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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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