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Sissejuhatus 

 

Käesolev uurimustöö „Miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning kultuuripärandiga seotud 
objektide väljaselgitamine endise Tähtvere valla territooriumil ning ettepanekute tegemine neile 
kaitse- ja kasutustingimuste määramiseks“ on valminud Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja 
maakorralduse osakonna tellimusel. Omavalitsuste haldusreformiga liideti 2017. aastal Tähtvere 
vald Tartu linnaga. Sellega seoses soovib uurimustöö tellija saada paremat ülevaadet endise Tähtvere 
valla asustuse kujunemisest, säilitamisväärtusega kultuuripärandi objektidest ning uue üldplaneeringu 
koostamiseks sisendit miljööväärtuslike alade ja -üksikobjektide  väljaselgitamiseks ja kaitse- ja 
kasutustingimuse määramiseks. 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks on anda endise Tähtvere valla (vt. Joonis 1) asustusajalooline 
ülevaade, andmebaas võimalikest säilitamisväärsetest kultuuripärandi objektidest koos hinnangu ja 
olemasoleva olukorra ülevaatega ja ettepanekud võimalikest miljööväärtuslikest aladest ja -
üksikobjektidest koos kaitse- ja kasutustingimustega. Töö asustusajaloolise ülevaate (arhiiviuuringud, 
kaardianalüüsi jne), võimalike kultuuripärandi objektide nimekirja vajalike hinnangute ning 
miljööväärtuslikele aladele ja –üksikobjektidele antavate kaitse- ja kasutustingimuste ettepanekud on 
teostanud Eesti Maaülikoolist nooremteadur Siiri Külm (MSc) ja dotsent Mari Nõmme (PhD). Töö 
olemasoleva olukorra fikseeriva pildistamise, välitöödel kogutud materjali andmebaasiks koondamise, 
uurimuse ja nõutud kaartide vormistamise teostas Siiri Külm. Uurimus teostati ajavahemikus 
detsember 2018 - juuni 2019.  

Käesoleva töö tulemuseks on endise Tähtvere valla asustusajalooline ülevaade; andmebaas 
võimalikest säilitamisväärsetest kultuuripärandi objektidest koos hinnangu ja olemasoleva olukorra 
ülevaatega; ettepanekud võimalikest miljööväärtuslikest aladest ja -üksikobjektidest koos kaitse- ja 
kasutustingimustega; säilitamisväärtusega kultuuripärandi objektide, miljööväärtuslike alade ja -üksik-
objektide andmebaas (ESRI/shp) koos .pdf kaartidega.  

 
Joonis 1. Endise Tähtvere valla piirid (Allikas: Maa-ameti Geoportaal 2019) 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_linn_(haldus%C3%BCksus)
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1. Metoodika 

1.1. Mõisted 

Käesolevas töös lähtuti järgmiste mõistete käsitustest:  

Pärandkultuur on  kultuuripärandi üks avaldumisvorme, osa meie kultuurist ja rahvuslikust pärandist, 
mille all mõistetakse eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul. Pärandkultuur seondub 
asustuse kujunemislooga, traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse  ning kohaliku tööstuse 
ajalooga, olles seega kohaliku aja- ja kultuuriloo kandjateks. Aastatel 2005 - 2011 Riigimetsa 
Majandamise Keskuse algatusel toimunud maastiku väärtuste hindamise raames inventeeritud ja 
kaardistatud pärandkultuuriobjektide hulgas on levinumateks kohaajaloolisteks objektideks 
mahajäetud talukohad, põliste õuepuude, kiviaedade- ja keldritega, vanad tööstusobjektid, metsateed 
jne ( andmebaas on kätte saadav Eesti Looduse infosüsteemist). Pärandkultuuri objektid reeglina ei 
kuulu riikliku kaitse alla, kuid neid kaitstakse läbi üldise teadlikkuse ja omanikuhoiu. 

