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11

Bal tische Adress-

. ig· 1909, asus Võru. rajooni tänar>äe-

vast s piirides 45 mõisa, neist 31 rüütlimõisa ( i ttergu. t),

7 kõrv· lrnõisa (

t), 4 riigi.mõi s ( Kronsgu t) ja 3 .kirikumõisa

.i

( :Pastor .... t).

.•

Peale ee1loetle ·41ute pai.knes Võru. rajooni

piirid~s

veel 63

karjamõisa ( ofiage), millised aga käesolevas töös ei leia kä-

sitl e.rni st.
Ulevaatcs kirjcld<. :'.;akse kokku 36 mõisa, käsitlen1at

9

mõis~,

neist 3 mõis· on lülitatud 1975-a. koostatud arhitek-

tuurim~la~~i3ic

nimis usse ning ei vaja käesolevas töös esita-

4 .mõisa ei Ole küla v"'tud VÕi

mi~'t,

maidel (e

kohta

Ci

jääb

kül ctst,~t

cle

ad

c.tSUVad

riigi

ma~fo.n.di

vad), 2 mõisa eestikeelset n · e ja

su-

ole 3m. . os utLllUd al.l tori kasut 'ses olnu.d kaard:z..mate j ali

pUl.:.dtllikkus~

õttu

Kirj~lüuse

määr:J.t •

o

_~.~ud mõis· kohal paikneva asundu.se

päev·tl. kasutatav nimi, / ••• /

sulgude

mõJ.sa nimi

aadressrac.;rmL +u või XX saj. algusest 9äri.r

c..na-

• liiehteri

evatel ke.c-rC.imotcrj a-

lidel kasu t&tud nimi, ( .•• ) sulgudes mõisa saksakeelr1e nimi.
Samuti

tuu~toe

ära mõisa asukoht kaasaegse ad inistrati'vse jao-

tuse ja maavuldaj a järgi, ( ••• ) sule;udes allpool age mõisa asukoht kihelkond wic alusel. Iga mõisa

aastu, millul

au~or

irjelduse lõpus tu.u.

s3

mõisa viimati külastas ja pildistas.

aadeldud ja t e. daolevates t 42 mõisa peahoonest on säilunud

õim

nimc... ~lse

.t ·· b·r elitatud 19, säilWlu.d. Vc;id osaliselt

või tugev;:.lt :rekon •. trueeritud 6, hävinud on 17 mõisa peahoonet •

•

4

•

f

..
'4

1. V· . . a- 111tsl·

26.

2. VustEte-.nts1a

27. Vana-Rooaa

'7.
".).

Boo~e

28. Vastse-Roo a

4.

Huanja

29.

-

. tlu.smäe

õuge Pas· oraat

5. ••• ( Hohen tunnen)

;50. Rõuge

G.

31. Vtma-Saalu.se

Juba

7. Va:.ta- ....... sari tsa

32. Uue-Saaluse

8. Vastsc-.c..as:tri ts-

53. S·ru

:.1•

~

õicate nimiotu.

K·

'""Sl.

)4 • .:Jõmerpalu

lo. Krebi

35. Sänna

11. Kõ:. t;t;: ::.J..t•

36. Tsooru

12. lllirgu1r-

Yl. ••• ( ülmenau.)

13.

38.

Lu~va

Urv as te

14. Linna: äe

39. UrVeHte

15. Loosi

4 o.

16. Luutsniku

41. Vastseliina Pastoraa.t

17.

t.

4 2.

18.

is so

43. Viitina

1<'..-•

õniste

44. Võru

20.
2J..

ska

Vtna-~u.rsi

as t se -I-: tU· s i

22. Otsa
2). Plaarü
24. Pind i
25. Põhu

p as·~oraa·t

1 cab-l.na.

'1otselii.a

45. Väimela

·I

Võru rq;oon

..
•

...
Ltiti N5f

1.
A..."l tsla k/n,

•'i

k~aitle

lUl

tsla

ovho s-Tehnikwn ( Urvaste kihelkond)

, kuna mõi

südamik A..?J.tsla linnuse terri oo-

r1u..mina. on võe tu.d 1975. • koostatu
nimistusse .

••

,,

•

~n1tektuurimäl

stia e

7

•

2. WE-Al;TSL

mõis (l Cll-Allzen). Rü.U'tli 1Õis.

Urvaste k/n, "Edasi u kol.hoos ( Urvaste kihelkond).

Peahoone on häVinlld. ' ma k hal ka

~aegne

ehitus, mille tõtta

algscst ehitusest pole pr·ktiliaelt määrut vat säilunud.

Kõrvalhooned ei ole seotud peahoonega otseeel t, vcid asuvad
väljaspool parki või selle äärtel,
vale

•

m~«:tnteede

ori;nteeritu~

pargi ees asu-

ristile ning par i all as1vatele suurtele all ika-

tiikidele. Ioonei .... t nJ.les osa,

e'st tiihtswnad on:

on suurem übc.h. .rdne tellis d vil e one, mis kaetud
la'"' stukat ega

poolkelpkat~sctsa•

ri.iästakarni~sid

Sellel jõulise profileeringuga

esi- ja t· gafansa d idel

tu.sekol.mntlrga all.

ad paikneva

suured., on kuuert,_udulis:d.

a !,lOOl villu katva ka-

ü.htl:aste vahemikega, ei ole

oon3 v.hel o t .· far::...,a· "'il lihtne km-

nin e palkon, mis kaasajal ümber e it
s~· .

~

tnc~.

Hoone võib olla XIX

Ip ole ehitus.

(?) on väiksem krohvitud sollltc

illele lii e tud

v~ik

pui · osa s

lE.as ~~ukat'Gega poolkel pk· tuo,

~

telliskivihoone,

al piki·L ljel. I oonet katab

illel es;- .i a

t~ g~assaadidel

liht

sLd tuulekastilaad scd eeuduvad rä.aatak' ..nl.isid. .Eüi to sa vood erda ud rõhtlaudistusega. i

ad vä.ikeoed, alg,..•el t kuueruudulised .

Hoone võib pä:t·ined . XIX e j. : PvOlest.

d!

on väga stiilne barokne suure

· a katu

sein teat kõrG m S- .:1 ik, /u . ga poolkel)

osifassa d rikkaliku.l t liir.;er..datud

osa

..

ja m .s~iiVn"3 h.>lliskiviehi tus,

ujunda~ud kaarist~~s,

ss~

mille tag

a~Gus.

Hoone

_ogu hoone kesk

upilut·

..,t;;..

iiguv

ltt luna. Kaaristu

lamedaid ja lLtiu kae..rsillus id kanna E..d ma siivsed madalad neljatalmlised, tugeva

·e~. es~

· ico sDLlbad, milli te k· ttepla tidele

·Loe tu. vad 'aarte kannad. K· ared kaunl.s ~~atud lukukivid ega. Sammas-

8

- 2 te e ikiilgedel t tõusevad pjedestaal.idel t kl.mi räästani laial
liseenid, mis ll.igendatud samba karniisig· ning
ku.lgeVt.. ki sa vahevööga.

l~oone

~aaris"tll;

kohal

keskosas 4 lca.arcvc, hoone äärtel

oga kummulgi küljel 2 kaarpetikut. oeda võrdlemisi halvas seisun

•

d is

eh~ tu s

võib lugeda

I~l

suj. II

~ool~

burokkstiilis ehi-

tu selts.

•

~

on võrdle.ud si suur, kuid mHhajäetuo., nd s ..õttu VÕrdlemisi

rü.üstatud ning metsisttmu.d.
•

parg:~..ks

liklÄks

lõ ib

mät.rG..~.>a

stiililt vabakujundus~gavud

v bal-t kalgeva teedevõrguga., mi s

vast. Uoe o.r.. lao.ll.!Ltd ouur . lieA
.

,

p h .. cü t

ahu

~.ud

peavä:ra-

nclj atahulistest

g uni· tkvaadxi test, ku.sjuu.,..cs ploldd Düknevo

laial soklil,

tõu5tes Vclleldu.misi S•:turem j u väiksem kuni 2, 5

:D.

S

1ba

kõrguaeni.

lõpetab l&me katteplaa+. Ssrnba plokkide nvxgad on faasitud

P, :rbi puistu. ko u..m· i.:-. eet lt:lt)U.Udesl.,

V

d av·.l t vaher ja pärn,

esi.neb reljeefsemaid put,cleer _pe . Pexgi, mis ,. ~.sul) ltergclt . la.inj al ja lDskllVal reljeefj J., lõ " etab suw~ew allikati ikide süsteem.
Pur~ist

•

nJ.g:-vc.J le.tlt:_:.uuulleed., .w.illes .... pikem ula-cub üle oru Vana

Killastatud viimati 1_69 •• , pildiatatud 1965. a.

•

• j_

Antsla k/n,

'Lindu." lcolhoo

(Urv atv kihelkond).

eahoone on hävinud, tema kohal L.·u:ilustal

Loda.nlikust perioo-

dist.
!õrvalhoonei d allee üksikud, needKi ümber ehitatud. Olulise al:
.:_1iYati: sl..llr lrhu.tnd ja

jä.med~llt

gi b::. 1' o . d . ilüric..eg·.l eh.

tt~s .

s •

k~:

1:10j'"'l

Jrr.att~{

lintest. Avad äär r

et',rni·
t:...~o~

·

t~.h

OmalJ os·

tuit maakividest puhta vuut

• Korsten o

l" istega, alul"

seJ:tJ XX saj. :;.lt_use ehi -cu.s.

Kiil s-eatud pildista·tud 1972.a.

iil-, o rl t kelpkatukõ:r ,e, nelinurlme. tel

neli:r..u-lc ed. On ilm-

0

•

4. ~A.ANJ A mõis (I. abnhof). Riibi.mõis •

Haanja k/n,

~!~

un&mäe

ovboos ( õu e kihelkor..d)#

on hävinud. Oli väike, tõe:r.üolj_r;el t pu· thoone .
U.ksikud. 011.: l:l sem ... d on:

Ait ( ?) - väike .ma.. Jdvist, krohvimat. ehitus, p olviilud lau-

•

d ad est. K e tud laastuk· tteco luicd a räas astec . . poolkelpkatu-

uavad väikesed, raami.;nd ja

sega •

•

.~;rb.

ge. Või

L . . ia · rbi.J t, ·~

poolK lpk_vu e u.ll. K ..... tus

~... in· e·~

.r.-r- · '"'·

õrgcm. Vi5i

"l).ld

v·· i e hoo .. ,

oodus· ab m·qlk'vis , osul

t.> J.

s

laastukrtteg

aknai •

1· Ls""'l.ukt.tiega
11~

ax saj.

eh:l~us.

L . . ut on k:Jhes jär ,u.s ehi ·

kat~u

prus...,idest akna-

o .. la XIX sa;. ke !=:kp i · (jb. tu s •

.[l;i _ ( ?) - .,,-·ika ... u.:..,hoo ..

II poola

'~llele

maakivist
•

eda~eC!t

~oolkelp

Oil.ic t

liide u.d tii e i "tuseua ··

krohv~katteta

os

ill.e v· nema osa
.i.n~P.

a ohi· us, mida

ü.iLsei , 4-zruudu.lisi
le küljele lõhutud

sam'lt.:.d:...e, kuid .m d,l1-:wa poolkelp-

katu.~e

t: ll.

da XI

saj. keskelt, tai.r e scj. J õpu] t.

oone poolviil : l.r.:iC!. ..,t • .,.; .... i ena osu võib ptirine-

Park on väike, erilise kujunduse t .... lt:htpuu.park, omab väikese
tiigi.

erk on rahuld vaa seisundis.

Ktil8ei.oi.ud viim·

"i::

1976. · • ,

:t-ildint~tu

19 :, • •

..

•

5 •••• (Hohentaunen). Kõrvalmõis, kuulus

ind i

.

õiaa juurde

( • õuge kihelkor~d)

:>uk oh· a ei ole õru est 'lud '.u. u tada ole ·e.:. k·

... lusel määrata.

'd i.materj al.i

6. -.JU..;;.;;;..;.;;...;m;;;;;õ-.-1.-s ( uellenho:f). · Uütll..nlõis.
bij a me -~okond ( tõuge kihelkor..d).

Võru k/n,

e~hoone

se

on väike ü.hekorc ne osaLiselt

kivi &con •

t.

la,stuk~tteg

-

g~

lakakorru-

üü.1·id 1 ... otud telli ·t . . s"L pu.h:..a v u ·g·, katus
viilkatuo. Hoo e

linurk ,e · mnbzga, mis
lf:.bed asi tt

i:i.lj aehi- atu.

:.. id

Ol~k.V~d

~;:&r.r..iisc.

nurg~d

on 1

1enaa~ud

nelja ne-

pr oi'iJ ee i_._ud : • . arumaolõikele
Fõ iko.:rru e ru.cenc1 e kohal kulgeva

VP 1c ar · • si ..o.h ...~ n;...1g n"' mmaste til o ..

~,

mis lõ pc-:o.tud astme-

lise pürami.idina. l'1 ende tu.lpade vab le jääv· d kutu )est kõrgemad
olmnurksed

otov]llud~

mill r-dv ri::b..:rLa.!tarnii

c..slõikc ga . Aknad on kes.Y..mise suurusega,
v -d tellistent 1 o ud ät::risc .. int: l nme dr:::
e~tl.IT·d

a. illede otsad t

soolidele ka oenduvo.d
-r.ud ka

'-E'led.

leidub

r

äike petik selle kolml.

1 a katuseaknag ,
onws ka p

oma-

ehisfrontooni,

ga on kujund a-

lak. korruse akend epaari ko-

.90~se

v· 1

st - i seks ning

'ks _ak tu o on v

·11e välj ... o} i ti& k" e tu

kon.i ü.hel

kf'·~cga

3C:l..C-ront. o.J.i

VA el

hal väike t elli te a iim!:.r ' n 1 k

ovaal.ne

~-ru~:.dulised,

konsoolidele. oumcl a dselt toetu.vad kon... l . . .lltid.

O"tsviilu·:~

kujo.nd tud samuti

O ~us afausa... d ··1 ,

4

guat

ud

vi lke.tusega. Hoone

mis aga hävinud. Ehitusel

leidub dan um- 1858. a ., mis ogl3 h oo e

his~oritsistlikktl

ti.hj a·ta :-. • u.d ehi tlse ruj amisa· st

stiili

t. 01 maaolev

eh · tu s võib pärine, a t:liis1:i XI"' saj. lõ J Us-~. On kacu tusel korteritena nin.g he" s vüst n<. is.

Laut- lõtutud

ma~ ~iviot vii~ka

t.ega ehitus

tud telliste 0 a humbuva müürimise ca.
dist. Hoone võib
El

;U

mille nurgad lao-

r-tuse k· te le.,.· saj aJ. eternii

ärinc a XIX o::::j. lõpuveeJ: Ld ·st.

sam us on väike tellistest puhta vuugiga ehi tus, mille nur-

- 2 -

God

k~jundsvud n~rgaliseenidena,

(ehisviilud, konsoolid).

Ehi tu

oone

v(Sib olla peahoone gt..

d~ahoone
•

ajt.l 1 io

ata

at

l·~d

peahoonele

l&es tukat ega v1i;tkatus.

iihee~üine.

is tõe äolisel

-· t

an·loo~lliselt

Bknud

saj.

ooneg-. V

lguaes Yõi kodanlikul

em or.a

la·ohvimata seinteP-"a ehi tu.:~, mida ku t8b

õhut1d maaxividast

vi.:..lk~ ti.ls.

tud kõrge m aki7ist ,okliga ning seviseinte"a
vj.ilkat•1se ell. Sovioo·1s '""eina.pir.nad

Sellele liide-

l·udahoone

'kk

lubj~tu.c.•. ~J,.d

ääristatud

elli tegt...

telliskiv·

l

j

oone~

w:ill J. ozuli· el t \ti.ljc...eni i

• - a:takorrus, osa-

s .1 t omab ka r>e .... li3ehi tu s e, mis 9 ikneb hoone keskel risti

kõrr~cm

• ..•eina . 1-..otud p

liseenideg, •

~

vu giga, nu.rg

t

oma ,:;d eendl

ad

l ... hendatud nu.r·ga-

id a.k.I: ~l...
e

,.tul .
katuscga, selle koh

Hoone tsgaf s

l~Lin

pealiaehi ise kahe

rdiJ. • e llseh:

Lis~

k·

~.oU

.L

paikneb ots-

puitpalkon.v iil

kn~g~ e.L~

jao sviil.

een:lv.b 'tuc;eval t, kattes

kcllekordset. le l1-'1./ s" rõä.t!.• l?e· i..,e •i ise e sviil d on puidust.
;larm.: nu

n"da XI
~

t.

st ""ut"V j

r" uld ,_vu..., ...,· i.. . ur...dia hoone võib päri-

saj. lõ.u"'t ·võ·. r.äeL leva algusest.

on väike, kuid paikneb liig nd

le he

d·ll.Hc:.t,

t

j

ud

relje~fil,

asemelise vab&plan eringu.. Puid
vv€'3

av·

~

vaa e::.d hoone .31

j.-

artt s vähes e gruppi1

Vali tseVt,<l kodumaised leht_ uud.: vaher, tsmrn.
Oõsaid ( sireli t).

Käl~statud

ja

pildisLa~ud

1972.~·

mis annab

s i
1{

1

m, reljeef'ile.
ta:tu.d kõrgeid

7
I

•

Võru 1;/n, Võru .. ovhoo5 ( õuee kthelkond ).

n väik

l:l..li

komp

e ühekor ne ki •ihocne, mid· karjo dil plekk-kat -

tega. Omab profileer itud räästakar niise esi-ju
ning

ool'Viilu kelb 'olmnur .;. . oll. A!mad

·g fassaadid el

guta-~.oud

'"'

reegliii

. äraste vahudeg, , puuduv· id ( o t afase CJ.di !3) c::.se d avad petikud.
~ad

1U

kitsad, kõrged, lakap alscle,

J1e ad peolviilu aknt:.d,

v!.~ikesed,

u~

algse rull.dtleü""teem iga: kahe-

)Oolega, 12 ru.tldu.ga • .in c.uunas avaneva
,cesktelje l) on olnua ees

mõnea lakatoad, ava-

!lksel (ei paikne hoone

adule: vi1lkatuse ga verandu. Peauksel

esifassaa di s a a .kar.sae 1- e cbt .ä.ärane tuulekoda .

Hoone! mida kasu.t.:;.tctk se elamunu ja on heas sel.su
on võrdlemis i välj ap ee ud .kl· .,si .. al.b t:i .. o
XIX sc.j. cl

;t;

~

Dras,

us, tõenäolis elt

seo •
1

s

u.:r.~üku.id,

L.Le~;:dkJ. l.tlB. t•

slikul t i.uabe:c ehit ;;v-

ud või varemeis. Olulisema d on:

1..JJ:,

mi le st s:·.ilunvd e sa n ü 1·.re.

kividest, avad a:··.,istatu. d

.e cd on {rohvika te ta maa-

telli:~n. c:ga,

lc...\;tud .Kõr

ku

ega 'il-

lustee;a. Ehi tu s võib pä:ri:nGd a XIX saj. lõpust •

-..!l

u (?) t 'mic os~ t ümner elli ta t..d ku.iv tiks

j

on laotud maa-

lci.vist miiüridega , mille kivide V&helist l'rohvipiJl .1 a kujWlda ud
1 ivikild 1 d ega.

