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1) SKEEM 1: Hoonete asendiplaan (Maa-amet, 2000.a.)
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rekonstruktsioon.
3) SKEEM 3: Viinaköögi/elamu põhiplaan ja ristlõige.
LISA 2. Ajaloolised plaani- ja fotomaterjalid,
29.04.2009. a. mälestiste inventeerimise fotod.
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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID
Käesolevad
muinsuskaitse
eritingimused
on
koostatud
Taheva
mõisaansamblisse kuuluvate arhitektuurimälestiste, Taheva mõisa sepikoda
(reg. nr. 23287) ja Taheva mõisa viinaköök (reg. nr. 23286) konserveerimis- ja
remont-restaureerimistöödeks.
Kompleksi
terviklikkuse
huvides
on
eritingimustes käsitletud ka teisi samal kinnistul asuvaid mälestisi – Taheva
mõisa küün (reg. nr 23284), Taheva mõisa härjatall (reg. nr 23285) ja Taheva
mõisa viinakelder (reg. nr 2388) ning nende kaitsevööndit kinnisasja piires.
Eritingimused on koostatud, kuna omanik soovib oma kinnistul asuvaid
mälestisi nõuetekohaselt hooldada ja korrastada ning on taotlenud selleks
toetust riigieelarvest. Eritingimuste eesmärgiks on edasiste tööde aluseks jääva
restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine.
Töö koostamisel on kasutatud:
1) Eesti Ajalooarhiivis:
EAA F.2059, N.1, S.809 (1904); EAA F. 1376, N.1, S. 5-6 leiduvad
20. sajandi alguse mõisaplaanid;
2) Taheva mõisaansambli ajalooline õiend. RUPI Eesti Ehitusmälestised
1991 (koostanud Olev Suuder). MKA Arhiiv A-2809.
3) Ants Hein. Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini. Tallinn,
2003.
4) Perekond Uppini valduses olevad hoonete fotod 1990. aastatest;
5) Jahrbuch für Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen, S 89, 105-108;
6) Valgamaa (toim. A.Tammekann, A.Luha ja E.Kant). Tartu 1932.
7) Valga Maa-Arhiiv. Hooneregistri toimik nr 31. Elamu
inventariseerimisplaanid.
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I

AJALOOLINE ÜLEVAADE

Alates 1694. aastast Hargla, varem aga Karula ja Koivalinna (sks. Adsel, lt.
Gaujena) kihelkonda kuulunud Taheva mõisa alad kuulusid kuni 18. sajandi
lõpuni Koivalinna lossilääni koosseisu. Juba 16. sajandi keskpaiku on mainitud
Taywesi vakust ja Tayuesi talupoegi, 1582. a.
Thaiwenkul´i küla.1 1646.
aastal alustas Koivalinna õpetaja Taywanküll´is asunud suures rehes kohalikele
talupoegadele jumalateenistuste pidamist.
Kuningas Gustav Adolf läänistas 1625. ja 1629. aastal 28 3/8 adramaa
suuruse Koivalinna lossilääni oma tallmeistrile Axel Banerile. Abielu kaudu
läks mõisavaldus 1763. a. kindralkumerner Bengt Horni valdusse. 1745. aastal
restitueerib keisrinna Jelisaveta Rootsi aja lõpul redutseeritud mõisavaldused
Bengt Horni pojatütrele Catharina Regina Hornile ja tema mehele SchleswigHolsteini õuemarssalile Bernhard-Reinhold parun Delwigile. Pärandi jagamise
lepingu alusel 1780. a. sai Taheva mõisa omanikuks üks viimase poegadest,
major Axel Wilhelm parun Delwig, kes kohaliku rahva mälestustes on esineb
„kurja majori“ nime all.2 1786. a. müüb Delwig mõisa riiginõunik Karl
Reinhold von Koskullile. Viimase surma järel 1805. a. läheb Taheva koos
Tidriküla karjamõisaga tema poja Karl Georg von Koskulli valdusse, kes
omakorda pantis need oma vennale Theodor Heinrich von Koskullile. 1813.
aastal pantisid Koskullid mõisa kreisisaadik Bernhard von Wulffile, kelle
pärusomandiks sai mõis 1821. aastal. Pärast B. v. Wulffi surma sai 1848. a.
mõisaomanikuks tema poeg, kreisisaadik Eduard von Wulff, kes oli Taheva
mõisahärraks üle 50 aasta. 1900. a. sai mõisaomanikuks eelmise poeg
Maximilian Eduard ehk Max von Wulff.
Wulffide perekonna kätte jäi mõis 100 aastaks, kuni see 1920. aastal Eesti
Maaseaduse põhjal senistelt omanikelt võõrandati ja asundustaludeks jagati. 3
1926. aastal asutati Taheva sanatoorium kopsutuberkuloosi haigete laste raviks.
Mõisakompleksi ja hoonete ehitusloost.
Nagu kinnitab mõisa arhiiviallikatega põhjalikult tutvunud Olev Suuder 4, ei
leidu Eesti Ajalooarhiivis andmeid mõisa hoonestuse kohta enne 1867. aastat.
Varaseim ja ühtlasi ainus hoonete loend pärineb 1867. aastast, sel ajal on
mõisakompleksis loetletud 24 hoonet, millest 20 on heas seisundis kivihooned. 5
6 hoonet – elumaja (teenijatemaja), ait, tall, viinaköök, rehi, sepikoda ja
linnulaut on kaetud kivikatustega, viis kõrvalhoonet oli sindlikatuse ja kaks
1