Kultuuripärand (vaimne-aineline, riiklik-kohalik, objekt-keskkond) –  

 Aineline kultuuripärand on inimtekkelised või inimese ja looduse koosmõjul tekkinud esemed 
ja keskkonnad, millel on ajalooline, arheoloogiline, kultuuriline või esteetiline väärtus. Ainelise 
kultuuripärandi kaitse hõlmab kultuuriväärtusega asjade ja maa-alade väljaselgitamist, 
uurimist ja dokumenteerimist, populariseerimist, mälestiseks, muinsuskaitsealaks või 
arheoloogiliseks leiukohaks tunnistamist ning nendega seotud tegevuste reguleerimist.1  

 Vaimne kultuuripärand on põlvest põlve edasi antavad tavad, esitus- ja väljendusvormid, 
teadmised, oskused ning nendega seotud tööriistad, esemed, artefaktid ja kultuuriruumid, 
mida kogukonnad, rühmad ja mõnel juhul üksikisikud tunnustavad oma kultuuripärandi osana 
ning hoiavad elavas ja loovas kasutuses. Vaimse kultuuripärandi kaitse tähendab tingimuste 
loomist vaimse kultuuripärandi elujõulisuse tagamiseks, mis hõlmab vaimse kultuuripärandi 
väljaselgitamist, uurimist, dokumenteerimist ja populariseerimast. 2   

Kultuuripärandi riiklikku kaitset reguleerib Muinsuskaitse seadus. Riiklikku kaitse alla kuuluvad 
kultuuripärandi objektid ning alad (mälestised) kantakse Kultuurimälestiste registrisse.  

Säilitamisväärne kultuuripärand – objektid ja alad, mis väärivad ajaloolis-kultuurilisest ja 
arhitektuurilisest aspektist käsitletavatena säilitamist ja kaitsmist.  

Miljööväärtuslik ala – hõlmab  inimeste loodud ja kujundatud piirkondi, mis on oma olemuselt selgelt 
ja eripäraselt eristuva kultuurikeskkonnaga. Miljööala on ajalooliselt välja kujunenud ühtse, kindlatele 
kriteeriumitele vastava hoonestusega, teedevõrgu ja haljastusega, mille kvalitatiivne tase väärib 
säilitamist. Ala üldväärtuse moodustab miljööväärtuslike objektide väärtuste kogum (väärtuste 
kontsentratsioon). Sellised piirkonnad kätkevad endis nii kultuur-ajaloolisi kui sotsiaalseid väärtusi, 
millede säilitamine on oluline nii kultuuri kui ka rahvusliku või kohaliku identiteedi seisukohalt. 
Miljööväärtuslikke alasid saab määratleda alana, kus on kehtestatud planeerimisele, ehitamisele ja 
renoveerimisele teatavad piirangud, et säilitada konkreetse piirkonna ajaloolis-kultuurilist eripära.  

Miljööväärtuslik üksikobjekt – ehituslikust ja arhitektuursest seisukohast oluline hoone või rajatis. 
Miljööväärtuslikule üksikobjektile saab määratleda üksikobjektile kehtestatud planeerimisele, 
ehitamisele ja renoveerimisele teatud piiranguid, et säilitada konkreetse objekti ajaloolis-kultuurilist 
eripära. Miljööväärtusliku ala või -objekti kaitse eesmärgiks on tagada kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud regulatsioonimehhanismide abil ajaloolis-kultuurilise väärtusega ehitise või ehitiste ja 
sellega koos terviku moodustava haljastuse ning vaadete säilimine. 

                                                           
1 Muinsuskaitseseadus RT I, 19.03.2019, 13 § 4 lg 1-2 
2 Muinsuskaitseseadus RT I, 19.03.2019, 13 § 5 lg 1- 2 
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1.2. Uurimuse tegevuste kirjeldus 

Käesoleva uurimuse tegevused ja ajakava on välja toodud Tabelis 1 ning järgnevalt tutvustatakse 
tegevuste kaupa läbiviidud uurimuse olemust.  

 

Tabel 1. Uurimuse tegevuste ülevaade koos ajakavaga 

 Tegevus Periood 

1 Võimalike antud piirkonda käsitlevate kirjalike allikate ja kaardimaterjali 
kogumine ning asustusajaloolise ülevaate koostamine 

Detsember-
Veebruar 2019 

2 Välitöödeks vajalike alusmaterjalide kogumine ja süstematiseerimine, 
lähtetingimuste seadmine ning välitööde läbiviimiseks tööaluste koostamine 

Veebruar-
Märts 2019 

3 Välitöödel käimine säilitamisväärsete kultuuripärandi objektide 
kaardistamiseks, hindamiseks ja olemasoleva olukorra fikseerimiseks koos 
ajaloolise taustinformatsiooni lisamisega 

Aprill 2019 

4 Välitöödel kogutud materjali inventeerimine, süstematiseerimine ja 
vormindamine koos ettepanekutega miljööväärtuslike alade ja/või 
miljööväärtuslike üksikobjektide määramiseks ja neile hinnangute 
andmisega. 