Oma~

n· id. Yõis oll·

XI

-~

~

Kül,~tatud

nin

oolkeJ.pkf: t1.1se, r:amu -ti väikseid ak-

s"'j. 1r.eskpai ·a e h i tu.:3.

puudub, om2s vü.ikcfle

ku hoone ee:J, ml.da

.

al e, sel t

i l pealtOO e + e.,u L il: g vfikese vülj a-

Lljur. ;:;.v d si eliel.
pildist~

Qd 1969.a •

mõis ( ... eu-Kal!'se.ri ~>Z).

8.

Võru k/n,

õru so hoo

( õuge

iigimõis.

ihclkoncl).

eahoone on hävinud pea jäljetult. So.muti on havincnnd en3.!llik

stest on.
v; ike,

1

ohvi t;!J.d . . e:i lteaa

1

~tusega.

•
.in~

"Li .. -....

Iconc

Ll~sed

JL
r:

pocl viilu kel1r• olmnLU'

r1

t

.'I

nu.rkt~d

.1
1

J.t,. tud

oone

oh-

is~

<J,

j • kc E
J..

~el

t.

t·

:].

....

oonc,

oo~dil

lint s d

tu.ulekas-

ilu ud

.kngi

t k'" rl i...,t..

l: oone võib päri-

1 ...5 • :. • o s<...liEJel t st soe l.... n en

oo e oli 9ü.sti liatu.d. rõhi.rv J.ksetnttvg·•,
lU:.- to;.o. !1

·ag......

8f!J.fassa~1 l~e
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9. KASSImõis (Kaachhof). Kõrvalmõis, kuulus Uue-An sla mõisa
j11u.rde.
Urvaste

~n,

Kuldre kolhoos (Urv s e kihelkond).

Peahoone on hävinud, teda tähistavast madalast varest Väib järe
d ad , et hoone oli väike puitehi tis. Hävinlld on ka kõrvalhooned
Säilun11d on ühe asundustalu juures väike

~(?)

rõhtpalkhoan e, kae ud laiade räästastega

laas~attega

1 mis on lihtne

poolkelp

katuse ga •
•

Pargist alles Uksikud põlispuud, tõenäoliselt park piirdua väheste puud ega.

Külaatatud ja pildiatatud l972.a.

•

"

10. KRABI mõis ( Schönan -ern). Riiü.tlim õis.
Varstu k/n,

ars

sovhoos (Rõuge kihelkon d).

Peahoone on liigenda tud kivihoon e, mis kaasaja l ulatu.sli kul·t
ümber ehitatud ning seetõttu omandanud ilme. mis algset hoonet
ei

•

võ~alda

täpsema lt kirjelda da. See oli tõenäol iselt väike
ühekordn e ehitus, mis o s tagakül jel ühel tiival laiendus e,
selle kohal olid ka lakatoad . Hoonet kattis kahel kõr~
sel harjaga viilkatu s. Ehituse algsed aknad on väikesed , kuu.e~ ~

•

s

ruudulis ed. Uksed avanevad nii esi- kui tagafass aadides kesktelje! lihtsate väikeste tuulekod adega viilkata ste all. Peahoon
mis võis pärineda XIX saj. keskelt , kasutus el korterit ena.
Kõrvalh ooneid alles üksikud , paiknes id hajali liigenda tud reljeefiga m stikus. Olulisem ad on:
dushoon ed, mille algne ots tarve raskelt määratav ( tõenäoliselt teenij te korterid , tallid, tõllaku. urid, aidad), paiknesid peahoon ega seotult selle taga kolmelt küljelt hooneeta tud
nelinurk se hoovi ümber, mille neljand a külje täitis peahoon e.
Hooned olid kivist, krohvitu d seintega , kaetud poolkel pkatuste ga. Alles tänapäev aks üks pikk, ümbereh itatud hoone laastak attega

iilkatus ega.

eierei on maakivi st krohvim ata välissei nte ga massii vne ehitus,
mida katab seintes t kõrgem laastuk attega poolkelp katus. Omab
1

u, kergelt profilee ritud puidust räästak arniise. Aknad on
kitsad, kõrged, 6-ruu.du lised, uksed kalasaba mus ris vooderau sega
Hoone nurgad krohvitu d nurgalis eenideg a, poolviil ude all somalaadne lai lame vahevöö . Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole
keskelt .
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Viinavabrik- kelder-vesiv eski on suur maakivihoone krohvimata
seintega, kus müüri tises rikkeliku.l t kasutatud tellis , eelkõi•

ge avcde külgedel.

tus on kahekordne, püsti atud mitmes jär-

gu.s, tõenäoliselt veel XIX saj. keskel ning 1880-dates aastates
(suurem osa). Kaetud laastuk ttega viilkatusega .
seu~tea

~

'tuse sise-

kasutaud telliskivitüi tega vahvarki. Osa hoone alust

hõlmatud võimsa viinakelclrig a, mis kaetud ristvõlvlaged ega ning

•

tugiata ud massiivsete nelja

ahu~iste

Jiilaritega. Osa keldreid

lclland tud paral.leelset e ruumidena, mis k etud tonnvõlvideg a.
Osa hoonest varisenud (viin avabrik, vesiveski).
Park on väike,
-mõisasüdamik

väheste vabalt paigatatud puudegruppid ega. Et

asub kõrgendiku.l, piiratud vähestest majandushoo-

neteat, siis jäeti ta m astikku avatu.Ks. Pargipuude põhiliigike
kask. Pargist säilanu.d vähe.
'laatatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965.a•

•

..

•

e

0

•

11. KÕRGEPALU mõis

(Hohenhei de).

ü.iitlimõia .

Varstu ~n, Varstu sovhoos (Rõuge kihelkond ).
Peahoone on kodcnliku l perioodil ulatQslik ult rekonstru eeritud,
tõ näolisalt ka laiendatud kaasaegse ks koolihoon eks.
hoone algaest ilm st, ruumijaot usest ja ilmselt ka
ei ole midagi arvestat· v•t äilunud.

õisa pea-

gabc~iitidest

Kõrvalhoo neid säilunud kas varemeis VÕi osalt ka ümberehi tamatult.

Ol~isemad

on:

- maakivist , krohvitud välissain tega hoone, .mida katab sein
test kõrgema katusega -kivi kattaga poolkelpk atus. Omab tuule-

~

kastilaad said rääst

arniise. Avad sillatud lamedate kaartega

sillusteg a. Hoones , mis võib pärineda XIX saj. keskelt, säilunu

olmandik.

Kuivati-a it - maakivist ehitus, krohvimat a seintega, avade kü.lge
del kasutatud telliseid . Aita ja kuivatit eraldab uuem tellistest tulemüü.r, milles kõrge neljatahu line lapik telliskivi korsten. See on lõpetatud laia korniisig a, millel tellistesth ammaskarniis •

.ill - varisenud . Hoone võib olla algselt XIX saj • keskpaiga ehitus, millesse sajandi II poosel sisse ehitatud kuivati.
Elamu(?) , milles olid samuti mingid .majandusr uumid, on väike
telliskivi ehitus, mü.ürid puhta vuugiga, milles sisse laotud k ar
silluseid (ilmselt ehitamise käigus tehtud muUdatust e tõttu).
Hoonet katab erakordse lt kaugele ü.leulatuv ate rääst stega s-kivi
kattaga viilk tus, mis eendub kensoolta l del ühel otsafassa adil
tugevalt, moodustad es laia räästaalu se. Aknad väikesed, kuueraudulised, Uks aken liidetud 9-ruuduli seks lii aknaks. Hoone võib
pärineda XIX saj. II poole lõpust.
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Jal.itsejamaj a (?); milles teisi majaddaJJruume,on suur, krohvitud
se~tega

ki ihoone, mis asudes riljeefil omab ahel otsal

äis-

korruseks kujunenud aoklikorruse . Ioone · k tab väga kõrge S-kivi
k·

ega viilkatua, millel

m~ssiivsed

karniisidega korstnapiibu d.

Katusel lihtsad tuulekastilaa dsed rää.ataka.rnii sid. Hoone nurgad

•

kujundatud lameda e nurgaliseenid ena. Aknad on mitte kõrged, kni
suured, 6-ruudulised , p ·gu atud reeglipärast e vuhodega, puuduv ·d asendavad petikaknad. Hoone võib pürineda

X saj • II poole

algusest.

-Park on

väike~

erilise kujunduseta, põhijoontea vaba

planeerin~

ga, puid rühmitatud. Liikidast domineerib vaher, esineb ka lehiseid. Et mõis asub sügava ürgoru kaldal, on ta kaugelt vao.deldav
ning sealt avanevaid vaateid pargiga samuti ei suletud. On rahul
davas seisundis.

Külastatud ja pildist tud l9C9. •

•

•

ü. •

12. KÄRGULA mõis (Kerjel). Rüiitlimõis.
Sõmerpalu k/n, Võhandu. kolhoos ( Urvaste kihelkond).
Peahoone hä.vinenud, ase jäänud arvatavasti maan ee õgVenduse alla, algset .ku.ju ja ilmet seeg

raske määra a.

Kõrvalhooneid säilu.nud üksikuid, paiknevad orieu te eri tul t maanteele. Olulisemad on:
ka olla eraldiseisev osa peahoone st?): kahekordne kitsas, kuid

õrge, pritskrohviga kaetud telliskivihoone.

Hoonet katab lae.stukattega viilkatus, millel kiilg:fassaadidel lih
sa puitkar.niisigo,

otsafass~adide

kolmnurkvilludes aga laialt

rof1leeri ud rä.ästwcarniisidega , mis viilu all krepitud. Laia
vahevööga on eraldatud ka korrused. Vertikaalse liigenduse ann""vnd ki sad silutud krohvipinnad (liseenid) hoone nurkadel. Hoone
a.kn d, mis

1

akorrusel ebakorrapärasel t, ülakorr sel aga reegli-

pär ste v .edega, on ääristutud kitsaste krohviääristega, kaetud
aga kõrgete kolmnurkfrontoonid ega, millede välja krohvipind samu
ti silu ud ja valgendatud. Aknad
Hoone pärineb

tõ~läoliselt

s~llatud

väga lameda kaarega.

XIX saj. II poole keskelt, on kujun-

datud historitsistlikus stiilis klassitsismile lähedases laadis.
Elamu-kuivati (?) on mitmest osast koosnev väike telliskiviehitLls, mille ki saJ.ll ja m dalf'Jll osa

ka~tud

sega, kõrgem ja laiem osa

erald e. tud tuleDU.ti..riga, kaetud

tem~s

lci'stukattega viilkatu-

1 astukatte a poolkelpkatusegu. Seinad lao tud pul1ta vuugig • AkIJ.

d sunred, kaetud lamed a ka ·cg

sillustega. Ho one võib pärined

XIX saj. lõpu"'t.
I oonukatem' ;ja (?) on

äi,

em ·telliski i ehi us, mille seinad kae-

tud õhukese krohvikihiga. Hoon t katab seintest kõrgem laastukatte a pool kelpkat s, .milll;> ki
eklektilises la

is

~soo

uitehispi~sig

rili:ist<Jd

u. ·undatud hilisema

tuulelcuaga. Aknad on ka s-

ajal ümber ehitatud. I oone võib pärined

X saj. keskelt.
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~

avar, vähes te pnude grupp idega , paikn eb Püha jõel. Lahen dusul,J.. va aknju line, kus rü.hi t ti ouid võr·'~ lemia i at:i.il el
t ür-

vu~ , j.a

kuju

us 1 (lohi oe , t:

ht.:. vinen ud, säilW lu lõ hu

•

•

d uue

ed, kased ).
a m te eg .

_amik

argia t

'

13.

( icr.hof). RUütlimõis.
!Jasva k/n, "0 to bri Lipp'' kolhoos ( Vastseliina kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega lihtne ühekordne puithoone, mille
laka ube akende ga otsviilua, Hoone on kelleraatud. Ehitust katab 1 icde, karnii. ita r····stastega laastu.katteg a viilka us. Sa.ikajalDd on talutud kunstipärane lt. Hoone seincd en vooderda-

•

ud laiade horisen aalldldadega , nt.1rgad aga kaetud kvaaderlõike -

a k ... tt

~audadegu.

raoärasel

rahmit

lau.d~;..dega.

L'"'

-ape

ad

(säilunud osaliselv) on

ud, E-ruudulise
l.>O'C

v 1

s~ared,

ebakor-

av· , mis äärista ud piirde-

s avad otsviilu.des ro.mbikujul.is d

väikesed ak.nad, samuti on osif

s~a&di

kn ..uses

keks väikes

eg-

mentakent. Esifassaadi kesktel'el paikneva peaukse ette on ehit . .ud viienurkne kinnine veranda, mida kat&b

oliigonaalne madal

kata.s, ää.ristatud · aga.siboidlik u eklektilis ~ l"t:.di räästapi tsiga.
Ver

dat võib lugeda hilisemaks ehi

u~eks,

kusjuures peahoone

is~

võib pärineda XIX soj. II poole algQsest.
Roonet

•

kasut~takse

kUlanõukogu ja s'dekontori poolt, on

hec:: s seisundis.
Kõrvalhoonei d säilunud üksikud. Tähtsamad on:
t - pikk maaki vist,
-Lau
tukattega lameda

krohv:unata müüridega ehi to.s, kaetud laas-

poo~elpka

usega. Aknad väikesed, ruudukujulise d

Tõenäoliselt peahoonega üheealine ehitus.

-Ait-kuivat·
o~a

(?) on kaasajol tugev

t rekonstrueer itud. Sä.ilunud

on pikk ma .. ivist, krohvimata seintega ehitt s,

1 astukattega poolkelvk

ida katab

us. Sellel lihtne tuulekustilaa dne rääs-

tas. Aknad väikesed, ääristatud
saj. II pooleke kp igost pär

tellist~ga.

ev ehitus.

Hoone võib olla XIX

- 2-

~

on väike, erilise kujundu seta vaba arkt seejuure puid paigutatud kontras tselt: kuused, kased, pärnad. Park toetub Laeva

järvele , mis asub mõisa all orus. Peahoone ees väike avatud muru
välj k. Par on heas aeisund is.
Kiil s atud viimati 19'7 4. <A•, pildieta tud 1."68 ......

.

•

'.

1

14.

s.

õ

'

Sõmerpala k/n, Sõmerpalu covhooc ( rvaste kihelkond ).
P~ahoone

on koosnenud kar est osast, miJ.les

kordn. telliski ihoone, tiibehitu

van

säiJ.unud uuem, kahe

ale ühekordee le ehitu-

sele, mi lest säilu.nud vaid jälg uue ehi use sein 1.
Uus osa kujutab endast suurt historits istlikus stiilis
ehitust, mille kaks

orrust paiknevad kõrgel ooklikorru .sel.

Hoonet katab lame viilkatus , katteks katuseplek k. Katus omab
eenduva ning profileeri nguga räästakar niisi, mis toetub
konsoolik u.julisele hammaslõ ikele. Selle all kulgeb kogu maja

la~a,

ümbri~sev ki~s~s

korru te vahel.

profileer itud vöö. Sama lõikega vöö kulgeb ka
kolmnurkv iiluo

eb võrdlemis i

suur raidkivis t vapiplaat stilise ritud ak

slehtedeg a ü.mb-

ritsetud
vad

~s~fassaadi

aydell'ide perekonna vapiga. Hoone aknad! mis

Pa~kne

ki taastea esi- ja tagafassaa did es, on kujundatu d paarisaken

dena, mida eraldab vahetulp. Aknad on ü.mbri setud kitsa krahviäärisaga ning teise korruse aknad toetuvad korrustav ahelisele
vahcvööle . Akende kohal asetsevad
fron oo11id. Osa altnai
on kuj

a ud

o.. peti

sam~laadsete,

pär s e v ...!hcdaga p·..ligut

e. m ....d • Kõik alr..n d kane

~id

rofileerit ud murtud ehie-

·c.nde.na.

ehisironto onidet , reegli-

ük3ikal~en
l~or ...

oonc pikk otsafaas ad

e .rea

t.w l

,

väg

pool-;.; a · a 8-rll.L"tdulised, ..tuoj urcs Il korruse
nevad väikese

rllt.:dtü:uju lioed · V;.4d

Lur utatud ki sama v
su.u.r ju

P~ahoone

•• nka ~e

~

is

osa

petik-

k.õr ged, kelleenda
5

kohal. paik

stamiseks .

kohaJ.e on ehi a ud uue osa

kõrge, Jüa s t d Terc...d.:J., m:io kae u

1

ed· olekk-ka tu-

sega.
oon~t

võib

~ugeda

võr lcmisi stiils

s eklektilis es laadis

historitsi stliku.ks ehituseks XIX saj. II poole keskelt. Hoonea

- 2paiknev kauplus, enamik ehitusest on maha jäe ud.
!§rvalhoonei d on

·-

t·t lt

vuk

maastik~s.

Olulisem

(?) on v~ik
k<;.;attJ..d ~.~-ki ik

t, neist oaa paikneb grllPls,

t ..

L

o~a

haju.-

on:

telliskivis

kl. oh vi

~.u.d

ehi t,u ,

is

la eda -iilk=... tusega. Esif ss · diks viiluga

o ·S t:f a ss ad, mill 1 lihtsalt profile" i tud rää . ~tuke.rniis, mis

vi ilu

1 ' .. ep i tu.d, Vl.llu h a:cj al aga kllj

k :hele peole

a "' ud avaga kella ornikesega. Selle ·va .kae·tud ehisfr ntooni

neenutava kaarsilluga ning lõpe liatud kolmnurk sa ka" sega. Hoone
õib pärineda XIX saj. li poole keskelt.
Tee.nij a tema.j a (?) on väike iihakordne telliskivihoo ne, krohvi tud
s L1tega, kaetud 1 iade

~leula

uvate rääst ste a viilkatusega ,

k tteks S-kivi. Laiad, kolmepoolaed ja 9-ruuduga aknad kaetavad
luukidega. Hoon

õjb olla XIX saj. II JOOle keskelt pärin v (S

ehituseks •

.ill

on suur ja massiivne, häs i propor"tsione eritud maakivihoone

lameda kelpkatusega , mis kaetud kaasajal

etern~idiga.

