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õ l v a raj o on. 

Aluoeks võttes A. 'ich eri väljaar..net 11Bal tische dress

bü.c er" and I, Livland r Riga 190S), asus Põlva .rajooni täna

pä vas·'- -S piiride"" 67 mõis , n .i st 45 rüü. tlimõisa ( Ili ttergut), 

15 kõ.~:·v· ".mõina ( - eigu. t), 3 riigimõisa (Kr ons gu. t), 3 kiriku

mõisa ( ~storat), 1 poo~nõiaa (Landstelle). Peale eelloe le

tute pai .. mes Põlv rajooni "iirides veel 36 karj õiaa (Hof

lage). r.lillised ga käe olev' s Löö s ei leia käsitlemist. 

Ule ates kix•j0ldatr-1·se kokcu 63 mõisa, k:isi 1om ta jäbib 

4 mõisa, nei t 1 mõis on lüli tatua. 1975 •• !too etatud arhi tek

tuurJ.miil.Gsiist 11i is ... 11s 7e ni :lg ei vaj (;.. kaosolevas "lev aa es 

re ereer.' mis t, 1 õis~ ~i ol kiilesta ... 11d, 2 mõisa asu. oht· ei 

Ol õnne tunud au.toxi wSUtUSCS olnud kaard' ater'al~ pQU ~lik 

1tuse õ ·ttu mäaru-ta. 

·rJ "lctut:i8 on :mtnd mõisa cllaJ. '-'- uv~ ~ .::JUnduse tänapäeval 

kasu atav .nimi, / ••• / .~t lcudes mõis• nimi A. ichtari axress-

r Ut f tu.s või XL saj. u).guse'1t uärin v ka· 'dimaterj alil kasu.-

a av nimi,( ••• ) salguues ebi~atukse nõis· saksakeelne nimi. 

bamu i t~~ kGe ärP mõjsc tsukc~t k~~~a se "dministratiivse 

ao use jt mauvaldaja jär ·1 ( •• • ) sulgudes lpool a a asu

J,oht cH elkcr d ~e alusel. lf'e mõicv ki:r•jelJ. se lõpus uuakse 

tas v·::-, ni] lal üleV' ate koo st· j e. viimoti "'1!. d mõisa külastas 

J pildistas . 

*1~ d ju voad·olevates 4 mõi.. peahoonest on sG.ili-

nud või inimaglselt ümber en· ~a ud 25, s~i inud vaid osaliselt 

v3i t gt;v:::.l t rekonstruecri tlld 13, hävi.rJ.U.d on 26 mõis pealLoonet 



õinatc nimistu. 

1 • .Abj a 30. 1 ahe 

2. Br at~ am i 31. Orava 

3. ras vere 32. PaJ. mõisa 

4. leisri 33. P tsi 

5. 1urmi 34. Peri 

6. Joosu 35. Piig sti 

7. õksi ;e. ., ... c-Piignndi 

8. K!lagver 37. Pikajärve 

9. Kahkva 38. Van:.:t-Prm-tgli 

lu. unepi pastora t 

11. K aski 0. Put: (;:.li 

l:'. K~·stemõis · 41. PõJ eas te 

). K :i jä1•ve 4 2. Põlva p· ora~rt. 

K' o. · 43. ah äe 

15. Ve.n -K iola 44. Rai..t:r a 

16. Vast e-Koiola t! J. a ina 

17. Koo.~' ste 

18. ootu.se 4'!. Fpina 

19. 1: 'hrl. 48. c:-aarjärve 

.o • ..,. ' ü:idne.ri 4 ..-. .J av era"'· 

21. Le evi. ( õnnu kh.k .-} 50. Soodla 

22. J..e· J. ( ·õuge kh.K:.) 51. ....-ri ste 

23. l.Jepa 52 .. T e 

24. • .• ( ichtenbof) 53. r.1lsi 

2 ..... Lootvina 54. imo 

26 •. aaci a 55. '"oolamaa 

J. .... ooste 56. l~.Pll 

2 . a iOI..oa 57. Uiboj urve 

29. ü.gra 58. algj ärve 
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-arbuae -. 
60. Vardjo 

61. astae-Kuu te 

62. V ustsemõiaa 

63. Veriora 

64. Veski 

6'1 -. V) ira 

. Võõpsu 

67. • • • ( .laldho:f) 
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1. RJ A mõi:3 ( 1 ya) • ü.il limöis . 

. hja Jr/n, Ahja Kesklcool ja ja kolboos (Võnnu ki.belkond). 

P ·uhoCI. ~e on suur kah~.dcordne barokkotiilin vm·aklassi tsi" ile 

iileminekv_ tunnustega kivihoone. Ehitust kat~b kõrge, 5-ki vi-

k ... ~tega poolkelpkatu.s. Hoone peakorruseks on teine: kõrge 

ko ru.si cüw.,.1ine, r.o.c:dal korru.s djtlb soklikorrusenu. Tube on 

k~ .... oo.n · lukcs, m1s omavad aknaid )Ool viilad es. Ehituse .ma.s~ 

siiv sed .t:'ropor 1isiooni1 on tusa.l(aalust ~ud sein to ü1na vorti

V.:c..alLe lj.i .J.tld<..tu.sega ning :.cil'..kal · kul ..... kujundatud peakorrllse 

~emloga. Hoone o.mab esifassaad il kergelt ~t:ndu.v1:2 ... d kü..lgrisa

lii te. mie kaetud madalata ~oliJJ!ltu.•kvil.lu:lega ning s~ina:?innas 

3 u o-cul tn.ge a rustecrincuga pilu>Jtri~;egc:.. Keskrj --alii t 

75lomis :f.:.sr;a iz on : ili.ne, ta ei. ~Lt1 t kuigi meje l"esktel 

j ~ on '1~1 r..ü.a<:1rl aetc pilastri te ga era.lda wd 3 akna. 1 irn1'J pind, 

-..1.L ; krooni tud la:ia segm~.r~tviiluga. Ulgrisaliidid ·· ejtlures 

on ki ~:J_ ·,or , 2 akl:1& 1 aiu. <=>ed ni.!.g wu ·\ooLilisel t keskrisaliid i 

le eendu, on I.'Õhllta ud at.r Rl pil.astri tega 

eel ükE :r·us·"eerl. i..uõ. .. ilastri te paar, 

i)lce.c;.: selle i'assaadi w.~·~Jl- ste val eä.eG · at€, c1erida liigenda-

e... kcskl·ieaJ.ii t . 

~· ifa~sa d~a aoline pil~stritcgaar risaliitiüe vah~l puudub 

ni.." t.- wone ::.u~ec al viiVal esineb ka -.":·i ~e kõrV t.lckulle üldi

selt reeglipäraselt paigututud ak .na. val~cdes. oone sein e 

pi:J.na ho. isont· alse l.iigcnd ..... turJC artnC:b I.:.i· G~s, vähemärgr tav 

.. o rus ev aheline kurniis ( - umi..ue kord p .... .s ; .. orrusest laiem) 

ning vülj aarend t:ltud ·biL..o t l~arni ·s, mis kordub a ri al ii ide 

-Olrn.t .. ar ~- : a ser;ne -t;-..riilu.del. Karr.~~: si ;:ül. 1tulgeb nnrgd all 

ellisteet ujundatud Vöö ning sellest madal veel. kitsas 
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ev öö. .oo.n o st.f· ssaudl.aol on 1ä~a· .ak r.t ii e ainu.l t pool

vi.:.J.u ka usekolmnuxga all, poolviilu külgedel rä&.stas ü..le ei 

ula u .• VügC:L rikkalikult on kujunda ud akn d. Alakorruse ada.

lc.ll· netscvad .ruudt .ujulised uv·· o kaotud lameela ka:..rega, ak

nai" ä.iiri~tcl> lai krohviää.ris sellelt ee."l.duva lukukivi ga. .Alg-

sel ... on s~;.lunud k~ mõne ak!J.a ruudu .... tik, see on l:ibe 16-ruudu 

lL1. 'ci~e, peakorruse r~~d on kõieed, rangelt nel'nurksed, 

6-rut c1u2.iced. N e id :?Jma~fl ra~iv ad laiad kt'ohviääriscd, mi s 

ul t lfdeud a:ti1Jd .a.in~ ·.~, ... ;:isihnidliku.l t k;aunista u.d ·til

gakeseeo • .AJr • ül.aosa on eendu.v lultuki vi ning .krohvj.ääris lõ-

peJ ·ronuoonil adse pro ile~ritud karnii~iga, mis xi~alii idel 

k rj' s, ne.ude v el l:io.i mevc. el alw 1d .... l t.g kel. nur • Liht-

sn. , oolka1:1.re.kuju.l:i.ne 1 ·end 011 .lu·cl:viääristel ka ahmde all. 

Otsu:fasseadi· e peakorru" .... teldect ·nnlt li.::irmised akn·d on ku-

jnnda~u<l ::.tru.1loo~ilisel ~elkirjt~lda~.ol "~ vi ai (~oJ.mrn.rksete 

:f::- n to on deg ) , 'teised wd, nende vahel frontoone ei oma, on 

v·id lu~lkivid ja 1 ien id ülanurkades ti gekestega nende all • 

. im gte__;, "lW.lHl • od.seü o L povl i lu 2 .ike t, kuo .. ,... 'd klilg ·i'-'ed 

äii.r.:.sed on alG~osas :i.kt:lJd ud. JJüka valgu.stamiseks on clo id 

1· -m:u,yl riscliiLid. ~ u el. I eed o i-aeasiboidli.~ru. segmcnt-

almad. Seega azmuvad · la:t· ~ frwsaadidela rik .. liku, el<:.V a lii 

ecn ', uU .e. ioone es· f· ssa a: ,>uikneo keskrisalii 1a ... Llgeval t 

aknentee iva ehitusena kuhe orruseline väljaehi us, mis 1 en-

d 

u. ... t.;.rl; ..., õLipl~onigu li :..; o ehitus, mis ühe tehuga liide. tud 

.... o .... .:t:ciscliJ.diga hoon .. ket,. ·~eJ j el. se_lr;} sein ninnad on kujun-

e.J.l oo :il.isel pülJil oo ega, s. o. nurkadel t>aik:lr- v .. td pje-

, t:s taal1t~ ega rus eeri ud .. ·il<".st ·id., akn:.d (igas tuhtl G) s~ se-

.. . 'd t.· .!'"~.: e:t , sj kiiljele ouWlt:t ud p .· rrus<:: aknnl ou seGJlentfron-
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t o en teis ~oel ... rudel .kol u:r kfror: ... oo id. ..hl. 'tU.) k .tab kits 

kui PI ofileerin 1g rELt:s ak.er.niiEig~ kuppelicatus pJ.ekk-kat ega 

mille ti un unake. Seega erineg põhihoone arhitektuursetest 

elerr:en id e~ t v a id lei tm. ri:i.ä takarnii s, mis aikncb esifassaadi 

karnii'"-'i s<.:mdist vähe mc..dalamal, lume k~huseku. Jpel ul.ge aga 

ris,}iid · segmen uv· il 

äü!'i~ -ab eis korru e õr[;uselt lahtine rõdu, m.j_s pike.nda.,ud 

k[iJ.ücdel kuni ke .krisalii ti ääristr,;.,.Vate ilao riteni. õdu on 

k' le lihtsa .r.:.elj tLhuli~e st,mbaga, Välja-

ol pe ... u.st g~ volu il <Ä. sete jc>uliste 

kc.-so o1:ld egu. - õc.u on iii:i. ·ista.tud sepi:?ta v.d riJr~ al.l eklckti-

dl s rulli so ·naoen "i rnoti ·. v:Lt;· 1· ~.oernt hoidja. ogu .L·õdt~ehi tu st 

.dliw•-3 . s 1 ,;äri •vaks .. ::I .. s j. lõpu)oOleat. 

el~-irjeld tud vflj a ~h·· t.ist:G ,; jk.neb hoone kesk eljel 

pe-- ul' ~ .tillega samal Leljel. on u co n oon ta{~aiassasilis par ·· 

P.ooneo elldas on keskr..-: saliidJ. loiusel t suur vestl. üiil~ oille 

2 massl iV ,et n~l-

j ;; tr.J::tulint piilurit. _c;rulVClviclega on kaetudkah onP- uJ.aJ.orru-

11ud --tlumisc kor.1·use ru LC:.tid. estibüü.li. · tõuseb 9 e· rru.sele 

'I D .... U} p o ltl lai ~ Ui t .. !'~ , _...::_s ti.iil io ta Ud barol;~e .ku ~ us ee 

ga b üluntraadieu. Hcm.e teisel korrusel paikne"" a.gt.. aasaadi 

cnne~t mõn võrra kõrge ud) 

>J ........... 1 e ~ · - -·j. ~ j··ei l::ia r.J. · • '1\.iom .. toad pai ev d hoor e tiiba-

1 t; s urJ..til ·dselt. ii vc t·~bi"ii.li II orruso, saali kui ka teis-

·,.. n .. 10f1 o:r ~·ttse ruurniue _:... ... d or_ lahendatud p e el õlvigu j rikk 

slõilree a 1 e ·arniisidel!d. )' ~ok-

n e ve~, ti ' i.EUis, saal:!. ... j ~ :)OVilj oni t isel korru.sel, siin 

1 0onu :ttb l ~ gi viiest võlv~siilus t körge võlviku, mille pinnad 
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kuju.n .. nd rikkalik.u. lamsda barokse okan~ust meenu.t-..ca dekoori-

ga. en e ol · 1 :1 _ _,:.:1 on u.Y'...k-girlan~ id. SaalJ s e :i .nll k:::.ttis 

ambr s, mis k asujr ·r o atu.d · htsa l'"V. voocn:·iga. .F a peu-

or use su~red tahvcl :sed omav~d lih ·sa kaheosalice pinn jao-

lihtsam valge kahh-.. la.hi. 

e ·t · või 1 ho n- lu.õ da. -=> .. "iil:3eLs ..:~o.VJ II s ... j . lõp veeran 

(re. on t 19'16. a. lõ e a.misel). Hoone s;;;inale on kinni a ud mä-

le s llr~ t ar: r ... 1 1941. <;,4 . ...~ ..... ud õ et j üle Eel . Pü ttso al. e. OOi e 

ette on p~igutc.tud .m.:J.le3tUoEam.mas •riedeb,.,:rt 'tl_~ sele: gra-

aiiv ulP. kirj 1iku reijcef·gc. 

nud võrdl wi.,i u.1[;cC val "Lnr:sc. 11u.r o 6<.t on e: . ._,u la.~u~ll.k 

timber ehit L d. oor.cd asuvad ansaml.:>lili.)el • o .los see j u.xes 

errut l.i~-ul·) echo n sL cr·- 1 d. a ... ua 'tiit;_ig!). 0 a 1woneid orien tee 

:ri.j• d 
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Olulioemhd kõrvclhooneie-t on: 

su.tu .r oh vi ü. 

võlvit.Ltc oJcl'korr· s .• loo.net .. -t.ab K<tusekivik&t"'ljeg::... ja murd

;::;t "'ik&e;a pooli-·elplca:t~ f', ll.ille1 1 a~, lih 'tza p.: o· iil:l.ga rt.:.ä~ta

karniic. Hoone esifass~adis on kesktcljel peciaks, mi~ teenutab 

kaa.lc.rinalii t.i 1 kun:- t .... OY!. kiil ~e0..el t rõbnt. tud sok.lilc; toetuva-

le kol.J:r~U.t' h.-viil., mis iratud viiluk· r.uiisidegt. H eed on sama 

lõikeg~ p.rof ... J.s iL·:L .,_; ... • !:_,<::t .n u. rtikistt 1 ~:'!J.rni A. 'el ·i ·j el.d u Ttd pi

lhst.ri te ga on s··u~:J adoed ep:i- j n tBeafass""~d · t.k"?.l:lde vahedel 

sei11a~ indu liibe11 av· • pi.le; stri • .n.'õrt eo~ 6-rl;.tid' lised aknv.d. 

on üsna kits~d, t:i.kr..evoJ ü.ldiselt :r·ee()Jipär:...selt . Akt:mde c.ll 

~van~vrt.O. Hol<:likot-r ... e ·- n&d; mi k~et-ud l medr:. ka-:-regu. Pe"~ ka 

ja selle kohal asuv aKen, nagu ke .. ~ .. :tu~eaknad, on hilisemed. 

lloone võib lt4.ce n ;;)';;ahoon~ ~a üheealio.Jek~, s. o. ifiii saj. lõp 

ehi tut>eK .... 

~ l::ut on ula uslikul t ümber el'd t:. tu ( k!1u;>l'l eks). Ale,seks 

võib selle k'cohvi tu.d ki ihoonc j ut re s lu...,.ed ... -ru ::Jt eeri tud nu.rga 

lisecne. 

on ttl::: t likul t Umber ehi t...;.t .. • .l..JLe €!hi us oli m..is

o1iVl1e t ]'l'O V, r ..... _ n aalü Vis C hO .! e • 

V au:.. 'lturt s on k.rohvi tud t~lli kivihco.ne, J'ji...; k e Lud kõrge pool-

1:el Jk-.~tu seg,.., katteks lc.ast. l\i.iäs valHn·~ i.· ~i '·s e:;;;i- ja . gafas

sa.t..d i:!. lih ;no lau::..at tt Lllclcast. lugr:cu a ~.. .... e 0.1.1 väikese~:.'\, kuue-

ruudulised. oone ees on lahtine oi1. Talliruu.m puud.ub. 

! oone võ ·.b olla IX s:.;~j •. ceskpc..ti • ehi L ~. 

_2epikod q ( '?) on ula -.uslikul t reKonst.ru.eerl. tud hoone. Ta oli 

tellistest ehi'Ltts, v;::liso..)ei!l d kae1..u. öhukone .krohvikihiga. 

!Joox eL ktttab kat.u."'le :LV· k ~:.8ga po olkelpka us, Lille põ.ol viilud 

on 1 --u.d.adefJt . Hoone võib olla XI- saj. II poole keskpaigast. 



ü e.ko. J.Us~li e egaa.ui ... o.s~ mi ~ A, ko::;a. on pu-

.~ae ud 1 u.dvood ·i . l oone 
V 

ning on k etud la· s ~c;tt' e viil.:·J.ttt.1 

I e:ised . f. a ... U.LL .. • d, \olme JOOJ.~g • Ho 

kõr{)el no U.i! lahtÜl~ pal >".OJ. • _,liL s õit 

m •ki v:i.soklil 

en. 

j uurd .. kl.l .nvvc' mõn~d vä. · knew. .. d ma· UT.!.dushoox eel 

sumaot ~erjo d"st 

maaYl teel . asl. 

eterniidict... ·~a~uscl l'.t.~.~ e kl."t;s s l;;..t.t k::.xnii •• one esikiUjel 

r:iüs -!.. e •ndt. , coc.1t ... s :...:te vw:j l. .... l.:tse J äEsta. t kün.i. av~ .II!!lS-

siivsed kl·ohv ·tud 4 J.elj "&ah lint t lli~ t. t tu..l•,a. Hoo e võib 

ll1:1 .l:li tu a X s .. j. I oolr::l või "':::ja;.di vahr-•tusel. 

on k,=.J eo 

.Kattef)a viilka·tuseg ' rn.i .. ~ al r&el t on olr..ud t~ t-=-.~.t&olisel "J; pool-

kolpk t~see'" S-kivi kattega ning murdsarik .t_ • 'õllulm. i sein 

liie;anda ·d mõned lih :::12.d 1 iseen ·1. lJ;sc .... krJ< :1 on äikeaed ja 

ki tom av$, tõJ.lakunri uksed s.ga on osclLl 1 t r;uu,..ed ka· nksed 

Le one, mis k· :;.::::aj e 1.1 ev cl t reko.nstrueeri tu l, äri.lleb ilmselt 

~ab.~onegc. sarn~ st )erl.oo&i t. 

~--~-~~e-m~a~j-a? t011akuur~ ~ag~ oli l~e~ vee 1968.<. (vare-eis 

I oone oli fil k telli~ ivihoone. krohv· c1 ~ iosein e .,a. Hoonet 

katti~ poolkelnkatus, lle all olid hoo e o .. "Lcl lcltatot..d. Kõr 

e;ed ~ r.;.d Dailmccid reeglipär~tste vuhedec~. .\ one vois pärineda 

XI suj. I poolest. 
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Lauda ööliste elamu (?) - karjatare on väiksem kroh itud sein

te · kivihoone, mis kaetud laastukatteg poolkelpkatusega. Sel

le räästed külgseintel lih"~Jsa taulekastil• dse karniisig·a, ot

saf'ass adidel kitsad räästad kaetlld vaid tuulelau ga. Aknad on 

kitsad ja väikesed, E-rlludlllised. Hoone võib pärineda XIX saj. 

I oolcst. 

~ on ü.m.ber ehi tatad laud eks, tema postidevahelise puitseina 

tellistee täisladu.m.ise • Algsed on maakivist ja hambuva lada

misviisig~ ~ellistest laiad vahepostid ning hoone laaatakatte

g· Urge kelpka~us. EhituD võib pärineda XIX saj. lõpuveeran-

Fuutööko a on hävinud, tema kohal aga F. üglase sünnikodu tä

histcv mälestuakivi. 

Pürk on uu.r ning erineva lahendu.oegu osodest, kus tuu.m.ikus 

domin,~erib selgepiiriliselt regulaarne, kuid ainulaadne planee

ring: peahoone esiväljak paikneb tõllaku\U"i ja ai -viinakeldri 

v,..heJ vara rllu.duna. See äljak o:u peahoones eralda ud pika 

tiikidesasteemiga, millest ke~kmine on laia veepeeglina hoone 

eeo ko Qikkuses. eskulist iiki üJ.et· b peahoone keskteljal 

j , siJd. Peahoone ette jää ale kitsaJ.e maarloal. oli siiski 

võJ.m, 1 · e e sõit pa.reJ ü jclt. Tiike ja sissesõiduteid 

äär1stavad puuderead, vuldavalt tam.med. Peahoone aga paikneb 

·ea suurem'l nelinurksel alul alleedega ru uh~j 11steks välja

deks j c:.ota ud. argiala. Pc - lee ulgeb paaboone keak eljel 

ning lõpeb U.mara kõrgendi ga pargi ta akiiljel, ku.s algselt on 

astmud .min pavilj on. Peaall e~ a paralleelselt kulgevad kaks 

alleed, ristuvad samuti kaks alleed, mis kül alleedega ristudes 

moodustavGil p!ludega ää.t:·ista .. ud nelinurksaid väljakuid. Kogu 

park on omakorda äärislia ud olruel küljel samu ·i alleega. Alg

selt on kasutaud istlltusma orjalina pärn , mis oli ka pügatav. 
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Orava ~n, Or va sovhoos mõisa juurde. 

( as aeliina kihelkoncl). 

Peahoone on keSkmise suurusega Uhekordne telliskivihoone, kroh-

vi d älisseintega. Ehitust k·t laastukat ega viilkatus, 

mille rä.ästakarniis laia lihtsa tuulekastina. Osa hoonest kel

lerdatud. Omab kitsuid, kuid kõrgeid aknaid, mis eaifassaadil 

on raamitud 1 ed~te kitsaste krohviääristega. Peauksel on väi

ke viilk tusega lahtine ouitpalkon. Toad ai~~tatud antilaad

sel t. Ehitus võib pärineda XIX saj .. II poole algusest. 1972. a. 

osa hoonest oli varisenud, ülejääv osa aga varisemas. 

Kõrvalhooneist aäilunud ainult väike, kuid massiivne tellia

kivis .ill~ k.rohvimat se · tegu, paari väikese nelinurkse akna-

ga nin kõrge kaar illuae gi;:L lt · sega. Hoonet katab e ernii t-

kattega viilkatus ü2eulatuvate räästastega. Aida viilud on lau

dadest. Ehi tu s võib pärineda nx saj. lõpust. 

Park puudub, on vaid üksikud põ liapuud ja väike viljapuu ed. 

Mõisasüdamik asub reljeefsel kohal. 

U1as a ud ning pildiatatud 1972.a. 



• 

• 

i . 

• 



3. 

Kanepi k/n, . stvcre In aliidideko 1.1 ( '"anepi kihe1k.ond). 

Peahoone 1~ uta ... ud 1972. e..., em kohale pü.s itatud kaasaegne 

invaliididekodu hoone, mis lõpetamisjär~s. 

AJ.g;ne peahoone oli suur k ekordne liigenda ud puit- ja 

kivihoone krohvitud välisseintega, püs itatud mitmes ebituspe

rioodis. Hoone vanema osa oodustas Pikk kahekordne lih , e ehi

tu , mille seinapindu liigendasid e~- ja tagafassaadil lihtsad 

keskrisaliidid. lleist t gaküljel patlmev sä.Uita ka hiljem 

li.htsa kolmnu.rkvii~u. Vana hoone aknad ol.id ki taad, kõrged ning 

varustatud kitsaste krohviääristega. Hoonet kattis lame plekk

kattega karniisi ta v:i.iJ.ka.tlls. See vanem osa võis pärineda nx 
saj . keskelt . Hiljem, tõenäoliselt XX saj . ~ses lisati ehitu

sele tema asakul tiival ugev t eenduv kahekordne kõrge sokli

ga juurdeehi tus, mis arust i ~assaadi end is sUmmee riat lõb

kudes kolmekordse nelj atabulise torniga. Juurdeehituse aknad 

paigu. tat1 lameda kaarega petiku. se oaarik pa, lplsjuures nende 

raamistiku. ü.laosa oli tiheda ruudustikuga ( 6 ruutu.), allosa aga 

lihtne kahepoolne. rni aknad olid samuti paarik pa, kuid vä. a 

kitsad, torni 3.korruse aken meenutas pigem laskepilu. Te a ko

hal paiknea ga iimaraken. Torn omas ka tugeva vahekarniisi esi

mese korruse kõrgu.sel. Torni lõpet s kreneleerin ga rinna is, 

mis varjas väikese kelpkatus • Lai, katust varjav rinnatiselaad

ne i'rontoon kulges ka kogu juurdeehi llse esii'assaadil ning ka 

peahoone paremal tiival. See oli kuja.ndatud karniisile toetuva 

ruudukuju.J.is e petikute re a, mille kohal kulges samuti lihtne 

karniis. Ellisseina lõikasid vertikaaJ.sel t liseenid akende vahel 

ja nurkadel, kusjuures pilastrid frontoonil lõppesid sellest kõr· 

gemate neljatabuliste tulpadena. Analoogsed nurgaliseenid ja sam-
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bakesed o1id ka tornil. Peasissepääsa ees asus amaraammastele 

toetav lahtine samm· s-eeskoda 1aia trepiga. 0 aafassa is paik 

nev kõrvaluks omas aga lahtise varikatu.se ning kõrge ka avaga 

vaJ.gmiku. Viimasest hi usperioodist pärinesid ka arvu.kad väi

kesed älj achi tu.seci hoone 11 gakü..LJ el. lii p ilmes lteskrJ.saliJ.

di ees 5-nurlme kinnine, suu.rte akende ja uks-akendega pavil

jon, millel asus avar rõdu. Lihtsa~e sepi äär1stega rõdud paik 

nesid ka tagafassaadi külgedale ebitatu.d Uhekordsetel lihtsa

tel välj ehitustel, mis omasid suoxi, 3-poo1ega akn id. 

Seega hoone esif saaad oli omandanud. aaj t:?ndi vahet sel 

historitsistlikus stiilis elavalt liigendatud vertikaalaete ja 

horisentaal ete sein pindadega ebasUmmeetrJ.liste akteentidaga 

11me, tagafassaad seevastu aäilitas põhijoontea algse, lihtsa 

ilme, mida ainult lõhuti ha1vasti hobitatad juurdeehitustega. 

Kõrvalhooned paiknevad rühmades sissesõidutee ja esiväljaku 

äärtel. Neid on arvu.kalt, kuid nad enamuses on Invaliididekodu 

v~jadusteks oluliselt ümber ehitatud. Säilunuist olulisemad on: 

V al. it sej amaj a (?) on kõrgel soklil paiknev ühekordne telliski v 

hoone, seinad J.aottld uhta vaug:Lga. Hoonet lii endavad välja

ehitised esifassaadi keskteljal ja hoone otsafassaadil. Välja

ehitised on puidust, vooderda ud rõht oodriga. Kogu ehitust ka 

tab eterniitkattega viilka us, laiade räästastega, mis külg

faasa idel tuulekasti-laadse karniisiga. Väljaehitaste viil

katused on põhikorpuse katasest madalama harjaga. Akn d on 

suured, kolmepoolega. Soklikorrase l · uks om b ellistest lam 

da kaarsilluse ning avad on raamitad samuti tellistega maakivi 

mäüris hambuvalt. Hoone pärineb tõenäoliselt XIX saj. lõpust 

või on peahoonega üheealine. 

T"öõlistema.ia (?) on saurem ja lai pui hoone, mille seinad voo-
-

derdatud rõhtealt seintest kõrgem 
i, ; - ' 
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poolkelpkatus, kat e.. laas • Räästad kits , kujunda ud 1 ud -

d est tuul k st i a. Algsed , ad (alles osa) ei ole suur d, on 

pea ruudu.kuju.lised, raami tuä. J..al.ade pl.irdelaudadega. Pe· se 

ees lahtine eeskoda. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole kes

kelt. 

'öölisela.rnu (?) launaploki.s l).rl S'l'l:t:em tellistest hoone, mille 

müürid 1 otud väga kvaliteetse puhta vuu.giga. Hoonet katab 

kõrge viilka us, kaasajal kaetu.d eterniidiga. Kattle omab kit

said ast eli i elliek niise, mis otsafassaadidel krepitud. 

Hoone aknad on ki sad, kul.d vt:ga körged, .mõnevõrr .madalam on 

otsaviilus lakatoa aken • .Akn d on kahepoolsed, kuid väga tiheda 

ru.udustikuga - 20 ruuta. Hoone taga on sisehoov, mis piiratud 

killgedel maak.ivimUüriga. Selles lai telliskivist luottl.d su.ur 

vä.r.av J.am.eda kaarega ~a&a. Hoone või pärineda peahoonega sa

mast hi~us crioo isu. 

Park on väga stlur ning mi eos ine: 1) pargiosa peahoone esi

väljaku jo. sissesõidu ee piires, ~) suur pargimetsaiJ..meline 

iseseis•.1V park peahoone, ~rastvere jä"rve ja ringtee vahemiku,s. 

F ~äienduse moodustav ka majandushoonete vahele gruppide

na pni tatud kõrghaljasvus. Pargimets toetub järvele, kust par 

gj kesko a tunas avaneb väljak. elle tagakUljel as1s mingi 

s urem, ellistest ehitatud ja keldriga pargim jake. argi ääre 

alal järve k ldal ja mõne par lõikuva tee äärel leed (põhi

liselt ta.m.med). Alleed on ka kaugemal maasti.ku.s m-anteedel. 

Kirjelda aVa p ... gial.a suure väljaku iiks telg on suunatu ka pe 

hoonele, kus asu.s ebakorrapär se äärega väljak. Järve ja pea

hoone lähedusea on park harvem, siin tammed, vabtrad, nulud, 

kuused ja pürnad. Pargimetso.ilmelisem osa on maantee · a sisse-· 

sõidutee-poolsel kiilj el ning siin suures osas ulrttammi.k:Un.a 

kuusest alusmetsa a. Pargimetsa seisund on hea, esineb kohatist 
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loodusliku uuenduse, eelkõige kuuse pealetungi. 

Xa mõisaläheduste metsaosade ääre .. U.asid on kohati k jWl

d a ud ka lehise või kase ga. 

iCülas·~atud viimati 1974. a., pildistatu~d 1968. a • 
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4. (Ncu-Pigcnt). ü.ütlimõio. 

Iham uk/n., .Sassi nim. sovhoo ,( anepi kihelkond). 

Peahoone on häv ud, te s asemel kodanlikul perioodil Püs itatud 

puidust ~aluolamu. 

Kõrvalhooned enarr.u;;;;es parinev<.;.d samuti kodanlikust pe ioo:list, 

on kõrge maalei vi so kli€:, savi. eh1 te ga hooned. Algaeks võib lugeda 

iih ~ihtsat maalri vis k Jrvul.ltoo.uet poolkelpkatuse~~- (vähem 1 t 

osa. t~o>m st). Uhel hoonel kasut tud S-kivikatet. 

~ Oli al :")sel J Vti • , V ut:: planeeringuga ning harVo. istutus-

Viisiga, kus 1 h~ u de kõrv~ kasutatud ka üksikuid lehiseid, 

nulgi ju kuusid. Gäilunud on _ rk vaid väheste fragmentidena. 

Kiilastn:tud j:... pildistc.-:llC. 1 ... 72. !? •• 





5. õjR (Ru:rmi). Riiü.tJimõif!. 

Kru1e pi lr/n. , "Kcl.ev" kolhoos (Kanepi .ldhelkond). 

l?eahoono ( arvat .... h) on ü . .hekor<'inc v~iksem telliskivihoone, mille 

seinad hiljem. osul t kt.etud ·roL·,·kattega Hoone kaetucl :r.ääs·ta

kc.;:rniidit"' poolkelpk:...t u scr , L·~tteks laas't. - oone pr.2X'emal otcc.

.fassaadil väljaehi "tu. s, sanm t ·. telliste st, mis kujutab maj ondus

ruwuid .e;. eeskod :..t. v-;~lj n ehi tu st katab lame kelpkatus. Hoone ak

nad ei ole suu.red, ul ,sel t ilmselt kuu ru.ud u.lised. Pauhoonet on 

hiljem piken.iatue. tellioki vist ja krohvi tu.d sein te ga ehi tusef,o., 

mis kaett-. sarnaJ. kõr !."".;;,~]. h<J.xj ago. viilka usega1 katteks .kaasajal 

katuse1üvL. lliilt.;,fUf.J>.JW:...didc ·t.:.titrt-.:.3tel laiad astm.eliseu tellis

lrivikf.!rl ~ii ... ;iCi. Ot''\7iil o.L l$.da<leot. 

V ::.ncm. hooneo f:>~, mis ku::u.tu.J 1 elam.Ltna, võib pärineda nx 
saj. keckelt, uuem osa, ~i8 kasutusel meiereina, pärineb ilmselt 

XX sajandi alg .. ls~:.Jt .. 'Rhi us or.. rclluldavaa seisundis. 

Kõrv<;tlhoonoid väikese mõic'a konta arvukalt, kuigi suur osa vare

meis või varisemas. Olulisemad o:n: 

Ait-kuivati -väike ~aakivist krohvimata seintega ehi~us, millel 

krohvitud poolviil. Fbitts kaetud kitsas e karniisita räästaste

ga poolkelpkatusec;a, k:Jtteks laaot. Hoone esiküljel ulu.alune, 

mille küleseinad vooaerdatad tellistega. Peolviilus asetaeval 

ruuduRujulisel lakaaknal on kitsas lame krohviääris. Hoone võib 

pärineda XlX saj. I poolG lõpust. 

Tööliste muja (?) on väike m akiTihoone, krohvima a seintega, 

kaetud leastu.k~tve 0e poolkelpkatu~egü, millel liiltne pro1ileerll1 

gu ta la.uu.1 .. e:u:nii • 100 Le on varisetnas, võib pärineda XIX s j. 

Lau. t on pikk, osul 't varisenud maakivihoone, mille poolviilud lao 
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tuc telli ..... t .... s i. aLtG u.ut; · gC:;t . Telli 

korruse .mõnvd aknaavad ... ~ini .. u 1 av 

: on ra itud ka põ i

omav d kõrgeid ka~i j .... on 

väga kitsaste avade av Poelviilus kahel pool nelinurksev laka

to~. ake .. t p ik:ne"VtJ.O. veel ü a ·& sea lakape se valgus~u.ved ak

nad. ..aasaj al oma hoone e~~ n:t.i t- ja laastukatteg<:. viilka use. 

Ehitu~ võib päri edu ~ ~u • I JOOle kes elt. 

~ile krol · u.d seintaga tellis rivihoone, 

millel rõlr~laud !l<:H~·~" voodriea poo..Lviilu • Hoonet katab seintest 

kõ.:cgeH1 .,J oolkelp a us, a ~e_: ... laast. ääst3d kits ad, kurniisi ta. 

Ehi~us võib päri.n.eda XIX saj. Il poole algusest. 

Park praktiliselt pt1.udub. U.. r:rsel t oli perilloone ees mõnede pu1.1.de

gruppidc~<l 1~njtt..'1. a tld v··.ike vttlj uk, millest ~lles fro.gm.cndid. 

Puu- eks s" al: , vah , ... Kõrvu.lhooned asuvad m aetikus avatuJ.t. 

Kü.L:ts attld ja pi1dis·tat.ud 1972. a. 
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6. JOOSU mõis ( aimel-Neuhof). Rüütlimõis. 

Mustjõe k/n, "Koit" .c:.olhoos ( õl va kJ..holkond). 

P uhoo~ on su:ur~; ühel;:ordne tellisti·vihoone maakivist madalal 

aoklil. Vii.wm.~. on krolvimuta.. Ehitusel on sein"l.iest kõrgem 

poolkelpkatu.s, mis kaetud S-kivig<... kutte._.a. t:atusel on murd

sarikas ning ls.i, eenduva ja jõulise profileeringuga räästa

karniis, mis otsa:fassaaõ idel ain :tl t kelbc.,kolmnurga all. Pool

viilu külgedel on rääst· all v~d lame kroh~ivöö, samalaadne 

Vöö kulgeb ka korruste vuh 1 peolviilu all. roolviilus avane

vad lakatubade a.krwd, Srul!U i lakka Val&'Ustavad väikesed aknad. 

Üks lakka valgustav wren paikneb ka mõle i fassaadi katusel 

väi'ke se viiikatusega kaetud väljaehi ise.na. Katust kroonib 

keskteljol ma.ssiiiT.ue ko .. c..,tc .L' .r.nillele hiljem külgedale lisatud 

uusi korstnqpiip . 