Aprill-Mai 
2019 

5 Miljööväärtuslike alade ja/või miljööväärtuslike üksikobjektide kaitse- ja 
kasutustingimuste ettepanekute määramine 

Mai 2019 

6 Säilitamisväärsete kultuuripärandi objektide ja miljööväärtuslike alade ja 
miljööväärtuslike üksikobjektide kandmine ruumikujusid sisaldavale 
kaardimaterjalile 

Mai 2019 

 

1. Alusmaterjalidega tutvumine ja asustusajaloolise ülevaate koostamine 

Käesolevat uurimust alustati asustusajaloolise ülevaate koostamisega. Tutvuti olemasolevate 
kirjandus- ja arhiiviallikatega, mille põhjal koostati kokkuvõtlik tekstiline ja kaardikihtidest ülevaade 
endise Tähtvere valla kujunemisest mõisa ajast tänapäevani.  

 

2. Välitööde ettevalmistamine 

Välitööde ettevalmistamisel lähtuti järgnevatest materjalidest: 
 Muinsuskaitseameti kultuuriväärtuste registrist (mälestised);  
 Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklikust registrist (muistised ja pärimuspaigad);  
 Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklikust registrist (militaarpärand); 
 Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalidest (mõisate ülevaated); 
 XX sajandi arhitektuuri registrist; 
 Tartumaa kaitsmata ehituspärandi välitööde aruandest (Tamm, E., Kimmel, T. 2010.);  
 RMK pärandkultuuriobjektide loetelust (2010); 
 Keskkonnaameti looduskaitseliste alade ja objektide nimekirjast; 
 Maa-ameti kaardiserveri kaardikihtidest (Muinsuskaitse; Looduskaitse ja Natura 2000; 

Pärandkultuur) ja ajaloolistest kaartidest; 
 Tartu maakonnaplaneeringust 2030+. 

Alusmaterjale süstematiseerides leiti lisaks eeltoodud andmebaasidele asustusajaloolise ülevaate ja 
ajalooliste kaartide võrdleva analüüsi tulemusena: 

 täiendavalt kultuuripärandi objekte (sh vanu talundeid), mida RMK Pärandkultuuriobjektide 
loetelu ei kajasta. Leitu lisati välitöödel külastatavate objektide nimekirja.  
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Välitööde teostamiseks koostati järgnevad lähtetingimused ja käsitlusaspektid: 
 RMK pärandkultuuri objektide inventeerimise materjalidest selekteeritakse antud alusuuringu 

eesmärki arvestades kõik vajalikud objektid, mida külastada. Välistatakse maastikus 
hävinenud/likvideeritud objektid (nt endiste talude asupaigad jne) ja objektid, mille leidmine 
maastikus on väga raskendatud (nt turbavõtukohad, mis on kinnikasvanud jne) ning mis ei oma 
seetõttu nii suurt kultuuripärandilist säilitamisväärtust, lähtuvalt Tartu Linnavalituse poolt 
seatud lähtetingimusest (käsitleda uurimuses ainult säilitamisväärtusega objekte);  

 Muinsuskaitseobjektide osas ettepanekuid ei tehta, lähtuvalt tellija poolt seatud 
lähtetingimustest. XX sajandi arhitektuuri registrisse kantud objektid lisatakse külastatavate 
objektide nimekirja; 

 Täiendavalt võib lisanduda arhiivi- ja kirjandusallikate olemasoluga üksikobjektid (sillad, 
ajaloolised teed vms);  

 Lisaks selekteeritud objektidest saadud valimi visuaalsele hindamisele välitöödel, vaadeldakse 
maastikku pilguga, mis võimaldaks kohapeal tuvastada objekti või ala, mida eelnevalt pole 
käsitletud; 

 Olemasolev olukord pildistatakse, pärast välitöid vaadatakse läbi kogu koondatud materjal, 
täiendatakse hinnanguid, pannakse kirja võimalikud ettepanekud miljööväärtuslike alade/-
üksikobjekte määratlemiseks ning kaitse- ja kasutustingimuste määramiseks; 

 Välitööde läbiviimise aeg sõltub klimaatilistest tingimustest, mis võimaldaksid kõige 
adekvaatsemalt hinnata ja fikseerida olemasolevat olukorda (lumi peab olema täielikult 
sulanud, kuid taimestik ei tohi olla veel täielikult roheliseks muutunud). 