Sein d

krohvimata, vi:i.lj a arvatud uste ja akende 1 i ad .krohviäärise d ja
kaaristu. sillused ja piilarid.
neb

suurejoonel~Le

k ari tu

oone esifassaadi keskosas paik-

s~gava

ella taga. Kaa-

u.lualuseg

ristu 5 kõrge kaarega ava toetu.vad ki saate kar rek' dadega
proportsione eritud neljale nelj a tahulisele tulb

häst~

e, millel kit-

sas vöö ning lai nelinurkne katteplaat kaarekanna all. Kaaristu
taga paikneva ulu.al.use ·tagaeeinas uksed suured ja nelinurksed,
aknad a ga kõrge kaare ga suured kaaralma.d. Uks kõrge kaare ga uks

asub ka hoon

esifassaadi vasakul äärel, mis samuti omab laia

krohviäärise . Heleda krohviga on kaetud ka tugevalt eenduv lihtne raästakarnii s. deega on hoonel mõjuv ma erjalikontra st:
k· tekibita kivisein, beledad av ad, karniisi

j ~ k~aristu

~e

krohvi-

pinnad, katuse punane telliskate ( algp.e). Hoone võib pärineda

- 3 XI· saj. kesl:el t.
em
madal juu.

::: lii t'.lb vaho tuJ. t '
deeh~,

liitevu ugi aJ

. ··11 1
ar

l viilk

eia. Säil

oli suur iihekor dne, k id ot vi 1
t w ........ ega

h tus

us.

ust järeltlu , e

esse av

..... alal uokl' o:r

e al äärel

J'

!.ls~l..

hoone

· ndega leili:

t

0

tis viilad paik-

nevud kõr e k .. e gu kc.. ·nisuid e:.i, .mis raami tud 1

a lamco.

GeejUUl'Os on nelinu:c .h:scd. o·tsvii lus on
s llia0id kaarnis b.o 3, kuid akende ga on va:rus·I;CA. ...ud ää.r.mia ed,
mc.dnl.2moiL Hoonet võib lugeda hit:r... o i

o ... ~. lõpuvo or

~ai

sis"iili

s laadis teo t .-

ehi tu .... eks.

--~--~--e-l.am=-q (?) on väike kompak tne maakiv ihoone, mille

esi-

küljel moo ust-tud ki.UgseJ...n.te a suletud ulu.al.W le. Külgse inad,
mis katavad ka osa esifa

tellist est,

aadi avatud ulualu sest, on laoind

uhta vuug ga. Foone keskel p Jkneb srur, kaaravc ..-

dega kaetud uks. Ehi

s

millel tellist eat lao

katab 8-kivik a.ttegt' -. .kõrge kelpka tus,
d lihtsa profii liga räästa karnii s. Ehi-

tus võib pärine da XIX saj. keskel t, on hil'em rekons tru.eer itud
~on

su r ni

raJ. j eefira k--uni

, ra keErti
J~e

maaotik kt ..

gialo. poHhoo ne on1 väljal

m'l. Mt:t, parg·

~1·.

ku;j .... "

elt k jun.do.V..;t 1 nvt

piiritl~tE::v,

:t

r:na.c.s"·

.~.au.s~ikku,

.l
i s ;.t' ... v.r.
.l

· hed

ä&rel ··

kux1.o. h·•ju.b liigend atud

,~oJ.eeri.müks

r~·he:.. t

ku~

pu

•

•

•

-~sJ.ga

on par-

kõrvalh oonete rüb-

~deL,TU.PPl.dega

p

stiil.-

on ava ud v· ade

s ... l t. Llaastik u v l'tik "'l e ..;: "' ll.igend u.. eks

on k sut tud eks ote:
ja vahcrt . S e

r•
~

~ib~ri

.ulgi, lehise id, gr piti ka pärna

oodu..tt: tb pecloon e

a s pika kujund :tsliku

eljt;

uni .m

t·~gc. 'riilj
't;

1 paiknev lainja a

oui, ku.s p· ikneb mõisni ke

übel küljel

tee, teisel, madala mal,

õrgem

aan-

ga tiigid keeruk a kaldajo onega. Vahe-
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ulz peahoone ee

kaovab võimas _õlis amm, mõisa Udamikka toob

maanteelt lühike a:tlee. Pargi seisund halb, riou.s a

d· on ka

peahoone taha jääv pargi la.

Kiilas·tatud viim'" ti 1974. a . , pildiatatud 1..,67. ja 1972. a .

•

is~

mõi~

15. LOOS!

(Lobens ' ein).

üütlimõis.

LasV"' k/ , V otaeliinr eevhoos ( Va.,.tseliine. killelkond).

~a.boone

koosneb kuhast,

riaegadel rajatud osa t, milledest

aasajal u.J.atusliku.l t ü.mbar ehi ta tud kahekordse s

vanem o s

ka saeg eks '
ei ole en
'

3

in~stratiivhooneks

tel Vikun

nin

kirjeldatnv.

1

selle osa algne olemus

,..ilun d vanema osa üks

tiib kujutab endast telliskivihoonet,

krohv~

·ud

älisseintega

ühekordset, viilkatu ega ehitust, millel katteks laast. Aknad
ja uksed kaetud lameda k

ega. Akendel seejuures 6-ruuduline

süsteem, aknalauad on eenduvad ja lihtsa profiiliga.

oone uue-

ma osa moodu tab vasakule ti.ivale pikiteljelc :ri"-"ti ehitatud

riaaliithoone, mis tugev· t cendub ainult esifassaadis. Ehitust
katab põhihoonega s

k a us, mis
raamitud

tal kõrgusel ja

i o a räästak· niise,

tagas~hoidliku

põhihoone

farw~

id 1.

st ma-terjalist viil.a.

otsviiludel ~

kus rääst s

laia vöög • tlamalaadnc vöU kulgeb ka
UU.l'deehi t,

s~ vii~us

on

üik CLlad paaris

põhikor p· se aknaid •

Sum

aadsed on k

juur e ll. tu.se

ku.ju.nd v d veel nurga

põhilcor~1 uso

• Seda

.~.oon

t

auclerl.isc n ning tellis e.,. t ha:mma tar-

voö o oviiludes. Esifassa il on p iknenud ka

niisi

meen~tav

min i

pu.itpalkon risaliidi ja põhihoone l i i tckohal

mis aga tä-

na .. evaks laitlllutt..tud.

Hvone

arvikunanäib XIX s j. II poole ehitusena, kusjuu-

res uuem osa vaib vaid olla vähe noorem põhikorpusest, seega

XIX saj. keskelt VÕi lõpuveerandist. Säilunud osa on kasutusel
adminiatra iivruum.iden

ning h

vas seisundis.
ü4 1 tii;al sure ruudukujuliso

...
· b er,

pi~r a te

s~d a

olmelt

Vali eejamaja (?), mis võib olla ka v

dlj lt.

em peahoone, on väiksem

2 -

puidust ühekordne hoone, mis kaetud karniisideta viilkatusega ,
la· t. Seinad. vooderd tud 1 1 dest l uda.d.est horison-

kattek

... t~l<..Jl. ~ · G ur.ee,b.·

võrdle · s i

v•· j

n ktl.U ruu uJ i so d, kõ.r e. .d'

kntii, mi ~
c:~~e

e i3Cd

tt

t..a

~

ti. Ow; b k& 1 k8.t be, mille

o sviJ.lud es. :L· -

oo

s~d.

js ks

s~

r a rombikuju-

m s ivne vane

k~sk3l

o

m·.dala

orctno.pi · bu~ . . .

b

re

k id

J• koskelt.

laar .. e hoone egru.pj, kus domineerivad

kaks pc:t.ral.leeleet .m.aesii vset maakivi.hoone • • id on kaasajal
ü.la.1iu.sl1kul t rekonat u.eeri tUJ •

ks ehitustest on algselt oma-

nud õ ukese krohvi atte, võimal'

on ifeel

e.Lmise sajandi lõpt.:..l

kusjuures .. el ... viilu.l
-iilus on Ka

ornike.

.

ka t . . . s

lr.a~

o

k, et viilkctuse, kuid see

~ .... bel'

püs ·it tud lihtne telli 'teet kella-

ak .pealset valgu t v

oaj <."'..1 ever ii t. .i!ihi tuse Uks

hoovi tagakQlje. Hoone võib algselt
keskelt. '!'eine laudahoone näib
lõ_ust. On samutJ.

iilkatuseks,

tQd

i·

ma

ärineda XIX saj. II poole
pä!itoluga,

ivi t,

•

s il'la 1inn s ii.

ellistega, kusjuur s

lrend 1 on nee

1 amed

lakka v:l us av ümaraken. Hoone
teeata ud raud

lill

~einu

ajandi

vi~katus

kaasnj al eterniidi"'a• Ukse ja akn<;Javad ääris a

kivimUtirJ.ga seotud

rucen. Ka use-

iib su.lgeb m j andu.s-

b:i.lisem~

}~ohviketteta,

um~

d h

kaetud

buvsl t ma

illu,ka~red

eenduvad

, uo el .. ga l"õrged. Vi ilus

on hiljei, XX sajandil

etooni~t kontr~~oras1deg

•

sam.:..s hooncterLihma s on krohvi.mata .maakivi t saintega ning

laastukatte a kaetud
nidega ehitus,

sdala

oolkelpkatus ega het:de

ille iihe otsafassaadi lõ eteb

ropol.··..,sioo-

~a'ls"'egne

tu.le-

iiür. Hoone kiilci'ass' didel ja poolkelba katusekolmnu rga all

lih ne räästakarnJ.i s 1aiadest laudadest. Hoone võib pärineda

XIX saj. keskelt.
S3m'

s

oonc+ogrupis on ouur.1 v

ein ega karkasaehi-

- 3 -

tu s, mille 1..on tru.l:
tud. Hoo o

j. i

ne

Y:.l'O~lvim

:J'

~

ta,

tü j t .. e in aga krohvi-

...: V1.l.lka·cus, zil :..J laiad iileu.J.a-

t V'"'d lcanii.1.:a r··ä tad. E.hitns. mis s s e loorremas, võib päri
"l

· .=..ndivahe't sel t.

d......

~

on

ugeval t kahju.stat1.1d. Oli ilms lt 1· me, erilise ku-

ju.n u.se·ba vab

pro.~k,

~tikku

~vatu

rul ma

·s jät i

o

riibmc.. r·eljeefsel mäevee-

·s . Puud xUhmi · nii peahoone juures kui ka

kõr ulhoone e vcl: el. Peah one ees oli s11urem ruudu.
mis

piir~

rl.:i.hnla •

ud
e

aL te e~.

p·u (pä.r.n,

Rü a. t

•

•

p~udega,

e:

er, j

u.d

pea~oone

juline Väli

tec.kQlj 1 vid ü sikud puude-

õnetl "lleekat.. e~. Vali teeb kodumaine leht-

aka ). väilunu h·

v~s

~·sundis.

i 1971 •• , _ildist."· 1

~

·g .a.

..

0

·-

oi .

•

16. LUUTSlUKIJ mõis ( Lutznik).

'iitlimõis.

Haanj a lr/n, Luu tsniku 8-kl. kool ( Rõuge kihelkond) •

.

Peahoone on eriperioodidel piistitatud liigendatud suurem telliskivihoone, mille v

ema osa moodustab kõrgel soklikorr11sel

paiknev ahekordne krohvit11d saintega kivihoo e. Te a lame,
laastukat ega katus omab eendu.va ning tugevalt profileeri tud
räästakarniisi, mis ka otsafassaadi poolviilul, viilu all kar
niis krepi ud. Soklikorrus krohvitud pritskrohviga. Võrdlemis·
suured aknad on kuueruudulisad ning
rin

omav~d

eenduvaid

pro~ilee

ga aknalaudu. Soklikorruse aknad ruudllkujulised, kahepeo

lega ning 12-ru.udulised, ei paikne põhikorruse akendega rangelt kohakuti .. Kirjeldatud ehiiust võib l11geda
•

nx

e ·.I

poole klassitsistlikuks ehituseks, millest kuni pool tõenäoliselt sajandi II poole keskel lammutatud ning tema kohale
samale piki tel j ele püsti ta tud uus kahekordne suurem ja laiem
telliskivihoone. Ehitus on lahendatud historitsistlikus stiilis klassi taismile lähedases käsitluses. Ta omab krohvimat
aakivist soklikorruse, mis vana hoone soklikorrusega eulD
samal kõrgusel, kuid _ relj ee:fist tingituna jääb eelmisest mad lamaks. Hoone kohest, puhta vuugig

telliskivimiiiirideg a korru-

sest on kõrgem I korrus, mis omab ka kõrgemaid ja suuremaid
akn ·d. Ehi tu st k tab lame viilk tu s, katteks plekk. Ehituse

seinapinnad omavad rikkaliku horisontaalse ja vertikaalse liigenduse. Esifassaadi kesktelg on kujundatud nelja kõiki korruseid läbiva pilas ri a, mis toetavad laia ning väljaarenda ud
karniisi kolmnurkfrontoonig a nende kohal. Seinapindade vertik alset liigendatus

täiendavad .. oone kõikidel nurkadel paik-

nev jõuline, eenduv r11stikkvaader,

is omab kapiteele

meenut~-

aid profileeri tud vahekarniise korruste vahel ning jõulisi

- 2 -

kapi eele esif'ass adi nurkadel. Horisontaalse l.iigenduee annab
kõikidel fassa

idel kulgev korruste aheline kitsas vahekar-

niis, mis tagafassaadis anenda"tud profileeringuga vaheV"õöks,
samuti teise korruse aknalaudada joonel (v.a. esifassaad) kulg v karniis. Need karniisid on esifassaadil keskteljal krepitud pilastri te ga ja nende vahelisel seinapinnal. Räästakarniis
on eenduv ja lai, välja arendatud prlifileeringuga ja vööga
karniisi all. S

ala ne karniis on ka kolmnurkviilul fassaadi

keskel ning otsafassaadide viiludel. Viimaseid erald b seinapinnast lai korrustevahelina vahevöö ja ki taas vahekarniis.
Horisont alset orientatsiooni rõhutavad ka põhikorruse akende
kohal paiknevad

ugeval t eendu.vad proflleeringuga simsid ning

samalaadaed aknalau d.

e ed ehieelamendid puuduvad vaid esifas

saadia põhikorrusel paiknevatel sokliakendel, mis a e atud pi1 strite vahele (3 akent). Need on kõrged ning kõrge kaarega
aknad. K teised põhikorruse aknad on suured, kuu.eruudu.lised,
nelinurkse kujuga. Teise korruse aknad on väiksemad, kogu korruski on madalam, on seejuures kuueruudulised, esifassaadil
•

lõpeta ud lameda kaareg , teistel fassaadidel nelinurksed.
ühel otsafassaadil leidub ka kolmepoolega suurem, 9-ruuduline
aken. J4ärkimisvää.rne on, et kui aknad esi- ja tagai'assaadis
paiknevad reeglipäraste vahedega VÕi rUhmitatult üksteise kohal. (seda ka sokliakn.ad või neid asendavad petikaknad), siis
otsafassaadidel esineb

reeglipära~at

asetust. Hoone ühes ot-

saviilus paikneb väike kolmikaknasUateem, milledest keskmine o
6-ru.uduline kahepoolne aken, äärmised aga 3-ruudulised Uhepool
aed aknad.

eed valeustavad hoone o tao.l pailmevat väikest

lakatoakeat. Esitasaa d i kolmnu.rkviilu välja kaunistab segment
aken. Peasissepääs hoonesse on
e

säilitada uue fassaadi

pai~tatad

vanasae ehi uatiiba,

erviklikkust. Selle ehituse ta a-

f osaadile on aga lisatud kõr el aoklil paiknev ühekordne tiib

- 3 ehitus m jan usruwnide tarbeks (köök). Ehitus
ka us, te a väikesed aknad omav

katab viil-

õhihoone teise korruse aken

de kuju ja dimensioo ne. Ceinad nagu põhihoone lgi: sekkel krohvim ta maakivist , põhikorru s puhta vuugig
K· tusel

Hoone

laotud tellistes t.

a puuduvad räästakar niisid.
erviklikk ust on kaasajal rikutud ühele o safassaa-

dile liidetud kinoapara adiruumi juurdeehi trunisega.
Hoonet kasutatak se koolima ana ja korteriten a (veel 1968.
a.), on heas seisundis .
Kõrv

hooneid säilunud vähe, osa neist

re~laarse

grup~a

mõi-

sasüdamik us, osa hajali liigendatu d reljeefig a maastikus .
Laadu-tal liplokk, mis paikneb peahoone kohal esiväljak u vastas
küljel. Hooned ümbritsev ad rühmiti nelinurke et sisehoovi kolmalt kiiljelt. On maakivis krohvimat a aeintega ehi used, mis
kaetud (algselt) poolkelpk atustega, katteks laas , osalt kaasaegne e erniit. Katused ei oma räästakar niise. Ühes poelviilu s
säilunud lameda · krohviäär isega ümbri teetud

egmentak.en. Hoone-

teriibm võib põhiosas pärineda XIX saj. keskelt, üks tiibhoone
(töölis emaja?) aga on hilisem,
pe

õenäolise lt üheaegne uue

oonega. Osa hooneist varisenud .

eierei on varemeis ning kodanliku ! perioodil tehtud ümberehitustega ulatuslik ult muudetud. Ehitus oli kivihoone .
on väike, hõlmab peahoone esise avara väljaku, millel hoone kesktelje suhtes nihutatud ringvälja k, piira ud üksiku e puu
~

deriihmade ga (vaher, tamm), mis jätavcd nii peahoone ku.i ka maj

andushoon ete rühma maaotikus avatu.ks. Peahoone taga laskuval

reljeefil paiknes

ed.

Külastatu d viimati 1968.a., pildietatu d 1965.a.

1 ..

z_

l. 7.

A SKA mõis ( aaska). Kõrvalmõis, kualas Timo mõisa juurde.
Lasva

~n,

s•. Kirovi nim. kol.hoos (Fõlva kihelkond).

Peahoone hävinud jäljetult.

Kõrvalhoone ist säilunud asunduatalu hooneterühma s laut-küün.
See on pDtem tellistest krohvimata seintega ehitus, mis omab
kaaravadega uksi.
dus

oone ehi tusae a raske määrata, kuna on asun-

u perioodil ulatuslikult reko strneeri ud.

Park paudub.

Külastatud n

g pildistatad l972.a.

!iD

oh

18

ISSO mõis ( Illingen).
isso ~n,

iiii'tl

õis.

isso sovhoos ( as seliina kihelkond).

