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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