Hoone scinapinc1wo -vertika.;;;l..,cks liigend. jaks on :rusteeri-

ud lai nurgaliseen _ õikidel :nurkadel. io:ri~o.t1. aalseks liigen

d-jalrs lisuks ä.ä3Lclte.:t'.L"!.iis.ilc j._ D.kondereul on lai krohvivöö 

so.r;.li kohal.. Aknad paiK! o aa ronge :rcann võrdsete vahekaugus

tega, esi:f~ssa~tdis 11 rut.n : j~ v :::.. na.kul iiv<.::l. suv peau.k.s. 

~allialaad 1c .reegJ.ipär:;;ne akenderida on ka · acatassaadil, kus 

pnuJ.uv aid aknal.d a::;o.nd ~v <:td pe ·tiJ altnad. .A.kncl on kahepoolsed, 

4-ruudu..lised, kusjuures alll.Clised ruudud suure ad. Algsed olid 

ilmselt si~ski 6-ruudulised. Aknaid raamivad laiad krohviääri

sed, mis omavad ülal "C.r D.' 1 :ula~i. J;..unalutldne on ka ukse-

avede kuj UJl.dus. end e ull OJl l~.:unod cd Ut:;a'Oksc s l.audis tahvlid, 

millel kaarj al l õ i'-' lol.ld .t.LU'&,_d j e JOOlka8..I' .. ujulieed sisselõi

ked. Peolviilu w endel saru~üu.adsed lihtsad nelinurkaed tahvlid. 

Hoone peaukse ees made:ll ~ivi trepp laia platvormte;a ning mada-

late .POt>twn.ent:it!egC\ J.Wrkac el . Kõreem trep:r~ J..uokub vasakpoolses 
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otsafassaadis paiknev~ kõrvalukso eest. Parempoolsel otsafas

saadil on kogu fassaadi laiü.ne 1>u L .. alk ~ •. mille ::ügne ilme 

r .. skclt mtiä.rat v, kw1a ka;;.wajul iimuer cl!itr ucl kinniseks.laud-

ohvikatteta sokli, 

mis eahoone sckli~t kõrgem, palkonit kat b ühepoolse kaldega 

laastu.katu~, paJ.koni ke .. kosa o.n !-,vatud,rä=~stant kannavad kaks 

puidust Wnarsammast. 

Toad hoones on anfil:;.,c-.\dse süsteemiga. 

Ehitust võib lugeda ilm kE-.ks va._·akl<;..szi tsiotliko.s stiilis 

hooneks kas XVIII saj. lõpu.st või aj:?-ndivahetusclt . Palkon aga 

XIX saj. II poole .... t. Toone on :rahuld avas seisundis, 1971. a. aga 

maha jäetud. 

Xõrv<:.~hoonei. säiltL""lUd ükeikud, necdJd oluliselt ltaasaj al ümber 

ehitatud. Tähtsamad on: 

Ait-I-uivati on krvlvitud ~eintcea rnaaltivihoone. Kuivati pool 

on aidast m""nevõrrc k<>r em, J·ah.;korruseline ning ilmselt hilise 

ma päritoluga. Alflle . ida ka. tu s oli pool e l{."' i;n a räästakarnii

sideta, mis kaf~Aaj al ü.mber ehitatud et.ernij. tkattega viilka tu-

seks. t või'b päritled· ,rx saj. I ooleErt .. , kuive.ti sama sajand· 

II poole keskelt. 

L ..... ud2!1. n oool.:'.stasid Irtü.h J.:ujiJ.liue .iwone·Lerü.lliao., mis oli ehi ta

ud krohvimata sulll~tcut U5ilutud ma< .. ivid.est ~õimsute nelinurkse 

t.e ukenä.c r~ .... g. hoonena. 'rugeval kaasejal 1·e onstrueeritud. 

llgne võio pürineu.b xL s j. J.õ u t, osal-t kt... s~j. algusest. 

_QöliqmQ.§.::Yii.n~.köü~ (?) :>n .J."O j e ... ile p igu ta lld krohvi tud 

seint~ga kivihOOJ.le, .niu .:>scl41 !t :...el..orrllseli.tlG. Omab väikeseid, 

ebaühtlaselt paigll«J""-cud. kuueruudulisi aknaid, r.a.io iilu.korrllsel 

raami tnd k · tsa te krohv· äärtst~ea. K< tn~ võ ·t olla. hilisem, on 

l<:mdviilud t..,t ja laastu.· a~ ec;a viilkutu~, ~illel oli lihtne 

tuulekastilaadne laudkarniis. Hoone võib päri.ned"' XIX saj. kes-

kelt. 
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7. JÕKSI mõis fJexi). Kõrv mõis, kuulus Karste mõisa ju.u.rde. 

Kanepi k/n, Kanepi kolhoos (Kanepi kihelkond). 

Peahoone on hävinud pea jäljetult. Oli ilmselt väike puithoone. 

Kõrvalhoone13t alles üksikud, needki osalt ümberehitatult. 

Kelder - reljeefil paiknev pooleldi maa ealne ehitus krohvimata 

maakivis~ saintega ehitus, millel poolkelpkatus, laastukattega 

ning rõhtpalkidest poolviiluga. Lui uks ra tud tellistega 

ning kaetud lameda kaareg~ sillusega. 

II poole alguses. 

itatud ilmselt XIX saj. 

it-kuivati(?) on kõrge maakivist ehi us, .!Ill.lle krohvilllata 

kiviseintega osa kõrgendatud pu.itseintega. See ehitatud prusside 

vahele nuuditud rõhtplankudcga seintega. Katus on kõrge, räästa

karniisita poolkelpkatus, kaetud kaasajal eterniidiga. Kuivati 

kütteruum (?) eraldi väljaehitusena madala luastukattega viil

kctuse all. Ehi to se av.s.d raami tu.d telli stega. ja kae ud lamedate 

kaartega. Hoone tervikuna võib pärineda XIX saj. II poole lõpu 

veerand1st. 

Park puudub, on üksikuid põlispuid. 

Killastatud ja pildis ta tud 1972. a. 
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8. K.A.AGVERE mõis ( agrimois). Kõrvulmõis, kuulus Kooraste mõisa 
juurde. 

Kanepi k/n., Kane ... i kolhoos (I..anepi kihelkond). 

Peahoo e põles 1~58.a. Käesolev s ajaks on hoone ase tasandatud, 

kuigi müürid osalisel· s~ilusid veel 1975.a. Ta oli väiksem ühe

kordne lakatubadega ning kõr e soklikorruae a telliskiviehitus, 

millel krohvitud se~ad. Hoonet kattis poolkelpkatus. Tema esi

fassaadi seinapind oli liigendatud kahe külgrisaliidiga, millede 

seinapinna.d omakorda rõhutatud ake:rJ.devaheliste laiade liseeni

de a. Viimaste pinnad samuti lii endatud. Aknad esi~assaadis 

paiknevad reeglipärt;tste vahedega, puuduvad olid asendatud petik

. e de ga (vasak oolsel külgrisaJ.iidil), aknad olid mitte stlured, 

4-ruudulised, kitsad &Vad, mis aäristatud lamedate krOhViääris

te a. Peasissepääs paikneb hoone parem oolsel otsafassaadil, 

mille ava lahendatud analoogiliselt esifassaadi akendele. eis

tel f ssaadidel, samuti poelviilus J 'knevad lakatubade aknud 

kujundatud lih samGJ. t . .f.rofileeri tud kitsad räastakarniisid olid 

aiuul t esifassaadil ning poolke ba kolmnurkade all. Ruumid olid 

anfilaadse süsteemi a. 

Hoone võis pärineda X saj. I poole lõpust või saj. kes-

kel , lahendatud klassitaimile lähed~ses laadis. 

Kõrvalhoone~d arvukult, orienteeri ud mõisasüdant läbivale maan

teele. Olulisemad on: 

Vesiveski - osalt maakivis , osalt tellistest 1 o ud seinte 

ühekordne ~ i~{ hoone, millest osak sutati veskin • ~elliskivist 

laotud hooneosal seinad viimistletud krohvikattega. Hoonet katab 

1 as ukat ega, seintest kõrgem poolkelpkatus, poolviilud Püot

laududest. Ehitus võib pärineda XIX s j. II poo~e keskelt. 
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Laut (?) on veskihooneua paralleelsel , ühise sisehooviga. Hoone 

on samuti .madal ja pikk telliaki iehi us krohvitud seintega, kae

tud on ehitus seintest kõrgema ,>ool eel katu ega, katteks kaas j aJ 

eterniit. Tõenäoliselt XIX saj. II poole keskelt pärinev ehitus. 

Elamu - väike krohvitud seintegu telliskiviehi us, millele liide

tud lõhu ud maakivides~ ehitatud majandusruwnid. Ehitust katab 

karniisideta, laastu!cattega poolkelpkatus, ning ta võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Kuivati (?) on väike, tugevalt ümberehitatud hoone, mille esi~as 

sa~d on rõhtpalkidest, teised seinQd krohvikatteta tellistest. 

Ehitust ka-'.; ab laas uka'titega viilkatus. Ta võib pärineda XIX saj • 

lõpust. 

Laut (?)- tellistest ja lõhu·tud maakividest, krchvima"ta seinte

ga pikk ehitus, mida katab laastukattega, kõrge Viilkatus. !õe

näoliselt XI saj. lõpu ehi tu s. 

Pu:rk on avara. aiana. paisjbi.rve k·ldal, kusju res peahoone paik..lfJ.eb 

kõrgemal kingul. Lahendus be tasemelise vabaplaneeringuga, ruum 

liigend ..,·t;ud väheste puude uppide a ja iiksikpuudega, mä.rkimis

väärsel t paLju on kõrgeid dekoratiivpõõsaid ( .... irel jt.), sealhul 

eas ki tsaJ. aa-aJ.:ll osahoone ja maon ee vahelisel haljasribal. 

Par-is leidub nulgi, tammi. 

Kiilastatud viimati 1976.a., pildietatud 1973.a • 
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9. KAHKVAmõis (Kachkowa). Rüütlimõis. 

ikit lle ~n., õh u ovhoos ( ä)ina kihelkond). 

J.:eab.oone on hävinud, tema kohal väike n saj. puitelamu. Vundo.

mendiriismeist järeldub, et oli keskmise suurusega puithoone. 

Kõrvalhooneid säilunud vähes 'l t, millistest olttli.Rem· on: 

~ut - puk maakivi s t massiivne hoone krohvitud välissein·iiega. 

Ehitust katab poolkel pk t u s, kaasajal eternii tkattega. Omab 

lih sa profileeringuga räästako.rniisi. J:.kn.ad on k ... aoaegsed. 

1 tu s võib pärin e XIX ,;:).aj. lceskel t. 

Kõrts (?) koosneb laias rõhtvoodriga vooderdatud puithoonest, 

millele liide ud aaltivist, krohvi ud sein te ga tallihoone. Hoo

net katab laastukat ega oolkelpkutus, millel külgfassaadidel 

ja o~sa cssaadi kelbakolmnuxga all lihtsad laudadest tuulekasti 

laadsed karniisid. õrtsi puitosa ulatuses esifassaad taandatud 

sU av ks ulualuseks, mille esileulatuvat rääetast toetavad liht 

sad pui ttulbud. "';' i us võib pärineda XIX saj. II poole al.guses 

Ait on krohvimata uein~ega maakivist väike, kuid messiivaeta · 

proportsioonide a hoone, millel nurkades ja av~le külgedel 

tatud ellist. Ehitus katab laiade räästastega kelpkatus, kat

teks laast. Hoone võib pärinad XIX saj~ II poole keskelt. 

Vesiveski (?)on suul'em j a liigendatud telliskiviboone, mille 

seinad krohvitud. Omao lakatube ja ilmselt poolkelpkatuse. Ehi

tus, mis võis pärineda XIX s j. II poolest, on varisenud. 

Park ei ole suur, väh es e puud ega avar al a peahoone ü.mber, kus 

vab planeerin .us kased, kuu~ed, äksikud lelu ed. 

Klilas atud viimati 1.~75. a ., p ildietatud 1971. • 
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10. KAN PI. Rastoraat ( Cannapäh). Kirikwnõis. 

Ktnepi k/n, Kanepi kolhoo j (Kanepi kihelkond). 

Peahoone on keSkmise suuruse a telliskivihoone, millel leidub 

J.'1.katube ni.i hoone otstel kni ka katuse all. Hoone on kellerda

tud, sokkel on m·dal, sis~ep"ä.s keldrisse toimub hoone otsale 

ehitatud väikese trepihoone k udtl, mis kaetud viilka usega. Ko

gu hoone on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel 

katteks S-kivi lauds usel. äh.stakarniisid pai.kneV"d hoone külg

fansaadidel ning poelviilu kelbakolmnurga all. Karniisid on tu

geva profileerineugu n:ine .ne.n e all kulgeb karniisiga vahevöö 

esif9ss-adil, ot aff B~·didel kulgeb vaid karnii~i kõrgusel lai 

lihtne vahevöö. Esi· ·ssa~di seinupind on liigendatud eoklilt 

tõusvate pilastri teg , mis toet[... cd vahekarniisi, jätkudes ka 

räästakerniisini. 1' ilastri ··el profileeri tud kapi teelid, nad 

paiknevad kahel pool esi~assaadi äärmisi aknaid, seega on neid 

4 (nur apilaster puuduo). Akncd hoone esi~assaadil on ra· itud 

profileeringuga, laiade krohviää:cistee;a, teistel fassaadidel 

vaid lameda e .krohvi''äriste j '-t lukukivid e ;;:.. Aknad, mis paik

nevad rveblipäxaste vahedega, .ä.lj a arva. ud külg1· ssaadide äär

.mised akn_d (nad on aigu·tatud teiste suhtes laiema vaheg·), on 

kõrged 6-ruudulised. Poolviiluaknad on pea ruudukujulised, 4-ruu 

dulised. Neid ääristavad väikesed kitsad lakaaknad, .mis samuti 

krohviääriste ja lultukividega. Esifassaooi katusele on vasakule 

poolele raj att1d ke.ltsikaknaga väike katuseehi t.us, k&etud viilka

tusega. Hoonele on esifassaadi )ai~ttatud hilisem suurem puit

palkon, mille seinad kõikidel külgedel klaasi ud tihed raudus

tiku a. Falkon k etud ühe oolse k~lde · katuse u. Samala e 

väiksem palkon, kuigi kaetud viilkatusega, asub hoone iakUljel. 

Hoone peauks on suurepär~se varaklassitsistliku kujundusega. e-
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ma uksetahvlid on liigendatud kaheks pinnaks millest alumine 

väiksem pind on liigendatud rikkalikult, tahvli keskel on ku

jund ringi ja paelvööga. 'ahvleid eraJ.dab vahekaxniis lainemo

tiiviga. lemine uksetahvel kujundatud girlandidega ning lõpe

tatud ülal. hwrmr olõikcga karniisiga. Ukse pooli eraldab vahe

sammas, mis kaunistatud kettakestega. Ukse ülaosas lameda k a

rega valgmik, mi le all proi'ileerint,u.ga kitsas karniis, see o.c. 

omskorda kujunda ... LL m.eandr~ a . Ukse lukusilt ning kdepi e on 

suure ärcoed burckse s .Jised alc&.n-'us.mo viivide ga. oone .rvik.

likku.st rõhu~avad katusele sämmee ~riliselt asetatud k· s mas

siivset karniisidega korstent. Hoonele on hiljem, tõenäoliselt 

veel ...J.1.. saj. lõpus, pe::;.reru· e o s -"'assaadile liide ud kitsas 

kuur (?) telli~sein a nin vil.lkatu.se a. 

see ~ võiJne peahoonet lugeda s iilsaks baroks ks ülemineku 

perioodi tunnus ona ( s) ehitu eks XVIII sej. lõ ust. oone on 

kaeu·t.u..;el elamuna ning rahuldav as seisund is. 

~~lhooneid BrUpl.s mitu, k1id valdavalt vägQ ulatuslikult 

ü..mber ehi tatu.d. Al. t ja laud d olid kõi!c sarnnsed ebitused: maa

kivist kxohvimata scintegn hoonedt k etud poolkelpkatustega. 

J?ärinev d tõen''oli~el t saj. I _ oolest. Laudad kahe paral

leclhoonena • .Aknüd l':tljun a"tud nbgu peahoonelgi: laiad krohvi

äärised ja lukukivid. 

~ asu peahoone ees ning on väike, kuid s·tiilne vabakujuline 

park. J?uu.d grup id est kon tr~stsel t: tamm, vaher, nulg. Hoone 

· a paiknes cd} ku.s oli koht ka ehisaial. ii peahoone kui 

ka park asub väiksel lcõr gendiku.l ning mõjub aastikus. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1972.a. 
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11. KA SF..I mõis (h.i.il'rasky). Rülitlimõis. 

Ih aru. k/11, V. s ssi nim. sovhoos (Kanepi kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljetult. 

Kõrvalhooneist säilunud üksikud h oned, mis paHmevad võrdlemisi 

hajali .m.õisasüdumes, orienteeri tt d .maanteele. ~PüJttsamad on: 

Kuivati - massiivne ma.akivist krohvimata sei.ntegv. ehitus, mis 

kaetncJ. S-kivi katteea viilkai..tl.S0 ro. a.tu.,el vä~a kitsad üleula

tuvad rä~stad. "õned av: .. d cmavc.-d ro vitud ju v gendatud ääri-

seid. Hoone võib pärineda Sc;,j. ke..,I·elt. 

Laudad, 2 tk., on maakivict, krohvimata seintega. Uhel vahesei

n-- laotud tellistest. Selle lan .. da akntld suu:rea., ääristatud een

C.uva tell.icl{i.Viäärisega ning l~eda kaaree;a sillusega, nurkadel 

ja seinapinnel. esineb laitl li gendav j d telli kivilisaene 

(krohvimata). Katused on mõlemil lau al uued - laaetu või eter

nii tkattega viilkatused. ooned pärinevad tõenholi.,el t XIX saj. 

II poole keskelt. 

1~ •11:i-küün ( '?) on väik ehi 1: s, mille seinad .Q.J:'vhvlm.a"ta maaki i

de st ja tellistee lao t.td postiue v ...... ele pai~u ... atu.cl rõht aanku

dest. Katus o kae"tud .;J- ·ivig ni.n0 ehi ta ud viill .. a tusena, mille 

viilt.td 1 d~des • Ehituse ~ele küljele ehit~tud kõrge mullast 

r· p kuni katuseräästani, katusealusesse ääsuks an ehitatud 

väljaehi us väikese iilkatuse . l. itus võib t>ärineda nx saj 

II poole keekelt. 

Park on väike, koosne vaid mõnest maastikus vabalt paiknevaat 

puudegrupist, kus lehtpu.ude kõrval on ka okaspuid, eelkõige kuus 

ki.. 

Külastatud ja pildiatatud l968.a. 
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12. ~4RSTEMÖIS )Karstemois). 'ütlimõis. 

Kanepi ~n. - anepi kolhoos ( runepi kihelkond). 

Peahoone on hävi..."ln.d, s::iilunud endiriismeist järeldub 5 et 

hoone oli keskmise s~uruoe a liigenduma~a telliskiviehitus. 

Kõrval..hfLoneid on väga :n-vu.kal ~, neist os· ord.lem.isi vähe ste 

ümb rehi ustsga, osa sii~ri ul~tusliku t muu etud, osa ka vare

mGis. Ei mood s ta r .ei o saobleid, w.id a ei või ald a ka 

lcdnjas, kohati jär r·elj ee • Ol li:..omv.d 1" o on .. d on: 

V~lltsej runa;j a ( '?) - suu ·e.m tell.istus· , krohvimaiia saintega ühe

kordile hoone, mille ka lo.lr:atube hoone olin .ol. bhi ... u.st katab 

etel'l.Lii tk tte u poo~kelp4utu.s, I illel kitsas räastas tellistest 

lao Lu(l ki tsu astmelise ka:r:·n:i i:::i&'-· selle ull. Karniis on pool

viiluu e sl.l Jcrep' "et d. Hoone aknad on väikesed, kuid kõrged. 

LakCl val ustarniseKs on pool.viilus külgedel rombikttjulised aknad .. 

Kogu hoone on ko1ler<'l.:;; tud) "'ckkel maakivid est, kusju.u.res sokkel 

reljeefi tõtta ühel hoone otsal väga kõrGe, mõjub soklikorruse

.na. Hoone esifassaBdi paremal tj.i val suurem väljaehi tis, mis 

Iuõju.b külgriseJ.iid · na. Selle madal viilkc.tus ulatub põhikorpuse 

k· ·use tOOle kõr.....,u.set:t:i. Viilul ir.repitud räästa- ja viilllkarniis 

sawa põhikorpusega. Viiluv~ljas ~aiu äike Umaraken. Hoone võib 

pärineda nx saj. Il pOol~ kwskeJ:c. 

_J.audad moodustava-d stture hooneteriihma, ku:::; domineerivad 3 paral.

leelsel t paiguta .. ud suur:t Ir •. rohvi .. u.d seinte ga maakivist lauda

hoonet villkatus ~e all. Lau.de.d kaasajal u.latu.slikul t rekonstruee 

ritud. L(Au.tttde "tagaküljel P'-".i.tmova.d hooned sulgeldid osa hoonete 
vahelisi alasid hoovideks. ad võiv d präineda XIX saj. II poo

lest, osalt ka sajandi lõ uvee!'andist. 
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!!.! on väike, kuid massiivsete proportsioonidega krobvilnata 

maakividest seinteg , ku.s kivide vahel krohv dekoreeritud kiv1-

kildudega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, katteks laast. 

Räästad laiad, Uleu.J.-- tuvad. Poolviilu.d lao ud tellistest, puh

ta vuugiga. Hoone esifassaadil külgseinad pikendatud ellis

test neljatalluliste ja ülaosal. karniisi.a sam.mastega, milledeJ.e 

toetub avar uJ.ualune. Hoone Võib pärineda nx saj. II pooJ.e 

keskeJ.t. 

Kuivati on keskmise suurusega telliskivihoone, laotud puhta 

vuugiga. Algne hoone kate poolkelpkatus, mis osa hoone tõst

misega kaaaaj al asendatud osalt viilkatu.sega ja kogu uJ. tuses 

e erniidiga. Algsed avad (uksed, aknad) on tugevate sissemiiii

ritud puitlengidega. Hoone võib Pärineda XIX saj. Il poole 

keskelt või viimasest veerandist. 

Töölis.~e mai a lauda juures on väike telliskivihoone; seinad 

puhta vuugiga, kaetud la stukattega vii1k~tusega. Aknad mitte 

suured, 6-ruudulised. Osa hoonest lammutatud. Võib pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

öö li stemaja (?), mis ühe osana kuu.J.ub suurema majandushoone 

(talli?) külge. Viimane on varemeis. El.amu. on väike tell.isteat, 

krohvitud seintaga ehitus, mis kaetud S-kivik ttega pool.kelp

katusega. Sellel lih e profileerimata laudräästakarniis . Ak

nad pea ruudukujulised. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tööliselamu, mis koosneb elamust ja maj apid amisru.u.midest. Sei

nad lao ud tellistest ja lõhutud maak:ividest. ajapidamisrau

mide seinad olid algselt ilmselt tellisteet ja maakivist vahe

postid ega, millede vahed täidetud hiljem puhta vuugiga laotud 

tellistega. Hoonet katab S-kivikattega viilkatus, viilud rõht

laudadest. Katuseräästad tor lauaga viiladel ja külgfaseaadi-
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del tuulekastiga. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või sajan 

di ahetuselt. 

Park on suur ning lahendusel t var. Tema u.ksikud os laienev 

reljeefsel maastikul, laskudes ribadena k~i ma&nteeni. Par i 

piirid on hajuvad. Kogu pl eering on heas, väljapeetud vabu

kujulisas stiilis, kus peahoone esiküljel on tihedaroa istutus

viisiga pargiosa väikese esiväljakuga, peahoone tagaküljel vaid 

ki. taas pargirib • Pargi. ülejäävad osad jäävad kahele poole 

peahoonet, jättes hoone esifassaadi avara vaatega maastikku 

avatuks. Pargi perifeerses osas reljeefil suuri, tihedaid tamme 

gruppe. Selle domineeriva liigi kõrval ka eksoote: lehist, mit

meid dekoratiivpõõsaid. aenteelt kulgeb mõisasüdamiku suun s 

pargi äärel orus kahe poolne lehtpau (vaher jt.) al.lee. Puude

gruppe ka majandushoonete vahel. 

~ülastatud ja pildiatatud 1969.a. 
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13. !UQJÄRVE mõis /Kidijärve/ (Kiddijerw). RüUtlimõis. 

Vastse-Kullste lr/n, "Rahu" kolhoos (Võnnu kihelkond). 

Peahoone on blivinud pea jäljetUlt. 

!Qrvalhooneid arvukal. t, neist osa võrdlemisi lähedased aJ.gaele 

ilmale. Ehitused moodust~sid reeglipärasaid rühmi. Olulisemad on 

~ - pikk rõhtpalkehitus, r utud puhta nur ·aga. Hoonet katab 

seinte~t kõrgem poolkelpkatus (osalt ümber ehitatud viilkatu

seks), katteks la· st. Räästad laud est tu.ulekastiga. Hoone 

om s algselt esi~assae~i laiuselt sügava ulualuse, mis toetus 

ealedatele taskaana sammastele. eid puidu t sambaid oli 7, 

kuid 1970. aastate alguses ehitati hoone ümber ku.l tuur im j aks, 

millega ulualune kaotati. Algne hoone oli seega klassi sistli

kus stiilis, tõenäoliselt XIX saj. I poole lõpust pärinev ehitus 

V:aJ.itsejam@.j~ (?) on suurem ühekordne palkehitus, vooderdatud 

laiade rõhtlaudad.ega. Hoonet katab seintest kõrgem, S-kivikatte

ga poolkelpkatus , mis osalt asendatud laastukattega. Räästad 

lahendatud kergelt eenduvate tuulekastidega. Hoone keskteljal 

on üks g1e korsten. kõrge piibuga ja ka:rniisidega. Aknod on 

muude ud, al.gsed ei olnud suured. Hoone on samaealine aidaga. 

Triiphooned on aialad, tellistest puhta vuugiga laotud müüri

dega ehitused m akivist soklil. Viilkaiuse üks pool laakQb 

m~ani ja on kaetQd klaasi • Uhe triiphoone kü teks on kõrge 

neljatahuli.ne telliskivist korsten. Ehitus võib pärineda XX saj. 

algusest. on osalt sisse varisenud. 

Laudad moodustavad sisehooviga av a nelinurkse hooneterühma, 

milles do ineerib maantee äärel väga pikk maakivist hoone, mille 

krohvimata seintea avad ja nurg d laotud tellisteat, osa avadest 
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ad on nelinu.rksed. Hoo-

net katab kõrge S-kivikattega oo1kelpkatus, mille kits d rääs-
. 

tad omav~d l4hts 'd profileerinLuta laudkarniise või tuulekaste 

( poolviiludel). 1aantee poolne hoone on ilmselt 'theaee;ne aida 

ja val.i "'ejamajac;a. Hoovi tagaküljel on samalaadne pikk maakiv1-

hoone, millel suuremad kõr ed ad, 1 · dviilude a viilka us, 

mio kaetud kaa ajal o erniidi~a. See hoone võib pärineda XIX 

saj. lõpu.veerondist. 

kom.,.aktne m alö. iehi tus, mi· le kvcüi

tcet e 1-= umisviisi a seinad krohvi.m ... :ta. El i tust k .... t · b üleul..-

tuvate rti.ästastega oolkelpkatus, k~tte s l ... ast. =·äo a.k nii-

sid o ehi atud tu· ekas .. ide.na. I oone võr lemisi s u.red uknad 

asu. c;d m alal, on ää.rista u tell.4s,ega ja -ruurlulised. loone 

või pä ineda X s ·• II p ole eskel t või saj andi III veeran-

dist. 

Park on suur ning heatasemelisas vabakuju.nduslikus J.ahenduses·, 

kus leidub ka regulaarseid elemente. Pargis esiväljak on neli

nurkne, paiknedes hoonete raam1s. Väljaku pind on liigendatud 

· tihedamates gru )pidas või üksikute puude a. Ka pargis asuvate 

kõrvalhoonete tagaküljel tibed alt puid, mis moodustavad eile 

hoonetele f'ooni. Pcaho ne ta akiilj el vabo.l. t looklava joone a 

piklik v"li, milles puud upecri tud hea vUJ.ikuga KOl. a setes 

gruppides: nu.lw:l (neid par is arvukalt) kaskede j pärnadega. 

Pärnade t, mis argi puis us domineerivad, on istutatud ka t1he

daid puudegru.p .. e rin idena. 

Pargi t gaosa J.as ub järsult Kiidjärve järveni, kus märga

ta teatavat ter~ sseerimist. IstutusYiisilt on järve ~ald ala 

puistu lähedune park.m.etsale. Pargi seisund on ebarahuld v, palju 

pargi alas t võsastanud, palju looduslikku uuendust. 

Külas atud viimati 1974, pildiatatud 1967. ja 197l.a. 
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14. lUC· mõis / .::..iioma/ ( Rio.ma). Rü.U-tlimõia. 

Põlva r/n, Põlva kolhoos ( HHva kihelkond). 

~cl .. oor .. c ( :u:-ve.tav) on puidust ühekordne ehj tus, mis vooderdatud 

kaasaj32 rõr.tvoo~ri~u. Omab kõr~Q poolzelpkatuoe all hoone o· s

tel lak:ttu.'be. K:;'"' ... usekattcl{s ke.usaj 1 oternii , rääs· ad kUlg

fassaadides lc.uc.zt eend .1va. tuulek~ s tina. Hoone nurkadel on ta

ga~ihoidlikud püotlm.'-d ad est nurealise e-n· d. Aknaa on osaliselt 

oma elgse ilme kaotcnud, nad oli varem 6-ruuduli~ed võrdle

m-si .... uu.red aknad. .oone parempoolsel ctocfansaaclil pa.:.kneb 

ühepoolse l··:11deg:.. Vdl.lc· tu e :;.ül lahtjne rõd :t, mille katust kan 

navud lihtsad ta!m h.1d ~ui tsarnbsd. Hoone on kellerdatud. Ehitust 

võib lugeda XI saj. keskpt;d.gu hooneks, kasutusel administ

ratiivruumina j :1 kor1-eriJ1a, on heas seisundis. 

Ad.aikumnja (? on väiksem üheKordne ,fuithocne, vooderdatu.d rõh 

sa vood·cie;,, kotu ... keetud "ilef.ilattlVate k.c.r.niisi1e ta poolkelp

kc..ttlsego. Hooncl tisna suur/3d kolme .. 1ooleg' aknad, mis omavad 

pro:f.i.loert tud ~iirdeln.lld'l. j e. lihtsa .. simssi akna kohal, samuti 

pui tluuke. IIoonc vasaJ(Ul tiiv al pe rnü .. s, mille ees kinnine tuu-

lckoda, kaetud viilltatt~sega. flhitus võib oärineda 

eest. 

Lau.t-·a11 on pikem lõhutu.Q maakivist ehitus, mis kaetud laas

tukatte a viilka~üsega, vlilud seejuur s laudvoodriga. oone 

otsuo kõrge .ll!aakivist laocud :r mp~ mille sees keldriruu.me. Ehi

tuse esif'assaadis on pea Kogu .hoone pikkusalt aga sügav uJ.ual.u.

ne, mille laetalas L o b nelj atahulis-&ele Pllhua vuugiga lao 

tu.d te liskivipostidele. hhi L<.st võib lugeda XIX saj. lõpuaas-

a e või X saj. alguse hooneks. 
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sej ama.i a (?) on lühlke, kui lai ü.helpordnc pui thoono, .mil 

lel lak::. J~u. e hoone otstel. i u.st .K ab seln·t~at kõrgem pool

kel.,k us, .a:.J.llel k:... ~ka lo.c.st. Ki· sal t ü.leulatuvad räästad 

va:rusta:tud lih so. laudroast uu1ekastJ. -a kill :fassaadide s ja 

90olviilu kelbe olwnurgc all. Seinad on vooderdatud püstlaud

voodrig~ •• ~lad ü.mb0r eh'tatud, algsed ei olnud suured, tõenäo 

lisel1.i 6-ru.uduliseC:. oonc esifassa.....di ka .. el tasnduv seina

pind mood;;. st ab L.: ·.u uluaJ.u e, millel tockfJ nelj atahulised puit 

tulbad (mitte .o-s.d) . Hoone võib p·· ine a .. X ~cj. <:ile;•sest, 

on r .~.uld av 3.S s ,if!Wl ~ :L. • 

_!Elo.vabrJ.ku ehi-tuskompleks oo us·tab võim a hooneterühma, mil 

le s (I:o.mineerib vabrikuhoo e;, ja ·ema a iihi e ka·liuse al.l olev 

elamu. Kogu ehi 'tus on l.iigenda1.ud, osalt kivist, osalt puidu.st 

seinteua. Kiviseinad krohvitud või tellist st, pu.hta vuugiga, 

puitseinad voo erd~·u.d rõhtvoodri a. Vabrikuosal teise korra

sena eal.i:3ehi tu s ris-ci panihoone p~.ki tcljeg'"" .. Lakatuba on ka 

elamu. oolel nJ.i 1 oon o .. s ... el kui k& vil.lj aelu:tttstega katuse al 

K · 'tus Vil.J.k .... tusenc., kaetud laastu.ka ·te ga. Ioonel ei ole säili

nud · · gseid n aid, kuiõ. neut:.e avad ei olnud suured. EJ.amu 

pool o.mc.:...b kbrge soklikor1·use ning lah ise sS!!llllas eskoj a J.iht-

o~te 11ahu"Luti pui-csam.mas e is .Karm v"-d viilk tust. abri.kul 

üks ustest kae ud kõrge kaareea sillusega. rsten on nel~-

no.r.k:.ne, tellistest ju o!!la.b oiibul karniisi. oone on põhiosas 

tõenäoliselt XIX sf~.j • lõpu ehi tu s. 

Purk on keskmise suuruse 7 a ning põhios s segastiilis. Hõlmab 

põhiliselt ainult hoonetega piiratud esiväljaku, mis piiratud 

ri.ngtecr.ra j~ puudcrin i'Yi··a. Väljakul k"" vabas paigutases puude

gruppe, mis võrdlemi1i heatasemelille valikuga kooslustes: le

his, nul , !~.uus ed, valltrad. Alleedef:r:agmen te ka pargi ääre a-
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del, mis muidu tiheuu is~u usviisiga. Kaugemal avamaaetikus 

ü.ksikuid m· misalusid, mis liige dtv<::4d VÕI·dle.misi la edat maad 

mõisc..siiüamiku. ü.mbr ses. P k on he s r; isundis. 

Kiil sta lu viiln ti ~:/!3. a., pll.dist ud 1968. a • 
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15. 

'ustjõe k/n, Koiola 8-kool (Põlva kihelkand). 

~-o~ on. väike iihekordne pui tboone, seintest mad al.c.ma ool

.ke1 pkatu ego, l~atteks kaasajal eterniit. Hoone oli kuni 1972. 

aa~tuni vood erJ.atv.d laiade horieontaalle.udadega ning omas nur-

k~ des vortikaal~ed 1 nurgaliseenidena. Seejärel omandas 

koolihoone silikaatvoodri, etarniitkattega viilk~tuse ja juur

deehi tu oe. sel hoonel oli eenduv nui t rni.if3 ktU fassaadide 

ning poelviilu kelba kolmnurea all. Karnii i toetas jõuline 

humrn..,.skarniis, lahendatud konsoolikujulisel t ning proi'Ueerin

gtl0,;... .oone "' nad olid -ru.udulised, keskmise suurusega ning 

o nasid p:pofilcoritu.d piirdel du.. Lakka valgustav peolviilu

aken eli väikoem, 4-:ruuduli.rte. I oone keskteljal paikneva pea

ukse ees asus &dala v~ilkatu.sega lahtine sammas-eecltoda, mil

le k· tust -ontasj.d li.htsad nelj nhu.lised u.i ttulbad, nende 

vahel asub lih~ne puitririllatis. 'mberehitusega 197~73.a. 

hoone ilme moonutati tundmatuseni. Al 1e klassitsistlik ehitus 

võis pärjne a X.IX saj. Il veerandist. 

õisas vähe, nsuv~d komp~rtoelt esiväljaku ümber 

või kLiljc.l. 01ul'l.::.ei•18.d on: 

Töölis e elamu on vbi.ikselll tellis te" t hoone, k.rohvi tud vä.lis

eei..l'l"' .. e:ea, mc:a3si i vse "e )roport ioonide e-:... Hoonet katab laastu

ltattee~;t oolk.el:Jkt.:Lus, m.i~ omab kitsa räas1;aka.rniisi hoone 

külgfassaadidel j ~ool \li ilu kelb a.kolrnnur :;;,. all, lahendatud 

astmelise )rofiili a. Foolviilu. kü.lgedel räästas on seina joo

nel. Aknad on hoonel .. eE:~. ruud1 u·u. ... ise, väiksed, mõnel säili

nud ·1 !~ ruu u·ti u~lioteem: 1 Poolv~ilu. ruuduku.juline 

aken om .2 ru1_._ tu. !'ee eh tus võib peirineda veel XVIII saj. 

lõpust. 
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El u - ühekordne, rridu.st, ul.g:.s-lt r'-htla ~voo~ rd•.lsegt.., kae-

l. lo~stu. :...·i.. a <... ool elpkatu ega, millel !ileu.l.a. uvad 

l:Ü.astd.. Ur .. ~~ ült..O oO;>(~S keline ~ai.UJe rUU.d :~e· , r ll kabe suure 

r:J.u.du. z. • .. ~e .del 1 cd p~·ofileeri.tlld pii:r·del u.ad. Kc.. see hoone 

ei ole s~ili.:r..u eelkirj ld atu ~ ilme ga, V' id ooli rokons ruce

rimisegc Li.mbcr eL.it tu." (-te ... nJ.i A:a .... , laiad akna, silikaat

vooc1e .... jne.) .... gr ehitus VõJ.• pd. ineda U :;saj. c..lgusest. 

