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Käesolev töö käsitleb Tartu maakonna ajavahemikus 1870 – 1991 loodud väärtuslikumat
arhitektuuri, mis on käesoleval hetkel riikliku või kohaliku kaitseta. Tööst jääb välja Tartu linn, mille
kohta valmib eraldi uurimus. Töö aluseks on muinsuskaitseameti tellimus.
Tänane Tartu maakond moodustub põhiliselt ajaloolise Tartumaa keskosast. Lisaks kuulub
tänapäeva Tartumaa koosseisu Meeksi vald, mis on osa ajaloolisest Võrumaast. Kokku kuulub Tartu
maakonda 19 valda ja kolm linna (Tartu, Elva ja Kallaste). Maakonna ida- ja loodeosas on palju
soiseid alasid, mistõttu neil aladel on vähem inimasustust. Seevastu Tartust linnast läände jäävatel
aladel ja Tartu linna lähivaldades on inimasustus tihe.
Kultuuriliselt eripäraseks ja ainulaadseks piirkonnaks on vanausulistega asustatud alad Peipsi järve
ääres: Peipsiääre vald, Piirissaare vald ja Kallaste linn, samuti Emajõe Suursoos asuv Praaga vaiküla.
Töös on käsitletud ligi 160 ehitist või ehitiste rühma. Neist u 2/3 moodustab enne 1944. aastat
ehitatu ja u 1/3 NL ajal valminu. On ka üks kunstiteos.
Kuigi töö eesmärgiks oli vaadelda ajavahemikul 1870 – 1991 ehitatud hooneid, on käsitletud ka
paari vanemat ehitist (1814 ehitatud sepikoda ja 19. sajandi I poolel ehitatud valitsejamaja).
Autorite jaoks oli kõige keerulisem mõistliku kaitseettepaneku tegemine. Eestis kehtib väärtuslike
hoonete kaitsmisel Muinsuskaitseametil põhinev riiklik kaitse, mille seadusandlikuks aluseks on
muinsuskaitseseadus ja mis üldjuhul toimib tõhusalt. Teiseks võimaluseks on planeerimisseaduse
alusel rakendatav kohalik kaitse ehk miljööalade moodustamine. Paraku on miljööalade
moodustamisest ja kohaliku pärandi kohalikust kaitsest huvitatud üksikud, peamiselt suuremad
omavalitsused. Väiksematel omavalitsustel ei jätku miljööalade moodustamiseks teadmisi ega ka huvi
ja rahalisi võimalusi.
Paljud hooned ei kvalifitseeru arhitektuurimälestisteks, küll aga on etendanud olulist osa kohalikus
või ka kogu Eesti ajaloos. Samuti on maa-asulatest esile toodud hooneid ja keskkondi, mis ei pruugi
kvalifitseeruda mälestiseks, kuid mille kadumisel koha väärtus kindlasti langeks (nt Sootaga). Peaaegu
igas vallas on ainest miljööalaks ja kohalikus kontekstis väärtuslikeks üksikobjektideks. Kuna kohaliku
omavalitsusel puudub sageli oskusteave ja ka võime ehitisi kaitsta on riikliku kaitse alla soovitatud
rohkem objekte, kui seda tõhusa kohaliku kaitse tingimustes tegema peaks. Seega riikliku kaitse alla
soovitamisel on pigem üle pingutatud kui minna lastud.
Edasiste eksperthinnangute tellimisel on autoritel ettepanek tellida hinnangud hooneliikide põhiselt,
st üks ekspert/ekspertide grupp tegeleb üheaegselt üle Eesti ühe hooneliigiga, nt sovhoosikeskuste või
meiereidega. Nii on võimalik saada selgem pilt hoone arhitektuursest väärtusest, seisukorrast ja
perspektiivist.
Kuna Eesti on hajaasustusega maa, siis oleks vajalik sisse seada kohaliku kaitse all oleva
üksikobjekti mõiste, mida meie oma töös tähistasime lühendiga MILJ.
Kaitseettepaneku tegemisel kasutatud lühendid:
RKM – riiklik kultuurimälestis – kõige väärtuslikumad unikaal- ja tüüpehitised
RKM (ala) – riiklik kultuurimälestiste ala ehk muinsuskaitseala – väärtuslike unikaal- ja tüüpehitiste
kogumid
MILJ – miljööväärtuslik üksikobjekt – kohaliku ajaloo ja/või miljöö seisukohalt oluline ehitis
MILJ (ala) – miljööala - kohaliku ajaloo ja/või miljöö seisukohalt oluline ehitiste kogum
DOK – dokumenteerida – ehitis või ehitiste kogum on väärtuslik, kuid sel puudub kestmiseks
perspektiiv.

REGISTER
lk

tüüp

asukoht

kaitse ettepanek

ALATSKIVI VALD
1

Keskkool

Alatskivi küla

ARV

1

Villa

Alatskivi küla

RKM

2

Tuletorn

Nina küla

RKM

2

Elamu

Nina küla

RKM

3

Elamu

Nina küla

MILJ

3

Elamu

Nina küla

RKM

4

Taluhäärber

Rupsi küla

RKM

ELVA LINN
5

Elamu

Supelranna 15

RKM

6

Elamu

Supelranna 2

MILJ

7

Polikliinik-haigla

Supelranna 21

ARV

7

Kiosk

Kalda 21

RKM

8

Veetorn-elamu

Pikk 75

MILJ

8

Elamurühm

Pikk tänav 63, 67, 71

RKM (ala)

9

Kontorihoone

Pikk 26

RKM

9

Elamud

10

Elamud

(ala)
Ujula 11, 12, 13, Ujula 1–16, Kaja 5,RKM
7
Vapramäe 9 ja 13
RKM

11

Elamud

Vapramäe 9–25, 8–24

MILJ (ala)

12

Suvilakooperatiiv „Peedu“

Vikerkaare tänav

RKM ja MILJ (ala)

12

Villa Peedul

Tamsa tee 2b

ARV

HAASLAVA VALD
13

Mõisa abihooned

Haaslava küla

MILJ (ala)

14

Sepikoda

Haaslava küla

RKM või MILJ (ala)

15

Vallamaja

Haaslava küla

RKM

16

Taluhäärber

Päkste küla

RKM

17

Mõisa peahoone

Kriimani küla

MILJ ja DOK

18

Suvila

Kriimani küla

RKM

Taluhäärber

Kõivuküla

RKM

18 A

KALLASTE LINN
19

Oja tänav

MILJ

20

Kutsekeskkool

21

Kiriku tänav

MILJ (ala)

22

Turu tänav

RKM (ala)

23

Veetorn

Tööstuse 8

ARV

23

Kontorihoone

Võidu 120

MILJ

Keskväljak, Oja tänav

RKM ja MILJ (ala)

KAMBJA VALD
24

Apteek

Männi 1, Kambja alevik

RKM

25

Savitööstus

Tatra küla

RKM või MILJ (ala)

26

Vesiveski

Tatra küla

RKM või MILJ (ala)

27

Algkool

Pangodi küla

RKM või MILJ

27

Meierei

Pangodi küla

RKM

28

Aianduskooperatiiv „Käpa“

Pangodi küla

MILJ

29

Villa

Pangodi küla

MILJ või RKM

29

Mõisa majandushoone

Kodijärve küla

RKM

30

Meierei

Vana-Kuuste küla

RKM või MILJ

31

Mõisa valitsejamaja

Vana-Kuuste küla

RKM
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KONGUTA VALD
32

Elamu

Suure-Konguta mõis

RKM

33

Karjamõisa hooned

Väike-Konguta

RKM

34

Koolimaja

Külaaseme küla

RKM

35

Maaelamud

Metsalaane küla

RKM ja MILJ (ala)

36

Vallamaja

Vahessaare küla

MILJ

37

Mõisa moonakate maja

Poole küla

MILJ või RKM

LAEVA VALD
38

Koolimaja

Laeva küla

RKM

39

Keskusehoone

Laeva küla

RKM

40

Kauplus

Laeva küla

RKM

40

Koolimaja

Kärevere küla

MILJ

Luunja alevik

RKM

LUUNJA VALD
41

Kultuurimaja

42

Pioneerilaagri väravahoone ja Kabina küla
värav
Pioneerilaager
Kabina küla

43

RKM
DOK

MEEKSI VALD
44

Mehikoorma vanem osa

Mehikoorma alevik

RKM (ala)

45

Tuletorn

Mehikoorma alevik

RKM

45

Luteri koguduse pastoraat-kirik Mehikoorma alevik

RKM

46

Apostliku õigeusu kirik

Mehikoorma alevik

RKM või MILJ

47

Küka küla

RKM

48

Mõisavalitseja maja, hilisem
vallamaja
Veski

Küka küla

RKM

49

Meierei

Küka küla

RKM

50

Metskonna peahoone

Järvselja küla

RKM (ala) või MILJ (ala)

51

Jahiloss ja saun

Järvselja küla

RKM

52

Klubi ja koolimaja

Järvselja küla

RKM

MÄKSA VALD
53

Koolimaja

Võõpste küla

RKM

53

Koolimaja

Tigase (Aru) küla

MILJ ja DOK

54

Sild

Vana-Kastre küla

DOK

54

Kolhoosi viit

Melliste küla

RKM

55

Bussiootepaviljon

Melliste küla

MILJ

55

Tootmiskeskus

Tammevaldma küla

MILJ (ala)

56

Vallamaja

Poka küla

RKM

56

Kuivati

Poka küla

MILJ

57

Mõisa peahoone

Kastre küla

MILJ (ala)

57

Ait-kuivati

Kastre küla

RKM või MILJ (ala)
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NÕO VALD
58

Raudteejaam

A. Lätte 2, Nõo alevik

RKM (ala)

59

Jaamahoone

Nõo alevik

MILJ

59

Bussipaviljon

Nõo alevik

MILJ

60

Sovhoosi keskasula

Luke küla

MILJ (ala)

61

Sovhoosi keskusehoone

Vanajärve 2, Luke küla

RKM

61

Sovhoosi tööliste elamud

RKM (ala) või MILJ (ala)

62

Sovhoosi keskasula

63

Taluhäärber

Mäe-Jüri 2; Oja 1, 2 ja 6;
Vanajärve 3 ja 4, Luke küla
Nõo tn 1, 3, 5, 7; Tartu 8, 10, 12,
14, Nõgiaru küla
Nõo tn 4, Nõgiaru küla

64

Taluelamu

Nõo tn 14, Nõgiaru küla

MILJ (ala)

65

Taluhäärber

Veski-Viinamärdi talu, Luke küla

RKM

66

Aiandus-suvilakooperatiiv

Pirnaku, Vissi küla

RKM (ala)

67

Observatooriumi linnak

Tõravere küla

RKM

68

Observatooriumi peahoone

RKM

69

Aktinomeetriapaviljon

Observatooriumi 1/Torni 6,
Tõravere küla
Tõravere küla

69

Kombinaathoone

Tõravere küla

RKM

RKM (ala) või MILJ (ala)
RKM või MILJ (ala)

RKM

PEIPSIÄÄRE VALD
70

Vanausuliste kirik

Varnja alevik

RKM

71

Keskuse (Kesk) tänav

Varnja alevik

RKM (ala)

72

Peatänav

Kasepää alevik

RKM (ala)

73

Kirik

Kasepää küla

RKM

74

Kaksikelamu

Suur tee 24 ja 26, Kolkja alevik

RKM

75

Elamu

Suur tee, Kolkja alevik

RKM

75

Elamu

Suur tee, Kolkja alevik

RKM

PIIRISSAARE VALD – PUUDU
76

PUHJA VALD
78

Kontorihoone

Kesk tn 4, Ulila alevik

RKM

79

Tööliselamud

MILJ (ala)

80

Koolimaja

Kesk tn 6, 8, 10, 9, 13, 15, Ulila
alevik
Ulila alevik

81

Talu betoonehitised

Rämsi küla

RKM (ala)

81

Hobuste kaalukoda

Pullilauda, Rämsi küla

RKM (ala)

82

Sepikoda

Rämsi küla

RKM (ala)

82

Laut

Rämsi küla

RKM (ala)

83

Rehi

Rämsi küla

RKM (ala)

84

Saun

Rämsi küla

RKM (ala)

85

Kanala, hilisem vetapteek

Rämsi küla

RKM (ala)

86

Rämsi küla

RKM

88

Sovhoosi tööliste elamud ja
saun
Koolimaja

Kaimi küla

RKM

88

Puhke- ja spordibaas

Kaimi küla

hävinud

89

Küla

Võsivere küla

MILJ (ala)

90

Koolimaja

Puhja alevik

RKM

RKM
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RANNU VALD
91

Rahvamaja

Rannu alevik

RKM

92

Korruselamud

Rannu alevik

DOK

92

Kalmistu väravaehitis

Vallapalu küla

RKM

93

Vallamaja

Vallapalu küla

RKM

94

Apostliku-õigeusu kirik

95

Apostliku-õigeusu kiriku
pastoraat majandushoonega

Noorma küla

RKM

96

Talud

Lilletaguse (Lülletaguse)

RKM või RKM (ala)

97

Koolimaja

Väike-Rakke küla

RKM või MILJ

98

Talu elamu

Suure-Rakke küla

RKM või MILJ

99

Ait

Suure-Rakke küla

RKM

100

Suvilad

Vanause, Suure-Rakke küla

RKM (ala)

101

Pumbajaam

Järvesoo küla

ARV

102

Pumbajaam, saun ja vaatetorn Tamme küla

ARV

103

Pioneerilaager

Vehendi küla

RKM (ala)

104

Limnoloogiajaama asula

Vehendi küla

RKM

105

Sovhoosi keskasula

Kureküla

RKM (ala)

106

Sovhoosi kontor

Kureküla

RKM

106

Sovhoosi klubi

Kureküla

ARV

RKM

RÕNGU VALD
107

Elamu

Tartu mnt, Rõngu alevik

RKM

108

Elamud

Tartu mnt, Rõngu alevik

MILJ (ala)

109

Rahvamaja, meierei, vallamaja Valga mnt, Rõngu alevik

MILJ (ala)

110

Keskusehoone

Valga mnt, Rõngu alevik

RKM

TARTU VALD
111

Kõrts

Haava küla

RKM või MILJ

112

Koolimaja või taluhäärber

Nõmme talu, Igavere küla

RKM või MILJ

113

Taluhäärber

Lõokese talu, Möllatsi küla

RKM

114

Seltsimaja

Tammistu küla

RKM

115

Mõis ja sovhoosiaegne
agroküla
Kolhoosikeskus

Sootaga küla

RKM (ala) + alleed

Äksi küla

RKM või MILJ

Äksi küla

ARV

Tila küla

MILJ (ala), DOK

116
117

Saunakompleks ja
purjespordibaas
117 A Raadi lennuväli (vt ka Tartu
linna kaustast)

TÄHTVERE VALD
118

Mõisa peahoone

Ilmatsalu alevik

MILJ

119

Kauplus-söökla-ühiselamu

Ilmatsalu alevik

RKM

120

Võimla

Ilmatsalu alevik

RKM

120

Tellisetehase korsten

Ilmatsalu alevik

MILJ

121

Tööliselamu

Ilmatsalu alevik

MILJ või RKM

122

Töökoda-garaaž

Ilmatsalu alevik

RKM

123

Vallamaja

Rahinge küla

MILJ

124

Talu elamu ja ait

Rahinge küla

RKM või MILJ

125

Karjamõis

Tüki küla

RKM (ala) või MILJ (ala)

126

Vesiveski

Tüki küla

RKM (ala) või MILJ (ala)

127

Labor ja seda ümbritsev
kompleks

Märja küla

RKM
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VARA VALD
128

Karjamõis, hilisem koolimaja

Vara küla

MILJ

129

Põhikool

Vara küla

RKM

129

Koolimaja

Tähemaa küla

RKM või MILJ

130

Meierei

Matjama küla

RKM või MILJ

131

Mõisavalitseja maja

Alajõe küla

RKM

VÕNNU VALD
132

Leerimaja

Võnnu alevik

RKM

133

Vallamaja

Võnnu alevik

MILJ

133

Palvela

Võnnu alevik

RKM

133

Kihelkonna- ja algkool

Võnnu alevik

RKM või MILJ

134

Tuulik

Võnnu alevik

RKM

135

Elamu

Köstrimäe, Terikeste küla

RKM

136

Issaku karjamõisa peahoone

Issaku küla

RKM või MILJ

ÜLENURME VALD
137

Taluhäärber

Uhti küla

RKM

137

Taluhäärber

Uhti küla

RKM

138

Taluhäärber

Õssu küla (Eerika)

RKM

139

Suvila

Täsvere küla

RKM

139

Mälestusmärk

Räni (Lemmatsi) küla

RKM

A-L 1

ALATSKIVI VALD
Nimetus ja
asukoht

Alatskivi keskkool

Alatskivi alevik
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Munitsipaalomand
12601:004:0129
58°35΄58.94˝, 27°8΄8.92˝
Dateering
E: 1961-62
Autor
A: Karin Lassmann, RPI Eesti
Projekt,
korduvalt kasutatud projekt.
Allikad:
Kilingi-Nõmme gümnaasiumi veeb,
ajalugu 1960-1969
Ajalugu
Õppetöö algas majas 1962. a sügisel.
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord

Kaitse
ettepanek
Nimetus ja
asukoht

Ilus 1960. aastate stiilis koolimaja, algselt silikaattellisest viimistlusega. Kahe
hoonemahu liitumiskohas asub efektne katuseharjal haritornike. Hoonele pole hiljem
tehtud olulisi juurdeehitusi. Tähelepanu väärib hoone avar peatrepikoda.
Samasugune koolimaja, kuid krohvituna ja tugevalt moonutatuna on Nõos.
Hästi säilinud moonutamata 1960. aastate koolimaja.
2009. aastani säilinud suhteliselt autentsel kujul. 2009 renoveeriti täielikult interjöörid
(va. Saal), 2010 on kavas soojustada fassaad (Tartu EKE Projekt).
Aknad vahetatud.
Suurimaks ohuks on, kui välisfassaadi soojustamisel ei järgita hoone arhitektoonikat
(laialt levinud lintakna imiteerimine).
ARV

Villa Elken

Alatskivi alevikus Alatskivi-Varnja tee ääres
Omanik, katastrikood, koordinaadid
eraomand
12601:004:0318 (Karli mü)
58°35΄51.58˝, 27°8΄10.28˝
Dateering
E: 1974
Autor
Jaan Pärnik, Tartumaal
korduvkasutatud projekt
Allikad
Anne Elken. Alatskivi.
Kirjeldus
Rõhtsa kompositsiooniga iseloomulik
1970. aastate „karniismaja“.
Välisseinad krohvitud pritskrohviga,
karniisid on kaetud punaseks värvitud
rõhtlaudisega.
Väärtus
1970-80. aastate jämeda karniisiga maaelamu hea näide.
Seisukord
Hooldatud, akende vahetamisega pole hoone üldmuljet rikutud.
Kaitse
RKM
ettepanek

A-L 2
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

Nina tuletorn
Nina küla, Alatskivi vald, Tartumaa
12601:006:0223
58°36΄26.59˝, 27°12΄33.65˝
1936
Ins A. Luige

Dateering
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Nina tuletorn ehitati 1936. aastal. Hoone on valatud monoliitsest
raudbetoonist silinderja vormiga ehitis. Ülal lihtsa metallist
rinnatisvõrega betoonist kettakujuline rõdu.
Väärtus
Funktsionalismile omaselt lihtsa (karniisideta) silindrilise vormiga
raudbetoonist tuletorn on iseloomulik näide 1920.–1930. aastate
navigatsiooniga seotud rannaarhitektuurist. Ühtlasi piirkonda
iseloomustav maamärk.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek

RKM

Nimetus ja
asukoht

Elamu

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Lille, Nina küla, Alatskivi vald, Tartumaa
Eraomand
Lille 12601:006:0191
58°36΄28.32˝, 27°12΄20.44˝
Majandushoone osa 19. sajandi lõpp või 20. sajandi algus, eluruumide osa 1930.–
1970. aastad

Olevat olnud kingsepa elamu.
Siinsele piirkonnale iseloomulik pikk hoone, mille ühes otsas eluruumid, teises
majandusruumid. Hoone suurte väravatega maakividest majandusosa on ehitatud
ilmselt 19. sajandi lõpus või 20. sajandi algul. Puidust elamuosa on ehitatud või
saanud viimistluse pärast 1920. aastaid. Praegusele eluhoone osale annavad
iseloomu funktsionalismist lähtuvad laiad aknad.
Ülesehituselt iseloomulik, mahult suur ja jõuline, detailikäsitluselt erinevaid
ajalooetappe maitsekalt siduv näide Peipsiäärsete vanausuliste elamust.
Hea
RKM

A-L 3
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Elamu
Maja nr 6, Nina küla, Alatskivi vald, Tartumaa
Salleri 12601:006:0228
58°36΄24.69˝, 27°12΄10.6˝
1903

Keskse katusekorruse
väljaehitusega
historitsistlik tellismaja.
Akende piirded ja hoone
nurgad laotud
rustikaalselt. Hoonel
aastaarv 1903. Esimese
korruse aknad vahetatud
plastraamidega akende
vastu.
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Allikad

Näide küljega tänava poole olevast vanausuliste majast, mille majandusõu asub
elumaja taga nagu see on iseloomulik otsaga tänava poole olevale majale.
Rahuldav
MILJ

Elamu
Nina küla, Alatskivi vald, Tartumaa
Naeri 12601:006:0190, 58°36΄24.05˝, 27°12΄8.5˝
Kasemaa 12601:006:0222, 58°36΄24.27˝, 27°12΄9.14˝
20. sajandi algus

Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus

Seisukord
Kaitse ettepanek

Keskse katusekorruse väljaehitusega historitsistlik tellismaja. Säilinud vanad
aknaraamid, mis pärinevad ilmselt küll nõukogude perioodist. Väike veranda. Maja
taga hoovi pool liitub elumajaga kaetud majandusõu. Kiviimitatsiooniga plekk-katus.
Näide küljega tänava poole olevast vanausuliste majast, mille majandusõu asub
elumaja taga nagu see on iseloomulik otsaga tänava poole olevale majale.
Sambalaadse dekoori poolest haruldane näide historitsistlikust elamust.
Rahuldav
RKM

A-L 4
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Kopli talu häärber
Rupsi küla, Alatskivi vald, Tartumaa
Eraomand
12601:005:0031
58°33΄52.55˝, 27°7΄23.01˝
1909–1911

Külgvaade ilmekam, foto puudu.
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 112.
Talu ostis 1865 Alatskivi mõisa aednik Karl Kärner. 1910 päris talu tema poeg
Friedrich, kes laskis ehitada mahuka häärberi, majutamaks selles Peterburi suvitajaid.
Talu kuulub Friedrichi pojapojale.
Maakivivundamendi ja kahele poole avaneva keskse teise korruse ärkliga puitmaja.
Majal on kaks eeskoda, üks teepoolses otsas ja teine hoovi pool. Hoovi poolne
eeskoda oli varem suurte klaasakendega veranda. Peaukse kohal tahvel: Vahur
Kärner Rupsi küla Kopli talu. Avar aed, mille välispiirile jäävad majandushooned.
Elamu on iseloomulik ja hästi säilinud näide eesti 20. sajandi I poole taluhäärberist.
Hea
RKM

A-L 5

ELVA LINN
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Tagantvaade.
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Elamu Supelranna tänaval
Supelranna 15, Elva linn, Tartumaa
Eraomand
17002:008:0007
58°13΄46.28˝, 26°24΄40.42˝
Projekt 1935, valmis u 1937
Eh-tehnik A. Hausfeldt, Sillamäe

Vaade aeda maja ees
Omanikul projekt
Hoone ehitas vandeadvokaat Theodor Tuul. 1930. aastate II poolel valminud eramu
võõrandati nõukogude ajal. Sõja ajal majutati siia sõjaväelasi, hiljem elas siin kõrge
täitevkomitee ametnik. Tagastatud omaniku tütardele, kes kinkisid praegusele
omanikule.
Dekoratiivsete krohvkaunistustega lamekatusega kahekordne rikkalikult liigendatud
hoone on ehitatud püstpalkidest ja krohvitud. Säilinud algsed aknad, uued on
omaniku kavandatud välisuksed. Interjöör on lihtne, kuid autentselt säilinud: algne
krohv, ümarad laenurgad, siseuksed, trepp, suures osas algsed laudpõrandad.
Elva üks vähestest 1930. aastate funktsionalistlikest eramutest. Autentsena säilinud
arhitektuurselt heal tasemel funktsionalismi näide.
Rahuldav
RKM

A-L 6
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Elamu Supelranna tänaval
Supelranna 2, Elva linn, Tartumaa
?
17002:008:0001
58°13΄39.95˝, 26°24΄53.74˝
1910.–1930. aastad

Enam-vähem ruudukujulise põhiplaaniga mansardkorrusega elumaja. Krundil paikneb
ka heas korras ühekordne triiplaudisega elumaja.
Autentsena säilinud näide 1910.–1930. aastatel ehitatud elamust.
Rahuldav
MILJ

A-L 7
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad
Ajalugu

Elva polikliinik-haigla
Supelranna 21, Elva linn, Tartumaa
17002:008:0073
58°13΄47.62˝, 26°24΄35.14˝
V: 1976
A: Jaan Pärnik (EKE Projekti Tartu osakond)

EA4 1999
Ehitatud polikliinikuks, nüüd asub siin ka haigla.
Modernistlik rõhtsusele rõhuva kompositsiooniga lintaknamotiiviga hoone.
Monotoonse hoone teeb sanatooriumilikuks kolmanda korruse rõdu.
Suure miljöölise väärtusega omale ajale iseloomulik hoone.
Aknad vahetatud, hoone toimib.
ARV

Seenekujuline kiosk Supelranna tänaval
Kalda 21, Elva linn, Tartumaa
17002:008:0096
58°13΄42.82˝,
26°24΄42.86˝
E: 1958-59
Ehitatud elvalaste poolt
ühiskondlikus korras?
Sigrid Saarep. Vabastiilne
arhitektuur. Metsas.ee
Algselt kõlakoja
piletikassa.