Välitööde läbiviimiseks töötati läbi 200 RMK pärandkultuuri objekti, millest 107 lisati välitööde 
nimekirja ja külastati. Külastatud 107 objektist  27 jäid välitööde järgselt töös kajastamata, sest need 
olid kas likvideeritud või nii halvas seisukorras, et ei võimaldanud vastavalt töö lähtetingimusi 
arvestades töös kajastada. Lisaks lisandus välitöödeks ettevalmistamisel 15 täiendavat külastatavat 
objekti, millest välitööde järgselt 6 objekti lisandus kultuuripärandi objektide või miljööväärtuslike 
alade ja -üksikobjektide nimekirja. Üksikud pärandkultuuri objektidena eraldi märgitud objektid 
kultuuripärandi loendis liideti, juhul kui need olid omavahel otseselt seotud. 

3. Välitööde läbiviimine 

Säilitamisväärsete kultuuripärandi objektide ning miljööväärtuslike alade/üksikobjektide 
kaardistamiseks, olemasoleva olukorra fikseerimiseks ja hindamiseks välitöödel lähtuti järgnevast: 

 Lähtuvalt ülaltoodud tingimustest sai välitöid alustada 2019 aasta aprilli alguses. Välitööde 
käigus külastati eelnevalt selekteeritud kõiki objekte in situ (pildistati, kaardistati, tehti 
märkmeid, koguti täiendavalt infot kohalike inimeste küsitluste põhjal) ning fikseeriti 
olemasolevat olukorda nii palju kui võimalik. Vestlused omanikega või naaberkinnistute 
omanike ütlused ja kirjeldused andsid väärtuslikku taustinfot, mis võimaldas  saada paremat 
ülevaadet säilitamisväärsete kultuuripärandi objektide hindamiseks. Omanike ütlused, mis olid 
seotud konkreetse objekti ajalooliste faktidega, lisati objekti ajaloo kirjeldusse; 

 Välitöödel lähtuti põhimõttest, et eraomandile ilma omaniku loata ei siseneta. Juhul, kui 
vaadeldava objekti omanik ei andnud nõusolekut või puudus võimalus selleks luba küsida, 
hinnati ja fikseeriti olemasolevat olukorda kinnistu väliselt. Kinnistutele lähenemist 
raskendasid lahtiselt ringi jooksvad koerad, mistõttu mõningaid objekte tuli hinnata ning 
pildistada piisava distantsiga;  

 RMK pärandkultuuriobjektide puhul võrreldi maastikul toimunud muudatusi 2010 aasta 
inventeerimise põhjal. Võimalikele säilitamisväärsetele kultuuripärandi objektidele anti 
hinnang säilivuse astme ja ajaloolise väärtuse põhjal;  

 Visuaalsel vaatlusel määratleti kultuuripärandi objektide säilivus kolme astme alusel (vt Tabel 
2);  
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 Kultuuripärandi väärtuse hinnangu puhul lähtuti kolmest võimalikust astmest, arvestades 
ajaloolis-kultuurilist ja/või arhitektuurilist väärtust kohalikus kontekstis koos objekti säilivuse 
hinnanguga (vt Tabel 3). 

Tabel 2. Kultuuripärandi säilivus 

Määratlus Määratud säilivuse 
protsent 

Visuaalselt hinnatava seisukorra kriteeriumid 

Hästi säilinud 
kultuuripärandi 
objekt. 

Objekti esialgsest 
funktsionaalsusest 
on säilinud 51-90%. 

