ad räästad. Hoonet on kaasajal p~itkuuriga pikendatu d. Algne hoone on klassitsi atliku
1 adiga ehitus, ilmselt XIX saj. keskelt.
Tall (?) on keskmise sllurusega .m.aakivihoone, mill& krohvi ud
seinte pinnale ulatuv d maakivide põsed. On k· s~·atud ~ohat1
krohVipin da e

dekoreerimis~

kivikildu e ·a. loonet k

teat kõrgem, lakapeals ega poolkelpk atue,
tad ki taal t iileulatllv ad.

uluaJ.uate g nend

tega.

l~at,

rääs-

sifa aaadis on .Kolm l
v d o ""

õ:rge k

1 ia krohvi ·· äria ga. • oone nu.rkadel, s
krohvilis eenid.

ka~tek

ab sein-

oolviil s on suur 1

·:;ega, kaare äär
u ti kaarte vahel on

auks, mis ··äris a u

'' o

eegmentakn

• Ka neil on krohviä ärie. Hoonele on kaa

est

ajal ju.urde ehi tatu.d lalldkiiü.n.

gne hoone on klassit sistlik

ehitus, ilme lt

lõ ust või

I

saj. I pool

eskelt.

egnikWna1 a on väike iihekord n ki ihoone, mille krohvi tud miiiiripinna le alatuvad maaki id põaed. Hoan t katab hilis m viilkatu.a, ttks ots veel poolkelp katue, katteks on

vorm~ivi.

Xiilg-

fassaad ides on lihtne laudrä.ä stakarn1 1s. Hoone nur ad on lamedate nurgaJ.i seenideg '"' , k aknaid piirab krob.viä äris. Alal d on
seejuur es keskmis e suuruse a, raami tik on uus. oone võib
ärineda XI

aj. III

ve~randist.

ark on väga väike, erilise lt kujunda mata väheste u
ga pea- .
hoone ees asuva väljaku Umber,
s mõned kased, Vahtrad ja
saared. .Peaboone taga on väike a d. On ükaikpu d

hoon te

va~el,

.h. o· lei •

ü aotatud ja

ildistat ud 1968.o.

a kõrval-

..

'

}9.

U mõip (Lu.hde-G rosahot'). RU.U.tlimõie.
ll ste

.;.;..;:;=--.o~

sega.

k/ ,

aj\1 Invaliidid ekodu (Luke kih lkond) •

on U.ena suur kahekordn e

ivihoone m dala so üikorru-

oonet katab väga lame kelpkatua , millel lai ja eenduv,

profileer itud räästakar niis. See toetatud jõlllise h
lte

aslõi-

• Viimase at madalamal lai ja pro i iiliga vöö, millelli ulu-

tuvad solr..J.il t tõusvad kvaaderli seenid. Katusek tt

niit. Hoone esifa

aa~d

r·. al1id1ga, mis 3

n

on et r-

on liigendatu d kexgelt eendatud kesk-

ena

ahe lail 1e. Kaasajal on otsafassa adi

dele pü.ati ta tud erinevaid ju.urõ.eehi tu ei. Ilaone aknad .Paikne-

vad võrdsete vah dega, v._. keskrisa liidis

aoi~assaadis,

kus

rUtm on muudetud kesktelja l asetaeva kahepoole ga akna äärista
misega ki teoste, ühepoole a akende ga. Puudu.vaid aknaid rida-

des

sondavad p tikaknad. Põhikorru seks on esimene, kus

ja kõrged, 6-ruudu.l.i aed aknad, filakorrus e akn: d on
6-ruuduli sed.
p:cofil

1

Viimaseid ketab

eta~ud

kensoolid el •

Esifassaa dis keFkteljo l p

vol~ut.

ukse ja teda ·· iiriatavet e ühepooleg a kitsaste akend

.

kordub tnt;cf"sar ....di

~oetudes

~ sL~l,

seega

~elJole

o.n 1. t'le ad, J 2-rPudtL.:i "'ed. Enii':u.::saac1.i. ke

k""rgel sokJ:ll ane sev

i keskelt 1

1

~

t

pe~

kohal on

konsoolil e.

kt'to piltk kt.r i i s ·toetub 6 konsoo-

ljle, Kecoktelje l puiknonv.d uks on kirmi .m ü.r

nelj atal'!ul sed

kneva

:

e üben«a+.ud,

e. iak

adalamad,

ise korruse akende kohal on eenduvbd ja

km•niiaid , mis nw.--kadel

ri tu

uu.re

l ~~htin~

ter:r.as .. ,

u .... Sokli a1m

osa :)ea on

lle ;;d.ris st

daJ :.:d. ktvi tu.l'bad so kli ja kr.rniisig a. Terra ...

ub ki sas kivi tre p p, nU.s s

li miiiiri st välju e

eneb kolmele käljele.

oonet võib lugeda hiliaklas aiteistlik us stiilis ehi useks XI

saj. ko

1

elt, t

on kasutusel invaliidid e kodu põhi-

korpuaena ja on heas aeisun:lis .

~õrvalhooneid

ämbar ehit

on mõisas Udami kus säilin ud mõni aksik , needk i

ud kujul . Oluli se

~d

on:

Ku.iva i {?) on .keskm ise suuru sega maa- ja tellisk iv1ho one,

.mis osalt re onstr ueeri tud kahek ordsek s elamu. ks. Ale1).& hoone
võis pärine da XIX saj. II poole st.
~

andush oone, mis on väike tellis kivie hitus maak ivist sokli l
Hoone t katab üleula tuvate räästa staga viiLk atus (katte ks eter
niit) , mille l otsvii lud püstla udode ga. Hcone mõned aknad on
p ,

ruud~~u julised,

XIX

s~j.

keskmi~e

~uurusega.

Ehi us võib pärine da

lõpuv eeran dist.

Park on kuni 3 ha suur ja vabak ujulis e planee ri:ngu ga, kuigi
esineb ka regul aarse id puude ridu ja &llee aid. a maant eele

sutuadub 'õrdle misi pikk parna allee. P ahoone ette jääb kitsa s,
knid väga pikk esivä ljak, mis avab vaate kogu. hoone eeifas saa.dile. Tagak üljel väga väi e, va a piirjo o.neg a välu. Pargip u.Wi

äär1s tavad väljak uid tiheda

istutusviieig~,

kusju ures esipla a-

nil on v ldava 1 t lehtpu ud, tauste ks ka okasp uid (kuus k1). Lii•
gid on kodum aised: tamm, vaher , saar ja pärn. Viima sed kaks

ka all.ee des. On mõned elupuu de t regula areem ad hakid . l' ark on
h vas seisun dis, ta on killu eta ud ehit~ste ja aedod ega,
äärea ladel esineb võaaa tumia t, korra s on vaid eeivä ljak.
Kü~astatud

ja p1!4

äta~d

1972. a.

....

•

I?(

iitlimõi s.
alupera k/n,

alu.pera 8-kl. kool ja Hellenur me kolhoos
(Otepää kibelkor id)

Peaho ne on
kivihoo ne, mille
kor us, sellele an otstele liidetud
sllu.r

keskosa moodust ab \ihekord n

risti

ikitelja l

kahe-

d tiibhocn ed, Hoonet katab kogu ulatuse s eter iitka s,
ku juure põhikorp use k tus ulat b tiibhoon ete rääataka rn11kord~

sini. Selle hooneos a katu

e9

on

ilise .kuj ga lakaalala ke i.

Omab ki t a ja eenduva lihtsa (hilisem a) l a1ldr:ästa karniis 1.
Tiibhoon ed on kaetud

ei- ja tag3fa

~a?

eäate viilkatu ateg , viilud avatud

is.

mav d laiu ja ee duvuid kergelt pro-

fileerit ud laudkar niise, mis viilude all krepitud . T.iibhoo ned esifassa adis e n
d tunduva lt, nende sisenurk adee on

uv

väikese d eeskoja d (ilmsel t hilisem ad). Taga.:f'assaadis p arampoolne tiibhoon e on põhikarp usega samas frondis , vasakpo olne
on tugeval t taanda ud. Hoone aknad kõikide s ehi tasosade s
paiknev ad korrapä ratal t, on kahe- ja kolmeak nalisi rü..bmi.
g

on k skmise suuruse g·, kitsad ja 6-ruudu lised. Hoone
ta ruttiljel on parem oolsel tiibhoon el väike rõdu kit a vari-

Aknad

katuse all.

Hoone võ4b

ärineda

IX saj. II po le keskelt või lõpu-

veerand ist, kuigi keskosd. võib olla ka vanem. Ta on kasutus el
koolihoo nena ja on heas seisund is.
vul, n d ei ole peahoon ega
·id paiknev ad pCShiosas suure

külj 1.

aljud on ulatusli ku!

l:unk eionaala

seot~d,

s rühmas pargi

tänapäe u1 reKonst rueeritu d.

it-kuiv ati on suur kahekord ne t lliekivi hoone krohvim ata
s intega. Bo ~et k tab k e~at elin vi~lkatus, katteks laast
til

assaadid ea lai d lih

ga paiguta ud

akn~d

d

- n iaid

on asetatud läbi kah

Uh last

korrus

vahede-

u.latuva tes-

se kör etea.e nelinurkat ss
äärised ja k

tiku t u e,

illel kr ohv1 tud

krohli ud .,.õbi, Petikutasse on

aig ta u.d 1 .me-

dad, 8-ruuduli ed väikesed aknad. Osa aknaid petikutes on ka

G-ruu lll" sed ju kõrged.

:roone võib

ärineda

X saj. I

vee-

randist.
on v · ea suu..r
seinte

ja t

t:.t ... -

ka.aeaj al

ae u.a. kõrge kelp

põhiosa o.n

u aJ. t :r
a -'~us

kOiJ. s tru.eeri

:r

ud.

ga ( .k tt ka e erni· t),

ma

l.l-

lel ki t al. t üJ.eu.la uvud

tad.

mõned 1 amed..,

a. maainasaalil olid kolm kõrget,

läoi kahe

kaa.rsillu.s

orru. e aken t, .m. s o

eri uu.ru.slies · · al.d, neis

sid kõrgeid ka&ri. l ütid on

need kinni laotud. Hoone kõ:L' "al
v~korsten,

el, millel vä 0 a lai. cenduv ja

ääristav karniis.

nne

i

~oklilt

vo·· d,

u. ml. u vuh

tõuseb ümmsreune k
ü.lemin

ina. .Koratn..;.sse on heledat,
ja

;.;.hed L.v.

va ·tku -or u
~u.mbamaj

eb iräg

ui

kõrge telliski-

mis lao ud puh ·....., vuu.gigs.. Kor tn t1

ahuline so

'

liski v hoone kro.nvi ata

r.. ~i6 t h

lJj

tee~

(mõisa viimooe omar.tik v.

kõrge nelja-

p~ofileer1tud

·11e1

r~ten,

aslõike

arni i·

laotud aasta 1910
enteln). Tegelikult

põhi of -s võib p;irinad, ·vc 1 saj andivahetuse l t.

pargis on väike krohvi tud kivihoone, .mis ku.u.snurkae

põhiplaaniga , kae ·u.d laastu.katteg a

-kelbelioe katusega.

rlde peal on ka use all mõni tahu ·ud

Uü-

gi.rida puhta nur gaga.

Aknad on igas tahu.s võrdlemisi suured ja 6-ruudulised . Ehi tll
võib pärineda Viim
Tornil adne

~el

s

!!l~ja.;a,J._ ah~,

·and~v~~etuselt.

mille algne funk ·sioon

äär

ata.

Hoone on kahekorrusel ine ja 8-nurk e põhi laaniga. Alakorru
on laotud krohvimata maakivist, milles tellistest lao u.d s g.tll&l.

J

t sl..,

et ku.t g(;j..
·u j

.~.:ei.n.

UlU' I~ s

dased poolsambad.

tu·

korrus on l oo ud .krohvikat ·eta telliade l o

d o _ka

a o:tderi s ·

astel

lähe-

eintes on väga väikesed pilu.avad. Hoonet
\1,I

- 3 katab v·· ga lame 8-kelbaline l astuka us, millel lai ja astmeline

e.nduv l8Jl.dkar

~i

is. Seda toetavaaki peolao bad.

tu.et v ib 1 geda histori·t sis tlikus laadis hoone a kla si t-

sistlike elementidega.

a võib pärined

XIX saj. II pool

keake t.
~

or. 5

nu.r z

a suur nin

õhikuju

l·emala jatib

heos

r

älj· 1

~

il 6. Peahoone et e

Piir

i

,

ab r . u u:line pa.rgio· a U'ä.h s.;

... ar .

ll

~

li · gend a. L ·d v · d

•sivc:.. j

&-

a
n

~

d ega

u

··1j akua

ul , mis selgepi' 111s lt r·e;;) 1
·~;e

a leat

·amme, pärna

lu uid.

ikll äarel se

j a U

d te üaga.

· :·b "'olm-

v

akule jääb suur

,..ne. Jao a·tud riatuva-

alleedega n ljaks v··ljaks ning piir"'-.u.

s· uti o.lleedega.