Kirjeldus
Värvitud plekiga kaetud seenekujuline kiosk.
Seenejalga avanevad teenindusluuk ja uks
teenindaja sissepääsuks. Seene kübara all on
plekist „eoslehed“.
Samasugune kiosk on ka Kilingi-Nõmmel?
Väärtus
Sõjajärgse vabastiilse arhitektuuri meeleolukamaid säilinud esindajaid
linnakeskkonnas
Seisukord
Rahuldav, kiosk ei ole algses kasutuses, kuid töötab edukalt linnakujunduse
elemendina.
Kaitse ettepanek RKM

A-L 8
Nimetus ja
asukoht

Veetorn-elamu

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Eraomand?
17002:002:0010
58°14΄2.19˝, 26°24΄37.73˝

Pikk 75, Elva linn, Tartumaa

V: 1975
A: (Lia?) Uibo
EA4 1999

Alumistel korrustel 10 kahetoalist korterit, ülal veemahuti.
Korteriteosa punasest tellisest, veereservuaari ümbritseb
anodeeritud plekist algupärane liigendatud varje.
Kõrgus: 23 m, veepaagi maht 300 m².
Sarnane veetorn-elamu asub Vändras.
Väärtus
Hoone on väärtuslik maamärgina.
Seisukord
Kaaluda hoone soojustamisel
naturaalsete välisviimistlusmaterjalid
kasutamist, nt tellisplaatidega
soojustuspaneelid.
Kaitse ettepanek MILJ
Nimetus ja
asukoht

Elamurühm Arbimäel

Väärtus
Seisukord

Terviklik nõukogude aja elamurühm, väärikast naturaalse tellisest.
Säilinud üldiselt autentselt. Suurim oht on ilmne vajadus välisseinte soojustamiseks.
Vaja välja töötada ühtne lahendus, mis säilitaks ansambli omapära. Otsaseinte
viimistluseks soovitav kasutada tellisplaatidega kaetud soojustuspaneele.
RKM (ala)

Pikk 63, Pikk 67 ja Pikk 71; Elva linn, Tartumaa
Omanik,
eraomand
katastrikood,
17002:002:0019, 17002:002:0007, 17002:002:0023
koordinaadid
58°13΄59.12˝, 26°24΄40.57˝
Dateering
1960-70 aastad
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Kolmekorruselised tellisest korruselamud,
moodustavad ilusa peatänava suhtes 30°
pööratud ansambli. Veetorni poole sõites
jääb piirkonnast rohelisem õhulisem
mulje, raudteejaama poole sõites tihedam
ja kivisem. Otsaseinad viimistletud
savitellisega, pikiseinad silikaattellisega.
Aknad vahetatud.

Kaitse ettepanek

A-L 9
Nimetus ja
asukoht

Metsamajandi kontor (nüüd sotsiaalmaja)

Seisukord

Hoone remonditi 2005. a 14 korteriga sotsiaalmajaks. Remonti võib välimiselt nimetada
säästvaks, sisemus meenutab pigem odavat bürood. Puitaknad.
RKM

Pikk 26, Elva linn, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Elva linnavalitsus
17007:001:0056
58°13΄39.11˝, 26°24΄57.09˝
Dateering
II MS järgne
Autor
?
Foto
Allikad
Postimees 03.08.2005
Kirjeldus
2K, katusekorrusega. Tänavapoolsel
fassaadil toetavad varikatust piilarid 1940.
aastatele iseloomuliku apoliitilise motiiviga
kapiteelidega.
Väärtus
Sõjajaärgse arhitektuuri iseloomulik hästi
säilinud näide.

Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Ujula tänava elamud / miljööväärtuslik hoonestusala
Ujula 11, 12, 13, + Ujula 1-16, Kaja 5 ja 7; Elva linn, Tartumaa
eraomand
58°13΄47.37˝, 26°24΄45.98˝
1970. aastad?
?

Ujula 11, 12 ja 13 on ühe projekti järgi ehitatud kastja mahuga ühepoolse kaldega
hooned. Arhitektuuris annab tooni tume puit ja savitellis. Hoonete ja tänava vahele jääb
aiaga piiramata eesaed, tagaaeda eraldab hoonega liituv tellismüür.
1970. aastate karniisarhitektuuriga hoonete hästi planeeritud kogum.
Hooned on säilinud suhteliselt moonutamata kujul.
RKM (ala): Ujula 11, Ujula 12, 13
Kaitse alla tasuks võtta nii üksikhooned, kaaluda võiks Ujula tänaval Pika ja Kaja
tänavate vahel miljööala kehtestamist – võimsale karniisile mängivatest hoonetest
moodustub ühtne miljöö, mis teistsuguste hoonete lisandumisel tugevalt kahjustuks.
Väärtuslik ka elamu Kaja 7.

A-L 10
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Elamud Vapramäe tänaval Peedul
Vapramäe tn 9, 13, Elva linn, Tartumaa
17004:005:0004
58°14΄14.71˝, 26°26΄34.7˝, 58°14΄13.89˝, 26°26΄35.14˝
1920. aastad

Vapramäe 9

Villa Vapramäe
13

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Aime Jõgi. Peedule võib tulla laste miljöö- ja ravikeskus. Tartu Postimees 14.12.2009
Tartu Majaomanike Panga direktor Oskar Allik ehitas Peedule villa tüüpi maja koos
teenijatemaja ja veel ühe kõrvalhoonega. Hooned on olnud Kirjanike Liidu suvemajad,
tagastati Alliku pojale, kes pärandas maja Tartu Ülikoolile. Ülikoolil on kavas kinnistu
maha müüa.
Krundil on kolm puitmaja, millest kõige väiksem (Vapramäe 11) on peaaegu hävinud.
Majad paiknevad Vapramäe tänavalt vaadatuna krundi sügavuses, suurem ja uhkem
(Vapramäe 13) taga pool, avanedes esindusküljega raudtee poole. Nimetatud asjaolu
ja piirkonna kruntide struktuuri põhjal võib arvata, et algselt oli krunt suunatud
esiküljega raudtee (Raudtee tänava) poole ja hiljem moodustati selle raudteepoolsele
küljele kaks rida uusi krunte. Mõlema hoone eksterjöör on autentselt säilinud.
Tagumisel suuremal majal on säilinud kaunis kaarduvate põskedega peatrepp.
Interjööri seisukord teadmata.
Autentselt säilinud elamute näited 20. sajandi I poolest.
Rahuldav. Hooneid ei kasutata.
RKM-d

A-L 11
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Vapramäe 25

Elamud Vapramäe tänaval Peedul
Vapramäe 9–25, 8–24, Elva linn, Tartumaa

1910.–1960. aastad

Vapramäe 8

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Vapramäe tänav asub Peedul, kuuludes Peedu vanemasse ehitusjärku.
Tänaval asub kaks arhitektuurimälestist (Vapramäe 22 ja 24). Suurema osa tänava
hoonestusest moodustavad mälestistega samas võtmes projekteeritud juugendlikhistoritsistlikud elamud. Vapramäe 8 on 1937 ehitatud funktsionalismist lähtuv elamu,
millel uued ühekordsete raamidega puitaknad. Tänaval on ka üksikud 1950.–1960.
aastatel ehitatud elamud.
Autentselt säilinud arhitektuurselt valdavalt heal tasemel elamutega piirkond.
Rahuldav
MILJ (ala)

A-L 12
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
koordinaadid
Dateering
Autor

Suvilakooperatiiv „Peedu“
Peedul Vikerkaare 1 kuni Vikerkaare 9; Elva linn, Tartumaa
eraomand
58°14΄32˝, 26°26΄52˝
Vikerkaare 4: P: 1971 ehitusluba. teised, väiksemad suvilad pärinevad varasemast
ajast.
A: Jaan Pärnik?

Vikerkaare 4 projekt
Vikerkaare 5
Allikad
Vikerkaare 4 omanik
Ajalugu
Kirjeldus
Suvilad asuvad ürgoru nõlval kulgeval tänaval. Kuna krundid on kaldega tänava poole,
on hooned tänava poole kõrgema sokliga, seevastu hoovi poole moodustub intiimne
tagaaed. Vikerkaare 4 – 40 m² elamispinda, 1971 ehitusluba. teised, väiksemad suvilad
pärinevad varasemast ajast.
Suvilad asuvad Peedu linnamäe kõrval.
Väärtus
Hästi loodusse sulanduv terviklik ajastule iseloomuliku hea arhitektuuriga suvilate
rühm.
Seisukord
Säilinud autentsel kujul, vähe moonutatud. paljud omanikud on algsed.
Kaitse ettepanek MILJ, RKM (Vikerkaare 4 ja Vikerkaare 5)
Nimetus ja
asukoht

Villa Peedo

Kirjeldus

„Maaliline ümbrus ning krundi suhteline eraldatus on tinginud eramu romantiliselt
liigendatud arhitektoonika, mille lõpetab kolmanda korruse ümmarguse torniga
suvetuba koos väikese vaaterõduga“, kirjutab autor. Hoonega liitub, nagu Reinul
kombeks, ka kasvuhoone.
Väheseid maakonna 1970. aastate lõpu konstruktivismist kantud arhitektoon-maju.
Hoone on kasutuses, on alustatud soojustamist. Kui soojustamine toimub hoone
tervikut arvestavalt, säilib hoone väärtuslikkus.
ARV

Tamsa tee 2b,
Elva linn
Omanik, katastrikood, koordinaadid
eraomand
17004:006:0041
58°14΄13.62˝, 26°27΄13.57˝
Dateering
P: 1978
Autor
A: Toomas Rein
Allikas: Ehituskunst. Teine, kolmas. 198283, lk 32
Ajalugu

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

A-L 13

HAASLAVA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Haaslava mõisa hooned
Haaslava küla, Haaslava vald, Tartumaa
Kuivati:
18501:001:0578 / 58°19΄39.74˝, 26°48΄58.01˝
Ait:
18501:001:0072 / 58°19΄36.93˝, 26°48΄47.79˝
Abihoone:
/ 58°19΄40.49˝, 26°48΄45.31˝

◄ ait
▲ kuivati
◄ abihoone

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Mõisa peahoonet pole säilinud. Tõenäoliselt mõisaaegne kuivati on nõukogude aja
lõpul ümber ehitatud tõenäoliselt kalamajandi puhkemajaks. teised on hilise ajani olnud
põllumajanduslikus kasutuses.
Hooned on punasest tellisest, abihoone ka telliskatusega. Aidal on säilinud arhailiselt
rombikujulise mustriga uksed. Kuivati aknad-uksed pärinevad nõukogude ajast –
tumedaks peitsitud puit.
Väheseid säilinud mõisahooneid külas, küla maamärgid.
Rahuldav
MILJ (ala)

A-L 14
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Haaslava sepikoda ja sepa eluruumid
Haaslava küla, Haaslava vald, Tartumaa
Eraomand
18501:001:0719 (Väike-Südame)
58°19΄42.64˝, 26°48΄50.35˝
1814

Kaasajal sepikojana ei tööta.
Aknalengil ФМ 24.6.1814. ulualusega maakivihoone, mille ühes otsas paiknes
sepikoda, teises sepa eluruumid. Tagakülje nurgaosas tugev pragu. Sepikotta ehitatud
garaaž. Otsast viib väline trepp teisele korrusele.
Autentselt säilinud näide 19. sajandi alguse sepikojast ja sepa eluruumidest.
Rahuldav
RKM või koos kuivati jt endise Haaslava mõisa majandushoonetega MILJ (ala)

A-L 15

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vallamaja

Haaslava vallamaja koos majandushoonega
Haaslava küla, Haaslava vald, Tartumaa
KOV
18501:001:0910
58°19΄0.29˝, 26°50΄8.15˝
ehitatud 1896– 1897
Ehitusmeistrid: Jüri Peepson ja Jakob Stolmeister

Vallamaja taga
asuv
majandushoone

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

„Teataja” Nr. 10 oktoober 2007. EAA f. 367 n. 1 s. 116.; „Postimees” nr. 79, 4. aprill
1933; EAA f. 367 n. 1 s. 220 l. 70; „Olevik” nr. 45, 11. november 1897
Jüri Peepson Laiuse vallast võitis vähempakkumise, olles nõus ehitama uue tellistest
vallamaja ja abihoone 5550.- rubla eest. Tegelikult palkas meister alltöövõtjaks
vähempakkumisel kaotanud Jakob Stolmeistri. Ehitusajast tänaseni kasutusel olnud
vallamajana (v.a 1939–1944).
Tänava poolt sümmeetrilise lahendusega ühekordne punastest tellistest hoone. Seina
müüritud nimetahvlil ehitusmeistri nimi („Pepson”). Eeskoda on ilmselt mõnevõrra
hiljem juurde ehitatud. Eksterjöör autentselt säilinud. Vallamaja taga asub paralleelselt
puidust majandushoone, milles paiknesid tall, laut, tõllakuur ja küün.
Iseloomulik ja hästi säilinud näide 19. sajandi lõpul ehitatud vallamajast, mis on
järjepanu tänaseni kasutusel olnud vallamajana.
Hea
RKM

A-L 16

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade
peasissepääsule

Kolga talu häärber
Päkste küla, Haaslava vald, Tartumaa
Eraomand
18502:003:0163 (Kolgamõisa)
58°17΄49.13˝, 26°52΄33.07˝
192-30. aastad (ajalehes 1930. a)

Vaade aiast.

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitseettepanek

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 110.
Peeter Ernits. Roiu – Tartu magala, kus tehakse prügiautosid. Maaleht 22.11.2007.
Kolga talu ostis Kambja valla mees Karel Põderson 1873. aastal. EW ajal oli Kolga
Roiu kandi suuremaid talusid. Tema poeg Oskar-Eduard ehitas häärberi, küüditati
1941. Nõukogude ajal asusid hoones Kuuste sovhoosi kontor, raamatukogu ja korterid.
Praegu eraomanduses.
Krohvitud tellismaja, mille tähelepanuväärseim osa on sammastele toetuva
varjualusega peasissepääs ja kaarjalt laienev trepp. Seest on maja ümber ehitatud.
Algselt olnud hoones veevärk, kaks käimlat ja kaks keldrit. Elamu oli halvas
seisukorras, hiljuti põhjalikult remonditud. Osaliselt kasutatud varasemaid
laudpõrandaid. Aknad uued, algsete koopiad. Häärberist eemal, taga ja külje peal
säilinud suured majandushooned.
Esinduslik näide 20. sajandi I poole taluhäärberist.
Hea
RKM

A-L 17
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kriimani mõisa peahoone
Kriimani küla, Haaslava vald, Tartumaa
KOV
18502:005:0157
58°17΄15.76˝, 26°56΄43.63˝
19. saj keskpaik

1935.a. ostis mõisasüdame Tartu kaupmees Märt Jänese poeg Karl Jänes.
Klassitsistlik puidust mõisahoone, millele detaile on lisatud 1930. aastatel. Oli NL ajal
kasutusel valla sotsiaalmajana, praegu kasutusel üks korter, ülejäänud maha jäetud ja
rüüstatud. Kõrvalhoonetest enamus varemeis, sh 1930. aastatel ehitatud
ümarakendega majandushoone. Vallal puudub idee hoone kasutamiseks.
Väheesinev näide klassitsistlikust puidust mõisahoonest.
Halb
MILJ/DOK
Võimalusel teostada interjööri viimistluskihtide uuringud, veendumaks et alumistel
kihtidel puuduvad maalingud.

A-L 18

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Karl Jänese suvila
Kriimani küla, Haaslava vald, Tartumaa
?
18502:005:0342 (Supelmaja)
58°17΄20.06˝, 26°56΄46.72˝
1930. aastate II pool

Supelmaja

Ümarakendega kõrvalhoone
Allikad
Ajalugu
1935.a. ostis Kriimani mõisa südame Tartu kaupmees Märt Jänese poeg Karl Jänes,
kes arvatavasti laskis ehitada samasse järve äärde suvila ehk supelmaja.
Kirjeldus
Kõrge sokliga funktsionalismist lähtuv puithoone. Hoone paikneb järve tõusva
kallakuga kaldal. Soklil ümaraknad. Soklikorrusel puudub ühendus elukorrustega.
Soklikorrusel praegu saunaruumid, algselt olnud see arvatavasti paatide hoiuruum.
Kahekordne puidust osa kaetud katteliistudega püstlaudisega. Võimalik, et teise
korruse järvepoolne osa on algselt olnud avatud terrassina. Seisab tühjana, puitosa
avad suletud, soklikorrusele pääseb sisse.
Väärtus
Väheesinev näide funktsionalistlike sugemetega suvilast.
Seisukord
Rahuldav. Hoone pole kasutuses. Abihoone varemes.
Kaitse ettepanek RKM

A-H
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

18 A

Kõivu-Andrese taluhäärber
Roiu, Haaslava vald, Tartumaa
Eraomand
puudub
58°17΄33˝, 26°50΄58.26˝
1927–1928
INS: Jõgi (Heldur Petersoni teatel)

Eesti taluhäärberid. I. Koostaja Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev, 2005, lk 115.
Heldur Petersoni ütlused
1927 võttis Ado Mirka 2500 krooni laenu, kohustudes ehitama segaehitusena
elumaja. Praegune omanik on Eesti Maaülikooli õppejõud Heldur Peterson.
Esifassaadil kahe sümmeetrilise sissepääsuga (noore ja vana pere sissepääs)
punastest tellistest elamu.
Säilinud on historitsistlikud uksed, juugendliku prossijaotusega aknad on hiljuti
valmistatud ajalooliste eeskujul. Maja ühel otsaküljel polügonaalne eend.
Elamu ees asuvat õue piiravad ait-kuivati (V: 1911) ja laut (V: 1926–1927). Kolmas
abihoone samast ajast on varemeis.
Väheesinevalt uhke juugendliku tellistest taluhäärberi näide.
Rahuldav
RKM

A-L 19

KALLASTE LINN
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Kesklinn, Oja tänav
Oja tänav, Kallaste linn, Tartumaa

58°39΄47.49˝, 27°9΄43.08˝
1950. aastad

Oja 11 kauplus

Oja 20 elamu

Oja 19

Oja 26

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kui Kallaste sai 1950. a rajoonikeskuseks, kavandati linnale uus keskväljak
(Nõukogude väljak) ning selle äärde ning väljakust mööduvale Oja tänavale ajastule
omane pidulik hoonestus. (Generaalplaneering 1950)
Keskväljaku maa poolt sulgenud kutsekooli ühiselamu Oja 24 lammutati 2007, et saaks
rajada sealt linna sissesõidutee. Seega on keskväljaku ruumiline mõju tegelikult
hävinud.
Kahekorruselised elamud 1950-60. aastatest kompaktselt kahel pool tänavat.
Ansambliga liitub 1958 valminud keskkool, eemal juba sõjaeelseid kahekorruselisi
puumaju.
Terviklik oma ajastu ansambel.
Rahuldav. Aknad enamasti vahetatud, vähestel välisfassaadi korrastatud.
MILJ
Oja tänavast soovitav moodustada 1950. aastate arhitektuuri miljööala.

A-L 20
Nimetus ja
asukoht

Kutsekeskkooli hooned

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

Kallaste linn
peahoone:
58°39΄48.5˝, 27°9΄48.06˝ / 27901:001:0145 (Keskväljak 2)
õppehoone
58°39΄48.47˝, 27°9΄44.97˝/ 27901:001:0146 (Keskväljak 4)
ühiselamu
58°39΄49.89˝, 27°9΄44.23˝
/ 27901:001:0147 (Oja 13)
E: 1956, söökla-võimla EHR/V: 1974
A: Ilmar Laasi, tüüpprojekti variantlahendus.

Dateering
Autor

Keskväljak2, keskväljak 4 ja Oja 13, Kallaste linn, Tartumaa

◄ Kutsekooli peahoone
▲ Peahoonega kokku ehitatud söökla-võimla
◄ Töökoda Oja 13

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Eesti arhitektuuri ajalugu. ER 1965.
Hooned moodustavad linna peaväljaku olulisima osa. Kutsekool rajati 1959 aastal
elektrikute koolina, 1990. aastail mõnda aega Tartumaa põllumajanduskool.
Pärast linnavalitsuse maja (Keskväljak 1) põlemist on kutsekooli hooned ainsateks
suuremateks hooneteks linna peaväljaku ääres.
Peahoone on kahekorruseline kivimaja, hoone uhket portaali ehivad kaks korintose
stiilist inspireeritud sammast. Hoone on ilmselt ehitatud tüüpprojekti alusel.
Peahoonega liitub kümmekond aastat hiljem ehitatud modernistlik õppehoone, mis on
tänava poolt soliidselt sirgjooneline, õue pool aga sopilisem.
Tegemist on linna suurejoonelise keskväljaku pea ainsate säilinud hoonetega, ühtlasi
väärtuslik tervikliku kutsekoolikompleksina.
Rahuldav, hooned hetkel kasutuseta.
RKM – peahoone
MILJ – õppehoone ja töökoda

A-L 21
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kiriku tänav
Kallaste linn, Tartumaa
Valdavalt eraomanikud
58°39΄32.57˝, 27°9΄43.32˝
19. sajand ja 20. sajandi I pool

Kiriku tänavat katab asfalt, hoonestus on ebaühtlasem kui Turu tänaval. Kiriku tänaval
on kaasaegsete materjalidega uuendatud maju. Siin asub ka vanausuliste 1802
ehitatud kirik (torn 1913), mida 2009 suvel remonditi.
Kiriku tänav on küllaltki terviklikult säilinud struktuuri ja hoonestusega piirkond,
iseloomulik näide vene vanausuliste külamiljööst ja eluviisist.
Rahuldav
MILJ (ala)

A-L 22
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
koordinaadid
Dateering

Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Turu tänav
Kallaste linn, Tartumaa
Valdavalt eraomanikud
58°39΄30.21˝, 27°9΄43.6˝
19. sajand ja 20. sajandi I pool

Turu tänavat katab valdavalt munakivisillutis. Kahel pool teed paiknevad tihedalt
majad, osa maju lühema küljega tee poole, osa pikema küljega tee poole. Majad on
1-2 korruselised, valdavalt puitehitised. Erinevalt Varnjast, Kasepääst ja Kolkjast ei
avane siin majandusõue väravad reeglina tänavale. Hoonestus on ühtlane, enamus
maju on säilinud vanade puidust aknaraamide-uste ja soojustamata laudisega.
Turu tänav on terviklikult säilinud struktuuri ja hoonestusega piirkond, iseloomulik
näide vene vanausuliste külamiljööst ja eluviisist.
Rahuldav.
RKM (ala)

A-L 23
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

„Peipsi Kaluri“ veetorn
Tööstuse 8, Kallaste, Tartumaa
27901:001:0028
58°40΄18.17˝, 27°9΄46.78˝
Kohaliku sõnul ehitatud 1950.
aastatel. Tõenäoliselt siiski varem.
?
Enne sõda asus piirkonnas
jahuveski (nagu aj kaardil näha).
Kas torn on sellega seotud,
teadmata.
Valgeks lubjatud kivist torn.
Kelpkatus kaetud eterniidiga.
Maamärgina.
Rahuldav.
ARV

„Kallaste Kaluri“ kontorihoone
Võidu 120, Tartumaa
AS „Kallaste kalur“
27901:001:0025
58°40΄6.92˝, 27°9΄45.17˝
1940.-50. aastad
?