Peahoone on väike telli kivist, õhakese krohvikattega kompaktsete

roportsioonidega ehitas, mida k tab seintest kõrgem pool

kelpkatus, katteks

k~·

~jal

laast. Algaeks kat•ematerjalike

võib olla katuaekivi, sest esineb iseloomulik murdsarikas. Esi
ja tagafassaadidel nin
.fileeringuga

peolviila kolmnurga all lai lihtsa pro

el iskar ii s. Hoone väikesed ja kitsad aknad on

kuueruu.duli ed, esifaSSc

is ra

i tud 1

r

a e Valgend atud .krOhV

äüris egu, aseta·ud ebakorrapäraselt. Hoone üks algne korsten
lõpeb katusel massiivse korstnapiibuga.
Ehi·~us

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, on kasutu-

sel elamuna ning rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid säilunu.d iiksikud, neis

olulisemad on:

it-kuivati (?) on suur ja .m.assiivne maakivJ.hoone, 1972. a. ümber ehitamisel

kahekordse~

• Algne ehitus omas suuri, lameda

kaarega uksi, mis ääristntud laiade, lamedate krohviääristega.
Seinapind des kivide vaheline krohvipind dekoreeritud kivikildu
deg·. Ehitust kattis algselt poolkelpk tus. Ehitus võis pärineaa XIX a j. I poolest.
Kõ~· ts,

mis asub mõisasü.d amest 1 uni o, 5 km,

pild tellis- ja maU-lrivihoone, kõrtsil

o _.s

an eel. On väga

ü.ii lahendusega:

kesk sas krohvi iud seinapi.nn' a kõrtsiruum reeglipäraselt paigu tat d o.kend reaga nin

kahe talliga hoone o s tel (üks lammuta

tud). Hoonet katab laastuk ttega pool.k lpkatus. Võib pärineda
XIX saj. keskelt.

peahoone ümber väik ... ,
-neParkümber,

üksiku te puud eri.ihmadega (vaher) hoo-

paiknevad vabalt. Vahetult hoone seinte ääres dekora-

tiivpõõsaid. Selgepiirilist esiväljakut ei ole. Peahoone taga
on jälgi algaest aiast.
Kiilastatud ja oildiRta+nA

,nr»"

•

i

0

0

19.

( onzo 1).
õniste

~

,

· ü. tlimõi.,H

õniste so hoos (Hergl

Peahoone on h"·v'inud, temas
õimsaist keldriru

on säilu.nu.d v id osa sok.likorru. e
mis

Hoone oli suur, kah kordne

kihelkond). ·

kaet~d

rist- ja onnvõlvidega .

ä ·a stiilne klassitsistl ik kivi-

ehit s, mis omas esif ssaadil suurejooneli se jooni
paarissammas tega j

orderi

kolmnurkviilu &ega laia portikuse ning

samal·adse sammas eta keskrisaliid i hoone tagafassaadi l. Ehituct kat is lame kelpkatus. Ehitus pärinee XIX s · . I poole
keskelt, kuid tema keldritea võib leida v
õrvalhoone

ema~d

ehitusosi.

on mõieasüdamik us kõik hävinud, välja arvatud

~

väljasoool parki maantee ääres paiknev ehitus. Pargi piires
asus .m.ajandashooneid arvukalt, osa neiot ääristaa kahelt kü.ljclt a arat esiväljaku · peahoone e s. lende ilme ei ole määra-

tav.
Härj at

_1 (?) on maa- ja telliskivist mü .. id ega suurem ehi tu. s,

k e ud viilkatu. eg •

O~a

hoone maanteepools et seinapinda lii-

gendatud nelinurksete peti.ku. teg , mille
akna vad.
1 ge
Par~

oonet,

älj ad es nelinurkaed

1 a. kaasajal rekonstru.eer i

d lau.daks, võib

XIX saj. lõ.u või sajandivahetu se ehi uae·s.
on suur, p "kneb kergelt

l~inja~

reljeefil ning tema põhi-

do · nandi moodustab regtl.leeri tava veetas
planeering on stiililt vab alm.j ulin

d i ,a järv. Pargi

ning teo s-La tud kõrge taseme-

liselt põhiosas pärinedes XIX saj. III veerandist. Peahoone ees
mis a etse

larocde.l. kõrgc.ndi.!rul, palknea avar piklik teedest

liigend mata väljak, mida liigendasid üksikud lehtpuud. Tiheda
istutuaviis~ga

puistu

~

gas kõrv

hoone·e joonel ja nende taga-

käljel. Peahoone esifass·ad oli seega väljakule ava ud, ainult

- 2 -

hoone soklit kattis madal dekoratiivpõ õsastik. Peahoone ta s-

küljel paikneva, järvele laskuva väljaku telg asetses hoone

.

ke k ·elje

uhtes nurga all, .vadea hoonele vaate järvele dia-

gonaalil. Väli oli liigenda
guga nin

r~.k:kalikult

palis atud

z/3

dekoratiivpõ õsaetega. Järve k ldad olid

kald joones

läks üle looduslähed

põhiosas

rQbm1ta~d

d keeruka vabakujulise 'eedevõr-

õrghaJ.jastus ega, mis järve taga

s tihedaka pargimetsako . Puud pargi
kon rasteelt vormilt ja värvilt, mis t i n -

gis .rikkaJ.iku.lt okaspuude kasutamist (nu.lg, kuusk, lehis), kus

ju.u.res tu.medam·d j"a vertikaalse.m ad puud aset:...tud fooni loovas-

se pargiossa. Lehtpuudest kasutatud pärni, vahtraid, tammi .
Park on seo tud peale pargimetse1 ma" stikuga kolmel suunal kulge
lie võimsa e

ahepoo s

·e

äär\3 s,

i

aõisasiid

v jali

1

ääral rõhut .v.d.

Pargi

e

u d

~e-

ja pärnaal-eede ga maanteede

e d omineeri vat asend t MLts·!;j õe oru veer ul

he~b,

on ..1.u.n.kt iooni ta, risustatud ning

ttunud loodusliku uuendusega.

Külastatud viimati

•

~975.a.,

ildista

d 1965 . ja l969.a .

