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alupera k/n, alu.pera 8-kl. kool ja Hellenurme kolhoos 

(Otepää kibelkorid) 

Peaho ne on sllu.r kivihoone, mille keskosa moodustab \ihekordn ---
kor us, sellele an otstele liidetud risti ikiteljal kahe-

kord~ d tiibhocned, Hoonet katab kogu ulatuses eter iitka s, 
ku juure põhikorpuse k tus ulat b tiibhoonete rääatakarn11-

sini. Selle hooneosa katu e9 on ilise .kuj ga lakaalalake i. 

Omab ki t a ja eenduva lihtsa (hilisema) l a1ldr:ästakarniis1. 

Tiibhooned on kaetud eäate viilkatuateg , viilud avatud 

ei- ja tag3fa ~a? is. mav d laiu ja ee duvuid kergelt pro

fileeritud laudkarniise, mis viilude all krepitud. T.iibhoo

ned esifassaadis e n uv d tunduvalt, nende sisenurkadee on 

väikesed eeskojad (ilmselt hilisemad). Taga.:f'assaadis p aram

poolne tiibhoone on põhikarpusega samas frondis, vasakpoolne 

g on tugevalt taanda ud. Hoone aknad kõikides ehi tasosades 

paiknevad korrapäratal t, on kahe- ja kolmeaknalisi rü..bmi. 

Aknad on k skmise suuruseg·, kitsad ja 6-ruudulised. Hoone 

ta ruttiljel on parem oolsel tiibhoonel väike rõdu kit a vari

katuse all. 

Hoone võ4b ärineda IX saj. II po le keskelt või lõpu
veerandist, kuigi keskosd. võib olla ka vanem. Ta on kasutusel 

koolihoonena ja on heas seisundis. 

vul, n d ei ole peahoonega seot~d, 

·id paiknevad pCShiosas suure l:unk eionaala s rühmas pargi 
külj 1. aljud on ulatusliku! tänapäe u1 reKonstrueeritud. 

it-kuivati on suur kahekordne t lliekivihoone krohvimata 

s intega. Bo ~et k tab k e~at elin vi~lkatus, katteks laast 

til assaadidea lai d lih d - n iaid Uh last vahede-

ga paiguta ud akn~d on asetatud läbi kah korrus u.latuvates-
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se kör etea.e nelinurkat ss tiku t u e, illel kr ohv1 tud 

äärised ja k 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 t:.t ... - ja t liski v hoone kro.nvi ata 

seinte ka.aeaj al u aJ. t :r kOiJ. s tru.eeri ud. :r ma 

põhiosa o.n ae u.a. kõrge kelp a-'~us ga ( .k tt ka e erni· t), l.l-

lel ki t al. t üJ.eu.la uvud tad. eri uu.ru.slies · · al.d, neis 

mõned 1 am ed.., kaa.rsillu.s a. maainasaalil olid kolm kõrget, 

läoi kahe orru. e aken t, .m. s o sid kõrgeid ka&ri. l ütid on 

need kinni laotud. Hoone kõ:L' "al ui eb iräg kõrge telliski-

v~korsten, mis lao ud puh ·....., vuu.gigs.. Kor tn t1 kõrge nelja-

ahuline so el, millel vä0 a lai. cenduv ja p~ofileer1tud 

ääristav karniis. ~oklilt tõuseb ümmsreune k r~ten, ·11e1 

nne i u. ml. u vuh vo·· d, ü.lemin r .. ~i6 t h aslõike arni i· 

ina. .Koratn..;.sse on heledat, lJj tee~ laotud aasta 1910 

ja ;.;.hed L.v. (mõisa viimooe omar.tik v. enteln). Tegelikult 

va ·tku -or u põhi of -s võib p;irinad, ·vc 1 saj andivahetusel t. 

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

põhiplaaniga, kae ·u.d laastu.kattega -kelbelioe katusega. Uü-

rlde peal on ka use all mõni tahu ·ud gi.rida puhta nur gaga. 

Aknad on igas tahu.s võrdlemisi suured ja 6-ruudulised. Ehi tll 

võib pärineda Viim ~el s ·and~v~~etuselt. 

Tornil adne !!l~ja.;a,J._ ah~, mille algne funk ·sioon äär ata. 

Hoone on kahekorruseline ja 8-nurk e põhi laaniga. Alakorru 

on laotud krohvimata maakivist, milles tellistest lao u.d s g

.tll&l. J et ku.t g(;j.. .~.:ei.n. korrus on l oo ud .krohvikat ·eta tellia

t sl.., ·u j UlU' I~ s tu· del o do _ka a o:tderi s · astel lähe

dased poolsambad. eintes on väga väikesed pilu.avad. Hoonet 

\1, I 
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katab v·· ga lame 8-kelbaline l astuka us, millel lai ja ast

meline e.nduv l8Jl.dkar is. Seda toetavaaki peolao bad. ~i

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

sistlike elementidega. a võib pärined XIX saj. II pool 

keake t. 

~ or. 5 a suur nin r heos il 6. Peahoone et e · :·b "'olm-

nu.r z õhikuju ~ älj· 1
, i Piir d te üaga. a leat &-

l·emala jatib ab r. u u:line pa.rgio· a U'ä.h s.; ·amme, pärna a 
... . 
~ ar 

li · gend a. L ·d v · d u 

j a U ikll äarel se 

ll lu uid. •sivc:.. j ~ n 

d ega 

··1j akua v akule jääb suur 

ul , mis selgepi' 111s lt r·e;;) 1 ,..ne. Jao a·tud riatuva

·~;e 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 

pikad. ärna alleed. e hoo e t· ga orl kolme··t tiigist süsteem 

mis samuti ko~rapäraeed: U o timrtar guno , üks pikl1k j ükf 

kaarekuj line. N 011cl kald c.J. on p knenud mingi par aj ake. 

H' lj as ti1k vägu. väike j kõrval. Valletul t peahoone taga on 

la kuval relje6fil ehi aed. P~ i seisund r~huldav, kooli 

ümbr 3 hoolda ud, tiig'd vwa hc vas oe·sundis. Alleedest 

c..ngcn!l • 
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