„Kallaste kalur“ on 1948. a asutatud kolhoosi „Peipsi Kalur“ õigusjärglasi.
kahekorruseline kivimaja kõrge kelpkatuse ja 1930. aastate maapankadele
iseloomuliku varikatusega.
Hea. Remondi käigus on säästetud hoone väärtuslikumaid detaile.
MILJ

A-L 24

KAMBJA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kambja apteek-elamu
Männi 1, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa
?
28203:005:0246
58°14΄2.13˝, 26°42΄2.54˝
20. saj I pool

Nurgakrundil paikneva maja ühes otsas asub apteek, teises pooles on eluruumid.
Säilinud vanad aknad, uksed ja palju algseid puitdetaile.
Iseloomulik ja autentselt säilinud näide 20. saj I poolel ehitatud ärifunktsiooniga
elamust.
Hea
RKM

A-L 25

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade eest koos
vana
munakividest
maanteega

Tatra savitööstus
Tatra küla, Kambja vald, Tartumaa
eraomand
28203:004:0357
58°15΄8.89˝, 26°40΄40.16˝
20. saj I pool

Hilisem uks
koos algse
varikatusega

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tegutses veel 1990. aastatel. Praegu tühi.
Paikneb ajaloolise munakividest maantee ääres. Väljaehitatud ärklikorrusega
tellishoone. Välisuksed nõukogude ajal vahetatud. Hoovi küljel segase iseloomuga
ärkliväljaehitus.
Iseloomulik näide 20. saj I poolel rajatud savitööstusest.
Rahuldav
RKM või MILJ (ala) hoone koos veski ja nende vahele jääva kahe taluga.

A-L 26

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tatra vesiveski
Tatra küla, Kambja vald, Tartumaa
eraomand
28203:004:0003
58°15΄15.47˝, 26°40΄46.29˝
1928 ?

Maakivisokli ja punastest tellistest müüridega hoone. Sisustus osaliselt säilinud.
Iseloomulik näide 20. saj I poolel rajatud vesiveskist.
Rahuldav
RKM või MILJ (ala) hoone koos savitööstuse ja nende vahele jääva kahe taluga.

A-L 27
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Unipiha algkool
Pangodi küla, Kambja vald, Tartumaa
KOV
28201:008:0166
58°12΄3.22˝, 26°35΄1.42˝
19. saj lõpp‒20. saj algus

Unipiha kooli nime kandev kool asus algul Unipiha külas. Millal toodi kool Pangodi külla,
pole teada, kuid 1906. aastal asus see juba seal ja säilitas Unipiha kooli nime.
Ühekordne kõrge vundamendiga puithoone. Säilinud ruumistruktuur, laudpõrandad,
siseuksed, vanemat tüüpi aknad ja üks vana ahi.
Iseloomulik näide 19. saj lõpus ja 20. saj I poolel ehitatud külakooli hoonest.
Hea
RKM või MILJ

Nimetus ja
asukoht

Pangodi meierei

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tartumaal harvaesineva funktsionalistliku joonega hoone.
Halb. Hoone seisab tühjana, vihmaveesüsteem on avariiline.
RKM, DOK

Pangodi küla, Kambja vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Eraomand, müügis
28203:003:0083 (Nõlvaku)
58°12΄10.2˝, 26°35΄1.93˝
Dateering
1930. aastad
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Kahekorruseline funktsionalistlike
sugemetega hoone. Kahes küljes
äratuntavad meiereidele
iseloomulikud üliõhukesed
betoonvarikatused. Hoone tagaküljel
juurdeehitus (1970.–1990. aastad).
Seest ümber ehitatud, säilinud
meiereisaali ülesehitus.

A-L 28
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Aianduskooperatiiv „Käpa“
Pangodi küla
eraomand
58°11΄15.38˝, 26°35΄23.14˝
1980. aastad
A: Vadim Tšentropov

Käpa AÜ 6

Käpa AÜ 7
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Käpa AÜ 6

Käpa AÜ 20
EA4 1999
Käpa aiandusühistu aiamajad moodustavad ühtse, 1970-80. aastatele iseloomuliku
arhitektuuriga ansambli. Ühistus leidub üksikuid telkkatusega suvilaid, enamuse
moodustavad aga ühepoolse kaldega katusest tuleneva iseäraliku vormiga rohelusse
uppuvad aiamajad.
EA4 1999 toodud aiamaja ei leidnud ühistust.
Terviklik kompaktne 1970. aastate stiilis aiamajade ansambel.
rahuldav. Vähe on miljööd häirivaid moonutusi.
MILJ

A-L 29
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Nimetus ja
asukoht

Suvemaja Pangodil
Pangodi küla, Pangodi-Vissi tee ääres
eravaldus
28203:003:0054 (Suve)
58°12΄6.62˝, 26°35΄10.94˝
Ehitusluba: 1983
Peeter Merisalu

Välisviimistlus: krohv, puit. Arhitektuur: Hoone on avatud krundilt avanevatele
vaadetele Pangodi maastikule.
Oma ajastut äratuntavalt esindav kvaliteetarhitektuur
Hea. Puuduvad hilisemad moonutused.
MILJ või RKM?

Endise Kodijärve mõisa majandushoone (ait?)
Kodijärve küla, Kambja vald, Tartumaa

Katastrikood, koordinaadid
28201:008:0030 (Kodijärve hooldekodu)
58°10΄58.91˝, 26°33΄3.59˝
Dateering
19. sajand
Ajalugu
Kodijärve mõis (Gothensee) asutati 17.
sajandi teisel poolel, mil eraldati Arula mõisa
maadest. Kuni 1800. aastani kuulus von
Brackelitele, 1856-1919 oli aga von
Ackermannide omanduses. Mõisa viimane
omanik oli Arthur von Ackermann. Mõisa
peahoone vanemad kihistused on 18.–19.
saj.
Kirjeldus
Kahekorruseline galeriiga hoone, mille esimese korruse postid on tellisest, teise
korruse postid puidust. Valdavalt ehitatud maakivist, osaliselt punasest tellisest.
Säilinud vanad laiad ümarkaarsed uksed. Otsa on ehitatud silikaattellistest garaaž.
Väärtus
Kahekorruseline galeriiga ait on väheesinev näide mõisa majandushoonest.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek RKM

A-L 30

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Endine Vana-Kuuste meierei
Vana-Kuuste meierei, Vana-Kuuste küla, Kambja vald, Tartumaa
28204:004:0485
58°15΄14.28˝, 26°46΄42.05˝
1930. aastad või hiljem

Vaade
peauksele

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Võimalik, et algselt on sama koha peal olnud mõisa meierei, antud hoone on ehitatud
kõige varasemalt 1930. aastatel. Praegu tegutseb meierei osas kartulikoorimise ettevõte.
Ülemisel korrusel korterid.
Suur kahekordne funktsionalistliku põhiolemusega hoone, mille alumisel korrusel asus
meierei, ülemisel eluruumid. Uus madalakaldeline katus. Plastraamidega aknad. Tööstuse
osa vastab kaasaegsetele sanitaarnormidele. Korterites ja trepikojas säilinud algseid
detaile.
Väheesinev näide funktsionalistliku vormikeelega meiereist.
Rahuldav
RKM või MILJ

A-L 31

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Endine Vana-Kuuste mõisa valitsejamaja
Vana-Kuuste küla, Kambja vald, Tartumaa
28204:004:0043
58°15΄15.26˝, 26°46΄53.42˝
19. sajandi I pool

Vaade hoovi
poolt

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Maja on kasutusel ühe suguvõsa mitme perekonna käes.
Klassitsistlik keskse kolmnurkfrontooni ja pilastritega krohvitud kivimaja. Ruumistruktuur ja
interjöör küllaltki hästi säilinud, sh vanad ahjud. Hoovi pool säilinud mõisa
majandushooned.
Esinduslik näide 19. sajandi I poole mõisvalitseja elamust.
Rahuldav. Aknad vahetatud plastikute vastu.
RKM
Asub mälestiste kaitsevööndis, kuid omanikud ei tea, et oleks kaitse all.

A-L 32

KONGUTA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus

Seisukord
Kaitse ettepanek

Elamu Suure-Konguta mõisa pargis
Suure-Konguta mõis, Konguta vald, Tartumaa
eraomand
33101:004:0603 (Tiina maja)
58°13΄44.1˝, 26°17΄48.86˝
1920.–1930. aastad

Mare-Mall Riisi ja Ilme Riisi andmeil ehitas maja põllumajandusteadlane Herbert
Korjus.
Elamu asub Suure-Konguta mõisapargis. Elamul on kelpkatus, millel neljal küljel
uugid. Teepoolsel küljel veranda. Meenutab Velbri ja Natuse proj. eramuid Nõmmel.
Liistudega püstlaudis.
Kelpkatuse ja liistudega püstlaudisega nö rahvuslikus stiilis heal arhitektuursel
tasemel linnamaja autentselt säilinud näide maapiirkonnas. Samas mõjub maja
Suure-Konguta mõisa pargis peahoone lähedal paiknevana mõisahoone suhtes veidi
kohatuna.
Rahuldav
RKM. Hoone asub Suure-Konguta vasallilinnuse territooriumil ja paikneb selle
kaitsevööndis.

A-L 33

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Karjamõisa
peahoone

Väike-Konguta karjamõisa peahoone ja ait-kuivati
Väike-Konguta, Konguta vald, Tartumaa
Eraomand
33101:004:0543
58°13΄36.09˝, 26°18΄52.26˝
19. saj

Ait-kuivati

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitseettepanek

Hoone elanikud: õed Mare-Mall Riis (omanik) ja Ilme Riis (eelmise õde).
Mõis eraldati Suure-Konguta mõisast 1791. Esimeseks omanikuks oli Alexander von
Kruse, edaspidi oli mõis paljude erinevate omanike käes. Enne 1919. aasta
võõrandamist kuulus mõis Suure-Konguta mõisa omanikule Otto von UngernSternbergile. 1919. a jäi mõisasüdamesse ringkonnavalitsus, mis jagas mõisamaid
asunikukruntideks. Praeguse hoone omaniku isa sai 1930. aastate algul
asunikukohana 15ha maad mõisasüdames, hooned pidi ise välja ostma. 1948. a
moodustasid siinsed 4 talu sovhoosi, 1952. a-st kolhoos. Härrastemajja paigutati
perekonnad, 1963. a avati teepoolses otsas kauplus, mis on praeguseks suletud. Ilus
veranda pargipoolses küljes.
Peahoone on põhiosas ühekordne poolkelpkatusega hoone, mille keskosas on kolme
akna laiune teise korruse väljaehitus. Tee-pargi poolsel küljel veranda. Peasissepääs
paikneb hoovi pool. Hoovipoolne peasissepääs viib vestibüüli (garderoobi). Vestibüülis
on säilinud keerdtrepp teisele korrusele, seinaäärsed kapid ja seina sisse ehitatud
käimla. Ruumistruktuur (15 ruumi) suures osas algne. Sisekujundus lihtne. Seinad:
tellis, põletamata saviplonnid, ülemine korrus puidust. Kompleksist on säilinud veel aitkuivati, ja teisi abihooneid, mis naabrite valduses.
Iseloomulik näide 19. sajandil ehitatud karjamõisast.
Rahuldav, kohati halb (praod)
RKM-d

A-L 34
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Aru vallakooli hoone
Külaaseme küla
33101:003:0095 (Merje)
58°16΄45.7˝, 26°23΄22.11˝
E: 1890-91
?

Vellavere matkaraja infotahvel.
Algul Aru kolmeaastane vallakool
1896 avati 5-aastane ministeeriumikool (valla + kihelkonnakool)
1901 õppis siin 152 last. Kool suleti 1963.
Ühekorruseline katusekorrusega savitellistest hoone. Sissepääsu ees kõrge
mõisapärane kahepoolne pandus.
Ebatraditsioonilise piduliku arhitektuuriga maakoolimaja.
Rahuldav. Aknad – plastik, järgivad mõningal määral algset jaotust. Uus
bituumensindelkatus.
RKM

A-L 35

Nimetus ja
asukoht

Maaelamud Elva piiril

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

33101:003:0498 (Jaani) / 58°14΄21.48˝, 26°24΄30.98˝
33101:003:0642 (Raidi)
33101:003:0549 (Lambi)

Dateering

V: 1978

Autor

A: Jaan Pärnik

Metsalaane küla, Konguta vald, Tartumaa

Jaani

Jaani

Jaani

Raidi

Allikad

Jüri ja Mare Raudik (Jaani mü)

Ajalugu

Elva piirile rajati 3 sovhoosi töötajate eramut. Elanike seas oli loomaarst,
osakonnajuhataja jt. Sarnase kujuga elamuid on Elva kandis mitmel pool.

Kirjeldus

Elamud on Elva piirkonnale iseloomuliku asümmeetrilise katusega. Linnapoolne elamu
on pööratud „katusega“ tee poole, ülejäänud küljega.
Hooned koosnevad eluruumideosast, madalamast garaažist ja sellega liituvast laudast,
mille juures asus ka loomatoidu köök. Laudas on peetud kaht siga, kanu, vasikat.
Välisviimistlus: krohv, „katus“ - tume rõhtlaudis.

Väärtus

Terviklik ansambel, 2 järjestikust elamut säilinud autentsel kujul. 3. maja praegune
omanik ei hinda oma senist kokkupuudet muinsuskaitsega.

Seisukord

Hea, Lambi mü elamu on rohkem ümber ehitatud.

Kaitse ettepanek

RKM, MILJ
Linnapoolseim hoone - RKM, teised kaks miljööalana, et säiliks terviklik ansambel.

A-L 36

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade hoovi
poolt

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Aru vallasekretäri elumaja, hiljem vallamaja
Vahessaare küla, Konguta vald, Tartumaa
Eraomand
33101:003:0580 (Vahessaare)
58°17΄13.11˝, 26°21΄27.21˝
1920. aastad

Omanik Palmi Lepp.
19. sajandi lõpus ehitatud Aru vallamaja juurde ehitas 1924 või 1927 vallakirjutaja
endale tee äärde uue elumaja. Hiljem sai vald selle endale, vahetades hoone vastu
Poolemõisa (nüüd Poole talu) endise Aru mõisa karjamõisa moonakatemaja. 1950.
aastatest (kuni 1992?) paiknes hoones Aru haruraamatukogu. 1992. aastast
eraomaniku käes.
Hoone tagasihoidlik, ei meenuta välimuselt vallamaja, vaid elumaja, sest algselt
ehitatud vallasekretäri elumajaks. Säilinud algsed juugendliku framuugijaotusega
aknad, uksed, laudis, aiapoolsel viilul säilinud viilukaunistused. Tänavapoolne veranda
ja garaaž ehitatud 1990. aastail. Algne värv kollakaspruun. Algselt sindelkatus.
Valla omavalitsuse ajaloo jäädvustus.
Hea
MILJ

A-L 37

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade hoovi
poolt

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Endine Aru mõisa moonakate maja
Poole talu, Poole küla, Konguta vald, Tartumaa
Eraomand
33101:003:0602
58°16΄1.67˝, 26°21΄47.46˝
18. saj lõpp – 19. saj

Aru mõisa moonakatemaja sai 1930. aastatel Aru vallakirjutaja endale vahetuskaubana
vallamaja kõrvale ehitatud elumaja eest (viimasesse asus Aru vallamaja).
Massiivne ühekordne poolkelpkatusega punastest tellistest hoone. Ehitatud Aru mõisa
tellisevabriku tellistest (märgistamata, käsitöö). Algselt savikivikatus. Tsaariajal elas sees
8 peret, igal 1 tuba. Kolmekihiline sein: väljas ja sees savitellise kiht, väljast järgmine
õhkvahe (lõõrid),sees saviplonnid. Algselt oli 4 välisust, idaosas heinaküün. Aknad
nõukogudeaegsed, tänava pool ka kaasaegseid aknaid. Praegu kuulub ühele perele.
Iseloomulik näide 19. sajandi mõisatööliste elumajast.
Rahuldav
MILJ või RKM (Aru mõisa südamikus paiknevad hooned on juba mälestised)

A-L 38

LAEVA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Laeva koolimaja
Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa
KOV
38301:002:0049
58°29΄10.11˝, 26°22΄47.28˝
Valminud 1934 või 1936
Eh-meister Aadu Johanson

Koolimaja ehitamine maksis 1 400 000 senti. Selleks kasutati Valmaotsal asunud
tellisevabrikus valmistatud telliseid. Sümmeetriline 2-kordne tellishoone. Ilmestavaks
elemendiks taimornamentikaga kaunistatud välisuks ja ukseümbruse tellisrustika. Kooli
saal ei ole akende suurendamise näol eraldi esile toodud. Aknad vahetatud
plastraamidega akendega. Suures osas säilinud algne ruumistruktuur.
Iseloomulik näide 1920.–1930. aastate kooliarhitektuurist.
Hea
RKM

A-L 39

Nimetus ja
asukoht

Laeva keskusehoone
Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

38301:002:0185
58°29΄16.06˝, 26°22΄58.47˝

Dateering

V: 1978

Autor

A: Toomas Rein
K: Rein Lumiste

Allikad

Eesti arhitektuur. 4. 1999

Ajalugu

Aknaraamid algselt tumesinised.

Kirjeldus

Kahekorruseline ekspressiivselt liigendatud modernistlik hoone. Teisel korrusel asuv
uhke kassetilaadse ruumilise laega koosolekusaal tõuseb hoonemahust kõrgemale,
saades nii neljast küljest loomuliku valgustuse. Saaliga liitub avar katuseterrass.
Kohalikud hüüavad hoonet „mausoleumiks“.

Väärtus

Väga väärtuslik.

Seisukord

Varemes, aknad-uksed puudu. Katus näib veel pidavat.

Kaitse ettepanek

RKM
Vajalik leida uus funktsioon.

A-L 40
Nimetus ja
asukoht

Laeva kauplus

Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Tartu Tarbijate Kooperatiiv
38301:002:0164
58°29΄15.12˝, 26°22΄46.97˝
Dateering
1960-70. aastad
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Tarbijate kooperatiivi kauplus
Kahekorruseline tellishoone.
Fassaad: silikaat- ja savitellis.
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Hästi säilinud oma aja tüüpne kahekorruseline maakauplus
Hea, hoone töötab algses funktsioonis.
RKM

Nimetus ja
asukoht

Endine Kärevere koolimaja

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kärevere küla, Laeva vald, Tartumaa
KOV
38301:003:0113
58°26΄33.21˝, 26°30΄18˝
1934

Postimees, 13.12.1934, nr. 341, lk. 6.
Kool töötas 1934–1964, taas 1994–2000
L-kujulise põhiplaaniga krohvitud hoone. Ühes tiivas saal, teises klassiruumid,
katusekorrusel eluruumid. Aknad-välisuksed nõukogude ajal uuendatud. Pärast kooli
sulgemist kasutati hoonet arvatavasti puhkemajana (ühte ruumi rajatud baar).
Traditsionalistliku arhitektuurikeelega hoone on iseloomulik näide 1920.–1930.
aastate väiksemast maakooli hoonest.
Rahuldav
MILJ

A-L 41

LUUNJA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Kultuurimaja

Suur saal
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus

Seisukord
Kaitse ettepanek

Luunja sovhoosi klubi / Luunja kultuurimaja
Luunja alevik
Luunja vald
43202:004:0020
58°21΄19.54˝, 26°52΄53.5˝
V: 1985
A: Taimi Rõuk (Eesti Maaehitusprojekt)
SA: Tiiu Pai (Eesti Maaehitusprojekt)

Raamatukogu tiib

Kohvikusaal
Aili Karindi. Luunja Riigimajand 1920- 1991. Luunja 2003
EA4 1999
Kultuurimajaks ehitati ümber Luunja mõisa kartulikelder ja teraviljaait.
Kunagises aidas asub 450 m² saal 300 istekohaga. Keldrikorrusel on köögiblokk ja 300
m² 100 kohaline kohvikusaal köögiblokiga. Säilitati vana aidahoone üldmaht,
maakiviseinad, võlvkelder jmt. Lisati tänavapoolne sissepääsu- ja trepimaht, mille
kujundus on äratuntavalt 1980. aastate postmodernistlikus stiilis.
Hoone väärtuslikumaid osi on 300 istekohaga saal, mille 1985. a sisekujundus on
säilinud autentsena koos lampidega, pinkidega jmt. Saali sisekujunduses on valdav
tume puit, sh põrandani ulatuvad katusekandurid. Puidule vastandub heledaks värvitud
kivi. ka keldrisaalis ja vestibüülis on säilinud algne miljöö.
Hea. Hoone on algses funktsioonis, omanik hindab seda, mis tehtud.
RKM

A-L 42
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Luunja end pioneerilaagri väravahoone ja värav
Kabina küla
eravaldus
43202:003:0050 (Parkmetsa)
58°20΄36.15˝, 26°50΄25.58˝
E: 1970. aastad?

Väravahoone ja värav

Ooteruumi detail
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Värava detail
Algselt põllumajanduse ja varustamise tööliste ja teenistujate ametiühingu
pioneerilaager. Noortelaager töötas veel 2007. a.
Ooteruumi piiravad paekivimüür, ažuurne betoonelementidest sein ja suur
puitraamidel nurgaaken. Väljastpoolt on paviljon välisruumile avatud, moodustab osa
pioneerilaagrit ümbritsevast piirdest. Paviljoni kõrval asub ajastuomane abstraktselt
kujundatud kunstipärane metallvärav.
Kaunis, Eesti kontekstis ebatavaline ažuurne paviljon.
Hea, säilinud autentsel kujul.
RKM, koos metallväravaga.

A-L 43
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Basseinimaja

Luunja end pioneerilaager
Kabina küla
eravaldus
43202:003:0050
58°20΄32.74˝, 26°50΄37.76˝ (basseinihoone)
E: 1930, 1950-70. aastad

Bassein

Ühiselamu (58°20΄32.54˝, 26°50΄32.5˝)
Juhataja maja, ümber ehitet II MS eelsest elamust
(58°20΄34.91˝, 26°50΄37.54˝)
Allikad
Ajalugu
Algselt põllumajanduse ja varustamise tööliste ja teenistujate ametiühingu
pioneerilaager. Noortelaager töötas veel 2007. a.
Kirjeldus
Laagri hoonestu koosneb väga erineval ajal ehitet hoonetest ja paviljonidest. Peale
väravahoone on väärtuslikum laagri omaaegne basseinihoone ning ühiselamu. Veidi
on moonutatud omaaegset sööklahoonet. Osa vanemaid paviljone meenutavad
Trepimäe laagri paviljone.
Väärtus
Seisukord
Rahuldav.
Kaitse ettepanek DOK

M-P
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MEEKSI VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Mehikoorma vanem osa
Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartumaa

19. sajand – 20. sajandi I pool

Viilkatustega elamud paiknevad üksteise kõrval külatänava ääres. Suurem osa maju
paikneb küljega tänava poole, osa ka otsaga. Majad on enamasti kaasajal soojustamata,
aknad samuti valdavalt kahekordsete puitraamidega. Majadel tihti julge värvikasutus.
Tihedam ja paremini säilinud osa asub seal, kus peatänav lõpeb ja keerab paremale järve
äärde (vasakule jääb väljak ja selle otsa piirivalvekordon).
Iseloomulik ja küllaltki autentselt säilinud ridaküla näide.
Rahuldav
RKM (ala)

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

Mehikoorma tuletorn
Mehikoorma alevik, Meeksi vald,
Tartumaa
45401:005:0150
58°14΄0.42˝, 27°28΄35.93˝
Ehitatud 1938
INS: A. Luige

Dateering
Autor
Allikad
Eesti arhitektuur 4. Üldtoimetaja Villem Raam.
Tallinn:Valgus, 1999, lk 83.
Ajalugu
Kirjeldus
Mehikoorma tuletorn ehitati 1938. aastal, kaks aastat
varem valmis sarnane tuletorn Nina külas. Hoone on
valatud monoliitsest raudbetoonist silinderja vormiga
ehitis. Ülal lihtsa metallist rinnatisvõrega betoonist
kettakujuline rõdu. Tuletorn on Peipsi järve kõrgeim (15
m). Tuletorni välismüüril on ümar pronksist plaat, mis
informeerib punavägede maabumisest Mehikoormas
1944. aasta sügisel.
Väärtus
Funktsionalismile omaselt lihtsa (karniisideta) silindrilise
vormiga raudbetoonist tuletorn on väheesinev näide
1920.–1930. aastate navigatsiooniga seotud
rannaarhitektuurist. Piirkonna maamärk.
Seisukord
Hea.
Kaitse ettepanek
RKM
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

Mehikoorma luteri koguduse pastoraat-kirik
Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartumaa
45401:005:0050
58°14΄15.69˝,
27°28΄3.9˝

Dateering
19. sajandi lõpp või 20. sajandi algus
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Suur ühekordne rõhtlaudisega
puithoone, millele on kiriku varemete
poolsesse otsa ehitatud torn. Säilinud
algsed aknad.
Väärtus
Pastoraat on iseloomulik näide 20.
sajandi alguse pastoraadist.
Seisukord
Kaitse ettepanek

Hea.
RKM (samas olemas juba praegu kaitse Mehikoorma luteri kiriku varemete
kaitsevööndis)
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M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus

Seisukord

Kaitse ettepanek

46

Mehikoorma apostliku õigeusu Issandamuutmise kirik
Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartumaa
45401:005:0039
58°14΄6.68˝, 27°28΄2.26˝
1931–1933