ss

0

t

20.

~~~A-NURSI

m5is

(~

Võru ~n,

iigi maafondi maa ( ~õuge kihelkond).

Ei ole külustatav.

-Narsie). RUütlimõis.

21.

RUü tlimõis.

Rõuge k./n, Rõuge sovhoos (Rõuge kihelkon ).

Paehoone on kas hävinud või temaks võib pidada pargi südamiKus

ühekordset kivihoonet. Viimast võib tema seos-

~ aiknevat

tuselt kõrvalhoonetega pidada aga ka vali sejamajaks.
Hoone on keskmi,...e nuurL'lsega lai Uhekordne ehitus, millel
putta

vuugig~ tellisk~visein

ääst

katteks laast.
kastina.

f~ad

d. Ehitust

kat~o

lame kelpkatus,

arnii,id lahendatud lihtsa, laia tuule-

~setoevad

harvalt, on mitte suurei, kuueruudu-

lised, äär1steta avad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole
keskelt,

elamuna ning on rahuld · vas seisundis.

kasutatakse~

Kõrve~hooL.cd moo~usl;avad

suurema, mit e

.koig~

reeglipärasama

rü.hma pargi äärel. !ooned enamuses kaasajal ümber ehitatud.

On valdavalt

v:ii..~e

cd, kl·ollvi.r.aatc. maaki ihooned viil.katuste

all. Olulisemad on:
soklikorrusel paikneva kõrge aidakorrusega
kclpka~u

.mass~i

e a, k

ellis.K:i vihoox. . e, mis kao ud kõrge pool-

ne
t~e's

l·

t.

ein~d Y~ohvi

ud pritskrohviga.

Sokl1korrus, mis eraldatud aidakorruses·t karniisiga, o.mab

esikäljel vaikseid,

trellita~ud,

lameda kaarava a aknaid.

Keskteljal paiknev uks kaetud samalaadse kaarega, dekoreeri-

tud eenduva lukukiviga.
liigenda ud lame pind.

kse kohal aida seinal barokse il.m.ega
A~da

seina

esif~ssaad

liigendatud kuue,

kaunilt proportsioneeritud, välja arendatud baasi ja kapi eelig~

pil a s

rig~,

millede vahel räästa all väikesed horisentaal

s ed aknad .... eed on algsel -e olnnd suurem"'d, kuid hiljem peale

ühe, kinni lao t ud.

:·f.:.stakm-niis puudub, kuid see võib olla

ka lammutatud, sest otsafassaadis poolviil on hilisema pärit-

- 2 •

olug.El: viilual!en on t.:äristatu.d l:ergclt eenduva.
laotud tellis:ü.iriseg , mia 1

enda ~u.d hambu.v

Se ga võib hoono põhion::! lug .da lt n X'!III s

või

sa~

t:.r: d i

V:lt

e ehi tu ·(.,l:s, tco3tatu.ko

e

uhta VU\lgiga

~·us tikk

aadrin .....

~.

II poole lõp\losa

~.::ro

\:seo laadis, ümbe

X saj. II poolel. Hoone on rru1u.ldavas

ehitus VÕis toimuda
s'?i~undis.

_!] (?),

mil

is omab ka osdlise kel ri, on s

1 oeinapind ma

r m· al i vist ehi t\ls,

t 1 olmanai.k\1 kõrgu eni krohvi tud. Hoonet

kat:...b seintest kõrg m poolkelpk-· tur:, millel ki tAoo lihtsad laud
•

k

niisid. K use ka teks laaat. Pääs k ld isse toimub eaifassa

di vasakul tiival ·suva madala väljae 1 u. e ka du, mille maakivi!
.mUü.re kata

madal viilkatua. Hoone võib pärineda XIX saj. I poo

last.
~all-töölistemaja

(?) on pikk maakivihoone krohvimata müt~idega.

'alliosa on Umber ehitatud, Temaga liitub väike elamu, mille m
kivimü~r aj

ga. Elamu

ole seotud talli vanem st perioodist pärineda müüri-

scL~ad

laotud lõhutud maakivideot, aknacvad raamitud

telliotoga, aknad seojuures oi ole
Ehi wat ..e: ..... ab laast

·;:~uure ~,

on kllueruudulised.

at to ga. karniisideta viilk· tua, mille ots-

viil laudadest. Hoone otsaf'assaadil väike lih ne pu.i·tveron.da.
Ehitus võib pärineda XI

s r j. lõpust.

l õis o.mc.s nii tu\lliku kui k
v..:.~id

1 1ud

alus,

eil: e ko'""

illedest esimesest säiik 1

per~ood~l

uJ.a uslikul. t ümber

ehit<;< tud.
Pa~k

võrdle ·si suur, kuigi halvasti säilunud. Lahendusega,

s~~ib

kah lema eelkirjeldatud v

Ta ei ol
vali,

m~d

is

itsejam ja lugemist peahooneks

seotud pargiväljakutega. Neid on kaks: ringikujuline
ühel küljel ääris ab leht uuellee ning suur väli par-

gi sU avuses. oee

o~

puudest pe

lii end·

t , need piiravad väl

jakut äärtel, kusjuures puud paiknevad pea ridadena, rUllmed väljakujune ata. eistmd eb
ulda , Pllid kahjustatud, väljad iile:

haritud vi me1sistunud.
RU1astatlld ja pildiatatud 197o.a.

... +v

z

22.

( Otz ....).
L..:..SV

Pe<ilioone

ta vuu i
cm b

lr/n,
011

rvaln:õis, kuulu.a

ktoobr·1

n

i

indi mõisa juu.rde.

( öu.oe kihelkond).

ol oo

väike U.hekorä..ne telliski v· oone,

eiuad lao tud pllh-

, hoonet k tab seintes·t kõrg m poolkelpkatu.s, mis

s:l- j"" ta daLs• ui all lill sa tellisk· ·riisi. K " s

kattekw on la· st.

oonel on lak<::t ~.oad ehi"

nevad

isuknad

v~ike

ru.udal~se

ed pa

• K;,J.llepoole

.. ike

se nin.g lill sa. V<;.tl ,l.ku
II pool

oolviiludes.
'!..uk

keskel·'- p .. rinevak

hooneks, o

ad on väikesed, kuu

,

om

kse koha. Ehi

e otstc:l, kuhu ava-

kolm osalise

st või

lugeda

di

ahv
X

a j.

ka utu.sel kor erina ja

he<-<.-. sei u.ndis.

Kõrv

paiknevad teede äärtel, mis läbivad

pllh s uuk mUari

v~i

e telliski viho ne, .mis koi"da

~s,

poo~elpka

õisa-

peahoonet,

s telliskarnii iga jne. Seega

s, aeul:L e peahoone ga.
telliskivihoone, mis
k tus ga. !· iiib pärineva

kaf saj c;~.l ula uslikt 1
~

~nsst

eh· .Lu perioodi tf on

rekonstruee:r · tucl.

( ?) o.n väiksem rõh palkseintaga kõrge hoone, mille ülakor~udsein-tee

rus ( poolkorrus)

eeejtl.u.rec:- ..,cinopinn·"
k..,. ·:J.~.

. ucd

ega :Tiilk;;.tu.s.

. Põhi o.rruee laet·led ulatuv<

e.lj :..-. •'hi t st· .a ..~.oa l· · . . Luka+-tee;"' viil-

oonele liidet d m:;;dal

kivipoo.J ide
k·

Jeahoonegu s

kõr -e viil-

k~etud

iiün., mill131 · elli· te· t 1 o ud

b.id. tud p··s laudede a..

ooue 'Õi

pär'J.e a.

erk on väga väike, moo ustades lintsa,
rü..bma peahoone ees, hoon. tag

ü.lc.st.atu~

Vo;

avus s

uti laastuoole

j. II
ku·~duse

~õ.ust.

a lehtpuude-

am aed.

viimc.:ti 1974.a., pildiatatud 1_,72.·.

•

23.

mõis (

anj u

i

..

.k/.n,

ole kü

~s

nn;:. ....{õrvalm'Ji , !mul· s ila
Wl

ja mõisa juu.rd

äe sov oo s ( õu.e;e kihel.k:ond).

atud .

IDI mõi~ (Bentenhof). Rüü limõis.

24.

Lasva Jr/n, "Oktoobri Lipp" kolhoos ( Rõuge kihelkond).
· mn."'!;

ri

le

gmcn

l'

t>lll l'U.se

·

eh..A.

d, .mis

1

' .i..lwiud torm võ vi

Õl i .. u.

li liiste .:...

~

ru0ll6

a kaetu.d keld

oli keskmise

L>l.O.

lulisemad ssilunutest:
-kuiva~i

i
ol~

- on l.aott1J.

ellistest ning u-chvitud. Algne k:...tus

lih sa

oolkelpkatu~

rcfiiliga telliskivika rniisiga. 'aas-

jal omab eterni~t- ja l~stukattega viilka

on .kujunda ud r i . .kal~.k.u liigend tuse

:f "'sa

.u

ttv .

0

D Ju

&.

oone k skosa

:!Vaga süg •...v ulu.alune, mille kaaristu kõrge kaare ga

5

0

se. Ehi use asi-

.....

\!""

ka el e karni ·"'ide ga n lj t

ta

l.buJ. •

1 seenid,

hoone nurk .. d 1.

sif!sse...,di äärtel

k ... are k8.lln ,..d to e

tA.

aadsed en ka
k .... p

i.kud' mille

nii e · le, kõrge k aar

dekoreeri '-lld . L.Il •• lliü i <sa. K m•p ti... u ........ ai
nc aken 12-ruuduga.

'm

o.ikne

ad lri t sule vahek

~etikutesli

s il!

1. ;;

gE'. o

.,._::i.ke ruudu' ujuli-

kaasajal läbi murtud ak-

seks. Ulualuse kaaruksed omav d ru tkala.sa amuetris laudvoodri.
Hoone võib r>är ·n cd· XJ X

sa~.

II poole al 0 U""cet n·

e

tem· ehi tu

1. ·di võ·b lu,:ed" hic:+o "'J.ts:i.stlikuk s. '" -le: or ühele ots
piis ti t· ud llilj em,

e

.

tõenäoliselt viim[_sel o j andiVf hetusel veel

ellisteAt juurueubi tus - l·.uiv ti.

"i.r..e

ern~J. ·

e

i

us

~atab

kaasajal

ut ega VJ.ilkat.us.

Vesiveski - väiksem telliskivihoo ne, hilisemate rekonatrueer i-

mis te

u.la usliku.l t muudetttd ilmega ehi t s.

~on

hävinud.

sä.ilu.nud

"i.ks~}:puud

tAgemJ.st oli plhijoontAs va eku juli e
m

t:

· ~;~, vabtl .te kõrv. 1 kaf.1utat d.
pe 1 oone

il,

k~-.

~::·es.

is~atud

19G8 ••

st võ;b järeldada, et

v~ikese

p·rgi

ehis . 0m.h.

, kus tamvara, puude-

.

1.nd1

io.

1 -

14

25 . .EQ_ /Rcrcne/ _]j._ (Br unsber ·).

1: int

V"' t

v.. et~el

lf/ ,

inc

· üt1in:õif"'.

ovboo

(V • ts liina kihelkond

•
.!~aP..~
le~.s

on ühekordne keskmise

k.:..ttega pool

dP.l laiu eenduva

1 katus.

uurusega

u.i thoone, mida katab

iimane om b esi- ja küJ.gfa.asa a i-

~uuleknstil·

l udk

niis on poolviiltl k' u..:>e ltolm.m:.r

all.

oolvtilu külgedel omab

vaid tu.u el ua. Osa hooner:.t kelle:rd +u.d,
toi ,t1h hoc:v e otsa.f·

~s

ad.ilt. Roorle seinc::.d

horisan aallau' ad ega~ lloon
g .... kattelau.l :.:d ega. Aktlad

amalaadne k

niisi:

~uhu

odeJ..u

nu·gad lahendatud aga
i

sissepää
11d lcdade

v aderlõi.ke -

ole fA1.U.red, kt ul.jruuduli aed, &.ti.J:·is-

tat d latade pro ileeJ:i tu.d piirc1 1· r:.dadeg • Väikesed nelinurkva~r,ustaved

ed eJmad

oolviilude~

ke lakapeals ot. Hoone esi-

fassaadi ve,sakul tiivnl p:rl.kneb võrdlem.s i

kõr el

~::

uur lahtine palkon

lki v·.soklil, Kaetud ühepoolse kcl.degs. ka tu sega. Viijelj

t~;.;hul

sed

t:ti ttv.lbo:-d, milled. ,,ahel

on lih _e !:l,asits". stliku .ot1i,Fisti kuga võre.

con t võib lt.F·eda

h · t.u ... J.a.ad ~ J.t kl ss:i tai t .ikuks ehi tu-

j. I g ooJ ·..., t või

se

"lieJ:.i tena n· n

1

h J. vas
leidub

n~~l

Kõr

k

•

-,...'1d.:. k sl•el t, on kasu usel ko. ·-

ei :tndL,.
mõiea~üdemikus

suh.elise lt

~

vukalt, need

rel"eefil h·jali, vürdlemis i sus1ieemi tult.
i ... 't on · ,.,a

are.meis. Oluis

ad on:

väike kroLvin ta seintega maakivist ehitu. , mis kaetud

1 astul-atte a

o

lk~.;lpltatns

gD..

moodtA.stadea 1 udl· ei:3a ul aluse.

all lihtne

xol .. a kt

I oo

om b

sikülj el n. n

oone

räästas eendub,

oone taga:fassa adil ning pool~uulekas

pool iJ.luo väiks

ilaedne laudkarni is.
j

d piklikke aknaid,

mis na u tJ,k ki, ää:t·is·L"'tu.cl tellisteg • S da kompalttse e pro ortsioonide a ehi .us

voib lugeda XI

s a· . ke slcp a.l. a hoone es

- ,..,

.:::

Töölisma·a (?) on viiike ühckor n.c maak.::viohilius, krohvimata se
te

1:1ei.u.~.,~

t kõrt!J m

kelpkl? ;v.sec""', miJ.. oJ lakka valgus

tavad W1kaav

•

~se

el võis varem olla õlgkL

oo eo·

~.

on esifassaaa·

s~oeinsd

i- enuc.L , ning .ne J.e toetuv lsi raastas moodust: b kogu hoone

L.:luselt u.lu,:luse, mill

1.

0

vooderdatud

l~;l.dadc"'a.

atns o.m.ab

seejuQres lihtsa tuulcK,st1la8dse laudkarniisi. Aknad on väikesed, pUstsed ning

Ehi us võib pärineda XIX saj.

kuueruudul~sed.

I poole lõpust.

lill

on m3.e...ki ·.Jint k::rohvi1.1::t .....

vJ..c~va

d..

Icon~t

k .... t t

sale on ju.u::de ehitatud

•

SE.:in tegc. ~ik 1

...:... ... tuka·~tLt,!..

Laud ad on Va:r'isenu.d. Olid maakl.

s~j

p11uduo,

·~;,

H one ühele ot-

lühik'" küün (vari-

a sel.ntcga ho ned,

k~u.gel.

eehoone ees avar e"bamäärase kon. uu.riga väli, vahe

tult hoone ette istutaud mõned vahtrad. loo.ne
mis

omab 1

II poolest •
Jr-rohvim

•i.:;

mis asusid peahoones · suh eliselt
~

viJ.lka~us.

tellis.~ivitulpartega

senud). Ehitus võib _ärineds XIJ

ehi us

iiratud ro()nJ.n ate le.b.tpuu.dega.

rülas~a.tud

j& piJ.JistatLtd 1972.:.1.

aga väike aed,

..

•

o.

•

e.

z

r
26. RUU.

· ~.E mõis

/Rogosi/ ( o osinr;ky). Riii.itlimõis.

llaanj a k/n, .~. uusmäe sovhoos ( Rõu.ge kihelkor..d).

·-

Peahoone on kaheosaJ.ine liigendatud ehitus, põhiosas kahekordne
hoone on seo ud kõrvalhoonetGga terviklikuks regulaarseks,
tud

iseloom~

a cnsam1 liks, ollco sea

Lõun·- ~ectis

~le

crandliku

kavatiseea ehitus.

·-

Peahoone põhiehitus koo
vi si.ica
kannab

~ss
11

~aig ·

eb ansumbli keskteljele sisehoo-

aLud kahekordssst telliskiviehitisest ning

uue häärberi" nime. lemaga on vasakul tiival lii etud

vElheehi tuse abil põhihoone piki telj ega risti
tellistest
·-

iibhoone, nn. "vana

hä~rber".

madal. am

ühekordne

Tegelikult on tõenäo-

liselt tegemist põhimõtteliselt üheeeliste barokkehitustega

XVIII saj. Il pooles , millest põhihoone on hiljem, tõenäolisel

XIX saj. I poole keskel või lõpus klassitsismile omases laadis
ümber ehita ud kahekordseks hooneKs, seejau.res säilitati tiibehitisa ja teda )eahoonega siduva vaheehituse algne, barokne
ilme.
Põhihoone on se ga kõrgel soklil ( kellerdatud) paiknev
ehi us, mille alakorrus kõr gem teisest korrtlsest. Hoonet katab
lihtsa, kitsalt cenduva ning kergelt profileeritud räästakarniisig

kelpka

s, mis kaetu- s-kivig •

a ust kroonivad äärte-

le sümmeetriliselt asetu· ud korstnapitsid. Hcone alakorruse aknad on kõrged ning suured, 8-ruudulised, ülokorruse aknad asuvad nendega rangelt kohakuti, on väiksemad, 6-ruudulised. Aknad paigutatud ühtl s ·ce vahede .a, puuduvaid asendavoo petikaknad. Hoone esifassaadil on keskteljal lai peauks, kuhu tõuseb lai lehtine tre )p. Peaust äär1stavad kitsad, kuid kahepoolsed 8-ruuduga clo &l. U se kohal o

teisel korrusel ki

s~s

rpdu-

uks ning teMa ees metallpiirdega lihtne rõdu. Akende sümmee ri-

- 2-

list rütmi ning kesktelge rõhutab veel täpselt uste kohal paik-

nev väike katuseaken, millel hilisem, eklektilist

laad~

ruudus

tik. K tuseakn . väljaehitust katab väike viilkatua lihtsa dekoori ga tuulelauaga.

Hoonega liituv vaheehitis omab

õh1hoonega sama kõrge sok-

likor.ru se, mis tänu relj eefil.e on eriti hoone ta akülj el kõrge
•

ning

oeutatud maakivist kontraforsiga. Hoonet katab murdkatus,

millel k1 tsas, Pl.'Ofileeringuga krohvist tõmmattLd karniis räästsj oonol !ling profi eeri tu.d put tkornij s katuse mu.rruj oonel.

KatusehaTi

tlat~b

põhihoone katuserääetani, seejuures katte-

materjalike on S-kivi laudalusel. Tiibehituse tagafassaadi aknad kordavad põhihoone peakorruse suuri aknaid. Esifas aadis,

kus seinaJind

tas, min

põh~oone

õhihoonel

suhtes taandotud, on petikakned mõõtme-

tci~el

korrusel. Äärmised petikud nelinurk-

aed, keskmine lemeda kaare ga. Samasuguse kaare ga on su.ur ava
keldrisae keskmise petikakna all. Selle akna kohal. paikneb katu.sel aga väike ka"'..u""·eaken, mille ruudukttjuline aken. äärista.-

"tud voluudimotii videgt.i äärislaucladega. K ~tuseakna väljaehi tu st
katab lame viilkatus.
Vah~eh1 tuseg~l Maloogne on pikitelje le J::isti eh ·.tatud
ning põhihoone esi- ja tagafassaadile

tus, s.o. samal kõrgusel sokkel,

tug~valt

a~ende

eenduv

iibehi-

erinevad pro9ortsioonid

esi- ja tagaf""ssaadidel, murdkatus ning katuseaken hoone ts.ga-

fassaadil jms • .Hoone esi:ra.ssa.ad ·1o suunatud viil on kol.mnurkne,
J;atus siin murdv:iilka t:tsena, viiluv··ljr s hilisem& eklektiline
pseudogooti te.ravkaaxel.ine aken. T gafo.ssaadile pööratud katus

on aga al ·1e viilu ta barokne murdkelpka-tus. Esifassaadi murd-

viilu hilisemat päritolu tõestab ka hoonet ümbritseva räästak.axnS.isi k a·tkestamata säilitamine selle all.

õningatel andme-

tel ( rotze joonia) omas algne ühekordne põhihoone samuti
poolviiludega murdkatuse.

Hoones paikneb

kool

tema seisund on hea.

- 3 -

Kõrvalhooned kw es osas: peahoone eea suletud hooneteru.udue
ning hajali gruppides mõisasüdame äärealadel.

fO(ir'/4'3-

Till/

r

j anlun m.mid e j uotus si

hoo vi U.obri tsevas
ehitusplokia (koh likel andmetel).
evad roalialas Uhe-

kord s e· kivist ringlloones :n ·lil u.r.kse siseho vi kol.mE<l kliljel,
vasakul ·Liival lii

~.~u.des

tiib ni us ga vahetult, pare-

_ a us. Roone seinapinn d krohvi tud,
eluruumide aknad ja u .. aed on ra&rni u.d 1
rand i
mi

moo~.·

p o ht~one ke~kteljel

ust

l~.wnda ... ud

paiknev

kw e ordse kella ·orn ina.

telli te t puhta

uu iga,

ed te krobviääria ega.

sissesõiduvärav,

e ehl. tu s on 1 o "' d

tljunda ud korrustevahelJ.se 1 ia

- 4 -

krohvitud v ahevööga
kelpk tuae al.t .

n~g

laia

olliskarniiaiga 1 astukattaga

ertikaalse joone lisav·d tornile eenduvad lai

m.1.rgaJ.is~enid! mis om vad vahekarniise korrustevahelise vöö ko-

hal. Torni

une lai läbikäik on kaetud tonnvõlviga, mida toeta-

vad 4 vööndkaarelaadset lamedat kaarsillust.
toetuvad

nelja~anul1stele se~apilas

s.. llus

e Kannad

ritele, mis lõpetatud pro-

r·ileeri -u.d .Karniisiga plaatidega. Välised sillused oma ad eenduva, karniiaiga luktl.ki vi. Torni iilakorrus o ab esi- ja tagafassaadidel ko.un väikest ühekõrgust kõrge kaare ga aken t, milledest hoovipoolsed sama laiusega, kaetud kaa.rfrontoonidega. Sama
laadaed on välisfassaadis paiknevad äärmised aknad, keskmine on
aga laiem ning krohvi tud põhj aga pe tikaken, mille fron toon on

pseudogoo i

teravkaare kujuline. Seega on

m~il

väravatorni näol

tegemist histori tsistlikus stiilis llX saj. II poole keskelt
või lõpust pärineva ehi tu sega. Ulej · anud maj anduehoonete komp~elcs

on

õhimõ ttelisel .. ti..lleealine peahoone ga, seega oli olemas

tõenäoliselt XVIII saj. II poolel.
ueega on

kog~

ansambel hasti tasakaalustatud

horison~aal

sete j8 vertikaalsete rütmidega erandlik ehituskompleks.
Teine kõrvalhooneteriihm on ...........
