
9. HELLENURME mõis ( llellenorm). üü. tli.mõis. 

Pal~pera ~n, ellen~me kolhoos ja Hellen~rme Lastekod~ 

(Bõngu kihelkond). 

Peahoone on s~ur ühekordne kiviboone, millel keskmise kõrgusega 

soklikorrus nin osaliselt väljaehitatud lakakorr~s tabadega 

hoone otstel ning pealeehitusega hoone keskosas. Hoone on kaetud 

kelpkatusega, millel murdsarikas. K tuseka teke on s-kivi, rääe 

t d ja poolviilud on piiratud laiaja eenduva, sügavalt pro:fi

leeri tud karniisiga, mis poolviilude all krepi tud. äästakarnii

si all kulgeb lai Vöö, mille alläärel on profileerin • Hoone 

aokkel on eraldat~d ki sa aimsiga, millelt tõusevad laiad, r~s

teeri ~d nurgaliseenid kuni karniisialuse vööni. Esifassaadi 

keskel on ker elt eenduv keskrisaliit 2 akna laiuselt, mis ääris 

tatud paarispilustriteg· (kokku seega 4), Pilastril on pjedes

taal, mis asub hoone soklil. Keskrisaliidil on pealeehitus, mis 

samuti ääristatud paarispilastritega. Pealeehi us on ü.lal kroo

nitud kolmn~kviiluga, mille nurgad murtud borisontaalseks, vii
mased toetatud pilastritega. ~iilak&rniis on kitsas, eenduv ja 

profileeritud. Hoone keskrisaliidi pealeehitus on hilisem, al -

selt oli risaliit kaetud madala barokse segmentviiluga, millega 

külgnesid voluudid. iilus oli ovaalne aken. Hoone tagakü.ljel 

on keskteljal samuti pealeehi tus, mis esifassaadi keskrisalii·

dist ki tse.m., kuid krepib räästakarniisi. Siin tõusevad soklil t 

paarisliseenid, mis läbivad kaks korrust ja lõpevad ealeehitust 
katva kolmnurkviilu karniisi all. Viil on ümbritsetud kits pro

fileeri ud karniisiga. Korru.ste vahel on vaid lai ja lame vahe

vöö. Hoone vasakpoolsel otsafassaadil on kitsas j~~rdeehi us, 

milles asus algselt peauks. Pikendus on ühel frondil esifassaa

diga, tagakü.ljel on ta järs~lt ära lõigatud, nii et ta on kae ud 

esifassaadi suunas ühe;oolse kaldoga katusega. Selle karniisid 

kordav~d (täpsemalt- jätkavad) põhiehituse räästakarniise, ot-



s· ss is on emal. ka o sviilllalu.ne kr i tud karniisios • 

Hoon aknad p ~knevad te t v• rUtmig: e~1fas ·di keskrisalii-

d is 2 aken , ii val 4 ü.h las e v ede akent. ~ afassaadis . 
keskoe s l aken, ~iiv auun~s veel 1 l iema v eraldatud 

ken ja tiival 3 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 o a.kent õhikorrc.se akende dimen-

sioonideo. sii'assaadi pealeehituse 2 akent omav·d lisaks akna

laudada joonel aknaid tlhendava profileeritud karniisi. Ka aken

de 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 ri

da väikseid se entaknaid lakapealse valgustamiseks. Katusel on 

ka 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. -dul kannavad katus aaledad 

nelj abulised pui oambad, millel ülaosa ristikujulisalt ase

atud sae ud s loonlaudu või k PQS iseia sabloonlauduo inn·-

is on pos ide vahel puittanvliten • a rääs· aid kandvad tugi

käp d omav G<d kol ,murk. de a.ZuU!·seid ehielaudu. o gu ehi ns sub 

kõrgel so lil, llel simss. Soklil 1· skuv vitrepp on kitsa 

ja omab ääriaeid. oone guküljel on vägu suur veranda, mis 

p utatud fas aadi paremal iivale. l?aJ.kon aikneb kõrgel sol 
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ruuduliaed. okkel lõpeta ud simsi a ja vöö a selle kohal. Pal

koni kõik küljed on väga suuxte akendega, küljel kaks, esifas
saadis 3. Jilin ra id on väikeste, erinevrs suuruses ruutudega, 
mill s ruut, ristkUlik, romb j• kolmnurk. ende vahel ja nurka
del on pilastrid. Palkon O? kaetud Viilkatuoe a, millel esikül
jel see ~ kolwn viil. Viilu ümbritseb ja r~~st~id ääristub 
eenduv profileeritud karniis. Viiluväljas on väike üroaraken 
krobviäärisega. Pal~onil laekub vä a kõree as melise äärisaga 
kivitrepp. Ka hoone parempoolsel o sa~assaadil on kitsas, lahti
ne Palkon, mis kae ud Viilkutusega. Ehitus paikneb kõrgel sok-
111, milles k arpetikud. ning küljele laskuv kitsas kiviteepp. 

tust kannav d kõrged nelja ahulised kivipoe id, mis koos katu
sega võivad olla hilisemad. ?ostide v el on spiraalimotiiviga 
sepistatud me allrinaatia. Iuumid hoones on anfilaadaed. 

oone seinal on mälestus abvel Aleksan er iddendorffile 
( 1815-18 4). 