Postimees 08.06.1933
Kirik ehitati 1931–1933 apostliku õigeusu vennastekoguduse kirikuna, õnnistati 6. juunil
1933.
Pikihoonega puitkirik, mille võib stiililiselt määratleda 1920.-1930. aastatesse. Lihtsale
puithoonele lisavad aktsenti telkkiivriga torn, polügonaalne altarilõpmik,
segmentkaarsed aknad. Arhitektuurselt õigeusu kirikuarhitektuurile mitteiseloomulik
hoone, kuuludes vabakogudusliku sakraalarhitektuuri suuna alla.
Mehikoorma apostliku õigeusu kirik on väheesinev näide 1920.–1930. aastate
apostliku õigeusu kirikuarhitektuuri mittevenepärasest kirikust, mis ühendab eestipärast
luteri kiriku, vabakogudusliku palvela ja apostliku õigeusu kiriku arhitektuuri.
Hea. Kirikul on uus valtsplekist katus ja kogu hoone on üldiselt heas seisukorras, kuid
ümbrus on sügavas rohus, mis viitab hoone mittekasutamisele või vähesele
kasutamisele.
RKM või MILJ

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

47

Endine Küka karjamõisa valitsejamaja, endine pikaaegne
Meeksi vallamaja
Küka küla, Meeksi vald, Tartumaa
Eraomand
45401:004:0060
58°13΄34.1˝, 27°26΄48.05˝
19. saj lõpp või 20. saj algus

Foto

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Enamuse ajast Meeksi vallamaja olnud hoone oli algselt Küka karjamõisa valitseja
eluhoone, 2006 kolis vallavalitsus Mehikoormasse ja maja müüdi erakätesse.
Hoone asub Mehikoorma asulast ligi kaks kilomeetrit Räpina pool. Ühekordne välja
ehitatud katusekorrusega krohvitud tellishoone. Hoone nurki ilmestab kvaadrikett,
otsakülje viilu ääristab astmikfriis. Hoonel on osaliselt uued pilastrikujulise tuuleliistuga
kahekordse raamiga aknad. Sees heleroheline kahhelahi. Nii esi- kui tagaküljele
ehitatakse juurde eeskoda-verandat.
Iseloomulik ja küllaltki hästi säilinud näide historitsistlikust valitsejamajast. Pikaaegse
vallamajana Meeksi valla ja Eesti omavalitsuse ajaloo jäädvustus.
Rahuldav. Restaureerimisel, uus katus, osaliselt uued sobivad aknad.
RKM
2008 a Meeksi valla üldplaneeringuga tehakse samuti ettepanek võtta hoone
kultuurimälestisena kaitse alla Meeksi tuulik, Meeksi meierei ja Meeksi vallamaja.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

48

Meeksi veski (Küka karjamõisa veski)
Küka küla, Meeksi vald, Tartumaa
Eraomand
45401:004:0074
58°13΄34.46˝, 27°26΄54.4˝
19. sajandi lõpp 20. sajandi algus

Veski asub Mehikoorma asulast ligi kaks kilomeetrit Räpina pool. Veski on
maakivivundamendi-sokliga ja tellistest laotud müüritisega hollandi tüüpi tuulik.
Veskil on olnud maapinnal kolm sissepääsu, uksed puuduvad. Hoone katuseosa on
kaetud kilega, kuid endise vallamaja kõrval seisis 2009. aasta suvel pealepanemist
ootav tuuliku kroon. Osaliselt säilinud sisustus: võll, veskikivid jm.
Tuulik on iseloomulik näide omaaegsest majandushoonest, materjali (tellis) poolest
suhteliselt vähelevinud lahendus.
Restaureerimisel, uus kroon ootab pealepanemist. Osa müüri pealmistest tellistest
on pudenenud, osaliselt on tellispindu uute tellistega parandatud. Kõrgemal
müüritisel kasvavad puukesed. Avatäited puuduvad. Suur osa sisustusest säilinud.
RKM
2008 a Meeksi valla üldplaneeringuga tehakse samuti ettepanek võtta
kultuurimälestisena kaitse alla Meeksi tuulik, Meeksi meierei ja Meeksi vallamaja.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

49

Endine Meeksi meierei (endise Küka karjamõisa meierei)
Küka küla, Meeksi vald, Tartumaa
Eraomand
45401:004:0040
58°13΄32.07˝, 27°26΄45˝
19. sajandi lõpp või 20. sajandi algus

Vaade eest

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Meierei on erakätes ja seal ei töödelda enam piima.
Meierei asub Mehikoorma asulast ligi kaks kilomeetrit Räpina pool. Meierei on
maakivivundamendi ja maakivi-tellismüüritisega hoone. Mõlemal küljel kolm
viilkatusega uuki. Ka teise korruse otsakülg puidust. Meiereile iseloomulikult on hoone
esiküljel kaks ust ja nende vahel suur aken. Interjööris säilinud meiereisaali algne
ülesehitus ja säilinud algseid uksi.
Meierei on iseloomulik näide 20. sajandi alguse majandushoonest.
Rahuldav. Olemasolev eterniitkatus on terve, müürides puuduvad mõrad, aknad on
hiljuti värvitud.
RKM
Meeksi valla üldplaneeringuga (2008) tehakse samuti ettepanek võtta
kultuurimälestisena kaitse alla Meeksi tuulik, Meeksi meierei ja Meeksi vallamaja

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

50

Järvselja metskonna peahoone
Järvselja küla, Meeksi vald, Tartumaa
SA
45401:002:0308
58°16΄6.41˝, 27°18΄43.56˝
20. sajandi algus

Peahoone eest

Peahoone taga
paiknevad
majandushooned

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Järvselja metskonna maja (metsniku eluruumid ja metskonna kontoriruumid) kasutab
tänapäeval SA Järvselja õppe- ja katsemetskond.
Hoone põhiplaan moodustab suure trüki E, mille keskmine haar eendub äärmistest
rohkem. Säilinud laudis, algsed aknad, osaliselt algsed uksed. Peauks uus. Interjöör
kaasaegne. Hoone taga ja külgedel kolm palkidest majandushoonet.
Näide 20. sajandi alguse metsniku elamust ja kontorihoonest.
Rahuldav
RKM (ala) või MILJ (ala)
Koos veidi eemal asuva kultuurimaja, jahilossi, algkoolihoonega.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Järvselja jahiloss ja saun
Järvselja küla, Meeksi vald, Tartumaa
45401:002:0016 (Jahilossi)
58°16΄8.74˝, 27°18΄21.37˝
V: 1980

1912. a. ehitas Kastre mõisnik Selgjärve kaldale romantilise jahilossi, mis sai Tartu
Ülikooli kasutusse 1921. a. Loss põles maha 1948. a.
Uus loss on rajatud ajastule omases ajaloolist materjali tõlgendavas laadis, sarnasus
vana lossiga pigem teoreetiline.
Praegu asub Järvseljal Eesti Maaülikooli õppe-katsemetskond.
Romantilise kõrge puitkatusega ühekorruseline hoone
1970. aastate rahvusromantismi stiilipuhas näide.
Jahiloss renoveeriti 2001. a.
RKM

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
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Järvselja linnak
Järvselja küla, Meeksi vald, Tartumaa
45401:002:0308 (Järvselja metskond 5)
58°16΄12˝, 27°18΄23˝ (klubi)
58°16΄12˝, 27°18΄16˝ (algkool)
Klubi: 1950-60 aastad ?
Klubi: A: Nikolai Kusmin, korduvalt kasutatud projekt.

▲Järvselja klubi, klubihoone peauks
◄ Järvselja algkool

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

1912. a. ehitas Kastre mõisnik Selgjärve kaldale romantilise jahilossi, mis sai Tartu Ülikooli
kasutusse 1921. a. Loss põles maha 1948. a. Uus loss on rajatud ajastule omases ajaloolist
materjali tõlgendavas laadis.
Praegu asub Järvseljal Eesti Maaülikooli õppe-katsemetskond.
Klubi on Kusmini tüüpprojekti järgi ehitatud krohvitud kahekorruseline hoone
heakvaliteediliste huvitavate detailidega.
Algkooli hoone haakub arhitektuurilt jahilossiga, olles ilmselt praegusest lossist vanem.
Hea arhitektuuriga hooned, moodustavad meeldiva ansambli koos Jahilossi endaga.
Koolimaja on suhteliselt äsja renoveeritud, klubihoone seisab tühjalt.
RKM
Koolimaja ja klubihoone osas võiks kaaluda riiklikku kaitset. Kuigi klubi on ehitatud korduvalt
kasutet projekti järgi, vääriks selle kvaliteetne arhitektuurikeel kaitsmist, kui hoonet
renoveerima peaks hakatama.

M-P
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MÄKSA VALD
Nimetus ja
asukoht

Endine Võõpste koolimaja

Kirjeldus

1. korrusel uued kaheraamsed puitaknad, 2. korrusel algsed aknad. Maakivisokkel
on krohvitud ja kvaaderdatud. Aknad on suured, 1. korrusel krohvraamistuses, 2.
korrusel puidust piirdeliistudega. 1920.–1930. aastate koolihoonetele iseloomulikult
ehib hoonet ümarkaarne dekooriga portaal.
Iseloomulik ja arhitektuurselt heal tasemel näide 1920.–1930. aastate traditsionalismi
esindavast kooliarhitektuurist.
Rahuldav
RKM

Võõpste, Mäksa vald, Tartumaa
Katastrikood, koordinaadid
50101:006:0100
58°21΄10.66˝, 27°4΄21.24˝
Dateering
E: 1934
Autor
Allikad
Ajalugu
Kool suleti 2001, majas asub raamatukogu-internetipunkt.

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Aru koolimaja

Nimetus ja
Tigase (varem Aru) küla, Mäksa vald, Tartumaa
asukoht
Katastrikood, koordinaadid
50101:003:0257 (Aru)
58°21΄18.29˝, 26°58΄58.47˝
Dateering
20. saj I pool
Autor
Allikad
Ajalugu
Algselt Aru poolmõisa (Mäksa mõisa
karjamõis) moonakamaja.
Nüüdseks on kool suletud, maja tühi.
Kuna hoone asub keskusest eemal,
on huvi selle vastu väike.
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Ühekorruseline pikk tiheda akendereaga hoonemaht. Säilinud on vanad aknad ja
tsementkivikatus, uksed on uued. Üle hoovi asub sarnase arhitektuuriga pikk
internaadihoone.
Iseloomulik näide moonakamajast, millest hiljem kujundati kool..
Rahuldav
MILJ, DOK

M-P
Nimetus ja
asukoht

Luunja sild

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

58°21΄24.36˝, 26°54΄8.01˝

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht

Vana-Kastre küla, Mäksa vald, Tartumaa

INS: Sojuzdorprojekti Leningradi filiaal

EA4 1999
Sild toetub 1936-37 ehitatud ja 1941 purustatud silla vundamentidele.
Tartu-Räpina-Värska tugimaantee sild. Kolmesildeline monoliitse gerbertalaga
raudbetoonsild.

DOK

Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi viit

Mellistes Räpina maantee ja Poka tee ristil, Mäksa vald, Tartumaa
katastrikood, koordinaadid
50101:004:0135 (Indo)
58°19΄44.23˝, 26°58΄44.5˝
Dateering
1960-70. aastad
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Viljapeast inspireeritud terasskulptuur näitab
suunda V Kingissepa kolhoosi keskusesse
Pokal. Algselt olnud värvitud punaseks.
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Oma aja tarbeskulptuuri väheseid säilinud eredaid näiteid.
Hea
RKM
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M-P
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Melliste bussiootepaviljon
Melliste küla, Mäksa vald, Tartumaa
50101:004:0331
58°19΄53.21˝, 26°58΄44.48˝
1970. aastad

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Lihtne kahepoolse kaldega bussiootepaviljon
Väljapaistva arhitektuuriga paviljon.
Hea.
MILJ

Nimetus ja
asukoht

Tamme tootmiskeskus

katastrikood,

koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tammevaldma küla, Mäksa vald, Tartumaa
50101:003:0026 (Kuivati)
50101:003:0081 (Tamme lao)
50101:003:0302 (Tamme tootmiskeskus)
58°20΄19.5˝, 26°59΄9.35˝
1970-80. aastad

Neli kõrge katusega tootmishoonet
Hea kvaliteediga põllumajandushooned, töötavad maamärgina.
Hea. Hooned on kasutuses algses funktsioonis.
MILJ, DOK
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M-P
Nimetus ja
asukoht
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Mäksa vallamaja

Poka, Mäksa vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood,
koordinaadid
KOV
50101:004:0137
58°19΄4.84˝, 26°57΄54.91˝
Dateering
19. sajandi lõpp või 20. sajandi
algus
Autor
Allikad

Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Nimetus ja
asukoht

Hoone algne funktsioon pole selge, see oli kas Poka mõisa peahoone, mõisavalitseja
elamu või moonakatemaja. 1920. aastast Mäksa vallamaja. NL ajal nõukogude
omavalitsusorganid, 1960. aastate keskpaigast Kingissepa-nimelise kolhoosi kontor.
1993. aastast taas Mäksa vallavalitsuse kasutuses.
1930. aasta fotol paikneb tee poolsel küljel puidust veranda, mille jäljed on näha
tänaseni. Hoone ainuke praegune sissepääs asub otsaküljel. Aknad nõukogude
perioodist. Sees keskne koridor, kaasaegne siseviimistlus.
Iseloomulik näide 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse historitsistlikust arhitektuurist.
Hea
RKM

Endine Poka mõisa kuivati

Poka, Mäksa vald, Tartumaa
Katastrikood, koordinaadid
puudub
58°19΄6.59˝, 26°57΄56.27˝
Dateering
19. sajandi lõpp
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Kõrge korstna ja kahe vööna paikneva
aknaavadega maakividest
majandushoone. Asub praeguse Poka
vallamaja kõrval.
Väärtus
Iseloomulik näide 19. sajandi mõisa majandushoonest.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek MILJ

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht

Kastre mõisa peahoone
Kastre, Mäksa vald, Tartumaa
KOV
Puudub
58°22΄38.15˝, 27°4΄9˝
Algkehand 18. sajand, praegune välisilme 19. sajandi II pool

18.–19. sajandil vahetas mõis palju omanikke, viimati kuulus Mäksa mõisa omanikule
Otto von Essenile. Praegu asub majas hooldekodu.
Asümmeetrilise lahendusega krohvitud kivihoone. Osaliselt kahekorruseline. Akende
krohvraamistused ja nurgakvaadrid. Interjöör suuresti uuendatud, kaasaegne. Säilinud
võlvlagedega keldrid, vana trepp jt vanu detaile.
Iseloomulik näide 19. sajandi mõisa peahoonest.
Hea
MILJ (ala) koos pargi ja abihoonega

Kastre mõisa ait-kuivati

Kastre, Mäksa vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
KOV
Puudub
58°22΄34.78˝, 27°4΄19.5˝
Dateering
19. sajand
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Kahekorruseline ait-kuivati on ehitatud
maakividest, avad ja nurgad
vormistatud punase tellisega.
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Iseloomulik ja autentselt säilinud näide 19. sajandi mõisa majandushoonest.
Rahuldav
RKM või MILJ (ala) koos mõisa peahoonega

M-P
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NÕO VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Nõo raudteejaama kompleks
Aleksander Lätte 2, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa
eraomand
52801:010:0006
58°16΄55.45˝, 26°32΄29.85˝
U 1890

Pagasiait ja jaamahoone

Käimla
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Jaamahoone

Pagasiait
1987 valmis uus jaamahoone, sealtpeale ainult eluhoone funktsioon.
Kompleksi koosseisu kuuluvad: vana jaamahoone – algse laudise ja saelõikelise
dekooriga hoone. Elva-poolses otsas asus jaamaülema korter. Raudtee poole oli
vaid jaamaülema uks.
Pagasiait. Kahekorruseline ulja ühepoolse kaldega katusega hoone. Autentsel kujul
säilinud nii väljast kui seest.
Käimla: 2-kohaline.
Semaforide petrooleumi kelder.
Saun : seest ümber ehitatud.
Diiselgeneraatori ja akude hoone. Silikaattellisest. Kui generaator ei töötanud,
lülituti ümber akudele.
Laut: ümber ehitatud.
Iseloomulik, hästi- ja kompleksselt säilinud näide 19. saj lõpu
jaamahoonekompleksist.
Rahuldav, osaliselt hea.
RKM (ala)

M-P
Nimetus ja
asukoht

Nõo uus jaamahoone

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

52801:010:0026 (Nõo raudteejaama)
58°16΄54.57˝, 26°32΄23.44˝
E: 1987 (?)

Allikad
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Nõo alevik

1980. aastatel ehitet jaamahoone liigub rahvuslikku omapära järgida püüdes pigem
1950. aastate stiili poole.
Rongireisijatele Nõo valla ja aleviku esimene visiitkaart. Oma aja raudteearhitektuuri
hea esindaja.
Hea
MILJ

Nõo bussipaviljon
Nõo alevik
52801:010:0048
58°16΄34.31˝, 26°32΄2.6˝
E: 1970. aastad

Elegantne bussipaviljon Nõo peatänava ääres. Brutalistliku liigendusega kiviseinad,
puidust katus.
Bussireisijatele Nõo valla ja aleviku esimene visiitkaart. Oma aja bussipaviljonide
arhitektuuri hea esindaja.
Hea.
MILJ

M-P
Nimetus ja
asukoht
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Väärtus
Kaitse ettepanek
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NÕO SOVHOOSI KESKASULA LUKEL
Luke küla
58°14΄19.48˝, 26°32΄13.29˝
E: 1950-60. aastad
tüüpprojektid

Varajane nõukogude aja sovhoosikeskus.
Nõo sovhoos loodi 1949. Tõuveiste kasvatuse suund, Lukel asus ka suur
õunapuuaed. Märtsis, enne sovhoosi rajamist küüditati Luke küla tühjaks.
1950. aastatel kujunes välja kompaktne tuumala keskusehoone ümber. Tegemist on
silikaattellisest 4-pereelamu tüüplahendustega. Kontori vastu ehitati hiljem kauplus ja
söökla.
Asula väärtuslikuma osa moodustavad:
 keskusehoone Vanajärve 2,
 traditsionalistlikud 4-pereelamud,
 lasteaed Vanajärve 6 (E: 1964).
Lasteaed on ehitatud Nõgiaruga sama tüüpprojekti alusel - kõrge kelpkatus,
pioneerilaagrilik. Varjualused nurkades, sissepääsu varikatus ulatub räästast
allapoole, ilustatud sarikaotsad, tuulekastita.
Keskuses asus veel kauplus (Tamsa 2, nüüd elamu, maani aknad säil.).
Külas on ka hilisem 1960. aastate kihistus, külast pisut eemal asub suur
silovalmistamiskeskus kahe ümmarguse torniga V: 1959 ja silikaattellisest veetorn.
Terviklik varase nõukogude aja traditsionalistlik agroküla.
MILJ (ala)

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
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Nõo sovhoosi vana keskusehoone
Luke küla, Vanajärve 2
Nõo vald, osal. korterid
52801:009:0678
58°14΄18.78˝, 26°32΄15.03˝
V: 1957
A: Elmet Paduri, sovhoosi admin hoone tüüpprojekti variantlahendus

Detail tagaküljel
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht

Ehitatud Nõo sovhoosi keskuseks, toimis sellena kuni 1987 valmis nüüd juba kolhoosi
uus keskus Nõos.
Esimesel korrusel asus saal, kontor, ülemisel korrusel raamatukogu (rõduga toas) ja
väike korter.
Esimese korruse ametnike ruumides asub nüüd raamatukogu, ülemisel korrusel
üürikorterid. Saali kasutab MTÜ Luke Küla Keskus.
Välisviimistlus: krohvitud. Tagafassaadis ekspressionismielemente (?).
Iseloomulik 1950. aastate sovhoosikeskus.
Hea. 2008 tehti kapitaalremont. Esimesel korrusel uued puitaknad, teisel osaliselt
plast, otstes algsed aknad säilinud.
RKM

Nõo sovhoosi tööliste elamud
Luke küla, Mäe-Jüri 2; Oja 1, 2 ja 6; Vanajärve 3 ja 4

Koordinaadid
58°14΄17.35˝, 26°32΄13.76˝
Dateering
V:1954, 1955, 1957, 1958, 1959.
Autor
A: H. Kadari, korduvkasut projekt.
Allikad
Ajalooline õiend 1949-2965 (Nõo 1965),
vallavalitsuse arhiiv
Ajalugu
Kirjeldus
6 4-pereelamut.
Välisviimistlus: silikaattellis, algselt
kivikatus. Kuivkäimla, puuküte.
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kõige paremini säilinud elamu Vanajärve 1a
Vanajärve 1a on maakonnas üks paremini 4 sovhoositöölise perekonna elamu, milles
veel elatakse. Võiks kaaluda ka riikliku kaitse alla võtmist.
Rahuldav.
RKM (või MILJ ?)

M-P
Nimetus ja
asukoht
koordinaadid
Dateering
Autor

NÕGIARU SOVHOOSI KESKASULA
Nõgiaru, Nõo 1,3,5,7 + Tartu 8, 10, 12 ja 14
58°18΄44.18˝, 26°32΄41.96˝
1950-60. aastad
Tüüpprojektid

4-korteriga elamu Nõo 5

Saun Tartu 7
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus

Seisukord
Kaitse ettepanek

62

8-korteriga elamu Nõo 7

Kauplus Nõo 1
Mart Arst
Sovhoos tegutses 1944-1974, seejärel ühendati Nõo sovhoosiga. Sovhoos rajati Nõo
tänava ääres asunud jõukate talude baasil, osa nende hooneid on säilinud.
Siin kasutati algselt samu tüüpprojekte, kui Lukelgi. Erinevalt Lukest on aga siinsed
peatänava (Nõo tänav) 4-pereelamud krohvitud. Lasteaia ja kaupluse tüüpprojekti
valikus võib näha viidet Eesti taluarhitektuurile.
Keskusehoone vastas asuv ainus kahekorruseline hoone paelub oma tagasihoidliku
ajastuomase tellisdekooriga.
Sovhoosi keskus asus algselt Libliku talu häärberis, 1962. aastal koliti uude
keskusehoonesse (Nõo 8), mis on praeguseni alles. Hoone meenutab välimuselt EW
aegset koolimaja. Hoone omanikuks on eestlasest ärimees, kes lasknud hoone
fassaadi ja katuse rekonstrueerida, aknad vahetada.
Asulaga liitub ilus E: 1970-72 üksikelamute piirkond (Tartu 8, 10, 12, 14; tüüpprojektid),
kuhu tulid suurest majast elama peaveterinaararst jt ülemused aga ka mehhanisaator.
Pooltel asub vannituba keldris, pooltel ülal.
Väikesovhoosi traditsionalistlik agroküla oma erinevate etappidega on hästi säilinud
alates II MS eelsete jõukate talude hoonetega ja lõpetades sovhoosiaegsete eramute
idülliga.
Rahuldav.
RKM (ala), osal MILJ
Kaitse alla peaks võtma kogu peatänava, säilitamaks seal säilinud mitmekesisust.
Välja tuleks töötada nõuded juhuks, kui hooneid kavandatakse rekonstrueerida
(fassaadide soojustamine jmt.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Endine Libliku talu häärber
Nõo tn 4, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa
?
52801:007:0051
58°18΄45.16˝, 26°32΄47.98˝
1918

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 143.
Talu ostis 1893 Voldemar Liblik. Nõukogude ajal asus häärberis Nõgiaru sovhoosi
kontor (1941–1959), hiljem velskripunkt, söökla ja elukorterid, 1995. aastani baar.
1996. aastast alates on hoones raamatukogu ja elukorterid.
Suur keskrisaliidi ja historitsistlike detailidega kivikatuse ja laudvoodriga palkmaja.
Taluhäärberil on säilinud enamus juugendliku raamistusega aknaid, harvaesineva
lahendusega peauks. Häärberi saal ehitati ümber teatrisaaliks. Hoovi piirab tee poolt
kaks suurt maakivist majandushoonet.
Esinduslik näide 20. sajandi algul ehitatud historitsistlikust taluhäärberist.
Rahuldav.
RKM või Nõgiaru MILJ (ala) koosseisus

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Otase talu elamu
Nõo tn 14, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa
?
52801:007:0056
58°18΄37.88˝, 26°32΄38.51˝
1900.–1920. aastad

Eesti taluhäärberid. 2. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2007.
Sovhoosi ajal olid siin tööliskorterid, nüüd ühe perekonna valduses.
Arhailine taluhoone, ühel küljel ümarkaarse katusega eeskoda, teisel samasuguse
katusega veranda.
Näide 20. sajandi algul ehitatud suuremast taluelamust.
Rahuldav
Nõgiaru MILJ (ala) koosseisus
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Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

65

Veski-Viinamärdi talu häärber
Veski-Viinamärdi talu, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa
52801:009:0157
58°15΄13.29˝, 26°32΄11.43˝
1925

Vaade eest

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 139.
1925.a.ostis talu viimaseks omanikuks jäänud Rudolf Glaase. Pärast sõda oli siin tartu
Kaubastu abimajand, 1959 alates kuulus Nõo sovhoosile. Praegu taas eraomanduses.
Oja kaldal asuv uusklassitsistlik kõrge vundamendiga 1925.a.ehitatud puumaja
tagaküljel on suur lahtise rõduga klaasveranda. Paekivist terrassitrepp, aiateed,
rinnatised, betoonist ümarbassein. Krundil veel aed, vesiveski ja kõrvalhoone vare.
Esinduslik näide 1920. aastatel ehitatud uusklassitsistlikust taluhäärberist.
Rahuldav
RKM

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
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Aiandus-suvilakooperatiiv „Pirnaku“
Pirnaku väikekohad, Vissi küla, Nõo vald, Tartumaa

58°14΄17.05˝, 26°26΄17.54˝
E: alates 1972
A: Jaan Pärnik (EKE Projekti Tartu osakond)

Pirnaku ak 17

Pirnaku ak 20

Pirnaku ak 20
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Pirnaku ak 25
EA4 1999
Tartu põllumajandusvalitsuse töötajate suvilad
Mäeharjal asuvad nr 1-13, 19 olid aianduskrundid (suurem kindlalt piiritletud krunt),
allpool mäenõlval asusid väiksemate kruntidega suvilad.
Tugeva reljeefiga maastikku sulanduv planeering. Valdav on 4 tüüpi hooneid
ebasümmeetrilise katusega, mitmekesisust lisab hoonete erinev viimistlus, samuti
mõned telkkatusega aiamajad. Hooned avanevad tänu asukohale nõlval lõunasse,
elutoaga liitub tavaliselt avar terrass.
Terviklik 1970. aastatest pärit suvilate-aiamajade rühm.
Hooned on valdavalt algupärase väljanägemisega. Ehitusajal kehtinud normide järgi
ehitatud hooned kipuvad praeguseks jääma pisutväikesteks. Laienduste puhul tuleks
jälgida, et ei rikutaks ala ainuomast arhitektuurset tervikut.
RKM (ala)

Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

M-P
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TARTU OBSERVATOORIUMI LINNAK
Nõo vald, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartumaa

Vt ala lähemalt.