Valgamaa, lk 245.
Lähemalt vt. A. Kivirähk. Hargla kihelkonnast 1927. a. suvel kogutud ajalooline traditsioon. EKM F.199,
S.28.
3
Samas, lk 258.
4
Suuder, O. Ajalooline õiend (1991), lk 14.
5
EAA F. 2469, N.3, S.350, L.76-77, loetelu Suuder, lk 15-16.
2
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pappkatusega, ülejäänud neljal olid õlgkatused. Arvatavasti oli esimeste näol
tegemist 19. sajandi esimesel poolel st. Bernhard ja Eduard von Wulffi ajal
rajatud või rekonstrueeritud hoonetega.
Sindelkatusega jääkeldri kohta on öeldud, et see on uus, st pärines loendamisele
vahetult eelnenud Eduard von Wulffi perioodist.
Loendis esinev tellistest ja kivikatusega sepikoda ei ole kindlasti seostatav
praeguse looduskivist uuema hoonega.
Küll võib loendis mainitud kivist ja kivikatusega viinakööki seostada
praeguseni säilinud viinaköögiga, st. praeguse elamuga. Loendis esinevaist
vastavad kirjelduselt praeguseni säilinutele ka ait, nuumhärjatall ja
kivipostidega söödaküün (peaegune vare).
1907. aastal valmis uus suurejooneline neobaroksetes vormides härrastemaja,
mille projekti Max von Wulff tellis kahelt mainekalt Riia arhitektilt kõigepealt
Wilhelm Neumannilt (eskiisprojekt valmis 1902. a.) ja hiljem August
Reinbergilt (1860-1908). Nagu kinnitavad kaks A. Reinbergi signatuuri kandvat
projektijoonist on peahoone lõplik projekt valminud 1905. aastal. Ühes uue
peahoone rajamisega rekonstrueeriti mõisapark, mis kujundati ajastule
iseloomulikus stiilis väheste regulaarsete elementidega maaliliseks
looduspargiks. Projekti koostas aiaarhitekt Carl Rauth Tukumsis 1903. aastal.
Praegused looduslikust lubjakivist kõrvalhooned – sepikoda ja viinakelder - on
tõenäoliselt rajatud 20. sajandi algul, ligikaudu samaaegselt uue peahoone
rajamisega. Arvatavalt samast ajast pärineb ka sarnasest, ilmselt kohalikku
päritolu looduskivist laotud mõisa piirdemüür. Tähelepanu väärib, et mõisa
peahoone trepikojas asunud võlvkaaravade kuju on väga sarnane sepikoja
esifassaadi võlvkaartega.
Mõisakompleksi hilisem saatus on olnud trööstitu. 1926. aastal seoses
sanatooriumi rajamisega ehitati hooneid ümber, tehes neile mitmesuguseid
utilitaarseid juurdeehitusi. 1936. aastal puhkes mõisas suur tulekahju, milles
hävis kümme hoonet, kuid peahoone suudeti päästa. 6
Andmed mõisa peahoone hävimise aja kohta on vastukäivad. O. Suuderi
andmetel süüdati hoone 1944. aasta sügissuvel põlema ja hävis täielikult. 7
Pärast sõda oli kavatsus hoone taastada, kuid vahendeid selleks ei leitud ja osa
müüridest veeti ehitusmaterjalina ümbruskonda laiali. Säilinud massiivsed
kivimüürid
ja
isegi
osa
nende seinte krohvviimistlusest
on
ilmastikutingimustele üllatavalt hästi vastu pidanud.
Kõrvalhoonetest olid ait, sepikoda ja laut 1980. aastateni veel alles kuid
lagunesid. Sepikoja ja aida katusetoolvärgi puitkonstruktsioonid olevat 1980.
aastatel majandi esimehe korraldusel traktoriga laiali veetud.8
Tänaseks on kunagistest mõisahoonetest tervikuna säilinud vaid 1860. aastatel
valminud historitsistlik jääkelder. Ülejäänud hooned on kas lammutatud,
varemetes või täielikult rekonstrueeritud. Säilinud on maaliline metsapark.
6

Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur (1999), lk. 254.
Suuder, O. (1991), lk 21.
8
E. Uppinilt saadud suulised andmed.
7
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II MÄLESTISE INVENTEERIMINE

2.1. Hoonete kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike
hooneosade loetelu
E. Uppini omanduses oleval Järve kinnistul asub viis endist mõisa
majandushoonet, millest kolm – end. küün (reg. nr 23284), nuumhärjatall (reg.
nr 23285) ja sepikoda (reg. nr 23287) on avariilises ja kaks – endine viinaköök
(reg. nr 23286) ja endine viinakelder (reg. nr 2388) on rahuldavas ja osaliselt
halvas seisundis.
2.1.1. KÜÜN
- kunagisest tellispostidele toetunud poolkelpkatusega
söödaküünist on säilinud üksnes massiivsed tellispostid. Seinte ja katuse
puitkonstruktsioonid on täielikult hävinud. Postide ülaosad on ilmastiku käes
murenenud ja vajavad katustamist. Seisund siiski stabiilne, lagunemine aeglane.
2.1.2. HÄRJATALL
- hoone on avariilises seisundis. Säilinud maakivist
välisseinad on kohati lagunenud, seintes on läbivad praod ja lõunakülje
välissein on ulatuslikult deformeerunud. Katuse- ja vahelaekonstruktsioonid on
ulatuslikult deformeerunud ja osaliselt sisse varisenud. Esiküljele on teostatud
hoone ilmet rikkuv silikaadist juurdeehitus. Hoone vajab kiiret konserveerimist.
Ettepanekud hooneosade konserveerimiseks esitatakse eritingimuste osas.
2.1.3. SEPIKODA
- hoone on varemeis ja avariilises seisundis. Katuse- ja
vahelaekonstruktsioonid on hävinud, poolne katuse otsaviil on alla varisenud.
Looduskivist seinad on veel rahuldavas seisundis, kuid avade tellissillused on
niiskuskahjustustega, silluste telliskivid on kohati murenenud. Puitosadest on
säilinud avade puitlengid, üks lauduks ja üksikud profileeritud otstega sarikad.
2.1.4. VIINAKÖÖK-ELAMU
- endine mõisa viinavabrik on 20. sajandi
teisel poolel rekonstrueeritud elamuks, mis on valdavalt rahuldavas seisundis.
Hoone katusetarindites on siiski märgata väheseid deformatsioone. Vajalik on
hoone katusekonstruktsioonide remont ja katusekatte asendamine.
2.1.5. VIINAKELDER-ABIHOONE
- endine viinavabriku abihoone on
kasutusel talu abihoonena. Arvatavalt 20. sajandi algusest pärineva looduskivist
hoone välisilme ja algupärased vahelae- ning katusetarindid on säilinud
autentsena. Tarindid on rahuldavas seisundis. Hoone katusekate ei ole vettpidav
ja vajab kiiresti asendamist.
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2.2. Mälestiste ja hooneosade väärtushinnangud
Mälestiste väärtus seisneb asjaolus, et tegemist on maastikku projekteeritud ja
sobitatud ajaloolise mõisakompleksi osadega. Ehkki kompleksi dominant –
mõisa peahoone on tänaseks muutunud varemeks ning seda ümbritsev park
metsistunud, omab mõisakompleks tervikuna ja iga selle koosseisu kuuluv
ruumiosa, sealhulgas Järve kinnistul asuv tiigi ümber koondunud
majandushoonete grupp, kompleksiväärtust. Iga üksik hoone, vare ja
piirdemüür jutustab siin iseenese ja oma mõisakompleksi lugu.