Leut on .m.assiivn.e .k.rohvi.m.e;..ta maakivist hoone, mida katab .madal 

kurniisitä poolkolpkatus, katteks kc.tasaj al e· erniJ.t. hoone nur

uad lahenda·tlld l:ron i vU::l kivS te .i.ltll.'l~cliseenidega, laiad k.roh

Viäti.rised on ka. ustol ja akendel. .<!lsif'u.ssaa<l on väga il.m.eka rti t 

mige. j' o tatud avad e _a: sümmeetrilis e · ed ega .kol.m kõ.rge kama

avaga suurt us-t ning kane ruudukujuli"'e suurema aknaga nende 

vahel. Poolvillud on piistlaudadest. Hoo.ne·t võib lugeda XIX saj. 

keskp'l a ehi useks. 

~ on väj_ksem, erilise kujwLn.seta harv ... intutusvii~i a leh·t-

uu uistQ. Põbidom~andiks o Koio a ·ärv, kuhu lnskub kitsas 

nõlv peahoone taga, mis ka~tud uudcgs. Peru1oone ees väike ava

tud v~lj~., mido äär1stavad ebakorra äraselt üksikud kõrval-

ha one . . .ar gi s e i sund on r ahul.d av. 

Vana-Koiela teeristil pargi lähedal ltaks maakivist te.hu ud 

risti, millest ühel dateeri.r 1832. omas mälestuskivi 1950 a . 

lantsenu.d 2 nõuko -.,ude töötajal e. 

~ililastatud vii.m.ati 1972 •• , oildist~~ud 1968. ja 1972.a. 
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16. VASfT1SE-KOIOLA mõis. ( eu.-Koikiill- j.rru..mpäh). RU.ü tlimõis. 

Ve.riora "" 1n, Vol·iora sovhooa (Põl a .. tihelkond). 

Peahoone on hävinud, :::some s .. j ä eldub, et oli sUUI·&m, tõenäo

li~el t pui thoo.ne. 

Kõrv lhoOJ.1.tdd V'õrrtle · si <l.I'"'luknl t - eist n1i med säi.lunud võrd-

_el :1.s1 al" 1·~.. O..LUlJ.se <otd on: 

-~~j_§ulla..J.~ ( mõ imeJ.ik - v ane.m pe clloone r ) on ühekordne pikk 

puitehitus lakatubade & hoone otstel, mis püstitatud iLmselt 

k es järgus. Vana osa on rõ .. s laudvcodl'iga e.11i tus, mida 

at(;.b sein·beb · kergem poolkclpl:atus, mis k e u.d laudvoodril 

S-lei vikat e a. a·cu .. .,c.Karniif:id eend.uv w.d ning K~ sa profileerin 

e,uga, kernii'"'i -voc·cc;;:c;b hammaslõigo hoone kü.J.gf· esaadidel ning 

pool v.Lilu k- 1:1 se.&:ol.rr.nu.re;a 1, poelviilu külo~da~ Küll lai 

eend~v r~niio, kui 

tud kvaaderlõikela ..... dsete k...,ttelaud<.il.oca • .U Ged aknad on kesk-

mise suuru.seea, 4-ruu.dulised, m~lle~t :;u ised u.ure.mad ning 

clmud i,;.~ist.aLud liltt~P~;~ pro:fileeri.ng..lga piirdel~udadega. Ak

nad ehaJ,tUbes 1 "lj e J uu, e tu. • L r 1L .• enl.,et v l[u. tavad rambi-

k1.1.juliu alr..n • lJoor e teise ~ ocl ~ m.o usto. uu.cm osa, .mis ag 

.K. vt .... el 01 f>.ill:L"'l .d v er1 1 JOOl l r: u~r keree-t l ors p~ipu 

profile ~r·i vLl. bi~us on oeec~ ·lgselt klassitais 

1· ~.ll s Li ·lis hoo~ .; , il .... el t .. ~lX s~j. I "Joole c::.rurelt. On kasu 

·t.u.· el kor ~e..t. i ena. 

Ait- läiko, kuid ~s~iiVDe krohvLm_ a ma· ivl .. t ehitus, kva

li·~eet, e müür·iJ ... ehr iku &.. f oonf.:.l ka ab S-luvi at ega poolkelp-

< ;;us, illel kül · aasaadidel ... luudkro1niisid. Hoone 

keskel vaga 1~1, ku"d õ.alul la .. '> d a k~arsillusega ava 

mille "'g..._ s!.ig u.lu al un • ar va kül edel k s eenduvat, tel 
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li test l.o~ud iJas rit, lF.otud puha vuugiga. ·aif ssaadis 

kal.e..L pool L.Vn ka s võj,ke .,..t telli ... te raami tu.d akcnt lameda 

kt.a.rav-::.ga.. Ulu usc ka "'· ns:....na lnin eend'..l.Va la-ohviäärisena. 

valgmda ud. 1 ~e c.tel la ... rr..a;.~s-..; kiz~ega trollid. Hoone võib 

pG.rincd J. ? snj. ke skol t. 

lL_aud 0 ,.u · e~n::t oo 1uterii!1ma, ~~ua domineerib suur, 

1
~., 

0 " - ..... u.d ra r.ikivid st tih:Lt -';ud lau. c:]ro..:)us. :r oo1e nllrgad, samuti 

av aa e l~ülj ed lao tud tolli tei:,a • .l:LOi ... vust katc...L kõrge, laastu

ka· ·,ega viilk .... tus, millel üleulotuvad rääctad. Osa aknaid ja 

(?) on )~;:, " eli.uu kse p3hi Jll::i i to. ma al maakivi 

oona, i '- .. ta Vätj. ... l .. d e kelpkrtus, katt." ~ 1 ast. Hoonel 

telliRt t 1 ot1~ ·ofilfj ri Lu .ga J: ··äataJr .r11 i~ s· d. ' ellir;tega 

on 1 o-cud ham uval t a ~oone nurgad ~ sarm .. 1.ti on tellistees ää.ri 

tatu .ka kõrged poolkaarekujulise kaaz·eca uksed ja aknaavad. 

ViimaRCK ... hilje~ kinni 1. e tud. Hoonet võ j lt ge\ a nx saj. II 

or! ::JUu.:r L~o ... i ._ta .maekl. ihoone, mille 

ka ... t..t • oli poolKe pk· ... s, .~..ljcm OS;Jl a .... ex....:iatud laastu-

~~11· .~te ,- .• oone, mis 

Vesivesk1 on snur ki.vicoone, kuid väpa ulatuslikult ümber ehi-
-~~ 

ta tud. 

P .. trk "'Jr5.rdl"'!!li· :l st ur nin~ ::;ili itanud fr~ on "te vanemast, regp.--
~{;[.!. vabslmjul 1e, rul ·Goe"tub v ~a-::;e_,a. öh du ,jõele ning su-

latao endJs r eUl ~ ,sed el mend'd. ?~r~is leh puude (vaher, 
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sa...-:r, kese, pärn) -õrJ 1 1 hih .id. uud 1-igu tud kohati 

m itnek,i se väike tesse rüunp.de e. Paris po~hoone ees 

hoon ltest osali:::>el raami tud VC:.ike e.;iv<-'lj a r. P ~ i seisurt.d 

halb: on võoa~tunuc'l, puud tugevalt kahju.stt1tua. 

:lastatud ja pildistatu(1 1968. a. 
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:rane,.)i · n, _ 1epi 1 olhoos ( ·unepi kjh ll'o 1d). 

Pe ... :.....E.2!1~ on v_ike tellis"tes·c hoone .l!ladcl 1 s k.Likorrusel, 

Gein .... d viiml.s tle tu.d la-oh"l iua. Om 

akapealsec le.i .nda·'uu ka hilJem, mil hoovi kü.ljel kesktelje

le p'lsti 1. eottud v· J j aehi tu. s. Ka us o.. )oolkt-1.? atus, kr tteks 

la s ... Omu llitlrdoe:rika J:l:ln& l·ia .. at.m line J. dkarnii::.d. Ulg-

f'assu i ~e .i"' ool ·iilu kelb' olnnu.re"" räüu , s ~.~el. Pool viJ.lu. 

kü.le;ede ka1.1us iil e 

sed akn t:,scl·t; ilmselt 

Ct' .~.e oo s cd, .mid hil ·co on lihtsu.., t: .. :t;u. • 
., 
~ ""0 3.ll s·.;r;.JD.ise El n asu a tJd vi:!ikc e d nelinurkacid 

ool l.:...Y~a o akcnt. oone 

no vi as.a .u i e .,1u.i' ,. 1 o ~ nille .Gl~ • a.J.at vii ... ka--

1.ast k nav lih ~sad "J.j ·~w.;. is ed pui t,;tu.lbad. Sazn aadne 

cr·ohvi tud, kae ud 

u.seO';.l. I 00.:1 , r ·e u:a.:l korterina. 

V'Õiu vr .'l seiso...ndis. 

nam· k · in'.llt t...d "L te varemetena. SU.ilu.nud on 

aitl 1 t t - pi.kk, m~f:h):.ivno aakivist krohvika eta sein"liega 

b o~ , lllis aast!.j 1 vu ~a t la tu "'likt 1 t r -ko_ s tr eeri tud. 

P ·k on tinglik peahoone ümber · e ~l,-;d j vab t paikne-

v .:d "'Nihe so d ude upid, mis jä hoo 

uju.n. u - o 
~ 

e va ... 1 m.e ... a'"'" c_·t;eani • ..,ii on is ut "i.c.( ku se, .männi ja 
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terv· uk~. e oo.r.. hoO'<'i poolel 1 jdub vahtr ja oa e kõr-

vcl 1 a ..,iuerl. l Ult:i. lw s seisundis. 

--
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18. 

Ihamaru k/n. r. J.-:.s i ni.rn. sovhoos ( .. .... n ... pi kihelkond). 

Peahoone on hdvinud või ta~~ s~il~~ud osad on 3~latatud kaas-

-.J.' ee kclriJ.ül{ordse '.• skusehoonc si...,s-3', m.:.z <-tlur~ ldviehitisent.. 

k::ü1eJ. ~oo. or · luial:' , alle siiaki :tunl::tsionaalaates rühmades 

ena:nctses o i 1 ·ceritu maanteedele, mis l:'biv·d mõis aü.dame 

mi tmeC! suw1 -S· luli em· d k~rvclhoon on: 

;:::u r, lõr'' ud mRBkividc:J ~ J ohviJ:L ·~ !::.oon. , eLi ta tud 

p:;.rincd .... XIX r.j. le üU asta i ~t võ· e~j ana·. [.he tu sel t. 

oo u.stab väikese hoo .etnrU.bma, .kuo põbikor:Juse ts 

on Vc.1 ;:r·iku ivihoone krohv:i.tu.o. seinteE3~. Põhi:hoone on osnl · 

s kaetud kit-

e;a. Aknad on 

ait('?) 

I id<.. .k· ~ab ai. Jo !·.;.rniist ::.. rt:t:iot'li.rve{_;~ j:_->_ S-kivl.kattega viil-

J <.. b ~~-1' '"' nnl·' r -LaJ:ll'l' se te, .. · nkiVikO! stna. Hoone 

..... :;j. II poole keskelt, ait võib 

olla m~1ev rru hilisem. 

lõhu tu.d .i a liht::.h 1 t tahu. tt ~-·UlU' est. •. w ..i i.:>lOKkidest puht s. 

vist ja hambu.val t tellistega ääristatud kergelt eenduvad torni 



ue le ckl~ktilis .s la A .t. eh5. 

i..toonuka"e.r:wj t~ ma~1 el on pik.it ühekordne rmi thoO!'Le, :ni s kaetud 

J.aalJt,.tl'"attee o olkelpka use .,n, millel Uleu.latu.vad karniisita 

rääsbad. Ioone 2-eirw.d vooderdtr-::.~d rõh vood.r·.c;n, poolviilud, 

de a.k.n.cd) , ku:l.d .m:LttG ...,uur ~d ..... e one L,..s::lk::.. las cc;t ud oroport<:JiO 

sLj. Il vc~r ... YL is • 

- ü:1·va1 on i~li:.;ein. pu.i telu .. us, mille sei-

Töölintemuj~ koos mitme e vaiksemate kõrvalhoonetega moodustab 

jcefl. 1:õ-c u) uer;<:.iehi·t. s. Hoone alu. ine aoJ.:liko· u.s, .mio o-csal 

r:""'a u t .... b 'LLisltor·:~:·u~ e ··õõ tm-:a, 0n krohv J. ":Li. ~i V:Lcein Sf.).; ... m._..j an-

5-US:!:U.LUn. fome !?"'c.le ohi .. acu.d hoore o::;u on at-_c. puidu.ot, rõht-

voodri a jr~ 91ürt ete nurgalaud ado~~~, hoonet ka1 t.b rääotu-

t:wtu'l'.ld k'"· Vt•h ka:r.niio. Aknc.d on väi.ke~ed, -ruu.du.lise.rl, laiade 

p~.:rd a•Jd dGe:. Ehitlla võib r,>Lt'ineda a :..::aj. III vee.!'ondist . 

.... + 
r . "'"' te::;a viil.ka .. u-

risti .m al tolliste s . lao t .. d . rohvio· t:.. ~· t t ,ruum kõrge nelja 



• 

t· hLllis" telliskivi knr tna ,[1 ning suu.:c~ am e u au... va uJr-

s l• ·r i ... -. ).., 
i.) l. ,_. 'rir .:;da + 

J ... 

li 1e, ill . ti1Jm~ .e;, st: Y....li o .. L'l.~ n an tee 1\ .. lj el val j ehi ta u~ 

lir:i.i Altcrrt.' s .nc. .... ee ko:z.•:t·tl on leotud ma;ci{i.v~dest J~ohvimata 

_l.iok ·vid~ uk.:. "1 secju.ur s 

'id u.s t, vo r,derd ::1. !..t: ..... l'Õl &.Ile oJ ·i e;,a, .mille] )Ü.o ts ed n r gol"Uad 

j & Li OO vii.lu c-.11 1dt SS.b :rahe.K rnii • .!oon t . otob iileula· uv b te 

seiw 

L 
I. t · ... "'. oone 

rõi'b _äri-

i; 'J.;:<., · us, t d tlili.., ühe-

d .or Ll ·e - !l:l:tr' :e) vka L ~ !:."11. "lo no 

s., nserdkorru se 

{ 1 ~ ...... " ., t ) • ~ • .:; "'" 
,..._.: ..l. v .L {., ..&..(.....J."'·...~,o 1 nnu . VCJh~ e 

~-o.:c • s i ,"c 4
• v e n e j d e_ u.LiEed o o :lk n ip. p i .._s~mbad, mille 

riru at~s. D on le on r ~üljelt liidetud 
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19. KÄHRI mõis (Heim dra). Riigimõis. 

Põlva ~n, Põlva kolhoos (Põlva kihelkond). 

Peahoone kohal väike piklik asundustaluhoone, mis võib osaJ. t 

pärineda ka vanast peahoonest. Hoone on puidust, vooderdatud 

rõhtvoodriga. Ka us on illeula.tuvate räästastega ja laastukatte 

ga poolkelpkatus. Aknad on keskmise suurusega, laiade piirde

lauda.dega, 6-rlludulised. Omab aiakül.jel väikese klaasi tud paJ.

koni. Ehituse kaasaegne il.me pärineb XX saj . I veerand1st. 

Kõrvalhooneist alles vaid iiks: 

Ai t-ku.1vati - suurem massiivne krohvimata maakivihoone, mis 

kaetud laastukattega poolkelpkatusega, millel iileulatuvad rääs 

tad. Osa ka ust asenda ud eterniitkattega viilkatusega. Hoone 

nur ad laotud hambuval t tellis test. Ehitus Võib pärineda llX 

saj. II poole algusest. 

Park puudub, oli aed, mille läheduses vähesel · lehtpuid. 

Kü~aetatud ja pildis atud 1972. a. 
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20. KRÜUD ERI mõis (Krüdnershof). ..iitlimõis. 

Valgjärve k/n, Saverna kolhoos (Kambja kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone krohvitud 

seintega. Omab lakatuba hoone otstel ning pealiaehituse esi

fassaadi keskteljel. Ehitust katab seintest kõrgem poolkeip

katus, mio omab murdsarika. Kaasajal katteks etamii t. Räästa

karniisid eenduvate profileeritud karniisidena, mis poolviilu 

all krepitud. Aknad on suured~ kuu.eruudulised, ääristatud pro

:fileeritud piirdelaudadega, akende kohal kitsas profileeri tud 

eimss. On kõige erinevuma kujuga aknaid: taga:fassaadis kesk

telj el t nihu tatuna paikneb saal, mis t·assaadie väljendub kolme 

kaaraknaga, kaared on seejuures poolringikajulised, kõrged. 

Nende akende kohal ehiskarniis puudub. Sama fassa di teises 

tiivas on kaks akent kiB~ kaksikakendena, seega 12-ruudu.lis

tena, :ju. sj uu.res akende ke ekel on segmen taknad, ehiskarniisid 

samuti puuduvad. Kahel pool pea.u.st esi.fussaadis on kitsad ühe

poolega 3-ruudulised, samuti ehiskarniisita aknad. Omalaadne 

on hilisemast perioodist pärineva esifassaadi pe~isehituse 

aken: suur 4-poolega aken väikeste ruutudega, kokku 24 ruutu. 

Lakapealse valgustam.iseks on poolviilus kahel pool suuri ak

naid väikesed 2-ruuduga aknad. Pealisehitist katab laudviiluga 

viilkatus, katusehari on põhikorpuse ka useharjag samal kõr

gusel. Peaukse ees on Väike hilisema päritoluga kinnine ja 11-

metu palkon, kaetud samuti viilkatusega. Tegelik peasiasek~ik 

asu.b hoone otsafassaadis, kus tema ees lai k.i vi trepp, Uks 

valgmiku.ga ning tema kohal akende simsaidega samal kõrgusel 

simss. 

Seega on hoone massiivsete proportsioonide a klassitsiot

l.ikus laadis ehi tu s XIX saj. I poole keskelt, mida on mõningal 

määral moonutanud pealeehitus, õenäoliselt XIX saj. lõpust 
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või "' saj. algusest. Hoone on rahuldavas seisukorras, kuid 

196o.a. lõpust fUnktsioonita (kool likvideeritud). 

Kõrvalhooneid mõisasüdames suQrel arvUl, neist osa hästi säi

lunud. Et mõisasüdamik on liigenda ud teedega ning paisjärvede 

ga, ka relj ee:f on lainj as, siis hooned on hajutatud funktsio

naalseteks rühm~deks kas paisjärve kallastel ja teede äärtel. 

Laudad , mis moodustavad sisehooviga hooneterahma, kus dominee

rib pikk maakivihoone lcrohvitud kividevahega. Krohvis dekora

tiivselt kivikillustik. Algselt on hoonet katnud poolkelpkatus 

mis asendatud la.astukattega viilkatusega. Ukse- ja aknaavad 

ääristatud laiade, vulgendatud krohviääristega. Hoone võib kuu 

ludo XIX saj. keskpaika. • emaga liitub täisnurga all uuem, 

praegu v emeis ehitus, kus maakiviga koos kasuta ud tellist. 

Hoone seinad olid krohvitud kuni viiluni, ehitust kattis viil

katus. Põhiehitusega oli ta liidetud kõrge väravakaare abil, 

mis laotud punastest tellistest lameda kaarega avana. Kaar

silluses leidub karniis. ii värav kui ka uuem lau.t võivad 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

eierei on väiksem, kuid kompaktne m akiviehitus, mille sein d 

osalt kaetud õhukese krohvikattega, osalt aga säilunud lgne 

marudlvide vaheline killustikuga dekoreeritud krahv. Hoonet ka-

vab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks lnast. Omab väga 

kitsaid räästaid poolviiludes, külgfassaadidel aga tuulekasti

ga lõpetatud laudräästakar.niise. Aknad on väga väikesed, pea 

ruudukujulised. Ehitus pärineb tõenäoliselt XIX saj. I poolest. 

ali t§ej ama.j t.. (?) on kahekordne, relj eef'i tõttu. kõrge maaki vi

ehitus, mille seinapinnad maakivide vahel 1 ·alt krohvitud 

ning vaga hoolikalt dekoreeritud kivikillustikuga. Joone vii

lud on laotud puhta vuugiga punastest tellistest. Ehitust ka

tab laastukattega poolkelpka us, kus kelbakolmnurkades väike-
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s d lakka valgu.sts.vad unk..:!avad. Akn d on keskmise suurusega 

6-ru.udulised, äärista ud laiade valgendatud krohviääristega. 

Aia poolel teise korruse aknad kitsamad, vaid iihe poolega, 

3-ruudulised. Katuse üleulatuv räästas lõpetatud peolviilu 

kelbakolmnurga all ja külgfassaadidee puidust tuulekastilaadse 

räästakarniisiga, poelviilu külgedel aga tormilauaga. Hoone 

esifassaadis lahtine, puitsammastele toetuva vi1lkatusega ees

koda. Teine, ilmselt paJ.konilaadne ruum on paiknenu.d hoone ot

sa~assaadia II korruse kõr~selt, kust laskub trepp. See, vara

semalt kinnine palkon on kaasajal asenda ud väikese lah:tise 

eeskojaga. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Kelder paikneb eelmise läheduses, on pooleldi maapealne, kae

tud laastukattega viilkatusega, mis varem o11 poolkelpkatus. 

Keldri otsafassaadid avatud. leedon laotud maakivist, tallise 

lisamisega, krohvimata seinapinnaga, kusjuures kelder omab 

laia eesruumi, millel väikesed kahepoolega G-ruu.dulised aknad, 

ääristatud tellistega. Ehi ·t;u~ võib pärineda XIX saj. III vee

ran.dist. 

~ ( ?) on massiivne .maakiviehitus, seinapind viimistletud an~ 
-

loogiliselt val.itse;jama.jaga. Hoone nurgad on laiade krohvitud 

ja val.gendatud nurgaliseenidega. Akendel ja u.stel on laiad 

krohviäärised. Aida esifassaadis vaid uksed, mis laudistatud 

kalasabam~atris vooderdisega. Hoone esifassaadil ehi ust kat

tev poolkelpkatus eendus tugevalt, moodustades laia ulualuse. 

Kuna hoone on sis.se langenud, ei saa määrata räästaalust kand

nud sammaste või tugede iseloomu Ehi tu st võib J.ugeda DX saj. 

keskpaiga hooneks. 

~ (?) on pikk maakivist ehitus laudartihma juures, mis ehita

tud krohvimata maakividest müüridega. Hoonet katab püstlaudvii 

ludega ja räästakarniisideta viilkatua, katteks laast. Akende 
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avade kUl a el 1 asutatud -~iellist • .Alrn.ad on võrdlemisi s ured, 

kuid ibeda ru.u.dustik'..t a (12 ruutu). oone ühcu nurg&f! sisse

lõikan~ sügav ulual~e, kuhu. ehitatud tallitöölise korteri 

pu1 to sa vooderd<.!.l!l ta rõh palkidest, pu.h a nur a a. Ulualuse 

ü.hel nur al kan.nDb katust lihtne puidu. st üma.rs!llll.I:las nelj · tahu

ll.se puidust ookliga. Hoone võib pärinedu XI saj. III veeran

di st. 

Töölistem ja (?) on ühekordne puithoone, vooderdatud rõhtlaud

voodri a ning k etud kõr e vii1ka usega, katteks laast. Omab 

laiu, üleulatuvaid räästaid, kasjuures viilu.des on katus 

ääristatud lihtsa puitpitsiga ormil~aga. Viilu all karniisi

laud, konsoolidele toetuvad karniisid ka akende kohal. Aknad 

on suured, 6-ruudu.lised, akende piirdelauad on allosas pikcn

da ud. :Ehitus on kellerdatu.d. Hoone võib pärineda viimasest 

saj andivahetusest. 

Pm'k on ulatuslik, lahenduse! t vabakujuline, tema põhiosa moo

dustab parkmets või istutuse a kujundatud metsaosad. Peahoone 

ees laskub väike väljak kuni teeni ja paisjärveni selle taga, 

mis avab vaate veekogule. Ka peahoone taga väike väljak, mis 

läheb seotult ü.le parkmetsaks. Peahoone ees ja kü.l.j el mägi-

m•· di, tatari vahert. ulgi ja lahisaid leidub pargimetsas 

gruppidena, nendega on ääristatud metsa ääred või tee ääred k 

kaugemal. Parkmetsa übe külje moodustab suur paisjärv, mille8t 

väiksemeid paistiike ka majandushoonete vahel. Parkmetsa tei

sel poolel paikneb samuti järv, kuhu avatud vaateid vaatekoh

tadel t. Tervikuna on K:rüü.dneri parkmets ü..ks huvipakkuvamaid 
I 

piirkonnas. Parkmetsa seisund on rahuldav 

Külastaud viimati 1974.a., pildiata ud l9C8.a. 
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21. LE I mõis {Leewiküll). õrvalmõis, kQulu.s Vastse-Kuuste 

mõisa ju.u.rde. 

as'tse- uste lr/n, "Rahu." kolhoos (Võnnu. kihelkond). 

Peahoone kohal Uhekordne puithoone, mis tõenäoliselt pärineb 

kodanlikust perio ist või on sel ajal tü· usliklllt rekonst

rueeritu.d. ee hoone on poolkelpkatusega lihtne ehitus, mille~ 

lakatoad. aasajal veelkordaalt rekonstru.eeritu.d (tellisvoo

der, e· ernii tkatu.s ji!lS.). 

Kõrvalhooneist alles mõnede vanemate tellis- ja maakivist 

ehitatud majandushoonete fragmendi.d, mis osalt kasutatu.d kaas 

aegseis ehitustes. 

Park on äike, väheste vabalt paiknev ta pärna, vahtra ja 

siberi nu.lu. u.ppideg~. ~anweel õlv suunas lähike kaske-

dest puiestee, mis halvas s isundis. 

KUlastatud ja pildietatud 1971 •• 



22. LEEVI mõis (Leweki.Ul). 'üütlimõia. 

Veriora ~n, Leevi 8-kl. kool (.õu e k~el ond). 

Peahoone on häVinLtd jäljetult. Tema kohol. kodanlikul aj aJ. 

püstitatud ning nõuko~de perioodil laienda~ud kahekorruseline 

kooljhoone. 

Kõrvulhoon~ hä in~d või tundmatuseni asula teiste hoonete hul

gas Umber ehitatud. Algaeks võib lllged iiht väikGst maakivi

hoonet krohvi tud saintega ning laiade eenduvate krohviä.äris eg 

avade ki.Ugedel. 

P~rk pole samuti säilinud, on v 'd üksikuid põlispuid rühmi i 

koolimaja lähistel ja asula hoonete vahel. 

KUlaatatud ja pildist ud 197o.·. 
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23. LEPA mõis (Leppa). Kõrvalmõis, kuulub Kähri mõisa juurde. 

Põlva ~n, Kioma ü . kl. kool (Põlva kihelkond). 

~oone (arvatav) on ühekordne Väiksem pui~hoone, vooderdatud 

horisontanl.laudistusega. Hoone on kaetud poolkelpkatusega, mil

lel karniiaita r''.ästad, katteks on xaasajal e erniit. Hoonel on 

suured, 6-ruudulised j .. laiade piirdelaudad- ...... a aknad . Ehi tu st 

on korduval. t ekonstru.eeri u.d, algne hoone võib pärineda XIX 

saj. III veexan ist. 

õrva.lhoone:l.~ on säilunud ainu.l t ait, mis on väike kahe .. oolega 

palkehi tus, raiu ·ud iiles ristnurgaga ja kaetud laiade räästas

tega poolkelpkatusega, katteks laast . Hoone ptü·ineb il.mselt XIX 

saj. II poolest. 

Park puudub, o~ väheselt knski ja saari peahoone tagaküljel ava 

ra al~ äärteJ., peahoone esJ.kü.lg on vahetult külatee äärel . 

Küluatat~d ja pild~statud 1972.o. 
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24 •••• (Lichte~.lhof'). Kõrvalmõis, ku.ulu .... Toolam..a mõisa juurde. 

( Rä i.na kihelkond) 

Kasu. ta ud ' aardirna l.ierj aJ.i puudulikkuse tõttu ei ole õnnes

tunud mõisa asuko~ta määrat~. 
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25. LOOTVI A mõis (Alt-Loth~en). Kõrv lmõis, kuulus Vastse-K us 
te mõisa juurde. 

estse-:Kut: ste k/n, " ahu 11 kolbo s ( õnntL kihelkond) • 

.!:9 ahoone, on väike ....... hvi tud pu.i thoon , ühe -ordne, kaetud eter

nii~katteLa ;oolkel k· use a. 0 b lih~seid tuulekastilaadseid 

o.rniise hoone lcü.l .rass adidel ja pool villu kelbakolmnur a all. 

l oone nur a ud ki ··s s e nur iseenideea. Aknad on 

v·· · ~eoed ja ki tscd, ä.äris·Gatud )rof'ileerin ga piirdelau a, 

r a.I!listik ka uj al mu.udetud. Sissepääs to:imu.b hoone otsafas-

s adi at. i tus võib pürineda IX saj. II Joole gusest, on 

kasutusel el" 1W1a. nin rah 1 av a seisundis. 

Kõrvalhoon~ alles vaid iiksiku.d vared või kiv 'hoone osad. 

· t-kui vat!. on -vd.ika j lihtne !'iatnurgeca palkhoone, mis kae

tud lameda pool el~k·tusega, katteks laast. Katusel laiad iile

ulatuvad räästad, k sjuures hoone esiküljel kita~s ulualune, 

mille l·c alastik oetub konsooltaladele. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpiA.st. 

Park pu.udu.b, peahoone asub kõrgel mäekuplil ning tema juurest 

avaneb vägQ avar va de lainj asse maastikku. Hoonet on ü.mb.ri t

senud aed, kusjuures peahoone aiaküljel paikneb vahetult seina 

ääres vahtrate rida. ÜksLkuid ~õlispuid an kõrvalhoonete vahel. 

Kiilastatud ja pildiatatud 1973.a. 
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mõis /Uue- .eola/ (Neu- ewold). Kõl'Valmõis, kuulu. 
==~.._ ................. ...._ .... Van~-Pr n.gli ru.õisa juurde. 

gjärve k/n, averna. kolhoos ( ambla kihelkond)" 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega pu.i t h oone, millel 

hoone iihel ot al l ak(jtube. Hoone s ~inad suurem s osas vooder-

datu.d rõhtvoodrj ea~ vä iksem osa a!l'a krobvi t d pri tskrohviga. 

Ehi tuAt katnb lt<uGtuk • .ttte ,a vi.ilkot s, .oillel külgfassaadides 

tuu.lekastil::,adsod ksrniieid. Jk.'rl--d on mitte ~uu.red, f-raudu

liscd, lcl::a Val{:UStamiseks ac;a Vj.ilu.des Väikeaed nelinurkaed 

aknakeoed, srunuti katu.ee mõned väga väikesed segmentaknad. 

Hoonet on tugev · lt moonll.tatud kaasaegsete välja- ja pealeehi

tustcg~, mi~ ~ajatud hoovifassa~il ilmselt vanema lahtise 

pui tpalkoni kohale ning pääsuks lakakorrusel e. Kinnine pu.i t

palkon on hocnel ka maantee-peolsel küljel m&dula viilkatu.se 

all. Y..rchvitud hooneesa võib olla ut em. Siin ol.!. nu.rgad kujun-

eia "tud l~i tnaste ::;iled.ate pind ad cg· nur cliseenidena. Ka aken-

del en prof.ileering~ga piirdelauad. Hoonet võib lugeda põhi

asus ~I s j. lõpu ehituseks, liidetud osa aa XX saJ. alguse 

ehit· seks. On kasutusel korteritena ning ruhuld avas seisundis .. 

~alhooneid säilunud Uksiku.d, needki ulatuslikult Umber ehi 

tatud. Algse ilmega on vaid üks hoone: 

Kuivati - väike kahekordne madalata korrustega maakivihoone, 

lõhatud ja pulltalt vuugitud m.üü.ridega ja. tellis·tega raamitud 

avadega ehitus, .mis kaetud laastukattega laiade üleulatuvate 

räästaste a viil.katasega. Omab mc.dal.a telliskivikorstna. Ehi

tus võib olla XJ saj. algusveerandi hoone. 

Park on väike ja erilise kujunduaeta, aseteedes kitsal maa

alal peahoone maanteepoolsel küljel järsul nõlval hoonest 

maanteeni. Hoovi poolel üksikud puud aL~ult raamivalt. aantee 

äärel park tiheda istatusviisiga, kuid ilmekate kontrasteete 

rühmadena: kask, kuusk, üksik siberi ntllg d 
heas seisu.ndL:! , saare • Pargiala 

Külas a:tucr~iim.ati 1971. a., pildiatatud 1968. a. 
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27. OOSTE mõis (l::oiseltatz). Rü.ü limõis. 

Moo e ~1n, Moeste 8-kl. kool ja ~ooste sovhoos (Põlva ki
helkond). 

Peahoo J.e on ur os 1-'~ ühe, osalt kuhekord.llt: kivihoone, mille 

kõrge soklikorrus moodustab pea isesai ve. alakorruse, risaliiti 

de lakatoad a os l::Lselt väljaehi at.u.d nelj· a korruse. Hoone 

:rassa.adid omaved Vc:.s u alL ka rik.k iku. liig n e. Kui i elU-

~use sein·pindadel kulgeb mi· eid tugevoid hori ontaalseid kar-

niise ja vclle öid, on ko u l1oone orien·~a·csio n vertikaalne, mis 

tin i ud boon osade erikõrgus est, ärkliake~de k· useteravikest 

ja i:i a kõrges ning terava nu.rgaga katusehar·j st. Erila· dne on 

ka ~assaadide ~unktsioon: peasissepääs ~sub W1el otsaf·soaadil, 

mida tinglikult võib luBeda pe, assaadiks. Uks külg~ussaade on 

pööratud parki (pargi~assaad), teine väikese ehisaia poole (·ia 

~as~u ). 

õhipl~anilt koosneb hoo1e kesksest pikas~ ühekordsest kor 

pus s~, mille kelpk·tus on kaks korda kõrgem seintest ja mahu

i;ab koeu. ulatuses välj~ehi tatud .mansardkorru.se. elle korruse 

aknad avai evud :.aõlemis kiil i'assaadis suu.rte ka u.seakendena väl-

j~eh~ istenu, 3 k~ gi pool. Põhikorpuse mõlemile otsale on 

risti põhikorpuse pikiteljaga püstitatud kaks ri~aliidila set 

ehitust, mis laiematena eenduvad põhikor use mõlemis külg~assaa 

dis tugevalt. l eed hoone osad on kahekordsed, om-;.vad samuti jär 

su kaldnurg a kelpka use nin mansard tube selle • 1, mis välju 

vad põhikorpuse k· tuse v:'ljaehitistele analoo setes vormides 

kolmel :kü.lj el ( kiilgf <Jsaadide suunas ja otso~assaadil) igal tihe 

akna a. Need manaardtoad tin ivadka risaliithoone e katuste 

harja suurema kõrguse põhikorpuse katuse st. Hoone masside liigen 

da ·ust suurendab avar ühekordne eeskoda otsa 'ssaadil ja kõrge 

lahtine rõdu pargifasaaodil. Horisontaalse joonega elemendike 

on eelkõige tumeda viimistluseg kõrge soklikorrus, mis lõpeb 
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kitsa sokliko.rniisiga. Kogu hoone vööt b esimese korruse aken 

de silluGte ohal lai karniisiga Lam.datooniline vahevöö, ~is 

eaf"~s1:1nadil hoone otsas läheb üle suure a .. sruumi rääs ·akar

niisiks. Kirj oldatud VatJ.eVöö koh~~ kulgeb teine sama laiw1e ja 

nro iiliga vüö. mi :J põhi mrpu e ~ülg:f<.l.:3S adides .muutub räästa

k' rniisiks, risalii tahi tu.stel ag;.;. k -1 eb II korruse ~~ende 

alusl<:;udade <.:ohal. ~ orisontaalse liigcnda~u.. e lõpetab risa

lii tt.oonete rääste.ko.I'niis, samuti · u.mec:iutooniline ning profii

lilt lig~lähedusclt Gelkirjcldatu~cle. Vii. ati ainitud risa

lii thoone'tc rli~istakarniisit;u - amal kõrgusel kule;evad põhikar-

use mansa:rdi väljaehi ~ou ste laiQ.d ja ri.r.k liktl p~·ofileerintu.ga 

eenduvad viiluulu~:>ed ja. räästaltarniisid, .mis raaiUvad ka pool

kelbttga viiluvalju. Veel kõrgemal korrtüa.kse viima i kirjelda

~ud mot~ive risaliithoonete katQsevälj·ehiListol, aid viilu

v ;li 011 moneti kõrgem ning see tõtt~;~ k· valj c...cb.i ti~e :;>oolkelp

katuac hari veelei terg,varn. Kõik katused ( õhikorpusel, ris~ 

lii'hoonetel ja kõjkidel Jtatt.H:ieväljaehi .. "i tel) omavad sujuvalt 

mu.r · u. kaarega murdsarika. Kõix.idele katuste hu:::· j anurkadele on 

paie;u ta ud ag.· trei tud ja 9rofileer~. tLld ku.ju.ndi te ga vertikaal

sed ehisvardad. Katuse harjale lisavad vii.m..:..oe tugeva verti

kaalse aktsendi kõrgete korstnate rida, mis om&vad 8Zuurseid 

avasid kUI edel ning pealt on kaetud kõrgele viilkatustega. 