▲▲Kaksikteleskoobi tornid ja juhtimismajake
Kaksikteleskoobi galerii
Omanik,
Eesti Vabariik
katastrikood,
52801:009:0312
koordinaadid
58°15΄56.4˝, 26°27΄57.26˝
Allikad
Enno Ruusalepp
Ajalugu
Astronoomid kolisid Tõraverre asutatud uude observatooriumisse 1964. a, mil olid
valminud esimesed elamud, peahoone ja katlamaja. 1970. aastate keskpaigaks oli
linnak üldjoontes valmis.
Kirjeldus
Observatooriumi linnaku osad:
peahoone
kombinaathoone
aktinomeetriajaam (hiljem ilmateenistusele)
kaksikteleskoop, galeriiga ühendatud juhtpuldimajakesega
väikesed teleskoobitornid
1,5 m teleskoobi torn (kupli läbimõõt 15 m, A: Raine Karp)
elamud, saun, lasteaed
Park on astronoomide kujundatud liigirikas park
Väärtus
1970. aastail valminud terviklik ja tänini aktiivses kasutuses observatooriumilinnak.
Suurejoonelist kvaliteetarhitektuuri esindab observatooriumi peahoone ja nn
kombinaathoone ja väiksemas mastaabis intiimsemat joont aga aktinomeetriajaam.
Nende vahel asub terve väli väiksemate ja suuremat teleskoobitornidega, mis
moodustavad tervikuna väärtusliku ja Eestis kordumatu keskkonna.
Olukord
Hea. Hooned on säilinud moonutusteta ja algses funktsioonis. Kehvem on
kombinaathoone olukord, mille ühisruumidel puudub hetkel kandev funktsioon.
Kaitse ettepanek RKM
Linnak tuleks kaitse alla võtta tervikuna: park, hooned ja teleskoobid selles, sh ei
tohiks režiim kahjustada teadusasutuse arengut.
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Observatooriumi peahoone
Observatooriumi 1 // Torni 6, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartumaa
Eesti Vabariik
52801:009:0312
58°15΄56.4˝, 26°27΄57.26˝
V: 1963, 64 avati.
A: Jenikejev (GIPRONII, Leningrad)

Kaitsealune akadeemik Aksel Kipperi bareljeef
(SK: Mati Karmin)

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tartu Observatoorium / [eessõna: Tõnu Viik]
Välisviimistlus: graniitkrohv. Uhkem vormistus on peasissepääsul. Katusel asuv
kuppel on peaasjalikult dekoratiivne, ei oma vaatluste osas tähtusust. Hoone
nurkades asuvad vaatlusplatvormid. Hoone kaarjas põhimahus asuvad ametiruumid,
hoovipoolses tiivas saal.
Interjöörid enamasti hästi säilinud: kabinetid, saal (?), kaitsealune Lagle Iisraeli
mosaiikpannoo jmt.
Eesti väheseid esinduslikke teadushooneid väljaspool suuremaid asulaid.
Hea. Peahoonel on üldiselt vanad aknad säilinud, vaid saali osas plast. Hoone on
jäänud observatooriumile kitsaks, Sirkel & Mall OÜ kavandab tagaossa juurdeehitust.
RKM
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Aktinomeetriapaviljon
Torni 4, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartumaa
Eesti Vabariik
52801:009:0215
58°15΄53˝, 26°27΄42˝
E: 1963-65
Teadmata

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad
Ain Kallis. „Juhan Rossist...“ Tartu
geofüüsika publikatsioonid nr 50 (2006).
Ajalugu
Pms päikesekiirguse mõõtmise paviljon.
Nüüd meteoroloogiajaam.
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Ümmargune paviljonilaadne hoone observatooriumi linnakus. Teise korruse galerii ja
katusegalerii mõeldud mõõtmisseadmete paigaldamiseks. Üks korrus asub maa all.
Teaduslinnaku osa, ebatavalise arhitektuuriga hoone.
Hea. Hoone on algses kasutuses.
RKM

Tõravere nn kombinaathoone
Observatooriumi 5, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartumaa
5 korrust on erastet korterid (korteriühistu), 6. korrus kuulub osaliselt Nõo vallale,
alumine korrus Eesti Vabariigile.
52801:009:0127
58°15΄54.57˝, 26°28΄8.28˝
E: 1967-74
A: GIPRONII, Leningrad. Muudatus: Raine Karp.

Enno Ruusalepp, observatooriumi haldusdirektor
Algses projektis oli katus betoonist linnutiiva kujuline. Kõik kuus korrust olid algselt
hotellitoad. Karp tegi projekti ümber, hotellitubade asemel ehitati 2-5 korrusele
korterid. Alles jäi siiski hotellile omane avar trepikoda.
Hoones asusid veel kinosaal, söökla, postkontor ja kauplus.
Suurejooneline, kuid lihtsa joonega nõukogudeaegne hoone, selgelt eraldub kõrgem
korteriteplokk ja madalam saaliosa. Ülemise korruse hotellitubade asemel on praegu
valla sotsiaalkorterid. Efektne sissepääs ja varikatus roostetavad (efektselt?).
Esimesel korrusel töötab restaureerimistöökoda.
Teaduslinnaku osa, ebatavalise arhitektuuriga hoone.
Kasin. Suur osa hoonest pole algses funktsioonis.
RKM

M-P
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PEIPSIÄÄRE VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Varnja vanausuliste kirik
Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
Varnja vanausuliste kogudus
58701:005:0027
58°29΄30.82˝, 27°14΄26.77˝
1903
Eh-meister Saveli Fomin

Punastest tellistest pikihoone, millel jõuline läänetorn ja väike harjatorn idas. Torni all
avatud varjualune. Aknad restaureeritud, uks metallist.
Materjalilt (kivi) väheesinev näide vanausuliste valdavalt puidust kirikute seas, tüübilt
(torniga pikihoone) iseloomulik näide. Peipsiääre valla usulise eripära jäädvustus.
Hea
RKM
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Omanik,
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Autor
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Keskuse (Kesk) tänav
Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
Erinevad omanikud

Valdavalt 19. saj lõpp ja 20. saj I pool, osa elamuid nõukogude ajast

Kirikust lõunasse jääv tänava osa

Kirikust põhja jääv tänava osa
Allikad
Ajalugu
Varnja alevik kuulub Peipsiääre vanemate vanausuliste külade hulka, asutatud 18. sajandil.
Valdava osa külaelanikest moodustasid venelastest vanausulised, kuid küla lõunaosas elas ka
eestlasi.
Kirjeldus
Keskuse tänav on Varnja küla peatänav. Tänav kulgeb kiriku ees olevalt platsilt nurga all piki
järve kallast põhja ja lõuna poole, tänav algab Kasepää poolt. Majad paiknevad mõlemal pool
teed tihedalt tänava ääres. Osa maju on otsaga tänava poole, enamuse moodustavad küljega
tänava poole olevad hooned. Elamuga ühtse kompleksi moodustab katusega kaetud hoov ja
majandusruumid. Majade taha jäävad aiamaad. Valdavalt esinevad laudisega kaetud
palkhooned, veidi vähem on punastest tellistest hooneid. Teiste vanausuliste küladega
võrreldes on Varnjas tellismajade osatähtsus suurem. Kaasajal soojustatud ja plastraamidega
akendega majad on vähemuses. Interjöörides esineb sibulakuivatamiseks mõeldud laealused
talasid ja ležankasid. Ka nõuk ajal ehitatud majad järgivad ülesehituselt vana traditsiooni.
Väärtus
Iseloomulik ja autentselt säilinud struktuuri ning arhitektuuriga vanausuliste küla.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse
RKM (ala)
ettepanek
Kaitseala ulatus Kesk tänava algusest (surnuaiast) kuni sadamani (58701:005:0056). See
moodustab tihedalt hoonestatud tervikliku ala. Pärast sadamat tuleb tühi ala, edasi lõuna pool
jätkub Varnajale iseloomulik, kuid siiski veidi hõredam hoonestus.
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Kasepää peatänav
Kasepää alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
Erinevad omanikud
enamus 19. saj lõpp ja 20. saj I pool, osa maju nõukogude ajast

Peatänav, millest maismaa poole jäävad elamud ja paremat kätt järve poole abihooned.

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Kasepää alevik kuulub Peipsiääre vanemate vanausuliste külade hulka, asutatud 18.
sajandil. Valdava osa külaelanikest moodustasid venelastest vanausulised.
Majad paiknevad peatänava maismaapoolsel küljel, järve pool asuvad peamiselt
majandushooned (eelkõige saunad), erinedes sellega Varnjast, kus mõlemal pool
peatänavat paiknesid elamud. Järveäärse peatänava taga veel mitu tänavat. Tihedalt
tänava ääres paiknevatest majadest osa on otsaga tänava poole, enamuse
moodustavad küljega tänava poole olevad hooned. Elamuga ühtse kompleksi
moodustab katusega kaetud hoov ja majandusruumid. Majade taha jäävad aiamaad.
Valdavad on puitmajad, tellismaju on vähem. Tavapärase vanausuliste majatüübi kõrval
on Kasepääl palju kahekordse keskosaga ärklikorrusega majasid. Kaasajal soojustatud
ja vahetatud akendega majad on vähemuses. Ka nõuk ajal ehitatud majad järgivad
ülesehituselt vana traditsiooni.
Iseloomulik ja autentselt säilinud struktuuri ning arhitektuuriga vanausuliste küla.
Rahuldav
RKM (ala)
Ala võiks hõlmata Ranna äärset peateed ja kiriku piirkonnas ka sisemaa poolset osa,
alata põhjas umbes Liivaku maaüksusest (58701:003:0268) ja lõppeda lõunas umbes
Liilia maaüksuse (58701:003:0261) juures.
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Vana-Kasepää kirik
Kasepää küla, Peipsiääre vald, Tartumaa
58701:003:0023
58°31΄50.56˝, 27°13΄46.19˝
u 1902
V. Schilling ?

Vaade idast
koos surnuaia
väravatega

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Läänetorniga pikihoone, ehitatud puidust, asub surnuaja juures. Torni all avatud
varjualune. Säilinud vanad aknad, uus valtsplekist katusekate, metallist peauks. Torni
allosas kaasaegne laudis. Eeskojal vana lai laudis, samuti eeskoja tagusel pikihoone
viiluosal, mujal kitsam profileeritud laudis. Akende piirdeliistud tugevalt profileeritud.
Iseloomulik ja autentselt säilinud vanausuliste kiriku näide.
Hea
RKM

M-P
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Kaksikelamu
Suur tee 24 ja 26, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
58701:002:0198 (Päikene)
58701:002:0212 (Mäe)
58°33΄12.69˝, 27°12΄48.61˝
19. sajandi lõpp

Vilja Kohler. Tädi Šura maja täitub hingelistega. Tartu PM 08.10.2009
Krohvitud kaksikmaja, mille peasissepääsud asuvad taanduvalt sümmeetrilise mahu
keskosas. Lõunapoolne majaosa on nii seest kui ka väljast autentselt säilinud;
põhjapoolsel osa aknaid vahetatud plastraamidega akende vastu, sisemus teadmata.
Historitsistliku arhitektuurikeelega krohvitud kaksikmaja on väheesinev näide
jõukamate vanausuliste elamust.
Hea. Hoone on rekonstrueerimisel vanausuliste külastuskeskuseks.
RKM

M-P

Elamu

Nimetus ja
Suur tee, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
asukoht
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Eraomand
58701:002:0025 (Keskküla)
58°33΄17.84˝, 27°12΄50.3˝
Dateering
19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus
Autor
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Krohvitud segaehitis. Hoone avatäited
valdavalt autentselt säilinud.
Väärtus
Eklektilis-historitsistliku arhitektuurikeelega (juugend-klassitsism)
krohvitud maja on väheesinev näide
jõukamate vanausuliste elamust.
Seisukord
Kaitse ettepanek

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Rahuldav
RKM

Elamu
Suur tee, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
eraomand
58701:002:0273 (Suure)
58°33΄19.25˝, 27°12΄50.31˝
Majandushoone 1874,
elumaja osa 1910

Autor
Allikad
Ajalugu
Hoone on ehitusajast tänaseni kuulunud ühele
perekonnale.
Kirjeldus
Punastest tellistest keskse teise korruse
väljaehitisega elamu, millega liitub tänava ääres
maakivist majandushoone. Majandushoone
otsaküljel kivile graveeritud 1874 AГ. 1910. aastal
toimunud ümberehitusega valmis punasest
tellisest elamuosa (samuti graveeritud kivile).
Hoone avatäited valdavalt autentselt säilinud.
Väärtus
Historitsistliku arhitektuurikeelega tellismaja on
väheesinev näide jõukamate vanausuliste
elamust.
Seisukord
Kaitse ettepanek

Hea
RKM
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M-P
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PUHJA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettep.

Endine Ulila elektrijaama kontorihoone
Kesk tn 4, Ulila, Puhja vald, Tartumaa
60502:003:0085
58°21΄47.58˝, 26°25΄58.38˝
Projekt 1931, ehitatud 1933
Arh Arnold Matteus

Projekt Tartu LV LPMKO arhiivis.
1923. aastal loodi turbaküttel töötav Ülenurme ja Ulila Elektri- ja Turbatööstuse
Osaühisusele kuuluv elektrijaam. 1926. aastal ühistu pankrotistus ja elektrijaama ostis
Tartu linnavalitsus. Elektrijaam varustas elektriga algul Tartu linna Karlova linnaosa,
hiljem kogu Tartut, Viljandit jt Lõuna-Eesti keskusi. 1941. aastal ei õnnestunud
punaarmeel elektrijaama õhku lasta, kuid 1944 lasksid taganevad sakslased
elektrijaama õhku. Kontorihoone jäi terveks, sellel olnud Tartu linna vapp mätsiti
pärast sõda tsemendiga kinni ja taasavati 2004. Praegu asub hoones Puhja
haruapteek.
Kontorihoone (kontor ja kaks korterit masinameistritele) ehitati 1933. aastal.
Projekteeris linnaarhitekt Arnold Matteus, kelle kavanditest ühe detailikäsitlus oli
klassitsistlik, teise ekspressionistlik. Ehitati ekspressionistliku kavandi põhjal.
Kahekordne katusekorrusega hoone on ehitatud punastest tellistest. Esifassaadi
ilmestavad ja põhilise ekspressionistliku iseloomu annavad üle katuseräästa ulatuvad
astmelised liseenid. Hoone nurki ilmestab reljeefne nurgarustika. Detailidena
tõusevad esile veel ümara põhiplaaniga betoontrepp esifassaadil ja art-deco’liku
kujundusega külgtrepi piire. Peaukse kohal on tellissõõris Tartu linna vapp. Välisuks
on vahetatud metallukse vastu ja algsed aknad plastraamidega akende vastu.
Ulila kontorihoone on tellisekspressionismi ilmekamaid esindajaid Tartumaal.
Rahuldav
RKM
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Autor
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Ulila elektrijaama tööliselamud
Kesk tn 6, 8, 10, 9, 13, 15, Ulila, Puhja vald, Tartumaa
Kesk 6 (60502:004:0008), Kesk 8 (60502:004:0039), Kesk 9(60502:004:0037), Kesk
13 (60502:004:0038), Kesk 15 (60502:004:0048)
1920.–1940. aastad
Arh Arnold Matteus

Kesk 9 ja 6

Kesk 15 ja 13
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Projektid Tartu LV LPMKO arhiivis.
Vt Ulila elektrijaama kontorihoone.
Ulila asula paikneb Elva jõe ääres. Paralleelselt jõega kulgeb Kesk tänav, millest jõe
poole jäid elektrijaama tööstushooned. Kesk tänava poolitab Suveaia tänav, mille
ristumiskohal Kesk tänavaga paikneb keskväljaku ääres endine kontorihoone.
Põhiosa tööstushoonetest (sh elektrijaama peahoone) jäi kontorihoonest otse üle tee.
1944. aastal suur osa tööstushoonetest hävis. Säilinud on osa peahoonest, vedurite
kuuri-puutööstuse-sepikoja-korteri hoone ja veel mõned tööstushooned.
Kontorihoonest ja väljakust Tartu poole jäi Ulila suveaed koos rahvamajaga (hävinud
arhitektuurimälestis reg nr 7251) ja tööliste barakid (hävinud). Kontorihoonest ja
väljakust Puhja poole on 1920.–1940. aastatest säilinud tööliste-ametnike elamud,
millest varasem puidust nelja korteriga elumaja on ehitatud Tartu linnainsener H.
Seydenbachi 1927. aasta projekti põhjal. Umbes samast ajast pärineb ka dateerimata
ja atribueerimata telliselamu. Üks poega ja nelja korteriga elamu on ehitatud A.
Matteuse 1935. aasta projekti põhjal. Kaks elamut on ehitatud A. Matteuse 1941.
aasta projekti põhjal.
Küllaltki terviklikult säilinud 1920.–1930. aastate tehaseasula.
Rahuldav, osa aknaid on asendatud plastraamidega akende vastu.
MILJ (ala)
Puhja valla 2009. aasta üldplaneeringuga on Ulila aleviku enne 1940 ehitatud tööstusja eluhooned määratletud miljööväärtusliku hoonestusalaks.
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Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Ulila põhikooli hoone
Ulila alevik
60502:004:0053 (Ulila keskuse)
58°21΄53˝, 26°25΄30˝
V: 1973
P: RAS Kommunaalprojekt

Ulila koolihoone ERA.T-2.4-1.4329
Venekeelne põhikool lõpetas töö 1999. Hoones tegutseb Puhja valla Ulila Keskus,
raamatukogu ja avalik internetipunkt.
Kolmekorruseline koolimaja asub omaaegses mõisapargis.
Ebatavalise elegantse arhitektuuriga hoone, haakub hästi ümbritseva pargiga.
Hea. Aknad vahetatud
RKM
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Ajalugu

Allikad

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek
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UULA TALU BETOONEHITISED
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
Hooned asuvad omaaegse Sigari poolmõisa maadel, EW ajal asus seal jõukas Uula
talu, mis olevat kuulunud Kurrikoffi nimelisele mehele, kes oli osanik ka kõrvalkülas
asunud Ulila elektrijaamas. Enamus säilinud taluhooneist asub tänapäeval Pullilauda
kinnistul, osa on reformimata riigimaal, kaks samas stiilis betoonposti asub ka Henko
tehnikalao kinnistul. II MS järel sai talust Uula sovhoosi keskus.
Talu eluhoone on hävinud. Säilinud on valatud silindervõlviliste betoonkoorikutena
ehitatud abihooned – hobuste kaalukoda, sepikoda, lehmalaut, rehi, saun ja kanala.
Tänaseks on üks teadmata funktsiooniga koorikehitis hävinud. Talu ehitistest on veel
säilinud 1904. aastal ehitatud maakividest laut, selle juures kaks jämedat betoonist
posti ja lihatööstuseks ümber ehitatud meierei.
Hoonet on arvatavasti valatud kivikbetoonist (betooni sees palju maakivi tükke).
Kohaliku elaniku sõnul on materjaliks lubjasegu, võimalik ka et lupja on segatud hulka
tsemendile. Ka võib valatud materjali koostis olla hooneti erinev, täpsem koostis
eksperthinnangut. Kasutatud segu on tugev tänapäevalgi, sarruseks liiprid, tänapäeva
mõistes väga hõredalt ka raudvardaid.
Hoonete funktsiooni kirjeldamisel on kasutatud Rämsi küla pikemaajalisima elaniku
Eduard Vidriku ütlusi.
Maris Suits. Varajane raudbetoon Eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk.
Magistritöö. Tallinn, 2009.

Uula talu endine hobuste kaalukoda
Pullilauda, Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
60502:001:0029
58°21΄45.21˝, 26°23΄9.08˝
1920.–1930. aastad

Eduard Vidriku suusõnalised andmed.
Kaalukoda on ca 20 m2 suurune kumera koorikkatusega ristkülikulise põhiplaaniga
ehitis. Kaalukoja kummaski otsas paiknesid kõrged väravad, millest üks on tänaseks
kinni laotud.
Erakordse vormiga ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
1920.–1930. aastatest.
Rahuldav. Hoone seisab kasutuseta.
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.
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Uula talu endine sepikoda

Nimetus ja
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
asukoht
Omanik, katastrikood, koordinaadid

puudub
58°21΄45.41˝, 26°23΄10.38˝
Dateering
1920.–1930.
aastad
Autor
Foto
Allikad
Eduard Vidriku (Rämsi)
suusõnalised andmed.
Ajalugu
Kirjeldus
Sepikoda on u 50 m2 suurune
silinderja võlviga ristküliku kujulise
põhiplaaniga ehitis. Sepikojal on
olnud kõrged väravad, mis on
hävinud. Sepikoda ei kasutata.
Väärtus
Erakordse vormi ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
varemed 1920.–1930. aastatest.
Seisukord
Varemena rahuldav, hoonena halb
Kaitse
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
ettepanek
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.

Uula talu endine laut

Nimetus ja
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
asukoht
Omanik, katastrikood, koordinaadid
puudub
58°21΄45.61˝, 26°23΄11.46˝
Dateering
1920.–1930.
aastad
Autor
Foto
Allikad
Eduard Vidriku suusõnalised
ütlused.
Ajalugu
Vt Endine Uula talu hobuste
kaalukoda
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Laut on u 40 m2 suuruse põhjapinnaga silinderja võlviga ristküliku kujulise
põhiplaaniga ehitis, mille võlviks ülemineku kohal paiknes vahelagi. Hoone alumises
osas hoiti loomi (allika sõnul lehmi) ja ülemises heinu. Hoone küljelt viib maakividest
laotud tugimüüriga kaldtee laka peale.
Erakordse vormiga ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
1920.–1930. aastatest.
Halb
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Uula talu endine rehi
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
puudub
58°21΄45.68˝, 26°23΄12.25˝
1920.–1930. aastad

Eduard Vidriku ütlused.
Vt Endine Uula talu hobuste kaalukoda
Rehi on olnud u 80 m2 suurune silinderja võlviga ristküliku kujulise põhiplaaniga ehitis,
mille katusekoorik on tänaseks hävinud. Hoone keskel kulges rida valatud
(betoon?)tugesid, mille jäänused on säilinud. Hoone on valatud mördist, mille koostise
kindlaks tegemine vajab laboratoorset ekspertiisi. Kohaliku elaniku sõnul on materjaliks
lubjasegu, võimalik ka et lupja on segatud hulka tsemendile.
Erakordse vormiga ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
1920.–1930. aastatest.
Halb
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Uula talu saun
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
60502:001:0029 (Pullilauda)
58°21΄54.14˝, 26°23΄7.16˝
1920.–1930. aastad

Eduard Vidriku ütlused.
Vt Endine Uula talu hobuste kaalukoda
Saun on u 30 m2 suurune silinderja võlviga ristküliku kujulise põhiplaaniga ehitis,
mille müüri katusekoorikuks ülemineku kohal paiknes vahelagi. Hoone alumises osas
oli saun ja paljude akendega veranda, üleval olevat kuivatatud õunu. Katusekoorikus
paiknesid katuseaknad. Hoone on valatud mördist, mille koostise kindlaks tegemine
vajab laboratoorset ekspertiisi. Kohaliku elaniku sõnul on materjaliks lubjasegu,
võimalik ka et lupja on segatud hulka tsemendile.
Erakordse vormiga ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
1920.–1930. aastatest.
Varemena rahuldav, hoonena halb.
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

85

Uula talu endine kanala
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
60502:001:0029 (Pullilauda)
58°21΄51.85˝, 26°23΄3.69˝
1920.–1930. aastad

Eduard Vidriku (Rämsi küla, Puhja vald) suusõnalised andmed.
Vt Endine Uula talu hobuste kaalukoda
Kanala on olnud u 30 m2 suurune silinderja koorikkatusega ristküliku kujulise
põhiplaaniga ehitis, mille müüri katusekoorikuks ülemineku kohal paiknes vahelagi.
Teisele korrusele pääseb trepi ja kanadele mõeldud kaldtee kaudu.
Erakordse vormiga ning materjali- ja tehnoloogiakasutusega põllumajandushoone
1920.–1930. aastatest.
Varemena rahuldav, hoonena halb
RKM (ala) koos teiste koorikehitistega.
Kindlasti vaja dokumenteerida ja kaitse alla võtta.