Allttr.d on ü.heliitili ed: p=·:rnad, 1 l.ised. Ka maant edel on

ärna alleed.

pikad.

mis samuti

e hoo e t· ga orl kolme··t tiigist süsteem

ko~rapäraeed:

kaarekuj line. N011cl
H' lj as ti1k

U

3

timrtar guno , üks pikl1k j

kald c.J. on p

vägu. väike

hoolda ud, tiig'd

knenud mingi par

ükf

aj ake.

kõrval. Valletul t peahoone taga on

j

la kuval relje6fil ehi aed.

ümbr

o

P~

vwa

c..ngcn!l •

i

seisund

hc vas

r~huldav,

kooli

oe·sundis. Alleedest

11/}

41 .. PATKQ~

Heln.e

mõi~ ( Oner lack) . RUü.tl
õxv~

/n,

õis.

ovhoo s (llolm e kibel kond ).

Peaho one on keskm ise suuru sega Uhek ordne puith oone , mis k et!.
.... ~intes·t x.õrg .m poolk ·lpk.a ta egt., ka:te~ s -kivi .
sta.n.a rn11a on lihts' "' kaldu laudk arnii siga. oone sein.; .d on
n .....: or.

1 .ia ,

o~il

e ·itud 3

seo~ g~ j~. nur~

l

•

e~

ruu D.kuj li-

. . el

d plo-

.. ·.nii.., .

jun u.
s ga,

e~....

ar a-

Saeu ksed on

J..llcl pz·o: t'ilce ritud liis tad. Ukse ..

on

.. •Al ..:osc .id.

ltl..llli

hoone s on o.nfi-

1 udsed .

Hoone teJ. vi ·tma on t. c-.5J.r.su.lu .1 .... etuc pro9o r sioon ide a va·
r. ·lnss i taist lik. ehi vo.s, t""cnä olir-H ü• fiii sa·. lõpu. st.
oo.nc o: 1 19G7. •

~ool

.. s

ll9.tü. ~es

oL.,se 1

l[f~nild,

aä.ilu nud

poolt kas tati a -""'U..'ln. -·e a säili. mi est täna äeval . töö
koos·
taj 1 and

Kõrvall}.Oon!(d mood ustav ad esiv'" ljaku . -va... akul kü.lJ el peaho
onega Uhtse ansam bli, kui
~~11

o

~uur,

kõrge m
on . e
ä:-:r

krobv imatn

oolk .l katus
j

kõik

alen· d on lnmed

v ib

.rn:tll 1 katte ke seint ea

S-kiv i. Rää t

k rniis i all kr

'">Vcd.

ses.

Suure d uksed j

·a viilu karn iis

nv·~ud ~öö.

n

Kroh vi-

neid äär1s tavad

k.: :'lrega , poolv iilud as ago pa:lkn evad aegm ent-

f~a

kivi.1ldudc~t

oo

'iVil, ono

katte

pro~ileer1tud1

te ga on k

aknud . Uhe

asilVu d peaho onest teata vas kau.

koha l vü_a omap ärane s3õ-D ctik, mille põhja l
krohv i kujun ·atud kell (näit b ~ ak 11 .OO),

al'i eda ..

aa·. III veer

J. st

ja ta on

lassi t-

sist iklls s i i is.

1~0

J t-k~ on su.u.r ja massiivne maakivihoone,

is materj

is

ja kuju.n usea .kordab põhiosafl eelmist hoonet. !l'ema poolviilude all 01isafassaa.'lio on karniis krepi tu.ü.

.

sif'assaadi k

os""s on lai ja kõrc;e võrdkLilgse kolmnurga kujuline v111, mille kes.u.ol kaks liidetud viiluakent. 'eed on kae ud .kõrget
aamis'til':: on tiheda ruudustikuga, 12-ruuduline.

kaartega.

k"'üris ·uga. Selle võrdlemisi !to::cged

k<":~ared

i.oetuvod m&ssii

setele4- neljale u.ru·rsam.bale, millel kaare an.rlo. all c.oa.ttu.s ja

e iliii.n.
·oone

är el 'toetub Kas.re kand Geina, kus aa.r.o.u.ti talumivöö.

ehi~uaaeg

on dateer1tud: 18 5.

tud kuivati, ruil.J.e
ehi tusd- atu.m.

J..~h

TU\.'llu

Il ~~o:cet.e..a

:fig1ur, Lellel käes kepp.

on kc;.6'tud mi me

llel
stmeli e

le!ast ohJ.spi tsiga. Korstent

l:<"..roonib Uti.__ ~oll s iga ·liuulel ·.~p , ku

ga.

11jem on ho nele ehi a-

körge laUd. ors'ten tu.u..lutu.seks.

met._l k .tteg&, mi.., ää,j.,ista.tL.tCi.

~

~

U:-..171

~;r::n&lik

jook Va m""be

-.'k.Jerit"..rd o.n kc.... ilmakaa:ced.

on kWli 4 ha suru·, põhijoontea lihtsa vabaplaneeringuToett;~.b

l)l·ue asuv al e P u tküla j ürvale, mille lammil kalda-

astang. Peahoone ees on ringtee a väljak, .mis liigendatud
põhiliselt tammedega ja. pärnadega. Hoone taga väike avatud
aed, kl'ia avooevud vaa ed jä:cvele. Äärtel on allee f'ragmente.
i stane;DJ. on vab ... t üksikuid leh touid. põh:1.lisel"t saar, on

üksik at1.roopa lehis. Park on halvas ae1su.nd1s, hääbu. V ja

r ·austatud, puu.d k11ivavad, oa1"gil

nudu.b funktsioon.

Küla tatud ja pildiatatud 1967.a.

42. 'F_IDRIKA mõi_f! ( r·icdr·ichsho.f). Poolm.õi .
V lga linn ( alka kihelkond, Valga linnap irkond).

sultoht määramata, võib asllda ka Läti NSV-s V'"' lka linna
t r r iio oriu..mil.

-==:;..:::;;::.::;.;..:::....;;__.I;&.S ( Langenee ) • Kõrv
is, kau.lua Karu.la
mõisa juurde.
Ka.a.gjä.rve k/n, Karula sovhoo

(Karula kihelkond ).

on väike Uhekordne rõhtpalkh ocne
-Peahoone
ja puhta

tahutud p

ide t

n1.1rgaga. Hoonet katab laa tu.kattega viilka tu e, mil-

lel la:i. ja tugevalt eenduv lih ine laudkarni i

kiilg.f'asaa adide

äästastel . Hoone seinad ei ole vooderdat ud, vaid nurgad on
ka ud vertikaal sete kattelaud adega. Pe~s asub hoone keekteljel, te ast kahel pool antilaads es

Usteemis paar suurt

ruumi, mille väikeaed vähesed akn d paiknevad ühtlaste vahedega. Aknaraam istik ei ole al~e (on 3 suurt ruutu) .
ad
on ääristatu d laiade piir elaudadeg a, ülal kaetlld ki t a
profil ritud karniisig a. oone pe~ks on väike, ühepooleg a
nin
mis

omab ülal

al.gmiku. Ukse tahveldis on kaheosali ne . tfl tahvli pinna 111gendab uur romb, aJ.wn1se tahvli pind

on rihveldatu .d paatiste rihvadeg •
korsten, mis ilhendab kõik
Hoonet võib lu
ehituseks , kujunduse
aga ilmselt XIX

oone keskel on mas iivne

· ttekolded .

da XVIII saj . lõpu VÕi

aj andi ahetuse

varaklasa it istlikke

otiive (uk ), mis

aj. II poolel rekonstru eriti (viilkatu s

jms.). Ta on kasutu.ael elamuna ja on halvas aei und is.
~õrvalho

tab , nii

on vähe, mõned neist asetatud
oodus

ahetul t

b nelinurkn e igast ktiljeet hoone

e~oon
\

t tud

sisehoov peahoone a esi tiival. Laut asub e aldi.
Ait- all on kolmetiiv alina .maakivihoon

krohvimat

peahoone ta a,

seinad, laatu- (o alt eterniit- ) katt g

ed. Uks otsviilud est krohvika tteta tel11 test, teine
dade t. Avad on ääriata ud amuti tellieteg a. Hoone erühm
võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.

- 2 Laut o

telli
k

1kk
tee~,

a

iviho

e, mü.iirid krohvik

avad piira ud tellist

us. I"'oones

eäilun\ld v

a.

d mü.tt.rid.

tet , poolviil ud

oon
a või

katti
pärin d

oolk lpXI

s j.

II poole kesk lt.
~-re.!!!

on vä a suu.r krohvi

seintes t kõrgem

kelpkat u e

akivihoo ne, mi k

d

tteke laa t, rää tad on ltit-

'

salt iil ulat vad. Hoone suured uksed o.n kõrg k arega, lwd osa akn
kõrge kaarega . Kõik avad on äärie atu.d laiade krohiääriste ga.
attega.

urkadel on kvaader liseenid telliste st j

oone rehe oolel on mad

kü teru

1le, mi

tõuse•

õrdlemi si kõrge nelj

krohvi

maakivi st väljaeh itus

kae ud laastak attaga viilkat
tahul~e

ega.

elleet

tell1sk1 v1korat en,

mis om b sokli ja ülaääre l laia, prof1lee r1tud karniis i. Hoone Võib pärined XIX saj. I v .erandia t.
Park puudub,

on vaid ü.ksikpu. id peahoon e ees hoone ja maantee

vahel, mt5ned vabalt paik.ne ad kased ja vahtr
ü.l

tatud j

pildist

ud l972.a.

•

?ILKOG~

44.

õi

( re enhof).

tatli õis.

Otepää ~n, Otepää sovhoos (Otepää kihelkond).

Peahoone on
nin

uur Uhekordne puithoon

reljeefist tingitWla oa

n t katab

lakatubadeg hoone· otstel

is lt kõrge

eint st kõrgem ja l astuka te

l 1 kUlgfassaadid a ja poolviilu

o

ikorruae

oo-

poolk lpkatus, mil-

elbokolmnu.rga all liht ad

eenduvad laudkar.niiaid. Poelviilu all on veelaud. Hoone seinad
on kaotud laiade rõb lalld

ega, nu.rgad püstiste kattelaudadega.

Hoone suured aknad on 8-ruudu.lieed, ktlid hoone otstel on säili
nud ka algeeid 2o-ruudu.lisi raame. Aknad on ääristatud laiade
profileeritud piirdelaudadega, kusjuures .aknad.on ülal kaetud
pro ileeritud karniisi a. Laka ubade aknad on ruudukujnlised,
neid äär1stavad väiksed, samuti ruudakujUlised lakaaknad. Kroh
itud aoklis paiknevad aokli aknad ja uksed omavad lamedaid
'·
f

krohviääriseid.

oane esiküljel on aknad põhiliselt rahmita

d

paariti, äärel üksik aken, tagaküljel süsteem puudub. Esifassaadia keskteljelt va akule viidud v· ·

pu.idus

hävinud. Ta oli kaetud lameda viilk tusega.

ver and

uumid hoone

on
on

anfilaadsed.
Ehitust võib lugeda
d

voraklaasitsistlikuk~,

ta võib pärine-

XVIII/llX aaj andi te vah tu elt. Hoone on maha jäetud ja

hal.va

a ieu.korras.

Kõrvalhooneid on mõis s sllurel arvul • kuid nad paiknevad baj ali, eelkOige lookleva sisses6idutee äärtel. Sellia

plarieerin

tingib rahutu reljeef ja allikaliaed niidu.d Pilkuse järv

Olul.iee ad s .. ilWluizt on:
i t - väike krohvi ata maakivihoone ma siivaete proportsiooni-dega.
Kividevaheline krohv ohati dekoreeritud killust uga.
Hoonet katab laaatukattega ja Uleulatu.vat
kelp

tt1a

rää tastega pool-

Hoone esik.lilje keskel on sügav j a kitsa s ulualune ,

kaetud lameda kaarega .. Ulualu se ava ümbrus 1 · a nelinu r se
pinnan a krohv1 tud. Samuti on väga lai krohvi ääris esikU.l je
akende l.

ida Uks aken on omapär· e: ta

pool petiku at

~u

.

aub petiku s, kus

a"u.d akna.ks. Selle ees pu.i tlWlk ruu tkala-

sam.am ustris voodri ga. Vä a ilus on ka aida u.ks,

m.ia samuti

ruutka lasaba mustri s lau.dvo odriga, kinnita tud mustr iliselt Pai
gu tatu.d sepana el te ga. La.u.Gd on seejuu res laia profil eeri tud
ääre ga. Uksel on barokn e kaunis lukupl aat ja sepista tu.d käepide. Hoone võib pärine da peahoo nega samast perioo dist •

.....!! -

väike krohvim at a telliak i vihaon e, .mis kaetud poolke lpkatu.ee ga,rääs tad Uleula tuvad, kattek s laast. Hoonel on seinspinnad liigend atud nurkad el nurgal ieeenid ega, poolvi ilu all
l ia vahevö ö ga ja otsafa ssaadi e paikne va ukse ki.Uged el pilast -

ri te a. Ehitus võib pärine da XIX saj. II poole aJ.guae st või
keskel t.