Põhj.korpuse katusel on neid 3, risaliithooneil ku.mm.algi lisaks 

veel 2. Seinte heleda krohvipinnaga on tugevus kontrastis tu e 

kiltkivist kattaga katus. Seinte heledaid pü1du liigendavad 

veel tumedad aknociärised. imelt en põhikorruse aknad väga 

kõr ed, kahetoolega, millele olmas ruut asetatud ülal risti. 

~s~eb risoliithoonete külgedel ka 3-poolega suuri aknaid. 

Aknad on sellel korrusel ääristatud laiade tumedate krohvi

äar~steg t mille~se lö~avud heledad h aaa iplokid ääriste 

Ulenurlt:adeu ja akn .... aluslaua kol1ul. iima:ne eendub profileeri-
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u.d J.. nii i ::... rJ.in toetub aken' e kiilgliä.riste ikendu.stele 

f,eil .. pir...nal. ~ e ed ema ~or < · .,.., ~ u.vou k a .... d.erplo.Kile hoone sok-

I>J lline ) cr r 0 raru:.:. LJ .. us U: ... !Xl\:0 r. b akn~d tv..t,leväJ. t se1-

lL P • .:;:.loo sed on risalii thoone e II korruse ja põhi-

i scll.i· e one ~e mc.nc._.rö korru.c e mõnr .. võrra ~·.i~t:::e .. 

rmdel vaid on 

~ ik • 1 u:tu.~ ~ii c;ci.a '"'Cd ül.<....o E.: as, loprcdes r: dst. ksl.'niitü cll. 

Ka ··ljc..c i .. iu.. kiil ele ~ulgevad hori~o ,~lse la'ad een-

duv-.: vü .. d :..Ll:c. .... :.tc il.Lu.::;'tc ~ oonel. õik Il orruse ja mar s ardi 

a ~:t.:. ei 0 ... -i .. c .. -..du oi e .e .. innel aken.u 1, 

n• kõik ~"o tu:vau ratl.st - VÕi VaheVÖÖ karni:i..sile. lrn. d , ik

CVad reogli d.rast vaheaega .mõnes assa.c.dis lee p c.rikauga 

r!i.hmi t<...tult r.di põllikO.I.·pu.se seina·ünnal kui ka katuse välja

ehi t.~-stel, is ann vad sellele rikl ali.K 1 t li· gendatu.d pinda-

<1 J 1:1 eh:t.. ust::le ... ~üa.n1e · trilise ilme. 

.. ~.oonc ots fuoi.>Utidl.l- elli t· tu<.: vr:a iih 1 ordne e sru.um on 

f'a .. ,su:id · s >inant ki :"U.t4duku ·uli e pül i...-1' ,lliga ehi us, 

ille sokkel on .:. õhiel1i tusegc. ~ al kõrgusel, ka aknad om v-...d 

e~l..r.irjcldatuteg· sam· se Jtl.ljunC.use • ..;P.sruuw.i katab v·· ga 

1 e plekk-k<:ittegc.. .kol.:katu • .1:e uks on 1'-"· ning v.:::.._,a kõrge 

lõikudes oklisse. Ust Aatab poolkaarekujuline kõrge kaar, 

illes abub segm~tJaknakujuli e valgmik. Kahe oole a ~uur pea

uks on j· o tatu.d v -rtikaalsel t neljaks, horisontaaJ.sel t 5 t v~ 

li ega ,pind a.tleks. l'eau r e urhi tektuur e lahenduse juurde lru.u

lub suur, ·)oolk.aarekuju.line ettesõidutee, mis tõuseb peaukse 

ette sujuvalt. -ee on äärist ud õusva kivist tugiseinaga 

kahelt kü..lj el , mis lii tub hoone sokliga. Ukse ette jääb oma

korda iisnurkne podes ilaadne pJ.nd, Kust o .. se peau.kse vastas 

las o lai ja kõrge ivitrepp, kivist äär1stega ning nelja

valJ.uliste kõr 5 e ·e poa'Camen id ega .. repi ja e te sõidutee nurka

del. Pos va.Lil.Wlti e lai del ka ep aa i el .b.Õrguvad ümarad kivi· 
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k ulid. alamad an loo~sed kiv"kuulide3a oat~cndid an ette-

sõidu tee k a.rj ;..-. Lu.g· .miiüride algu.sec., ä;·_ristudes pealesõi tu kald 
teele. 

Buurej ooneline on pargifasAaadi 1 tin3 kõrge rõdu, mille 

õre..ncl AU • ok"' ik tl. karnii .. · · oonel. vm·· ·õdu L ed at 
plekk-katu.at k3llnavad sale ad eklektilise lahendusega k pi teeli

dega ja aZu.urset;e tt g:ikäppadega varust· tuc1 naL-na~. b • S aste 

vooeliAt algset metallrin at st pol oiiilu.nud. Rõdu keskelt le s 

kub 1 ai kiv · tre rJ, mis sokli poolel kõr '.sel katkeb laial vahe

podestil ning Aiit jätkub juba kahele küljJle laskuva·e kivi-

tr p id ena. 

Hoone r • nu ) ta._ e sihojdlik (üks ts.::f~ Dt:J<.... ... d.i est), sisuli

selt ·~e· as~aad, on suunatud n3jandushoonctc ooole ning temaga 
lii t:A.Vt te pa;r loolsete mt.d .... la'tc m..: j ~mdu ... oo e teDa .m.oo:lus ·ab 
e .~"'ette suletud ki t ::: maj ·mdushoo,ri, !llir:: on ltülcchi tu stega nea

hoo et ii.m.britsev· t oargial st täicr.ti isoleeritud, seob aga 

hoone maj andusahi tusteg -.vahetu.l t. 

Seega on m Jil Moos'te snõi · a eahoonc n:-lol esindatud piirkon

na huvi t v . .ma· d ja sutlrejoonellsem3id hirJ tori'tsiotlikus stiilis 

peahooneid x.; s. j. aleuses t juugendieelsest perioodist. Hoonet 
ka u ab ·oos e koo1 ning ta on heas sejsundis. 

uur~jooneljse nine r gelt re-
gulaa.c .... e tu semoli, ku.o enamik StlLlri m~1~ an ~u.shoo.acid on pü.sti t ~ 

tud ü.1el ehit. s- je. stiiliperioodil. · alitoob soliidne ehitus

muterj ru.: krohvimata mar>.kivi ja puhta vuuc:iga _ unane tellis, 

stiilike on bis .ori tsis.m ja enamik hooneid pärineb XX s ... j. :u 

kümnendist, see a peahoone a samast periood~st. ~jandushooneid 

on v~ga palju, enamik sailit ud tänuseni algse ilme. Lautade

tallide unsambli kõrval on ka teisi ~ts~on· seid hoonete

r··:r ni: aidad-viinav brik-keldrid, kuiv· tid-.moanakatemt.j d jne. 
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: W..iLs~jem .ja, .mi.._ 1 vnüur:~~lt pe 1oon,~ t mõnevõrx-a vanem ehi-

... o one on ki v:i.st, in oh vi tnd sein te ::- ~il1ckord e ehi-'~us laka.-
. 

tubaueca iOone otstel. Hoonet katab .;>-kivil ~ ttcrrc. vi lkatus, mi 

Om<:.lb lt~· o, een uvc.·l.i _rcfileorine_.uga rä=·stakarni · si, mis hoone 

kelmnt r se+c,~ y a- ja ric:..üil. tid ... v .il de r~:h. taote ell !:lõ w-

võ·rr ... ; lihtPUo -..._+nr..la lõike, o. vähooendL1.V"' v .. ön· • '._oone kõik neli 

iGalil. ..Lidega, 

ku~··uurer1 ki..!l• f ~ "a.;. ide ri,...alij.~.oide 100 e r:.t. ti useLsev kaLu 

Vt evööd, ~d i e kes :i saJ.ii iä.o k . us o aga põbihoon e 

ka u....,est õnev~-,.r::. madclcm, tc1 a otoviilu. ::::11 kulgeb lai korru.s-

te vubevcib uine kt -r; e on erinevalt t :ts test 1 "'.ndatu.d murd sari-

• oor..c omc. kesl{IDize kõr us ga tare. cokli ning o~ kogu 

ula UAes kellerd u1iud, kuJ: e välja t _eldri u.kse etve 

ehi ~atud m;:.;C:. ~n · re dLoonc · G.du., nd ..... .. . . '" sam . vl .K" <. o 

f.,c; vj.iJ.k' -cu .. , _,<:unu· .. j kuju.na atu laj vöö , a räastdr:arniiBi .:;.:11, 

mis iilu colmnurga all lre,t.Ji tu el. Yo 6 • Phi l:t" st vö'' ta ::en e 

peai~ rE poole pööretud f~ s eenduv ~ortcdlign peauk • 

rorta l omab körge terevl a· rel ise le kae.rele lähedase av"'' mis 

ukse kiil ed~ü moodustub • ulestikv .• Selle ü.lc:!O .. a :raamib kergelt 

ee ~duv ääx·is, mis .. oe·tab kon. oolj.dele. ogu eenõ.uvat port. ali 

lõJ?etab ü 1 tei·aVEI"ti_ ""line :ning m11rtud nttrk ~eeu kolmnurkviil, 

mis au.ni~tnttJd rt-äs ... "t.k rniiFiea. Ka hoone põhikorruse kitsad, 

k id kÕI' ed (-r.uu.du..lised aknad omavod ül.... een uvaid lu.kukive, 

111is toetav ~Q. akende ko t 1 paik.nevc..id l .. orison aalseid, pro:t'i

leeri11c.Ugt. k .. rniise. Sutn laadse si.msig· on kau.n atatud esifaa-

corru e k~ksik cen. 0 oafassaadide 

l<.::.k<. to<:• aken· t::..:.r5.fl vad kUlgedel t ja ülal väikesed lakka val-

gu..,t<;vud ü ara.knacl . ~eldri l'CPl.lJOone uks on ae"tud peolringi

j lise kõr e k ~e-, miQ o ab pe&u.ksegQ unaloogse kergelt 
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e 1du a '-t...:rl.se ka. rsil us.., ula s e. .)ee. a on vaJ.it sej ~:Un j <.1 

s liori -~ ... i..; tl kLi..., ö iil i s, kuid. f!i.:. 

seudot, o""~i lcui l.:.1sui tO:J.l. ... i (;:1 saj., 

lõpupoolel t. Hoone on väga heas seir~un lia . 

..;li s.;; uj u ti.t~s lculg:tussa.ut.l õn l: öü ua p~ al oonelt;, 

te· a(:, ...... aVt, ~. u -;~ba suru: e e m ... uus.. covile. ,oo.u.e aoab 

eu: to ho -"i [>l.ii.'avu ~ .. li.ri jc.. ob.itustE: ... .z.·ondi ~oon0 . ... ·m&. p -

:r·o ~o ltJe otlj~<:H:H.: 't · ig l.ii tu ringJ~üri ül:;:;; 

o. ::ö1·ge "tCraV ..... ud.:.. .. eliuu avu. kr01.1VJ. ~;u J• iiürl.s. tira\1 at :Lllüc,~»tab 

A.Õ.'t koll ... cu 'Viil tema. kohcl, ku.sju.tu·co nil. viil kui l{a krobv 

tu j· kü. ·u: .. rt!1tud rin :.mtiiir sellee lõiguo om: vad l:l.l1tua vro:Ci-

1eeri:.lguga lt:a.rniise. 'Vj.iluvs.lj a dekoreerib ecn uvu äärise ga 

sõõr.., etik. 

Vüravag:;.. lii 1..u. valJ."'11se uja "G~.;lgjoono pikk 

.miJ.le ühea otis ... s o). lwr·t.e ·id, tcise3 võibolla ka ·.;õl akuur. 

Elli-uus o:-.~. _ ivist, .o:ohvit.wi sc·· ).te~· ning kae ud lnust.uka·u-tesa 

iil' .. <::tuse 0 <). Kavu:... el 01:1. l.sti erili.3e t?I'O ' ilec~·illt;,u. tu rd.J.;;;rta

kurniis, r:.1is vööi.o. kot;u. .11aj ka Vl.l.ludo all nin· viilude rääs 

ta3.... • Hoone kG:akel pdkneb k J:•g:: "' cendtxv Keskrisalii t, mil

le kvl.mu.rkviilugn k.::~. .... u.n on öhi-;:orpt: ee k<,A useharjast madalam. 

Viilt.tvalj as !)aikneb suure ,innal.:U1.e segrr1ent ... aare ga petik, mis 

lõik!:!b ke. iil !t ... rnii.Ji ja jat~t.ub ta::.;nduva ninnrna .r.:;3aliidi 

aein~L ViJ.ll1 peti~ussc n:ahul> võ::dlcm'ici suu..r nelinurkne ak ..... 1, 

koe t~l.sa.liidJ. petikusse aga 1- · js. poolka ... rc ujulise kõ~·ge 

regs p Jal:t.'ts. 2.hel pool u.st on risaliidi sein:...l ruumi veel 

hele 1d tsate 3-ruu.dnliselc akncle. Keskris<.:<lij.dis · vuoaJ.t.ul 

val le:Lame neinas veel k ~s se..ma suurt ja vormiga t· lliu.st 

väikese segmen:.. Jma. Hoone puremul tiival on .;;.g ki saste G-ru 

duliste skendegt... l:orter . Kõiki avasid ja petikuid raamivad ker 

gel·t eendUVb.d lamedad krohviäärised, ustal ka lukukivl.. Akende 
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u.l sl :td "' e .tr.ÕL'g ~el vöö t· ·o .... " <;;< loonet kitsa VE.hevöö. vea a 

on t -1 1· ssi tsictlilu .. .... -~.~iil.:. õU.g 

• I pool& ~ ~ .,.. ... 
muj ünc ushoovi põhihoo.t~e te.k:.;,. r e.r il et~a lii tuvud mitme-

su - ~eo. ctbihoonecl, ik su ·ed ning põhiehi ustega samast ma-

tE!rj aJ.is·c ning sanas stiilis. Kuke lau.dahoonct paiknevad hoovi 

paralleelselt. l~ad on väga pikud ja .massii ~Jed ehitused, mille 

~einud 1 ··o ud lõ hu. iu.d muaki videst, nu.z· .. .' , karrJ.iisid j e.:. avad e 

külje ag pun· ates ·ellistest laitmatus müüritehnikas. Sei

n· on krohvi..m ta. Hoonein katavad Õl: "ed 1 · tapeal.setega laas

tu..katte ,.a viilk .... tu. ed, is ots<;;:.Viill.l.des omnva eenduvaid rääs-

taid. -eeu on voetatud kuns ' iJtirase lõikega kujundatud konsoo-

1 dele ning vil.lukolmnurga tiptls on osal veel ...,äiJ.unud · ~U.IU'11e 

ou.i pits sarl.kapenni kohal. äljalõige meenut3b taimeroo iive. 

öige esiLdusli.kwn on !!,Q.Q.Y.~..2..Q..Q.J:!lJLkt:!.h. Tema rä~s uakarnii 

si all kulgeb lai astmeline tellistest hwru ~sfriis, mis vöötab 

kogu hoonet ituso nurgad on lao ud tellintest eenduvate jõu 

lis ·e nurga. ru.s-vik-kVacdl·iter4a. Sama.laadsett, kvaudrite -a on 

ääristatud ka akende j· L .dade uste avoo. ate t:f..;nduvad sillu-

seo or 1 <lllled a kc_m~e • , k~e'tud ·- a.L, jb karniisi a ning lw.;j un~ ~-

u Ge.t~.duva., samu i karniisiga k· ru iöt,u ... ud lukukivi .a. 

sed on -' o~ d e la .. eda iJ.luse<l . 

1u. &ter 

li crip e ja kujundusale liigendaVa seinapinna elu al·~. 

vade ~ujundua, 

kus ·· uures oone ü.ks kUlg ein 1 i :t.u rinontw..z·i. eed ehi·liused 

pä.ri.ne t.d .. s · • clgu est ja kuulu.vtAd historitsidtlikku stiili 

pnikneb eelkirjeldatud laudahoonete 

ga aralle~lselt ning ta on teo tatud nendega a~aloogses mater 

jali j stiilis nin ehitusper oodil. -ema katu sekat e mater-
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j aliks on vaid katusaki vi. Eripäraks on ka hoovi suunas paikne

v otsafaas adi all asuv avar kolmele küljele ava ud u.lualune, 

mille teetajaks on kolm massiivset neljatahulist telliskivitul

pa, kaunistatud räästakarniisiga analoogse hammasfriisiga. Hoo

ne see otsviil on pü.stluudadest ning tema villukolmnurga all 

on võrdlemisi hästi säilunud puidus ehispits. Ka teisel vii

lul on säilunud püstine puidust ehislaud azuurses teostuses. 

Üks laudahooneist asub ka eelkirjeldatud ehi s e taga

küljel risti, lõikudes ühe v:lisseinaga ringmü.ü.ri. 

Ringmü.ü.r piirab suurt ruudukujulist majandushoovi, te a kü.ljed 

on orienteeruvalt 250-300 m ning pe pargi suun·s ~anevate 

väravate paikneb müür is veel kaks suurt väravat. Kumbki neist 

on lahendatud mõnevõrra erinevalt, kuigi arhitektuuraed mo ii

vid on sarnased. Mõlemad väravad eenduv d .rnü.{iripinnast ning nad 

on laotud 1 tudega analoogsete kujunduslike võtetega: suurtest 

lõhutud maakiviplokkidest, raamitud tellistega hambuvalt. Nur

gad kujundatud tellistest rustikkvaadr tega, samas laadis 

ääriststud ka lai väravaava, mis kaetl.ld lameda kaarega laia een 

duva sill1.1aega. Sill1.1st lõikab lukukivi. Viimane, nagu sillus

kaargi, omavad karniisi, väravaava veel lihtsa stmelise palee

tiku. Värava külgedel t ringmü.ü.r laskub as melisel t kolmes tas an 

dis. Värava:l on aga erinevalt kae ud ülul t. Kiilgyärava kõrge 

sein on ääriatatud kahe tornilaadse nelinurkse sambaga, mis 

lõpetaud viilkatustega. Sammaste karniis on kujunda:ud tellis

test hammasfriisiga, mis tuttav juba hoonete juures. Sammas e 

vahel katab väravat horisontaalne katuaekivikattega viilka us. 

Väravaava kohal leiame aga raidkiviple.adi von olckeni te pere

konnavapiga, mida äär1stavad seinapinnast eenduvad sõõrpetikud. 

Väraval on ehi uad atum 1905. 

eine värav la1.1tade vahel on kõrge olmnurkviiluga, millel 

katteks Ule~latuva e räästastega katusekivikattega katus. Selle 
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välised s iltapaarid ja pennid on dekor tiivselt avatud ning 

kunstipär selt kujundatud sarikajalgade ja sarikaid toetavate 

konsool talade ga. Viiluvälj as rustikkvaadri te ga ääristatud. kaer

avadega kaksikaken, mille kohal Ubine eenduv ja lukukiviga sil

luskaar. iilukolmnu.rga all kulgeb hammasfriis. 

Ka rinS}IlüUr omab s alaadse tellistest hammas:friisi S-kivi 

kattega kahepoolse kaldega k tuse all. Müür on laotud 1 u adega 

analoogses müüritehnikas, müüri kõrgus küündib kuni 2,5 meetrini 

R~DJlüüri põldudepoolses nurgas paikneb ainulaadne ehi tu s 

- kellatorn. Ta on setatud ringmüüri kõrgusele müüripinnast 

kergelt eenduval.e soklile, mis kujunda ud tellistest hambu.vate 

nurga rustikkVaadritega. Sokli all on tellistest hammasfriis, 

samalaadne on ka kell~ torni katuseräästa all. Torn ise on nelja

tahuline, lao ud tellistest ning nu.rgad samuti kujundatud rus

tikkvaadritena. Torni neljas küljes on kõrge kaaravaga suur d 

avad. Torni kroonib barokse kupliga plekk-kii ver, mille tipus 

väga k~is sepistatud vardaga metallist tuu.lelipp. Sepis on 

kujundatud eklektilises 1 adis ning spiraalide motiivide hulgas 

võime leida kaks habetunu.d ku.radimaski, tuulelipu.l endal aga 

puhu.va poisinäo-tuule siimboli • 

Kogu. ringmüüri suletud lautade ja teiste m ·andushoonete 

ansambli kujundus on seega ühtne nii materjalilt kui stiililt 

ning dateeritav väraval paikneva raidkiviga (1905), seega päri

nedes põhiliselt XX saj. algusaas ailt. 

Teise, suure hooneterühma moodustavad viinavabriku ja 

-keldri te juurde koondunud su.u.r hoonetegrupp ai tade, abi- ja 

eluhoonete a. Dominandiks on: 

Viinavabrik, mis on suur, liigendatud, kahe kuni kolmekordse 

telliakivihoonena, dateeritud ehitusaj·ga: 1909. Hoone on kujun

datud rikkalikus eklektilises laadis, kusjuures võrdselt on 

lahenda ud kõik neli fassaadi. Sarn aed on pikliku hoone kõrged, 
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kolmekordaed otsaf ssaadid. Esifassaad on vähem liigenda ud. 

Horisontaalselt kulgevad hoone madalama soklikorruse kohal va

hekarniis hammasfriisiga, mille lõikab läbi fassaadi kesktel

jelt küljele nihutatud kõrge ja eenduv masinatesaal. Ka pea

korruse akende kohal kulgeb lai vahevöö k niisi ja hammaa

friisiga. Kõige jõulisem on aga profileeritud katusekarniisi 
I 

all kulgev hammastriisiga vöö. Väga oluline on märkid , et ena

muses on kirjeldatud friisid ja karniisid i1lusionistlikud -
-

nad on valmistatud puidust, maalitud tellisekujulisteks n~g 

kinnitatud tellisseinale. Samas laadis on teostatud ka osa 

akende ääristest. ·~asinasaal.i vertikaal on kolmekordne, teda 

ääristavad, nagu hoone nurkigi, tellistest laiad nurgaliseenid, 

mille pind laieneb alates teisest korrusest, samuti liigenda

takse liseenide pind. eed nurgaliseenid lõpevad katuse kohal 

nelj tahuliste sammastena, mille külgpinnad lii endatud neli

nurkaeta petikutega ning mis J-õpetatud laia profileeri tud kar

niisile ja hammas:friisile toetuva plaadiga. · rj eldatava :fassaa 

di aknad on erinevad igal korrusel. Soklikorruse clolad omavad 

laiu, eenduvaid puhta vuugiga laotud telliaki viääristusi, kus 

kõrge kaarega ava lõpetab eenduv lu.kukivi. Samalaadaed kaar

aknad on põhikorrusel, selle vahega, et vaid tublisti suuremad. 

Akendel on siin eenduv aknal~d, mis toetatud astmeliatele ken

soolidela akn ääriste pikendusel. Osa kirjeldatud äär1stest on 

taas illusionistlikud, puidust. Akende vahelisi seinapindu de

koreerivad rombikujulised eenduvate äär1stega pe ikud. asina

saali kaks alakorruse akent on erakordselt kõrged, nad lõikuvad 

läbi kabe korruse. Saali väljaehituse lõpetab sammastega ääris

tatud madal kol.mnurkviil, mille viiluhaxjas samuti analoogne 

sambakujuline haritornike, Viiluvälja dekoreerivad aga s uti 

kaks rambikujulist petikut. Analoogsed kirjeldatud fassaadidale 

on ka o sa:fassaadid. Siin vaid lõikuvad madalasse 0 SVJ."ilu 
tei-
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se korruse vahekarniisi kõrgusele kaks haritornikest. Nende va

hel on horisontaalne ehissein paarisakn~ga. Keerukam on järve

poolne viinaköögi fassaad, kuna siin kogu hoone pikkusalt kul

geb pikk ühekordne väljaehi us ühepoolse kaldega katusega II 

korruse joonel mitmete v .. ljaehitustega veel sellel katusel. Roo 

net katavad väga la.medad viilka used. Ehituse ü.hel nurgal paik

neb kõrge neljatabulina telliskivikorsten, mille alaosa kujun

dattld soklina. Omab jõulise, astmelise vahekarniisi ja nelinurk 

sete petikutega liigendatud pindu. Jõulise karniisiga ja hammas 

friisiga on lõpeta ud ka kors a tipp. 

Seega on meil tegemis omalaadse his oritsistlikus s iilis 

eklektilise ehitusega, kus kunstilise mõju saavutamise nimel 

loobuti materjali loogikast ja. soliidsusest, mis paistis silma 

lautade ansambli ehitamisel. Hoone osalt m .. ma jäetud, osalt ka

sutusel korteritena. 
I 

Ait-kelder-õlleköök (?) on liigendattld ehi us, mille eriosad 

püstitatud eriaegadel. Vanim ks võib lugeda õllekööki (?), mis 

on krohvitud seintaga kivihoone, kaetud kõrge S-kivikatte a 

kelpkatusega, millel kitsad üleulatuvad räästad. ~tuse harjal 

tõuseb mitte kõrge neljatahuline telliskivikorsten k niisiga 

otsal. Hoone aknad ja uksed on kergelt kaar · a sillu.sega. See 

ümberehitustega (mõis~aegsed) moenuta Qd ehi us võib 

pärineda veel XIX saj. keskelt. 

gselt 

Hoone kohale on mäerinnakule risti tema pikiteljele liide-

ud võimas keldrihoone, millele pea~e ehitaud suur majruld~shoo 

ne. Ehitus on tell.stes , krohvitud seinteg ning kaetud viil

katuseg , katteks S-kivi. Ka useräästad on 1 alt üleulatuvad, 

tema äärmised sarikapaarid on lahtised, kunstipäraselt kujunda

tud sarikaj algodega, ennide ga ja sarikat toetavate konsool t la 

dega. Katusel on tellistest astmeline hamma friis, mis otsviilu 
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all krepi ud. Samalaadaeta katustega on kaetud hoone esik~ljel 

Paiknevad kaks eesruumi pääsuks keldrisse. Uksed sinna an 

vooderda ud ruutkalasaba mustriga. Hoone aknad on väikesed, 

6-ruudulised, tube on ka lakas, hoone ots el. Hoone võib päri 

neda IX saj. lõpust õi sajoodi ahetuselt. 

Temaga liituv väiksemad mitmesugused m japidamishooned 

(kuurid, väikesed a.idaruu.mid jms.), mis lii uvad juba väikese 

m jandushoovi ~ber peahoonega. 

!öölistemaia samas rü.hmas on pikem puidust ühekordne hoone, 

mis vooderdatud rõlltl udadega, nurged ü.le löödud püstlauaga. 

oonet katab üleulatuv te raästastega ja 1~ stukattega v·il

katu.sega. Aknad on kitsad, -ruudulised, ääris atud laiade 

piirdelaudadega. Hoone on XI sajandi lõpu või sajandivahetuse 

ehitus. Analoogilisi töölistemaju on mõisasüdam1kus mitu. 

Kui ti (?) moodustab suurema hooneterli.hma, mille tuumikuks on 

k s paralleelselt aaet·tud ja nendeea risti 11ikuv maakivint 

ehittlsteriihm. tüiiri tehnik 1 t ning s inapindade l.iigendatusel t 

kor avad kõiki laatade juures kasutatut, ainult lihtsustatu1t 

(eendur , hamouvad nurga kVaaderlieeenid, akende ja uste tel

listes~ kv dr"tega äärised, lameda kaarega eenduvad avade sil 

luoed, 1 a:rniieid ha.mmae:friiniga jms.). V iilkatuse-i avatud 

····rmiste a.rikapaa.ricle penn ·d on viiluko1mnurgc tipus keeruka 

murtud lahenduseg ..... , kus tekkinud koliTtn.urksde vahel äide-~.~ud 

kauni .Pt: idt -t ehispi tsi a. ivatite rühm omab kõrge neljatabu 

li s e tell1ski v· kOJ~ tna .. mille ots lõpet- tud vööde ja lai een

duva karniisi a. Hoone pärineb XX s!':lj. t gusveerand:l.st. 

ehi on suur ja masaiivsete propor aioonidega lõhu ud maakivi

ehi us, mi11e avade külgedel ja nurkades koha i kasutatuu ka 

telliseid. Kogll h onet tab lai ja m alam kt;;l tlla, katteks 

laast. foonele on hiljem juurde ehitaud risti m dalem kütte-
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ruum, mis põhihoonega samast materjalist ja teostuses, ainult 

.. elliseid on akende ja uste juures kasutatud rikkal.ikwnalt. se 

da hooneosa · tab lc..:.astukattega viilkatus, kuhu lõikub kõrge, 

rohvimuta te~listest neljatanulina korsten, lõpetatud sama

laadse ruske karniisi a, n~~ ku~vatilgi. Seega võib lugeda re

helloonet .... - uaj. lõpuveerc.:U.tdi ehi us ks, juurdeehitust aga 

mUnevõrra r~lise aks. 

~ on väga suur ning laieneb suurele maastikualale. )õlti.osa 

moodustab pikk parg:i.ala, mis toetub küljega Maoste järvele, on 

teisel küljel raami ud pika s~ssesõidutee alleega ning tema 

kõrgemal otsal paikneb peahoone. Selle pargiala lahendus on 

va akujuline ning väga kõrge tasemega. Autoriks on pargi. arhi

te ... t phal t. Peahoonel t lähtub parki ku.jundav pild. teJ.g, mis 

laskub kergelt lainj aJ. maas ikul pika välj akutereana. Iga väl

jaku äär on kujundatud erineva värviastmega puu.derühmadega, kus 

juures peahoone läheduses valitsevad tammed, pärnad, kaugena

vatel väljakutel aga lisanduvad tammed-nulud, kased-kuused. 

ahetult peahoo e ees leidub elupuude rühmi, väljakute äärtel 

a kohati on puude tüved maani suletud põõsasrindega (siberi 

kontpuu jt.), kohati aauurselt ~vatud. Kontrastaed puudegrupid 

on vuldavalt s~urem tea, tiheda seadaga rUhmudes, üksikpuid 

kasutatakse vaadete aktsenteerimiseks vähe. Tähelepanuvääriv on 

asjaolu, et peahoone ei ole uvatud järvele. Vaade veekogule 

avnneb alles pargi lõpus, kus iihe äljakll kiilg on laial. t järve

le lahti. 

Pargi keskosas asub väike lihtne puitpuviljon, mis kõigilt 

külgedelt lahtine, kaetud lameda viilka usega. Katust toetavad 

neljatahulised pui tulb d, nende vru1ele kinnita~ud diagonaal

prussidega. Paviljoni m dal rinnatis on kujunda ud ristuvate 

prussidega Tulemuseks on 3Zuu.rne ehitus, rajatud koos pargiga 

XX saj. alguses. 
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Par i r~jamisel on kasuta~ud istutetud haljastuse kõrval 

ka ~:tin varem kasvan11d looduslikku metsa. 

Pargi teise, väiksema osa moodustab his oritsistliku il

mega v~ike regulaarne ehisaed Deahoone vastasküljel valitseja-

aja suun • See on poolkaarekujulise planeeringaga tasandatud 

ala, mis maj endushoonete poolt piiratu.d müUriga, kogu. kaarel 

pügatud kõree elupuuhekiga. Hekis on kujunduslikele telgedale 

pui~tatud teid ääristavaid postam~1te, millel profileeritud 

karniisidega laiad katte laadid ning neil semondist vala·tud 

pseudobaroksed ehisvaasid (enamus purusta ud). isaia planee

ring pole sti.ilunud, k kasutatud haljastusest on alles vähe

seid riismeid mõne madala dekoratiivpõõsa näol. ark on ka 

valitoejamoja ees, kus vabas paigutuses kontrastsetea rühmades 

t:.wuni, nulgi, vahtl·aid ja rikkaliku.l t sireleid. Siin pargiosas 

on ka väike tiik, mille keskel asuval saarel paikneb üksik, 

väga dekoratiivne ker -paju. 

Suur axkme ts asub Mo oste järve astaska.ldal kitsa ribana 

jäl·saku serval. Siin on suurepinn~liste rühmadena istuta ud 

mlinui, kuuske, pärna, saart. Parkme sa keskosas paiknevalt 

väljakult ·vaneb avar vaade järvele, mõisapargile ja otse vee

piiril p!..ikneva.le lo ssi taolisele viinavabrikule. Peahoone j är

vele ei pista. Kirjeldatud vaatepunk ·is on asw1ud mingi pargi 

ehi tu s, mille koh· le ehitatud laululuva. 

Kujundatud o k kauecm·id maastikuosi äksikute tammede 

või ammegxuppide istutamisega, metsaäärte korrastamisega 

( ääristru ine kaskede o jms.). Tähelepanuvääriv on, et müüriga 

piiratud maj ndushoovis puud pQuduvad täiesti. 

Fark ning pargimets on rahuldavas seisundis, esineb koha

tist võsastumist, eriti jarve kallastel. 

Külastatud viimyti 1976.a., pildista·ud 1968.a. 



28. mõis (Kathurinenhof). KõrvaJ..mõis, kuulub Räpina 
mõis"" juurde • 

.AJ.akü.la k/n, n Ranna 11 kolhoos ( .~. äp:LJ.a kihelkodd) . 

Peahoone on väike ühekordne puithoone, mis vooderdatud rõhtlau

d dega, nurkadel püstsed nurgalauad. Hoone on kaetud l ade 

üleulatuv·te räästastega j laa~tukattega viilkatusega. Sarika

te kannad on kujunda-ud. Hoonel on hoovifassaadis puidust sule

tad ning klaasitud eeskod a, .mis kaetud madala viilkatusega .. Ees 

leo ja viilul viimane sarikapt.ar j e. penn avatud ning ku.nstipäx a

selt tahutud. Kn viilu püstise laudistuse otsad on saetud hambu

lisel t. Hoone akn{j_d on keskmise suurusega, ruudustik on kaheosa 

lille: alumine pool aknast on kahepoolega ja 6-ruudu.line, ü.lem.i

ne pool ~isti peale asetavud ning 4 ruuduga. Samalaadne on ka 

lakatoa vke~ otsviilus. 

Hoone, mis võib pärineda vii.maselt sajandivahetuselt, on 

k autusel korterina ja rahuldav as seisundis. 

KQ_rvalhoo eist säilunud vaid üksikud l.. ... uduhooned, neist vaid üks 

-terv-m.a. 

~ on väga pikk lõhutud m akividest krohvim::..ta seintaga ehi-

tus, mis atud ltiade r~ästas$ega laastu~ ttega viilkatusega, 

otsviilud la dadest. uakivj.st iiU.ri pinn:ü noodustavad tugeva 

kontrasti eend v· te lui de krohviääriste ~ võrdlemisi suured 

aknad, n ·11e1 kergelt kaarj d sillused, aknod on horisontaalsed, 

(-.cuuduga. Hoone on ilnH;el t ühccaJ.ine peahoone a. 

~puudub, on 
4

euhoone tanaküljel avar aed, mis kaetlld vähes

te dekoratii.v_ õ\Jsaste._· ja iiksikute pau eg . Pe oone, asudes 

mäerinnaku.l, on msa -t"lkku ava ud. 

Külastatud ja pildistaLud 1972.a. 
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29. orval.mõis, kuulub arste mõ~sa juurde • 

.... lgjärve k/n, saver.na kolh os (Kanepi kihelkond). 

Pee...boone on hävinu.d. Temc. kor ... al usw1 u "!;aJ.u. pu.i tela.mu. 

KQ,rvalho neiGt o a v id a~emetcno., or;a ag" s;.;.ilt ud. Tähtsamad on: 

.J:_ ~aLivist ro • m<:.. ei s ir ... \õ;g& kompa.k 1 e boon , ·11e uste 

üh... ise.~ lt•o Lud telli>,) te s • ellis·~.est on ka pool -iilud. Hoonet ka-

t b üleula~ v~ e rääs asteg~ pool elpkatu.a, mio esiseinas eendub, 

moodustades ki ... sa u.lu.aluse. ai.uf. toetab ulualuse ohal laetaJ.a-

e ik,_;ndu -na one ol · al .s i , lagi lao ~.;Ud lõh · utes • Aida hori-

on aall~u i~ use ~ uksel vaasi otiivig lu. usil oone võib päri-

suj. kes el t. 

~ on kolneosalir._ hocne, mille iihel otscl suur rehealune, kes

kel rehi nin teisel ots -~··ölia ltorter. Hoone rehealune oa .... on 

telliskivist ., estide ga, .mille vahed villi ... nd rõhtplenku.dega, rahe

osa ke kel on .miiü.ri ud krobvi tteta maakivist. 'lamupool aga pllh

a Vllugiga tellis · est. Hoo .... -'le t k ab õr e laas·tuk .... tte a kelpkatus 

iileU.lõ." ·u "" e ruasta.stega. 

Pcr k puud tio , on v ... id väike ... ed. 

Kü.l t . '1" • d 1C'72 ··asau Jt..PJ.a.~saL -:;~ .::.... 
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30. rvalmõi 

Ranna' olh s ( e 
1 .u.;eEksi mõisa jLu.trde. 

a kihelkond). 

on vä~ ue ühekordne telliskivihoone, lakatubadega, 

...... e . , kr o i·., väli scin~e0~. Osa hoonest sisse lange 
n·d os v.i.iL.a~.~u.s g·, k t· eks laast. Al. e 

1~ : ol el:k us. s puikne tib las e v ede-
a, ei ole ~u d, 04 -ru.Qdulise. ~ol iilude o kahelpool 

uba e · aid rombi ·ulised laka ad. oon võib 

st. • .L u r~ u.is • Os h one oli ka~u us 1 kor eri ten , 
oa~ r ah jae ud, osa si t>C lange: u • 

~·ikes-..o .. o P' ses rühmas osahoone ümber, orie.u

r:~~ yw.teelo. ooned on aa ula~~sli·ul ~ asuj Qmber 
chitJtU'. Oluli em~1 ohivU am: 

f!Dt- pLk eh'tu"1, mille seinrd on ehita~u ili ja telliskivi 

d s tulnadega, l!lJ.lle vahed tt:.idcttld rõhtp""lkidega. Pal.ksein-
es e.uur aknad. Hoone katab laas tu- ja et rnii tkattega viil-

kGtus. ~a VÕiO pärineda XX saj. a~gUSC t VÕi eelmise lõpust. 
P.naloogilise ehi~usviisiga on veel üksikud eh1'used majan

dush•)one e rühm ..... s, mis kao ud kelpka uste 

_erlf p udub. on vC.:.J.kc leht·)uude rid peahoone ee·~ maantee ääres 

oirelite rUbiDi eahoone ümber • 
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31. 0 VA mõis ( aldeck). "ü limõis. 