M-P
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
kinnistud,
koordinaadid
Dateering
Autor

Uula sovhoosi tööliste elamud ja saun
Rämsi küla, Puhja vald, Tartumaa
Eraomand
Rämsi 21, Rämsi 22, Rämsi 23, Rämsi 24, Rämsi 25 ja Rämsi saun.
58°21΄38˝, 26°22΄41˝
Rämsi 23 valmis 1959. a. Hoonete vahel on ka 1960. aastate „hruštšovka“.
A: H. Kadari, korduvkasutuseks mõeldud projekti variantlahendused?
Planeering: Eerika Nõva? Kohalikud teavad, et „projekteeris Jaan Kaiv.“

Rämsi 21

Rämsi 22

Rämsi 23

Rämsi 22
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Rämsi 21 hoovivaade

Siiani töötab sovhoosiaegne saun.
Ajastule iseloomulik hoovimiljöö õue tagakülge
piiravate kuuride vööga.
Allikad
Eduard Vidrik, küla kauaaegseim elanik.
Ajalugu
Uula sovhoos tegutses 1944-1976. Sovhoosi keskus rajati Uula talu elumajja
(praeguse lihatööstuse kõrval, hoone hävinud).
Rämsi küla on 1950. aastate uusasula, kujundatud Rämsi ja Uula talu (kohalike sõnul
„mõisate“) maadele. Rämsi talu südame lähedale rajati esimesed neli
neljapereelamut tüüpprojektide alusel. Elanikud toodi valdavalt sisse Venemaalt.
Kirjeldus
Lihtsa planeeringuga asula arhitektuur on Tartumaal erandlikult hierarhiline. Teeristil
asuv elamu on uhkeima dekooriga, järgmised kolm hoonet on järk-järgult lihtsamad ja
väiksema katuseväljaehitisega. Ansambli lõpetab Hruštšovi aegne tellistest
tüüpelamu ja 1950. aastaist pärit saun (tegutseb siiani). Saunad olid toona kõigis
majandikeskustes, sarnane on säilinud ka näiteks Nõgiarus.
Rämsi elamud on kõik (va „hruštšovka“) krohvitud.
Väärtus
Terviklik ansambel, kus on kasutatud suurt osa tollasest maa-asula tüüparhitektuurist.
Seisukord
Halb. Mitmed majad sobimatut tüüpi akendega rikutud. Kõigis majades elatakse sees.
Kaitse ettepanek RKM (ala)
Välja tuleks töötada nõuded juhuks, kui hooneid kavandatakse rekonstrueerida
(fassaadide soojustamine jmt.

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Foto

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek
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Kaimi endine koolimaja
Kaimi, Puhja vald, Tartumaa
60502:003:0051
58°20΄41.87˝, 26°24΄8.84˝
1920.–1930. aastad 1930–1932?

Koolimaja ehitati talupidajate raha eest. Kool suleti u 1976, avati taas ning suleti
uuesti 2001. Kool on müügis, remonditakse.
Tartu-Viljandi maantee ääres asuv kahekordne sümmeetrilise ülesehitusega kivist
koolimaja. Esindusliku peasissepääsuga uusklassitsistlik hoone. Saaliplokk ei eristu
välisilmes. Koolimajale on paigaldatud uued ühekordsete puitraamidega aknad.
Uusklassitsistlik koolimaja on iseloomulik näide 1920.–1930. aastate
kooliarhitektuurist.
Eksterjöör hea, interjöör rahuldav.
RKM

Nimetus ja
asukoht

Ehitustrusti puhke- ja spordibaas Kavilda jõe ääres

Allikas

EA4 1999

Seisukord

Hävinud

Kaimi külas Kavilda ürgoru nõlval

M-P

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Võsivere küla
Võsivere küla, Puhja vald, Tartumaa
Eraomanikud

19. sajandi lõpp–20. sajandi I pool

Võsivere küla on sumbküla, kuid samas mitte nii tihe, et kõik fotos edasi anda
külamiljööd. Talude põllumaad paiknevad elamust eemal. Küla vanemat osa läbib
looklev tee. Elamud valdavalt poolkelpkatusega palkhooned. Erandina Ande talu 1936.
aastal ehitatud krohvitud palkmaja. Paljudel elamutel sissepääsu kohal lai ja kitsas uuk.
Abihoonetest (osaliselt varemed) paljud ehitatud savist. Külas töötas kuni Esimese
Maailmasõjani kool, hoone praegu tühi. Vana küla keskel kaks ühismajandi aegset
kahekordset elamut.
Hästi säilinud struktuuri ja suhteliselt hästi säilinud hoonetega näide vanast
sumbkülast. Küla väärtuslikum osa on korterelamutest lääne poole jääv piirkond.
Rahuldav
MILJ (ala)
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Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
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Puhja koolimaja, praegu Puhja Gümnaasium
Puhja, Puhja vald, Tartumaa
Puhja vald
60501:004:0066
58°20΄11.88˝, 26°18΄34.43˝
1937, JE: 1977
A: Hugo Laur
JE: (Marje) Reier

Algselt Puhja 6-klassiline algkool, seejärel muudeti järk-järgult keskkooliks.
Koolimaja projekteerimisest võttis osa näitlejana tuntud Hugo Laur (õppis 1911-13
Riias ehituskoolis ja 1913-14 arhitektuurierialal prof. Berlofi eratehnikumis. Töötas
1911-18 Riias, Muhus ja Tallinnas ehitustehnikuna ja arhitektina), kes Puhjas suvitades
sealses kultuuri- ja hariduselus agaralt osales. 1976. aastal valmis kooli 4-korruseline
tüüpprojekti järgi ehitatud juurdeehitus.
Sümmeetrilise lahendusega, hoovi pool eristub suuremate akendega saal. Akende
raamijaotus moodne – allosas avatav õhuaknaga osa.
Iseloomulik näide 1930. aastate koolihoonest.
Hea.
RMK

R-Ü 91

RANNU VALD
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Rannu rahvamaja
Rannu alevik
66601:008:0112 (Rannu rahvamaja)
58°14΄24.79˝, 26°12΄57.74˝
P: 1980, E: 1988-95
A: Ignar Fjuk

▼ Sellised uksed on hoones kõigil ruumidel, ka
tehnilistel!

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kultuurimaja administraator
Ehituskunst. Esimene. 1981. Lk 86.
Lenini nim näidissovhoos (end Kurekülasovhoos) kavandas Rannu mõisa pea- ja
teenijatemaja ning aida asemele uut keskusehoonet (kontor-klubi). 1980. a võitis
arhitektuurivõistluse arhitekt Ignar Fjuki oma ajastule iseloomulik metafüüsiline,
olemasolevat keskkonda postmodernismi võtmes kõnetav projekt.
Hoone pidi tulema kaheosaline - kultuurimaja ja sovhoosi kontor. Teostamiseni jõudis
vaid mõisa peahoone kohale rajatud kultuurimaja, mille projekt tunduvalt erineb
algselt kavandatust. Ehitus toppas pidevalt seoses rahapuudusega, kuni 1995. a.
anti lõplikult valmimata hoone lõpuks käiku. Fjuki kavandatud on ka kõrvalasuva aida
rekonstruktsioon (Barbara külakeskus).
Rannu rahvamaja avamisel oli ka president Lennart Meri, kes olevat soovitanud
arhitekt Ignar Fjukil edaspidi poliitikale keskenduda.
Hoone tagasihoidliku silikaat- ja savitellisvoodriga välimuse kõrval on tõeliseks
rosinaks selle interjöörid, valguskaevud ning 200 kohaline saal, mis on piirkonna
suurim. Tähelepanu väärsed on ka kõikjal kasutatud eriprojekti järgi valmistet uksed.
Ka lähedal asuv endisest mõisa magasiaidast ümber ehitatud Barbara Maja on Fjuki
projekteeritud.
1980. aastate postmodernistliku maarahvamaja näide väärtuslike sisedetailidega.
Hea. Hoones töötab rahvamaja, raamatukogu, postipank.
RKM

R-Ü 92
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Rannu 4
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht

Korruselamud Rannus
Rannu alevik
66601:008:0020 (Rannu 3)
58°14΄17.53˝, 26°13΄6.23˝
1960. aastad?
?

Rannu 3
Sellisele hoonetüübile erandlikult on välisviimistluses valdavalt savitellis, vaid
akendealused seinaosad on krohvitud.
Rannule eriomane väärika välisviimistlusega väikealevi korruselamu. Sarnast
hoonetüüpi Tartumaal mujal ei kohta.
Rannu 3 olukord on rahuldav, Rannu 4 kehv. Suurimaks ohuks hoonetele on vajadus
soojustada. Sel juhul tuleks kaaluda tellisviimistlusega soojustusplaatide kasutamist.
DOK

Rannu kalmistu väravaehitis

Vallapalu küla, Rannu vald, Tartumaa
Katastrikood, koordinaadid
Puudub
58°15΄13.68˝, 26°10΄46.46˝
Dateering
1933
Autor
Kunstnik Eduard Ahas
Allikad
Postimees 1933.
Ajalugu
Väravaehitise kavandas Rannu
kihelkonnast Valgutalt pärit kunstnik
Eduard Ahas. See õnnistati 1933,
korrastatud u 10 aastat tagasi.
Rannu kalmistu paiknes kuni 1773.
aastani kiriku juures, siis rajati uus
kalmistu 4 km lõuna poole praegusesse
asukohta. Maakivist kabel ehitati 1880.
aastatel.
Kirjeldus
Kolmeosaline (üks kahepoolne sõidukite värav, kaks jalgväravat) selgevormiline
krohvitud portaal. Ülaosa kujundatud astmikuna. Allosas osaliselt vagudega krohv.
Väärtus
Heal tasemel väheesinev näide uusklassitsistlikust kalmistuväravast.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek RKM
Ilmselt tagab kaitse ka kuulumine ajaloomälestisena kaitse all oleva kalmistu
koosseisu.

R-Ü 93

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Rannu vallamaja
Vallapalu küla, Rannu vald, Tartumaa
KOV
66601:004:0129
58°15΄6.43˝, 26°10΄37.74˝
1901–1902
Eh-meister Jaan Siller

„Postimees” nr. 87, 30. märts 1936; EAA f. 367 n. 1 s. 991
24. septembril 1901 sõlmitakse ehitusleping meister Jaan Silleriga. Vallamaja peab
valmima 1. oktoobriks 1902 ja selle maksumuseks 7800.- rubla 1902. aasta sügisel
võtab volikogu ehitusmeistrilt hoone vastu ja leiab, et see on ehitatud nõutust paremini!
Vallamaja õnnistati 17. novembril 1902. Vallamaja ehitusmaksumus ca 8000 rubla.
Olnud omavalitsuse hooneks järjepanu tänaseni. Lisaks vallavalitsusele on hoones
paiknenud veel postiagentuur-sidejaoskond, raamatukogu ning taasiseseisvuse ajal ka
Ühispank. Praegu üksnes vallavalitsuse käsutuses (sh vallasekretäri korter). Ehitati
omal ajal mõttega hiljem välja ehitada ka teine korrus, kuid see on jäänud teostamata.
Rannu vallamaja paikneb maanteest eemal surnuaia kõrval, asudes valla tänasest
keskusest Rannu alevikust ca 1 km eemal. Haaslava vallamajaga sarnane ühekordne
punastest tellistest sümmeetrilise ülesehitusega hoone paikneb otsaga tee poole.
Vallamaja peasissepääs paikneb hoone keskel. Tee poole jäävas otsas paiknes
arestikamber. Algsed aknad ja peauks. Interjööris on säilinud kaks uhket karniisiga
pottahju. Üks neist arvukate hilisemate kõrvalahjudega, töötab üksnes lõõrina. Hoones
vallasekretäri korter, vallavalitsuse ruumid.
Tänaseni algses funktsioonis kasutatav vallamaja on hästi säilinud iseloomulik näide
vallamajaarhitektuurist.
Hea.
RKM

R-Ü 94

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Endine Rannu ap-õigeusu Jeesuse Jeruusalemma mineku kirik
Rannu vald, Tartumaa
Hoonet kasutab Eesti Uusapostliku Kiriku Rannu kogudus
puudub
58°14΄57.39˝, 26°11΄27.11˝
1905

Kirik

Pastoraadi
juurest kirikusse
viiv allee.

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus

Seisukord
Kaitse ettepanek

Kirik õnnistati 5. mail 1905. Nimetatud ka lihtsalt Lülle kirikuks, sest kiriku taha jäi
Lülletaguse talu. Koguduse tegevus lõpetati aastal 1961, edasi kasutati hoonet
kolhoosi laona. Kaheksakümnendatel aastatel otsustas Rannu sovhoos ülekohtu
heastada ja taastas kirikuhoone tavandimajana (1988 seisab tuulelipul). Praegu rendib
hoonet Eesti Uusapostliku Kiriku Rannu kogudus. Hea akustikaga kirikus on
korraldatud avalikke kontserte.
Sisse ei õnnestunud pääseda, võimalik et vanemad kihistused on hävinud.
Iseloomulik näide historitsistlikust apostliku õigeusu kirikuarhitektuurist. Koos
pastoraadi, selle majandushoone ja samas asuva väikese elumajaga terviklik
hästisäilinud kompleks apostliku õigeusu kiriklast.
Hea
RKM
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Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Endine
pastoraat

Rannu ap-õigeusu Jeesuse Jeruusalemma mineku kiriku
endine pastoraat majandushoonega
Tohtri, Noorma küla, Rannu vald, Tartumaa
KOV? hoones tegutseb Rannu perearstikeskus
66601:007:0006
58°14΄54.76˝, 26°11΄27.82˝
20. saj algus

Pastoraadi
abihoone,
taamal
tänapäeval
eraldi kinnistul
paiknev tühi
elumaja

Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus

Seisukord
Kaitseettepanek

Endises pastoraadis tegutseb Rannu perearst.
Pastoraat on ühekordne puidust hoone, mille kirikupoolses otsas asub veranda ja
peauks. Hoone on kaunistatud saelõikelise pitsornamendiga. Säilinud vanad aknad,
uksed ja laudis. Pastoraadist viib kiriku kaguküljele kitsas puiestee. Pastoraadiga
täisnurga all paikneb puidust majandushoone, millel säilinud algne laudis ja
kalasabamustrilised uksed. Selle otsas omakorda väike puidust ühekordne elumaja,
millel samuti saelõikelised kaunistused (hoone on tühi).
Pastoraat on maal väheesinev näide saelõikeliste puitpitsidega historitsistlikust
puitarhitektuurist. Koos kiriku, pastoraadi majandushoone ja samas asuva väikese
elumajaga terviklik hästisäilinud kompleks apostliku õigeusu kiriklast.
Rahuldav
RKM-d

R-Ü 96

Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade
kõrvaltalule
sissesõidutee
poolt

Lilletaguse (Lülletaguse) ja selle kõrval asuv talu
Noorma küla, Rannu vald, Tartumaa
66601:007:0063 Lilletaguse (Lülletaguse)
Kõrvaltalu on reformimata riigimaal
58°15΄1.89˝, 26°11΄42.67˝
19. sajandi II pool või 20. saj algus

Vaade
kõrvaltalule
hoovist

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Vanad puud, arhailisel kujul säilinud taluhooned. Elumaja-rehi-laut koos ühtse
pikkhoonena, lisaks saun, ait jmt. Kõrval teine sarnase lahendusega Lilletaguse
(Lülletaguse) talu, praegu tühi. Arvatavasti nende talude maale ehitati apostliku
õigeusu kirik.
Iseloomulik ja küllaltki autentselt säilinud näide 19. sajandi II poolel või 20. sajandi algul
ehitatud taluelamust.
Rahuldav
RKM või RKM (ala)
Koos kõrval asuva Lilletaguse taluga ja läheduses asuva kiriku ja pastoraadiga.

R-Ü 97
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Sangla raamatukogu, endine Tamme koolimaja
Väike-Rakke külac
KOV
66601:002:0074
58°20΄4.15˝, 26°11΄8.33˝
1933

Koolimaja 1933-76, alates 1978 Sangla raamatukogu. Kool asutati 1767. Ehitatud
annetuste eest. I korrusel saal, üks klassiruum, õpetajate tuba, üleval internaat, rõivistu
ja õpetaja korter. Interjöör suures osas autentsena säilinud. Katus vahetatud u 10 a
tagasi. Ilus algupärasena säilinud trepikoda. Peauks ja aknad vahetatud.
Iseloomulik ja küllaltki autentselt säilinud näide 1930. aastate maakoolimajast.
Hea
RKM või MILJ

R-Ü 98
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Vanause talu elamu
Suure-Rakke küla, Rannu vald, Tartumaa
Eraomand
66601:002:0030
58°21΄41.34˝, 26°9΄19.34˝
19. sajandi lõpp

Gottlobi perekonnale kuulunud talu. Nõukogude ajal elasid siin uusmaasaajad,
peremees küüditati Siberisse. Praegu taas endiste omanike järeltulijate käes.
Elamul on sissepääs küljelt ja otsast, lisaks hiljem ehitatud aeda avanev veranda.
Säilinud palju algupäraseid detaile, sh vana karniisiga pottahi (värvitud) vana Jelgavas
tehtud ahjusuuga (Wittekopf.. Mitau). Algsed uksed ja käepidemed. Majal on valdavalt
plastraamidega aknad.
Iseloomulik ja küllaltki hästi säilinud detailidega näide 19. sajandi lõpus ehitatud
esinduslikust taluelamust.
Rahuldav
RKM või MILJ

R-Ü 99
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Vanause talu ait
Vanause talu, Suure-Rakke küla, Rannu vald, Tartumaa
Eraomand
66601:002:0030
58°21΄41.38˝, 26°9΄21.39˝
1877

Kivist abihoone ehitas 1877 Hindrik Gottlob (müüritise kivisse graveeritud nimetähed
HKJO).
Maakividest hoone, mille nurgad ja avade ümbrused on vormistatud punase tellisega.
Hoonel kolm vana ust ja ühed väravad. Uste ette jääb ulualune, mis otsas toetub ühele
kaaristupostile.
Esinduslik ja autentselt säilinud näide 19. sajandi II poolel ehitatud aidast.
Rahuldav
RKM

R-Ü 100
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Vanause suvilad
Suure-Rakke küla, Rannu vald, Tartumaa
Eraomand
66601:002:0149 (Paalmanni) jt
58°21΄23.88˝, 26°9΄35.5˝
1970-80. aastad
?

Üldvaade suvilatele

Paalmani

Tüüp 2
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Käärsti

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Rajatud Vanause talu maadele.
U 17 suvilast koosnev kooperatiiv on maaliliselt paigutatud Võrtsjärve äärsesse
kaasikusse, vaatega järvele. Enamik hooneid on 1960-70 aastate orgaanilises stiilis,
vaid Käärsti kinnistul asuv järgib romantilisemat laadi. Välisviimistluses on valdav
savi- ja silikaattellis ning värvitud puit. Väärtuslikumad suvilad (Paalmanni ja Käärsti)
asuvad teine teises kooperatiivi otsas.
Terviklik oma aja stiilse arhitektuuriga suvilate rühm.
Hea. Vaid paar suvilat on ümberehitustega moonutatud, rikkumata samas üldpilti.
RKM Paalmani ja Käärsti;
MILJ Kogu suvilakooperatiiv.

R-Ü 101
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Sangla poldri pumbajaam
Järvesoo küla, Rannu vald, Tartumaa
66601:003:0057 (Pumbamaja) / 66601:003:0009 (Ubesoo alajaama)
58°19΄49.12˝, 26°9΄35.69˝
E: 1970
Arh: H. Piirma (Viga nimes?)

Eesti küla ehitab. Koostaja: Vello Viirmaa. Eesti Raamat, 1983.
V. I. Lenini nim näidissovhoosi Sangla polder.
Akendeta osa on osaliselt kasutusel pumbajaamana, avatum osa, mis võis algselt
olla kontor või puhkeruumid, on maha jäetud, välisuksed sulgemata.
Sarnane pumbamaja on ka Tamme poldril.
Kvaliteetarhitektuuriga tarbehoone. Võimalik kasutusse võtta vaatlustornina vmt.
Halb. Suurem osa hoonest tühi, maha jäetud.
ARV

R-Ü 102

Nimetus ja
asukoht

Tamme poldri pumbajaam, saun ja vaatetorn
Tamme küla (Vehendi küla piiril), Rannu vald, Tartumaa
Pumbamaja omanik: maaomanike mittetulundusühing
66601:007:0001 (Kaatri) ja sellest vahetult kagus
58°15΄12.18˝, 26°8΄16.52˝
1970. aastad

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

NB! Kohal käimata
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

Arvatavasti sarnane Sangla pumbajaamaga.
Pumbamaja omanik on huvitatud poldri töökorras hoidmisest. Maaomanike ja valla
koostöö tulemusena kehtestati detailplaneering, mis näeb ette puhkemajade rajamist,
olemasolevate hoonete korrastamist ja Tamme kanali kasutamist veesõidukitega
järvele pääsemiseks.
ARV

R-Ü 103
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Trepimäe pioneerilaager
Vehendi küla, Rannu vald, Tartumaa
3 eraomanikku
66601:007:0119 (Rehe-Andrese)
66601:007:0496 (Rehe-Hansu)
58°13΄59.24˝, 26°8΄20.6˝ (keskne õu)
1950-1960. aastad
?

Laagri peahooneks kohandatud arvatavasti
eestiaegne elamu

Paviljon keskse õue äärest

Sissepääsu poolne paviljon
Keskse õue ääres asuva paviljoni sisevaade
Allikad
Ajalugu
Laager olevat kuulunud kontrollaparatuuri tööstusele
Kirjeldus
Pioneerilaager koosneb järgmistest puithoonetest:
valvurimaja
vabaõhulava
saaliga peahoone (arvatavasti 1930. aastatel ehitatud endine elamu)
3 varjualuse ja katuseviiluga maja (raamatukogu, loodussõprade ruum jmt)
hilisemad tellismüüriga paviljonid
lihtsamad paviljonid T1 ja T2.
Suuremad hooned asuvad ümber keskse hoovi. Vanem hoone on heal tasemel
traditsionalistlik taluelamu, hilisemad paviljoni tüüpi suvemajad. Interjöörid viimistletud
vineeriga, vanemad ka värvitud seintega.
Väärtus
Terviklik moonutamata pioneerilaagrikompleks, mille vanim maja on küllaltki hästi
säilinud moodsa vormiga 1930. aastate elamu.
Seisukord
Rahuldav, viimasel ajal pole ehitustegevust toimunud. Maa tagastatud kolmele
omanikule, piir jookseb läbi hoovi.
Kaitse ettepanek RKM (ala)

R-Ü 104
Nimetus ja
asukoht
Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Limnoloogiajaama asula
Vehendi küla, Rannu vald, Tartumaa
Jaama peahoone
66601:007:0014
58°12΄42˝, 26°6΄36˝
V:1961 –62.
A: Harri Kingo (?)

Elamud
66601:007:0017 (Kõrgekalda)
58°12΄42.5˝, 26°6΄40.5˝
V: 1961 ja 1962.

