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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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