-

endise tallise tehase koha juures on tellis -

test õhukes e krohvi katteg a U.hekordne keskmi se suurt1s ega hoone.
Ta on kaetud laastu katteg a poolke lpkatu. sega, millel alaula tuvad räästa d. Korrap äraste vahede ga paigut atud väikes ed aknad
on 6-ruud ulised. Katuse l aseteev ad samme etrilise lt 2 korstn apiipa. Ioone VUib pärine da XIX saj. II poole keskel t.
Reheho one on pikk ehitus , mille seinad lõht1tu d maakiv ist j
· põletem ata tellis te st. Hoonet katab laialt U.leu.l atuvate räästasteg a ja laastu. katteg a kelpkat l.la. Hoone keskos as on väike
juur eehi us kUtteru tlmil , mis samuti kaetud poolke lpkatt1 eega,
k tteks laast. Juurde ehi tu s on ri5htpa lkidest ristnur gaga. Aknad on väga väikes ed, 4-ruud ulised. Hoone Võib pärine da nx
aj. lõpt1v eerand ist.
Tall on krohvi tud maakiV ihoone, millel krohvi pinnal kivide põaed, avad äärieta tu.d telliat ega. oonet katab la atukat tega

l~R

- 3 -

.'

poolkelpka..t u.s, millel kitsad fil u.latu.vad rääatad. Hoonel
kel lakalu.uk viilkatuse all.

e-

vad on enemu.s s ümber ehitat11d,

al aed on mõned vc.i kes d aknad Ja su.I.U.' lakau.ks poolviilu.

Hoone võib pärineda XI

saj. II poole keskelt.

!1...1 ( ?) on keskmis suuru.sega kro imata maakivihoone, millel
avade ääred, nurgad ja räästakarniisid laotud telliatest, esimestel hambuvate plokkidena. Hoonet katab seintest kõrgem pool
kelpkatu.s, katteke S-kivi, millel lai pro ileeritud telliskiVist räästakarniis. Hoone keskosas on 3 arkaadiga kaaristu SQgava u.lu.alu. eg · tema ta a.

aariatu. võrdlemisi kõrged ka

toetuvad lihtsatele neljatahulistele telliekivitulpadel e.

ed
a-

mad l:aared on ka su.11rte1 ustel. Osa hoonest kaasajal. rekonstru.eeritu.d, ulene ehitus v5ib pärineda XIX saj. II poole keskel
~dnikumaj?

(?) on väike ühekordne krohvimata telliskivihoone,

mis kaetud

-kivikattega viilkatu. ega, millel esiküljel rääa-

tas kergelt eendudes moodustab kitsa ulu.aluse. Viilud on laotud katusas

kõrgemate as·t.m:..kviilu.dena, Hoonel on E-ru.udllliaed

keskmise suuruseg

aknad,

~aed

tugevate prusslengid

a.

Vi~lu

d e s on kinnilllU.iir i tu.d ee gmen t aknad • Hoone on sie se l an emas, ·ta
võib pärineda XIX saj. I

ve randiat.

Park on väike, kuid tema jWlrde tu.leb liita ü.mbri tsev kuppelma!Wtik koos Pilkus

järvega. Vabaku.juli el t paigutatud

u.ude-

riihmad ja üksikpuud paiknevad vahetult peahoone timber, esi- ja

tagaväljakut traditsioonilises mõtte

ei

eki, Horieontaalset

pikka hoonet rõhutavad kõrged siberi nulud ja nendega rUhmadee

tammed, hõbepajud ja puude al.l rikkaliklll.t mudalaid dekoratiiV·

põõsaid. Vaated maastikku peahoone juurest on ava ud.

i i hoon•

ees- kui taga on rida tiike, milles peahoone ja nulud peegeldu.·
vad. Avatud maastikku on ka kõrvalhoonete rUhmad, mis v d mõne puuga varja ud. Pargiala eiaund on halb, tiigid kinni kasvanud.
Kü.la tatud vi mati 1971 •• , pidi tatud 1967.a.
h~

\

/(0

45.

GI mõis ( rinkenhof).

..ü.tli.mõis.

Sangas e k/n, Keeni sovhoos ( Sanaaate kihelkond.).

PegQoone on suur kahekordne 1 1gendama a t lliskiviboone õhukese krohvikattega.

oonet k tab

· m.1J:.t. l kü.lg!a saadides laiad

e

õr e la stukatteg Viilkatu ,
aldu

setatud liht

laud-

·arniisJ.d. Hoone altnad asetaevad kUlgfassaodides VÕrdsete vah

deg , kuid on osalt hiljem ümber ehi taiud (suurendatud). Ot a.-

fass adis e

b petika.lme.id. Kõige vanemad aknad

on suured

segmen aknad (üks kilmi müüri'tud ja sellea rombiku.ju.line lakaaken). Hoone keSkel on üks korsten, mis ahendab kõik

attekol-

d d.

oonet on raske dateerida, ilmselt on temas väga vanu ehi
tusosi,

III sajandist, kuid laiendus! ja täiendusi on tehtud

XIX saj. jooksul tõenäoliselt korduvalt (nä t. erakordselt

u

te segmentakendega viilud jne.). Hoonest kastttatakse vaid väi- ·
kes

osa korterina., põhios s on ta m&ha j ä tud ja halvas seis

d is.

Kõrvalboqned on hävinud, alles vaid üksik
ll~-vesive~

(?), mis veel kodanl1kal perioodil ulataalikul

rakon .. trueeri tud. Hoone on k.rohvi tud

tell~sltiviehi tus,

millel

venemai osal kelpkatuo, katteks lasst, ri.ii..:.stad lti taal t ü.leu.latuvad.

'si:faaoaadi seinapinnas on tagasihoidlik tagasiaste ke

osas, kus paikneb ka hilisem puidust palkon viilkatuse all •
..').lgsed aknad ei ole suured, on 6-ruu.dulised. Loone või

olla

pU3titatud Xl4 saj. II poolel.
~

puudub. Peab one ees on võrdl miai suur

ai järv,

lle

äärtel Uksik1id lehtpuid. neid võis olla algselt ka rohkem,
kuid hävisid sõjas. Peahoon$ taoa on väike aed.
Külaeta· ud ja pildiatatud 1972.

1r1

•

46.
sovhoos ( an 0 aete kihelkond).

Puka 1r/n, :Pu.

eahoone on hävinud.

oone oli keskmise

hi us, poolkelpka us
paiknesid võrdse-te

karni sid.

oli esitassaadie l

lee viilu

in

am

väike

·

oone oli kla aitaia

(kivist).

uithoone kõr e sok.li.korruae
likus s iilis

u.urusega üh kordne

a, mill 1 profile r1 ud
ahedega. Hoone kesktelje

suur palkon, k·etud viilk tuaega, mil

aken . Hoonel olid esit esaadi ehitusjoo-

n l tiibadel väikesed pikenduaed, mis omasid astmikviil • Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt.

uurel arvul, osa neist paikneb peahoonega

lhooneig on
ran

'

1 t seotud ensom li e, k "'j u.u.res u:;td olid peahoone t i1m-

aelt mõn

an .mad,

õrra

i· ane pU.sti tati

is tähendab, et

vana. hoone kohane. Osa kõrval.hooneid paikneb

ansambli tuumiku

ka t ede rist.mikel ja teede äärtel pargi kü.ljel. Säilunud on
... ida a1gse i.lJne a ehitusi. Oluli emad on;

etnike maja on väike krohvitud maakivihoone esiväljaku külpoolkelpkata

jel pGre al ti val. Hoonet katab seinteat kõr e

kattek

anad aknad on pea ru.udu.ku.ju.

moonuta u.d enamik algseid aknaid.

-ruudulised.

lised, väikesed j

·amalaadne paikneb ka poolvii

lua laka oaJ.e. Hoone võib pärineda
~==~~~~~väljaku

hoone.

ema

VII!/ XI

s

poolkclpltotu~e

i

..tilgf'a s

räänta..,tcl on külgfassaadides ja

knaved korraptira

:> uvat ttst. On

pool lt.eslt: eljel

e raamis ik.

e. p

o

• vahetusel t.

vastasküljel on samalaadne vähe suur m

peolviilu kelbakolmnurga all säilunud pro ·13e
.Ak."l

uti on

laast, al aed räästakarniisid on hävinud.

on iJ.m

1

~tud

karniis.

1 t kaka kummalg

1e, 6-ruudUli

äilunud

õn l ·

el · e

üheealine.

- 2 -

_il v· ' lj aku p
n~dega

e.::.~al

Kroh i ud

poo~ {elpka

kõrgem

pro:filc cri ·u

vag

ka

ihoone,

s~ur

m~

j

ss1ivae te proporte 1oo-

kae~~d

seintes t kQn1 kak kord

uocga ( .kat·t ks oterni1 t), millel 1a1· d ja
urnl.i id külgf ss adides j·

Vtli

l.runur gu all.
•. elj ·

k~

küljel on

ool viilu. kelba,-

si.fossa adi k sk osas loi u.lualun e, mUle ees
'~"istu.

alle võ dlemiai kõre;e ksaxeg

sillu.s e

kun u k·

avud masaiiv sed ja tilrge>d nelj atahulia ed sumbad, mil-

lel avade

~isekül

edel on

file ri · ud tal.umiv öö. Yii

ro:filee ritu

okl1sim ss ja lai, pro-

aed on seinapin da ·toetuv· kaareka nna

all. Fassaad i välis innan on samma te pind liigend

ata. Hoonel

on otsafas aadis v .. ike ruuduku .ju.line altnaava , mis asetatud madalale ja rellitat ud. Selle kohal on poolviil u.s a a hilisem
ki t ·

väg

j

kõrge teravka areline aken, raamist ik on väikeste

ruuduku juliste ruu.tude ga.

oonet võib lugeda põhijoo ntea veel

varakla ssitsistl iku.lls ja ta on eelmist e ehituste ga samaeaJ. ine.
Teravka arelin .. clten võib pärined a XI

saj. II poolest .

Ta1l eelmise horu1e v· stas väljaku paremal küljel oli algselt
tõenä li s 1 t amaa laa.Jis j sam ealine ~hi s, kuid on XIX saJ
IV v ~;;randi j
o alt ju. a ·i:L"lapäev 1 ula1iu.al iku.lt rekonstr u.ee-

ri u.d: k e'u.d viilka u.seg , osa seinu. krohvik attet

maakivi et,

·elliste st profilee ritud räästak arniis jne. Om b kahe
k sr·i e l.U. u.l u.

'"1
·~all·

se

i:les. Kuared on lama ad,

arkaadig~

oetuvad ühele liht-

nelj taluüi ele oambale . K ariatu o ab ltrohviä ärise.
t . e külj 1

hooneter tthma.

ustavad väikese korrapä ras

lu.lis m nei t on:

Uijn - pikk viiikatu sega kae ud hoone, millel pUstlaud adega

seinad asetatud maakivi st laotud tu.gevate ümarate postide vahele. eed krohvitu .d. õrge laastuk attega katQ omab Ul u.lat vaid
räästaid . Hoone võib
edniku m

j

on

äx

ed

X arj. IV · erandis t.

äike ühekordn e t lliskivi hoone, mis k e

d õhu

/fq

kes

krohvikihi a..

tus,

kut~eks

atab seintest kõrgem poolkelpka-

oonet

laast, raastad Uleulatuvad. Aknad on väikesed,

6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XIX
~'ööll.smaja

hoon

amas

on auma su.u.r,

kui eelmine, olles te

~&j.

III veerandist.
ja kujund sega

aterjalis

kaasaegne.

!t'ööliselamu. l®tade juures on pikk krohvimata telliskivihoone
mis o ab keldri. Hoonet katab viilkatus, katteks laast ja

Uleulatuvate rää taste ga. .Aknad on väikesed,

i ts ad ja 6-ruu-

dulioed, otsafassaadia esineb mõneti suuremaid, lameda kaarsillusega kaetud aknaid.

aken, 8-xlli.lduline.

iilu

on kitsas, kuid kõrge laka-

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandis

õrts 'artu maanteel on väga pikk Uhekordne krohvitud kivihoone, mis tänupäeval ehitatud kogu u

kata

,

.

~u

e

elamuks. Hoonet

la e uka tega poolkelpkatus, mi lel laialt üleulatuvad

räästad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest •
~õöl~selamu

kõrtsi läheduses on väike krohvitud kivihoone kõr·

ge soklikorruE;ega, osa lloonest lammutatu • ülejäänud kodanlikui ajal mõneqõrra rekonstrueeritud. Hoonet k atab seintest
""ästak rniisid on liht-

kõrgem pool el ku.tue, katteks laast.

sad kitsad laudkarniisid külgfassaadidel ja. poolviilu

kolmnurga all.