Limnoloogiajaama peahoone

Jaama töötajate elamu
Elamu välisuks ja üks korteriuksi
Allikad
http://et.wikipedia.org/wiki/Võrtsjärve_Limnoloogiakeskus
Ajalugu
1958 a otsustas ENSV Teaduste Akadeemia ehitada Petseri talu kohale rajatud
välibaasist umbes 1 km põhja poole Limnoloogiajaama.
Limnoloogiajaama kõrgaeg (üle 80 inimese) jäi 1980. aastate keskpaika. Siin asusid
peale jaama peahoone elamud, akvaariumipaviljon, katsebasseinid, sadamarajatised
jmt. Hiljem ehitati lisaks elamuid jaamast lõunapoole.
Nüüd asub siin Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus.
Kirjeldus
Limnoloogiakeskuse linnak on terviklikult 1960 aastate algul rajatud teaduslinnak
kõige vajaminevaga. Väärtuslikuma osa moodustavad jaam peahoone ja 2 nelja
korteriga elamut. Jaam on tellisviimistlusega, krohvimata kahekorruseline kivimaja.
Säilinud trepikoja interjöör.
Elamud teevad väärtuslikuks 1930. aastate stiilis dekooriga välis- ja siseuksed, mis
on idapoolsel elamul ka säilinud.
Väärtus
Terviklik 1960. aastate teaduslinnak.
Seisukord
Hea. Vaid basseinimaja on sobimatu välisviimistlusega pisut moonutatud.
Kaitse ettepanek RKM
Jaam ja 2 elamut.

R-Ü 105
Nimetus ja
asukoht
Koordinaadid
Dateering
Autor

KUREKÜLA SOVHOOSI KESKASULA
Kureküla alevik, Rannu vald, Tartumaa
58°16΄29.36˝, 26°11΄27.78˝ (sovhoosikeskuse esine)
Vanem kihistus enne 1957.
Nelja korteriga elamu sovhoosi töölistele
A: H. Kadari, korduvkasut projekt.
PL: ENSV Sovhooside Ministeeriumi projekteerimisbüroo

Tüüpelamu erkeris asub harjumatult avar aken

Allikad

Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Hoovimiljöö lahutamatu osa on kuuride vöö.

Nii me elamegi, 1970.
AS„Kure mõisal“ on sovhoosi ajast film.
Eesti arhitektuuri ajalugu. ER 1965, lk 478, 480; tahvel LXIII
Keskuse osakonna elamu ehitusprojekt EAA.T-807.1.261 1956
Sovhoosi 4 korteriga elamu sidumisprojekt EAA.T-807.1.190a 1954
Enne sõda asus Kürekülas riigimõis. Teade, et sovhoos rajati tühjaks küüditatud külla
perekond Sõrrale kuulunud talusüdamesse (?). Talu elamu põles maha u 1990.
aastate keskel, talust on säilinud üksnes heinaküün.
Elust Kurekülas räägib Mats Traat nt raamatus „Tants aurukatla ümber“.
Olulisemad hooned:
Sovhoosi kontor. Hoones asub praegu telefonialajaam.
4-korteriga kahekorruselised tüüpelamud. Kaks korterit all, kaks üleval.
Esimese korruse kortereisse on nii eraldi pääs varjualuse istumiskohaga kui
köögipääs trepikojast. Elamutel on üllatavalt suure aknaga elutuba. Väljast mõjub
erkeri aken kõrge sokli tõttu tavalisena, sees aga on madalal ja moodsalt lai.
Kase kinnistul asuv elamu oli nn ülemuste maja – siin elasid legendaarne direktor
Anton Konijärv ja peaagronoom.
Söökla. Küla viimane, idapoolseim maja. Lammutamisel: 2009.
Kultuurimaja.
1960-70. aastate elamud.
Miljöölise väärtusega agroküla.
Halb. Paljud elamud on tühjad. Paljudel elamutel varjualune kinni ehitatud.
RKM (ala)

R-Ü 106
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad

Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kureküla sovhoosi kontor
Kureküla alevik, Rannu vald, Tartumaa
66601:004:0374 (Kureküla kontorihoone)
58°16΄28.5˝, 26°11΄27.95˝
1950. aastad
A: Elmet Paduri, sovhoosi admin hoone tüüpprojekti variantlahendus

Kontorihoone ees asus algselt ka Lenini kuju.
Kureküla sovhoosi, hilisema eesrindliku V. I. Lenini nimelise Rannu näidissovhoosi
keskus jäi lõpuni Kurekülla, kuigi enamus asutusi jõuti viia üle Rannusse.
Kahekorruseline kõrge viilkatusega kivihoone. Fassaadil asub tõenäoliselt hilisemal
ajal rajatud 1960. aastate stiilis varikatus, mis lisab oma nüansi hoone tervikule.
Räästad ajastule omaselt kitsad „kaldkarniisiga“.
Eesrindliku sovhoosi kontorihoone 1950. aastatest.
Rahuldav. Aknad kinni löödud.
RKM

Kureküla sovhoosi klubi
Kureküla alevik, Rannu vald, Tartumaa
66601:004:0029 (Klubi)
58°16΄27.1˝, 26°11΄23.89˝
Sidumisprojekt: 1959
A: Nikolai Kusmin
Klubi sidumisprojekt
EAA.T-807.1.331, eelarve
1961
II korrusele kolis sovhoosi
ametiühinguraamatukogu.
Raamatukogu jõudis
2000. aastail veel ruumid
remontida ja aknad
vahetada, kui kolis u 2007
üle tee asuvasse
kauplusehoonesse.
Kolhoosiklubi tüüpprojekt nr 65.
Elegantse lahendusega kultuurimaja tüüpprojekt. Osa sovhoosikeskuse miljööst.
Säilinud moonutusteta. II korrusel on osaliselt vahetatud aknad.
ARV

R-Ü 107

RÕNGU VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Elamu Tartu maanteel
Tartu mnt 1, Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa
Eraomand
69402:002:0042
58°8΄36.21˝, 26°14΄57.41˝
1890

Tänavapoolne
peasissepääs

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Rätsep Hermanni maja.
Maja asub Rõngut poolitava Tartu-Valga maantee ääres, olles Tartu poolt tulles
viimane maja vasakut kätt enne suurt keskväljakut. Maantee tõstmise tõttu on hoone
jäänud tänavapinnast veidi allapoole. Hoone lahtise eeskojaga peasissepääs
paikneb tänava poole. Hoovi pool teine sissepääs. Kogu maja on hästi ja autentselt
säilinud, sh vanad tahveluksed nii sees kui ka väljas, laiad põrandalauad, aknad,
ahjud.
Esinduslik ja hästisäilinud näide 19. sajandi lõpu alevimajast.
Rahuldav
RKM

R-Ü 108

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Tartu mnt 2 ja 4

Elamud Tartu maanteel
Tartu mnt 1, 2, 3 ja 4;Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa
Eraomand
69402:002:0245
58°8΄38.45˝, 26°15΄1.25˝
19. sajand II pool

Tartu mnt 3

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Majad asuvad Rõngut poolitava Tartu-Valga maantee ääres, olles Tartu poolt tulles
viimased majad enne suurt keskväljakut. Tartu mnt 1 on võimalik mälestis. Tartu mnt 2
ja 4 on kahekorruselised mansardkatusega hooned, mille avatäited on osaliselt
uuendatud. Tartu mnt 3 on pikk ja madal maja, mille madalust süvendab
tänavatasapinna kõrgemaks tõusmine. Säilinud vana laudis, aknad ja uksed.
Esinduslik ja hästisäilinud näide 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse alevimajadest.
Rahuldav
MILJ (ala) Tartu mnt 1, 2, 3 ja 4

R-Ü 109

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Rahvamaja, endine meierei, endine vallamaja
Valga mnt 12, 14, 16, Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa
?
Rahvamaja 69402:002:0312, 58°8΄21.14˝, 26°14΄51.57˝, meierei 69402:002:0059,
58°8΄19.72˝, 26°14΄51.19˝, vallamaja 69402:002:0022, 58°8΄17.73˝, 26°14΄50.23˝.
19. saj lõpp – 20. saj I pool

Ülal: Rahvamaja. All vasakul endine meierei. All paremal: endine vallamaja.

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Rahvamaja uhke vorm on säilinud. Meiereid on NL ajal ümber ehitatud, kuid fassaadi
detailid on säilinud, hoone ei ole kasutusel. Vana vallamaja on kasutusel elamuna,
akende paigutust, suurust ja raamijaotust muudetud.
Aleviku ühistegevus ja omavalitsuse ajaloo jäädvustus.
Rahvamaja rahuldav, meierei halb, vallamaja aknad ümber ehitatud.
MILJ (ala)

R-Ü 110
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Keskusehoone
Valga mnt 6a, Rõngu alevik
69402:002:0310
58°8΄30.03˝, 26°14΄54.81˝
P: 1967
?

Gaaraaž hoone taga
Rõngu sovhoosi keskus. ERA.T-14.4-6.4426
Hoones asub vallavalitsus, raamatukogu, postkontor. Sissepääsu kõrval varikatuses
ava, selle all väike „jaapani stiilis aed“ ühe kiviga.
1960. aastate karniisiarhitektuuri elegantne näide.
Hea. Hoone on algsega sarnases kasutuses. Raamatukogu osale on paigaldatud
sobimatud rauduksed.
RKM

R-Ü 111

TARTU VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Kobratu kõrts
Haava küla, Tartu vald, Tartumaa
79403:003:0028
58°27΄51.02˝, 26°46΄57.4˝
19. sajand

„Postimees” nr. 68, 11. märts 1936;
„Postimees” nr. 6, 9. jaanuar 1922; nr. 196, 31. august 1921
Algselt olnud Kobratu kõrts. 1920. aastate algusest Vesneri vallamaja. 1936. aastal
asutati vallamajja telefoniagentuur. Vallamajas on lühikest aega asunud ka
raamatukogu. Pärast sõda paiknes hoones Kobratu külanõukogu kuni 1954. aastani.
Hoones on olnud ka postkontor, mis töötas kuni 1992. aasta sügiseni. Pärast seda jäi
hoonesse elama endine postkontori juhataja. Hiljem müüdud eraomanikule, kes
plaanis rajada sinna kõrtsi. Hoone seisab tühjana.
Pikk hoone, mille otsad on ehitatud kivist, keskosa palgist. Kivist otstes suurte
väravatega majandusosa, keskel toad-kambrid. Keskmise osa esiküljel sisseaste ja
sellest tekkiv ulualune.
Iseloomulik näide 19. sajandi kõrtsihoonest ja eesti omavalitsuse ajaloo jäädvustus.
Halb
RKM või MILJ

R-Ü 112
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Igavere koolimaja
Nõmme talu, Igavere küla, Tartu vald, Tartumaa
79402:002:0010
58°32΄42.87˝, 26°45΄26.84˝
1905

Piret Annus „Endine Igavere koolimaja Tartumaal. Väärtuslikud detailid ja hoone
tehnilise seisukorra hinnang.” EKA täienduskursuse lõputöö.
Hoone ehitati 1905. aastal 4-klassilise algkoolina (varasem koolihoone asus teisel
pool teed). Kool tegutses hoones 1969. aastani. Praegu on hoone kasutusel
elamuna.
Kõrge vundamendi ja tänava pool asuva verandaga puithoone. Veranda ja
põhikehandi vahel oleva ukse järgi otsustades võib veranda olla ehitatud mõnevõrra
hiljem. Säilinud algne laudis, aknad, veranda ja seda majaga ühendav uks. Säilinud
ka kaks abihoonet, mis koos majaga moodustavad õue. Eemal veel üks väike
puitmaja.
Autentselt säilinud detailidega hoone on iseloomulik näide 20. sajandi alguse
puithoonest. Koolihoonena Igavere küla ajaloo jäädvustus.
Rahuldav
RKM või MILJ

R-Ü 113

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Lõokese (end Aru) talu häärber
Lõokese talu, Möllatsi küla, Tartu vald, Tartumaa
Eraomand
79403:002:0073
58°25΄47.52˝, 26°48΄9.62˝
1920.–1930. aastad

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 101.
Talu ostis 1871 Jaan Peterson. Talu praegune nimetus Lõoke on tulnud algse
omaniku järeltulija tütre kaudu. NL ajal maja ühes otsas kolhoosi kontor, ülejäänud
perekonna käes.
Elamu peasissepääs paikneb hoone sisse lõigatud nurgas. Nurga sisselõike põrand
on kaetud mustriliste keraamiliste plaatidega. Esinduslik välisuks. Teise korruse ärkli
ees oli rinnatisega rõdu. Aknad on vahetatud algse prossijaotusega uute ühekordsete
puitraamidega akende vastu. Säilinud algsed siseuksed. Ülejäänud taluhoonetest on
alles u 5 majandushoone vared-vundamendid. Ümber liigirikas park.
Autentselt säilinud esindusliku arhitektuurse lahenduse ja detailikäsitlusega
taluhäärber.
Hea
RKM

R-Ü 114

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade eest

Tammistu seltsimaja
Tammistu küla, Tartu vald, Tartumaa
79403:006:0230
58°26΄43.66˝, 26°56΄5.14˝
Ehitatud 1914–1918

Vaade tagant

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Maja avati 28. juulil 1918. Maksuta lugemislaud (raamatukogu) tehti seltsimajja 1919.
aastal Maja on kultuurikeskuseks tänaseni, hoones on praegu Tammistu rahvamaja,
teisel korrusel Tammistu raamatukogu.
Sissepääsu ja saali sisaldava viilkatuselise plokiga ristub kummaski otsas kahekordne
viilkatusega maht. Aknad säilinud, uksed NL aegsed.
Iseloomulik näide 20. sajandi alguse maapiirkonna ühiskondlikust hoonest. Küla
ühistegevuse jäädvustus.
Rahuldav
RKM

R-Ü 115
Nimetus ja
asukoht
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Sootaga mõis ja sovhoosiaegne agroküla.
Sootaga küla, Tartu vald, Tartumaa

Mõis 19. saj algus + sovhoosiaegne kihistus

Mõisa peahoone

Sootagale juhatav puiestee ja vaade voorelt

Abihoone
Asula, alleed

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Abihoone
Ajalugu
1626. aastast kuni EW lõpuaastateni oli mõis Tartu
linna omanduses. Nõukogude ajal asutati siia
Sootaga sovhoos. Hiljem koliti sovhoosi keskus
Lähtele.
Mõisa peahoone
Algselt pikk ühekorruseline klassitsistlik kiviehitis.
Hoone kahekorruselist keskosa rõhutab mõlemal
pikiküljel kolmnurkfrontoon, mõlema tiiva otsas
asub nelja sambaga portikus (varemeis, katuseta).
Vasakpoolsel portikusel säilinud algsed sambad,
parempoolsel hilisemad. 1970. aastal ehitati hoone
täiskahekorruseliseks,
kasutatud
rõhtsa
proportsiooniga aknad järgivad pigem oma aja kui
hoone enda loogikat
Hoonega kaasneb väike metsistunud park, üle Sootaga voore juhib siia tammeallee.
Asulas leidub teisigi mõisaaegseid kõrvalhooneid, millest enamik on ümber ehitatud.
Nõukogude ajal kujundati siia Sootaga sovhoosi keskasula, mille hooned koos
mõisahoonetega moodustavad Sootaga voore nõlval nauditava pigem mägikülaliku
terviku. Vanade puude vahelt avanevad avarad vaated ümbruskonnale.
Linnamõisa süda mõningase sovhoosiaegse kihistusega.
Halb. Mõisahoone osal varemes, osal kasutuses sotsiaalmajana.
RKM (ala), sh alleed ja park.

R-Ü 116
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Avangardi kolhoosi keskusehoone
Äksi küla, Tartu vald, Tartumaa
Eravaldus
83101:002:0084 (Rüütli)
58°23΄19.93˝, 26°33΄20.95˝
1975?

Eesrindlik „Avangardi“ kolhoos oli omal ajal tuntud kanamunade poolest.
Keskusehoone koosneb kahest osast: vanemale 1960. aastatest pärit osale on
1970-80. aastail tehtud rahvusromantilises stiilis juurdeehitus.
Keskuse klubisaalis andsi külalisetendusi teatrid, vaadati filme.
Hoone suurimaks väärtuseks on jaapanipärase arhitektuuriga rahvusromantiline
tänavapoolne osa, mis on säilinud ehedal kujul. Saaliosa on tagasihoidlikum, kahe
hooneosa liitumine pole väga puhtalt välja kukkunud.
1980. aastate eesrindliku kolhoosikeskus.
Hea
RKM või MILJ

R-Ü 117
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Avangardi kolhoosi saunakompleks ja purjespordibaas
Äksi küla, Tartu vald, Tartumaa
79402:001:0368 (Fööniksi)
58°31΄33.63˝, 26°40΄34.04˝
Saunakompleks: alustati 1960. aastail.
Spordihoone avati 1988.

Autor

Endine saunakompleks ja vaheehitis (paremal)

Spordihoone
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

Motiiv vaheehitise järvele avanevalt küljelt
Osa Avangardi kolhoosi 1970-80 aastate elavast ehitustegevusest.
Kompleks koosneb kolmest osast. Neist varasem on saunakompleks. 1980. aastail
lisandus täismahus spordisaal. Kui saunaosa on äratuntavalt 1960. arhitektuuriga,
siis spordihoone koos ekspressiivse vaheehitisega esindab juba postmodernismi
mängulisemat ja tektoonilisemat osa.
1980. aastate eesrindliku kolhoosikeskus.
Saunakompleks – hea, spordihoone seisab varemes. On arutatud jääaja teemapargi
rajamist siia. Saunakompleksi osas töötab praegu raamatukogu, Saadjärve
looduskeskus ja kauplus.
ARV

R-Ü
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
koordinaadid
Dateering

117 A

Raadi lennuväli
Tila küla, Tartu vald
?
58°23΄59.18˝, 26°45΄52.56˝
Alates 1950. aastatest

Sõjaväe lennuvälja lennurjaad ja neid ääristavad kapaniirid. Vasemal Raadi järv ja Raadi mõisa hooned.

Lennurada ääristavad arvukad kapaniirid
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Lennujuhtimiskeskus (foto: Martti Rumm)
Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtusega asjade register
Kahe maailmasõja vahelisest ajast on lennuväljal säilinud vaid kaks lennukiangaari.
Ülejäänud säilinud rajatised pärinevad nõukogude ajast.
Alates 1950. aastatest kujunes Raadile strateegilise tähtsusega lennuväli kaugpommitajatele. Sel perioodil laiendati lennuvälja oluliselt.
Nõukogude väed lahkusid Raadilt 1992. aastal.
Lennuvälja mõjusaimaks osaks on säilinud betoonist avarad lennurajad ja
pinnasest kuhjatud lennukivarjendid (kapaniirid) radade ääres. Säilinud on ka
lennujuhtimiskeskus ja mitmesuguseid militaarotstarbelisi rajatisi.
NB! Vt osi lennuvälja rajatisi Tartu linna puudutavast kaustast!
Militaarmaastik.
Lennuradade osas rahuldav, hoonete osas kehv.
MILJ (ala), DOK
Tartu vallal puudub otsene nägemus lennuvälja kasutamiseks. Otseseim kava oli
killustikutehase rajamine sinna. Koostamisel on valla lõunaosa detailplaneering mis
näeb ette lennuvälja ja kapaniiride säilitamise või muul moel sellisel kujul ära
kasutamise.

R-Ü 118

TÄHTVERE VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade eest

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Ilmatsalu mõisa peahoone
Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa
83101:002:0084
58°23΄19.93˝, 26°33΄20.95˝
19. saj I pool

19. saj I poolel ehitatud mõisa peahoone. Enne 1919. aasta võõrandamist kuulus
mõis Woldemar von Knorringile. Nüüd: Tartu Agro (Tartu Näidisovhoosi järglase)
kontor.
Mõisa peahoone on ühekorruseline madala viilkatusega klassitsistlik kivimaja. Meieni
on hoone säilinud 1970ndatel aastatel ümber ehitatud kujul, mil muuhulgas muudeti
ka akende raamijaotust. Enne tollast korrastamist oli näiteks hoone parem tiib suisa
varemeis.
Endine mõisa peahoone on piirkonna ajaloo jäädvustus.
Hea
MILJ

R-Ü 119
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Tartu näidissovhoosi kauplus-söökla-ühiselamu
Järve tee 15, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa
Ilmatsalu Motell OÜ (http://www.ilmatsalumotell.ee)
83101:002:0101
58°23΄19.77˝, 26°33΄34.12˝
V: 1972, tegevust alustas 1973.
A: Jaan Pärnik, sisearhitekt: ?
E: Tartu KEK

Allikas: Toivo Talangu
Ilmatsalu teenindushoone ehitamise ajal oli majandi direktoriks Arnold Rüütlel.
Hoone asub tänava ja maalilise Ilmatsalu järve vahel. Viimasele avaneb vaade
ajastutruult säilinud mõnusalt katuseterrassilt. Esimesel korrusel on säilinud pidusaali
interjöör efektsete lae-elementidega, õhuline trepp teisele korrusele jmt.
Ilus dünaamilise arhitektuuriga 1970. aastate arhitektuuri esindaja. Eriti väärtuslikuks
teevad hoone säilinud interjöörid ja pisidetailid.
Hea. Hoonet kasutab OÜ Ilmatsalu motell, saali on võimalik üürida üritusteks.
RKM

R-Ü 120
Nimetus ja
asukoht

katastrikood,
koordinaadid
Dateering

Ilmatsalu võimla
Raba tee 2, Ilmatsalu
alevik, Tähtvere vald,
Tartumaa
83101:002:0183
58°23΄21.13˝,
26°33΄17.22˝
V: 1969 mõisa
hobusetalli kohale.

Autor
Allikad

Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Võimla ehitati hobusetalli asemele väidetavalt ait-kuivati nime all, sest spordihoonet ei
lubatud maale ehitada. Avamisest kirjutati tol ajal 25.02.1969 „Edasis“: Tartu
näidissovhoos ehitas Ilmatsallu normaalmõõtmelise võimla. Seda hakkavad kasutama
majandi töötajad...
Veel kirjutab võimla avamise kohta ajakirjanik A. Saarmann 1969. aastal: Laupäeva
(23.veebr.1969) õhtul oli Ilmatsalus meeldiv sündmus. Vastvalminud võimla anti
spordirahvale üle. Nägus hoone on Tartu näidissovhoosi ehitajate töö tulemus. Võimla
on meeldiv. Siin on avarust ja maitsekust. Autorite väljamõeldud laekonstruktsioon on
leidnud kiitust ja järeletegemist...
1960. arhitektuurile omane „laisa kaldega katus“, välisviimistluses tellis, valge krohv,
tumedaks peitsitud puit.
1960. aastatele iseloomulik ehitis.
Hea.
RKM

Ilmatsalu tellisetehase korsten
Tellise tee 7, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa
83101:002:0197
58°23΄51.04˝,
26°33΄15.74˝
19. saj lõpp

Ilmatsalu
tellisetehas
tegutses 1879 –
1958 (või 1961).

Tellisetehasest on säilinud telliskorsten. Ka osa ümbritsevaid hooned tunduvad
vaatlusel vanemad.
Tartumaa tuntuima ja ühe produktiivsema tellisetehase jäädvustus.
Halb
MILJ

R-Ü 121
Nimetus ja
asukoht

Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

Ilmatsalu tellisetehase tööliste elamu, nn „Potjomkini
küla“
Tellise tee 4, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa
eraomand
83101:002:0007
58°23΄39.49˝, 26°33΄9.01˝
1953. aastad?
?

Meierei elamu kõrval
Ilmatsalu tellisetehas tegutses 1879 – 1961 (?).
Säilinud on ka tehase telliskorsten, halvas seisus. Osad linnaku hooned tunduvad
vaatlusel sõjaeelsed. Kalamajandi kalakasvatustiigid on rajatud tellisetehase
karjääridesse.
Elamu on lihtne kahekorruseline kelpkatusega. 8 korterit. Ehitet tellistest kirjaga
„Ilmatsalu“ (neid suuremal hulgal ka Ulila kauplusehoonel).
Kõrval asub barakk ja kõrge kelpkatusega ühekorruseline meierei.
Tähtvere valla üldplaneeringus on tellisetehase korstnat nimetatud omapäraseks
maamärgiks. Hooned, kui märgatavaim osa kunagisest tööstuskompleksist.
Rahuldav, vaesuse tõttu on säilinud algupärased aknad ja palju muid algupäraseid
detaile, sh. trepikoja sisemus, tõusva päikese motiiviga katuseuugid jmt. Ühistu
puudub.
MILJ või RKM

R-Ü 122
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Ilmatsalu kalamajandi töökoda-garaaž
Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa
AS Ilmatsalu Kala
83101:002:0003
58°23΄50.21˝, 26°33΄3.14˝
1970. aastad
?

Kuulus ELVTUI Tartu näidissovhoosi Ilmatsalu kalamajandile.
Majand tegeleb siiani pms karpkalakasvatusega. Piirkond on praegusel ajal oluline
linnuvaatluskoht. Majandi kontor asus praeguses Ilmatsalu vallamajas. Hoone näib
seisvat kasutuseta. Kalakasvatus on rajatud tellisetehase saviaukude kohale.
Ootamatu modernistlik ehitis keset kalatiike. Hoone koosneb kahekorruselisest
modernismile iseloomuliku kujundusega kahekorruselisest osast, millest ühele poole
jääb madalam garaažideblokk ja teisele poole ühekorruseline laia karniisiga
laadimisplatvorm, mis on elegantselt hoonega liidetud.
Kõrgetasemelise arhitektuuriga modernistliku tarbehoone näide.
Rahuldav.
RKM
Hoonet oleks võimalik kohandada linnuvaatluskeskuseks vmt.