Suuremetsa ~n, Orava sovhoos (Vas aeliina kihelkond). 

~ea.hoone on kahekordne pikk kuid kit as telliskivihoone, mis 

õenäoliselt oli algselt ahekorune ehitu.s. iloonet ka ab ilmselt 

veel hil~s ma päritolu a eh ne vii1k us, katteks eterniit. 

Hoone esimene korrus omab k1tsaid aknaid, mis asetatud neli

nurkaesse pe ikusse. Fe iku sillQs väg lameda kaarega. Teise 

korruse aknad on aseta ud e i ese korruse ake11de kohale, mõned 

neist potikak ndena, akc~ae kohal on murtud frontoonid. Korrus

te ahet markeerib lai vahevöö. Hoone 'Õib tervikuna pärineda 

XIX saj. III veerand i st, cend e murtud fr on oonid viitavad ek

lektilisele laadile pseudo ooti vormides. loonea on kool, ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole mõisasüdames arvukalt säilunud, kuid neid 

leidub haju atul t maastikus mõisaaiidames asuva järve v· staa

kal.d al. Olulisemad on: 

Ait-kelder on maakivist maasiivne ehitus, millel kerge krohvi

kate. Hoonet katab laastukattega poolkelpka us, mille räästas 

omab profileeri ud k niise külgfassaadidel. Otsafassaadidel 

ka us üle seinapinna ei u.latu. Uksed omavad lamedaid kaarsillu

seid, uksed on osalt vooderda ud ruutkalasabamustrid lau.dadega. 

Avad on äär~sta ud lamedate laiade krohviääristega. Hoonet võib 

lu eda XIX saj. I poole ehituseks. 

Senikoda (?) on lõhutu.d maakividest krot.vim· t hoone, mille 

avade kiiljed ja seinapinda liigendavad liseenid 1 otud ellis

test. Ehitust k utab S-kivikatte a poolkelpkatus, millel lihtne 

laudkarniis. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Viinaköök-moonaka e maja (?) on järve vast skaldal pika maaki-
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vist hoonen , mis k e ud 1· · stuka ·~e a oolkelpka useg • Sel-

lel ü.leulatuvt;d karniisideta räästad. ohvimata seina-pinnas 

eralduvad ilmekalt avada ääri raamiv lamedad krohviäärised. 

Hoone võib pärineda IX saj. kesk lt. 

V:aJ.~sej am ,i a (?) on ebamäär&ne vanem ühekordne ehitus, mis 

ehitaud algselt puidust, hiljem korduvalt rekonstrueeritud, 

edavõrd et kaotanud algse ilme. Omab laastakattaga poolkelp

katuse. Tähel.ep uvääriv on, et hoones on säilunud algse vana 

.man elkorstna osad, seega vanem ehitus võis olla XIX saj . al.-

6 se hoone. 

Perk ei ole ~uur , o. pikem vähe~te põliste puudega aed, mis 

jät.-b rinnakul asuva peaboone aastiklru ja eelkõige järvele, 

mis asudes mõisa süd arne s omab seda kujund ava täht s • 

Kül tatud viim~ti 1976 •.• , pildiatatud 197l. a . 
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32. ois). "ii limõis. 

Verio a lr/n, Veriora sovhoos ( ··pin ihelkond). 

hoo eist alles Uksikud, kuid suured ehit~sed pargi äär

tel. P~igu s on võrdlemisi ansambliline. Oluliaemad on: 

~ - kompaktne maakivist hoone, milles kasuta ud ka tellist 

(lioone nur.k:ades, vade kill edel, räästakarniisis). On varem 

omanud õhukese krohvikat e. oonet katab -kivikattega poolkelp 

katus, mis omab lih sa profileeringu.ga räästakarniisi. Hoone 

võib pärinedu XI saj. II veerandist. 

Tall-elamu (?) on ~uur nin massiivne maakivihoone, koosneb - -
kahest poolest - elamust ja rehest (?), mis krohvitud välis

eeintega ning tallist, mis krohvim.ata välisseintega. Viimane 

o ~võib olla hilisema puritoluga. Siin poolviilus ja avade kiil 

gedel kasuta·ud tellist. Hoonet katab kõrge S-kivikattega pool

kelpkatus, millel tuulekastilaadne räästakarniis poolviilu kelb 

kolmnurg all · hoone külgfassaadidel. Poolviilu kü1 del ka

tus on seinaga samal joonel. Lai uks talli on sillatud madala 

k~are a. Hoon~ võib lugeda XI saj. keskpoige ehituseks. 

Laudad moodustavad hooneterühma, mis kaasaj ulatusliku! re-

konstrueeritud. Uks 1 udahoonei~t on säili 1ud veel maakivist 

kroh imat~ seinad, katuseks on laastukattega kelpkatus . I1mselt 

olid põhihooned XIX s · j. keskpaiga ehitused. 

Park on väike, harva seaduga istutatud lehtpuudest, kus eksoodi

na e·ineb lehist. Park on sedavõrd kahjusta ud, et ta komposit

sioon ei ole maära ·av. aanteel ääristamas teed kaseallee. 

Külast ud vi~ ti 1974.a., pildiata ud 1968.a. 
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33. F.A Tsi mõis /Pcrtslmõi~ ( Parzi.mois). ilü limõis. 

õlvu k/n, P!:> tai -kl. kool ( Põl .. lc.. kih lkond). 

oUurem telli .. kiviehi tus, mille seinal 

leo ud puhta vuugiga. Omab osal1sel vä1jaehitutud lakakorruse 

Hoone kujutab ~chipl~anil pikka põhlltorpust, mille otstele 

ris i ehi atud risaliithooned. iimased esifassaadis ei eenda, 

vaid taga:t'assaadis ükn neist eendub seinafrondist, koos temaga 

·ga osa põhikorpuse scinapinn· st. eega ainult hoone viilkatu

aed moodus -~vud :1õrdse h..,.. j ak rgu.seg 11H 11 -tähe nin ee:,i- ja 

tagaf'assu Ad id es om b hoone otstel kol urKViile. Hoone esi- ja 

tng· fL.CSa<-. .. e liig d u ·ta ·as· hoidlik clle-vöö end e kohal ning 

k n1io t lliste~~ · s~mel~s~ amm sfrii i a viilukol lurkade 

all ning viilu. kü.l edel. Viilude nu.:rkude..!. on madalad samalaad

se karniisi ja fr ii siga nelj tloaJlUlised seinapinnast kergelt 

eendtlVsd chictorr ... ikcsed. Nende t.t.ll os1 hoone nurkadel tagasi

hoidlikud nu cliseenid. :õlemi :fe.ssa.iii 4 kolmnurkViilus on 

igas 2 lakatubade akent, üks aken av eb katt.'.se väljaehi ·isena 

mõlemil ots assaadil ke.ttlse keskel nJ.ng 2 põhikorpuse katasel 

esi:fass ..... adil. eed väl·· aehi ased on kaetud viilkatuseg ... , mil

lel ülenlatuv·id räiistad j· 1 ad rü.ästa tormil uad. Ka esif s

saadi ning ots- f'asr;aadid põhikorru.se ~ -d o enamvähem siim

meetrilia el t paigutatud. Aknad on kaetud kaurega illu ega 

nin on äär1st tud l..:its·· .. eenduva äärisega, omavad 6 ru.utu. Pea 

· u.ks t..sub esifassaadi keskel ning tema es paikneb madala viil

katusega lahtine sammaspalkon, mill~ k~ :1st toetavad lihtsad 

neljatahulised pui tulbad. Palk nist lasku ki s s kõrge trepp 

ettesõidnteele. 

Hoone on seega kl3o."itsisiAile lähedases historitsistlikus 

la dis ehitus tõenäoliselt IX saj. II poole lõpust. Teda kasu

tatakse koolin· ning ta on heas seisundis. 
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Kõrv arvu.k , ei moodusta selgepiirilist ansamblit. 

vaid p~iknevad mäe elj diku jalamil, kusjuures peahoone asub 

s ljandi.ku. harjal. Olulise ad on: 

~ - au ' ~aeki jst ehitu~, mill 

krohvitud. Hoonet ~tab et~r ii 

scine~ind v rem õhukeeelt 

t a poolkelpkatus. Ehitust 

kaos· jal üm erehitustega moonutatud. lgne hoone võis pärineda 

XIX saj. ke kelt. 

& t-kuiva..ll, on väike lõhutud maakivist hoone, ille aknad ja uk

sed äeri t""t.ud hambu alt ellis ivie;a. ein~d on kroh ikat eta. 

' i tu s u a e r rniis. rääs ·as· ega laastu.kattega 

poolkelpka 1s. oonel on lameda ka rega kaar ~aed, mis voo erda

ud rison aal-1· uisu eg • u~ ~til on osalt tellis est, 

osal p idust ~~ulu uskors , mille ple äär pi silise 

vä jalõikega. - · us on d· teeri"'" raidkidg· .v. ".( ü.thel), 

Tall f?) on väike mt.akivi ehi--us, mis kõiges meenutab eelkirjel

datud ( üüritehnika, roa erjal, katus jne.). Dateeritud raidkivi

ga: 18~7. • 

~on kõr e nin pikk lõhutud m·akivist eh tus, mille avade 

kQljed lao ud tellis~est, se· _d on krohvimata. Hoone omab 1 ud

viilude a viilkavuse, millel kattek laaet. Hoone võib pärineda 

vi ·ruaselt sajandivahetuselt. 

Tõölisela.mu rehe~ll.u.seo-& en p idus·t , voode.rd tu. rõhtvoodriga ni.nt 

kae~ud seintest kõrgema oolkelpkatuaeg , katteks laast. Räästad 

on l ·aa, Uleul· tuvcd. Esi~assaadi keskel omab hoone ulu use. 

Aknad o väiksed, .iiratud laiade piirdel ud&dega. Ruudustik 

koosneb kahest oa~st - all ~"ü1epoolega 4-ru.u.duline osa, ülal 

risti 3 ru tu. Hoo~e võib pürineda XIX saj. lõpu~t. 



, 
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Park omalaadne sellepoolest, et ei asu vahetul peahoone ümber. 

Hoone a ub korgendiku. harjal ning a on mao ikku avatud kõikide 

~assaadi ega. oone tag· on laskuv terrass~deg aed, kus kasuta

... ~..ud deKora iivpõõsas es e tk • Ka hoone ees on e tesõidu tee 

··äris Ga uud .ne · J.de "'• P e Ka e e te on kuju.n a ud poolkaarekuju

line mu.ldterass, mis sam· ti piiratud püga ud hekiga. Pargi puis

·tu . ga ma t~ a e con~; v el, kiin.ka · uJ.a.m.il bõreda istu tu s

viisi a v, tratest ja tammedcst, oknspuudest kuu" • Siin leidub 

k r ·~ 1 ar eid elementa nuuderida~e a. Peahoone taga orus aga 

vool b ~õzi, mis veoivcski paisu atud j~Vcks. ema kallastel 

1oodusli1ru t me ·aust stiil tatud põlioE:)id kaski ja mände. aega 

on p lt se ras iilis, p:· il euee X saj. lõpust osa hooneidki! 

Par heas seisundis. 

.. la "atu· viimo.lii 1973 •• , pi.ldl. -'l.ia 19 8. a • 



• 
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34. rimõis/ ( erri t). üiU tlim.õis. 

Põlva lr/n, "S". Vild . n m. koJ.L.oos (Põlv~ kihelkond). · 

P .. ru oone on ·.kk ü.l cko:rdne pu.i t oone, mille p emal tii val. osa 

ta~;u.d. Hoone sei.r.' .... ;.d on veo erda tuc : orisan taal.lau

dis usega. 'i'!;u.s.J -i.l.tab leastu..kattega kel lcatus, mis lammuta

tud ~oolcl muudetu viilkatu eks. Raästad on itsa karniisiga, 

mis dekoreeri tud he unaslõike a. .Aknad on kõrged ja suured, 

E-ru dulio d. eid äär1stavad profileeritt.d piirdel ad, mill.e 

ü.lanu..rk des lihta<Jd rosetid. .oone on omanud esifassaad ·s pal

koni, mi- k sajal ü berohitusega moonutatQd. Samuti on asunud 

paJ.kon hoone ta ekilljel ü.hel äärel, l~a see on kinniseks ehitOllli 

se~ moo u. a:ud. · i s või't> pärineda li saj. III veerandist, 

on k u u tÜ a.dtn.inistiivbu.umidena ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõioQsUdamikus svurel arvu], kuid algse ilme 

on säili~ ud vähesed. selgepiirilist ansamblit ei moodusta, 

kuigi paiknevad ~ sionaalsetes rQhmadea. Olulisemad on: 

.ill- on massiivne krohvitud seintee- maak"vihoone, mis kaetud 

kõrge poolkelpkatuse ga, katteks kaa...,.- ··al eternii 't. Profileerin

[)lga rä""stakarniis on c'"ilunud peolviilu kelb<J.kolmntU'l~o :ll. 

Hoone esift ss·· i iF. tel olid 1 :med a t..ar~vae .... uksed, .adllest 

säilunud üks. ·'elle vooder o r.-:.utk,ü, s~baruu .. ri"', lukusilt on 

a a b~~·okse la enduseg· • :selle :fassaadi kesl el· peikneb aga 3 

~v eo. kaari.., tu. mille kõrGete ka te k ad toP-tuvad mOO.alatele 

kuid massii veetele nclj:::.. tc.;JlUli tele piilari tele. aarte kanna 

all on profileeringu.fa taltunivöö. See ehi tu o d te eri tud ba

rokse lõ1kee metallist tuulelipuga: 1777. em~le on hiljem, 

XIX s~j. lõ ul esi üljele ehitaud juurde kuiv·ti kiVist kütte

ruum viiikatuse aJ.l nin pun test te11· stes , nelj ahulise 

kors~~oa• Aida katuseh rjal on aga paiguta ud 1 ud es tuulu-
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tuskorsten plekist kiivriga. 

Lattt CXl :JUUren lõhutu ma ·i vid t kroL.v · a ehi us, mi lle la-

meda kaurega €llda ja uste ehi .. Li ni el ka uta ud tell.ist. oone 

k~t~b kõrg viil · tus. ~ni ust on oluliselt rekonstrueer~tud, 

t ma alg!=-tet e itusae()'a rl t erib tuulelipp: 1.~10. 

Viinaküük (?) .~.. s""Ul' e ü.hek rdn aakivihoone, ~is omas ruume 

kt~. luk S OO!le 0 • Ehitnot k~ttn.b nU.i.i.d osalt --:l.ssel. genud 

S-kiviKstve a ponlk l~kut s. K us omab jõ li~e, stmeliae ning 

kr h i .. IJ.. arniici peolviilu kelbaltel:mnur 6 all. lej:·änud rääs-

taJt:r :rnii co· d 1 nd a ud. l.. ... is pui ust uul-kas i.; in · • Hoone sein tel 

kivide vahe 1 · n.l t krch 'i tud. nine krchvil)inrl hoolilt:cl +. dekoree 

ritun kivikil uc1eg .... Hoone nur 6 ad on lai e k:::ohvitu.d ja valgen 

da"uä hi.U'ga.J.i.3eenideg~. Väga laiad on ka uste j e. ake!l.de ve.lgen

d tLl. krohviä""ri{jed. Jr.n .... d on v~·kesed, ncl:inur .. .:..,ed , uksed see-

vas ~ kat.. ud lameda l:u3.l'cD ......... Jli·~;nc or:.ab hilise <;4 kõrge tellis-

kivikere a. Hoone on seeg•) heade proportoioonidt,.;ga XI s· ·• 

kosltp... B VÕ. I poolo ehi tt:.s. 

A2:1 - or väik m, osalisel e hilj .... r.a Um. ... t)rehi tu:t.ur rõhtpalkhoone 

1' sa r~s ur aga. oone~ e~ b ~ astuk ttega poolkelpkatu.s, 

millel üleula uv räästas. oone esiküljel eskosQs lai ~ualune , 

m.ill.e 1· e kannab uidus1i ü.marpos~ . oons võib olla XIX saj . 

II pool alguses ehi us. 

all (?) on suur maakivist krohvimatn seintcg< hoone, mille -
nurkadel, av de külgedel jq kaaris ·us kasutatud tellist. oonet 

katab kõrge, la s akattega poolkel katu • cellel kUlgfassaadide] 

tuulekastilaadsed laudkarniisid, poelviilus aga tellistee ro

~ileerin uga k niis kelbakolmnurg~ all. Peolviilu kUlgedel 

räästas ül€ se:i.napinn· ei ll.latu. I oone nu.rgad on kuju.r.. a ud 

lal.· e telliste s.., nur t:..alisee.nid en . Hoone keskosas paikneb ga 

3 · :V:;:.<"':.:t. k""uriatu ( .h...i ·in ) , m·lle kõrge k sillus d oe -
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tuvud kõr e ele talumivöö a neljatahulis ele cmm~stele. Sammas-

te 1..:lisp· 

vad ker .el t endavad lieeenid. ..lee on e ... i:fas e.adi äärel p ik-

1 e ·i "': Wü1ci.R·t ·· s. ~ee on kõ:t·ce kt.ttrc · ki1; r..s aken. Hoone 

L e<l"' TX s ··• III ec.:mc1ist. 

Sef{J.kod a paik.ne õiaa ii · est emal ;.;ü oru asuvas hoone-

terüh as. o O!L l.i • k.rob: i ... tu aki V i t r ü.:l!;· iQ. e hi' us, 

k e tud 1 .. a t 6~& p lkclp~ t seba. Ehi us voib olla XIX saj. 

III ·e.z·undi !1oone. 

Park on uur, a~ub kõrgel oru pervel, kus· avanevad head vaat d -
kauce e aa tjkku. Piklik park on peahoonega seotud vähe. Hoone 

ee on suurem poolt' gikujuli..~e väljak, hoone ta[,.:-~ erilist väl

jakut pole s~al on peahoone kesktelje~t kõrval a etsev pär e 

ruut, kust lgab pargi i sei ev kujunduslik clg - väljakute 

süsteem . argi süd :.:.~mikus. Jahendu:.;;el·, o park vab ·ujuline, puud 

paigu. tetud oargi äärealadel tiheda seadr~ a, keskosas grupi·vi, 

ku.sj uures vali tud on kontrastseid liike: amm, kask, vaher. Väga 

p~lju on ka ... uta ud tum dat vertikaali kuuse näol. Pargi tagaosa 

läheb üle s juv 1 t z.lrkmeta&lks, ku~ doro.i...neerib .mänd. Eksootidest 

on ka.ut tud el· uud, 1 hi t, nul~, esin-aLud on Y~ valce mänd 

mõne uulise gru in~. P k näib r · tuna XIX saj. II poole kes-

kel. 0 re. ulda .... s, eescs::!n k· 11-· a seisun-.is • 

.~.~ül<....st- lld ju p ·ldistatud 1971. u. 
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tf n, • • ..,~ ~i ni! ..• ... e 1h o.... ( PC::!. va kihelkond) • 

1 ' -tu. J.· .·t-41 t =<,;; .. o::.., truce:r · tud kohek.o.cd-

oli suur ZI ki Tih.ooii , lcrchvi.t d seinter:a, ·ellerdatt d kogu 

so lil ~~et· tud pil~s+rid, lecd olid {~hoone nurkadel ning 

Kõryulhooneid on a.rvukal t, kui xo. s tU' osa neis on ka.asaj al 

Umberehitus·cga moonuta~u. OlQlisemad on: 

A~.! 'J n peab.oon~g!l s :::.maJ. piki t::üj el, ehi to kul e s. oa ..... s. 'ai-

ccnc o::;a on tellistest, õhukese krohvl.kibia~ viimistle ud sein-

ega 1 ai hoone, mis oli k&etud kivikattegu poolkelp-

ka .. Ll, ega. s-kivi kate on säilunud aida o s .... l~ .:i:J ·1 elli atud 

madalal ;·h.•Joolse kalde ·: o.tt sega ,illu.;'<le~rituocl. Oma3 ka ast-

meli!3i telli ... tsst räästak rn:'i.i.;i hoo:1e külg:fassau idol ning 

porüviilu k lbakolmnu:r•t;. tJl.L.. Väga pidulik oli hoone klassi t-

Je oli keskosas laia2 t ta:m-1 :;.tud pinnaga, 

.moocL'u:; .., ~s sü. tH :..i 11..1 .... lu.se. el le 1·a:...t. tcl&~ tiku ga lag .. ta.'1Ila 

c:r·deri samb· le 

m·swrunout. S .• u.l pu.u u' ·· "b '·'kt.J.!:!. ki.:ll on aga so kl iga 

b · a.::.. .Ana.looc-ilise 1~ e.adu sega sambad i)ailuwv .d ka hoone välis-

11urk·1d ,l bl veer ndsar .... a.~t'=~a. 'Pu.,,vate .,uitl~ngidega ulualuse 

uksed o.n vooderna .. ud ru• -t~::<..~.lc oabumustris l"i.U. ~istusega. 

~ell e le tõcn .. ol"' scJ t XI sa.i. I p( ole ke -k J r j atud hoo-

nele on liidetud ilmsel I.. s·1j. II ,Joole keskel Vikendus maa-

kiVi<.Jt e;eintegc, Yl1.S Vade juur S kasuta Ud ka ellist. üü.ri-

kivide vahelj.st krohvipind .. on dckorccr·tt,_d üvi.kildudeea. Sel-

le hooneosa ü.ks ots on lammuta ·ua. Hoone esisein on t 
aandatnd 



- 2- go 

ning oodustab samu t:i. ulualuse, mille ~age on algselt kandnud 

telliatest puhta vuug~go laotud neljatahulised Piilarid (slles 

üks). eil piilareil on ro 'ileeri tu. ka .nii• iga ka)i eel ning 

Vöö selle all. Ulualuse uks omab kõrge kaare, ulualuse seinas 

leidub k väike aegmentaken. 

Tall n.:id:.:t vastas o talllAtest õhukese rohvikattege pikem ehi-

tus, tteks c1i :Jl .selt oC"olkelpkatu~ mi"' • sendatud 

kaasnj" la ntukattega vi'lkatusek. Omab astmelise profiiliga 

k · . ~ r~F st2.kr.rniisi hoone kti.lGfassaadidel ning ool vi ilu celb a

kol.rnnurga all.. Poelviilu '""ll ja kUlged.el uleeb lihtne lai vrö. 

Hoone nurA-:.cäel paiknevad tar:;· sHwidlikua. nv.r apil"" trid, esi

külj coj.n~r-ind.u liigend av· d mõned kõrge kaareg· k arpetikud, 

ku.hu ehi tu:..u.., .nclj:Jl:c...ndil"'·-c" u.ksed. hoone·!; võit ~u.geda XIX saj. 

I ? OClc lõ ~ ehi~ seks. 

miner.n:·v.: k .s !,> ..... :alle l::;e ..rivi oo et. .u..r E:Lli on pikk 

tellist~s ·, 0'UY.~;;:so ·ohvil.:..::.. iga. se:L.J.teeu m""s .... iillne ehitus, mil-

1 l ... a .... :., :thoi~ · i u rcil· tnl~.~:r.niisi _, .... :-arni ~-ä. J·õr ~e oo el '"elplta.tus 

ka sel i'llikatteg .hi u du ~a ~ä ·en u.) d. Hoone on 

tõenL.olis ... 1 ... .i"..lX s ... j. 11 veer 1d1. ehi-;jtl.o. 

~öQl!ste e~ on pikk ning massiivse~e propor sioonidega tellis 

kivihoone, mi.Lle seinad müüritud pu.h1ia vuu iga • .tloone ühel otsal 

maj a.pid amisruumid. Hoonet katab st1.ures oo::1s veel algne S-kivi

k~ttega _oolkelpka~us, mi ei omasilmu orkav id karniise Ak

nad on väikesed, ki sad, 6-ruudulised avad. Ioone keskel asuh 

viiike laL ine eesk .:.a, mille viiJ.ka ust toet v liht ad puit-

tulbad • .no .ne võib pm .. incda X aaj III veer~ndis ·• 

A.edg~u~a. (?) on väike pul ho o•1e, mis raiutu.d ii.les ristnurgaga, 

hilj cm ooderda u.d lai., 1 u<le es rõln;voodriga. Hoonet katab 

aeint .Jt kiJl' e S-kivik 1 • a pool elpk v~ a us, mis oma lihtsa 



1 tl.dkar.n ii s i. Vä ke e 

ga~ ruudustik on allos 
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d on r~ami~ud l~iade piirdelaudade

kah3 oolne 4-ruuduli:ne, ü.lal risti 

kolm 'uutu. ~t hitus aikneb reljce~il, siis tema tagakälg 

asetseb kõrgel maru{iVisoklil. · itus võib pärined veel X 

saj. algusest. 

az·k ei ole sui.A. • n g -- ' 
i..:1 te ·~;iku.n. n,.. "lmcb pe one taga las-

1 • ·: - nõl 'J ·- l~~!w ) ii e · i ~·. 1::. 'tu tu. ·.;iisil t hõ,.. . nint:_ vr. ba-

ul . e .. e · bl.a v .1 -· c.k. a~;n ee on äü:·i ta Ltd o lee ga. Puude 

nb riJ'uni on lpa "!;ei -,te kõrv. lLooneto U.::nbru:=~cs ja vc.Jlel. P arei 

seisunt ra lt: c.v. 



• 
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36. Y.__A-l?IIG~lJI LJÕis ( 1 t-Pi0 t:nt). P.ü.ü tlimõis 

t epi k/n, K8l'lepi ~olhoos {Kanepi kihe_ko.nd). 

~ah~ on ühekordne krohvitud,telliskivist ehitus, millest 

eäilunwl pool. Hoo.~ on kaetlld kõrge !:-l'iVikattcga poolltelpk!ltu-

seg· ., millel uu.u·d. .... a.1:ikas n inc ilmek .. ~.n· of iiliga räüstak.:...rniis. 

Hoone Ki t 3:J.d, aga kõrged 

6 ruudulised aknad p ik!.t.eVod range e vahe:dega, puuduvaid asa."lda-

v8d petik ,r ad.. J.oone oli heataseme ine kJ.aosi taistlikus stiilis 

ehitus, tõenZloliselt Xla ~aj. I pooleke kolt või lõpust. Osa 

e i \.nst l..e.nu ~ · uj sel kor .erin ning heas ... ei~u.nCI.is. 

KÕl"v··.ltoone:.r.d e::. oJ.,.. ·" .. ;ju., Jr:J·_ ·t Om..t va:r· entl.d, orienteeritud --- -
Gl· :_isemud on: 

Pöölis.tc!laja - suurem uitlloone, .mis vooderdatud rõhtsa 'Toodriga, 

ntu· r.adc.l. püct.is .... d nu.rga.luuad .. Ehitllst ka'tab laastukattega ja 

J.r:ar.nii~:I.de .. a .."oolkeJ.okt;~.-~us. Hoone ak.n.ad on väikesed, 6 -ruuduli -

S€h:l. hoone o sal paikneb aga ühe sissepüäsu ees laht.ine pu.i t-

·Lulp •. dega palkozl. Ehitus võib olla XIX saj. III v erandi hoone. 

~11 (?) on väiksem maakiviehitus, k s kasuta~u. ka tellist. 

sc5~ad on l~ohvitu1. Roonel on o-kivik tt r,a v1i kutus üleulatu-

va e .räästas ega ning hrJris0nt_:.!J.loudistu.aec-a viilu(.. Hoone võib 

olla XIX saj. II poole ke&kel t päri• ~ v e · t J.~. 

or • eaho rH: L'l'" a.. ikus av n tud, 

tr:r. (' jl tl!'C · t 

võj_maldab lngP-·ir: 1>::og1.1 nõ va ju. jD.rvekallant !ruu.J UVC3 s pargina 

mõ:f.s' sUd J.:l::i, 1 ju 

Külas te. i.u.d ·j ünc.ti 1971. a., p.:.ld • t· tud l.;~E5. :1. 
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·;~=---=-. ....;;;.;:;..-.;;;. I ilck .. rv I '1 · f'.nsee) . üü tlimõis. 

järv .K n: P klcjaxve Inv~ii id • o u ( ... epi kih lkond). 

oa õrge ~o ikor useg· ja os · iselt väljaehitatud 

1' '~akor""usee; ü ·ivJ.ncc ~, millel ~.~sikiilje v sel poolsel 

el pu. U.o llel~o~Jn ris"l ·i 1 co .. 1". .Eb..:. b eterniit-

J .. a-- e a j ki t• .. ·. ste r·~·t• t::..~ tee a v~ ) ut . . hoo.t e soY"...likorrus on 

o·.;ü:::it.:...• 0 •. b .Jo kli'.: rn:' is·, illc l~oh:.!.l 1 ..... hvi u .. seinapi.ada 

~ l i _ii da ... ud külge-

r~ .. s • õ .• i.ko .. ·rane aknad o .1. b 'beo., ( -ruu.d •lised • .t..<...tuses paik-

01 tileUl<.tvUVad llint <:i.U.r!!lise. sari.r.:apaarid avatud, 

k1 j und· :td p~i tkaar . · • s~üii l,u (Jt;.. on t e .liku t ehi usega 

... 1~ em liide ud l'.:nhe ... ore.r.. P"l.n. i te b.i u.e, m1. s ~- le.mil korru-

s 1 k.J.~asi~ud aies u <... ... uC"es. 'I eise korru e t~ .... aireldegruppe 

kae ud dt. ~e me ... t • L uu oodzl a d pal 1 onisein-

~.el on osa k~ · ss ons r vsioone dekoratii s l't jäetud kat-

J.ocno on o;:)ee s j~ ai ~lb~oe ehi~~s, ema palkoni 

o ju a juugenul~ e ~unnu e~d, kuigi k tuse-

u unuus on 11eel his oritsis 1" kus 1· ~ · b eklektika. 

o ~ e o 1 .t6 as sel. s IJ.d~s, km u use.L i.nval.iia ·de kodu. el.amu-

!..Q.!:Y ..2.2oned a .. uvad mõ:i Sl:isiid · e~ er·ald s~isvo -rupin:a, Oll pai-

gu. LlCl vuldaval t sissesõ ·du tee iihcle äärele ritta, kusjuures 

enamuses ka o sasein e a liide ud. ks majandushoonete grupp 
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daval t maal·dvis , krohvü e ... nt.,.,ga ning ·~kiviga 

viilkatustega. äh t am.ad hooned on: 

is~~d k. su· u~.ou ·de l U.lgedel. J.il-

k tu BOd on l;:ae .. :..1. ·J. o.J·-k . '· ..._ nin~;., clur.m i..) al om:.~.lJ 1· udkaxnil.se, 

kuiva-ti o sJ. on :!:ä'is~ ;tl ül(ml uv - .. Um. d om V::;.o.. kergelt ee.n-

neda XJ.X ~t i~ li p ol.c li..ock 11.,. I ... oon~;: LC.Sll:nse .... veel mõned 

otb~t.d ss tiJ.it. m--· ··vis i.ntega. mc.ts•iivne hoone. '·~on kaetud 

lv. s... .t..tteg<ri poo1kelpkatusega, mis omab lihtsaid l~udkarniise 

pool viilu kelbakolmnll.rgt.. c.ll j f.,. külex~qsaa i.des. lJsuda aknad 

. õrgeid kaar-i. Laut on seotud 

eelkir j eldetud boone teg ( -3la.mll-kui vati) mütiriga, .milles kõrge 

:._~ tellistest laotu.d ava äär1stega ning lameda kaaravaga. 

Väravaava klilgede1 kau:rpe tikud, värav on kae ·tud S-kivikattega 

madala ko1mnurkviiluga. Laudaga lii llVad omaette sisehoovi .moo

dustades teisi, madalc..maid maakivist lulldahoo.aeid. Põhihlbone on 

tõenäoliselt teistes vanem, pü.rinedes XI sa·. eskelt. 

ehi~uskompleks~J mille keskosas 

asu.b k tc.kordne krahv~ tll.d seintcga Kivilloonev kaetlld viilkatu

sega. oo.~. el suu.:red nell.llurksed alr..n3d, f'-rn.,dt ga. Ka ehituse 

m. al · id osi ka avad Uleu.l ~u.vate räästasteea viilkatused, 
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Jm juur ·s k· "'" 1 .. "-> on nc.::.l ~ e o-kilT i. o:.tb:t"ik.ul on .ttõrge ja 

~rii iga, samala dsega on lõp ke korstna tipp. Hoone võib 

·· 'J.nedc • X saj. lõ,nLs ·. 

.ma eale ulatllv ellurem 

ma J. vi ja "tell.iocr ... i Luc. {utl.lscki..} on S-ki vi.t{· -.... ga lame Viil-

• ~:......:ll.., • .Kel.d.ri eo:l.se on lõh "'~ud m<,;<<:i.kivide- "' kr ohvikat e ·a • 

Av~ü~ k~ljeu aäris·a~uu 'ellJ.otega, kusjllures . s stel akendel 

on ··õ.cge kaar, uks.l ag lc ... me kaa.rava. ilus e ü.laäärel on 

avaJel een v ehis~arn).is. kse kohal aga aikneb Viilu.s tel-

iGvega Kllj~datu sõõrpeti •• EhJ.tu~ on ilmselt XIX saj. Vii

ma veeraadi hoone. 

o GlU', .. ~IJ.jut·· e~. ·~v ·-t Irl.Ormt:Lk _ S 'õr{j aJ.j <. St...U-

OfP l her r.u ..... toe ub k tt.nile Pikkjär-

..._. (lO k.r i..kb. 1-:-tr·· cl as tvcl.t peahoonest. 

Pll.U p .. ..:.kneVt. par ~i· .al i.Ul !j.ti vc· kõr ' oo "'eL su.lgeva 

• h 1a, k..,t.uta .. u.d on t 1i, leh · ·(:•id, v ~- r~.id · a nu.lgi. Parki 

o _ v·.i ~~~ ... ud. 1:od~.iku p :rioodil latusli tlJ..;, js koormab 

u. t. Pargi 

sci..:•; .. n.r c.r1 b.!' ... 

l i J. S '"7 

I • • 
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Ihamuru k/n, V. Sassi niin. sovhoos (Kambja kihelkond). 

Peahoone on säilunud ainult osaliselt. Alles on uu.em, kahekord

ne tiibehitus, mis ehitatud risti vanale hoonele vas~e otsa

fassaadile. Uus tiibehi us on puidust, krobvi tud ning kaetud 

plekk-kattega viilka usega. Katuse räästas üleulatuv, sarika

jalad kujundatud. Kolmnurkviilud kujundatud vabvärki imiteeri

valt, mille prusside vahed krohvi ud. Hoone suured, reeglipära

selt paiguta ud aknad on 6-ruudulised, ääriata ud Ulal ja kül e

del t piirdelaudadega, mis al.losaa pikend a ud. e ise korruse ake-n 

de ülaosa kujunda ·ud kõrge kaarega avaga, mis paigutatud krohvi-

ud seinapinnast eenduvaase pu.itpinda. Nende akende Ulaäär lõpe

tatud karniisiga. Otsviiludes on väikeaed nelinurkaed paaris

aknad lauapealse valgu.stamiseks. Kirjelda ud uus ehitusosa on 

lahendatud seega historit•istlikus stiilis, pärineb tõenäoliselt 

XX saj. algusest, on halvas seisukorras, osaliselt kasutatav 

kor eri tena. 

Vana peahoone oli keskmise suurusega ühekordne puitehi us, 

millest sä111nud jälg uue ehituse seinal. 

Kõrvalhooned asuvad võrdlemisi hajali gruppides lainjal maasti

kul suure ringina pargi ümbruses. Olulisemad on: 

Ait(?) - maakividest ja tellistest laotud müüride a krohvitud -
seintaga ehitus, mis enamuses sisse langenud, osa kaetud uue 

poolkelpkatusega. Hoone otsafa~saadid on sarnased, kujunda ud 

kõrge teravkaarelise petikuga, milles omakorda nelinurkpetik. 

Viimases paikneb väike nelinurkne aken ja uks. Petiku külgedel 

on kahel pool pilastripaar, mis toetuvad kõrgele soklile. Ka 

hoone kUlgfassaadidel on nurkade juures samalaadaed pilastrid. 

Ka usekarniisid ei ole säilinud. lloone on seega historitsistli-
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kus stiilis ilmekas ehitas tõenäoliselt XIX saj. II poole keskel 

Laudud moodustavad naljalt küljelt hooneata ud suletud sisehoo-

viga nelinarga. Hooned on akivist osalt krohvimata, osalt aga 

õhukese krohv1katte a seintega ehitused, milles aknad ääriata

tud osalt lamedate krohviääristega. Hooned on kaetud laaatukat

tega katustega. Kompleks pärineb XIX saj. II poolest. 

Tall on eraldiseisev pikk maakivihoone, mille seinad krohvitud. 

Aknad müüris on ruudukujulised, 4-ruudulised. Hoonet katab uus 

• eterniitkattega viilkatns. Ehitus on tõenäoliselt püstitatud 

XIX saj. I poole lõpul. 