\k:n..,.avad on väikesed, raemistik uus.

kelbaoone võ11:

algselt pär1neda XIX saj. I po leet.
Pe:rk on

ka.heo~al·

1e. Peahoone ees on pikk esiväljak, kus häsälj ak ise regu.laarsE

ti vali u.d rü.hmades vabakujuliselt puid.

teed
vall.

võr~1ga:

eja ja wue

väljaks.
j·

~eahoone

P~

·pu~

e nur·

i

:vatud vi.Uj

e ees

suuxill~b

leneerineus

ul •

sirge kesktee,

is

utub ringte ga piiratud

ä jal on seega XI

·u

lõpul raja ud vabas

barokse

keekteljele

p~

saj. II poole kesk 1
gutueega var eemale

älj akule suundub maant el pi

ja
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e ( eu-Bockenhof). Kõrvalmõie, kuulus
mõis jv.u.rde.

(

sukohta ei ole õ.n..Yie tunud

~angaste

äära1ia.

kihelk nd)

a

48.

ru.u tl1.mõJ.s.

( amhof).

;.;.;;;;...,;=.;;;;.,;,;;;;,

Otepää k/n, Hellenurme
Peahoon

on

ej~teg

kolhoo•:~

(Otepää k helkond)

r.::ik ... em ··t.L kordne telliskivihoone, lr..rohvima-ta

, kaetud korge

oolkelpkataoegR, millel katteks laest

Kitsaü, astmelise .rofiiliga rääat·karniisid olid külefassaadides ja

poolviil~

kelbekolmnvxga all. Foolviilu rälistad olid

ä;.:I'istatud kitsa puidust ehispi tsi 0 a. Hoone aknad olid keskmi
se suu.rusega, 6-ru.t.dul.issd .o.j.ng p·d.c.:;."l.esid

oolviiludes paiknesid keskmi

uuruseg

~

uumid hoones olid e.nfil aedses sUs tee
Ehitus võis pär

eda

I

.boühtlaste vahedesegmentaknad.

s.

saj . II poole alguses , ta om s

klassitsistlikke elemente. Hoone jäeti maha 196o.a. alguses
~

ea sisse 1

~an

KõrY-JR~O~

on

es el.

6o.~.

mõisasüd~mes v~he,

äi~unli~t olulisem~

tumatLllt.

paiknovcrl peahoonest sõl-

ona

Ai t-ku.ivati ( '?) on keskmis

suurusega kõrge ühekordne tellis·

kivihoone krohviwa·a mUü i

ga. loonet kata

katteks la st.

sa

is

kesF~ine

omav~

ääs· ax· ·nl.is on

kuni o,5 m

s

ü ·st

kül fassaadides ja viilus ki t-

el iski vi.karniisi, mis toetat d as melise hammas-

uuduv·

lõikega.

J.:

kõrge viilkatus,

n

i:1.lu. all krepi ud. Räästakarnii is

pool on 1 i, ·stme ine
o~u

se· apin1

li

enda~

onu s, äarmisod "aarpetikud.

d n li,

ü.l~:.:l UJ.t

lllku~_.:. vi

leeringuga

x=s, t ise

• ",.;.ilu. s )

~~lluse

e i.kud.

evoö. Hoone o safa 3 au. u• " kaar , millest
Kü~~

aasaadides on

ar d on kõr ed, oma-

b keskel s e gmen t · en l

lJ.a

a 1 pr ofi-

n, millel ül äärel eenduv tarniis. Selle

akna k haJ. on veel tim

aken analoogilise · ··risega. Hoone o

. ee ga histori t,_is 1 kus stiilis pseudoltlaosi tsistlike elemen-

idega_ ta või1) pä.x:il: eda
eeikoda On

V~ike

IX saj. IV •eer"'.ndis •

krohvim· t

m·

iv·hoone, mis kaetud

001-

l fJ

kel katueer ;a (k· ~teks et rlJ.it) .

mel> kitsa lilltea lau.dka r-

niisi. Hoone kef.\koe as on ki t as ulualW le. Hoone võib pärine da
XIX sc.1.j. II poole alguse st.
~

uuduo, pa

oo.ne-c ii.mbl·i '\.:' eb aed, ·t:iema. ee

en lihtne ma-

j at .. l.lShoo ila lähed .u; esiv~l~ ak •• i:... piires Uksiku id p&rni.

!ila t

iimati 1S7o.· .,

pildi~ta ~d

SG5.a.

'
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Otepää k/n,

ili ,ensee).

Uü ·1. õis.

ihaJärve linnaos a, Pub'ljärv e ._ uhkekod u ( Ot p;· ä kihelkod ) •

Peahoon e hdvi s II

~aa.il

oone oli

asõj as.

ehi us kõrgel maakivi st soKliko rrusel.
keskos s ara kalle.kor .ru
välj~

?õh~o~~s

Lr~altor.rus

linG.

oli

ehit tud. Hoonet ka tis plekk-k at ega

oli loi karniis , to

ga. · õhikorru .

a •~.~tld

om sid lamed ·d kaari ja k.,..

ed,

eruvate

·1.

Uhekord n ,

ulatuse

U.Ul.'

~vus,

l

i

lli ki -d

lk tus e

• g<::. pör, e ,

~

-ru dulised

Irontoon • lfatu.seu.lcna

olid väike

• Hoone ueinapin nad olid kogu

tuses ruste ritud, akende alused pinned liigend a u •
f ,ssaadi keskel pfdknes suur lahtine palkon (vaid
~

situ.d) vä

bad

kõrgel soklil, millel arkaadav ad j

aJ.koni katus oli rõduna, mJ.da

r>i.n •

oone omas v"'sakUl

J.i al

torni. millel alakorr a
·id

õrge e ksar

g.

alhoone id oli

pär·a · ea
V

on

k~c

r~hm

es

õ~su

maaa~e

üljel

äljaehi tusi p iknes

tiilis

c.n:.t i v· a

ko d e, kui
~r

~1

ee oli

e

kõ~

lmekord se su.ux e

kõigil külgede l wUuri p•ari ak-

ru

hi~~seks

like elew ntide ,..,. , ta või .. p · l.ne e

oone ro

ljelt kla-

ru teeri ud

ase al,

ag

assaadi l, kus a..,lls voh ärkseine 1g

histor ts1s likus

~·

oon

andsid ocl.edad iimaraam -

Hoone pea r pp oaiknea Palkoni st

ja lai.

ill 1

jõu.J.'se koon seku.ju.l.J. . . te konaool ide-

olid suur d j

akn

-~

ü.gu sl.llU'

~le

suur

p~

· paremal otsa-

• Hoonet

õis luged i::t

iosas ps udeklas si

.a-

sis~

sa.j. IV veerand i st.

J~ KOd~

peahoO e, k

e-

·orn · g .
suurel hulgal,

ääre

1~d

p·ikne id

mõisasddamik~s,

~b

·orr~

kuid on valda-

d hävinen ud. <"äilu.nu .., t o.n ol lj.s m ••

a neahoo e'?) on suhteli selt
ivihoon e,

5 akna v
õr e

illel

ad eJ so.kli orr s, .k

l • uoelt, 1·

oolkelp k

atube

us, mi l 1

n

kos

uur üllekord n
on kahekor ru eli .1

a hoone ots

l. Hoonet k·ta

urdsarik as. Pealeeh i tu sel

- 2 -

k tus, mille põhihooneg
taaeharj

a samal

.k:õ1~

rieti paiknev hari on põhihoon

uael.

a ·\le

kat ·te.k.s on •..-..asaj al

ater-

niit. Põhihoonel on lai ja aU. e.valt .P.rofileeritu. d rää.stakernii

t.ilt.:,i ·· sa

1 j · 'Col i ilu k. 1 clccJ r•

i

e 1 ... o

viilu i,iitlcrits ... b j ... räi:latao

6 • il:

tl U. V j

um·

Q •. J

akn~.

äi:r:i...·t·:th mcnavõrre k:tt-

.!'01'11 ori Tt ~ .f el: nii s. Vi11l v'"li o, ,,b väiknse

Sei.n ..._ indu 11....

ergcl ~ ee.n -uva kesk

<.;

·nduv~4.

korr toto

, w

oon....

· e.e. al J • P e a:J.e-

:;;.oklin:imsv ja 0aif
v~h(:

ent;.dis

laia lameda vöö ga.

j:: pcolv.".lnd..,s on ühesuurtwed)

kõl,geä ja ltit ad, C-:.-u tlu.lise1 . Ileone keskte jel mõlemis 1Clg

i as ar..

o

;b.&ko ... d "'el osal ti.ks t~i e kohal petikakned., nc::l s

L

kahel pool võrds te vclled f;a 2 akent. Tiibadel on akn

võrdsete vahe

~ga

vad

• -e

~et ikakn

või :rühmi totuc kahekau

islia~~u.ü

ä;.:

dega.

ota~·~scaudis

õrdsete vaner.ie 11

t võ o luge u veel XVlli

oo

lik ' s vi'< i isegi bero 1 set
..:lel puhkekodu ko::.-pu .. C!

.....

puut\uvaid asend -

on Äeskteljel ükiteiae all

n põhio:::as ani'ilaadses aii•

tuuru.id

a~

kas

~P

.... igu

a u.d aken-

teerui~h

j. lõ_ u -.: raklassi tai st-

j oon.teg:1 ehi"t.u.?ek • '!la on

ka~u.tu.

j··' hees s€isun,l:i s.

Pumba a.g.1 & on v ·ga vüike krohvi.tu.d tellis' ivihoone, mis ka
viilka tu ega, k· tte e v-kivi. Omab külg · aasaadides
l~ud

lib ·Lsai

6lle

1 tellistes't

e· i u. •
väi ~ e,
ht~cne

QX111ise, o sviil d 1

6-~u~

võib

a: . . d

61 a

ul

O""~Vt

i tsaid

l ' a.l t üleul.atuv •

is kar.nii· ina v ilu all

lE:medui' kaari, neist aken on

e, v_ilu.s on rambikujulin e 4-ruudulin

i:lrinea:?

T'0$i.g!;!~E,~j.Ji'·-

.... slõige,

räcis"~.~a.s

·vr

url

sr:.j. lõpllct või

~[···

eierei (?) on kesk.n ise EJu.u.ru.seg

ak n.

..-i vahetusel t.

kõrge maa.kivi-

hoone, mille müürid trohvikattet a lõhu ud kiv dest. Akende
küljed,

k~rniis~d

v te plokkiden".

jo viilud laotud tellisbest. esimesed hambuoonct k ... ab Kõrge v1.1lkAtu.s (katte s eter-

nii t) , mill l viilu- ja

äd.s taka.:rniis on eenduv, nur a all

. sa

· .ud

elliste s

vi ilu

Vö ö on k

nelinurAse
rus

e:

to

.,,.....

... a ud hacw.aslõ kega.

., tu . . . e

.1

akn d viilus ja

~tube,

1·

äJjaehitr

~ena

alaadne
äike ed

ll l

k

usel. Põhikor-

ak:na.d on suured ja .k e tud lameda kaare ga. Omavad 8-ru.u-

dulisi raame, kus ruudud kõrged ja
vähesed akncd on samuti suured.

väg~

• Sokl1korrue

cits

oonet võib lugeda h storit-

..Jl.btlikus laadis ehi useks, d at eri tud on raj amiea.aata: 1887.
äo::. -: ili.lr,

oone e

fmbar, lm.s "'=.on tee kül ·el

e,

ced~ aunxr~jocncliscm

alt

on

g·

j

uu::cc

puu u

;>~atccno

ta

ööratllü esikUljol pai.lu1

ü.h ··iirvole

millel Vabal

oon~

joon~

looklev

.m etri te pil=.ku.ne

piki

;.;.1-

Ulj el~ tä .
pikk

. lj k,

cltu ur

a titir. Ule V;

el'spel:t~i v!Uld~

,. ... (;l.tu.d

P"d.hajürv~o:

eb

ilo-

• ....,., hoone

asetseb la.medal kõrgen 1 cu.l, siis on te.oa juurest
'·

de

l~a.

mõ:tsasüdami u "teisel

k:.il~el

p iknevaJ.e

aa-

oitsijär

le.

pe hoo.net ;· mb.r.i t$eV os:. on

rü

. ; . atud.

~orli'!'t

pl._~e

rir:.gul t

ot e.... t. -ii on

~

v~

o...hco...--:e j
l

t

älj ak on J.' igendat(}.d

puudeg ,

~.h.

tork·

tcu1 ja

t~

millel

on tr[. ti .. n

V[·

~·rve

poolsel otsa-

,

'Gr

·st~ ~s

p · see

ja lelli •

l'iih:nau6ga ja ü .sik-

ki:ntue bõbevor ig'.'t

. :n. Väl · :1 1t äe
~

iivpõõoa~t~

ekoro

· aj1llin , pu.u.

1' dc, ük-iklehis-

Il is 11s do;:r;inee:r

~r ~.r.di,
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lehist, nu.lgu. Järve kaJ.
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d k lm.el t; kü.l-

omal~·

topeltr~a

se

one või

pä.r:a.ned

.XI

j . lõpust.

l{;f

-1

t e n ..,u

e e:-c ti:t t), miJ..J.fJ J

aj,.-lu

ü.leul tuv

rined· JO:.t S8j. I

poole

..:..

0
vi.tl

lal

h.L

a

rälistH d. ! oone võib pä-

•
~u~

.l:'U, .

Jw.
3.

.

