
59. TAHEVA mõi ( Taiwola) • .Rü.iitli.mõis. 

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 ulatusea väljaehita

tud mansardkorruse. oonet kattis murdkelpkatu.s, millel katuse 

alaosas murdsarikae, katusekatteks oli laast. Räästakarniisid 

olid väga laialt endu.vad ja omasid kitsa profileeritud vt.>ö 

ell all. Samuti 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 ~i-

laadsea saate mis. Hoone tuwnik oodustas nurgale asetatud 

saaliga ja keskel aseta u.d vestibU.iiliga kõrge korpus, mille 

katusel paiknea orn. Selle põhihoone tagaküljele olid seta

tud mõlemile tii vale 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 kolmnurk

vi11, laia j eenduva profileeri tud viilukarniisiga. Selle 

all kandsid peakarniisi nurkad l ru.st eri tud pindade ga nurga.-
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pil strid voluutidaga ja girlandidega komposiitkapit elidega 

ja rusteeri ud lia enid eeskoja akende Vahel. Ehitus ette jä 

madal ja lai kivitre p, mille nurkadel paiknesid madal nel

jatahuliaed katteplaadiga kivitulbad n ile asetatud vaasidega. 

Hoone vasakpooleel aeda pööratud fassaadil paiknee tiib

hoone keskel viietahuline eeeruam, illel oli amuti viie&alba 

line murdkelpkatus, vahekarniis põhihoone karniisist madalamal 

Eesruumil olid seinapinnad kogu ulatuses rusteeritud, iga ta

hue paiknee kõrge kaarava poolringik.uj ulie kaarsillusega. Ees· 

ruumist laSkusid kalgedele kaaajad trepid, mis koondasid suu

rel 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. Sekli

korrusel 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 kõrge

mal 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 • 
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rega akende all oli seinapind taanda ud petikuna, see täide

tud jõulia e b lustritega. 11maseid leidas k esifassaadi 

eesruumi kü.lgmiste akende all. 

Hoone põhikorpuse keskel asuv neljatahtlline 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 neljatahu

lise kiivriga. Torni katuse esitahku kauni tas taas ammar~e 

katuse aken. 

Seega oli peahoone keeruka konfiguratsioon·ga ehi~s, kus 

segunesid histor1tsiatlik stiil (väljapeetud pseudobarokk) mõ

ningal .määral juugendlike elementidega. Hoone põhiplaani autor 

on arhitekt .Neu.mann, projekti lõpplahenduse koostas l9o5. 

aastalee aga A. einberg ( iiaet) ning hoone valmis juba 19o8. 

aastaks. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, sest enamik neist on kaa ajal ula

tuslikult ümber ehitatud uutele funktsioonidel • Nad asuvad 

valdavalt ü.hes rühmas peahoonest lahus. Kirjeldamist väärib 

peahoone läheduse s paikn v 

!!! - suur telliskivihoone õhukese krohvikattega, hoonet k tab 

laastukattega poolkelpkatus. ellel poolviilu kelbakolmnurga 

all ja külgfassaadides eendu karniis, .mis toetatud puidust 

jõulise hammaskarniisiga. Poolviilud on tellis~äitega tugeva 

vahvärgiga, tellispinnad krohvitud. Hoone esiküljel on kesktel

jal väike uke, kaetud kõrge kaerega. Ukse ees on tugevalt een

datud sammasportikus, kus kolmnurkviil on toetatud neljale 

paariti asetatud doskaana orderi sambale. Viil on ümbritsetud 

aamati hammaslõikega toetatud karniisiga, viiluvüljas on suur 

segm ntaken, raam.istik kii.rtekujuJ.ine. Hoonet võib seega 1 e

da klassitsistliku käsitluslaadiga XIX saj. III veerandi ehitu-

sek • 



Park on võrdlemisi suur ning läheb su.ju.valt U.le vahelduv rel

jeefiga väga ulatuslikuks par~eta e. P g1 esiosa on Kujun

datud väikese ringteega piiratud älj kuna, mis soejuures lii

genda u.d puude ga. Ukaikpuid kasvab v e ul t ka sifasaaadi 

seinte ääres. Avoram pc.rgioaa jääb reppidega külgfassaadi et

te, kus rinblevale liiklusel ku.jundatlld teid. Peahoone taha 

jäi väike avatud ehisaed. Parki piirab kälgcdelt looduslik 

männik. Peahoone läheduees hulgaliselt nulgQ, kuid ka alpi see~ 

dermänd i j e atauugat kontras .. iks pärnal ja vahtr(,O.le. On ka 

kuuaki ja tammi, rühmiti euroopa lehist. sootidest v el and

zuuria pähk.lipuud, V lget 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 kogumites), 

mägi.mändi, Lemua ebaj a.smiini, lõhnavat aarikat jt. Kokku on 

p ar i 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. 