Sepikoda(?) on maakivis·t väiksem krohvi.m.-t ehi us, kus asu

tatud rikkalikult tellist avade, petiku e, karniiside ja nurga

tornide kujundamiseks. Viimased suvad flankeeruvalt kõigil nur

k del, on kuuanurkse põhiplaaniga; vormitellistest laotud rikka

likult profileeritud sokliga. Tornide igas tahus on kitsad pilu

aknad. ornide kiivrid, nagu ka algne hoone k~tus ei ole säili

nud, see asendatud lihtsa eterniitkattega viilkatusega. ogu 

hoonet piirab rääs akarniisi ja otsviilude all lai pro:fileeri

tud nin liigendatud pindadega vöö, .mis kujund· b ka nurgatorni

de karniise. Aknad on igas :fassaadis 3-a..lcnaJ.ise gt"Upin.a või neid 

asendavate petikutena, kusjuures aknaid raamivad eenduvad tel

lisäärised, aknad omav d kõrgeid kaari. Otsviiludes on aga sama

laadaalt ääristatud ümarakr1ad. Seega on hoone historitsistlikus 

stiilis ehi Qs, pärinedes tõenäoliselt XIX s~. lõpuveerandist. 

Valitsejamaja on suurem maakivist ehitus, kus avaküljed ja 

hoone nurgad ääristatud hambavalt tellistega. Osa ~assaade kroh

vitad. Ehitust ki:ltab laastukattega poolkelpkatus, millel pool

viilu kelbakolmnurga all ja külgfassaadidel t gasihoidliku pro

~ileeringulfa tellisk' niis vormikividest. Algsed akn.:.d on ki t

ead, E -ruudu.lised. roone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 
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Sellele hoonele analoogseid väiksemaid m·akivist eluhoo

neid on ajandushoonete vahel mitmeid, enamuses aga sisse lange 

nud katusteg, ..... või ainult liliiü.rivare.metena säilunu.d. ' õenäolisel t 

X saj. III-IV veer ndi ehitused. 

ehi (?) on su~em ehi us, mille lõhu ud maakivides kõrgel 

oklil paiknevad .maa- ja telliskivist vahesambad ning n näe 

v ele täidetud põletamat savi ellistest täite a seinad. oone 

k tab kõr@B laastukattega Viilkatus, mille otsaviilud ehitatud 

püstlauclades • Hoone pärineb ilmselt veel XIX saj. lõpust. 

Park on väike, hajuv väheste puudegruppidaga liigendatud maas

·ikus . eahoonet on ümbritaenud suurem ehis ed, tema ees on asu

nud v··ike puud ta e~ivälj k. Puid v d aia ja sissesõidutee 

~ürtel. ed .mah jäetud üeisundis, d koratiivpõõsad metsistQnud. 

Xülöstauud ja pildiatatud l968.a. 
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39. VASTuE-l'RJ-U'IGLI mõis ( ~ u-.r angelshof). Uütlimõia. 

Va.lgjärve r/n, s· vcrna kolhoos (Kambja kihelkond). 



40. l?UUGI mõis /K arlj/ {Karlsberg). Poolmõis. 

V algjärve k/n, · ax·ve ·olhooa ( Gtmbj a kihelkond). 

ea11oone n hävin 
' ema~ emest j· e~d~b, et hOOLe oli 

äike, õenäoliselt p~itehi us. 

Korvalhooncid alles ·~äikeses kompak ses grupis ned. Tähtsa-

m on: 

Laudad, mis paigu t tud m j andu oovi äärtele paral.leelhoonete

na. Suur ma l udahoone krohvi ait ta müürid laotud lõhutud 

maakividest hea müüritehnik~ a, tellistega raami ud hambuvalt. 

· ·ellis"te t on puhta vu.ugiga laotud ka otsviilu.d. Hoonet katab 

külg~ esaadidel üleulatu.vate räästa tega laastukattega viil

ka us. O"ts f saaadi V1ilkolmnurk kujundatud reljeefselt. Viilu 

külgedel kui eb lai tellisteat hammask rniis, mis kolmnurga 

alatipus toetub konsoolikesele. Viilu all Vöötab seina lai 

V'dö, kus kahe kitsa vööna kulgeb :friis nurga all asetatud tel

liste st. Otsaviilus asuv suur lakauks on raami ud eenduva tel

lisäärisega, millest on kvaadreid meenutaval viisil eenduvaid 

telliseid. Ukse koh le on viiluvälja laotud eenduvates"t tel

listest nelinurkne liigendatud kujund, kus rombi ja ristküliku 

motiive. oone võib pärineda X suj. viimasest veer dist. 

emale lähed as 1' adi s on teostatud k· teine 1 udahoone, 

kus vaid viilkatuse otsviil ehi ta ud piistlaudadest, mille aJ.l 

kulgeb müüri serval eelkirjeldatule lähedone vahevöö. 

'ööll.slie elamu s as on teost ... tud samas laadis eelm.:tste ehi

tustega, om·b maclciviseintel s·malaadseid tellistas ehismotii 

ve (hamm·skarniia, vöö vi'lu all jne.). Aknad on väikesed 

6-ruudulised in ker el t kumera k· ar1:1vagv.. 

lemnd hoon d võivtd olla XIX saj. lõpu ehi used. 



• - 2 -

~i ~.,2,1amaj , (?i on rõh·;"palkseinte a. · a rintnurgaga hoone, 

mida osaliselt hiljem vooõerdatu' rõhtb· lav.distusega. Hoonet 

kat&"b l:.:.~iadf~ ~,:·ii tastega poolkelpkatuo. katteks laast. Hoone 

cui 'assaadi keskel o.n lih .. so.ilmeline lahtine eeskod.a, mille 

viillt ·u st kon..'laVud _ihtsad Ql-11ttu.lbo • .Aknad on väikesed, 

6-.J:'uudulised. Hoone võib ollu XIX saj. Viimase veerand :i. ehitus. 

Park asub ainult peahoone ämber, ei ole sQur, kõ~valhooned 

asuvad iile ma tee ning on m:;1astiKus sv l..ud. l?e .... thoone ees asus 

par is suurem ovaalne esiväljak, mis ääristatud vab t Qikne

vate lehtpuude raami a. Felhoon. taoa lihtne tihedam ni. tu, 

mis lä'> ·tud aJ.leeea kuni P':ll'lti risti lõik vate tiikideg .. fii

m ste "I;<:> .s on väike p k:me tsl?.ala. 

J?e.rk on metsi3tunud nin :fu.nktsioonita. 

milas~a ud ja pildistatud 1967.a. 
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.. 41 . ( oelks). Rüütlimõis. 

, ' oit'' lhoo~ ( --n:Jpi kihelkond). 

Peahoone on :::..:lurem ühekordne ki i' oone, mis omab .mad ·la Gokli

korrus nin 1 a'ube hooneo ~tel. Hoonet iselcomustav~d hästi 

tasukaalusttr~ud pr oportsioonic1 ning klassi tsistlilc vormirangus. 

Hoonet katab ~e intest kõrgem, la s tu- ja eternii 1ika tega pool

kelpka us, millel kültfassaadides ning o safassaadi poelviilu 

kelbakolm..Ylurgt.. all lil'J...s .... profilceringu.ga rää.stakarniis. Pool

viilu küleedel rä.ästaalunc lui vöö, millest räästas lile ei ula

tu. Samalaadne lai korrustevc.helinc Vöö kulgeb k poelviilu all. 

T asihoidliku k~~niisi omab ku sokkel. Hoone nurgad on lahenda

tud laiade rusteeri tud nu.rgal.iseenidega. lknad on kõikides fas·

s adides paiguta ·ud üh lcste vahedega, vaid otsafassaadides on 

n id I korrusel rü.h.mi t..- ud k"' ekaupa. Iga põhikorruse akna all 

on ka keldriuken. 0 saf~ssaadides on põhikorrusel kasutatud ka 

rütmi säilitamiseks petikaknaid. õik aknad on raamitud 1 ed -

te krohviääristega. Põhikorruse aknLd on seejuures võrdlemisi 

suured ja kõrged, 6-ruudulised, lakatubade aknad sama laiad, 

kuid madala ad, 6-ruudulised. ende kohal on peolviilu ülaosas 

lukka v·l stQv väike scgmentak n. oone katusele on ase atud 

sii!Il.ID.eetrilisclt 3 korstnt:.piipu, .mis cm'Vsd as melise profilee

rin[Uga k rniise. Peau s hoone esiküljel on kujunda ud ·agasi

hoidlikult: ta on kaetud väikese barokse il - kuplitaolise 

laastuk · tega vurik tusega, mis toeLub puitkarniisile ning 

diagonaalsetele tu _iküppadele. eda variko. ust võib lugeda hoo

nest mõnevõrra hili~em ks ehituseks. ähelepcnuväüriv on ~sja

olQ. et :eauks eiasur eelt ~assaadi keskteljel, vaid kergel 

paremale nihu tul : emast paremale jääb 5 ent, vasakule 7. 

eskmia e 5 akna (ja uks nende hulgas) vahedel on seinapind a-
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gasihoidlik.ul t liigendatud laiade liseenide a. Palju stiilsem 

on a a peahoone pargifassaad, kus hoone keskteljal paikneva 

ukse ja teda äär1stava 2 akna ees asetseb lahtine sammasporti

kua. Selle madalat kolmnurkviilu kann :vad 4 doekaana orderi 

samm st. Viil omab profileeringuga eenduva viilukarniisi, mis 

kulgeb ka portikuse külgedel räästakarniisina. Viiluvälja de

koreerib väike ümaraken. Portikus asub hoone solliga samal 

kõrgusel platvormil, kust laekub parki keskmiste sammaste vahe 

laiune kiviääristega trepp. Ka selles fassaadis on seinapind 

tagasihoidlikult lii endatud liseenidega ortikuses kahele 

poole jääv kahe akna vahel. Ruumid hoones on antilaadses 

süotee.mis. 

See administratiivhoonena kasutatav ehitus pärineb tõe

näoliselt XIX saj. II veerandist, olles teostatud heatasemeli

ses klassiteistlikus stiilis. On tehniliselt heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad pargi äärel ning moodustades reeglipär -

se gru i, on seotud peahoonega teataval määral ansamblilisel t. 

Osa majandushooneid ka väljaspool parki avamaastikul. OlQ!ise

mad on: 

Valitsejamuja - väiksem krohvitud saintega telliskivihoone, mis 

kaetud laastukattega poolkelpkatueega. Omab räästakarniise, mis 

külgfassaadidel lauas tuulekastidena, poolviilu kelbakolmnur

ga all aga eenduva profileeri ud karniisina. Hoone nu.rgad ku

jundatud rustikkVaadri ega. Aknad, mis ei paikne kõige süstee

mikindlamal t, on raami tud lameda e krohviääristeg , on 6-ruudu

lised. Seda heade proportsioonidega klassitsistlikku hoonet 

võib lugeda XIX saj. I poole alguse või peahoonega üheealisaks 

ehituseks. 

Laudad moodustasid algselt pikkade hoonetega kolmalt küljelt 

auletud hoonestusega sisehooviga ehitusteploki, mis kõik pole 
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säilunud. Paralleelhooned olid n id iduv t hooneist kõrge

m d. Säilunud on suur maakiviet, õhukese krohvikattega ja pea 

ruudukujuliste akendega ehitus, mida katab seinteat kõrgem, 

laastukattega poolkelpkatus. ee ehitus võib pärineda XIX saj. 

keskelt. -Lähedases laadis on teostatud ka tein , siduv lauda

hoone, kuigi tema katus on madalam, .miiüritises on kasuta ·ud ka 

tellist. 

Ait-kuivati on nii mõisa- kui ka kaasaegsete rekonstruktsiooni

dega oluliselt muadetud ja lai datud. Algne, tuumikut moodus

tav hoone oli krohvitud seintcga maakivist hitus, mis omas 

laia, tugeva proi'Ueeringuga räästakarniisi ning võis pärineda 

peahoonega ühest ehituaperioodist. 

oonakatemaj a (?) on pikk maakivist ning krohvi tud saintega 

m ssiivne hoone, millel ahel otsal ka majandusruumid. Hoone 

tellis ega raami tud ukse- ja aknaavad on kae ud lameda kaarega. 

Hoonet katab kitsaste räästastega ning karniisita kõrge pool

kelpkatus, millel kaasajal katteks eternii t. Majandusruumide 

poolel katusas väljaehitis viilkatuse all, milles uks heinte 

vastuvõtmiseks. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Maj dushoone (elamu-õllekoda?) tema kõrval on väiksem, lõhutud 

maakividest, krohvimata saintega hoone, mis vormides ja kUjWl

duses kordab eelmist (poolkelpkatus, lameda kaara~aga aknad 

jms.). Hoone võib pärineda XIX saj. viimasest veert~ndist. 

Park on keskmise suurusega ning segustiilis XIX saj. II poole 

keskelt. Peahoone et e on jäet11d v''ike hekkidega kujundatud 

väljak, mille kUlgedela on 1stata ud v bades gruppide leht

puid. Peahoone fassaad ei ole seejuures udeg majandashoone e 

poolelt suletud. Väheaed paudegrupid majandushoonete ümbraaes 

seov neid selle ~argiosaga sujuvalt. Peahoone tagaküljele 

jääb ga suur, ebakorrap~raste äär1stega väljak, mis avab kogu 
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hoone pargifassaadi tugeva do.minandina. Kõrghaljastus algab 

hoone otstalt ning raam.ib kaarena väljakut. Siit algavad· ka 

peahoonest ühele küljele, sissesõidutee äärele suunduva ise

seisva pargiosa tihed a istutamisviisiga puistut läbivad 

lehtpuualleed (pärn). See pargi pool on va amata regulaarse

tele alJ.eedele liigendatud ka vabakujuliste puudegruppidega, 

kus kasuta ud kontrastsaid liik : vaher, tamm, nendega kont

rasteelt aga le ·s, nu.lg, kuusk. Okaspuude osatähtsus on par

gis märki.misväärne. Pargi seisund on hea. 

Pargi kohal üle sissesõidutee on viljapu.uaed, mis on pii

ratud väga kauni eklektilises laadis telliskiv1müüriga. Selle 

8Zuurne müür on laotud maakivist soklile, kivideks ka poolkaa

reku~n~ised vormikivid. üüri katab pealt karniisiga S-kivi-

kate. Aiamü.üris on kõrgeid väravaid, lles lameda k arega 

av · k epoolega vä.ravaJ.e ning mida äär1stavad lihtsal, S-kiv:i.

·a kaetud nelj a ~ahulised sambaKased värav sein ga nende vahel. 

Aiamüüri on vii s el aastatel e skujulikul · aast ud. 

Kül·statud ja pildiatatud 197l.a. 
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42. BõL A pastoraat (Polwe). Kirjro1mõis. 

Põlva alev, EKP Põlva ajoonikomitee (Põlva kiheJ..kond). 

Peahoone on hävinud, tema kohal 1950-ndail aastail ehitatud 

kaheKordne administratiivhoone. 

Kõrvalhooned on maakivist ehi tused, .mis .kaasaj a.l väga ulatlls

likult rekonstrueeritud (kauplus, laod jms.). 

~ on väike, algselt vabakujulise planeeringuga park pea

hoone ees, mis sem.uti kaasajal .mõnevõrra rel:.onstrueeri tud regu.

laarseks, seoses Isamaasõja mälestuskivi ja vennaska.J..mistu. 

paigutamisega parki. Algses pargis oli pär.nade, hõbepajude, 

vahtrate kõrval ka siberi ntügi. 

Külastatud vii.meti 1976.a. 



43. R.AHUl!!,E mõis ( Fried.holm). Rüütlimõis. 

Al akiila k/n, •rartu. .Autoremondi tehase Rahll.m··e Tsehh ( äpina 
kihel·kond) • 

Feab.oone on suur iib.ekordne Plli·thoone, .millel kõrge soklikorrua 

ning osaliselt väljaehitatud lakakorru.s. Soklikorru.s lao ud 

lõhu-ud maakividest, avade külgedel ka telliskivi. Osa seklist 

c.r.~. kr·ohvi tu.d, osa hiljem valgend atu.d. Põhikorrus on puidust, 

vooderdatud horisontaollau.distu.sega püstsete laudadega nurka

del. üks kolmandik ehitust on rajatud põhiosast nii esi- kui 

tagafassaadis kitsam::.na, taanda ud seinapinna a. Selle kitsama 

os o safassaadis ka sellest fassaad1st kitsum vllljaehitua, 

millel II korruse Kõr~sel lahtine rõdu. Hoonet kc~ab kõrge, 

osalt laastu-, osalt eternii kattega viilkatus, millel väga 

ka1.1gele üleulatuv r~ästa.s. Hoone laiemal osal see t gafassaadis 

alt löödud laudadega tu.u.lekastiks, mujal lahtine~ kujundatud 

sarikaj algadega. Hoone ki taamal korpilsel on räästa all lai ja 

keeruka profileeringuga puitkarniist mis kulgeb ka hoone otsa

fassaadil kuni rõdualuse väljaehituseni. Selle otsafassaadi 

kol.mnurkviilu väljuvad lakatubade 3 akent, millest ü.ks on rõ

dule avanev uks-aken. Neid aknaid äär1stavad kü.leedelt kuus

nurkaed väikesed lakka valgustavad aknad. Ka viilu tipus on 

kaks väikest 6-ruu.du.list ning lameda kaarega lakaakent. Kogu 

viilufassaad on kujundatud eklektilises laadis ning rikkalikult 

lakatubade akende kohal kulgeb profileeritud karniis, katuse 

äärmine sarikapaar on avatud, toetatud seinas väljaulatuva

tele kansool tal adele, millel pui·tpi tsiga tugikäpad. Ka kunsti

päraselt kujundatud sarikapenni toetavad kaarjad prussid. Kõik 

erineva kujuga aknad selles viilu.fassaadis omavad laiu, Profi

leeringuga piirdelaudu. Põhikorruse aknad on s1.1ured, 6-ru.udu

lised ning paigutatud üh laste vahedega. Esifassaadis ebasüm

.meetrilisel t p~iguta'tud peaukse esine ee~koda on hävinud. Ka 

ktilg.fassaadide katuse s asunud lakaaKende Väljaehi t11sed on ' o

nu atud. 
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Seda eklektilises leadia historitsistlikku ehi~st on 

püstitatud ilmselt kahes jär us: vanem on põhil:orpuse laiem 

osa, mis täies ulatuses rekonstru.eeriti kit ama osa juurdeehi

tamisega õenäoliselt XX saj. algusaastail. oonct kasutatakse 

korteritena, on rahuldavas seisundis. 

mõisasü.d ameat kõrv <oll c;;.sv..nud 

l8Utaderü.hm on rekonstrueeritud o.utore.mondi sehhiks. Al sei.d 2: 

Tall-tõlla.kuu.r on kaheosaline: vanem, krohvimata m.aak.J.vis·t; ehi

tus, millele liidetud vahvärkehitus. ~elle pru.sside vahed täi

de~ud savitelliatega. ogu ehJ.tuat katab laudviiludega kõrge 

viilkatus, katteks laast. Hoone vene osa pärineb veel X saj. 

II poolest, vallvärkosa ilmsel aga XX saj. algusest. 

~ ('l) on maakivist 7U.ndamenliidel maa- ja telliskivist u.l

padega ehi~us, mille tulbavahed äidetud puhta vuugiga ladumis

viisiga. tellistest se1ntega. ~elles suured lameda kaarega ak

nad. Roonet kata lame Kar.niisita poolkelpkatus, millel pDol

viil pUstlaudadeat. Katuse katteks laast. Hoone või pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Park on väga suur ning stiililt vabakujuline. Ta an kujundatud 

looduslikku metsa selle osalise rekonstrueerimisega. Peahoone 

ette on kujun atud avar poolringikujuline, looklava äärisega 

väli. Peahoone on asetatud selle äärele, reljee~ile. Hoonest 

avanevad tagafassaad is vaated jõele. Pargi segapuis ut (kask, 

kuusk) on äienda ud tammedega, vahtratega. Parkmetsailmeline 

osa on seotud mi t.m.el tasapinnal kulgeva vabalt kulgeva teede

võrguga, kust vaata punktidest avanevad pers aktiivvaated Võ

handu jõele. Kogu park on veega eralda ud pikale jõesaarele, 

milleks on vesivaskiga paisutatud Võhandu jõge ja täidetud vana 

jõesoo t. Kõrvalhooned valdavalt paiknevadki väljasgool parki. 
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s.n eel on pike.m leh ... puual.lee, .millelt suundub samalaadne 

allee alla saarele. Pargi seisund rahuldav, veehoidla veepee

gel aga ümber aaare ei ole endises ulatuses aäilunud. 

Külastatud vi~ati l975.a., pildiatatud 1 68 . a . 
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44 . RAIG·L.A mõis ( Raigla). Kõrvalmõis, kuulub Räpina mõisa juur
de . 

Alcltü.la k/n, Räpina ST (Räpina k1helkond ). 

~ahoone on hävinud jäljetult, tema kohal suur kahekordne kaas

oegne telliakivihoone. 

Kõ-rvalhooneid ·võrdlemisi ar "llkalt, asuvad tibe .... as rü.hmaa pea-_ ....... -=........".-.-.-...... 

hoone läheduses moodustunud m jandu.sboovide äär el. Enamuses 

kaasajal rekonstrueeritud. Alcselt on nad maakivist või t el l is

test k.rohvimata ehitused, kae·tud laastukat'tega ooolkelp- või 

viilka ustega ning pärinedes XIX saj. III-IV veerandist . 

aut - pikk vahvärkseintega segaehi us, mille prusside vahe 

täidetud puhta vuugiga lao ud tellistega. Vabvärkosa peal 

ristnurgaga villitud rõhtpalkseina 3 palgi laiuselt . Hoone 

iihel otsal aga karkassehi t.L1.sena Piistlaudadega. oo _erdatud kuur. 

Kogu ehi ust katab kõrge laasttkattega viilkatus, milleviil 

tehtud piistluudisu1scga. Hoone võib pärineda XX saj . al~sest . 

iv~ i (?) on krohvimata maakivist ja tellis~ st kõrge hoone, 

mi_les maakiviga "teostu ud osad tulp"'dena t .... li ss..:;; in te vahel . 

Eo on t katab la<;4a tuka·ttega ü.leulatuvate räästastega poolkelp-

katus. 

crlf en Väike, tihe ning erl.line kUjW1dUseta Uiatu peahoone 

ühel küljel, valdavalt J.ehtpuudcst (pärn, vaher, saar). Peahoo

ne teisel kü.lj el avo:tud välj ok m. j mldus!.;.ooneteni. Park mõjub 

Feipoiäö.rses lagE---das maastiku tugevr. domilHtntU.r.~. Seisund hea. 

Külastat11d ja pildietatud 1972. a. 
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45. RASIRA mõis ( asin). Rilütlimõis • 

1ooa~ ~ , ooste äidisaoaaoos (Võnnu kihelkond). 

Peahoone olj suurem puithoone, millest on ~äilunud vaid Uks 

tiibeh tus. Algne hoone oli tõenäoliselt põhio,ast puidust. 

tema põh1korpu e mõlemil iival olid tugevalt ecndatud tiib

~ooned. Säilunud osa on ühekordne, horisantaall dvoodriga 

(ei ole algne) puitehitus, millel mansardkorrue. Vastavalt sel

lele on ka katus murdkelpkc;..tus, kus all?}le lai prof'ileeringuga 

puitkarniis säilun · d katuse murrujoonel. Katuse mõlemil 

osal nii • 1 kui iilal on murdsar1ka13, mis annab talle lainj a 

kontuuri. Nii esi- kui ka otsa:fassaadis avanevad katllse alumi

ses pooles katuseakende väljaehitised, m.l.s on väga ilmeka ba

rokse kujunduse a. Aken on kõrge ja kchepooleg~, väikeste ruu

"'-·lldega, kokku. 2o ruutu.. Ak.na~va!:t on äärista1.ud voluudi.motiivi

ga pl~ ilis~e kujunäi ·ega äärislaududeg~. Akna kohal on lai 

· a ee.nd v, rikka p1-o ileeringuga rällstakarniis, mille kohal 

1 "nja äärer s gm~ntviil. Selleviilu arniis kordab rääste-

.k.- ·niisi lõiget. Ka:tt.1se etteks on laaat. u.tuse kohal asub mas

sii ne koi s .apiip kbrniiside0 • oone õbikor.~.usel on aknad 

fl~se ilme kaotanud. 

'"'a ega on mõisa .1: enhoone ehitatud b okkstiilis ning ilm

selt pärineb ve 1 rviii suj. II poole keskelt • 

.Kõr alhooneii!_ ei ole säilunud palju., eriti ulC:J.tu.slikult on see

juures re ons r eeritud lautu, mis moodustasid pikliku. nelinurk

sa hoone epl 'i lah ise sisehoovia esimese, pikema hoone 

( all?) a. rjeldamist v~äriv on veel: 

Valitsojamuja (?) on Uhekordne krohvitud kiviboone, mis kaetud 

-kivikattega poolkelpkatuse • KaLus om· b murdsarika ning laia 

astmwli e rääsuakarniisi, kus kasutaud k jõlllis hammaslõi-

I '-" get. Ka.rniis kulgeb külgf s saadidel ja o tsa.f esaadi poelviilu 

L~-~-~--~~~~-~----' 
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kelbakolmnu.J:' l.i a11. oolvi1.lu kü.l.gedel ka us on seinaga samal 

joonel. a on hoonel kits d. utua~ keskel on algne, massiiv 

ne proxil.eeringuga karniisidega koratnapiip. Hoone võib pärine

da XIX saj. II veer dist • 

.-..,;;;.;...."_ on Tõrd .... e ~ ... i 3nu.r, p ik.ne e oone ee !;J ning omab regu-

laru:se laben uso s~ii~unud lemen ··e. Pe · onele u dub läbi 

P.ril~se ku unduse~a pargipuistu irge allee-neatec, mis enne 

hoonet kujundab ovaaJ.se ringtee. Väl.j al .. hoo .e eo:;, oli lõigatud 

r1.sti jru.gteedega. ahetult hoone ees kQlgeb ärnade rida, mis 

eraldab peahoone pargiat. Taoline pärnad.e ... i' a kulge'b ka pea

hoone taga, mis eraldab selle ning pargi oj al. e pai.su.t atu.d ava-

ud veehoidl st (pole endisel kujuJ. säilunud). ~ivälj aku akt

sen eerijateks on 3 ritta aseta u.d tamme. Pargl. peateest vasa

kule jääv pind on täidetud erl.lise k ju.ndu.aeta vabalt istutatud 

puudega, paremal.e jääv pind on aga kujund tud .mi e regulaarse 

kujundiga. Siin on pügat elu.~uudest hekki ega poolringikuju

line kujund, lml.s hek aur te k su. t u.u eri.nav · kõrgus e ja kuju

g p ge.misvJ.isc . ahel pool nim~t u.d kujw:di ~ u.lgevad kU.lge-

1 opeltpuies ·eed . S· ...... pargipoole aante -kiä:rscs osas on 

e.ga vüljuku keskel pärna.d... ring, k s lähtu c.d kfrtena piiga

tl:.!V9 p t:n!: e t 8 allee • • e; lõp Vt;;lä. kõi, p giväljaku.l, 

kuhu kujun on aseta u. , a c.n ü..mbri tse & paz· iga s otud vaid 

diagonuaJ.te ga esiväljakult. .aanteel ort tamme llee. Parki võib 

lu eda hiJ.ise päri ;..olug reg laar· s ks a:r·giks, .mis tõenäoliselt 

raj atu.d varsc;eroa, samuti re laarse paroi b asil. ?argi seisund 

on .... ahuld a • 

isa ju~de kuulub mõis SQdamest ca o,? km asuv Rasina 

a il irik, mi'"' sakraal bitektuuri obj e ina käesolevas ülevaa

tes ei leia ~~sitlemis · . 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1964.a. 
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46. ' p~storaat ( tappu1) . Kirikumõis . 

··pin ev, .. pi.na askkool ( ·pina ihel.kond)« 

Po· oone on keikmi~e suuruseco · akordn lliskivihoone, mil-

lel oed · ne ots el. Hoo~ o b õrge so likorruae, mis 

r .da ud solll.karniisig. F.hitus kat b kõ:ce oolkel.pkatlle, 

mille S-kivik ... te v,!het ti 1968. a. e erni:i.d.i _.. Kr1tus om .. s pro

fileeri ~d l~udkarniiee külgfussaadidel ja poelviilu kelba

kolmnarga all, viimases osaliselt ka säilun:....d. Korstnad (3) 

omaV:.3d k taseharjal siimmeetrilisa paif;U.tt~se ning on varustatlld 

karniiside a. Pool viilu. all .kulgeb lai ja lame vohe öö. Akn 

on põhikorrllsel paiguta ud rangete vehedeg , kusjuures küllalt 

suu osa on asendatud pe ikake dega. Põhikorruse aknad on suu

red ja kõrged, 6-ru dulised. Sam~ rull ude ar u.ga o väiksemad 

ja m d alam. d lakatubade aknad pool iilus. eid ätiristavad ne

linurK ed vt::.ikesed J.akk&. vaJ.gus aVt:ld aknad. oon pargifassaa

di~ on, eskteljel kergelt ee~ ·atud keskris iid1laadne saina

pi ', is lii enda:u sokli arniisil tõu v e _ilastritega, 

ko u 6, pai m.evad dcnde v hel ni g to t :'9 rü .. stakarr1iisi 

all paiknev • Üks pil~st itovahelistest ~en-

dest on uks-G1~en ning 3e 1Wa laiu. o1 t on hoone o" keskteljal 

~ ~m L ... ka ili:Jew P" · o , mi. .ka ... aj ak 

i i ust õi lu eda stiililt var< · ileuks hoo-

neks X'liii saj. lõpult voi XI saj. clgu.suas , ist. Temale on 

' aa. aj 1 ota::..fr. ssaad.ile i~detud ~t.ue _cahoko...,dne korpus, mille

e~ kaa ev remont on kor.r .stsnud ka vanu pcahoono. 

Kalasta~ud viimati 1975.a., pild ·ntatud 1968.a. 
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47. õis ( Scblo~m <-lPPin). .ü.ü.tlimõi • 

räpina alev, Räpina rxsT. (Räpina k1he1kond) . 

'i äci tl ·,::::, kuna mõis on va ud l9E5.a. costatud 

arlitekt arimL:.lestic t e nim:>stuc.se. 



4S. (S arj erw). ~.uu 11mõis. 

Põlva .k/n, • ilde ni • k lhoos ( 'õlva kihelkond). 

Peahoole on keskmise s~uxusega krohvit~d välissaintega kivi-

hoone, lle korrQselisus on ebamäärane. imelt on hoone põhi-

osas ühekordne ehitus, mis koosne~ b vanemast ja uuemast osast. 

Et hoone asetseb järveäärsel astangul, on tema järve küljele 

ehitatud hoone alla soklikorrus uu ma osa ulla. Samal ajal on 

jär e poolel auem hoone ehitatud kabekordse~s, oillest peale 
I 

kaasaegseid :rekotls rueeri.mis liöid säili 11anud algse korruselisusa 

v Gid osa. ueega on hoone u~em l'ide ~aatu lameda viilkatusega, 

vanem osa o a ebasii.nlmeetrilise viilkutusega, l\.ll.S eoif'assaadi 

sttun ..... s lasku.b lai katusepool, järve poolvl a a ki t:Jas pool, ka-

tuoeh::n-i ei ::!S'.l hoone kenkam, vaid jä.'t'Vc!:,ool. u ~ahckordse osa 

joonel. Van.e. :'! hoone oolo ka ... U:J'1katteka on u-kivj., osa ka ust 

on oisae 1· lgcnud, k-- ~us0l lih ·ne 1· ud -arr.~.iis tu.ulekastina. 

Sumalaodne on ka uuerau osa e oifassaadi poolne xää.stakarniis, 

tag~assaadis on rää3tas lahandatud lilcul~tuv~~a n· g kunsti

päraselt knjundatud snrikakandadega .. Selle hoone poole katuse

katteks on oterniit. Kui hoone esifassaad on mõl mi ehituse 

ulatuses ühes tasandis, ülominek markeerimata, siis ta 7 aküljel 

on uus osa märgatavn.1 t kitsam. Selle hooneosa o sale on ehitatud 

lõhutud maakividest eeskoda keldrisse pääsulcs, mis kaetud laas-

tukottega viiikatuse /. Eeskoja seinad on kroh i a ta. Ka vs.nema 

hooneosa otsal paiknea pikendusena palkon, mida kattis viilka

Lus. ee on agu pär·- st-sõj aaegoete hoone selle osa rekonstruee-

rimistöödega hävi atu.d, nc.gu kogu see ehituse pool ula· usliku.lt 

oonutatu.d. Hoo1.e algs~d aknad o.u. võrdlemisi suu.red ning 6-rutl-

dlllised, ,aiknevacl esi- j t .... gufasc;ua.di es võrdlemisi ühtlaste 

v ahede ·. oone tH.;avJ."' on viidud üle uuem osa asakule tiival.e 

1üng ~;em et e on e i~lia lld Vä.ikt:: luh ine sammaseeskOda historit-
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s i tlikt l ... ad ·s. i'hi' uce laruedat vj.ilka"tu.st .:rsn.~.· vad seinapin-

n<iLe j. eeaservti nnrkadele scta ud nelj · tahu.lioe<t pui ts bad, 

ju.ncl atLld et?ntJu~ "" k .. -,uiisig'3 , mis omab aslõike. 

Hoone v, .n r.1 o a öib ari e · XI "'llj. I >oole lõpust, 

uuem osa at ~aj. II poole lõpuveerandist. 0 hoonest ka-

su·t.usel e] a.muna, osa -~ii.hi ja osa kL.. icse langenud . 

õrdlemisi vähe ning p iknev~a te& ·va ansambli-

li s sega: .. ika hoonenc:i. e·~ivülj' ku va akul äärel ning üle maan-

L~udarübm moodustab kolmelt kttljelt suletud hoonestusega ning 

s :ikUlj 1 sissesõiduv~rav· ja müU1i ~ suletud ruudukuj~ise 

hoo! e eplokj r)isel oovi i tused !.11 ül.~.ek~J:· g se .ruüü.ri ja katu-

se e.. kompw·tr e maakiViHt ebi ' t.l.Ldkrohvünatt. seinte a ning laas

tuk.Gi,ttcgt. D.uUstega, Vil..alueel ületllb. U.Va.d kurniisi ta räti.stad. 

1~nsd on vc1dleroisi GUure~, Diklikud~ osalt lattra ust kisade-

g tre:llid J[.a . Ehi tut on ilnwel t XIX s:.:.-j. II cei·a.ndi hoone. 

akivist või 

tellis est m(.:i.i.iri"'eg" h(.'O _e, mille sei.n ..... d j: katuo kõikidel osa-

dc_ ü.h 1 i:õrt' el. Oso St'Ü!~t-. indu ]r obv· ... d, a;.-,Q.l·' seinapindu 

-~is lat.• tu1~ ..... t .,ega kelpka-~.~u::~, mis hagu. hoonetekompleks iaegi, 

cCilunu.d v .. iCl. ooc.li9elt. p--: ·oB 6 või:J p::~:rinc-<:'1 ax ... aj. I poO-· 

le lõnust, osalt k I t:oolc lõpust. 

lleköök (?) järve kaldal maukivisi.. väike ehitus, mille krohvi

at· m[üride~ kas~t ~ud ~vade k~lgsdeJ ja nurkades tellist. 

... oon on si oe lc.ngen • õis parinsö.a ...,.I s~j. Il poolest • 



- 3 -

t~=: jlitt.b «tilgakuja-

l.l.II.e" esiväljak, mis al .ab kõrge lõhu. u.d maakividest laotu..d 

1 ii demüüris usuvo.s vürav avas·t, kulgeb sakul !?OOlel 

.õ1.·1alhoone ees ning parem 1 poolel k~arj a pärnaallee all avar-

' u esi : lj e:Jtu külg~del "t:! moone ette .. 

Parti teise poole moo us·liab vai:.~tlplal'lee:r·in~· u pargipui tu 

jiirve:·ärsel as·~<:U'l ul, AU~:> kasut tud pu.u. e &i _u·cusel kon ras· i: 

tamm, kC:~. k, l.I.U.lg. :Puuciega on osaJ.isel ~ u..Le u.d '"a. kits as .maa.-

ri a pGahoone ja. jäx ·e vahel. Siin si:t.ski a: 

n·~~ jüxv~l. u m noone osa on eelejaa 

u vaateid hoo-

aas·iku.le täies 

a~auuses a aLud. aat järv s on loo u.sliku puiskat ega, kana on 

illvJ·l. vee a Oil rk z·aj -~ud oegastlilis n;L."l.g 1n tanapäev~u ra-

hu.la~ aa ~-isw is. ·inn on peahoone kõrval p~ 'i a~ud koha-

li" rt ·-o oo..,J. • L-S Vi 

.K:ülast.c..~u viim.o.Li 11.:74.a., ~1lldiH '·a td 19 8 •• 
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49. SAVERNA mõis (Sa~ 1ern). Räütlimõis. 

Valgjärve k/n, Valgjärve arstijaoskond (.l{anepi k.ihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne puithoone krohvitud seintega. Hoo

net katab ki)rge eterniitkattega viilkatu.a, millel külg:fassaadi
des tuulekastil ne l~udkarniis. Otsviilud horisontaallaudia
tusega ning siin on ka us üleulatuvete räästastega. Hoone aknad 

on suured, ääriata ud pro~iiliga piirdelaudadega. Akna olaosas 

aken kahepoolega, 4 ruuduga, ülaosas 3 ruuduline kinnine pool. 
Ta fassaadis 3 keskmist akent rühmas. Esif·assaadi keskteljal 
on peauks kaetud madala varikatusega, mida tugis avad diagonaal 

aed tugikäpad. Ehi us, mis võib pärineda XIX saj. lõpus ning 

ta on heas seisundis. oones on arstijaoskond. 

Kõrvalhooneist säilunud vaid väike rõbtpalkait, Villitud rist
nurgaga. oone esiküljel konsooltaladel kitsas ulualune. Algne 

katus ei ole säilunud. Ehitus on tõenäoliselt üheealine peahoo

nega. 