laatade
.......... ja nendega lii tu. va e
.sB._ihoonete grupp

mis kooen..;b n. linttrkse hoo i kü.lgedele aseta-

ud suurematest ehi ustest, mis kaasajal ula· uslikult rekonstrueeri ud. Laudahoonetest domineerib suur xrohvimata sein ega
maakivilaut, mida ka ab poolviilkatus, kaasajal kaliteke eterniit. Hoone poolviilud laudadest. Ehi.ust võib lugeda XIX saj.
II poole alguse hooneks.

-

Ait (?) samas hooneterühmas on .Y...rohvim ta mao.kivisein tega ehitus, mida katab

viilk ltl'.l.s .

l~iade

~sif ... so

üleulatuvete räästastega

S-kivikat~ega

ad il rä.ästas eendub tagevalt, moodustades

leia u1u.1lus • 0-tsviilud on ka sellel hoonel laudadest. Ehi t11s
võib lugeda XIX saj. lõ u hooneks.
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peahoone eri är le samuti er
kom ..•leks p ik.t1eb saarel, mill

külgedel ·sctsesid laiad k
pai .. u.tatv_

dli 1

•

Hoonete-

tagaküljel looduslik järv,

alid, esiküljel ·ga veskitammiga

kunstlik järv. Juurdep:···a pe vtir :vcle kulges k-

helt küljelt tammita d mööda. Hoonetegrapp oli seega nelj
küljelt veega p1iratud nir.g m
selt v·id väike.es re

~atikku

v~tud.

laarse põhiplaaniga

küljel, kus nad raamisid ebisaed • Sellele

t

Puid oli al as peahoonet

a

aroksele lahendu-

selo on bi jem lisandunud üksik uid ja puudegruppe hooneteloki väliskülgede l. Endiselt on j:·änud vähes e dekoratiivpõõsastegu mu.ruväljakult s eeshoovi ruut.
Järvi, milledest säilunud Vaid looduslik, ümbritseb lii-

gendatud reljeefiga

a~amaastik,

ta.mm ... alleed. Võim

parkmets ( tammik) asetseb

n _.

us äe

mi ka

1

3

kus mõisa suanduva el teed 1
õisast põhja ,

ammik. Uksikuid, loodusliku päritoluga põlistam-

õisa ümbru es avamaastiku.l .

KlUast tud

il.lllati 1973. a., pJ.J.distatud 1965. ja 19 6. •

•

oc1

.

•

27. VM~A-ROO~A mõis

I oosa mõisV

(Rosenhof). Rüütlimõis •

Varstu k/n, Varstu sovhoos ( Rõuge kihelkond).

Peahoone on hävinud, temast säilunud väike telliskiviehi tus.

Algne hoo1e oli suur mitmes kõr(uses katusega liigendatud hoonekompleks, põhjosee iihekordne. Omas keskrisaliidi. Säilu.nud
osa on krobvi tucl

~eintega

kDtus S-ki vik.;;t.teg

eb.amääz·ane t 111 kivihoone, millel

Vlilkatus. oeinapindu liige.ndavud üksikud

laic.-td liseenid, üht uste äär is tflvad ki s ad, kõrged nelinurkaed

:;>etikud. Ük8 akendest on kahepoolne kuueruuduline aken, mis
äiiristatud lte.he kitsa petikakna =?'8 ( ma<::fling krohvil kallepool-

ses 't lE-:ru.nduga tlli:endest). Aken
ro.ami'tud

seinapinne.s·~

j~

teda ciä.cis avad petikud

eenduva ja puhta vuugiga laotnd tellis-

äärise ga. J ,f.a on iJäilunud ehitusosa ebamääran.o eklektilises
laadis ehi tu.s,

tõenäoliselt llX saj. II ')OOlest . Ta. võis olla.

ka iseseisvaks ehl tuseks. Hoonet kasutt ta.kse ko.cterin , on

1 t.gu..r1emas.
Kürval.hooneid säilunud üksiku.d, kuigi n •.id oli 1n.õisasüd am es

Vb.rem väga arvukai t. Tähtsamad on:
Kuivati - kõrge, lw.l.ekordne te].liskivihoone, mille seinad õhukasu krohvikatte all. Hoonet kntab

ko.t~oeki vikat te ga

tu s, millel viiludes iuulelau&1, külgedel
rä." otao. Hoone iJ.ks

tsafass~~adidest

viilka-

ga laialt üleulatuv

lj.igenda 'ud seinapinnaga:

teda kujt..1.ndavcd sokJ iko:t"'rusele toetuv~d G liseeni, mis lõpe-

tntud pl-..cdike.."tega viilu va...evöö all (selleks on viilu tellis

seina kandev tu.gev puit russ).
f:lssuad'is aga külgedel

<.

~okl. korl'Usel

paikneb selles

vatud ka .. 1 s u, mis k· otsafassaadi

avaneb 1;:3.he kaa.ravaea. Kõrgeid ka.L.ri k-.ru.Lavci kolm massiivset,
plaadig

lõpetatud neljatabulist kivi tulpa. Seega on kuivati

eklektilise ilmega XI

saj. lõpu oole ehitus.
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Ait-kuiva~i-tööliste~~1§

mawateeristi l on suur ja massiivne

telliaki vihoone o eal t kr oh vi tud, osalt puhta vuu.giga

~ao tu.d

seinapindade ga. Hoonet kat b seintest kõrgem laastukatteg a
.kel

katus. Hoone nurgad kujundatud laiade nurgaliseenid ena,

mida

lõik~b

vahekarniis. Esifassaad on kujundatu.d suurte neli-

nurkse te väravatega või kac:rpetiku te ga ja -avad e ea (kinni miiiiri tud?), millel silluskaarte all karniisid vahe· er 11si kõrgusel. Eluru.l!D.ide väikesed, ki.tsad aknad on kuueruudulie ed, raamitud lamedate krohviäärist eg •

oone võib pärinoua XlJ suj. II poolest. On osalt rekonstrueeri ud.
K~ril':,

mis ...... ub DõisusUdamik un ning on ehi tat d .mõisaolllallike

Rõuge abikirikun

mõisnike von Rosenita poolt 1893.a. On välja

peetud hietori tsistl·· us stii ts _ seudogoctik:1 le lähedases vai
mus mauk.iv:i.•·d; j.: telli· tout '

a.JeJLa dbikiriku kohale. Sukraal

c1rhi te tu.ux•i o jektina käe sol ev as ti..levn te s jät:'1 käsi tlenata.

Park oli algsel · võ dlemisi
-Vt·sti
si.:i.ilunud,

stuu·, kuld I-· ·e so lev ak s ajaks hal-

purustatud teede ehi ·vuö~C • Säilunust järeldub

et ta pu:l.lmea peahoone ees ja külgedel, "'üttes tagafassaadi

maastikku av tu' s..
raamiVa Vab• Uju.lise

mas ovuc.lile lähedt-eEl esiväljaku ning seda
'Ui~:j

tu.,

.r!llS

lii

'llS

kirikut ü.mbri taeva

puistu.ga. Lehtpuude ( s.h. kaskede) kõrvul k'"'eutatu.d

ku.l t ku.u sk e .
U.las atud nin

Jildistt.tud 19G5 ••

rikka~i

.-

on-

0

1

z

lfõniote lr/n,

õni!:l ·e sov

L~ma

Peahoo.r1e on • ävinu.d,
koolim~ja,

~üsLi~a'ud

kohal suu.r k

1 ... ko

ko anl· 'ul perioodil.

Kõrv

võrdlemisi al se

iJJnega ehitusi, mis
relj ee ig

.lemu on

v~nem

ekivih

du~ud

fthekot·ru se:li.l1-e suur ehitus, Llille alakorrus
one~

k:rohvitud seintega. Hoone nurgad lohen-

lai· dc nurg liseenid ga,

~{.ro ·V:i.."tiri ...:t""g<..o

ii

cd

k0r.rua,

.:cu:

s~.:.t.t€1

l ui viiludel

e. e :rMv··t· · -· t:e-:; 1.

knad

asuv~d

dekor at ii v-

"Oir :im<.. ta, \J.::.mi:! le tud on c:.ga

v·:lb.värgi t::idis - to J 1· ~1 c:.Ln. Hoonet
viilkatus.

kn d jt. uksed laiede

.. c..u."'aastail pe J.e ehit· tnd vahvärk-

sa;i

li "!;i ~en . . kcrr
!

v~ike,

( teeelikul·;; 1• otud tellia es..,). Sellele ehi tu-

sele on ilms ,l t

1 ·

aiknev::d sub··elisol t hajali liigendatud

.mo"stikus. Olul:i semud on:

'l'ööliste
on

•.t•u.seline puidust

ut.: b kõr e 1

alakorruse akende kohal, on

~stukuttega
s~~remad,

ning nagu DJ e.Korru"'elgi, paikneVü.d cb"reeglipärc:...ste vahedega.
Osn hoonest maha jäetud, on rahuldavas seisundis.

.Y..tll!iv e E~ki mood u.s tab .Cli t e
väikse.mt..~e.::

i:;1

idli

erip .riood.il

:raj~

ud hoonest ja

~.iotes·~.

r. mi tmekordr.e, krohvimata seintegt
mc.:.J.ki7ibt eLii. s,

ääristatud

jlle crint:Vt r;uurcsee. aknaavad ja uksed

~ellisteg·.

se .... v~ id. hoonet k
kasu. tusel
t~

k~

suuri,

kõ~ge

·b .... -kiviko.tte -a .,>oolkel

~.2,Yeskina

võib pürinede

Omab

(algne

funk~sioon

X shj. II Qoole

kaarega kaetud ukl~atu.s.

Ehitus on

tõenäoliselt sama) ning

·l~sest.

ema kõrval sama-

la:='d nz abiehi tu s - mu.uki vihoone, mis kaetud S-ki vikat te ga vialkatusega.
Uuem vesiveski, jahu.veski, on krohvitud saintega suu.r ki-
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vihoone, mis kaetud kõrge poolkel).katuaega., · atteks kaasajal
katuseplekk.

lak~korrus,

oonel on

mis evaneb akendega otsvii-

lu.des ning kõrgete katusealtendaga esifassaa,.lil.

oone seinapin-

du lii er1dnvad laiad nu.rgapilt.strid, millele toetub kitsas pool
Põhikor~uee t~ad

viilu.- j· rüästakarniis.

on väikesed lameda

kaare ""' ak...'1ad, mis raami "tUd laia eenduva äärise ga. Samalaadaed

on

a po ol':i ·111de aknad. Katuseakende väljaehi tu.;;ed on puidust

ning kuetud lameda

segmcntkaureg~.

Ni i viilu.kaar kui ka välja-

ehitise kc;;;tus omab k: rniise. Katuseaknad (neid on 2) on suured,

1 5-ruu t1lise . .:· tee i

eio t p;;trem ool s t on k su.tatud vilja.-

:.. ,

tõs ··mi se s, sest tema all on rääs akarniisi lõikuv pi-

kot tid

kendns- uks. Hoone keskteljel :su.b aga katusel veel suurem
pvidu.st väljaehitu.s, mis to
seina poolel kõrguse

eendu)

dusel t on ta sC:tllltJ..a
li.n.e aken,

1~udes

tl

t11ge acele

wuvult hoone i ssaadist. Rujun

ne ka.Jiiuseakende3c ( e

kark~ss-sein

onsool taladele

entviil, 15-ruu.du-

seinapinnale avatad karke.ssiga, karnii-

sidega jne. ) . Ärklina cenduv·. v:-·ljaehi ise

õr·

:~d

on avatav vil

j altottide tõstmiseks.
.~.

Ehi u.s võib püxir eda

S(·j.

I peole lõpuot, tema el'..lek-

tilises lat. is teo stutud ka tUGe viilj ehi t:i.sed aga

se rekonl:ltruoorimist0 ödest .
'Anno

l;.~o~.

ill ( .., )
kivi_·

Eduard v n

, ei· dC:t.

ez J.b rcidl i· i

n

saj.

algu~

tekstiga

m.lf 11 •

on väike, os·ü.isel t säilu.nud ehi l.U.sooa, mis laotud maasegus .. ell~ se

mi..,eks on kco.sUtL.iU':1

·~,

seinapir~n r d

~<obali

1 rchvimf.t· • :Nurkade tugevda

.. :u G.oloi i·

~;i.

vad on raami ud tel-

list- gu, kusjuures uksed kt.etud võrdleroi i kõrge e k._.c.rtega.
Ühel suurel

vär~val

plu .... t t!...kstiga: 1862..:. Hoonet k ... tab hilisem

SG 80
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·~cx~

võrdlem·ai suur, nõhiosae loouusliku püritoluga puistu.

Par i kujunc1uslikt1. telje roo tlstab veski te suu1• paisjärv, .mille
k llas "ä ista"ud le' tpu.u<lega ( t.õberemm~lga:d). Pargi ala tõuseb
jõe ja järe k·ldal'li iL a jL't' ult ning läheb tile looduslikuks

me

saks~

ku.sju.ures ülemineku.

on su· u 'J' d.
sil>e~·i

...õ~ . . ili..giks

uul.)i, Ka

gJ. allo s:.~·· i '

swld r ahu.l<

~e

pä.cn~,

e .. t pü

parg~st

on kuusk,

eahoon\3 lähi onnao arvuku t

k~lbjuures

·t.:.v·~t

.

re

lea:rse elemendina on .., ....r-

)k,i..rnu.<l est

v, e s in e lJ võ sa nulli ~l t .

KUles~atud j~ ~ildistattd

pargimetsM.j. ja metsani

1969.a.

~e.llees 't.

Purgi sei-

81
f
•

..

•

,·

oo

1

•

' 29. RÕUGE pastoraat (Rau@B). Kirikumõis.
Rõuge

~n,

Rõuge sovhoos (Rõuge kihelkond).

Ei ole kal·statud •

•

30. RÕUGE mõis (Rauge). Rüütlimõis.
Rõuge k/n, Rõuge sovhoos ( Rõuge kihelkond).
Peahoone kohal kahekordne puidust suurem hoone, ehitatud kodanlikui perioodil. Ilmselt on selleks kasutatud varasemat peahoonet, mille algset ilmet oluliselt mUUdetud. Tänapäevane ehitus
on kõrge hoone, mida katab kõrge murdsarikaga kelpkatus, kattematerjalike eterniit. Omab laia eenduva tuulekastiga räästakarniisi. Hoone ühel küljel läbi kahe korruse eenduv väljaehitus
madala viilkatuse all, mis algselt võis olla kahekordne rõdu.
Korruste vahe markeeritud kitsa vahekarniisiga, servad vooderdatud rõhtsa voodriga. Aknad paiknevad ebareeglipäraselt, nende
hulgas on suuri kolmepoolega, väikseid kahe- ja ühepooleg

ak-

naid, esineb ka kolmikaknaid (keskel 3-poolega, ääristavalt
ühepoolega aknad). Kõik aknad on kõrged, kahepoolega näiteks
lo-ruudulised. Hoone tagaküljel alakorrusel on ärklitaoline
kolmnurkne ühekordne väljaehitus, millel aknad kõikidel

t~~

del. Mingi väljaehitis on asunud samas fassaadis ka teisel korrusel, mis pole aga säilunud. Hoone esifassaadil vasakul tiival
paikneb suur lah ine puitpalkon kelpkatuse all, mida toetavad
neljatahulised lihtsad puittulbad tugikäppadega. Postide vahel
lihtne pui trinnatis. Hoone algne ehitusaeg on raskelt dateeritav, ilmselt XIX saj. II pool. Kasutusel admininstratiivhoan ena,
heas seisWldis.
Kõrval.hooneid on mõisasüdames varem olnud suurel arvul, osa
neist hajali kaugemal maastikus, tänapäevaks säilunud üksikud,
needki ümberehitatult.

Tähtsam~d

on:

Töölistemaja (?) on ühekordne tellis- ja maakivist krohvimata
saintega ehi tu s, mida katab laastu.ka tteg

ja kitsaste, karniisi

·a räästastega viilkatus. Aknad on väikesed. Otsafassaadi viilus esineb suur tellistest 1 o ud sillusega kons ruk iivne kõr-

- 2 -

e kaarega tu.gika

, mis võib olla ka kinni laotud ava laka-

pealaele. Hoonet võib lu.geda XIX saj. Il poole ehituseks .
Ait-kuiva ti (?) on säilunud vaid osaliselt . Ehitus oli pikk
ühekordne telliskivi hoone, millel ühel otsal paikneb kahekordn e
tellistes t krohvimat a saintega juurdeehi tus risti eelmise hoone
pikitelje le. Hoonet katab laastuka tega ki saate karniisit a
räästaste ga viilkatua . Korruate vahed on rõhutatud tugeva profileeringu ga tellistes t vahekarni isiga. Hoone säilunud osa
võib pärineda XIX saj. II poolest.
Viinavabr ik-meiera i (?) on suur hooneteko mpleks Rõuge orus järvedevahe lisel ojal. Ehitused on maa- ja telliskivi deat, ühe- j
kahekord aed suur ed hooned, mida nii kod anliku.J. perioodil kui k
kaasajal ulatusliku l. t rekonstru eeri tud, nende algne ilme oluliselt muudetud.
Park on suur, rajatud avamaastik ku. Planeerin g on vabakujul ine
ning puude iatutusvi is väga tihe. Seetõttu üsnagi hästi valitud
puuderühmad (kontrast i printsiib il) pargi siseruwmi s mõjule ei
pääse, küll aga moodustab pargi massiiv maastikus mõjusa silueti. Teedevõrk on vabakujul ine, kusjuures peahoo e juurde ei ole
kujunda ud suuri väljakuid , hoone ees on vaid väljak ovaalse
tiigiga.

ajandusho oneid ühendav tee kulgeb pargi äärel, neid

hooneid , Parki paigutatud ei ole, peahoone seisab isoleerit ult
pargi tuumikus. Kasut tud on kodumaise id lehtpuid (vaher, tamm)
ning

ok~spuid

(kuusk, lehis), pargi perifeers etes osades palju

ka dekoratiiv põõsaid, mis loov d pargis su.letu.se.
Viitina suundadel alleed, s.h. lehistest .

aanteedel

aastikus leidub ka

kaugemal pargimets alaadseid puistuid, näiteks ürgoru kaldajäre
kul kuusik, männik Viitina teeristil jne. Pargi seisund rahuldaV.

Külastatu d viimati 1973.a., pildiatatu d 1967.a.

•

i
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31. VAI~A-SAALUSE mõis /Vana mõi&i' ( aldhof). Rüü.tlimõi s.
Vastselii na

~n,

Vastseliin a sovhoos (Rõuge kihelkond ).

Peahoone on pikk ühekordne krohvitud seinte a puithoone , millel
vasakul

iival

t~

aküljel kahekordn e kü.lgrisal iithoone. Ehitus

kaetud laastukat tega poolkelpk atusega, risaliit aga

kelpk~tuse

ga, kusjuures tema katusehar i jääb põhihoone katusehar ja kõrgusele. Omab tagasiloid liku tuulekast i-laadae räästak& rniisi.
Aknad paiknevad ebaühtlas te vahedega, on keSkmise suurusega ,
kuueruudu lised, raamitud esifassaa dil laiade krohviäär istega.
Selles fassa dis kaks akent (saali aknad) omavad kõrge kaarega
kaarava. Hoone tagaf'assa adis saalist avaneb aeda iika aken, mis
lõpetatud polügonaa lsel t, aamal.aadne on saalist avaneve u.kse
ülaosa. Saal arvikuna eendub selles fassaadis kergelt seinapinnast keskrisaJ .iidina, mis ääristatud li seenidaga ja mille e
on asunud mingi suurem veranda. Tagafassa adis leidub ka üks kol
me poolega suurem 9-ruuduJ.i ne aken. Lakapeale et Val€}lstab aken
poelviilu s ning väike väljaehit isaga ka usaaken esifassaa dis.
Hoone püsti tati ilmselt mitmes järgus

nx

saj. II poole

jooksul, on võrdlemis i ilmetu ning ebapropor tsionaalne .

Ta

on

maha jäetud ning vari semas.

•

Kõrvalhoo neid omas mõis arvukalt, osa neist hajali, osa aga
kompaktse s grupis ojakese kallastel . Peahooneg a seotud hooneid
ei ole. Tähtsamad on:
Tööliste

ja (?)

on pikk tellistea

degu ning liigendatu d

seina~llldadega

puhta vuugiga 1 otud

m~ü.ri

historits istlikus stiilis

hoone, mida k· ab kõrge viilkatus , katteks laas • Omab lakatube
hoone o s tel. Se:ln ....d liigend a"ud laiade liseenide ga j<;<, nurgal iseenidega . 1ende vahel paiknevad reegli_är aste vahedega aknud.
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Liseen id lähevad o safasa aadide l viilud e all katkem atult üle
l·iadek s vahevö ödeks, mille pL1d omakor da liigend atud nurga
all asetatu d tellist est hamma slõike- laadse vööga. Viilul on 1
me tellis arniis kaarfr iisi motiiv idega, mille ümarka arte kannad to e tuvnd konso olki vile. .Esi- ja tagafa ssaadi del räästa karniis puudub . Põ ikorru se aknad on kõrged , kuueru udulisa d nelinurkae d av

, uks seevas tu kõrge kaareg a uks.

amalaa dse kõrge

kaareg a on kaetud otsvii lu akende paar, millis tel on lai eenduv
tellisä äris. Samala adse äärisa ga on dekore eri tud kc;o. o tsviilu
ülao eas pa1.k:J.1 v lakka valgus tav suur ü.maraken. Laka valgua tamiseks on paiguta tud ka esifass aadi katuue le 3 segment-k~·use
aken -. Katuse l paiknev ad Qhtlas te vahede ga 3 korstn apii9u
loonet wUleb lugeda XIX s j. II poole keskel t või hilise a
mast pä:ci.r. . _vuks ehitus e s.
~esiveski

on kitsas ja kõrge kaheko rdne krohvi tud sainteg a kivi
hoone, mida katab laaatu katteg a rääata karnii sideta viilka tus.