,

:.~..uwe.a.

lS72 .....

a.Lc....~.i

........,

j~- ... ~1

I.l<..lJ hl'l

\..i.~

oon~

... e

el-

mõis (Rijsthof). BUatlimõis.

51.

Sang:;.. te Jr/n,

es tu. 8-kl. kool (Sangaste kihelkond) •

Peahoone on suur, liigendatud

.

eo aline t lliskivihoone

ml.

krohvimata eeintega, millele kaasajal liidetud uusi juurdeehi·
11llsi.

·.1 se mõisahoone põhikorpus on su.ur ü.hekordne telliski-

tingitllna Uhel tiival kõrge eokli-

vihoone, millel reljeefis
korrus • • oonet kata

väga kõrg

Viilka~s

(k t•eks eterniit),

millel mu.rdsarikaa. Kiilgfass ad el on eenduv ja lai profileeritud karnil.a. Vasakpoolsel otaafassaadil on ViJ.lul müüri äär
atllse ääreet kõrgem.

iilu

ipua on nelinurkne kõrgendatud

ind, .mis lõpetaud kitsa e n u aja profileeritud karniisig •
iilu e.lu.mis "el nuxkadel on a a väikesed nelj atahulised tul-

bad, millel profileeritud lai vaheV'dö ja ülal profileeritud
kurniis.

·~aakivist

so. el o

eraJ.datlld seinast si.msiga, seina-

pinnal kulgeb aknalaudada joonel kitsa
1

suured ja 6-=.ruudu.J.ised.

vahekarniis. Aknad on

ei.na4,illd akende vahel ja kõrgemal on

rus eeri tud. Viilus on kaks paari väikseid kõrge kaarega akn~~d,

millel sillused e-ndatud •

. Hoone paremale tiivele on risti põhikorpuse pikitelO l
paigutatud tiibhoone, mis ennduh nii esi- kui tagaf'assaadis.
Tiibhoone kahekordne, ta on tulle

kt.~

lclcas hoone otstel. Ka see

ehitusosa on k !.dtu.d Villk<:!'tU. eg.._, mille ri:Fstakarniie kordab
õhi.korpuse l:.::..rniisc. · :si:f· .ssaadi !)ÖÖratud viil on analoogne
põhikor JUse o Flafussa.adi a ( k~.tuse

kõrgem, nurkaiel nelinurk

sed pinned jne.). 1rinevus on vaid kelles, et viilu

um.istel

nurkadel on tulbad madalad, nende karniis läheb üle viilu
äär1stavaks karniisi.ks nin rr see ü.mbri tseb ka nelinurkeet kõrgenda ud pind

viilu tipus.

K~niisi

all ääristab Viilu laia

vööna lame astmeline friis, millel nurgad toetatud pikk dele
kitsastele konsoolidele. Aknad on tiibhoones väiksemad, 6-ruudulised, paiknevad ebaühtlasel • Alakorruse keskoe

asus kolm

l1D

~

2 ....

liidetud kaerakent keskteljel,

is juurdeehitusega suletud.

T.agafasaaadis katuse äär Uhtib Viiluaeinaga.
Hoone on seega

h~storitsi~tlikus

stiilis ehitus, ilmselt

paatitatud XIX saj. IV veerandi jooksul. Ta on kasutusel koolin~,

mille tnrbuks pUst1tatud juurde hi uai. Hoone on heas

seisundis.
Kõrvalhooneid ei ole säilinud palju, nad on võrdlemisi hajali,
.mida

j.ngib Väike-Emajõe org ja sellele

r~jatu.d

paiejärv.

Vesive5!!..!_ on ouur ; a mass.:.ivne 'rohvinu ta kahekorru
kivihoone

millel mõnede a ad

juures kasuta·ua tellieeid. Hoo-

net katRb lame poolkelpkatus, katteks laast. Omab
kelbakolmnurga all lihtsa kaldu
Vf;!d ka lalt:akorruse ok.nad.
d~ised.

line m a-

l~udkarniisi.

oolv1ilude

Poolviilu. avane-

{jsed almad on väga väikesed, 6-ru.u-

Põhikorruse omad (II korrus) on hilisemad, äärists-

tud telliatega, nad on suured, 6-ruudulised.

oone võib päri-

f

neda XIX sa.j. I poolest.
Tööliatem&ja on pikk

~rohvimata ~elliskivihoone,

mis ühekord-

ne, kuid lakatubad.ega hoone otstel. Hoone on kaetud laa tukattaga

v~ilkatuae-a.

llel külg~asaaadides astmelise profiil

liga karniisid. On erisuurusega ja eri tasandis aknaid ki tsaiet

E-ruuduli

est laiade kolmepoolega akendeni.

oone võib päri-

neda YJ.X saj. IV veerandist.
~e;>ikod &

on v;;:.il;:e lr.rohvim·

oaukivi t

aüridega hoone, kaetud

ü.leu r..tu..vc;;o.te :!'i::l.ästaste a viil c..tusegu, . . atteke laaat. Hoone
eei~asssadi

keskel on kitsa

ulualune. Bnit

~

võib pärineda

XIX saj. II po ole kask lt.

Meierei on väike krohvitud kivihoone,

-

s kaetud poolk lpkatu-

sega (katteks eterni1t), .willel kUlg.faasaadidee lihtsad lau.d-

karniisid. Aknad on väikesed ja kitsad, raamistik kaasaegne.
Hoone või

pärineda XIX saj. II poolest.

11,

Park on kuni 3 ha suurune, toetllb V.. ikejärvele ja on väheste puudega avara
vaid veski juu.rest peahoone peole

ajõel

abakuju.li e planeerin

.

u.u.ndub pärnaallee kaar-

j alt. Puud on väikestes rühmades, · kontrastsel t: mänd-pärn,..

nu.lg, kuu .. -t

m. Rikkalikul

on hoonet

ebäks jätvat dekora-

tiivpõõaas ·e rijbmi. Peahoone ette jääb ebakorrapära s

kuju a

väljak, kus küljelt tuleb pärnaalle, • Liigid põhiliselt kodumaised (pärn, vaher, tamm., kuusk) • kuid rikkalikul. t ka eksoo•

te• siberi nulg, vene lehis, alpi aeedei·mti.nd, ebatsuuga, kana-da papp l, h 1na papli püramidi.alvo rm. EraJ.di märkimist väärivad haruldused või suured e semplaxid:

prechti

kuslap~,

kõrge tatari vaher (8,5 m), kcr e hiliotooming as (13m), mis

'

...-.esti suuremaid, väga võimes

bateuu a, võimsad kanada paplid,

suurelehelia ed pärn al,

hall pähkJ.ipuu. ja pen ilvaania

se · and on

a

ea, kooli ämbru

'

on hoolde ud.

Kalaatatu.d vii ati l972.a., Pil istatud 196 .a.

Il ~ .

?

52. RIID

-Ponrigel).

äütlimõi

idaja ~n, Ljahhovi nim. kolhoos (Helme kihelkond).

,i

ja
hitckt

käsit~emist,
ur~äleotis

kun mõis on m·v tud l975.a.
e nimis us

ooata ud

(Rop~nhof).

53.
'~

Raatlimõis.

Ilclme k/n, Tõrva sovhoos ( H lme kihel.l'ond).

Peahoone on hävinud jäljetult.
!{õrv J}.l_Q..Q!l_g

t9j.

ole paljlt, ne,lst enamik rekonstru eritad.

'ajJmesid peohoonega teataval

··äral seotud :;nsamblia.

L ...ut en suu.:t· ::rohv mata maakiVJ.st seintee

t d ke<;;e ""t;se kõrge viilkatusege. Hoon

datud

nurgaliseenJ.~aadsed

amp

ehi tas,

is kae-

nurkadel on valg ...n-

Vööd. Ot-axassa

i

puikneb pikk

õidu.ks lattalu gini, milles kaks eaurt k arav , laotu.d

tellistest. Hoone võib algselt p· ineda XIX saj. lõpu.at.
s

1 t on kaskmise

uu.ru .... ega

napinnale ul 1;t,_vud kivide

aekivihoor..e. millel krohvi tud seipõ~ed,

krohv

dekoreeritud kivikil-

lustikut • Otsviilud laotud telliatest ja krohvitud. Hoonet
kateb kit, ste üleul·tu.vcte rL.:ästastega Viilketua, katteks
laest. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist •

.

Ku.ivat

()n keekmiee au.U'u.sega ke.hekordne ki lhoone krohvi tu.d

semtegs.. Hoone on

aas~

kaetud. uue viilkutuse

j al ulatu liku.l t reJ'onstrueeri tud 1

• .Ugs€1d on laiad krohvi tud n

seenid ja kits ad krohviäärised av

Qmber. Algsed

eli-

akn~d

on

lame( ad, väikesed. Hoone võib pärineut:l .. X s' j. lõpuveerand i st.

ark o.n väiksem, p a.n er

hilisema maj
määratav.

d

iaeg

gult

1

.:.

u.ju.J..i.n , ku.id sõjas ja

tu 0 e

o umais te le.b. puude kõ!'vcl (vahe_, hõbepa,;ju., sa

on r .. hmi t1 nu.lgi. P ar

seisu.r.d on halb, ta on hävinev.

ulustetud j a pildist tud 1967.a.

\

)

.,

TE paatorast ( Theal) .. Kiriku

54.
S

k/n,

g·ste

d).

San aste kolhoos ( ongaste kihelk

an keskmis
ba la.takorru.sal.

is.

tlurus . . . a iih kordns ki11hoo.n

millel

oonealWle on k llerda · d.

oona on k

ogu

u.-

I

ud seintest kõrgema poolkelpkatuseea, kotteks laast. Pool-

viiludes on rä;·stad üle 1"'. uv-d,
audkarniisid.

profileerittd
o on 1 en mi
vi~-\.· ·

ia,

lalaua
.. -

~~l

,jg,

j

t~d.

rc.d E-,·

·e s

kül._.f~

01 m~rkeeritud

··n tle. sel , •

ki t a

JOlYiilll

hoidl'k kv,adcrlisea •

e uks paikne

älir"'l n"'

uh

profileeri ..

on j

vaheoamm •..m.

ud g , ku juure
ke a! ine,

bid

ka sokkel.

k
i;

•niis. Aknad

a.m·is

ad on

on j "'lgi t v te1 asi-

mõõ

'

l~ie.d,

illel ki t as kr oh-

1 · nE J. :dülad,

o 1 p.rofilee 1 u

. 1õrrs eb

aga

ide

a

kuj

Ul

~

j

li~~ö~

kol el s, u

ahvli

on lai

t

õ1b luged .

soj. lõpuet Või

IX s8j.

ool e vahel on

li pinda

ud rom idega,
~is

elõ1

ud ro.m-

pi"r eliiet on . amuti lii en-

eid. U...,t ;·"ristcv 1
n ,

3

~sakul

p.rofileeritud liis-

elumine liigend

uure.m väli om...

a ud pinn g&. siin
Hoonet

~·

~~fassaadi

ro bike ed või ] :thtne sik-sak-li1st

r

~ra.kl

·~lik

ssi ts i

k

ehi tuseka XVIII

a on k sutusel el

ahetuselt.

Qna

ja ebe alluld uvas seisw <li s.

-Ait- väike krohvimata maak1vihoone.
'

mille kividevahelises

kronvia kasu atua dekoreerivat kivikillu tikku. Hoone nurgad
on lao ud

lli test, neid on ka

õnede avade kül edel. Hoon t

ka ab la.aatukattega ja ki t cl. t ülellla

vate räästas

pool-

kelpkatua. On mõned väikesed ruudukuju.lis d aknad, ü.ks aken on
lameda kaaregu. Ehi us võib pärineda XIX saj. keskelt.

Park on väike vabalcujul' e, omades väikese v··ljakt.l ve.id hoone
ees, mõned v

lud ka _ar is. On kon trastael t nu.lgu, kaske

(mõned suure aa ru.hmas ka

J~õrvalhoonete

juures) ja tamme.

ID::sootideot on tähelep :1uväärne ..., oti eu.u.rim suhkruvahtra

eksemplar, samuti ja

ani lehis, palaamnulg, thenbergi kukar-

puu punalehine vorm jt. Pargi seisund ebarahuldav.

Külaatatud j

f

pildietotud l967.u.

.
.._.. ~---.;;..:.-,
oiw#'C

.:!"

~

-

~

--

-.-

--~

..

•

\~
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55.

~GASTE

mõis { Schlost:.

Sangaste ~n,

agni tz).

üütlimõis.

artu Plaatmasstoodete Katsetehase pioneer-

la eer (Sangaste kihelkond).
Ei käs1tlet , kuna mõis on

lüli~&tud

arhitektuurimälestiste nimistusse.

f

1975.a. kooata ud

56. SOORU mõis (Soorhof) .

üütl1mõ1s .

Tõllis e ls/n, "Esimene

.........==--.. on ... õj

puru t

-

• $lgsat st .. "l.l
ll.

" kolboo

vU

1n

( Lu.ke kihelkond ).

hilj ew t=··ies u.la u

ud osaa ot j"" el ub, et hoone oli

end

Uh 'Ordne kivihoone ,

g

millele oli ilmsel

kc u ulatus

I

t in , puidust

d

Välj

mansedko rrus. Alekorrllo el olid kitsad akn
pärineda

s ümber

tus võis

•

.... j.