Park on väike ja erilise kujunduseta. Puud paiknevad peahoone 

otstel, jättes hoone ette väikese avatud väljaku, taga aga aia. 

Iru.lastatud ja pildiata ud 1972. a. 
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50. SOODLA mõis ( eu-Pigast). üütlimõis. 

Valgj a rve k/n, saverna kolhoos (K epi kihelkond) . 

Peahoone on hävinud. Hoone asemest järeldub, et ta oli väiksem 

pu.i hoone. 

Kõrvalhooneist aäilunud üksikud, asetsevad pargi piires, pargi 

äärtel. ähtsamad on: 

Ait- kuivati on suur maakivist krohvimata seintaga ehitus, mis 

algselt omas poolkelpkatu.se. Katus kaasaegsete üldiste re

konstrueerimistöödega ümber ehita ·ud viilkatuseks, katteks eter 

niit. Hoone esifassaadis kaks kõr e kaarega ust ning 6 segment

akent. Hoonel hilisem kuivatikorsten, neljatahu.line, tellis

test ning karniisideg~. Hoone võib pärineda XIX saj. III vee

randist. 

Laudad on säilunud ainult müürifragmentidenu, osalt kaasajal 

ümber ehita ud. Oli mitmeosaline hoonetegrupp maakividest, 

krohvimata seintega, ilmselt samast perioodist kui aitki. 

Park ei ole suur, erilise kujunduseta puuderühmadest pargi ees

osas, mille keskteljal läbib allee. Peahoone ees oli väike av&

tud esivälj ak, mille äär i kujundasid mvned nulud, tammed, lehi 

aed. Peahoone taga on lihtne avatud väli {aed), mida piirab 

külgedelt puuderida. Park asub lamedal kõrgendikul, mis teeb ta 

maastiku.s kaugele märgatavaks. Pargi seisund on halb, ta on 

kao anud funktsiooni, palju puid hukkunud, parki piirab karjäär 

Külaata ud ja pildiatatud 1972. a. 
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51. SÕ \ISTE mõis (Serrist). Rüütlimõis. 

ICone i k/n, »Kalev" kolhoos (Kanepi kihelkond). 

Peclloone on hävinud. 'ema kohal on pui-thoone, mis püstitatud 

asundustaluna. Hoones võib olla kasutatud algse peahoone ehi-
-

tusosi. Kaasaegne ehitus on ü.hekordne viilkatu.sega ja horison-

taallaudistu.seg~ väike ehitus. 

Kõrvalhooneid on säilunud üksikud kas mõne · i rekonstrueeritud 

ehitustena või asemetena. Algsele lähedase ilmega on: 

Ait-Kuivati - suurem maakivist ehitus, mis koosneb kuivatist, 

kesksest aidast ning eluru.umidest hoone teisel otsal.. Hoone 

müürid krohvimata, lõhutud maakividest, kusjuures avade kül

gedel kasutatud tellist. Ehi ust katab kelpkatus, mis osalt 

laastukattega, osalt kaasaegse eternii kattega. Kü.lg~assaadi

des omab katus tu.u.lekastilaadse laudadest karniisi. Kui vatil 

on tellisteet neljatahuline astmeline korsten, kus korstna 

ülaosas karniise ning dekoratiivselt nurga all laotud tellis

test vöö. Hoonet võib lugeda XIX saj. IV veerandi ehituseks. 

Park on väike, erilise kujunduseta lehtpuusalu vahetult pea

hoone ü.mb er. 

Külastatud ja pildietatud l972.a. 
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52. .AMME mõis ( Tammen). Rü.ütlimõis. 

algjärve .k/n, algjä.rve kolhoos (Kanepi kihelkond). 

Peill.1o~ on ulatuslikalt ümber ehitatlld ning ei võimalda hin

nata algse hoone ilmet. Oli tõenäoliselt kahekordne puithoone. 

änapäevane ehitus on suur kahekordne puithoone viilkatuse 

all, rõhtlaudvoodriga. 

Kõrvalhooneid mitte palju, mõned algse ilmega, moodustavad 

võrdlemisi ansamblipärase rühma peahoone ümber. Olulisemad on: 

~ - maald.vist väiksem ehitus, krohvimata sein·tega, pool.viil 

lao ud puhta Vü.ugiga tellistest. Hoonet katab eterniitkattega 

poolkel katus, millel säilunud laudkarniis tuulekastin~ külg

~assaadidel ja peolviilu kelbakolmnurga all. Hoone esi~assaa

dis külgedel kaks vt:.ikest lameda kaarega akent ning sügav 

ulualune keskel. Ulualuse ees on kahe kõrge kaarega ksaristu, 

mille kand toetub nelj~tahulisele tellissambale. Ehitusaeg 

dateeritud raidkivil: 1885 ning tähed J.T. 

TQillstemaja (?) on eelmisega samas laadis ja ealine ehitu~H 

maakivist, poolkelpkatusega hoone, katteks laast. Puuduvad 

rääs akarniisid, poolviil on rõhtlaudadest. 

Laudad moodustavad nelinurkse, kolmest kü.ljest hooneatatud 

ehitusploki, kus kaks paralleelhoonet on põhihooneiks. ~eed 

on lõhutud m~akividest krohvimata ehitused, kus avade külge

del kas~tatud napilt tellist. Akn&d on väikesed, 6-ruudulised, 

osa avadest kaetud lameda kaarega. Uhe hoone katteks laastu

kattaga oolkelpkatus, millel poolviil vooderdatud püstlau

dadega. Teisel samuti laastukatus ning viil löödud püstlaud -

dega, kuid katus on viilkatusena. Hooned võiv d pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

L------------------------------------------------------------------------------~ 
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Rehi on ~ikk maukiviehit us, kus posuid laotud lõhu ud m akivi

dest, ääred ellistest, poe ·ide vahed ag· täidetud lõhutod maa

kividest seinaga. Hoonet katab kõrge, laas ukattega viilkav s, 

viilud löödud püstlaudadega. ~oone võib olla IX saj. IV vee

randi ehitus. 

Park on väike, jättes peahoone poolavatuka. Esifassaadi sulgab 

osaliselt hoone ette istutatud tamm. Vabalt paigutatud puud 

piiravad ringina peahoonet ümbritsevat väljakut ning katavad 

ka osa kõrvalhooneist. Kasutaud põhiliselt lehtpuid, a.h. 

rohkosti tamme. P ar i alläärel väike tiik. P arei seisund on 

rahuldav. 

Külaeta ud viimati 197o.a., pildiatatud 1967 •• 
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53. I SI mõis / ilsi te/ ( il s~ t). ..iitlimõis. 

us'jõe k/n, _Pilsi Lastekodu (Põlva kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone mad a soklikorrasega ning 

lakatubadega kälgrisaliitide otstel. Põhiplaanilt koosneb hoone 

pikast põhikorpusest, mille otstele ehita~ud risti esifassaadis 

tunduvalt eenduvad risaliithooned. Tagafassaadil külgrisaliidid 

on oeina~innal Vaid markeeri ud, kuid ei eendu. Seevastu eendub 

seal ag sihoidlikult keskrisaliit, mis esi assaadil on samuti 

merkeeritu , kuid siin ei eendu. Põhikarpust .~t tab seintest 

kõrgem eJ.pka us, mille otsakelba katus ühtib külgrisalii-L 'de 

ka~usega. Viimased on ehitaud katuseharjaga risti põhikorpuse 

katusele, kusjuures katusehari on kolmandiku võrra põhikorpuse 

katuse~r .mad;;llam. Esi- · a tag f ssaadide poole on ... õöra ud ri

salii theone te kõr "'ed kolmnu.r.kViilud. Kesl{risalii t omas .mõl mis 

fassaadi s aJ. sel t m d ala uidust attika-luad.:Je astmL{frontooni, 

mis kaasajal mõlemil fassaadil csendatud madala kolmnurkfrontoo 

niga. Räästakarniisid ja viilukarniisid on lihtsa profiiliga, 

kuid laiad ja eenduvad, värvi ud tumedaks. Põhikorpuse räästa

karniis Vöötab kogu maja, kulgedes ka risaliitide kolmnurkvii

Iude all. Ainult hoone tagafassaadis on karniis krepi ud kesk

risaliidiga, mis on siin vähe kõrgem ning om· s algselt Vahekar

niisiga astikfrontooni. Kõikide eenduvate või seinapinnaga ühes 

tasundia olevate risaliitide nurgad on seinapinnas markeeritud 

liseenidega, külgrisalii idel nurgaliseenidega. Eenduv sokli 

kohal kulgeb samuti 1 i vöö. Kõik liseenid, vööd ja karniisid 

on viimistletud tumedatea toonides, mis eraldub kontraatseit 

heledatel seinapindadel. Hoone algset katuse laastukatet asen

dab kaasajal eterniit. Katuse harjadel on arvukalt ebakorra

päraselt paigutatud korstnaid, millis e kõrged korstnapiibud 

on kujundatud pro ileeri ud karniisidega. oone akendesüsteem 
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ei ole kõige ree lipär sem, esineb üksikuid 3-poole a aknaid, 

kuigi põhiliselt on aknad kahepoolega ja 6-ruuduga. Põhikorruse 

aknad on suured ja kõrged, 1 atubade aknad o eviiludes v~ike

sed, kuid 6 -ruudulised. U.gsel t oli igas kü.lgri saliid i vi ilus 

v id üks uk.e .1., mis ääris atud kahelt poolt Ü!Ilarakendega (vii-

mastes raamid moodustav risti). Nüüd on mõned aknad juurde 

av~tud. Kõiki aknaid ümbritsevad kitsad, samuti tumedaks vii

mistletud piirdelauad. Oba aknaid omas algselt aknaluuke. 

Hoone esifassaadi keskel, peaukse ees paikneb tugevalt een

duv kitsas puitpalkon, oia klaasitud til1ed nelinurksete, eri

nevate sammastega ruudusüsteemiga akendega. Palkonit katab la

me plekk-kattega viilkatus laialt ü.leulatuvate räästastega, 

mille sarikajalad kuju . .nda ud. Samalaad.ne, kuid laiem ja lahtine 

veranda asus ka tagafassaadi keskrisaliidi ees, mis aga pole 

säilunud. 

oonet võib lugeda klassitsiatlikule stiilile lähedaste 

sugemetega historitsistlikuks ehituseks XIX saj. lõpust. Hoone 

on heas seisundis, kasutusel koolihoonena. 

Kõrvalhoonejd on arvuk· lt ning põhihoone t e ga mood u.stavad reegli-

pärase ansambli csivti.lj uku äär tt-.1, kusjuurea m: j :ndushooned on 

pe::.:hoen~nt v .. lllem ... d . Olulisemad t:hi'!;u. ed 011: 

millele liidetua eluruQmid hiljem. Vanem osa on krohvitud tel

lis- ja maakiviseintega ehitus, mis kaetud S-kivikattega pool

kelpkatusega. See omab laia pro~ileeritud karniisi külgfassaa

didel ning poelviilu kelbakolmnurga all, peolviilu külgedel on 

lihtne laudräästas. Ka aue osa katteks analoogne katus, puudub 

v aid suurejooneline vcna osa karniis. Vana hoone keskosas on 

4 & ~ga k ... aristu, mille k<:Lared on 1 · cdt.d, kaa-ri kandvad tulb 

nelja ahulised, saledad. Kaaravad on äär1st tud 1 ·ade siledalt 

-- --------~------~~-~---
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krohvitud ääristega, mis ei eendu. Tallil on osalisel· säilu

nud algsed nelinurkaed aknad 9 ruuduga. Uks osa on ehitatud 

krohvikattetb- lõhu ~ud maakivide st. Väikesed aknad on kaetud 

lameda kaarsillusega. Kaarj alt on osalisel. t välja ehitatud ka 

lakakorrus. Kui vane.ma:t ehiiiusosa võib lugeda XIX saj. kesk

paiga ehituseks, siis uuem võib pärineda viimasest sajandi

vulletusest. 

järv 

põhimõtteline skeem 

~kuivati e eelmisegt analoogne ehitus, kus kuivati osa on 

samuti hilisem juurdeehitus. ~eejuures on siin hoone tervikut 

mõnevõrra rooonu tet Lud selleg~, e kui vat i on ;?ikast aidahoonest 

kõrgem. Vana aidahoone aknud on ruuoukujulised, 12 ruudulised. 

Nagu aidahoone arhitektuur kordeb talli, larnu.os'" viimases aga 
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kuivatit aida juures, on ilmselt ühised nende osade ehitamis-

east ad. 

~lleköök (?) on maakivist seintec;a krohvitud ehitus, kus nurka

de sidumisek~, avada kujundamiseks ning poelviilus kasutatud 

tellist. Hoonet katab kitsaste üleulatuvate räästastega pool

kelpkatius, katteks laast. Hoone uksi ja osul t ka aknaid katab 

lame kaarsillus, poelviilus on (osalt kinnimüüritult) kolmnur

gas asetatult 3 segmentakent. Põhikorruse cltnad ei ole suured, 

on E-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. l::eskelt. 

Tööliste maja (?) on lõhutud maakivist krohvima!ia seintegu hoo

ne, xus nurkade sidu~~seks ning avadc külgedel kasutatud hambu

valt telliseid. Ka·~v.seks on üleula"tuv"'tc ki tsas·'·e räästastega 

ning seintest kõrgem kelpkatus, katteks laast. Aknad on väike

sed, kõrged, 6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XIX saj. Il 

poole keskelt. 

Y.Jina"'1§.1:l:pik on suurem liigendatud ehitus, .kUs põhihoone moodus

-r;ab lõhu u.d maaKiVidest lcr·ohviiD.ata saintega kahekordne hoone, 

kus ka.Qutatud nii avade külgedel kui ka .nurkadel tellist. Hoo

net katab S-ki vikattegu viilkh tu s, millel U..leu.latuvad räästaä. 

Viimana katuse sa.rika1)aar ja penn on avatud, sarikajalad on 

ku.jundatud. Vabrik omab lihtsa. nelj atahulise, kuid kõrge tellis 

korstna. Ehitus võib närineda viimases~ ~ajandivahetusest. 

Daudad on põhiosas varemeis. ilgsed ehitused olid maakivist kak 

pc.ralleelhoonet, mille vahele moodustus ruü.üridega piiratud ne

linurkne sisehoov. 

~ on keskmise suurusega, selgepiiriliselt Jwhcosal.ine . Esi

mese poole moodustab kolmalt küljelt hooneetatud nelinurkne 

pikk esiväljak, mis maantee küljelt suletud madala müüri a, mil 

lel puitaed. 'siväljaku jv ka peahoone .ateskteljel on müüris 

värav, mis ääristatud kõrgete nelinurkaeta tell" 
l.ssamm.astega . 
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Viim sed on eos·tatud historitsistliku.s stiilis pseudoklassi t

sistliku.s vormikõnes: samba alaosa moodus ab karniisiga.eral.da.

ud sokkel, mille külg?innad nelinurkse petikuga liigendatud. 

amba ülaosa kujundatud jõulise hammawc~rniisiga, millel Väike

sed kolmnurkfroutoonid igul samba tab.ul. Samba lõpetab risti 

hm-j adega plekk-kt3.tus. VärGl-Vasambad Võivad ärineda peahoonega 

ühest perioodist, s.o. X saj. lõnust. Esiväljak on pikak.veni 

atud ovaal, mis liigendatud üksikute pärna, tamme ja nulugru?

pidega. Need paigutatud vabalt. egulaarsem ol· vahetult pea

hoone esine, kus paiknesid madalate hekkide ja lillepeenerdega 

korrapäraaed kujundid. Peahoone tagaküljel paikneb aga järve

äärsel rinnalrul avar vabakujuline park, mis kujLmd.uslikult 

(vaa ed, teedesasteem) on orienteeritud Tilsi järvele. Pargi 

tihedama istu u.sviisiga al d paiknev d äärtel, keskosa väheste 

puu ega jät~b avatu s aate telj~l peahoone - järv. Valitsev 

.... h ~Juud. Jä:cve aa.res ü lk am.uuri o.rgipuu. Otse peahoone kesk 

.r~s li:L i kohal on tahu.m ta maakivides 1· o t;U.d seinte ga ja kõr-

c ..,ili..."ldervõlviga gro t. Järve kaldal on paiknenud ka väike 

1.i 1u .... t ;) uc1· r ujal e, vargi äär osas ka supelm:...ja~re, mõlemad 

o 1d teostutu.u ~;:klek ili.Jes 1 atlis. 

~ee a o.u. .. to: emis !;)~ as ·iilis üsna hea· asemelisel t teosta

uud par~_,ie:~ iim ... sel t f;aj " ld.ivc~lletu..:l :.J.t. :Pt::rk o ... hooldatud ja 

heas seioun is. 

T ülasta ud vii a·~i 1974. a., pilc.ista ud 1968. a. 
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54. TIMO mõis (Klein-Koiküll-Kirrumpäh). Riigimõis. 

ustjõe k/n, Veriora. sovhoos (Põlva kihelkond). 

Peahoone on hävinud jälje·tlllt. Tema kohale on püstitatud asun

dastalu uus puidust elumaja. 

KõrvuJ.hoonoid on U ~si ~uid, paiknevad ru.u.du.kujulise eeshoovi 

~ar l. Oluli~em on: 

Ait-kuivati - väike, maakivihoone, krohvimata seintega, kus 

kividevahelist krohvi dekoreeritud kivikildu.doga. Hoonet katab 

S-k~vikattega poolkelpkatus, kus osa katet asendatud laastuga. 

Hoone kui~ tiosa tuleb lueeda aidaosaot mõnevõr:r.a nooremaks. 

Aidaosal on katusel laiad, astmelise pro~iiliga räästakarniisid 

kü_l fassaadidel ning poolv~ilu kelbokol.mnu.rga all. Laiad kroh

vi tud lif:':eenil adoed Vööd on ka hoone nurl:adel. Väga laiad on 

k:r.ohvi tud äärised akende ja uste ümber soejllureo uks omab 

võrdlemisi kõrge kaarave1, .. ooJ.vij.lv aken t~e;' on pigem lakauks. 

~ .. ili<·cm::. päritoluc kuiva-G~osaL sollj.oed r ... ljee::'ced detailid 

al t.ud a asiboidliku.m,:tl t. oone van1:.. ooa näib ~iirincvat liX saj · 

I poole ke.."kelt, hili:;;;em sajandi III Ieerun<lict. 

:rull (?) or ~id<., ~ .-.>.:...r.. .. uac.dnc Y~ikc ehi us, sumo:.ide dckoratiJ.v

se-Lc elementidega ju m· ... e1· u.lü:.:t, s ega k-=- samc..eoline aidaga. 

Hoone on enamuse"" v rifCill!d, kt;t.s tUlo k t~o or .. kU.ll S-kivikatte 

e;<..., kllid viilkatus. 

Park pul~dllb, on väike reegli ä.rane hoov ning ro.bt ed peahoone 

t.- gi;J.. Mõis si:i.d~t ää:rist...,vad .at ~ntee kcldal rn.:.rn· e rida. 

Kiil s ucl viima ti 1975 ... • ., pildistattl l;;GS. a. 





55. TOOLAl A mõis ( olruna). Rü.ü.tlimõis. 

Alakül& k/n, "Rurrna" kolhoos (Räpina ·ihelkond) • 

. Pe 100~ on suureJr. ühekordne puithoone, millel Kõrge, prakti

liselt i eseisvat korrust moodustav kivist soklikorrue ning 

osaliselt väljaehitatud lakakorrus murdkelpkatuse all. Hoonet 

on K· asaegse e remontidaga ja juurdeehitustega moonutatud. 

Soklikor.!'us on alg elt 1. otud maakivist ning krohvitud. Sekli

korrus ttlatub mõlemis otsaf\.tssaadis ikendusonu välja ning on 

kaetud Uhepoolse kalde ,-. k-rge katusega, mis ul tu.b katuse

rää.s"'vani. See ka~~~u.sekuju võib olla ka hilise • Põhikorrus on 

vooderda ud pUntluud eLa, nii esi- ku.i tagafussaadides omab 

hoone keskteljel pealeehi.;use, mis lõik b läbi pmhi'orruse 

k.rniisi ing r.:tille teine kor us on s· al joone murdkatuse 

ehit,usosa muu u. .;ugev&l t eendu-

VLka keskJ.~is::liidilto. ~;e 1"1 joon-l c.<S b peul hituse kolmnu.rk-

vi:U , ille k us on o · Lo ~ • u , 1 t balldil, k .i.d risti põhi-

karp e k tu t.ha:rj t.- ...... oonet k ttev 1 urC:..k l~k .... iu.s omab laas u-

lau.a.karnii <i, .m s en du c:d tundu 7 :.1·· nin omavad 

p ofileerincu., or.~. jt:lt:,i d l t:Uilll eslõ.:.kest .• ..,' • e lõikeg~ on ka 
le 

pt= c1d1i .~sr;; vi:ilukEu·nJ i('i-, n· s Viilu · 11 ret · tl.Ci. Tag~f" asetadi 

k s rif.:·l :t i :i. ,.eine kO.t'.L'.l• ou l hendt.tu.d lah"t~ se roduna, mille 

Lmdr:tn..."latis. Välj ...,ehi tn.se nllrkadel on · :·lt_). h_,_ kvaaderlõikega 

attel"Udcdest. Hoone r-kn~d on suured, C-ruudulised, kõikide 

akende kohal aikneb ecndu.v horisontaulne imo. PooJviiludes 

o oto· f ... sca dides s·- ,~d aknad paaris<:3kenden ... , :Jeega 4-poolsed. 

Soklikorruse akn d on ruudukujulise,, algwelt olid tiheda ruu-

dus ikuga. 

Sec?:a on ehitus mõneti eb ··är&l , kL.1ssi~sistlik.ke stii-

licle. en e omuU ilm ~1 4IX s j. II poole lõ1u hoone. T~ on ka-

su usel elamuna ning h._.l vus seisundis. 
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Kõrvalwoned paiknevad võr lemisi hajali ja süsteomi tu.lt. 

_!! - v~ike m&akivist hoone. mille arhitektuuraed ehisdetailid 

~ tel:1 iHteot. Hoolle s .iuad krohvitud õhuke~o>e, ilmselt hili..,e 

päri vOlUg' krohv:t.ku tte f_.,U. fui tus katab laH· tuk 1ttega j • Jlllll'd

Sal'il:aga poolkelpka us. Ka lu.s om<4b külg:t'ascarulid el ja pool vi ilu 

-elbakolmnurg~ ell astmclise, osalt ka profileerilud tellis-

karniisi. 1oone nurki kl.unistavad telliste8t laotud laiod nur-

g .... lisec..1. id, esif'as<"~aa.di kujund .. :.Vc~ tclliste ... ,t laotud pac.ris-

pil·"'svrid .tto.hel pool pe'lu.st. Ka u.ltsed ja sknr;.d on äärisatud 

~euduva ~ellisäärise~a ning eenduva lukukiviga. ~lgselt on säi-

lu.nud peolviilu ruuaUi.{.Ujuline aken. millel 20 ruuduga aken. 

Hoone pec.tul(s tugevate pal.klengidegt~., n.ks laudiststud ruutkala

sa amustris voodriga. Hoone ell on kelder~ kuhu viib eeskoda 

hoone o vsal. 2rep.iruum1 tb ab Viil.k.ntus. Ioone võib lugeda 

kl ..... ssi tsis1.liku.k..s e .i tu..Jo1ts tõenüoliöel t veel XIX saj. ;:.tJ.gu est 

Lal!] on pikk ja massiivne maakiviehi tus, mille seinad omavad 

osalise õhukese krohvikatte. Aknad ja uksed on paigutatud esi

:t:ussaadis vahcldu.val t n:il.1.g .reeglipärase süsteemiga, kusjuures 

uKsed on silla ~d võrdlemisi kõrge kaurega tellissillustega. 

Uksi ääris·iiavad ja hoone nn.rki ilmestavad laiad liseenilaadselt 

kergelt eendatud pixulad. Koga ehitust katab laas ukattega õrge 

viilkt.. t..us, mille vi~lu pü.s tlaudadest. Ehitus võib pärineda 

X saj. lõpus"!. .• 

"clli-
!a~l-tõllaltllUr (?) - ·~ööliste clc.cu on pik.lt ü.h le frondile ehi-

taLuo. ho() te, nille iea os · pdrineb erl. '"' j ast, k: si 'letakse ka 

eraldi. Tull on maakivist ehituo, mille seinepind omab õhukese 

kr·)hvikLt.to või kivi deV.:theline krohv~_inna, kus V "'' ele kiilutud 

kivikilde. Hoone otsviil on laotud tellistest nin krohvitud. 

iia avanevad ka lekatubade ~ad. Hoonet kat b laasttü~a tega 

(osalt e erniid iga asend at ad) oolltelpkatus, millel pool viilu 
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kelbr; .. kol.m.r1Ul' a all ki 'tsr..s .s meli.ne ra..e.stakar.niis . .Hoone esi

fassaad on aget kogu ulatuses sügavalt taauda ud ning katuse

räästa toetav tugev rõhtpruss ·to tub tellietest ü.marse.m.mas

tele, mis krohvi ud. Sambad ei oma kapiteeli, vaid ainult ne

linurkf:le sokli. Säilunud on 4 aammast. Seo hoo.u.eosa pärineb 

~õonäoliselt XIX saj. Il poole lõpust. 

Järgnev tõllakuur (?) on hilisem, ehitatud lõhutud maa

kividest. Alakorrus on laiade uategu, tema kohal aga madal 

poolkorru~ nelinur!:sete akendega. Hoone J.aastu.kattega katus 

on siiski mvd<:•.lam talli kõrgeet katuseharjast. Omab lihtsa 

laudk"ruii~ i. Ehi tu e Võib pürineda XIX saj. lõpust. Selle hoo

neg& on lii etud lamu, nille sein~d on m· akividcst, avade 

kU.lt,efel j ktrniisin k .. sute~:u.d k;; tellis·L St::in~.oi.Imad kae

luc.: os..:lioclt õhuJ:ese pritskrohv'{ l .. <Jdsc k ..... ega. Roonet katab 

ka ""'õllokuurj P .• void j mc-'d lae n lJ.;,;rj t.t,;.s- pocJ.l:olpk-= tLls, katteks 

1' as+. ~attts omab ast.nw1 .... o telli~'karniiai, .m.ill es jõuline 

hfAm < BH5ir,e. Hooue Le2Jdeljcl on s~L ·._pind s u~-el pinnal ker

e,t-lt av d' vlld n:ing ~inn3 !')OigU." c....tud ll.KS on ;···'r'iStatud \l-äh& 

kahe kohrolkGte proportsioonidega pilnstriga j~ kroonitud sei

nap:in.nr.st een·llV'.l suu:rg kolmnu.t'kftont"'onic, 3. •. oo11d ak,nt;.d on 

kit" 'd, · u'id kõrg"d.! t-ru•1dUli;:;zd . Ko .. tstnad om;>7 d katusel 

profileeringuga karniise. Ehitus võib pärine a XIX saj. III 

veer:.ndist või so;j 1:mdi keskelt. 

1 elu el.' peahoone ju 'GS o:'l pooleldi maapealne, .Lae ~o.u.d 1 astu.

.h.a tega viilku"tu...;.~cga. Kvldri o"ts.; sai 1 o ... kuju.nJ.c..tud tellis

ze;ÜJ'Hu .. a, millele antud . seudobarokse volu.utviilu kujtl. Keldri 

_. lee; u.s"b on.HVad lameda kue..r:::.vu, viilus paiknev uks aga nende 

kohal omab nelinurkse ava selle kohal asetaeva tjuudorkaare

k juliso ehisfroHtooni a. Kelder võib olla ,. saj. alguse 

eklektiliae.., laadir: 9 li tu•::. 
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~ on. väiksem, on v~ a avd.J.~a lahendu• eg : oetudes ojale 

ja tlaistiigile, mis eral.duvad peahoone kõrv lhooneist. Puud 

ädri::r ... av<:~.d peahoonEJt til ed ul..e gruppidena otsafassaadidel t, 

neid pea. u..l .aCl.es. Hoone esi- j ta afassaadid on seevastu 

ma tikk 1. vatud. üle ~varate pu.udeta parO. tüjaJr..ute. arg1 

scisw1o. on hel , palju. 1·isustust, laudkuure ja po.rustatud 

puid. 

ülast, ud j pil<l i ti:l.tud 1968. a. 
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56. TöDU mõis /Tõdo/ ('ödwenahof). Rüütl~õis. 

Ihamaru ~n, V.Sassi nim. oOVhoos (Põlva kihelkond) • . 

Peahoone on väike ühekordne puahoone, mis asundustaluna ul tus

likult ümber ehitatud. oonutusi on ka kaasajal trepikodade 

juurde ehitamisega. Algne ehitus võis olla horisontaallaudade

ga vooderdatud hoone, mis kaetud laiade üleulatuvate räästas

tega viilkatusega, katteks laast. ··ästas otsviiludel., viimane 

sarikapaar koos pennidega avatud. Aknad on võrdlemisi suured. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või XX saj. algusest, on 

kasutusel korterina ning heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, asuvad vaikeses kompaktses rahmas 

eeshoovi külgedel. Olulisemad on: 

Ait -lõhutud maakividest krohvimata seintaga ehitus, millel -
vaid akende juures kasutatud ka tellist. Ehitust katab üle

ulatuvate räästastega S-kivikatus viilkatusena. Selle esiserv 

ulatub hoone ees konsooltaladel üle, moodustades varjualuse. 

Väikesed 6-ruudulised aknad on lamedate kaarsillustega. Uksed 

omavad ruutkalasabamustris laudistuse. Ehitust võib lugeda vii

mase sajandivahetuse hooneks. 

Lau t-tal.l on kahest t'L"-tähe kujulisel t liidetud suurest hoo

nest koosnev hooneteplokk. ad on ehitatud maakividest, krohvi

mata, seinal eendub kergelt sokkel. Rooneid katab laastukattega 

viilkatus, laudviiludega. Aknad on põhiosas horisontaalsed, 

6-ruudulised. Hooned võivad pärineda n saj. lõpust. 

Rehi (?) on kompaktsete proportsioonidega lõhutud maakividest -
krohvimata ehitus, mis kaetud kitsalt üleulatuvete räästastega 

laastukattega kelpkatusega. Hoone esifassaadis on keskteljal 

lai ja kõrge kaarega tellistega ääristatud uks, temast äärtel 

võrdsetel kaugustel samasugused kõrge kaartega suured, kuid mõ-
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nevõrra madalamad uksed. Hoone võib pärineda XIX sajandi lõ

pust. 

Pa:rk puudub, on vaid väike puuderü..hln peahoone juures ja aia 

äärtel üksikpuudena. 

Külosta ud ja pildiatatud 1969.a. 
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57. UIBOJÄRVE mõis (Appelsee}. Raü limõis. 

Põlva k/n, Ed. Vilde nim. kolhoos (Põlva kihelkond). 

Peru1oone on väike puithoone, mis kaetud laastukattega Viilkatu

sega. Hoone madalal vundamendil dekoratiivne tel11skivirida. 

Seintel ei ole voodrit säilinud. Ühele o ·sa~assaadile on ehi

tatud pikenduaena kinnine palkon, mille aknad olid algselt 

klaasi ud tiheda ruudustikuga kõrgete poolringikujuliste kaar

akendega. Verandat katab ühepoolse kaldega katus. Hoone aknad 

on suured, 6-ruudulised. Kirjeldatav hoone võib olla ka valit

sejamaja, peahoone aga hävinud jäljetUlt. Ehi us võib pärineda 

XIX saj. lõoult, on kasutusel kortetitena ning halvas seisundis 

Kõrvalhooneist säil~ud üksikud. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on suur maakivist ehitus, kus kivide vahed ühel 

osal hoonest laialt krohvitud (vanem osa}, teisel osal (uuem) 

müürid lõhutud kividest. Sellel osal on a ade küljed laotud 

tellistest. Ehitust katab üleulatuvate räästastega laastukatte

ga viilkatus. Katuse kohal on madal, lai ja krohv1.tud, karnii

sidega telliskivikorsten. Hoone vanem osa (ait) võib olla XIX 

saj. III veerandi, uuem osa (kuivati) aga nx saj. lõpuaastate 

ehitused. 

L~dad moodustavad suurema avar~ ehitusr~a, kõik ehi used 

seejuures kaasajal tugevalt ümber ehitatud. Põhihoone on suur, 

juurdeehi ustega juba algselt liigendatud maakiviehi~us, lõhu

tud maakividest krohvinlata miiü.ridega. Algsed aknad ja uksed on 

ääristatud tellistega ja kae ud lamedate kaarte ga. Hoonet ka

tab viilkatus, kusjuures otsaviilud on 1 udades • · oone võib 

pärineda XX saj. algusaastaist. 
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~ on keskmise suurusega ning võrdlemisi heatasemelis~ vaba

kujundusliku kujundusega. Puud on gruppides kontrastselt, põhi

liikideks on vaher, pärn ja kuusk, leidub kase ja lehiserül~. 

õned rähmad tiheda istutusviisiga. Kõrvalhoone~e ümbrus on 

aga lage . Järv1 on mõisa läheduses mitmeid, kuid par iga nad 

ei ole seotud. Pargi sei und on halb, tal puudub funktsioon, 

palju on risustatust. 

Külaata ud viim· ti l971 . a., pildiatatud 1968. ja 197l . a • 
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58. VALGJÄRVE mõis ( ,eissensee). Rüütlimõis. 

Valgjärve Jr/n, Vulgjärve kolhoos (Kanepi kihelkond) •· 

Peahoone on väike ühekordne puithoone krohvitud seintega. Hoo

net on kaasajal. tugevalt rekonstru.eeri tud. ' em e on jo.u.:rde ehi 

ti:::.tud suur saal • .Algne ehi us on laiem hoone, mis kaetud pool

kelpke:,.tusega (.k~as .... jal katteks eterniit), omab lihtsa eenduva 

l~udkarniisi. Aknad on paiknenud võrdlemisi reeg].ipäraselt, on 

mitte suured, raamistus kaasajal muudevud. Algset ehitust võib 

lugeda IX saj. keskpaiga hooneks. Temas asub kolhoosi keskus 

nin hoone on heas seisundis. 

õrvalhooneid on arVUkalt, paiknevad eraldiseisva rühmana järve 

kaldarinnakul ning ei ole seotud peahoonega. E.p.amik hooneid on 

reaatatud ühte fronti piki järveääreet teed. Tähtsamad hooned o 

Viinav brik (?) on suur kahekordne maakivihoone, ehitatud lõhu

tud kividest, krohvimata. Hoone avad on äärist~tud tellistega. 

Aknad ja u.ksed on seejuures lameda kaarega, mille silluses ker

gelt eenduv kaarfrontoon. Roonet katab poolkelpkatu.s, mis kae

tud e erniidiga. Räästakarniisid on puidust ning profileeritud. 

Müürides on lihtsaid miiü.rian.kru.i.d. Hoone võib pärineda nx saj. 

III veerand1st. 

Laudad moodustavad suure hoonetega neljalt küljelt piiratud ma

jandushooviga hooneteploki, mis kaasajal väga ulatuslikult 

rekonstrueeritud. Põhihooned olid maakivist ehitused, kuid ei 

puudu ka pun sest tellises hooneosa.d. Ühel hoonel oli esifas-.. 
saadi keskosas laiem u.lual~e. 

Ait-kuivati on kahest hoonest koosnev ehitusterühm, ku.s vane

male aidahoonele on otsale liidetud risti uuem ku.ivatihoone. 

Ait on maakivist krohvimat~ seintega ehi us, kus lameda ·e en-



- 2 -

de äärtel kasuta ud tagasihoidlikult tellis-t. Hoonet katab kõr

ge eterniitkat ega kelpkatus. Ehituse keskteljal eendub esitas

saadia tugevalt lahtine sammasportikus, mille laudadest ehita

tud kolmnurk.:t'rontooni kannavad 4 d~skaana orderi samma.st, tel~ib 

listest ja krohvitud. iiluväljae on väike segmentaken, viilu 

kuttev katus lllaiiub harj aga põhihoone katuse 1/3 kõrgusesse. 

See ehitisosa võib pärineda XIX saj. II veerandist. 

Ku.iva.tiosa on ehi ta u.d suurtest lõhutud maakivid est, sei

.nad on k.rohvikat ·teta, avad ää:ristatud hambuval t tellietega, 

kusjutlres nad omavad madulaid kaari. Otsviilus on kolmnurkeelt 

3 iimarakent, äärista ud dekoratiivselt tellistega. Hoonet katab 

viilkatus. Samasugune, laastukattega väike varikatus on ka esi

fausaadis ukse kohal. See hooneosa võib pärineda XIX saj. lõpu

a'"'statest . 

Kuur-ait peahoone juures on väike segaehitus peahoone juures. 

ema seinad on kivipostidest, mille vahed täidetud rõhtsalt pal 

kidega. Väga dekoratiivsed on postid, mis ehitatud põhiliselt 

tellistest puhta vuugiga müiiridega, kus tulpade keskosas sisse 

laotud jämedalt tahQtud graniitplokid. Nende vuukide vahede 

krohv on dekoreeritud peente graniidikildudega kuuseoksa-laadse 

peene töötlusega kujunditega. Hoonet katab laastukattega viil

katu.s. Ehi· us võib pärineda jtlba XX saj. oJ.gusest. 

Park on väga suur nin toetub Valgjärvele. 1' eahoone asub pargi 

Uhel äärel ning kujunduslikult on pargi põhiosaga siduma a . > 

Hoone ümber v~ike vaba piirjoone a väljak, mis piiratud külge

dalt mõne iiigiga. Pecl~oone juurest läheb allee suurde pargimet 

sailmelisse pargi põhiossa, kus keskse ala moodustab suurem va

bakujuline väljak ning teda ümbritsevad väiksemad välud. Kogu 

selle pargiosa lahendus vabaktljuJ.ine. Et kasutatud on põhilisel 

siin kasvanud looduslikku metsa, siis on park tihe, vabad on ai 

nul t väljakud. Puudega kaetud ala omab ka loodusliku aJ.usmetsa. 
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Teedevõrk on vabc.kujuline, lru.lgedes peralleelsel t järvega. 