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele
Mälestise omanikul ei ole kavas hoonete funktsioone muuta. Kavas on elamuna
kasutatavat endist viinakööki ja abihoonet korrastada, säilitades ja võimalust
mööda taastades nende algupärase välisilme. Endise sepikoja, talli ja küüni
kasutamiseks vajadus puudub, nende taastamist ei kavandata.
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III ERITINGIMUSED HOONETE KONSERVEERIMIS-,
REMONDI- JA RESTAUREERIMISTÖÖDEKS

3.1.

KÜÜN (reg. nr. 23284)
1) Konserveerida tellispostide ülaosad, kasutades olemasolevaid vanu
telliskive ja vajadusel nendega sama tooni ja sama mõõtu tugeva
põletusega keraamilisi müüritelliseid;
2) Konserveerimisel kasutada kodumaisel toorainel põhinevat lubimörti;
3) Teha postidele piisava ülekattega ja kujunduselt sobivad kattemütsid
ja katteplekid. Tööjoonis kooskõlastada Muinsuskaitseametiga;
4) Hoida postide vaheline ala ja ümbrus niidetuna ja hooldatuna.
5) Vajadusel võib postide vahelist ala kasutada küttepuude
ladustamiseks, pesu kuivatamiseks, lehtlana vms. otstarbel, mis ei
kahjusta mälestist ega riku selle ilmet ning on esteetiliselt kooskõlas
mälestise olemusega.

3.2. HÄRJATALL (reg. nr 23285)
1) Säilitada tallihoone maakivist ja keraamilistest tellistest välisseinad
koos säilinud akna- ja ukseavade, silluste ja avatäidetega;
2) Lammutada hoone ilmet risustav silikaattellistest juurdeehitus hoone
edelaküljel;
3) Väljavajunud tellisseina osa hoone loodenurgal demonteerida ja
laduda uuesti üles samast materjalist. Sideainena kasutada kodumaisel
toorainel põhinevat lubimörti;
4) Demonteerida sissevarisenud ja deformeerunud katuse- ja
vahelaekonstruktsiooni osad. Säilinud deformatsioonideta katuseosad
ja vahelaekonstruktsioonid võimalusel säilitada ning kahjustatud
konstruktsiooniosad vajadusel proteesida ja sarikad uuesti rihtida;
5) Seinte tellis- ja maakivimüürid katustada piisava ülekattega
vettpidava katusekattega, mis juhiks sadeveed müüridest eemale.
Katuse
ja
räästasõlmede
tööjoonised
kooskõlastada
Muinsuskaitseametiga;
6) Müüride kattena võib kasutada traditsioonilisi S-profiiliga keraamilisi
katusekive, katusekattena S-profiiliga keraamilisi katusekive,
katuselaaste või -sindleid.
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3.3. VIINAKÖÖK/ELAMU (reg. nr 23286)
1) Remontida hoone katusekonstruktsioonid ja asendada katusekate.
Algupärase katusekatte eeskujul näha katusekattena ette kas Sprofiiliga keraamiline katusekivi või alternatiivina enne eterniidi
paigaldamist olnud sindelkatus;
2) Säilitada ja restaureerida algupärane katusetoolvärk, kahjustatud
konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase ristlõikega
kvaliteetset okaspuumaterjali ja traditsioonilisi tappühendusi;
3) Säilitada olemasolev lahtiste sarikaotstega räästavormistus;
4) Taastada korstende K1 ja K2 algupärase kujuga keraamilistest
telliskividest korstnapitsid;
5) Akende asendamise korral taastada aknaavade algupärane kuju ja
akende 6 ruuduga ruudujaotus. NB! Hoonele võib paigaldada üksnes
puusepatöökojas eriprojekti alusel valmistatud puitaknaid (mitte
valmistootena turustatavaid vabrikuaknaid). Akende prossiprofiilid ja
sulused teha säilinud pööninguakna A (foto 32) eeskujul;
6) Taastada välisuks U hoone loodeküljel;
7) Säilitada ja restaureerida pööninguaken A9, pööninguluuk (foto 26),
ja säilinud algupärane siseuks U3 (vt. SKEEM 1);
8) Säilitada välis- ja siseseinte krohvviimistlus. Krohviparanduste
tegemisel kasutada traditsioonilist lubikrohvi;
9) Hoone edelaküljel olev eeskoda rekonstrueerida hoonega sobivaks või
asendada hoonega arhitektuurilt sobivama verandaväljaehitusega.

