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31. VAI~A-SAALUSE mõis /Vana mõi&i' ( aldhof). Rüü.tlimõis. 

Vastseliina ~n, Vastseliina sovhoos (Rõuge kihelkond). 

Peahoone on pikk ühekordne krohvitud seinte a puithoone, millel 

vasakul iival t~ aküljel kahekordne kü.lgrisaliithoone. Ehitus 

kaetud laastukattega poolkelpkatusega, risaliit aga kelpk~tuse

ga, kusjuures tema katusehari jääb põhihoone katuseharja kõrgu

sele. Omab tagasiloidliku tuulekasti-laadae räästak&rniisi. 

Aknad paiknevad ebaühtlaste vahedega, on keSkmise suurusega, 

kuueruudulised, raamitud esifassaadil laiade krohviääristega. 

Selles fassa dis kaks akent (saali aknad) omavad kõrge kaarega 

kaarava. Hoone tagaf'assaadis saalist avaneb aeda iika aken, mis 

lõpetatud polügonaalsel t, aamal.aadne on saalist avaneve u.kse 

ülaosa. Saal arvikuna eendub selles fassaadis kergelt seina

pinnast keskrisaJ.iidina, mis ääristatud li seenidaga ja mille e 

on asunud mingi suurem veranda. Tagafassaadis leidub ka üks kol 

me poolega suurem 9-ruuduJ.ine aken. Lakapealeet Val€}lstab aken 

poelviilus ning väike väljaehitisaga ka usaaken esifassaadis. 

Hoone püsti tati ilmselt mitmes järgus nx saj. II poole 
T jooksul, on võrdlemisi ilmetu ning ebaproportsionaalne. a on 

maha jäetud ning vari semas. 

Kõrvalhooneid omas mõis arvukalt, osa neist hajali, osa aga 

kompaktses grupis ojakese kallastel. Peahoonega seotud hooneid 

ei ole. Tähtsamad on: 

Tööliste ja (?) on pikk tellistea puhta vuugiga 1 otud m~ü.ri

degu ning liigendatud seina~llldadega historitsistlikus stiilis 

hoone, mida k· ab kõrge viilkatus, katteks laas • Omab lakatube 

hoone o s tel. Se:ln .... d liigend a"ud laiade liseenidega j<;<, nurgal i-

seenidega. 1ende vahel paiknevad reegli_äraste vahedega aknud. 
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Liseenid lähevad o safasaaadidel viilude all katkematult üle 
l·iadeks vahevöödeks, mille pL1d omakorda liigendatud nurga 

all asetatud tellistest hammaslõike-laadse vööga. Viilul on 1 

me tellis arniis kaarfriisi motiividega, mille ümarkaarte kan
nad to e tuvnd konso olki vile. .Esi- ja tagafassaadidel räästakar
niis puudub. Põ ikorruse aknad on kõrged, kuueruudulisad neli
nurkaed av , uks seevastu kõrge kaarega uks. amalaadse kõrge 
kaarega on kaetud otsviilu akendepaar, millistel on lai eenduv 
tellisääris. Samalaadse äärisaga on dekoreeri tud kc;o. o tsviilu 
ülao eas pa1.k:J.1 v lakka valgustav suur ü.maraken. Laka valguatami
seks on paigutatud ka esifassaadi katuuele 3 segment-k~·use
aken -. Katusel paiknevad Qhtlaste vahedega 3 korstnapii9u 

loonet wUleb lugeda XIX s j. II poole keskelt või hilisea 
mast pä:ci.r ... _vuks ehituse s. 

~esiveski on kitsas ja kõrge kahekordne krohvitud saintega kivi 
hoone, mida katab laaatukattega rääatakarniisideta viilkatus. 
Hoone omab kitsaid ja kõrgeid 6-ruudulisi aknaid või neid asen
davaid petikuid, akende vahed reeglipärased. Uhe välisukse ko
hal segmentpetik, kõrge kaarega. Hoone all kõrge maakivimüüriga 
soklikorrus. Ehitust võib lugeda XIX saj. II poole ehituseks, 
mida kaasajal rekonstrueeritud • 

.!!.! (?) on vanemas osas krohvima a maakivist, uuemas osas tel
listest 9uh~a vuugiga laotud mUüridega hoone, mis kae ud sein
test kõrgema laastuk· ttega viilkatuuega. Omab ruume k lakakor
rusel, kuhu ava ud aknad o Leviilu ning hoone esifassaadi kesk
teljel pailrnevas lcias puidt: sj· kolmnuxkfrontoonis. Selle all 
lai ja slig v ulualune, mis ää::-istatud kahe ning keskelt toet 
tud samuti kahe pa rissamuaga. Need laotud ellistest puhta vuu 
giga, on lih sad ümarsnmbb.d, millel nelinurkne sokkel ning ka
pi teeli asend av lihtne ehhiin. Ulualuse lagi toestatud tugeva 

talas iku u. oone räästad omavad laia profileeri tud telliskar-
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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 rcmbikujulist ~ 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::-( ? ) on pikk ühekord 
ne L-tähe kujuline ehitus, illest suurem os ehitatud puidust 

väiksem tellistest ja krohvitud. Ehit~st katab üleulatuva kar

niis1 t~ räästaga viilk tu s, millel ü.hel viilul viimane sarika

paar ja penn dekoratiivselt 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 ümberehitatult. See 

on suurem krohvimata seintega maa- ja telliokivist erilise ku

junduseta 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 kõrvalhoonete poo

lel kitsa paisj~rv ga ing uudega selle kallastel. Peahoone 

taga laiub samuLi kül 5 edelt uudega raamitud poolkaarekujuline 

v:ljak, mille keskteljal kulgeb kitsas allee pargi sügavusse 

mäeseljandikust üles. ellest kahele poole jääv pargipuistu on 

äga tihe, riti tagaosas, loodusliku ilme a puistu, kus domi

.neerib kask ja tema a kon -r tsel·t seotud kuusk. Peahoonele lä 

hemas oaas vuher j 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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