Ehi us on seega barokkstiilis hoone ilmselt XVIII saj. II 
polest või lõpuveerandist. oonet on pealeehitustega täiendatud 
tõenäoliselt XIX suj. keskel või III veerandil, osa palkeneid 
(vähemalt esiküljel asu ) pärineb ga usutavasti juba sajandi 

lõpust. Seega võib juurdeehi usi lug~da his oritsistlikus stii
lis nin, pseudokl ssi si like elementidega ehitusteks. Hoonet 
kasutatakse lastekoduna, ta on he·s seisundis. 

Kõ~lhooneid on mõisas suurel vul, nad asuvad põhiosas suures 
rühm· s urgi kõrv· 1, olles peahoonest sõltumatud. Olulisemad on: 

=~..;;..;;;;.-......._...-= 
on pikk krohvimata telliskiviehitus, mis rel-

jee ist tingituna ühel otsal paikneb kõr el soklil. See lao~ud 
maakividest. Hoonet kata seintest kõrgem poolkel k-tus, k tteks 
S-kivi, r:· .. st· stel on säilinud osaliselt lihtsaid laudke.rniise. 

Talli uksed on suured, kõrge kaareg • Akn~d väikesed, 6-ruuduli-
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sed. Otsuf S<>a dia on nt..d aset tlld kõrg ka ee petiku.sse. 

a. pool viilu ..... on 1? ar1.:.wnidel aJr..n(;õ.d, mis V e i d v:·he väiksemad 

põhikorruoe om dest. eid äär1st vad ülgedel ·u viilu. ipus 

v''ikeoed rombikuju.lised aknv.d. oone võib pärine a n« saj. II 

poole keskelt. 

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

1 as~~at e a kelpk· ua, illel üleu.lt.. uvt..d raästad. Sein pin

nad on rüäs ~a all kuni mee ri laiuse vöön eenda·Lud ja toetatud 

h~aslõikele. · i us võib pärineda XI~ saj . IV veerandist • 

..;...:;.=,..;....;;.-=--..;..;;;--... ....... ........, on väga 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 ja ( '?) on väga viiike iihekordne krohvi tud kivihoone, 

kaetuu äg~ 1 ed~ Viilkatusega, katteks laast. Räästad on lai 

ül ulatuvad, s~rikajalad on kujundatud. Viilul on rääst·d alt 

laudk ttegu nin viilu 11 on krepi ud karniisilaadne pu1 osa. 

~1 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. Ioone on kaetu.d 

kõrge poolkelpk· use_a, katteks laast. aäs~ad on väga kitsad, 

kiilc,fassaadidea on lihtne kaldu 1 udkarniis. oolviilud on vah-
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värgiga, mille vahed t " idetud krohvitlld ellisseinuga .. Seinas 

p iknev·d väikesed ruuduklljulised aknad (kLLni mU~ritud) on 

tllgevate prusslen6 idega. Hoone võib pärineda veel XI saj . al

gusest või eelmisest ajandist, ~t1id ka t1s ja poolviilud on 

õenäolisel t XIX saj. II poolest või IV veerandist. 

~ 011 võrdle iai suur, piiratud Uhelt kUljel maanteega, ta

gakiilg toetub ga Elva jõ le rajatud suurele paisjärvele . Pargi 

põhiosa paikneb m~antee ja jõe vahelisel kit al ribal, kus 

peahoone et e jääb ovaalse ringteega ava~ud esiväljak, cis 

keskteljal lõiga ud teega. 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 par5~osa 

tihedama is utusv~isi u puistuga, kus tagaküljel väike pargi 

sisene valjak. Pargi keskossa, kus paviljonikoht, viib korra

pärarle pärnaallee sillakes gu üle kruavicle . uu. pargipuistu 

vä a 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 vär

Vil-G rü.hmita ... u • On palju ·~am.r:1i, pärni, kontrr.;.stiks siberi nul

t;u, euroopa j v e lehiseid, alpi seede märdi, Jruuske. Põõsas

tos t mi.., aid onelaliike, s.h. i'enziesii enelaa. Jõe kallastel 

lcidu·o rubere.Lllillelg l~eraku · uli i vorme ( suu:epärased ekse.mplo.

rid/ on ka caski. Siin on mõned tii id. Pargi seisund on rahul

dav, võsastumist vaid ääre al al. Osa kuivendussüsteemist halVas 

s~isundis. 

Peahoone juurest kuni o,5 km on väike park mõisnike pere

konnakolmis uc r. Siia toob sir ge alleega tee. atusepaig~ purk 

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

kuusk ju ka s t esineb k a e soote: siberi seedermänd ja nulg, 

elupuu.d. Väga rikkalikult on dekor~tiivpõõs id. Pargi esiosas 
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on suur kubel, krohvi ud kivihoone, kae~ud lameda kelpkatusega 

(katteks e erniit). ääs ad om~v d la1a jci eendu~a, as melise 

rä· · stakarniisi. Selles 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 rist uv ad hoonet ümbritseva vööga. Ukse kohal on ast ik

fro.ntoon, millel kits d karniisid. Ehitust võib lugeda pseudo

kl .ssi sis likus laadis bis oritsistlikuks 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 ~idden

dorfi'i h aud on lgnc, nuurbe st maakivirahnudest, ornitoloog 

Ernst vo 1 ~iddendorffi k alm aga Utle h au e ~ldioeea, mis ase a-

ud urustatu kohale. 

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

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