3.4. SEPIKODA (reg. nr 23287)
Mälestise konserveerimiseks on kaks võimalust:
- Taastada hoone katusemaht, hävinud katuse ja vahelae- konstruktsioonid
ning algupärane välisilme kogu ulatuses (mis omaniku võimalusi
arvestades on ebareaalne);
- Piirduda varemete – looduskivist seinte ja säilinud arhitektuursete
elementide konserveerimisega. Eritingimuste koostamisel on lähtutud
viimasest kui realistlikumast variandist.
1)
Eemaldada
varemetest
ehitusrusu
ning
katuseja
vahelaekonstruktsioonide
jäänused.
Säilinud
kasutuskõlblikud
katusesarikad ja muud kasutamiskõlblikud hooneosad säilitada ja
ladustada mõne säilinud hoone, nt. viinakeldri pööningul;
2)
Konserveerida müüride pealispind, kinnitada lahtised kivid ja täita
vuugid ning laduda ülemisele müüripinnale peale ca 20 cm paksune
looduskivikildudest ohvrikiht nii, et moodustuks müüripinna kumerus või
kaldpind, millelt sadeveed ära voolavad;
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3)
Vajadusel võib külgseintele ja säilinud otsakelba ülemisele
rõhtpinnale paigaldada seinast üleulatuva katusekatte, kuid nii, et see
oleks võimalikult vähe nähtav ja varemeid visuaalselt ei risustaks.
4)
Konserveerida akna- ja kaaravade tellissillused, vajadusel uuesti
vuukida ning asendada välakukkunud ja murenenud tellised tervetega;
5)
Säilitada ja vajadusel konserveerida sepishingedega uks,
aknalengid jm. säilinud hooneosad;
6)
Meeleoluka vareme võiks paremini integreerida hooviruumi, nt.
kaaristutega esikülge, kui see heakorrastada, saaks kasutada lehtla,
välikamina vm eesmärgil.

3.5. VIINAKELDER/ABIHOONE (reg. nr 2388)
1)

Asendada ebakvaliteetne profiilplekist katusekate hoonele sobiva
vettpidava katusekattega. Katusekatteks valida kas S-profiiliga
keraamilistest katusekividest kivikatus või sindlekatus;
2) Säilitada ja restaureerida algupärane katusetoolvärk, kahjustatud
konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase ristlõikega kuiva
ja kvaliteetset okaspuumaterjali ja traditsioonilisi tappühendusi;
3) Säilitada looduslikust lubjakivist rustikaalse faktuuriga seinapinnad;
4) Säilitada profileeritud lahtiste talaotstega algupärane räästavormistus;
5) Säilitada ja vajadusel remontida algupärased puitvahelaed;
6) Taastada puittaladele toetuv pööningutrepp kirdefassaadil.

3.6. KAITSEVÖÖND
1) Säilitada kaitsevööndiks oleva kinnisasja (vt skeem 1) maastikuline ja
ruumiline terviklikkus koos hoonete vahelise õueala, viljapuuaia,
peenramaa ja tiigiga. Kaitsevööndi jagamine väiksemateks
katastriüksusteks või kinnistuteks ei ole lubatud;
2) Mälestiste kaitsevööndisse mitte näha ette uute hoonete rajamist, v. a.
elamu ja kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud
kergkonstruktsioonis abihooned (puukuur vms). Vajalike abihoonete
projektid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga;
3) Heakorrastada sepikoja (reg. nr. 23287) esine hooviala;
4) Heaorrastada härjatalli (reg. nr. 23285) ümbrus, eemaldada hoone
tagaküljelt võsa ja hoida mälestise ümbrus hooldatuna.
MÄRKUS: Eelkirjeldatud 3.6. p 3-4 märgitud tööd kuuluvad mälestise
omaniku poolt tehtavate kohustuslike hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma
projektita, kooskõlastatult maakonnainspektoriga.
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3.7. EDASISTE UURINGUTE VAJADUS
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne hoone
restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud:
1) Hoonete seina-, katuse- ja vahelaekonstruktsioonide inseneriuuringud
koos konserveerimisettepanekutega;
2) Viinaköögi fassaadide ning esimese korruse eluruumide seinte ja
lagede ning kultuuriväärtusega puitdetailide krohvi- ja värviuuringud
koos viimistluskihtide ja leidude dokumenteerimisega.