!õrvalhoo neid on mõisasUda mes arvu.kaJ. t, nad paiknevad hajali

rühmades, mille tingib järsk reljeef

eul.

äike-Emaj õe kaldaasta n-

Enamik hooneid li:" s taastatud muudetud ku. . . ul ped.le sõda

või ümberehit tud hiljem. Olulisemo d on;

-Ai

on keekmi e

uuruse a pui"tilloone t )Ohiosas

ahu ad rõht-

palkseint e ga. Huvi tavad on · ellietäi tega vahvärkae in d pool-

f

viiludee, kus

ellise pind krohvitu.d . Hoonet katab seintest

kõrgem pool elpkatus, katteks laast. Omab poelviilu kelbakolm nurg

all säilu.nud

s ad on

~ea

rofileerit ud puitkarni isi. Hoone esifaa-

kogtl ul_ tuse

keskosas te.andatud uJ.ualusek s,

mi~le

rä .. stast ke:.:anava.d uued lih sad pui ttulbad. On algseid uksi

ruutkal
vah

abamustri s voodar isega. Poelviilu s on Uks v

täit ·v v··1ke E-ruudul ine viilv.aken . Hoone võib pärin da

____! on pike
v~ilk.taso

-y.ol i t.d

.n. 0

~uu~

alg

~1 t

s kae ud kaasajal

sLilu~ud

lameda ke. r g'} ··ur1s alll
õi

~ärgi

pärine ,.. ."'"

uksed • kae tll.d

~ur

vaike te 1

~aa

·e

andega. Hoone

saj. II . ooles t.

on väga suur ja m ssiivsete proports1 oo4idcga krohVimat a

telliskl. ihcone, mis ksetud kõrge

laa t. Omab profileer i ud

poolkelp~atuse

elliste t rä·· s

- j

, katteks
viilukarn iise

l

- 2 ..

iu kaunietatud hammas õikega.

tud. Hoonel on av·

eri ujuga ja s u·usega. On kõrge kaar ga

kai, mill 1 ki t us k

elluri

k etud simsiga. Sam
t· tud kcskr:dse

el

..crniis pool iilu all krepi-

frontoon, on ka nelinur aeid.

akendega. Kõrge kaarega llksed on ääris-

uruseg ., kõrge kaarava a akendega, mille

silluse ül :·2.rel kaarfrontoon . Nelinurkaed t1k ed ääristatud

rl4u.dv.klljuli ste ja E.-.:v.u.duliste uk .......de a, nende kohal simse.
Lnkc;;.uks poelviilus aga on ka tud lameda kaa.rega •
• oonele on tahaküljele püstitatud tiibehitusen a väike

kü.lin, millel nu.r ad el .. el j tahulised telliaki i tulba\, vab ed
t··ide ud püntlaudadeg a. Hoonet katab mad

Viilkaius, laastu-

katte ga.
L' t on seega his ori ~.~sistlike eleme-ntidega ehi·liua ilmoelt XI

eaj. IV veeran i5t, küün ag

on väike maakivihoon

uiva~i
f

de t.

oonet k tDb

elgi hilisem.

krohv1

tteta, lõhutud maakivi-

a stukottAgq viilkatue, millel laialt ttle-

ulatuv d rüäot .d, c:·moi e.j :.ü=.,ry · tljund atud. Piiatla11dades t otsvi~l

ees on viim·ne s

rik~pe ~

ava ud koos pcnniga. Sarika

välispind on seejuures profileeritu d. Hoone on Uhekordne,
a k ivatusruumid

t

KUi

os· omab kak

madalat korrust vasta-

v

t

ee

d~

ellisaUr s - ja lai eenduv eillus. Hoone otsafassaad

on viilu

1 tu e cl t t a.11.d .. tud ulucluseks, kus paiknevad uk-

a ü

teise koh

se • Ulualuse

0

r~~

b puidust tu.nl1.1.

Iloone on oeeg·

e

~setatu

·at k

väikeste akendega, millel

V~

uskor~tn·

tõcn:iol' el ·

·· o

a

t~11

!':HJ~.

m<

asiivaed konsooltalad .

.s't-,nt kõr ·e

IV vecr

kr oh vi ud hoo 1e,

oo telliste t.

1 oor~et

lel peolviilu kel

xassaedidee
k~el).

kol

.t\..ttt

tt korstna,

d1 ehi tu •

ille aeinud on laotud

b lae: tu at e.,.a poolkelpkatu. s, mil·

t1:r.g

11 la

lih

e 1

dkurni·e, kiil

ga kitse s pro·'i eerl. u.d telliskivika rniis (nur-

Hoone aknad on väikesed, kitsad j

6-ruudulised .

-

-

;;

naid i:i.ä.ristab val endatud lai ''äris l:.rohv ·pinnu •
valg~ndatud

alt on

alaaditus

liseen.ld esifassaadi nurkadel.

saj. I poole keskelt.

võiJ pär1ned8 XI
• ie ei(?)
---

on väi e,

kus

~oole

kro

im<.. a ·;; J.list s •

gad on

s

d iisna kõr GC ü.l1ckcrä.ne segaehi tu s,

j

im ·a mcakivi,t, kõrgemal

ni kro

.õrgu

one

vi!lk tus. Hoone nur

uu

k~ta

tellistc·t nurgaliseenidega, üks liseen on

~u·unda ~d

ka esii'asaaadis, eraldar.:lc.:ka paremat t· iba, ku.s e1.1u.r uks ja
ak~.nt.

t\;lda i:.i.äri -cav,d '·

eed o

vc.d kitsu.id eenduvaid tel-

1' sää.!'i eid bo.rn.'b·· ate plok.k d.crLa. Hoone on seega histori.tsis't;l;.ke

o

tiilielE: F.·n id

a eh · tua, tõen&.oll.sel t

sB\i.

lõpus .
kivihoone . .mis

Lallis,2Ja maja(?) on ü..heko:r ne .k.rohvitu

'
f

o.mttb ralj eefi tõttu 1 õr ga

orrueo a o tsafaesaadi. Hoone

::F ~1 ·

kujunrl . ud liia:cn .a ud

tilal lJ oolviilil 6.11

:J ga

oto~~ussaad.

~:i.un ...vra:

ke.

~el

fp,ssaadis p u.d Vtd

~J...,ol.lta"·

akn~d,

kü.l

oe rusteerin uga.

on~

a põhikorru el

uks j · selle kohal ru .du..k.-uj ulinc suur peti • Aken

nad, ki to

:...Õ., illUvOO:t· v6,

u a. ·· ur ·el on samu. ti petikak>-

't

l

l ul~

se · j

k·

~r

lõ_ e

on rus"'...eeri u

~tu

~tud

•

Jc-r;J. ·u.

lukukiv .:.gd..

?ind

1

aU!llistikuga. PoolVii
rr~

o oeri 1.1ud pinnu 1 e skcl oü

.... e illusoor r_>e r ........m •)

kut

all on kitsas soklisi.mss,

e ho

krohvipinnc: e maali t: d 4 rv.

lu

ee on

lni ja lame v allevöö. Selle s't kõrgemal

on peolviilu al-.. ool jõttl
~elleu

viilkatuaega. Algsest

u

(;1lgne poolkelpk!lt s on u-,en atua.

h on ut on h" .. i

),

~oklil

i;' 1

~

)etik ruudukujuli

äär rnsteeri tv.d äär i1el pool segmentpeti-

es väiks m d ruud ukuj uli ed

etik-

aknad illu9ooraete 4 ru 1.:tduga. See -:n on ehi-vu.s klassi tsistl1kus stiilis, selle stiili lõpu
keskelt.

ioodist, ilmselt XIX saj.

-

n kWJ.i 6

eal o

ga..

h~

q. -

.~.eosaline,

u.ur ja k

eb

~e

mis eraldatud ojakese-

õ •g 1 ja kits 1 xecmiJu.l,

j aku.id hoone ü.m' er e· !n.. jun ,

on v id

"tS •

hoont":te st

uistll o

e::.

J.<:.~ ,

ti

va

ine

his-ku

- a ....k.

:.:... na- j

da. ...

od

O!l oUllr

·~

leläat

hd evorn ja _"

e • Oj

ääre

macnteed

uur

väli~!

o

ääz·cl

1 h ..,e iCi

Välj

õ tu Yälm j and us-

akujullae

h u v likuga rüh · · aJ~.ud

r~r

pii1:·i ·lav

.le

•

"n · s · u. t u s v ·.:t . . iga, koh

i

Vä {.,~

·i

imi

ee~co

kus

i

i

01 u

>tüdi:

aie:u
uu as

-le-

<.<j t.n u.s oanete poolel

mz.iL laDh 1 pikk bõbep jQ.de ri-

s e liikide ( dolJlin eriu pär , tamm, kuusk)
arn(Ao

ju

Vp ' .get

~Kcr a:tii

on suurem
~arumiku.ga.

n, et

~a

ändi, ük

mi~

See moo Lst·b

ed on

orkaVa kuuse

nõ- aid. Pd.rg· at väljub pärnaal-

gica ,

J

SUtl:C

lõp ta ud enne
~ar

al a

eise osa.

är-

stutatu.d ridades. Tammik rajati

saj. algul.
f

Park sõj

va

a

tur..ov~

1 · kabjustatu.d, käesoleval ajal hooldu.

uudul

75. a. ,

ile iatatv.d 1967. a.

'

\

57 • .§QON

GA /Soon taguse/ .mõie ( Sontack).

Puka k/n,
Peaho~

o

k

' akra metskond ( m;ngu kihe .:ond).
G~i~e

suur

dega .. conc otnto • Osa
ge viil.kc t a,
Seine:..

dade 0 a.

1

s~ga

puithoone, Uhekordne, lak

oonest kellerdatud. I: oone

ii

kata

abakõr-

illcl 1 ~ i a t üleulatu.vad rääatad ja l astukate.

.·tud horison aull auda e e.,

on

Ltlimõia.

nu:r~ad

kae u.d piistlau-

:.nt.1 en nuured, 6 -ruudu.J.ised ja omavad profileeri tud

p1irdel auda. Viilu3ke n on v · d vähe väiksem, äär1st tud nelila aakcrr

lrkze~

g •

a katuses on väikesed, kolmuurksed la-

kaakna .
fJ cor..e võib . ärin d ... vii.ma.aelat saj 3tldiV:Jhe .. usel t, et ta
on

ka~u. tu sel

elamuna j r . d inistr\· tiivruu.mid~..na, on heas sei-

sw dis.
KõrvaJ.hoon ... id on väh , enamik var .meis. Clulisem d o:n:
f

Ai~-elamu

on suur,

k&hekordl~

aakivihoonc

su ta tud palju ka telli st, 'eine:.
väga kõrge, kitsalt U

eule;.; ·~.ouv,.-ce

n • o

1

m1lle mttUridew

.i.I'J.t

rätist'.SII ga

a . HootJ.e ·t katab
viilka-'~o.us,

l aas t. f oone on suur hulk e ako .raparascl t paiknev

aknaid, millest suur on kinni mUüri ud.
duli~ed.

XIX

j. II

, ePiVea!...i
-----oc11 .e
tatu

Us

Otsviiluu
oole

luud~ov~riga .

rin

d väikesi

lgsed aknad on 6-ruu·oone

ärin b ilmselt

on varioenud . Sea oli ke..,kmise sutlrusega kahekcrru-

ank.ivihoone krohvimata eeintcga, kus rikkalikult

o. . L

V..!i '

ma· andushoov.

ääres reas.

4

X saj. li loolest.

--;a,.l-:loone ees j n küljel. Hoone taha jääb Väike

uistu pohilisel t. suur est
On

är ande st, mida

l ehiõt, millest osa samut1 )argi äärel r as.

seisund on hea.

lnil

asu-

e ja !ibtoa knjunduaega, põhiliselt vabas plauee-

puis-tug~

.....

Par i

kattek

keskel.~"•

telliQt. Hoone võis pärineda

~

k~-

Ra ta ud Viimati 1976. a., pildi ta tud 1967. u..

t;e,

~uutli

eJ.me k/n, -aa ;cpela .. ar..~.~-~·~o.riu

p. • kf..i

I

tl ~

f

·~un-:. m~i ' on -til:i.j

(Helme ki}elko

e: ud. 1 . . n; ea. kooste tu

a hi tel~tuu ri1aü e s !ii.; .;e ni :..,.. tu .. qe.

f

õi •

).

( Taiwola) • .Rü.iitli.mõis.