Põhil.ii.kideko on pcahoon lllhedu.ses ä.rn, ta.mn, nu.lg. Pargis 

domineerib tumm, sc.ar, k sk, kuusk. :Pa.::q~i juurde kuuluval 

järvel. saar, kaetud lehtpuudega. Järve kaldsäilrele asetatud 

kõrvalhoone e rida mõjus samuti mo: st·ku.kujunduses. Pargi sei

sund rahuldav, hooldusraietega on aJ.usmetsa piiratud. 

Kiilastatud viimati 1974. a., pildiatatud 19&::7. a • 
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59. V RB' SE mõis ( ar us). Rüütli.mõis .. 

Kanepi k/n, ' alev" kolhoos (Põlva kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohale on ehitatud t·sundustalu puit

ela.mu, mis ei kata kogu mõisa vu.nd a.mendiaset. Vana peahoone 

oli ilmselt keskmise suurusega hoone. 

Kõrvalhooneid on ::;äilunud vähe, neist kuks paiknevad ansambli---
liDelt esiväljakl.l külgedel. 'filll samäd hoo:ued on: 

Ait-kuivati on pikk maakiviehitus, kus ait o~ v~~em, iLmselt 

XIX saj. keskelt pärinev hoone. Hoone on maakividest, kus kivi

de vahed laicl t krohvi tu.d ja krohvipind os t dekoreeri tud ki

vikildudega. Hoone nurkadel lai d krohvitud nurgaliseenid. Ka

tus on hilicem viilko.tus, k~tteks laas "• 4.ida esiktiljel on 3 

sammeetriliselt p~i~tatud süg vale müüri p .igutatud ust, mil

lel lameda kaa.rega ava, ukse'"':v-d seejuures omavv.d laia krohvi

äiirise. KDtusesse lõikub hilisem ärkel lrkauksel, mis toetub 

ulgtal.adele. 

Kuivati on hilisem, ilmselt XIX saj. viimasest veerand1st 

ehitus, mille nurgad ja avadaküljed lao ud tellistest. Akende 

hu.lgas leidub 2 väikest rom1Ji.k.ujulist akent. Hoonet katab cida-

ga ühine viilka us, millest ulatuvQd välj~ puidus~.~ tuulutuskors 

ten ning madal tellistest kuivatikorsten. 

Tall on aidaga samas laadis ning ilmselt ka samaealine maakivi

ehi~us. Seejuures ehitusaeg on krohvipinnas kivikildudega da

teeritud: 1856. Hoonet katab viilkatus. millel püstlaudadest 

o· sviilud ja üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eter

niit. 
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Töölistemaja (?) on väiksem, lõhutud maakivist krohvimata sein

taga hoone, kus avade küljed laotud laialt tellistest. Hoonet 

katab S-kivikattega poolkelpkatus, millel kitsed üleulatuvad 

rätiatad. Katusesse on esiküljel eh:i.tatud katuseakoB väikese 

viilkatuse all. Põhikorruse aknad on keskm se suurusega, f-ruu

dulised. Hoone võib oärinede. XIX s a j. lõpust. 

Park ei ole suur, kuid ·1mekr.1. vabakuj ur...d usliku pl a11eeringuga, 

jätte s .re ~?}llce.rse ilme g · p iklikl1 e"'i V"" lj aku av·• ks, ümbri tee

vad iheda istutusviisiga gruppidena peahoonet. Puud rühmitatud 

kon trastselt: vaher - lehis, vaher - nulg, on ka tammi. Pargi 

tagaküljel pakkmetsailmeline metsaosa laskuval reljeefil. Pargi 

seisund rahuldav, kuigi o.lgseat planeeringust on säilunud vähe. 

Külastatud ja pildi st tud 1967. a. 
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E 0. VARDJ A mõis /Pragi/ ( .P..lexanders.bo.f). Rüii tlimõis. 

Mu.stjõe k/n, ''Koit n kolhoos (Põlva kihelkond). 

~~.,b.oon€ on hävinud. 

~r~alhooneid alles ·erve grapp, kusjuu~res mitmed suhteliselt 

algse ilmega. Paiknevad võrdlemisi ansamblLliaelt, orienteeri

tW1& usi älj akule. ~Hib tsamr..d on: 

alitsejamaja- on ühekordne telliskiviehitus, mis maakivist 

soklikorru.sel. Seinad on õhukese krohvikattega. uonet kat.:.b 

b-kivi kattega poclkelpka us, ~llel l~~ad astmelisad rääs ·a

karniisid kiilgfassaadideu ning pool viilude kelbak.ol..mnl.lrkade all • 

.. kendel ja ustel silu tld krohvipinnaga äärised. Aknad mitte 

suured, paiknevad võrdlemi ,i reeglipärasel t. LakDtu.ba hoone 

otsal algustab väiksem, pea ruudukujulise a a -a aken, mis 

aärista'i..u. viiikeste ruudukujuliste aknukestcga l<;.kapealse val.-

ustamiooks. Hoone võib p~ineda ~X saj. ke kel • 

....!,! on pikk ja väga hästi pro~ortsioneeri ud assiivne maakivi

hoone, mis kujundatud samal viisil, nagu. val j_ tsej amaj agi, olles 

tema kaasaegne (S-kivi kate, karniisid, krohvikate jms.). Hoone 

esifassaadi keskosas on c..iigav ulual.une, mille een 4 lameda kaa

rega avuga kaaristu. Kaarte kannad toetuvad tellistest nelja

tahulistele kõrgetele piilaritele. Ulualuse tagasein laotud tel 

listest. Esif~ssaadi külgedel on väikesed nelinurkaed aknad. 

Hooneese on hiljem ehitatud sisse kuiv ati, milleks katusesse 

püstitatud kõrge l audadest tuulutuskore~en. 

,!ööliotem ... ja-sepikoda ( ~?) on väike, kuid kom a.kt.ae lõhutud maa

kividest krohvikattet· ehi us, mis kaetud S-kivikattega pool

kelpk~tuse a . Sellel lih ne tuulekastila adne l audräästas. Kui 

hoone uksed omavad nelinurksaid avasid, siis aknad on lameda 

kaarega. Ehi us võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Tööl·stem~,j~ (?) on tellistest ja krohvitud seintega kivihoone, 

mis kaetud kelpkatusega, katteks laast. Ka us om b laia tuule

kaa·t;ilaadse pu1 tkarniis1. Aknad paiknevad ü.h tlaete vahede ga, ei 

ole suured ning on C -ruuduJ.ised. Hoone võib pärineda XIX s· j. 

I poole lõoust. 

Pc~k o õrdlemisi ~uur, csalt kasutatud ema u~undamiseks 

siin kasvunud loodu~likku ot~a. P&rk on k~1eo· aline - pikk 

e. ivälj ak, kuhu suundull k ~;k .,eljel sisses:Jidu ee - on reguJ.aar

se ilmega, ava ud ala. Peahoone taha ja küljele jaäb aea vab~

ketjulises lahenduse s teedevõrguga ja kontrastsel t rü.hmi ta tud 

puudega pargiosa, mis toetub all orus asetaevale järvele. Puis

"tus kasutatu.d kaske, vahert, ku.u.ske, eksootidest k lehist ja 

netlgu. Pargi seisund rahuldav, palju on juhuslikku looduslikku. 

uuendus t. 

Külaata ud ja pildiatatud 1968. a . 
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61. VA~;'Tl •,-KUUSTE .mõis (Neu-Kusthof). ~ üütlimõi:J. 

V·~ tse-Kuuste k/n, Vast e-Kuu.;:Jte 8 - kl. kool ja "Rahu" kol
hoos ( õnnu kihelkond). 

Peaho~~ on kahekordne suurem telliskivihoonet krohvitud sein-

e <""..la. Omab .mcodala so i! or uae. oo et katab lamed am telpkatus, 

~illel kat tcks voroi ivi ... ääs~ad on lõpetatud l<:ludadest liht

a ..,uulel u.~:n .. iga. hooJ:.i.e hoovikülj el on kesktel j el t mõnevõrra 

k0rv nihu a ud ~ dkna vuhe laiuae seinapinnalt vaevumärga-

tav:ilt eenda~ud risaliit. Hoone seinapindade hori~ontaalseks 

liigendajaks on kits s sok~ikarniis, lai ja jõuline korruste

vaheline Vat~evöö nine aknal~udade kõrgusel kuleev lei taas vöö 

esi- ja tagafassaadidcl, mis risaJ..iidi koh~l k.rcpitud. Hoone 

aknad paiknevad ebakorra äraselt, on rühmitatud kas kahe- või 

kolmek&upa, esineb ka petikaknuid. Aknad on võrdlemisi suurte 

avadee:e. ning vaheraamide~· j etatud nelj alcs. uud ustik on tihe: 

20 ruu u, kusjunres alekorruse o.kn~ d o oõnevõrra. kõrgem- d sama 

ruutude arvu juures. Peauks asub esiväljaku poolel ( tagafassaad 

asetatud pea .maantee äärele), on valgmikt, a t in 0 kuheks pinn s 

j c:.otatud tul \"eldisega kahepoolne kõrge uks , mille Pinnud liigen 

datud eklektilises la ..... dis kujunditega. V lgmik on tilleda ruu

dustikuga (12 ruutu.) raamistikuga. Uk~e koh&l asus risaliidi 

laiuselt rõdu, ntis havL"lud. Hoone ühel otsafassaad il paiknea 

(nüüd ümber ehitatud) pui tpalkon, mis oli akende ga suletud 

seintegc;.o.. •' i tus omes kõr ,e so.kli sealt lasku va granii ttrepiga 

ning kivikat te ga kelplt tu. .. e. Uks omas valgmiku ning 8 pinnaks 

j aota ud tahveldise. 

ruud us tiku e. ( 48 uu tu) . 

olid väga suured nin tiheda ühtlase 

Hoonele tehtud nii kodanlikui perioodil kui ka kaasajal 

suuri juurdeehi usi. 01e hoone näib pärinevat XX saj. ulgus-

veerundist. Hoone on heas seisundis, kasutusel koolina. 
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mõis s rvuk· 1 t, moo1'it!S .. avad e samblilise 

sü.c: teemi esivt:.lj aku. k:il~edel. Hocr.~~a on ena•nikus kaaaaj 

ul· tusliku.l t ümber ehit~ tu.d. Tä.htsam.::.d hooned on: 

väga 

obvikatt a ehi u XIX saj. II 

oo le st, mis ka <.J saj o.l ehi tat d kaheko:-d ~ei 

~rull (?) on i m aKivist krohvi.rni;.. a .noone, mis ·aas3jal oman

~t:.~.md. kõ ·ge ~ ernii" at eg v~ilkatuse ja suured uksed. Ehita

liil üukojcuts. lgn.e ... hi t=us võis pärineda X X saj. II oolest. 

Lav.t 0.1 pil:k lõbu tud ruaaki ·ist k.rohvim.:.ta ehi us, .mis ka.e u.d 

leastu.k.atte 0 a viilk 't.lse 6 • Villu.d valm· s't·..:.~Ud :,>iis laudades • 

.. oone on 1 .elad . - ·e., m ·s ää:c.i.s"c .... tu ellis eg· ja kae ud 

[.:.[llE:d ka::::.rsi luse<:.>a. n D e võib cirine a XI S'-'j. lõpust. 

Viinavabrik on pikk kahekordne tellis!dvihoone, mis alatusli

kul t rekonstrueeri tud • .lugsest on aäilunud 1 · korrustevahe

lina ja rääatakarniisi-alune vöö. Seinad olid krohvitud, tema 

al orrusea leidub vanema maakivist hoone müürifragmente. Ehi-

tus e ondas kaasaegae mt:lbu il.msel S::!j. f>Uoes. Omab väga 

kõrge nelj ta.ulise telliskivikorstna, millel mi u vahekarniisi 

j.:.< lai karniis otsal.. 

~t~~listemLja (?) o~ väik~em lõhutud m,akivident krohvimsta 

seintega m ssiivne h1tu.s, kus akende ja uste külgedel kasuta

tud tellist. õik avad omavad lameda kaareg sil~useid. Hoone 

·ool vi il ou samu:~i lõhu ud macl:iviot, kuid ladumisviisil t mää

r at v hilisemasse aeea. oone~ kat~b iileulatuvate räästastega 

laastuke:tttega vij.l atus, mis oac..ll. asendatud. eterniidiga. Katu

se all on kac:._s~j 1 välja ehita t.ld l<.!ka ube. lL,I!e hoone võib 

)ärineda X saj. II poole keskelt. 
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~ark on keSkmise suurusega, laieneb maa tikku. Esiv~ljaku 

iire'"" omab recglipärase lahenduse elemente, kusjuures ·pea

hoone on taga!'assaadig~ aseta ' ud otsemaanee äärele. Esi

väljaku ·ihel äärel leida tammeallee fragmen ter teisel äärel 

tiik. Väljaku sügavuses seljandik, mi3 kaetud v~ikcote loodas

likt'l pari olug ... .miliu1.i õi ku.usesaJ..u.dega. eda ala on a:rgincl 

· "tt..i.- da. ll 7 '" tru, -c~e ja ... u.:.Lugiu.ppi - ega. la.an ... ee el on 

ul ... ~e~ · a. uu o~ on o lisei~ ka piireLud üle m ~~ ee pe~ 

ho e l~hedu~ s asuv aed. 1? argi seisUYJ.a raht..tldnv, välj akuala. 

kill st· · ud. 

Külas <:Ltd vi~ m~ti '1 71 . .... . , pil·~i ... t ... ... u.C. 1968. ~a 197 .... ::.:. 
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62. VAS SEMÕISA (Neuhof). Kõrvalmõis, kuulus oolamaa mõisa 

juurde. 
ooste ~n, Ruusa sovhoos (Räpina kihelkond). 

Peahoone on säilunud osaliselt (umbes pool hoonest). Ta on 

lõhu ud maakividest massiivne, kuid mitte suur hoone, kus 

krohvimata seintea kasutatud avada juures ka tellist. Hoonel 

on tube ka lakas o safassaadides. Ehitust katab üleulatuvate 

karniisita räästastega poolkelpkatus, katteks laast. Ehitus 

võib olla XIX saj. II poole keskelt pärinev hoone. 

Kõrvalhoone~d väikese mõisa kohta arvukalt, paiknevad reegli

pärase grupina eeshoovi Umber, paljud neist varemeis. 

Laut, mis moodustab väikese ehituste rühma. Põhihoone on pikk ............ 
lõhu·tud maakividest ehitus, mille müürid laotud heas müüriteh

nikas. Avade küljed on seejuures ääristatud hambuvalt tellis

taga, avad kaetud lame ate kaarsillustega. Hoone on katuseta. 

Ta võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

!!! on väike, lõhutud maakividest ehitus, mille poolviilud 

villitud rõhtpalkidest ristnurgaga. Hoonet katab laastukattega 

ja üleulatuva e laiade räästastega poolkelpkatus. Hoone on ilm 

selt XIX saj. lõpuveerandi ehitus. 

Park puudub, on väheselt lehtpuugruppe majandushoovi äärtel 

ju sissesõidul, palju sireleid peahoone ümbruses ning tema 

tagaküljel asuvas aias. 

Külas atud ja pildiatatud 1972.a. 



õ1e. 
p oon e~. 



;\48 

63. VERIORA mõis (Paulenhof). Rüütlimõis. 

Veriora ~n, Veriora sovhoos (Räpina kihelkond). 

Peahoone on hävinud pea jäljetult. 

Kõrvalhooneid säilu.nud arvukal. t, paiknevad poolringin.a pargi 

äärtel erilist ansamblit moodu.stamata. Tähtsamad on: 

Valitsejam§Qa (?) on ühekordne kiviboone, millele tahaküljele 

otsale ehitatud tiibhoone. Et hoone asub relj~efil, omab ta 

kõrge soklikorruse, mis tiibhoonel ning põhikorpuse ühel 

poolel moodustab praktiliselt omaette korruse. Põhikorrus on 

ehitatud te~istest, soklikorrus m~akividest, seinad krohvitu.d. 

Hoonet katab S-kivikattega poolkelpkatus, juurdeehitusel on see 

lõpetatud viilkatusegu. Katustel lihtne laudkarniis, kitsas 

kurniis on ka soklil. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, ei ole 

suured, kuid kõrged, omavad 6 ruutu ning on raamitud lamedate 

krohviä.äriste • Samal viisi.l on kujundat.u.d ka soklikorruse 

lameda kaaregu kaetud aknad ja suured uksed. Viimased on voo

derdatud kalasabamustris laudistusega. Hoone esiküljel on väike 

laudadest ilmetu tuulekoda Viiikatuse all. Hoone võib pärineda 

XI saj. I veerandi lõpust; juurdeehitus aga XIX saj. II poole 

keskelt. 

Töö istemaJ a on pikk, krohvitu.d telliskivihoone, mis kaetud 

lameda poolkelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Omab väga 

kitsa lihtsa laudkarniisi. Aknad on väikesed, 6 ruudulised, ei 

asetee eriti korrapäraselt. Hoone võib pärineda XIX saj. III 

veerandist. 

Lau.t on pikk maakivist krohvikattega hoone, mis kaetud laastu

kattaga poolkelpkatuseg·. Katu.seräästad olid algselt lih sad 

laudkarniisid külgfassaadidel ja poolviilu ke~bakolmnurga all. 

Poolviilus on kõrge lakauks, mis kae ud lameda kaarega silluse-
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ga, eised avad on nelinurksed. 

veerandi ehi tas. 

oone on ilmselt XIX saj. II 

~ (?) on massiivne kivihoone, kus seinad on maakivist rohke 

telli ·e kasatamisega avade külgedel. Seinad on õhakese krohvi-

kattega. Hoonet katab S-ki ikattega poolkelpkatas, millel 

liltsad kitsad laudkarniisid. Katusas väike lakauks viiikatuse 

all väljaehitisena. oone otsafassaadis uks ruu.tkalasabamust

ris laudvoodriga, tema kohal poolviilus väiksem lakau.ks, mis 

omab lameda kaarava. aan.tee-pools 1 kü.lgf'assaadil on aga 4 

paarikaupa rü.hmi tatud akent, mis teravka.arelised, ääristutud 

kergelt eenduvate telliskiviääristega. Hoone on tõenäoliselt 

XIX saj. keskpaiga ehi tu s. 

Park on väike, lihtsa vabaplaneeringuga, kus peahoone ees 

väike esi väljak. Puud pargis on rühmi tamata, neid on istu ta tud 

ka kõrvalhoonete vahele. Pargi ühel küljel on teda kõrvalhoo

neis eraldav suurem paisjärv, mis pargikujunduses aga ei ole 

muudetud viimasega seotud dominandiks. Park on rahuldavas sei

sundis, vähese hooldatusega. 

Külastaud viimati 197l.a., pildiatatud 1968 •• 
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64. VESKI mõis (Miihlenho.f) . Rüiitli.mõis. 

Ihamaru k/n. V. Sassi nim. sovhoos (Kambja kihelkond). 

Peahoole on telliskividest kaheosaline hoone, millel põhikorpus 

on ühekordne, sellele on otaule risti liidetud kahekordne tiib

hoone põhikorpuse laiuselt. Hoone omab soklikorruse, mis rel

jeefist tingituna tiibhoone küljel moOdustab iseseisva täiskor

ruse. Kaasajal on ka osa põhikorpuse lakakorrust lisaks varase

matele hoone otsal asunud lakatubadale välja ehitatud. Mõlemad 

hooneosad on kaetud plekk-kattega viilkutustega, millel laiad 

üleulatuvad räästad, kuid ka kitsad astmelisad telliskivikar

niisid. Räästad on osaliselt (tiibhoonel) kaunistatud puidust 

räästaehispitsiga. Hoone soklikorrus, mis põhikorrusest eralda

tud kitsa karniisiga, on laotud krohvimata maakividest, avade 

külgedel ja ntlrkades kasutattld tellist. Puhta vu.ugiga tellis

sein&d on põhikorpusel ning tiibehitusel, kuid osa põhikorpuse 

seinu on viimistletud krohvikattega. Seejuures esifassaadil on 

vi~istlemata lai vöö karniisist kuni akende sillusteni . Selle 

korpuse otsafassaadi viilu.kolmnurgas on viiluväli ehitatud vah

vär~a, mille tellistäide on viimistletud krahviga. r iibhoone 

seinspinnad on liigendatud korrustevahelise profileeritud vahe

karniisiga, mis se1le hooneosa laial külg~assaadil keskosas 

krepitud. Mõnevõrra lihtsama lõikega vahekarniis jookseb tiib

hoone viilude all, jätkates põhikorpuse räästakarniisi. Tiib

hoone esifassaadi seinast eendub alumisel korrusel väljaehitus, 

mis markeerib saali sügavat alkoovi. Väljaehitusele avaneb II 

korrusel rõdu, mis osalt ääristatud tellistest rinnatisega, 

osalt metallist (htivinenud). Väljaehituse nu.rgad. on lõigatud, 

mis annab talle viisnurkse põhiplaani. Väljaehituse asend on 

tiibhoone Iassaadi keskteljelt nihutatud põhikorpuse poolsele 

äärele, liigendades kogu esifassaadi ebasümmeetriliselt. Tema 



- 2 -

kohal on II korruse seinaQinda samuti ebamimmeetriliselt lii

gend avad 2 pilastri t, mis äär1stavad rõdule '"'vanevat aken~. 

Hoone aknad on äärmiselt mitmekesised nii kuj~t, raamia~selt 

kui ka ebaiihtlasel.t paigutusel.t. Korrapäraselt on nad asetatud 

vaid t1ibhoone laial küljel, kus puuduvaid asendavad petikaknad 

Tiib~one selle fassaadi aknad on suured 3 ruuduga, soklikorru

se aknad aga ruudukujulised 6 ruuduga. Põhikorpuse akendest osa 

on kõrged, kuid väga kitsad, allosas kahe ruuduga kahepoolsed, 

Ulal risti 5 kitsa ruuduga. Peaukse ja tiibhoone vahelisel sei

n~~ on agL kaks suurt akent, mis koosnevad kolmest poolest, 

äärmised kitsad, keSkmine väga lai. Nende poolte kohal on sei

nas konstruktiivne lameda kaarega kaarsillus, millesse aseta

tud akende poolte segmentaknad, laial aknapoolel kõrgem, kitsas 

tel pooltel madalamad. Ka tiibhoone alkoovil on lai kolmepoole

ga, kuid ainult lameda kaaravaga aken. Tiibhoonel on lisaks 

veel ainul.t esifassaadis viiluväljal Qmaraken. Hoone peauks on 

lihtne valgmikuga tahveluks, mille uksetahvlid jaotatud kaheks 

pinnaks, väljad kujundatud rombidega. Val,gmj.ku raamistus aga 

suurendab altend kirevust fassaad is: siin on ru.ud ustik jaotatud 

kolmeks, need omakorda dia.gonaalraamidega neljaks. Ukse kohale 

on seinapinnale k:rohvi u.d kaarekujuline .Pind. Peaukse ees asub 

avar trepipodest, millelt lasku..b kõrge ja lai, astmelise ääri

sega raami u..d trepp. 

Seega on meil tegemist võrdlemisi tasakaalutu. historit

aistlikus stiilis ehitusega, kus mõnes fassaadia leidub klasait 

sistlikule laadile lähedasi elemente. Hoone võib pärineda viima 

selt sajandivahetusalt või XX saj. al.~sest. Ta on kasutusel 

korteritena, osa ruu.me kasutamata, on rahUldavas seisundis. 
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!f.õ~y_@.hocneid on suurel a:rVtll* ltu.id rahutust relj eefist sõltu.

vaJ.t ei moodo.ata reegli.t;ärast msamblit, vaid hooned kaondu

vad fanktsionaalsetease gruppidesse. Täh·samad on: 

~ - krohvikattega suur telliskivihoone, mis algsel oli kae

tud poclkelpkatusega, mis kaasajal asend~ud la·stukattega 

Viilka useg~. Katus omab laia astmeli e karnii i, mis jä kub 

,:?oolviilu all. Selle ke.:;.kel on ta krepi tud suure segm.en tpeti

kuga. Kitsas profileeritu.d k rniis on ka poelviilu kelbaka1m

nurga all. Ka ·da seinspinnad on esi- ja otsufassaadidel lii

G d tud lamodate kaartega kQarpetiku.tega. Algset hoonet on 

k ... asajal töökojaks ehitamisega moonu.ta~~ud. Hoone võib pärineda 

IX saj. keskelt. 

Laudad on paigutatud nelinurkeelt sisehoovi äärtele, kus oaa 

ehi~usi on lii etud. oonete hulgas on domineeri ateks kaks 

p ralleelhoor et, m.is ehi tatu.d elli est kõrgele Krohvimal. 

maakl.Vis sok ile. oone.;.d kat v lai&de iileu.latuv· "te rääs

tas ega poolkelpks:tused, katteks laast. Hoone te külgseinad on 

lii endatud soklil · tõu.svate laiade liseenilaadsete pindodeg· • 

Otsa c:.ssaadide poolviilud on ku.ju.nda ud viilualuse eenduva 

tellisvöö a, mis keskosas krepitu.d suure segmentpetikuga. Vii

mases la.kau.ks. Teised laudarü.hllla ehitatud hooned on lihtsamad 

liigendamata seinapindadega ja viilkatustega ehitused. Omavad 

lameda kaarega 6-:ruudulisi aknaid. Põhihooned võivad pärineda 

XIX saj. II poole keskelt, abihooned on mõnevõrra hilisemad. 

Vesiveski on mitmeosaline maakivist iihekordne hoone, millel 

otsale ehitatud risti teine korrus tellistest. Seinad on kroh

vimat~. Katused on laaatukatt ga Viiikatused (varisenUd). Vii

lud on ehitatud püstlaudadest. Akna- ja ukseavad kaet~i lameda 

kaareg sillustega. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveeran

dist. ~õisa südamikus oli veel teine vesiveski. 
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Viinavabrik ('"?) on kahekordne kivihoone, mille krohvimata 

müü~rid lao~ud osalt ma-, osalt ~ll~skividest, viilud.löödud 

horisontaallaudauega. Katuseks o plekk-kattega viilkatus, mdl 

lel ü.leu.J.atu.voo rtiä tad. Aknad on kas kahepoolsed 6-ruudulised 

või ühepoolaed 3-ruudullaed avad. Ehi·tus võib pärineda XIX saj. 

lõpuvccrandJ.st. Temaga liidetud ma.jandu·ahoone on kaasajal 

tundmatuseni amber ehitatud. 

-~andusboonete rühm, mille alene funktsioon kaasajal raskelt 

määl•atav, sest nad on rekons ru.eeri tud töökod adel~s. Hooned 

paLknevad ühes frondis, kuigi ~assaadid kord eenduvad, kord 

taanduv :...>d. Hooned en ehi tu ud lõbutud m--akividest, avad ääris

tatud l&ial tellistega, sein~d krohvima teta. Osa katuseid on 

kaetud S-kiviga, osalt eterniidiga või plekk-k~ttega. Nad on 

viilkatused, kusjuures ot9Viilud löödud püstlaudadega. On 

lihtsaid tuulekc.s·tila · dsoid laudkorniise. Akndd erineva suuru

sega, ou 6-ruudulisi väikseid aknaid, or ... 8-ruu.dulisi suuri ja 

oamao avas ka 16-rtludulisi r·uamidesüsteeme. Hoonete üksikosi 

or cl.d av ad t uJ.e müürid. 

Kõr-ts on mõisast ca o,8 km magistraal· ee äär es. itu.s on 

kõrtsi tubude os s püstitatud rõh~pal.kidest rist • .~-u.rgaga, talli 

o~aa maakividest kl.·ohvimt1ta r.uüü.riga., k sj uu.rf.ls milü.ril 4 korda 

rõht_pelke. Hoonet katab üleulatu va. räästa, a ja laastukattega 

viilkatus, mille viilud löödud ertikaall~u.d·dega. Ehitus ooab 

hilise.mad lihtsad klaasi-'cu.d eeskojad • .Algsed aknu.d on kitsad, 

l.törged ja 4-ruudulised. HOOile võib olla XIX saj. III veerandi 

ehi tu. s. 

Kõrtsi~ asub [le toe. Ehitu.s on väike mnrurivihoone, mille 

krohvimat .... seintel nurgad laotud su.ur est lõhu ud maakividest, 

otsvi~lud aga tellis ·es , kus viilu. all lai vöö, kus kahe vöö

na elliaed laotud nurg a.1. • Ka viiluväli on laotud tellistea 
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j rin ev at tellis te Jõle tusas et ja ladwnisviial kasutades, 

Vöö lenc ..... Viilu paigutat..Ud a.ke omub kv ader. i videna 1 otud 

äiiri.:teid nine alt. .... a koh ee idu •~e ';;~llis test kol.. u.rkfrontooni. 

K tus on üleul tuvat~ ..cäF.:st ateg· ja laastu.k ""t:cega Viilka·tus. 

Hoone on ilmselt XI S<:tj. IV veeran" i ehi us. 

Park on väike haljasala peahoone ümber, kus puud väikeste va

balt gruppeeritu rühmadena peahoone ümbruses ja kõrvalhoone

va va el. Peahoone et 'e jääb avaram väljak, m~s oli liigend~-

ud elu~uude~t ja sirelitest madalata rühmud nu, väljakut 

lti ivad looklevad jal·:a-ajad ning äärel maantee. Hoone taha 

jä~b kitsas ·ed . Liikiae~ peale kodum~iste v~htra ja saare, 

on mitmeid se d ·i.n.tiin e, n lu ... ·uppe. Kogu mõis tuumikut ümbrit

seb poolkaare a jõgi, is ka.'I-J.e v akipaisu · p i ;U.t tud järve

deks, ueejuu:rea l:} ... ah one siviilj<.!ku Loh 1 mco u.stas saari. 

Pur i t~ise os.:.. .moodust u uv~ p .... :-giaJ.a p .1.0onest eraldi 

jõe k~ld 1. Ja u i lõig'"'t lioone"' eo""' är-.. m"'":.n eega .ning tema 

vab-: ujuli.ne lRh .. -s 011 ar ·es~.~u:·~~ d ainu1.f.. p· rc.ile ja veokogu-

1 • 'T1eed eVul'k oli :::~lg sol t :..:.be p c:r~lleel tee .,. e1e paiguta tud 

looklevatest iihendusteedest, kus ü.lc.., haru viib parkmetsa iile 

jõe. LoodasJ.jJ 1 pui stut on siin tLde datud nult"tldega. Park 

ja parg met , oaa on _lv as seistm<.li::::, JJ e' ::dc ·~u..nu.d või ajutisi 

kuu ·e täis ehitatud. 

K"dJ.CJ.statud ja pildistatnd 1968. a . 
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65. VIIRAmõis ( iera). Uütlimõia. 

Ver1ora k/n, Verl.ora sovhoos (Põlva kihelkond). 

Peahoone on hävinQd jäljetult. 

KõrvoJ.jlo_o,E~~ säilu.nud U..ltsikuid, nad mood ustavad majandus

hooneid ümbritseva eraldiseisva hooneterühma. ähtsamad on: 

Ait-kuiv at~ on vtiilto lõlLu. tud maakividest krohviku.tteta hoone, 

kus avade külgedel kasutatud hambuvalt telliskivi. Uksel on 

väga lame kaarava, ·.;äikesed a.k.n~~d on 6-ruudulised. Hoonet ka

tab üleulatuvate rällstasteg lame poolkel kutua, katteks laast • 

.. oone ehitttaaeg dateeritu.d .. u.ul lipuga: l:,.891 .... a •. 

IJa~;. te on pailr otakorrupärasol t a, et~ tud pik .... maakiviho net 

l~rohvimata ~·c:Lntet-;c.. Fei~t liks on Vt..tiC.m., tema mü·:rides kasuta-

tm kivide V:)h ~.1 1· ie. ol t ,.. oh •ipiildu. ·~oone t; l~atab üleulatu-

va te rt:ü._, tao te u j e. _.aastnkattega e oolke!. k·~ tu.s. Hoone aknad 

8-ru.r:. u.lit"'.ed 1 ia.deo pui t.ilengides. Pool-

viilas o.z: segmentsken. See väil:e hoone on ilmselt XIX saj. kesk 

paiga hoone. Teine J. ..... ut on hilis m, "õaj andi lõpnveerandist. 

Tema müürid on lõhutud mnnkivideat, v :J lld .Piistl"'tdadest, ka

tus laastukattega vii1k~tus laiade rätistnsteea. 

''all ( ~) on lõ hu tn.d maa.kiVidost boone, mille ühel otsal katus 

viilka:tuoer a, teisel kell; ku useu , katteko lc;..ust. Uks suurtest 

ustent lam da kaar illtwega. Hoo le võib pärineda .. saj. lgu-

sent. 

Vesi veski asub Võ end'~ jõel, on kal1ekordne pnlkhoone puhta -- -
m:urgag'" j a vooderdarnat ehi tu s, .millele lii e tu hilisemaid 

lB.udhoo eid. Põhi oone ka ab 1 iacle üleu.l tuvate rtiästasteg~ 

ja laastukat eget viil.k.a us, milles kt:n.useaken omakorda väikese 

villkatuse all. Korruste laetalad ul t 
a uvad mõlemis külgfaas 
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välisseina pinnast mõnevõrra välja. Aknad on ruudukujulised, 

kahepoolega ning 16-ruudulised. Fealevoolukanalid ja tamm on 

maakivikons ·ruktsioonidega. Joone võib pärineda 

rondist • 

saj. I vee-

. , .. _~ on \Tiiik e wõina kohta s ur · a st ilil hea asemeline va-..;.;;..;;;;;;;..,;;;;; 

bakujulino p k, ·s haa::: "'b maastikua.la mõi~asi.idames jõeni 

lainjal t laskuval .cmastikuJ.. a on õigu oolest avar aas vähes

te hlisti pai .... to.Lud uu"ef:7l1.PPidest ja dekoratiivpõõsaste rüh

madest. On kontrastsaid üldiselt tu.medaid puid: nulgu, seedri

mändi, lehist, kuid ka hel d ~ ka~~e. Jõe k dal läheb sujuvalt 

i.Ue looa.usli uks m.,;. ts· k , mille äärel õrge lii~l ivipalj a..'ld 

(Viira mü·· ) ~ Park v. tl :. 1 t hävinUd. 

Külastatud viimati 1975.a.,,pildistatud 1J68.a. 
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66 VÕÕ".P SU mõie ( obs). Kõrv:..l.mõi"', Jr..u.u.lub R:;.p:i a mõisa j uu.rde. 

Alclrti.l k,ln, Võõpstt 8-kl. kool (Ränina kihelkond). 

Peahoone o keskmise st1 uruoe a telliskiv:i.boone, seinad krohvi-

-ud. Hoone on ühekordne, tem· keskosale on risti Peale ehita

tud teine korrus, mille kõrge hari on risti põbikorpust atva

le viiikatusele, olles sellest kõr gemaJ.. 0 a katust kaetud 

eterniidiga, osa pleki a. K~tus omab kUlgedel lihtsa tuulekas

t ·laadse kitsa laudkarnij.si. 0 eviiludee katus ei ületa seina

pinda. Põhikorruse räästa 311 jookseb ümber kogu hoone (välja

arvatud esifassaadi keskosas) kitsas eenduv vöö. Väga ilmekas 

on hoone otse maantee äärele asetatud esikülu.: tema kahekord-.... 

sest keskosast ( 3 akna laiune) kahel pool on :fassaad taandatud 

nin õr ge sokliga ulual.use eenduvat räästast kannavad kummalgi 

poolel 4 doskaana o1·deri sammast, .c'lilleat kaks on täissammas

tP~a, kaks poolsammastena. Sammastel on jõulise plintosed ja 

abakused. ~sifassaadis ulualuste-vaheline kaskosa alakorruse 

kolme akna. kobal on eenduvad, karniisidega kolm.nurkfrontoonid. 

Põhikorruse aknad on kitsad., ku.id köreed, algselt 8-ruudu.l.ised. 

i.knad üla.korrusel on väi.keer:w.d, algsel 6-rutlä.u.lised. Pealis

ehituse kolMlurkViilude o. nogm~~tuknad, põhikor~usa otsviilu

ues laka~oa akende külgedel aga Paiknevad rombikujulised lakka 

v· leu,.stavad aknakeoed. JJ\.nad paikncv2d kõikides fassaadides 

koi.rapäraste vahede ea, puuõ.tlv~!.d · scnd av pet:i.k mad, nai teks 

ots fassaadides on airHll t 3 pc ika.Acn t al 1 orru. ·1. Hoone omab 

maakivist .ttJ. s t een uv kt.rniisiga soKli, osu l1oone alust on 

keJ lerd atu.d . 

Seeg8. on r:..eahoone ilme as kl sai ts'lstlik ebj_ tu s, iln1sel t 

jub s~j. II peole lõ ust. Hoone on kasu usel koolin ning 

äga heas s isundis. 
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Kõrvt~lhooned mõisasüdames pu.ruluvad. oned neist on ilmselt 

Qmber ehitatud ~eviku majadeks. 

P· r~ uud 1:, pez.Lo e u setutud o .. B .m cnte äärele, tema 

ta ' te US V .. ike • eti, is 1< ~ .Ub jõe S u.nar• • 

KUl~stat~d j pildi tatwi 1972.a • 
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67 •••• ( cl..dhof'). Kõ:t""Valnõis, kuu.lus 'roolama ... .mõisa ju.urde. 

(Räpina kihelkond) 

levaa e autori kasutusel olnu puuduliku kaard~aterjali 

töt u ei ole moisa asukohta õnnestLUlUd maarata. 

l------------------------------------~~~~~~ 