4
5
1
2
3
4
5

-

KÜÜNI VARE
(R. NR. 23284)
NUUMHÄRJATALL (R. NR. 23285)
VIINAKÖÖK (R. NR. 23286)
SEPIKOJA VARE (R. NR. 23287)
VIINAKELDER (R. NR. 23288)
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SKEEM 1. 1) Taheva mõisasüda ja Järve kinnistu Maa-ameti 2000. a. 1:10 000 põhikaardil; 2) Järve kinnistul asuvate arhitektuurimälestiste asukoha skeem. Väljavõte Valga Maakatastri 2000. a. katastriplaanist.
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SKEEM 2. Elamuks rekonstrueeritud Taheva mõisa viinaköögi (reg. nr. 23286) põhikorruse plaan ja ristlõige teljel A-B Valgamaa Hooneregistri toimikust nr 31.
Plaanile on 20. 11. 2009. a. inventeerimise alusel kantud viimase remondi käigus
tehtud muudatused ja säilinud kultuuriväärtusega hooneosad.
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SKEEM 3: Taheva mõisa sepikoja (mälestise reg. nr. 23287) kirdefassaadi rekonstruktsioon ja põhikorruse plaan. Ülesmõõtmisjoonis koostatud 20. 11. 2009 hoone
välimõõdistamise tulemuste alusel. Siseseinte asukohad plaanil on provisoorsed.
Koostas: Mart Siilivask, 25.11.2009.

3) Järve kinnistu asukoht endise Taheva mõisasüdamega 1905.a. verstakaardil
(ülal) - näha pargi ja hoonete kontuurid ning teedevõrk. Punase sõõriga markeeritud peahoone asukoht; 4) Sama koht 1945-1952. a. nõukogude topograafilisel
kaardil (http://xgis.maaamet.ee). Kaardile on punktiiriga märgitud peahoone varemed (punase sõõri sees). Järve kinnistul asuva tiigi ja hoonete kontuurid on samuti
aimatavad.

5) Taheva mõisa peahoone
esikülg 1908. a. JfBKidO,
1908, 105.

6) Vaade mõisa peahoone
varemetele 1909. a. aprillis.
Esiplaanil pildil 5 nähtava
eeskoja säilmed. Foto:
Mart Siilivask, 29.04.2009.

7) Taheva mõisa peahoone
vestibüül 1908. a. Peegelvõlvsillus peatrepi kohal
sarnaneb sepikoja ida- ja
lõunafassaadi võlvkaartega.
JfBKidO, 1908, 107.

8) Vaade Taheva mõisa küünile (reg. nr 23284) ja aidale 1980. aastatel. Foto:
Andrus Uppin, 1989-1991; 9) Vaade Taheva mõisa aidale (reg. nr. 23282) ja
jääkeldrile (reg. nr 23281) 2009. a. aprillis. Foto: Mart Siilivask, 29.04.2009.

10) Vaade Taheva mõisa
küünile (reg. nr. 23284)
põhjast 1980. aastate lõpul.
Foto: Andrus Uppin, 19891991.

11) Sama vaade 2009.a.:
Mõlemad hoone lähedal
kasvanud puud on säilinud
kuid hoonest on alles vaid
massiivsed kivipostid. Fot o : M a r t S i i li va s k ,
29.04.2009.

12) Vaade Taheva mõisa
küüni varemetele lõunast
2009.a. Postide külgedel on
sooned vaheprosside kinnitamiseks. Foto: Mart Siilivask, 29.04.2009.