59. TAHEVA mõi
Tah va k / n,
~~~--

1

aheva Lastesanatooriwn (Hargla kihelkond).

on häVinud II

aailmaeõjas, alles võrdlemisi ulatus-

likud varemed, millel jälgitavad mitmed kujundus 1 m.endid.
Hoone oli suur ahekordn

telli kiv1hoone, millel oli vä-

ga kõrge sok11korrus. Omas samuti täie
tud mansardkorruse.

ulatusea väljaehita-

oonet kattis murdkelpkatu.s, millel katuse

alaosas murdsarikae, katusekatteks oli laast. Räästakarniisid
olid väga laialt
ell

all. Samuti

endu.vad ja omasid kitsa profileeritud vt.>ö
endusid tu.gevalt katuse mu.rru.joone vane-

kerniisid. Kogu. hoone sokl1korru.e oli rusteeri tud pinnaga ning
põhikorruse all lõpetatud laia vahevööga, millelt tõusid hoon
nurkadel laiad ruateeritud nurgaliseenid. Liseene leidus ka
esifas aadis, kus nad eral.dasid aknaid. Ka nende pinnad olid
rust eritud. Selles fassaadis paiknesid aknad suurtes kergelt
taand a u.d pindade s, mille nurgad olid timardatud. Vä a. keerllkas
oli hoone põhiplaan, kus ruwnid paiknesid Vaid osaliselt
laadsea saate mis. Hoone tuwnik
saaliga ja keskel
katusel paiknea

~i-

oodustas nurgale asetatud

aseta u.d vestibU.iiliga kõrge korpus, mille
orn. Selle põhihoone tagaküljele olid

seta-

tud mõlemile tiivale tiibeh1 tused, mida iihend as põhik rpas
tagakUljel aoklikorruse peal lahtine rõdu. Tiibhooned eendusid
põhikorp~se

otsatas aadides, eriti ulatu likult vasakul tiival

kusjuures see tiibhoone oli ka pikem ning omae aeda pööratud
liigendatud fa saadi suurejoonelise kaartrepiga. Põhikorpuse
ja. kirj eld tud tiibhoone välisnur ga

paikne

kolJDllurkne nur ga-

tuba ( lillet~b ) , millel kogu seinapind oli ruste ri tud. Hoone
esifassaadi keskteljal

viiduna vasakule paiknee eenduv eee-

ruam, millel mur kelpkatuse ees paiknea vapiplaadiga kolmnurkvi11, laia j

eenduva profileeri tud viilukarniisiga. Selle

all kandsid peakarniisi nurkad l ru.st eri tud pindade ga nurga.-

}

pil strid voluutidaga ja girlandidega komposiitkapit elidega
ja rusteeri ud lia enid eeskoja akende Vahel. Ehitus
madal ja lai kivitre p, mille nurkadel paiknesid madal

ette jä
nel-

jatahuliaed katteplaadiga kivitulbad n ile asetatud vaasidega.
Hoone vasakpooleel aeda pööratud fassaadil paiknee tiibhoone keskel viietahuline eeeruam,

illel oli

amuti viie&alba

line murdkelpkatus, vahekarniis põhihoone karniisist madalamal
Eesruumil olid seinapinnad kogu ulatuses rusteeritud, iga
hue paiknee kõrge kaarava poolringik.uj ulie

ta-

kaarsillusega. Ees·

ruumist laSkusid kalgedele kaaajad trepid, mis koondasid suurel liigendatud vuhepodestil, et sealt taas laskuda kUlgedale
kaarjate treppidena. Treppe, podeete ja eesruumi kaaravasid
ääristssid madalad, jõulia

baluatritega äärisedf ku nelja-

tahulistel vahepostidel asusid vaa id.

Eesruumi ja podesti

sekkel taas rusteeritud.
Väga erinevad olid ka hoone akende suurus ja kuju. Seklikorrusel valitsesid 12-ruudulised pe

raudukujulisad aknad,

kaetu.d lameda kaarega. Suured ja kõrge kaarega sokliaknad
paiknesid aiafas aadi eesruumi eoklis ja hoone tagaküljel tiib
hoonet

vabelis

rõdu

oklis, ka nende raamistik oli väikeste

ruutudega, aknad kahe- ja kolmepoolsed. Põhikorrusel esines
kahte tüüpi aknaid: suured ja väga kõrged nelinurkaed aknad,
24-ruudulisedt saaJ.il ja lilletoal (kolmnurkne väljaehi u )
olid aga sama kõrged, aga Ulal kõrge kaarega kaetud veneetsia
aknad.

anaardkorrusel esine

Võrdlemisi su.uri lameda. kaa:rega

kae ud ka ueeaknaid, mida ääriatasid voluudid, kuid esines ka
ü.mmargusi almaid, ääriatatu.d samuti voluudiga. Ka katuse kõrgemal osal ülalpool vahekarniiei leidus katuseaknaid. Need olid
lamedad segmentaknad. Soklikorruse aknad o aeid rusteeritud
sein pinnast eenduvaid krohviääriseid, millel kaares lukukivi.
Krohviäärised olid ka põhikorruse akendel, kusjuures kõrge ka •

rega akende all oli seinapind taanda ud petikuna, see täidetud jõulia e b

lustritega.

11maseid leidas k

esifassaadi

eesruumi kü.lgmiste akende all.
Hoone põhikorpuse keskel asuv neljatahtllin e torn tõusi
ühe korruse kõrgusel t hoone kohale ning om s kõrge barokse
joonega katuse, mis kordae hoone katusekaju. Torni tippu
kroonis sale, neljale küljele avatud tornike kõrge neljatahulise kiivriga. Torni katuse esitahku kauni tas taas

ammar~e

katuse aken.
Seega oli peahoone keeruka konfiguratsi oon·ga

ehi~s,

kus

segunesid histor1tsiat lik stiil (väljapeetud pseudobarokk ) mõningal .määral juugendlike elementidega . Hoone põhiplaani autor
on arhitekt

.Neu.mann, projekti lõpplahendus e koostas l9o5.

aastalee aga A. einberg ( iiaet) ning hoone valmis juba 19o8.
aastaks.
I

Kõrvalhoonei d ei ole palju, sest enamik neist on kaa ajal ulatuslikult ümber ehitatud uutele funktsioonid el • Nad asuvad
valdavalt ü.hes rühmas peahoonest lahus. Kirjeldamist väärib
peahoone läheduse s paikn v

!!! - suur telliskivihoo ne õhukese krohvikatteg a, hoonet

k tab

laastukatteg a poolkelpkatu s.

ellel poolviilu kelbakolmnur ga

all ja külgfassaadi des eendu

karniis, .mis toetatud puidust

jõulise hammaskarni isiga. Poolviilud on

tellis~äitega

tugeva

vahvärgiga, tellispinnad krohvitud. Hoone esiküljel on keskteljal väike uke, kaetud kõrge kaerega. Ukse ees on tugevalt eendatud sammasportik us, kus kolmnurkviil on toetatud neljale
paariti asetatud doskaana orderi sambale. Viil on ümbritsetud
aamati hammaslõikeg a toetatud karniisiga, viiluvüljas on suur
segm ntaken, raam.istik kii.rtekujuJ.i ne. Hoonet võib seega 1

e-

da klassitsistl iku käsitluslaad iga XIX saj. III veerandi ehitusek •

Park on võrdlemisi suur ning läheb su.ju.valt U.le vahelduv

jeefiga väga ulatuslikuks

par~eta

datud väikese ringteega piiratud

e. P

g1 esiosa on Kujun-

älj kuna, mis soejuures lii-

genda u.d puude ga. Ukaikpuid kasvab v
seinte ääres. Avoram pc.rgioaa jääb

te, kus rinblevale liiklusel

rel-

e ul t ka

sifasaaadi

reppidega külgfassaadi et-

ku.jundatlld teid. Peahoone taha

jäi väike avatud ehisaed. Parki piirab kälgcdelt looduslik

männik. Peahoone läheduees hulgaliselt nulgQ, kuid ka alpi
dermänd i j

e atauugat kontras ..iks pärnal

kuuaki ja tammi, rühmiti euroopa lehist.
zuuria pähk.lipuud, V lget

see~

ja vahtr(,O.le. On ka
sootidest v el

and-

ändi ja Väga. rikkalikult dekoratiiv-

põõs id su.u.rtee rühmades, n· gu. ginnala vaher, kanada lodj puu,
sirelid, ku.rdlehist roosi, snbiina kadakat ( uurte
mägi.mändi, Lemua ebaj a.smiini, lõhnavat
p ar i

kogumites),

aarikat jt. Kokku on

säilunu.d 48 l11k1.
ark o.n osalisel

.raj "tud koos

eahoonega, eelkõige

e o-

ratiivpõõsaatik. Pargi seisund on halb, sest suurte peahoon
varemete tõttu on ta raskasti kasutatav.

Külast tud

iim~ti

l975.u., pil"istatud 1965.a.

60.

IDRIKU'LA mõis ( Didriküll). Kõrval.mõis, kuulus 1'aheva mõ sa jllur e.

aheva k/n, Hargla kolhoos (IIargla kihelkcnd).
Peahoone (arvatav) on pikk, kuid U.sna kitsas hoone, ühekordne
ja krohvitud kiviseintega. Ehitus on kaheosaline: põhikorpus on
Väike ehi·tus, millele esifassaadi joonel ehi ta tud ki tsam

iken-

dua. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), millel külg
fassaadides liitead laudkarniisid, poolv.11lu all on ne d krepitud. Pikenduee katus põhikorpuse katusest vähe madalam. Hoone

nurgad kujunda ud kitsaste nurgalia enidega. Aknad on keSkmise
suurusega, algne raamistik oli 6-ru12duline (säilinud poelviilu
Aknad on raami tud laia ja lameda krohviääriaega. Aknad paiknevad seejuures põhio as võrdsete vahedega.

Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist, juurdeehitus
saj andi lõpuveerand1st või XX

aj. algusest.

adm1n.ruu.midena ja korteritena ning he
Kõrvalhoonai

seisundis.

vähe, needki tunduvalt (lmber

paiknevad peahoonest sõltuma us rU.hma

a on kasutusel

hi ta tud. Hooned

väikese tiigi ümber.

Laut, mille juurde kuulub rida väiksemaid

aj andushooneid, moo-

dustab sisehoovi taolise õu.e. Lau.t on suur, kohaliku.st dolomiidist ja maakivist ehitus, seinad osalt õhu.kese krohvikattega.
oonet katab poolkelpkatus (katteks eterni1t), rääst

on ale-

u.latu.vad. Omab tellistega piiratud ja lameda kaarega kaetud ava
sid, uksed seeju12res väga laiad, suured on ka aknad. Lauda ehitusaeg dateeritud: 1913.
Park pu.udub, on vaid väheste puudega liigendatud helj asala maan

tee ja peahoone vahel, küljele jääb tiik. Liikidast on vaher ja
kask. IIalj aeala on omandanud kaaeaj al täiesti uue kujunduse.

Külastatud viimati 1975.a., p ldistatud l967.a.

61.
Otepää ~n, Otepää sovhoos (Urv ste kihelkond).

Peahoo e on hä inud, tema t säilunlld vaid vundamen iaae.

oone

oli vüike ehi u , ilmsalt puidust.

Kõrv

hooned samuti hävinud,

L!:<llt - pikk lõl:l.lltud

äilunlld on ainult:

aakividest k.rohvim.ata ho

e, kae ud Ulle

viUkatusega. Hoone harvad aknad on suured, 6-ruuduli ed, ääris
tat d t llistega.

oone nurgad tellistest, h

Ehi tt.ts vÕib pärineda XIX saj. I
-·ölistem

j

ve r

väikesed, 6-ruudu.1ised, asuv

__......,.
rk

nx

dist.

on pikk krohvitud kivihoone, kaetud üleulatuvate

räästaste a viilkatusega, kattek

rineda

buvate plokkid

saj. IV

on v .. ik ,

a

la st ja terniit.

kah a t

andis.

oone

ad on

õib pä-

eerandist.
ä a he

uj

asub järve kohal kõrgel mäeril'l.n

· u e

vabakuju.line park,

eh p d on tum dad-hele-

Ul..

d d: pärn- aher-hõbe aju, neile vertikaalselt palju kuuaki j
nul

• Omab kesk 1 väljaku, ku

v le. Par. i

eisWld o

·las · t d j

p ·ahoonest avane

halb, ta on

ildista u.

a

1967. a.

tam ta.

v

e jär-

ICJ1

··u. tlimõis.

62. ~LLISTE mõis ( Teili tz).
Tõllis e k/n, "Esimese

ai'* kolhoos (Sangaste kihelkond).

-'

Peahoone on hävinud, temast säilunud

ähe aed mü.ürifragme.ndid

ja U.ks nurk, mis taastatud väikeseks
järeldub, et hoone oli keSkmise

jandushoone s. Var .meist

nurusega telliskiviehitus,

kroh im ·a seintega. Hoone oli põhiosas ühekordne, kuid o as
kal.~.ekordse

keskosas ilmselt

osa. Hoone sokkel omas lai

vahe-