Hoone omab kitsaid ja kõrgeid 6-ruud ulisi aknaid või neid asendavaid petiku id, akende vahed reeglip ärased . Uhe välisuk se kohal segmen tpetik, kõrge kaareg a. Hoone all kõrge maakiv imüürig a
soklik orrus. Ehitus t võib lugeda XIX saj. II poole ehituse ks,
mida kaasaj al rekons trueeri tud •

.!!.!

(?) on vanemas osas krohvim a a maakiv ist, uuemas osas tel-

listes t

9uh~a

vuugig a laotud mUürid ega hoone, mis kae ud seintest kõrgem a laastuk · ttega viilkat uuega. Omab ruume k lakako rrusel, kuhu ava ud aknad o Leviilu ning hoone esifass aadi keskteljel pailrne vas lcias puidt: sj· kolmnu xkfron toonis. Selle all
lai ja slig v ulualu ne, mis ää::-ist atud kahe ning keskel t toet
tud samuti kahe pa rissam uaga. Need laotud

elliste st puhta vuu

giga, on lih sad ümarsnmbb.d, millel nelinur kne sokkel ning kapi teeli asend av lihtne ehhiin . Ulualu se lagi toestat ud tugeva
talas iku u.

oone räästad omavad laia profil eeri tud tellisk ar-
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niisi, mis frontooni ull j ao ila·assa di viil de all krepitud.
Ehituse "'le;sed aknad on väiksed, lameda kaaregc, lakapealeet
Vf~gustavad

otsviiluues 3 rcmbikujulis t

~

ent. Ehitustt mis

varisemas, võib lugeda .JX s· j. II poole al

u~c

historitsist -

liku stiili mõju tu stega hoonck .....
...-:::=.~:..t.l.:;:=::::....=.;;;..:.;:::..:::::;:~~:::....:::=.::=oJ.-===~IL..!o::-( ? )

ne L-tähe kujuline ehitus,

illest suurem os

väiksem tellistest ja krohvitud.

on pikk ühekord
ehitatud puidust

katab üleulatuva kar-

Ehit~st

niis1 t~ räästaga viilk tu s, millel ü.hel viilul viimane sarikapaar ja penn dekoratiivse lt avatud. Omab lakatube hoone otstel
kusjuures lakKa valgustab kiviosal viilus veel ümaraken. Aknad
hoonel erineva. suurusega (kahe-

ja

kolmepoolsed ). Ehitus on

tõenäoliselt püstitatud järkjärgult XI

saj. II poole lõpupoo-

lel.
Kuivati (?) on säilunud vaid osaliselt ja ümberehitatu lt. See
on suurem krohvimata seintega maa- ja telliokivist erilise kujunduseta hoone, mis kaasajal kaetu.d viillwtuseea . Ehitusaeg
eb amää.r rm e.

•

Park

on VÕrdlemisi suur, paiknedes põhiosas peahoone tagakülje

oone ette jääb avar väljak, mis ääristatu.d kõrvalhoonet e poolel kitsa

paisj~rv

ga

ing

taga laiub samuLi kül 5 edelt
v:ljak, mille keskteljal
mäeseljandik ust üles.
äga tihe,

uudega selle kallastel. Peahoone
uudega raamitud poolkaarekuj uline

kulgeb kitsas allee pargi sügavusse

ellest kahele poole jääv pargipuistu on

riti tagaosas, loodusliku ilme a puistu, kus domi-

.neerib kask ja tema a kon -r
hemas oaas vuher j

tsel·t seotud kuusk. Peahoonele lä

pärn. oee a võime pargJ. ülaosa lugeda pi-

gem teedeYõrguga korrastaud parkmetsaks.
Pargi seisund on

b~lb,

u ev võsastumine ja mahajäetus.

Külastatud viimati 1975.a., pildistaud 1972. ja 1974.a.
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32. UUE-S ü.JUSE mõis /Saaluse/ ( Salisho.f). Riiütlimõis.

He 1ja

.

~n,

unamäe sovhoos (Rõuge kihe1kond).

eahoone on hävinud, säilunud madalast vare st järeldub, et
hoone oli suuxem ühekordne (?) telliskiviehitus, millel seinte
Pinnal esifassaadil kergelt lii en·

~tu

risaliitidega. Akn

kõrged, k1 ead, r amitud kitsaste kronviääristega. Hoone võis
pärL1eda XI

saj. keskelt või li poolelt.

_j)rvaJ.hooned valdavalt hävinud või ümber ehitatud. Paiknevad
pargi äärealadel ning on peahoonest pargipuisttJ.e:a eraldatud.
Viinavabrik-kelder (?) on suurem telliskivihoone, krohvitud
aeintega. Hoonet katab laas"tllkuttega viilkutusega, keldri

..

sissepääsul viilkatusega kaetud madal väljaehitus. Hoone nelinu.rkaete akende kohal segmentpetikud. Ehi tu.s valdavalt varisenud. Hoone on tõenäoliselt XIX saj. II poole ehitus, eklektiliste dekoorielementideg a.
ka~dad

moodustavad suare, suletud sisehooviga nelinurkse hoone.

terühma, ehitatud maa- ja telliakivist, osaliselt krohvitud
seintega. Hooned kae ud laastukattega viilkatustega. Jõhiosas
pärinevad XIX saj. keskelt ja II poolest.
Ioölistem~ja

(?) on krohvi ud saintega kivihoone, mis kaetud

seintest kõrge.mGl poolkelpk3tusega, katteks laast. Omab esi- ja
t g
k~

-~ussaadidel

niisi. Osa

ning poolvi"lu kohal lihtsa profileeringuga

akn~id

raamitQd lamedate krohviääristega, osak

• etikaker1den • Hoone kellerdaLud. Ted

võib lugeda XIX saj.

alguse Looneks.
ednikumaj ~- (?) on sh:t.lunud osUliscl t. Hoone ou krohvi tud seinte ga

uakiviehi us, mis k,etud laastuka vtega viilkatusega. Ots

viil võib pärineda hilisemast perioodist, tõenäoliselt XIX saj.
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II poole lõpust teostatu d eklekti lises laadis. Pa omab laia
telliska rniisi, mis kujunda tud jõulise telliate st hammasl õikega.

oone aknad ei ole suured, pea xuuduku julised, v.a. kõrgem
viilua.ke n. See · võib hoone alaosa lugeda vanemak s ehi tuseks ..
~

on erandlik : järvede väljavoo lu regtlleer :tmisega on kolmes
järvest loodud saarelaa dne suurem ala, mis o eal t l.iigenda tud

vahekan aliteg • Näiteks asub viinava brik omaettP saarel. Pargi
puistud saartel on avara 1stutus viisiga heatasem elise vabapla neeringu ga, kusjuur es dominee rivad kontrast aed liigid: tamm,
kask, kuusk, vaher. Istutuavi~s tihedam järve kaJ.dam adel.
oaari ü.he.ndaval ja õisasüd ant läbival teel ka regulaar ne
puieste e, mis aga ei ole seotud peahoon ega. Seega võime pargi
põhiko 1pone ..dina lugeda suurt~ Ko.vadi jarve, mis määras kogu
lahendu~e

looduslä hedase vabakuju n usliku laadi. Puistu vanus
Vii ab tema raj al! ise le XIX saj. keskel. Park on kohati haJ. vas,
kohati

rahuld~v~s

seisund is. Paljud alad

VÕsast~ud

nud loodusl iku uuendus ega.
Külast tud •iimati 1J75.u. , pildiata tud 1967.a •
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33. SARU mõis /Saarv/ (Saara). Rüü.tlimõia •
õniste k/n, Mõniste sovhoos (Hargla kihelkond). ·

Peahoone on väike ahekordne kivihoone, mida katab S-kiviga
kaetud viilka tu s. Hoonel on ka lakatuba, mille aknad otsviilu.es. Aknad ei ole suured, kahepoolsea, lakapealeet valgusta•

vad viilu.des 3 rambikujulis t väikes

akent. Esifassaadi keskel

paikneva peaukse ees on väike lahtine puitveranda, mille lamedat viilkatust kannavad lihtsad p1.1i ttu.lbad. Hoonet võib lugeda

XIX saj. lõpu ehituseks, on kasutusel korterina ning heas seiSWldis.
Kõrvalhoonei d vähe, paiknevQd hajusalt ning on kaasajal rekonstruceri tud.
puudub, on aed,
-Perk
te a (sirel),

is

i.

bri tsetud , õrgete dekoratii vpõõsas-

peaahoone ees väike välj o.k.

KU.Li~Statud

viimati 1968. o.., pildiatatud 19C5. a.

·-

•.

34.

(Sommer pahlen) • .1üütlin õi •
uõme.rpa lu k/n,

~merpalu

sovhoos (Urvaste kihelkon d) •

•
e

mõisasU damikus paikneo (vahetu lt peahoone ees)

Sõmerpa lu lil'rrJ.U.'""e ase nin

alr..~

on lü.l ta tud 1975. a. kooste<-

ud w.·h·tek tuu.rimä lestise nimistu sse, siis mõisa käesolev as
Ulevw~-',cs

....

ei käsitle ta •

35.

A mõis (Sennan).
Rõuge ~n, Rõuge

uatlimõis.

o hoos ( õuge kihelkond).

Peahoone on su.ur ning liigendatud

u.i ehi tu s

mis kae u.d laas-

tu.ka tega viilkatuseg • Hoone keskosa on ühelrordna, teda äärisavad risti

ikiteljele ehitatud

net, mis eenduvad esifassaadis

k~ks

kahekordset risaliithoo-

g vaJ.t, taga.:fassaadi s nõrgalt.

Risaliithoon ete k.:;.tused põhikorpu.ses - kõrgemal. Hoone seinapi.n.nad, .mis vooäerd atad ho.L i. on ta

laudistuaega , om vad rikka-

liku histori"tsist likus stiilta dekoori. ve.rtik<talse iselo muga

on nt;u·galiseene meenutavad nurgalauad. liorJsontaals e iseloomug

a

põlikor~u.se

esifassaadi profileeritud räästakarnii si aJ.l

kulgev lai pästlaudis usega vöö, mida allosas liigendab kitsas
vahekarniis. Sellest cllapoole ulatuvad laudada otsad on kujun-

dumud rikkaliku. pu.itehispits ina. S8Dlalaadne l··i vöö kulgeb ka

ktil risalii tide põ_likorpuse poole pöör .... tud külgedel korrus te
vahel . . ing risalii thom e te r'"kistu.karni isi all, kusjuures eriti

1 i on e::>ii'assaadi e

u

atu.d risalii ·hoone e kolmnu.rkviilu .de de-

.ko ·tiivvöö. oiin on pui

hiopitaiks

"a·il.ld ka laudada U.J.a-

otsad. !ikkulik, mi ·mekordne puidust räästa ehispits
ka risaliithoon eic

eenduv t rUästa
ka~u

utud sam d

eoif~csa~il

~~niisi.

Analoogilise lõikega ehispitsi on

le paibut tu; 'ahekarniisi

lik de oor

ja põhikorpuse peole Pööratud

:r·is·lii thocnet

( riseJ.ii thl:one te

errustevahel ise vahevöö koha,-

k~unistumiseks.

äliskü.lgedel j

ud·b.

k~istab

~iin o~ v~id

gelt eendu.v rii.ästakarnii s . . in

t

gafassaadil) taoline rikka-

liht e,
salllal aa ne

risalii hoonet

ko~~urkviiludel.

del faasaedidel

se~emtaknad

Teistel fussa didel

rofileeritud ja kervi~lu.aJ.une

Viiluvälju

karniis

kaunistav~d

kõiki-

piirdel audcdcga, kusjuures esifas-

aaadil on viiluväli laudistatu.d

voodril~udadega

ekent Qmbritse-

vate kiirtena. Sama rikkaliku eklektilise kujundusega on ka
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kõiki le fassaad i e E'.kn' d ja
u:~.eruudu.lised,

esii'a~saadi

istus. yelle · aost.. kau.i.1ista t.lld tilgakes tega,

U.laosad alakorJ..· usc

lö .. et· ud kolmnurk ·rontoon i

·Liivi ·, teisel korru.s 1 oga

•

'

faosuu' i ar
dc

a

on su.ured,

Uäristat ud. L:.:iuile piirdeJ ~ll:i.dadega, mille üla-

osas e nduv ra

e;:)li

uksed. Aknr

u·

meenut~~v ...

ol"se mo tl.iviga frontoon iga.

Ujtill<lus et,.: on ec:ifasor u- i UHte aä..:istu. s.
~d

on nõlevõr r

kuju.~.dusega • .~::n-el.

o-

lihtsaro a kuid

sbm~la~sete

T~

u-

motiivi -

on oeejuur s rii mi·tatud paarikau pa,

rceglipf u" ste vahedega , nad lüikuva.d seejuure s korruste vahalis-

te w ja rää.stak arniisi d

ko1·~

i i vvööd esse. Esifassa adi kü.lgris a-

liitide ees olid kogu alakorru se laiusel t viiikatu stega lahtised u cr,:.d ,t.. itv
!

J.~ar..dad,

er. .de de .oor .hävinu.d

millE.Jst os<clis lt säilunud vaid ü.ks,

''ieli ul ..~.

sc;unuti min. 5 i suurem, pea
võia ellu suv.r pW.kon.

10one

"'li,.. 0 ~fae.ss.adi

keslu:isal.iidin~

ee ka· saj·

mõju

keskel oli

ehitus, mis

ul::n.usl iku.lt ümber ehita-

ud ( kinniaek s) .
Seeg

on mõisa peahoone põhi laanilt klassit sistlik ehi-

t s, dekoori lt aga histori ts·stlik us stiili

hoone, mis võib

pärined a XIOC saj. II poole keskelt , kusjuur es kesko a võib olla
ka vanem. Osa ehituse st kasutus el korterit ena, osa sdminis tratiivru umidena . Hoone o~ahuldavas seisund is.

Kesr-v ~lJ:•co.ne:i.d om ...J.> mõis

~vukolt,

Iteed p(;liknev·

valdava lt väga

pikc. e oi ü.ljaku. pare.uJal küljel mi me s ret~.>. Osa neist ääristab

ühel JJeljel vülj· ...:.lt.
Elamu-a i -kelder (?) on pikem kDohtt ud seintegu kivihoon e,
.lllillel väike liide ka krohvim ata sein ega maakivih oonene..
'tust katab s-ld ikatteg a pool elpkaws , millel lihtne
nii s.

.. ad suure , ru dwwjuli oed,

äär·isteb a. Uxsed (ka

ä~ ·

hi-

laudkm~-

sti::itud laiade krohvi-

aekivis" osas) laiad,

ae"Lv.d 1omeda kc-a-

rega. Ehituse põhiosa võib lugeda XIX saj. keskpaig a hooneka .
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lc..cdi. s. ..tivihoone, mida katab .;-kivi
k<;.< te ga poolkel ok... ·as.

usteez·i u.a. n

alises id

j:.lur ... s neeõ. oli

sad

ka~c-,

tJ. .. ~e t

e

omcb

~rofJ.leeri tud

lcrohvik

ni1si.

e on kujundc.tud hoone nurgc.d- kus-

al. 0 selt tu.mcdc. vt.irvitooniga . Ak:n d on k .... s kit-

voi lcicruad, kolme oolsed,

ku.~jaureo

ru.udustik on

a....e .ooleg:... o.k...">lcl näiteks algs l t 1::-r\luduga. Hoone päri-

Töö~

temaj a-köök (?) on väJ.ksem krohvitu.d kivihoone, mis 1tae-

tl..1d S-1:1 vikuttega poolkelpk::... tuve ga . ....ema räästad. o tsuf'assa'"'did e

eenc1u.vc.d v aevwnärgutav al t, e"'i-

j~ tagafassa~didel

a&a on kt1jun

d a tu.d lihtsa tuulekustilaa d "'6 lau.dkarniiE~if,a. Aknad keskmise

suurusega 6-ru.udulj sea. Ileone t võib lugeda XIX saj. alguse ehi-

tu.seks.
kuiv~ti

S- ivi a.
.k::...asuj al

on krahviruata

ega

kel~k ..... tus.

&akivist seintaga ehitus, mida

k~tab

Hoonet on u.latuslike ü.mberehituste gc.

. unduva.l t mo onu"~;..,.. ud. ..IJ.gn

eh. us VÕib pärineda

nx

saj. -te s.k;;l t.
Laudgä moodustavad hooneterühma , mille keskseteke ehitusteks on
pik-d paraJ.leelhoon ed maakivist seintega, õhukese krohvikat ega
Hooneid katavad la·stu- ja eterniitkatte ga viilkatused. Põhiehitused näi

oo

XIX saj. II poole hoonetena. Ueid kaaaajal1·e-

kons urU.t:H~ri tud.
~

( ?) jõe k- dal on väga pikk, lõhutud maakividest krohvi.m.a-

ta müüridega ehituA, mida katab laastukatteg a Viilkatus. Ehitusel on Uhtlaa e vahede ga paigutatud piklikud

akn~d,

raami tud tel

li stega. Ta võib pärineda viimasel t saj andi vahe tu sel t.
Vesiveski
--

nn v a ikcem ae g ehit us, ~ille se~test osa laotud lõ-

hu t tld ro a aki vid est,

1:.

v d äärist utud h ambuva ladumisviisi ga

te~

listest, osa seinu a ga telliskivipo stide vahele täidetud Piistlaudistusega karkassse1nt ena.

oonet katab laaatukatteg a viil-
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katus,

"11

rida väikeseid viilkatusteg

kaetud katneeaknaid

ning üks suarem, palkkonsooli del eenduv väljaehitus kottide
tõstmiseks otse koormalt. Selle seinad samuti karkassina, mis
vooderdusega katmata. Ehi tu st

õib lugeda viimase s j andi vahe-

tuse hooneks.
Töölistemaja (?)maantee ääres on krohvitud seintaga telliskivi
hoo

, mida katab S-kivikatteg a poolkel katus. Sellel esi- ja

tagafassaadi del ning poelviilu kohal profileeritud krohvikarniisid, poelviilu kUlgedel aga ilmselt hilisemad puitkar.niisi d.
Hoone aknad väikesed, pea ruudukujulis ed, poolviiludes aken val
gustamas ka lakatube.

ende külgedel väikesed aegmantaknad laka

pealse valguatamiae ks. Ehitust võib lugeda XIX saj.

guse hoo-

n eks.

Park kahes osas. Peahoonega seotud osa moodustab suur ristkülikukujulise põhiplaaniga , teedega raami tud esi väljak, kus puud
puuduvad ning seetõttu nii peahoone kui ka temaga seotud kõrval
hooned on maastikku avatud. Et mõisasüda asub orus, siis selline avatud vaade on põhjendatud. Peahoone taga asub väike parkaed, kus lehtpuudest ja lehistest kõrghaljastu

annab pigem hoo

nele fooni loovat tähtsust. Ka kõrv11hoonet e vahel j

taga tao-

line foonhaJ.j astus.
Pargi teise osa moodustab Pärlijõe järsul orunõlval paiknev, hoonestusega sidumata väiksem pargiala, mis paigutatud
kunstlikult tasandatud terrassidele .

eed olid al.gselt kujunda-

tud alleedesü.stee midega, mis aga süilunud väheste fragmentideg a.
Ala on hiljem kattunud erilise kujunduseta parkmetsaga. Seega
on siin tegemist van ma, baroks
sund

regulaarse pargiga. Selle sei-

änapäevaJ. halb. PaJ.j u on võ sa ja riku. tud puid.

Külast tud viimati 1974.a., pildiatatnd 1972.a.

•
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36. TSOORU mõis

I

sooru/ ( Fieren hof). Riiütlim õis.

Antsla ~n, J •• sverdl ovi nim. kolhoo s (Rõuge kihelk ond).
Peohoo ne oli suurem liigend atud tellisk ivihoo n , milles t ümberehi ta tud kujul säilinu d vaid osa. Selle eb~äraseks rekons truee
ri·tud ilme ei luba teha ulatusl ikwnai d järeld usi kogu peahoo ne
algaes t iLmest . Säilunu d osa moodus tab põhihoo ne jätk ja sellele
risti juurde ehitatu d risali i thoone . Mõlemad osad on kaheko rdsed
kaetud laastu katteg a viilkat usega. Aknad an keskmi se suu.rus e
kuueru udulise d, ku

leidub ka üksik rauduk ujuline neljaru uduli-

ne aken. Uhel risalii thoone

~assaadil

lahtine puitpal kon viil-

katuse al.l lihtsa te puitpo stideg a ja laudää rise ga.

-

Säilun u on raskel t dateer itav, tõenäo liselt llX saj. II
pooles t.
Kõrval hoonei d on mõisasü dames väga rikkal ikult, tugeva lt liigen datud reljee: fi tõttu hajuta tud paljud esse gruppi desse. ~uu.r osa
neist kaasaj al äaatus likult rekons trueeri tud, eriti peahoo ne
lähiko nnas. Olulise mad on:
Tuulik - käesol evas ··1evaa tes ei käsi tle ta, kuna on lü.li tatud
1975.a . koosta tud arhitek tuurim älestis te nimist usse.

Ai! -

massiiv ne maakiv ist krohvim a a seintag a ehitus , mille
Ulaosa ja poolvi ilud laotud tellist est puhta vuugig a. Neist on
laotud ka hoone nurgad ja uste aVCt.d. Viimas ed kaetud 1 ed:a

kaarsi llu e 6 a. Hoonet katab laastu katteg a poolke lpkatus , millel
esi- j~ agatas aadide l nin peolvi ilu katusek olmnur ga all 1 ·aa.
astmel isad tellisk arniis id.

da uksed vooder datud kalasa ba-

mustri s laudis tusega . Hoonet võib lugeda XIX s j. II poole alguse