13) Vaade Järve kinnistule
edelast võsastunud tiigiga
1980. aastate lõpul. Paremal elamu, (“viinaköök”),
v a s a k u l
l a u t
(“viinakelder”). Foto: Andrus Uppin, 1989-1991.

14) Vaade Järve kinnistu
hoonetele ja tiigile 2009. a.
aprillis. Tiigi ümbrus on
kaunilt hooldatud. Foto:
Mart Siilivask, 29.04.2009.

15) Vaade hoonetele 1980.
aastatel. Paremal laudaks
rekonstrueeritud härjatall
(reg. nr 23285). Foto: Andrus Uppin, 1989-1991.

16) Vaade härjatallile (reg.
nr. 23285) idapoolselt sissesõiduteelt;

17) Vaade härjatallile lõunast;

18) Vaade härjatalli tagaseinale põhjast.
Fotod: Mart
29.04.2009.

Siilivask,

19-20) Katusedeformatsioon ja sissevarisenud katuseosa härjatalli lääneküljel; 21)
Varisemisohtlik tellissein härjatalli põhjaküljel; 22) Vaade härjatalli põhjapoolsele
otsaküljele; 23) härjatalli läänekülje maakivisein tellisraamistuses aknaga; 24) härjatalli lõunapoolne otsakülg. Fotod: Mart Siilivask, 29.04.2009.

25) Vaade hoone lääne– ja lõunapoolsele otsaküljele; 26) Pööninguluuk viinaköögi
lõunapoolsel otsaküljel; 27) Vaade hoone lääneküljele 1990. aastate algul rajatud
eeskojaga; 28) Telliskorsten K 1; 29) Vaade hoone lõuna– ja idaküljele. Hoone põhikorruse aknaavade kuju ning akende ruudujaotust on muudetud nii 1960.-1970. kui
1990. aastatel. Fotod: Mart Siilivask, 29.04.2009.

30) Viinaköögi läänekülje räästavormistus; 31) Viinaköögi põhjapoolne otsaviil algupärase pööninguaknaga A9; 32) Pööninguaken A9; 33) Krohvviimistlus hoone
lõunaküljel; 34) Kivikildudega pikitud sokli ja seina krohvviimistlus hoone lääneküljel; 35) Vaade hoonetele ja hoovile loodest. Fotod: Mart Siilivask, 29.04.2009.

36) Vaade Taheva mõisa sepikojale (reg nr 23287) edelast 1991. a. koostatud ajaloolisest õiendist, MKA, A-2809; 37) Vaade sepikoja hoone varemele 2009.a. aprillis. Lagunevast mälestisest on saanud vare. Foto: Mart Siilivask, 29.04.2009.

37; 39) Vaated Taheva mõisa sepikojale säilinud katusetoolvärgiga u. 1989-90. a. Fotod:
Andrus Uppin, 1989-1991; 38) Vaade Taheva
mõisa sepikoja (reg nr 23287) esiküljele
2009. a. Foto: Mart Siilivask, 29.04. 2009.

40) Kaaravad sepikoja idanurgal; 41) säilinud põhjapoolne otsaviil, seinas kunagise pööningutrepi konsooltalad; 42) avade tellisraamistuse ja paekivimüüri kombinatsioon sepikoja kaguseinal; 43) Vaade sepikoja kaguseinale uksega U1 ja kaaravaga 44) tellissillusega kaarava hoone kaguküljel, kaaristu taguses siseseinas; 45)
Vaade sepikoja varemele lõunast. Fotod: Mart Siilivask, 29.04. 2009.

46) Taheva mõisa viinakelder (reg nr 2388). Foto: A. Uppin, 1989-1991; 47) Vaade
hoone kirdeküljele, näha pööninguluuk ja pööningutrepi asukoht; 48) Vaade hoone
kaguseinale; 49) kaguseina paekivimüüritis; 50) Kaguseina aknaava tellisraamistus.
Fotod: Mart Siilivask, 29.04. 2009.

51) Taheva mõisa viinakeldri (reg nr 2388) profileeritud peaga räästasarikas;
52) Pööninguluuk hoone kagupoolsel otsaküljel, selle all pööningutrepi puittalade pesad; 53) Viinakeldri (reg nr 2388) topelttaladega vahelagi; 54) Viinakeldri (reg. nr. 2388) ukse sepislink. Fotod: Mart Siilivask, 29.04. 2009.