öö, mingi vahevöö on kulg nud akende keskosas, kus kasutatUd

äästakarniis, on

ka nurga all laotud tellist.

toet~tud

kuj uli>,)el t lao·t ud konsoolidega, mille all kulge

koonuse-

veel vahevöö.

Aknad omasid ää.riseid ja olid kaetud astm lise karniisiga.

oli peaho ne his oritsistlikus stiilis ehi us ilm-

·e g

selt XI

saj. lõpus • Hoone hävis II

aailmasõjas.

Kõrv~ühooned

samuti valdavalt hävinud või taastatud muudetud

kujul. Säil

uist olulisemad on:

k&

pikk

teineteise lähedusse asetatud hoonet.

Vanem hoo e on krohvi tud kivisein ega ehitus, kaetud kaas egse
viilkatu ega, noor
vimata ehitus,

laut on a a s ur, lohu.tud maaltivi

is kaetud kõrg

t illeu.la uvad.

rääs ad kits

iilka u ega,

~attek

kroh-

laust,

v d on ääristat\ld telliste ga,

aknad seej uu.res hambuvato plok.kidega. Uksed on kaetud lmned te

kaartega.

anem luu

võib pärineda

X saj. IV ve r

diet, noo-

rem tõenäoliselt saj andi lõpust.
Park on

õj as tugevaJ. t purustatud. Ta on väike ( 1 ha), vabaku-

julise planeerwguga, kuigi tih 1 äärel on pärnaallee, maante 1
ga tammeallee fragmentidena.

tikku, s.h.

arg1st on · vanenu.d vaated maa -

äike-· ajõele. Pärnad ja

kalt rõhutatud

k~sed

on koh·ti maitse-

uroopa lehise, siberi nulu. ja männiga. Leidub

dekoratiivpõõsaid.

argial

on võsastunud, on

hääbu..mas.

Kül s atu.d ja Pildiatatud

1oc"

aha jäe u.d ja

.

63. UU~-1'0LLISTE mõis (~ ea-Teili tz). Kõrval õis, ku.Ulua

ol-

liste mõisa juurde.
(San aste kihelkond)

Mõis

·sukohta ei ole õnnestunud määrata.

(

üütlimõis.

(Unniküll).

64.

jälj tul t.

h~·vinud

Peahoo e on

oo e oli kuheosaline ehi us,
ivi oone, kae-

anem osa oli vä ·ke krohvi u.d ti.hekordn

ille

a orderi s

s dat doska
poola

ast.

niis.

ellel
j. I

pooles

oli juu

pärin v

e

hi a

, ilm

dv

tiiva 1

hoo e pare

ta t lliskiviho

kahekor ne krohvi

korrusel.
toon.

niisi a, kr pi tud

iilkatuse akna kohal oli ava u.d nu.rkad ga kaa.rfron-

oane nurgal tõusis suur ja nelj

arniisideg~

vallevööd

nurgapilastreid.

-ik boon

a

orruse nurgad oma-

iseid nurg pil· streid,

aknad

ne korrus om s aga kõr e ka rega aknaid.

ID.

III j

umise

all.

orru.se akn d olid su.ur d, 4-ruudulist

ust lu ed

orn, mis omas

olid I ja II korruse

sid nurgalia ene, II ja III korrus

IV ua

ordne

ad paiknesid igas tah s. L ·ad

el, samuti torni rääst

I

viil-

joonel ja akende keskpaigas mõl mil

abku j. lameda katuse.

8

lt veel

• evõö kulges korru t

kolmnurkviilugCÄ. Lai

aknalc;;.udad

kur-

utam.isega

e · k..,tti

e. Vi

katua, lai , kuid lihtsa pr·ofiiliga rää tak
keskosas vk.i.ik s

a a 2

lai, kuid lih sa. pro :iilig

1ilu. Umbri tee
hoo~el

us e n-

ammast, sein

e lähed st

b

keskel

urkviilu kandsid 4 tü-

lle lam.edat kol

du.v sammasportikus,

~oone

kvi luga.

ee oli kaetud kolmn

tiival.

e aJ.

kü.lgl'i alii i

ala viilka tu e a, om. s ki t as

t d m

XI

ste kih 1 ond).

al a sovhoos (San

ru k/n,

torni kolme ala-

j

raamidega

orn1 viima-

e a võib juurdeehi-

h1storitsistlikuo stiilis hoonek , tõenäolisel

s ·• lõpuvearandist või lõpust.

õrvalhooneid on aä.ilunud. mit e palju, neist

gse ilmega ü.ks.i-

kud. Oluli emad on:

!/.J)/

L ut - pikk, madal krohvimat a maaki ihoone, säilt.mud osaliselt
Ehi us on kae ud lacstuka

v

räästad.

ega Viilka usega, millel üleul•tu-

ähesed aknad on väikesed.

oone VÕib pärineda

X saj. IV veerandis t.
Ki.iün on pikk hoone, millel laiad maakivist tellisnurk uiega

tulb·d,

ahed kaas jal laotud täiseeina ks telliskivi dega.

net lt tab laastukat tega

iilka us, räästad üleulatuv ad.

oo-

oon

võib p;· ine a XIX saj. lõpust.
Park on väike ja vabaplane eringu a, paikneb peahoone (aseme)
ees, kusjuures puid on ptiü. ud rü.hmi tada
ga.

õimalikul t tihe lii ·-

ii on märki.mis väärseid tam.mertihmi. On

Park o

hääbu.mas, ta on säilunud nut e elaJilll t

nete vahel.ise hal.jasalo na.

Külas atud ja pildist tud 1972.a.

eel kunske, pärna.
j

maj andushoo-

1.0}

_{

65.

lALU /Vahlu/ mõis ( ablenhof).
S

gaste

lr/n,

eni sovhoos ( an

iiütlimõ

s.

e kihe lkond ) •

'"õiK hooned on hävinud, masaase tasandati ma p

l975-76.e.

äilinud vaid mõned põli pärnad.

Küla tatud l975.a.

andu.stöödega

G •

thof).
iidaj

~

õrvalmõi , kuulus L eb1ku õisa
juurde.

, Ljahhovi ni • kelhoo

_eal oone on väike ühekeran

kaetud laastakattaga

(Helme kihelkond).

Juoohvi tud kivihoone maaki vist, mis

oolkelpkutasega. Sellel poelviilu kelba-

kolmnllrga all ja kill .:fassaad ide s li.llltead eendavro la dkarnii-

sid. Poolviilad on rõhtlaudadest.

äheaed, ühtlaste vabadega

paiknevad aknad on väikesed, ki tead., p iratud krohviääristega.
Alg~e

raamistik muudetud. On säilanud vaid väikesel

oolviilu-

aknal 6-ruuduline raamistik, aken ääristatud profilearitud
piir elauda.de a.

oone võib pärineda IX saj. II

eerandist, ta an kasutu-

sel elamuna ja rahuldavas seisundis.

sv··ärne:

Kõrvalhooneid on vähe, neist kirjeld

Ait-kuiv· ti - keskmise suurusega krohvitud maaki ihoone, ku.s
kivide põsed ula uvad krohvipinnale.

ga ja kitsalt iilealatuv

oonet k·t b 1

e rää tast ga poolk lpku tu.s.

on uksel barokse lõikega lihtne lukuplaat
Võib pärineda alg el t

____ puadu.b, on

nX

S

j

stukatte-

·aal

s palQkk. Hoone

j • al.gusest.

aid väheselt puid ümber

taQstaks on osaliselt mets. Hoone

õisasüdame, mill

ahel vä1ke eeshoov, pe -

hoone taga aed.

Külaata ud ja pildistatud l967.a.

67. VIDRIKU mõis ( t·riedrichahof). Rüütlilllõis.
Otepää k/n,

-Peahoon

on suur

Kommunist"
kaheko~,dne

vhoos (Otepää kiheJ.ko d).
hoone, mille põhikorruseks on tei-

e, ehitatud puidust ju krohvitud, alumine korrus on kivist
lakakorrusel

iseloomuga. Tllbe on k

soklikorrusele läheda

poolk lpka u ,

-kivik tteg

hoone otstel. 1 oonet .ku ab kõrge

millel külgfassaadides ja peolviilu kelbakolmnur ga al1 ki t ad,

enduvad ja väheselt
alumisel

korruse~

pro~ileer1tud

laudkarniisid.

aknad

on väikesed, pea ruudukujulised ja mõnes on

6-ruudulinc raamistik. 'eia

säilunud

~oone

korruse aknad on kitsad,

w.id tisna kõrged, 6-ruuduli• ed, ääris atud piirdeliiotudege..
1

1

ssaa is on akende roh

tatu.d pro:fileeri·tud karniisi a.
amvähem ühtlas e v

11Ud

se

d.

t kõr endatud ja lõp -

ääris lai

sifabsaadis on alr..nad pait:,u t ·-

edega, ta akü.ljel on

ead eb ··h la-

atus 1 leiduvai mõned väikesed nelinur sed k· t11 e aknad,

k e ud viilka ustega,

illel profileeritud kitsas viilukarniis.·

Väikesed, kitsad ja 4-ruudu.J.i ed on ka poolViilu

a- i aknad.

Hoonel on vasakul tiival esifassaadi joonel väga ki sas
4

trepikoja tarbek •

keh kordne juurdeehitis,
viilkatus

pro~ileeri

i

ud viilu- ja räästakarnii ·1ga.

kesk3lt pare ale viidtma on paila:lenud rõdu., ilmsel
4 samhale (paariti), mis

ust k tab
3if~se

i

toeta ud

ga tänap .. eval oma ilme kaotanud ü.m-

berehitustega. Ka hoone ta akaljel on rõdu v stasküljel palkon
õrgel soklil, Kae ud

iilk

usega, .kat

õikidel külgedel suuri akt aidt

mi~lel

s

-kivi.

a omab

nelinuxksed erisuuruses

ruudud.

Hoone võib pärineda XIX saj. II

eerandist, t

on kasu u-

sel korteritena, osalt maha jäetud ja halvas seisundis.

õrvalbooneid on kesl"..misel hulgal, oea neist paikneb e iv··l-

p ahoone

j

ü.htses an amblis, osa k

ma®tee i

i piir-

konn· a haju.tatu.l t. Olulisemad on:

alitsejamaj

on telliskivist

~hekordne

hoone, millel lakatu.-

be hoone otstel. Ehituse esifassaad on krohvitud.

oonet ka-

tab

-kivikattega viilkatu.s, millel viilu.a üleul tuvad röä -

tad,

kül5~

ssa

idea aga profileeritu. d puitkarniisi • Põhi-

korruse aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruu.nQlised , o

ka Uhe-

poolseid, 3- ruudu.lisi. Viiluaken on väike, 6- ruuduline, tem
kohal on väga väik
esif~ssaadis

ruud kujuline l&kaaken. Ho ne keskteljal

paikneb viilkatuse a kaetud palkon, kattek

kivi- Selle aknad on suured ja

~hesuuruate

S-

väikeste ruudu.-

.. ju.li te ru.utudega, akna kohta 15. Hoone võib pärineda XIX
saj. III veerandist.

!!! on äike krohvimata maakivihoone . millel viil

t

llistest.

oonet . katab üleulatu.vate räästastega viil atus, katte
-kivi. Ta

õJ.b pärineda XIX saj .

II veerandist.

sepikoda on eelmisega samalaadne väike ehi us samast perioo-

dist.

ema~

on suured ,

esineb vaid o safassaadi

krohvitud pindu, aknad

6~uudu1ised.

Laut on keskmise suurusega krohVimata maa- ja telliskivieh i tu.s
Kaetud la stukattega kõrge viilka useg , rlästad laialt aleulatuv

• A adel esineb

ellisäärisei d. On ilmselt XIX s j

II poole keskpaigat osalt ka lõpuveerandi ehi us.
/;ednikumaja (?) on väike rõhtpalknoon e, kaetQd kõr

segat katteks

-kivi, räästad laialt üleulatuvad

viilka tu.-

kUl~fassaadi

das. Viil kaetud püstl8udadeg a. Seinad vooderda ud rõh leudadega.

oone on mõnevõrra U.mber ehitatud, algne

viimasel t saj and iv al1etusel t.

õib pärine a

- 3 -

drk on
v~lj

äike ja kaheosaline. Peahoone ees p aiknev pi.klik esiomab ova

ringtee,

äljakul leidnb vähesel

liigeJ. d av id vabu. puud gruppe, tihedalt on puid
ku.s nad ttmbri tsev
kuueke ja siberi nul

k

kõr alhooneid. Siin on

tada

ing ee

aga,

amme, pärn ,

• Peahoone taga on väike p

ial , .mis

hoone juures vastandina esiväljaku su.letusele on avaram, 11igendatu.d dekoratiivpõõsa teg

ja mõne lehtpuuga. Par i tagaosa

on a a regulaarse ilme a, ku.

ad alleed ja korrapärasema

teedevõr

ärkiml.sväärna

eel märga:tavad jäljed.

at mõisasUdamik paikneb ava ud ku.ppelmaast
järve ots

us suure ja pikliku

, kuid peahoonelt ava ud vaateid esJ.väljaku

se tõttu järve e peaaegu

sj a.olu.,

u.letu-

avane. Pargi a on avamaaetikus

hästi markeeritud mõisaoüda. Pargi seisund on halb, tal puudub :funktsioon.

Külastatud ja pildiatatud 1967. a.

•

1

68. • • • ( erderau).

õrval

1 , kuulus K· agj ··

\Te

mõisa j u.ur e.

( aru.la kihelKolld)

L<Wisa asukohta ei ole .õnnestunud määrata.