ehi tuseks .
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Töölis~e

72

ja on puhtalt laotud tellisseintega ning laas.tllkattega

poolk lpkatuaega hoone, millel esi- ja tagafassaadidel üleulatuval räästal kujundatud sarikajalad. Poolviiludel seevastu on
telliatest liht a profiiliga räästakarniis, poelviilu all laiem
vahevöö, mis liigendatud nurga all asetatud hammaslõiget meenutav

~ellistest

vööga. Aknad keSkmise suurusega, ku.ueruudu.lised.

Hoonet võib lugeda XI

saj. II poole keskpaiga ehituseks.

Teine töölistemaja on eelkirjeldatu.ga analoogiline.
Tööliste elamu (möldri m ja ? ) on väike krohvimata seinte ga
maakivihoone, mille u.ltse- ja aknaavad laott1d hambuval t tellistaga, tellistest on ka hambuval t laotud nu.rgad. Ehitust katab
laastuk.attega poolkelpkatus, millel poolviiludea hammaslõikega
kujunda ud telliskivika.rniis.

ee peolviilu all krepitud. Akn'd

on kuueruudulised. Hoone VÕib pärineda XIX saj. II poole algusest.
Laudad-tallid moodustavad mitte suure hooneterühma, kus huvitavamad kaks stiilset historitsistlikka ehitust. Need on lõhutud
mElkivist puhtalt vu.u.gitud semtega ehitu.sed, liliJ.le akna- ja
uKseavad, nu.rgad ja viilud laotud tellistest pu.hta vuu.gig • Viil
ka us kaetud laastudega. Räästakar.niisid tellistest, jõuli ed
ning

äga rikkaliku kujundusega, siin kasutatud

profileerin~t

lih sat ja astmelist, ham.maAJlõiget ning astmelist friisi. Samalaadne nagu fassaadide rääatakarniis, on ka viilualune
karniis. Hoonete nurgad on kuju.nda u
millede ääre

m anutavad kvaadr id.

ai vahe-

laiade nu.rgalisaenide a,
ikkaliku ja keeruka kujun-

dusega on aknaid j . uksi ümbritsev tellistest ehisääristua. L ·
dale, eendu.vatele aknal udadele toe u.vad pilas ;rid, mis omakorda
oetavad tugev lt eenduvat 1ainjat kaarfrontooni .. Selle karniisi-l
osadel akendel kujundatud hammaslõikega. Aknad on seejuures suured, kuueruu.du.lised.

oonete otsviiludes paikneb kolmikaken,

- 3•

millest keskmine on normealmõ õtudes uv·, ääri

av~

aga väga

kits ad p tikaknad.
Ühe hoone otsal kivi tu.lpadega ja laudtäiteg a küüniosa.
Mõlemad e i tu ee

on iibeealised ni.ng teo s ta tud heataseme lise

historit~istlikue

stiilis ilmselt viimaeel sajandivd netusel või

juba XX saj. al uses.
Ait-elamu on osalt krohvi tud kivihoone , osalt aga k:rohvima a
maakivist ehitus, mis kaetud l~astukattega viilka usega. Viilud seejuures on laudadest . Esifassaa dil räästas eendub, moodustudes kitsa ulualuse. Hoone · võib lugeda XIX saj. Il poole
ehituseks .
on võrdlemis i
-Park
jeefil.

suur, asub orgudega järsu! t liigendatu d rel-

Kujundatu d osaliselt orgude nõlvi katnud looduslik ust

.

pu1stust, osalt istutt.:"tud vabas planeering us avara välja äärtele,mille lteakosas paikneb peahoone. Siin siiski ka regulaars e
iseloomug - pargiosa jälgi- esiväljak ruudukuju line, on pärnade ridu ja aJ.leede-fr agmente. aan eel Litsmetsa suunee ikk
lebtpuual lee. Pargi seisund üldiselt hea.
Külastatu d ja pildist tud 1969.?..

·-

;JO~

..

..
0

74 0

37 .••• (Ulaena u). Kõrvalm õis, kuulub Pindi mõisa juurde.

(Rõuge kihelkon d)
..õisa eeatike leet nime j

c:a.

asukohta ei ole kasut tud k:-J.

dimater j ali alusel õnne tunutl kindlak s määrata .

il'-

/

-----........

38. U V S E mõis (Urbs). Rüütlimõi •
Urvaste k/n,

'Edasi' kolhoo

h_ahoolle on hävinud, säilunud

(Urvaste kihelkond).

oid osa keldriavadest ning mõ-

ned siseruQmide tellistest müürifragmendid ja üksikud lõigud
maakivist.

eist järeldub, et hoone oli keskmise suuruse a kivi

ehit1s, tõenäoliselt kahekordne vanem hoone.
õrv lhooned samuti valdavas enamuses hävinud. Säilunttd üksikut
hoonete asemed p

gi äär tel. Olulisemt..d säiltulu.is t on:

Ait-elamu (?) on keskmise suuruseg

puithoone, kaetud laastu-

-

kattaga poolkelpka·tuseg· • On heade, tasakaalustatud proportsioo
nidega ehitus, akaasajal ümber ehitatud.

gsed aknad on väik-

sedt kuueruudulised. Hoene võib olla XIX saj. keskpaiga või
mõnevõrra varcse.m ehi ·tu. s.
~

on

aal i

väga ul
~

is

krohvi ud seinte a suu.I'em hoone,

is kaas j al

uslikult ümber ehitatud.

on võrdlemisi suur ning oli algselt väljaarenda ud regu-

luarne park, kus ker.e
dena.

arki ääristav

~lde

a reljeef on kujundatud terrassi-

parnaalleed on osalisel

aäilunud, sise-

osas regulaars d kujundid on a a h=·vinud, a··ilunl.ld üksikud kun
gised pUgatavad pärn<;4d ei

õi.malda nel.d määra a. Võib jälgida

mÕlll.ngaid ringikujulisi kujundeid (ka tasapinnalis e kõrgen l.ken ) , .mõningaid alleesid.
tiigid.
ne

p~is Q

ilj e ,

saj

argi allosas asuvad .mõn d hääbunud

II poolel ning tänapäeval on pargi

asendunud erilise

Qjunduseta

~hta

g

leh puupar

"lle seisund halb. Park on kattunud loodusliku uuen usega ning
funktsiooni puudumisel võsastub.

Külusta ;ud viim ti 1972 •• , pildist·

d

1;~66.

a.

.

s.

•

39. URVASTE pastoraat ( .Anzen). lliriknnõis.
ldre kolhoos ( trvaoto kihelkond).
Ei ole

külas~c

ud.

40.

(Ualzen).
Urv ste k/n, ".Ed si

1

üätlimõia.

kolboos (Urv .. at ... kibolko.nd).

--

.
I

•

uus mam se.

·~i

~le

·aai püsis osa p aboonest pooleldi

mahaJäetud hoonena. See oli Uhekordne, kõrge ooklikorrusega tel
liskiv~st

uuem ehitus, mis oli

lii~etud

ilmselt vanemale,

u-

ti iihekordsele hoonele. Esimene r..eist kujutas endast lameda
viiikatusega j

e:.

plekk- at ega kaetud hio·tori tsistlikku hoonet,

ille Geinapirma

olid rikkalikult kujWlda d: soklikorru.e.;

er~das soklikeu~iis,

aknalaudada joonel kulges kitsas vahekar-

niis, vahevöö ku.l.ges viilu ja räästa.karniisi oJ.l. Rää.stakarniis
oli

ugevalt eenduv ning profileeritud, teda kandis voluudimo-

tiiviga hammaslõige.

oone aknad olid põhikorrusel suured ja

õ ged, ääristutud laiade lamedate krohviääristega. Viilu.s Val-

gustasid lakka püstsed ovaalaknad, millede vahele jäid lakatoa
aknad. I oone otsal. paikne

kõrgel soklil palkon, mis aga juba

196l.aastak9 oli hävinud.
Hoonet võis lu.geda historitsistlikus stiilis XIX saj. II
poole lõpuveerandi ehituseks.
Kõrvalhooneid säilunud üksikud, needki oluliselt muudetud kujul
Jalit~ejamaja

(?) -kõrge aoklikorruse a ühekordne krohvitud

sein ·eca kivihoone, mis ümber e.itatud kas egaeks kahekordseks
ehituseks, kuo ülekorrus puidust.
. 4ierei on suurem,

~lmsel t

alg...,el·~

Ehitus~eg

ei ole määratav •

ühekord e kivihoo e, mi

k aeaj 1 el.. i taud c:u.u:r ks meicreihooneks. Al eest sailunu.d veel
kõrge

nclj~tahu.l.ine

telliskivikorsten laia karniisiga alaosas.

Ehitusaeg ei ole määratav.

- 2 -

~on
~uk~~ve

telliskiv ihoone k rge krohvik a teea sain e a. Omab laasa viil

tus., mi

on tU u.l· t

õis

1 selt olla

ad. Võib olla

n.shoonE! selgi a:nato.

nj. I I poole ehitus.

i~taio

i

i tu"'-'t :-:'-ab v id k l .. k . . tus .

•
•

u poolkelp katus.

~1aloogn e

1i us

g s

eelkirj el-

a eelnev aga.

~

on olnud algselt selgep iirilise lt regulaa rse Planeeri nguga •
Le.skuv reljeef on kujunda tud leiadek s terrassi de s, eraldisa iave

osa moodust av d nendel k svav p[ga ud pärnade st lihtne regulaa rne alleedesä~tecm, mis säilanu fr~ entaal~elt. Peahoone ümbruses algne regulaar ne park oli hiljem mõneVÕrra mu.1.1detud vabakujulis~maks

üksikpuu "e

i ka lehi eid. Park s

tud. ··ksikuid
kõrv~lhoanete

lisamiseg~,

kuc leh·p ude kõrval kasuta-

ti maantee ga

udegrupp e leidub

oolitatu d ning kahjust a-

eule kirjelda u.d pargial

ka

ümbruse s.

:Kül s.._a ud 'i im ti lS 73. o.• , pildis ta d 196 • ja 1969. a.

•

.

V
p

oo e o

ad.

..

oon

l

t.

•

•

41.

===---..:.a:;.;;;o;;..:t;..;o~r..;:;a;;.;;a;;..;;.t ( leu.hausen).

irikwnõi •

Vast eJ:t:.nu lr./.n, Vastseliina sovhoos (Vcstfeliina kihelkond).
~

on

uurem iibeko

ooali~elt kellerda~ud.

nc lnb:tubadega tcllisl!:iviehitus, mis

oonct katab seinte t

õrgem poolkelP-

katus, .illel katte s kausajal eterniit. Katus omab profileeritud
•

rääat~karnii

,e esi- ja tabufaosaadidel nin

poelviilu k tuse

kolmnurga oll. Hoone ma.anteepoolse fassaadi seinapind on liigendatud akende vahele

paiguta~ud

lihtsate

~ilaatritega,

nurgapi-

lastrid seejuvrcs puu uvsd. Poelviilu all kulgeb lai vahevöö.
Aknad Paiknevad võrdlemisi ree li är sel t, on üldiselt mitte

suured, ku

ruud lised.

•sinvb ka rolmepoolega

~-

uudulisi.

Lak~

tubade va.lgustamü:;eks on poelviilu ea väiksemad, kaueruudu.lised
aknad, samuti 1
aknad poolviilus

apealse val 0 atamiseks väikes d neljaruudulisad
ing väikesed kolmnu.rl::.s . . d aknad katusel. Hoone

hoovipoolsel küljel on katusel luk tub
väljaehitust
on

k~a..,aegsete

hil~scd ehitus~d

e tarbeks kaks suuremat

okandega, mis lu.b b jär

cndis e väikeste

l~~aakan

dada, et need

de kohal. Kõiki

,. _ id ja uksi raamived laiad krohvist äärised, mis kaunistatud

e(df'assaadis (maentee oolsee) ning ühel o safas aadil luku.kiviga.

hel tagcfassaadis p&ikneval kolme?OOle a akn·l on lisaks mainitld ehisraamile veel selle külgedel akn

poole kõreuseni lame

krohviääris. Hoone ü.hes ot< afassaad.1s säilunud kõrge sokliga ja
1

a trepiga väike palkon, mille

test krohvitud täitega

n~ng

sein~d

~~e~~d

vahvärkseintena tellis-

viilkatusega. Kui hoonet ter-

vikuna VÕib lugeda veel XVIII oaj. lõpu ehitusoks (kirjanduse

andmeil 1783. a., remont 1So5. a.), siis palkon VÕib pärineda juba

XX saj. algusest. Hoone on kusttu el oo lt korterinu,
huldav s

~eisandis.

~

on ra-

- 2 •

•

Kõrval hoonei d mitmei d,

aavad grupis pur i äärel, orient eeritad

maante ele. On enamas ea väiksem d lU"ohvil!lata sainteg a m&"aki vi-

•'

hoo od
t -akna-

nolkel pkatus te all.

pikk ma

ivihoo

•

ol

krohvi.m...,..~.~

ning ukse av del kasu ta u

a >oolk- lpk-tus , mi

tade

ähts

tugev~t

XI

le

sif ss

~onsoolt,

m on:
s

lll

ega,

telli t.
ad~l

'lle nw:kad es ja
u,Je s on laastu. .katte

eendub ulatus likult, moo us-

adele tovtu a

lu

usa. Hoone võib

s j. II .oole algUse e · us •

Park on väike, võrdlem ini tiheda istutao viisiga kuid erilise
kujundu~eta p istu, mis liitub k~riL~t ümbrit se a
uistug a vahetulu. Park r

u.ldava s seisun dis.

Külrst~tud

vi m ti 1972.a ., pildist etud 1972.a .

•

•

s

42.

üütlimõis.

.

ere äe

/n, "Võit" sovhoos ( aetseliina kiheJkond) ·•

4

eahoone o

huvinud. 196o.·. oli

v~

1 säilunud os

suurema

kahe ord e kivihoone varemeist. Selle ae·n fragmentidel olid
j~l

urgali~eenid,

· ttv· d

peaaegu ruudu.kujulised keskmise suuru

segu aknacv:.d. Hoone ohitu . . · jdl"'v ja ilme

oli raske teha järel

· ei. Ehi tui.:Jc ase on hiljem tr s and ut d.
Kõrvolll oned ::s

v~d. huj ali

riihmad6a, on

eL.-

ses hävinud. Üksi-

kud a···lunu.d hooned en ulatuslikult ü.mbex. ehitatud. OlUlisemad:
1öölistemaJt. (?) on suur krohvitu.d seintega tellisk1v1ehitus,

mis oli algselt kaetud poolkelpkatusega, nüad laastukattega
katusega. Hoone

se~apindu

vi~

liigendavad üksikud liseenid ning p

poelviilu all lai vahevöö.

ad on lameda kaarega kaaraknad,

kusjuures neid raamivad lukukivi a lamedad krohviä.ärised. Aknapaar valgustab ka lakatubP. hoone ots tel. Ehi tu3 võib pärineda

X saj. II poole keskelt.
au on telliskivist õhu ese krohvil::attCGO. ehit·
-laastukatteg·
viilkatu.s, o.;>eejt.!.urcs viilu aljcd
..

G,

deg • Akna j
· (1

i

kseavc:.d olid alt;""el t

vid, ku

, äärised).

c.;naloo~.>

E...~i tu s

ja .. s

mida katab
~caetud

lauda-

lised eelmise hoone-

õib lugeda XIX saj.

viima·-'t veer:..tnd it
( iiri kõrts) on arvaLltu

mäles i ste nimistusse nin
~

r

rus.

1975.~.

kuuln :td arhitekiuur i-

käeAolevas i.i.lev atec jäti.b käsi tlem ... t

oosneb katest eraldiseJ.svast osast: par ist peahoone ü.mj

p

urgi

gist koos
es~ene

astseliina lossi varemetega, Piusa jõe kää-

osa ei ole

s~ur,

on valdavalt lehtpuupuistu

(pärn, vaher) vabas planeeringus, mille olemust raske määrata,

- 2-

una p •k on

v
p

·

tugev alt kahju .s

s

t

jõkk

ei

~ ~1

v·

is

tud.

i

.. ine osa on

li

~oolsa

1,

ill

eo.r • .. :.ru.o
~j

Ul1;;1 j õe teise l pool u --: .. 1 _ ·

mone

e.ku.u ulis
~s

d

t w a r
u

r

d

iltult liitu. b

Pork on
eks, asub val. 1 u

tu

d ! on r

l t:

eo ud

1 relj eefil

a k-t

,

ärn-

vahcr jno .. I

tuvt:. svii:J ist võib jü.rel dada, et osa puid on loodu s
i mõ. • Parki
_toen tcerib 'õe õrgel V s skuld al paikn ev lossi .

vare, ku

•

enam ik vaate id

T·t~

holhda lah ist na, v id järsu le

....crule jõeed e kalla ."tel is utatu
domi.n eri v

v... e .ed m · s-cilru s,

aikne v park p 'knev a

grtt_ J.t.i

mä imänd i. Seega

õisah oone

ja all jõe orus

·taga ihoid lik m tos Jwh ades relje efsel

m a tikul ja tee erist il.

Küla ,tatud vi· ati 1975 .a., pildi s'atu .d 196o. ja 1969 ......

•

.,_,

0

43.

VIIT.I~A

mõis (Kosse). RUU limõis.

e~

õu

, Rõu s sovhoos ( õuge kihelkond).

Pea oone en nuur ke.hekordne telliskivihoone, .millest

.krohvi u

sein

liote.,t.

oone põhjpJ.u

esi- j

ind

e ..... , teine korru

puhta vuugiga laotud tel-

ilt liigend t.ud

hitus: tema põhikorDase

"' ~""a:t: ss ad.· os eendub lai k skrisall.it, .mis omab hoone

pjkitel·eg

v~

·is i pai

h .,u:J kse ... d viilkc tus

tiival põhik r usest
tiibhoone

S'"'.

VUiks ed v .. lj

vii kr J6e. Ka põbikorpus ning juurde-

"""' millel Jrutteks plekk. Hoone vasakUl

kit~cm j~

mcdcl

nte korrustega kehekordne

1 pik1teljeJ. Med lr-'11 on kn nellc hooneosa ka'tus.

i tused ( +uulekoj ad ) on ka hoone

o

sa(;tdil ja ta af'assaadil. Hoon

ku.ojuures
mis lu

akorru.s

are.mal otsa.f'as-

.... ein pillnad zoikk 1·

rru e ake11de kuju,

· a_. · d d

kuj w1d us e ga,

liie;cndatus ja vii

e.Eineb tiisi tlu lt udil t mõne ·i ül-....ltorruse t.

Nii on ala-

korruse krohvi tud scinapinnad liigendatud hoone ja risalii tide
kõikidel nurkadel jõu_liste ha.rn uva rus

~kkvaadriga,

kvaadrite krohvipinned on koredad, imiteeride

Samalaadse viimi tluoe

r

kusjuures

' "dkiviplokke.

on kujundat1 d põhikorpuse esi- ja ta a-

"ssaad·de seina.inda. liige ..dav~.d laiad

lo

t al ed vööd (5)

·

ende vahel ja kohcol, mis akende iuures p i uttlselt taas meenu-

end e võr lemi · kõre

reicl..

kaa ava lukukivi ning

kek .:.sclii ike kteljel p ikneva pe·ukse kõr e poolringikujulise

kaare ülcäär· kujvndavud s
"

tud kvaadrid ja luk

ivid.

uti eelkirje d

ud vii i l viimistle-

,knEd, mis on kõrged ja 8-ruudulised,

omavad eenduvd.d aknalaudu ning nende ull seinapinda liigendava
•

nelinurkse

ctiku. Pe

k,.,e segmentavas p "knev valgmik kiirtekujt:

li.wO raw:n.:!.otusega. Hoone teine,

on

~·mj~est

er

. uh"f;a vuuo·iga mü.liri tisega korrus

datud laia. p ofileeritud

korruoe seinapindu lii end av

vahekarnii~iga.

vaid l" ·ad nurg

Selle

iseenid ning ma-

dalad nelinurkaed pe ikud akende all. Akende ääris liigend b seevastu seinapindu jõulisemalt: see on kujundatud tellistest, een-

- 2 -

duvn cl n 1~ u na nj.ng akn .. 'rint n~, mis
l~me"c...

8

l:'

r..:{...a

r

lkent, mic

o nl.na.

O--

lõpet at ~d

kõr e. ja

uduline, kt. ab l.:.:t.me k ar. Hoone rionli tiõ.c 1 õrgetes kol.m-

~trkvi iludes

nin

ku · .

lo. ULUd. <=ke de .a s_ ·le· dsc

1

s(mc~uL ~te~ otsvijlu~

mal(~

k

_a kohal

tusepinn~

esi- kiJ_i
kwp

pool

ptikne fd väikeF-ed se

a

s

~

et. vad väiksemad,

1 !.kat b de aknad . La-

keckris~Qiidi

ent~vr

vülj·ehitust

-a katuseakn·d. lii

k:nad on 1·ee ,li äraste vahedeg· kel e

g upoid.e , O'tsa1·~ ~s adl.

k~

n'c:b laiu, eenduv· id p o_j.leerin

esineb petlkelm id. Ka ·lls
!.1

,r· lauakarniise, .mis viilu-

des l'seeni"e koh 1 krepitud.
itust v6ib lU[.Cda

his~..oritsi~tlikus

püstitatud tõenäolJ.oelt alles XX
korru::e ulr-.

oonet ka

ses.

t1

f;2j .... l

laadis hooneks, mis

cuses , vähemalt teise

t'- te. se koolina j.-... ta on heas

sel. sund i s.
on mõisasi.idames erakordsel 't arvuk 1 t, nad on ptis

titatud eriperioodidel.

_i~ttatud

õhiliselt

kfili~e

rühma:

1 udakompleks n:Lne vii.ncvabriku ehi tusteri.i.hn. Seejnures põhiriihma es on hoonete

ehjtuoed omavad nlgsele
"u!itsejam::..j·

[!Utu s võrc11emi'-.li ree,.,.li;ärene. Paljud
läheda~e

väl'mu

äht am ad

on:

('?)on ü.hekordne võlvitud ooüikorrusega telliski-

vihoon'3 kronvi to.d seinapilA :..d ega suUl· e

ehi tn.s, mis kaetu.d

S-k i vikut ec;L _poolkel ka tLlsegu . Omab l.....i ...,t P!' fileeri tud rääa·tak ...rniisi j,.. sam

otsafassaarlide
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