R-Ü 123

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Tähtvere vallamaja
Ilmatsalu tee 74, Rahinge küla, Tähtvere vald, Tartumaa
?
83101:003:0260
58°22΄51.86˝, 26°37΄16.53˝
1892

„Postimees” nr. 119, 9. september 1891; nr. 183, 19. august 1892; „Wirmaline” nr. 35,
25. august 1892
Tähtvere vana vallamaja põles 6. septembril 1891. Tähtvere uus vallamaja pühitseti 3.
augustil 1892. Kohalik omavalitsus töötas selles hoones 1966. aastani. Pärast seda
asus sinna Tartu näidissovhoosi Rahinge osakonna kontor. Praegua asub seal
kauplus ning Tartu Agro kontor. Vallakirjutajana on siin töötanud Karl-Eduard Sööt
(pärast 1881. aastat), mis oligi tema esimeseks töökohaks.
Väiksem punastest tellistest vallamaja tüüp. Hoone tagaküljel juurdeehitus,
katusekorrusele lisatud väljaehitus. Plastraamidega aknad ja kaasaegsed uksed.
Iseloomulik, kuid tänapäevaks moonutatud, näide 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi
alguse vallamjast. Kohaliku omavalitsuse ajaloo jäädvustus.
Rahuldav
MILJ

R-Ü 124

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Elamu

Maddi talu elamu ja ait
Rahinge küla, Tähtvere vald, Tartumaa
Eraomand
83101:003:0240
Elamu 58°22΄51.55˝, 26°36΄49.76˝, ait 58°22΄51.87˝, 26°36΄52.56˝
Elamu 1930. aastad, ait 1927

Ait

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev 2005, lk 120.
Talu ostis 1884 Jaan Adler. Nõukogude ajal kuulu Tartu sovhoosile.
Elamul on kelpkatus, millel neljal küljel uugid. Meenutab Velbri ja Natuse proj.
eramuid Nõmmel. Algselt sindlikatus. Sissepääsu osa hiljem uuendatud. Mõnevõrra
ümber ehitatud.
Ait on ulualusega ristpalkehitis, millel säilinud algsed uksed ja lukustus. Tuulelipul
aastaarv 1927. Säilinud autentselt.
Esinduslik näide 1920.–1930. aastatel ehitatud taluelamust ja traditsioonilisest
majandushoonest.
Rahuldav
RKM või MILJ

R-Ü 125

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Elamu

Tüki karjamõis
Ojaääre tn 21, Tüki küla, Tähtvere vald, Tartumaa
83101:002:0169
Elumaja 58°23΄17.54˝, 26°34΄49.46˝, laut 58°23΄15.93˝, 26°34΄50.11˝,
ait 58°23΄15.93˝, 26°34΄50.11˝
19. saj lõpp – 20. saj algus

Majandus-hoone

Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kuulus Tähtvere mõisale. Anti vabadussõjast osavõtjale.
Üle tee Tüki vesiveski vastas. Taluhooned (elamu, laut, ait) säilinud suurelt jaolt algsel
kujul, moodustades hoonetega piiratud õue. Õunaaed. Elumaja poolkelpkatuse ja
väikeste akendega valgeks krohvitud kivihoone. Maakivimüüridega laut ja puidust ait.
Tervikliku kompleksina algupäraselt säilinud karjamõisa süda.
Rahuldav
RKM (ala) või MILJ (ala) koos üle tee asuva vesiveskiga

R-Ü 126

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine Tüki vesiveski
Ojaääre tn 26, Tüki küla, Tähtvere vald, Tartumaa
83101:002:0025
58°23΄18.87˝, 26°34΄47.69˝
19. saj lõpp – 20. saj algus

ERA.T-3.19.1204, ERA.T-3.19.4460
Vesiveski töötas 1930. aastateni.
Asub üle tee Tüki karjamõisa vastas Tüki paisjärve veest toitunud vesiveski. Punasest
tellisest hoone maantee ääres. Ehisdetailid puuduvad, ainsana karniis kahe korruse
vahel. Veski sisustuse olemasolu kohta teave puudub. Tänaseni on säilinud elumaja
funktsioon.
Tervikliku kompleksina algupäraselt säilinud karjamõisa süda.
Rahuldav
RKM (ala) või MILJ (ala) koos üle tee asuva karjamõisa hoonetega

R-Ü 127
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

ELVI sigimisbioloogia labor ja ümbritsev kompleks Märjal
Aretuse 2, Aretuse 4b, (Aretuse 6); Märja küla, Tähtvere vald, Tartumaa
¿ Eesti Maaülikool ?
58°21΄41.01˝, 26°38΄34.13˝
E: laborihoone: 1976-77
pullilaut ja heinaküün: 1977 (lammutatud 2008)
A: Valve Pormeister

Laborihoone ja pullilaut-küün 2007. a.

Katlamaja
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord

Kaitse ettepanek

Laborihoone 1983. a.

Pullilauda küün (lammut)
Märja külas asusid Arnold Möldri nimelise Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria
Teadusliku Uurimise Instituudi sigimisbioloogia laboratoorium ja Tartu
näidissovhoosi pullilaut ja heinaküün.
Nüüdseks lammutatud heinaküün oli efektsemaid põllumajandushooneid
maakonnas, mille kõrge kirikulaadne küünimaht lõpetas ansambli.
laborihoone esindab Pormeistrile omast orgaanilist arhitektuuri. Hoone madal maht
on lahendatud astmeliselt tõusvana.
Põhilist väärtust omab maanteepoolne laborihoone, kui Pormeistri maastiku
sulanduva arhitektuuri väheseid näiteid maakonnas.
Halb. Laborihoone algsed tumedad aknad on asendatud heledaraamilistega, kollane
karniis kaetud beeži profiilplekiga. laborihoones töötab mitu asutust, sh mototehnika
kauplusladu ja tõusigade aretusühistu. Hoones on säilinud algseid valgusteid jm
sisekujunduselemente.
2008. lammutati pullilaut ja küün uue, ansambli suhtes tundetu laudahoonega.
RKM
Hoonet tuleks kaitsta edaspidiste moonutuste eest, kohaliku kaitse all võiks olla ka
katlamaja.

R-Ü 128

VARA VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Kaarli karjamõis, hilisem Kaarli kool
Vara küla, Vara vald, Tartumaa
86101:006:0264 (Õpetajate maja)
58°30΄43.17˝, 26°53΄26.48˝
Peale I MS (II MS) on karjamõisa ümber ehitatud.

Algselt ilmselt Kaarli karjamõis (Karlsberg). Ümberringi paiknevad mitu Kaarli
karjamõisa majandushoonet ja mõisa/valitsejamaja asukoht.
1926 kolis kool Vara mõisast Kaarli karjamõisa (praegune Vara küla tuumik).
1973 valmis uus koolimaja, sellest ajast asuvad seal korterid, algselt ilmselt
õpetajatele mõeldud.
Hoone praegune arhitektuurne ilme pärineb 1920. aastatest, kuid võimalik, et algne
kehand on varasem. Hoonel on jõulised räästaalused karniisid. Eenduv trepikoda on
ehitatud arvatavasti NL ajal.
Iseloomulik näide 1920. aastate traditsionalismist. Vara valla hariduse ajaloo
jäädvustus.
Rahuldav
MILJ

R-Ü 129
Nimetus ja
asukoht
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Vara põhikool
Vara alevik (end Kaarli küla), Vara vald, Tartumaa
86101:006:0306
58°30΄40.25˝, 26°53΄20.88˝
E: 1973 (võimla: 1974)
?

Kool kolis Vara mõisast kolis kool Vara mõisast Kaarli mõisa 1926, kus töötas kuni
uue maja valmimiseni 1973. Vanas koolimajas on nüüd korterid.
Koolimaja koosneb klassideblokist, madalamast vestibüülimahust ja sellega liituvast
hilisemast võimlast. Hoone teeb eriliseks hoonemahte kattev karniis.
Ebatraditsioonilise karniisiarhitektuuriga tüüpkoolimaja. Hoone on säilinud suuremat
moonutusteta.
Hea. Akende vahetus pole kahjustanud hoone üldilmet.
RKM

Endine Tähemaa kool
Väljaotsa talu, Tähemaa küla, Vara vald, Tartumaa
86102:001:0750
58°28΄8.79˝, 27°4΄9.06˝
20. sajandi I pool

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Praegu kasutatakse kooli Väljaotsa talu elamuna. Asub paremat kätt Kavastust
Koosale Tähemaa kooli peatuse juures. Pikk liigenduseta ühekorruseline hoone, millel
esiküljel kaks kahetiivalist ust ja otsas üks uks. Vanad aknad on korrastatud. Esikülje
kahetiivalised uksed on kaasaegsed, kuid sobivad uksed.
Iseloomulik näide 20. sajandi I poole külakoolist. Vara valla hariduse ajaloo jäädvustus.
Hea
RKM või MILJ

R-Ü 130
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Matjama meierei
Sooääre talu, Matjama küla, Vara vald, Tartumaa
Eraomand
86101:006:0603
58°30΄44.78˝, 26°56΄20.5˝
1920.–1930. aastad

Praegune omanik pr Sale Raud.
Matjama Piimaühisuse rajatud meierei töötas NL aja alguses piimapunktina, kus tehti
kohupiima, sõira. Hiljem koorejaam. 1960. aastail väidetavalt põlenud, siis laiendati II
korrust. Praegu elamu.
Meiereile iseloomulik kahe ukse ja nendevahelise suure aknaga hoone, mille I korrus
on ehitatud kivist, II püstpalkidest. Säilinud algupärased detailid, aknad, uksed,
sisustust. Algselt kõrge katuse ja kolmeaknalise katuseuugiga esinduslik hoone.
Esimesel korrusel kahetasandiline meiereiruum, vasemat kätt asuvast trepikojast
pääseb teisele korrusele. Teisel korrusel suur saal, koridor, sellest teisel pool ja otsas
korterid (kööktoad). Praegu ühe pere käes.
Iseloomulik ja küllaltki autentselt säilinud näide 1920.–1930. aastatel ehitatud
meiereist.
Rahuldav
RKM või MILJ

R-Ü 131

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Vaade eest

Vara mõisa Alajõe kõrvalmõisa endine valitsejamaja
Järve, Alajõe küla, Vara vald, Tartumaa
86101:003:0017
58°31΄47.44˝, 26°56΄41.12˝
18. sajandi lõpp või 19. sajand

Vaade tagant

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Vara mõisa peahoonest toob puitalusele rajatud sirge tee otse üle soo Alajõe
kõrvalmõisa. Mõisa peahoone on hävinud. Säilinud valitsejahoone, laut, ait, kelder.
Üle jõe asub sepikoda, selle kõrval asus otsaga jõe poole moonakamaja. EW ajal
jagati siinsed soised maad Vabadussõjas võidelnuile.
Madal ühekorruseline poolkelpkatusega palkhoone. Sisemus säilinud küllaltki
autentsena (ruumistruktuur, madalad uksed).
Iseloomulik ja autentselt säilinud näide kõrvalmõisa valitsejamajast.
Rahuldav
RKM

R-Ü 132

VÕNNU VALD
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Endine kiriku leerimaja
Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartumaa
91501:003:0422
58°17΄4.75˝, 27°2΄30.86˝
19. sajand

Algselt kiriku leerimaja, seejärel Võnnu tütarlaste kodumajanduskooli (asut. 1876.a)
hoone. Kool oli esimesi omataolisi Baltimail. Kooli võeti külakooli lõpetanud
tütarlapsi, kes kahe aasta jooksul õppisid peale üldainete majapidamist, käsitööd,
tervishoidu, aiatööd, raamatupidamist ja väikeloomakasvatust. Toiduvalmistamise
kursuse järgi sai kool rahvasuus „pudrukooli“ nime. Kool tegutses 1892.aastani.
Hiljem avati kool uuesti põllumeeste seltsi algatusel ja ta tegutses aastail 1903 –
1918.
Asümmeetrilise sissepääsuga kahekordne hoone, mille portaal jäljendab kiriku
portaali. Hoone mitmel aknal on säilinud vanu imposte, esimesel korrusel
peasissepääsust paremal säilinud vana sepishingedega aken.
Iseloomulik näide kirikukompleksi kuuluvast hoonest, mis koos teiste kiriku juurde
kuuluvate (mälestised) hoonetega moodustab tervikliku kompleksi.
Halb. Hoones algasid 2009. aasta sügisel remonditööd.
RKM. Ilmselt on juba praegu piisavalt kaitstud, kuuludes Võnnu kiriku jt kirikumõisa
hoonete kaitsevööndisse.

R-Ü 133
Nimetus ja asukoht

Endine Võnnu
vallamaja
Tööstuse tn 1, Võnnu alevik,
Võnnu vald, Tartumaa
Katastrikood, koordinaadid
91501:003:0005
58°17΄2.17˝, 27°3΄3.64˝
Dateering
19. sajand
Autor
Allikad
Ajalugu
Vallamajaks ehitatud hoones on
praegu korterid.
Kirjeldus
Kompaktse mahulise ülesehitusega ühekordne poolkelpkatusega madal hoone.
Akendel krohvraamistused. Sissepääs hoovi poolt. Mitu plastraamidega akent.
Väärtus
Iseloomulik näide vallamajast, kohaliku ajaloo jäädvustus.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek MILJ
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Võnnu baptisti palvela
Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartumaa
58°16΄36.47˝, 27°3΄23.87˝
91501:003:0398
1934

Egle Tamm, Moodsad kirikud: Eesti 1920.–1930. aastate sakraalarhitektuur. Tallinn:
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2001, lk.101.
Kompaktse mahulise ülesehitusega, osaliselt kahekorruseline liigendatud elamu tüüpi
rõhtpalkhoone. Peasissepääsuga eeskoda hoone nurgal on ebatraditsiooniliselt
kõrge. Lisaks külgedele on aknad ka saali tagaseinas. Interjöör säilinud algsena.
Ebatraditsiooniline (elamulik) näide 1920.–1930. aastate vabakoguduste
palvelaarhitektuurist.
Rahuldav
RKM

R-Ü 134
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor
Kool kaasajal.

Endine Võnnu kihelkonna- ja algkool
Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartumaa
91501:003:0095 (Nurmenuku)
58°16΄27.98˝, 27°3΄41.07˝
Ehitatud 1907

Kool enne
teise korruse
laiendamist.

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Olevik nr 52 - 30 detsember 1903
Kool asub vana kalmistu taga. 1836–1921 Võnnu kihelkonnakool, 1921. aastast alates
Võnnu algkool. Õppetöö kestis siin kuni 1990. aastani. Praegu tühi.
1906. aastal ehitati keskse katuseväljaehitusega viilkatusega kivimaja. Koolimaja
ehitati kogu maja ulatuses kahekorruseliseks arvatavasti 1920. aastatel. Säilisid
olemasolevad aknad, hoone krohviti. Hoone sai kõrge kelpkatuse ja kompaktse mahu.
Fassaadipinna krobelisele krohvile vastanduvad siledapindsed nurgaketid ja akende
krohvraamistused. Saal ei eristu teistest ruumidest suuremate akende poolest.
Neobarokse kujundusega koolihoone on iseloomulik näide 20. sajandi algul ehitatud
koolihoonest.
Rahuldav
RKM või MILJ

R-Ü 135
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Võnnu tuulik
Võnnu alevik, Võnnu vald,
Tartumaa
91501:003:0062
58°16΄51.14˝, 27°2΄54.22˝
19. sajandi lõpp 20. sajandi algus

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Keeratava krooniga puidust tuulik. Püstlaudis.
Töömehhanismide olemasolu ei ole teada.
Väärtus
Tuulik on iseloomulik näide 19. sajandi lõpust 20.
sajandi keskpaigani Eesti maastikku iseloomustanud
hoonest.
Seisukord
Halb
Kaitse ettepanek
RKM / DOK
Veski sisustuse olemasolul riiklik kultuurimälestis.

Nimetus ja asukoht

Elamu Võnnu Köstrimäel
Terikeste küla, Võnu vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Eravaldus
91501:002:0094 (Köstrimäe)
58°17΄49.59˝, 27°4΄18.03˝
Dateering
E: tõenäoliselt peale 1902. Sellest
aastast on teade Köstrimäel asunud
kooli ja köstri elamu maha põlemisest.
Autor
Allikad
Ajalugu

Kirjeldus
Väärtus
Seisukord
Kaitse
ettepanek

Ajalooarhiivi fondiloend,
Tiiu Meerits Tel./faks: 7 301 460, 50 89 717, tiiumeerits@hot.ee
Võnnu Köstrimäel töötanud nn köstrikool muudeti 1847. aastal kihelkonnakooliks. Köstri
maja ja kool põlesid maha 1902.
1874. a. ehitati Võnnu vallakoolile uus maja. 1906 või 1907 valmis uus kihelkonnakooli
maja Võnnu vana surnuaia juures. St tegemist on ühega paljudest Võnnus asunud
koolimajadest. Sovh ajal korterid, kirik sai tagasi ja müüs ära.
Hoone asub Terikestel Suitsumäe (hiiemäe) taga kõrgete puudega aias. Maakivist
ühekorruseline hoone. Avade ümber laotud tellisraamistus. Kivikatus uus.
Esinduslik näide historitsismiperioodil ehitatud koolimajast, väärtuslik on ka maja ümber
kasvav kõrghaljastus.
Hea.
RKM

R-Ü 136

Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Issaku karjamõisa peahoone
Issaku küla, Võnnu vald, Tartumaa
58°16΄44.44˝, 27°0΄40.63˝
91501:001:0488
1885

Karjamõis rajati Hammaste külla 1840ndatel aastatel Kurista kõrvalmõisana. Peahoone
valmis 1885. Issaku algkool töötas hoones 1921- 1961. Seejärel Võnnu sovhoosi
töötajate elamu. 1997. aastast kuulub eravaldusesse.
Kahekordne punastest tellistest hoone. Hästi restaureeritud/rekonstrueeritud veranda,
mille aknaklaasidel liivapritstehnikas miniatuursed ornamendid. Ülejäänud aknad
tumeroheliste plastraamidega. Interjööri seisukord teadmata.
Iseloomulik näide 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ehitatud kroonustiilis
mõisahoonest.
Hea
RKM või MILJ

R-Ü 137

ÜLENURME VALD
Nimetus ja
asukoht

Endine kapten Jalaku talu häärber

Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
Eraomand
94901:009:0126 (Lipingu talu)
58°16΄31.18˝, 26°44΄4.6˝
Dateering
1920.–1930. aastad
Autor
Allikad
Ajalugu
Asundustalu sai Vabadussõjas
osalemise eest kapten Jalak.
Teemeister Osvald Liping ostis maja
endale NL ajal. Praegu kuulub enamus
talu majandushoonetest Jalaku talule,
häärber aga Lipingu talule.
Kirjeldus
Mansardkatuse ja mitme sissepääsuga puithoone. Esimesel korrusel lihtne interjöör,
säilinud autentselt. Teisel korrusel olevat dekoreeritud laed.
Väärtus
Esinduslik näide 1920.–1930. aastatel ehitatud taluhäärberist.
Seisukord
Rahuldav
Kaitse ettepanek RKM
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid

Rudolf Riivese talu (Virumõisa) häärber
Virumõisa talu, Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa
KOV
94901:009:0178 (Virumõisa)
58°16΄19.41˝, 26°44΄11.31˝
1925–1927

Dateering
Autor
Allikad
Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn:
Tänapäev 2005, lk 127.
Ajalugu
1921. aastal Reola mõisa südamest vabadusristi
kavalerile Rudolf Riivesele eraldatud asundustalu.
Nõukogude ajal kohaliku ühismajandi käes. Praegu
valla sotsiaalmaja.
Ekslikult on hoonet peetud Reola mõisa
peahooneks, mis tegelikult asus mõnevõrra edela
pool.
Kirjeldus
Mansardkatusega krohvitud hoone, mille esimene korrus on ehitatud tellisest, teine
puidust. L-kujuline põhiplaan. All oli 4-toaline korter ja üleval 5-toaline suvekorter.
Nõukogude ajal muudeti nii seest kui ka väljast. Säilinud on maja vasakpoolses otsas
paikneva suure toa peegelvõlvlagi ja algsed uhked ahjud.
Hoone asub kunagise mõisapargi serval.
Väärtus
Esinduslik näide 1920.–1930. aastatel ehitatud taluhäärberist.
Seisukord
Rahuldav. Valla üldplaneeringus on sätestatud, et hoone tuleb ümber ehitada
külalistemajaks.
Kaitse ettepanek RKM

R-Ü 138
Nimetus ja
asukoht
Omanik,
katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Eerika häärber
Õssu küla, Ülenurme vald, Tartumaa
EMÜ
94901:005:0582 (Tõnissoni maja)
58°21΄55.52˝, 26°40΄10.18˝
1923 või 1926

Allikad
Maaülikool tähistab Jaan Tõnissoni 140. sünniaastapäeva.
http://www.emu.ee/424019
Villa Eerikas on Rüütli tuba – Eesti Ekspress, 12.06.2003.
Eesti taluhäärberid. Koostanud Heiki Pärdi. Tallinn: Tänapäev,
2005, lk 102.
Ajalugu
1906 ostsid vennad Jaan ja Jüri Tõnisson Tartu lähedal Viljandi
maantee ääres maad ning rajasid viljapuuaia ja puukooli.
Tõnissonide aiaäri kujunes 1920. aastate Eesti suurimaks. Aiaäri
tegevjuht oli Jüri Tõnisson.
Taluhäärberi laskis Jaan Tõnisson, kes müüs selle 1937 Jüri
Tõnissonile (fakt vajab kontrollimist, sest ühes ajaleheartiklis
öeldakse, et Jaanile kuulus tänaseks hävinud maja häärberi
lähedal).
Pärast II MS kuulus maja kopsuhaiglale. Alates 1970 EPA-le,
praegu Eesti Maaülikoolile.

Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Asümmeetrilise kompositsiooniga maja, mille kompositsioon ja algsed aknaraamid
järgivad juugendlikku joont, peasissepääsu varikatus ja kahetiivaline välisuks aga
uusklassitsistlikku stiili. Ajaleheartiklites ja taluhäärberite raamatus on ust ekslikult
nimetatud muinsuskaitse all olevaks. Maja läänepoolsel otsaküljel on veranda, mille
peal kaasaegse piirdega rõdu. Interjööris on säilinud kaunis puidust trepp.
Esinduslik taluhäärberi näide, Eesti ajakirjandustegelase ja riigimehe Jaan
Tõnissoni elamu.
Rahuldav
RKM

R-Ü 139
Nimetus ja
asukoht

Suvila Ropka jaamas

Nimetus ja
asukoht

Mälestusmärk Lemmatsi tankitõrjekraavis mõrvatutele

Täsvere küla, Ülenurme vald, Tartumaa
Omanik, katastrikood, koordinaadid
eraomand
94901:008:0086 (Lossi)
58°18΄39.71˝, 26°37΄19.73˝
Dateering
1970-80 aastad
Autor
?
Allikad
Ajalugu
Kirjeldus
Kaheksa joonia kapiteeliga samba ja
uhke balustraadiga ühekorruseline suvila
raudtee ääres. Sammastega on ehitud
raudteepoolne galerii, sissepääsu poole
aga on suunatud lakooniline tagasein.
Välisviimistlus: värvitud püstlaudis.
Väärtus
Vabastiilse arhitektuuri teravmeelsemaid
ja tuntumaid esindajaid.
Seisukord
Hea. Hoone on hooldatud ja kasutuses.
Kaitse ettepanek RKM

Katastrikood,
koordinaadid
Dateering
Autor

Allikad
Ajalugu
Kirjeldus

Väärtus
Seisukord
Kaitse ettepanek

Räni (Lemmatsi) küla, Ülenurme vald, Tartumaa
Reformimata riigimaa
58°20΄44.42˝, 26°39΄46.96˝
1958-64
SKULPT: Elmar Rebane,
A: Väino Tamm

Karen Jagodin. Tamm ja Asi. Sisearhitektid. Tallinn, 2007 lk 16
Näitus Eesti Arhitektuurimuuseumis: Väino Tamm ja Vello Asi. 2007
On andmeid, et mälestusplaadil antud hukatute arv (12000) on tegelikkusest suurem.
Ansambel koosneb kahest osast: Riia maantee pool on maapinda uputatud
dolomiitplaat, millel lühend tšehhi publitsisti Julius Fučíku tuntud hüüdest „Inimesed!
Ma armastasin teid! Olge valvsad!“ Taamal asub lihtne dolomiitmüür bareljeefsete
leinavate figuuridega. Mälestusmärgi põhiosa on lihtne, poliitiliste sümboliteta.
Helevalge Saaremaa dolomiidist ansambel asub õrnas kasesalus.
Kõrge kunstilise tasemega 1960. aastate modernistlik monument
Hea. Suurimaks ohuks on võimalik ülehooldamine.
RKM