Säilinud on visuaalselt terviklik ehitis või ehitiste kogum, mis 
moodustab ansambli ning jälgib ajaloolist struktuuri. Ehitis 
või ehitiste kompleksi kuuluv on väliselt heas või väga heas 
seisukorras (sh enamik ehitisi on säilinud oma esialgsel kujul).  
Säilinud on põlispuid. Võimalikud uusehitised jälgivad 
ajaloolist struktuuri. 

Rahuldavalt 
säilinud 
kultuuripärandi 
objekt. 

Objekti esialgsest 
funktsionaalsusest 
on säilinud 21-50%. 

Säilinud on ehitis või osa kompleksi kuulunud ehitistest, kuid 
visuaalselt ei ole ehitis või kompleksis säilinud ehitised väga 
heas seisukorras. Säilinud ehitis/ehitised või osa neist võib 
olla ümber ehitatud, osa kompleksi kuulunud ehitistest võib 
olla likvideeritud või varemes. Võib olla kompleksi rajatud 
uusehitisi. Võib olla säilinud põlispuid.  

Halvasti 
säilinud 
kultuuripärandi 
objekt. 

Objekti esialgsest 
funktsionaalsusest 
on säilinud 0-20%. 

Säilinud on väga üksik ehitis või üksikud ehitised, mis on 
visuaalselt halvas või väga halvas seisukorras. Enamik 
kompleksi kuulunud ehitistest on likvideeritud või on neist 
järgi varemed. Ehitis või ehitised on täiesti ümber ehitatud või 
on rajatud uusehitisi (sh jälgimata ajaloolist struktuuri). Võib 
olla säilinud üksikuid põlispuid.  

 
Tabel 3. Kultuuripärandi väärtus 

Määratlus Kriteeriumid 

On väga väärtuslik 
kultuuripärandi objekt. 
 

 Ehitis või ehitiste kompleks omab olulist ajaloolis-kultuurilist 
tähtsust (nt koolid, vallamajad, jne) ja/või suurt arhitektuurilist 
väärtust, olles oma aja silmapaistvaks näiteks antud piirkonnas; 

 Ehitis või ehitiste kompleks on hästi säilinud. 

On väärtuslik 
kultuuripärandi objekt. 

 Ehitis või ehitiste kompleks omab olulist ajaloolis-kultuurilist 
tähtsust ja/või suurt arhitektuurilist väärtust, olles oma aja 
silmapaistvaks näiteks antud piirkonnas; 

 Ehitis või ehitiste kompleks on rahuldavalt või halvasti säilinud. 

On vähese väärtusega 
kultuuripärandi objekt. 

 Ehitis või ehitiste kompleks omab kohaloolist väärtust; 
 Ehitis või ehitiste kompleks on rahuldavalt või halvasti säilinud. 

 

4. Välitöö tulemuste süstematiseerimine 

Välitööde järgselt korrastati ja vaadati üle loodud materjal ning süstematiseeriti võimalikud 
säilitamisväärsed kultuuripärandi objektid külade kaupa. Välitöödel inventeeritu puhul toodi välja:  

 Objekti nimetus; 
 Aadress koos Maa-ameti Geoportaalist (2019) võetud ortofotol põhineva asukohakaardiga; 
 Objekti lühikirjeldus – Kirjeldati lühidalt visuaalsel hinnangul ehitise või ehitiste kompleksi 

koosseisu. Täpsemat ehitise või ehitiste ehitusliku seisundit käesolevas töös ei ole hinnatud, 
see kuulub vastava valdkonna spetsialisti ekspertiisi; 

 Väärtushinnang – Anti hinnang säilivuse astme ja kultuuripärandi väärtuse põhjal (kriteeriumid 
kirjeldatud eelpool); 
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 Ajalugu - Püüti leida objekti kohta ajaloolist kirjalikku materjali ja jooniseid. Lisaks pandi kirja 
objekti omanike väiteid, juhul kui omanik ajaloo kohta oskas midagi täpsustada; 

 Fotod varasemast ajast - RMK pärandkultuuriobjektide puhul toodi võrdluseks 2010. aastal 
inventeeritu (EELIS). Juhul kui objekt sinna ei kuulunud, antud lahter eemaldati; 

 Olemasolevat olukorda fikseerivad fotod – välitöödel objekte inventeerides fikseeriti 
võimaluste piires objekte nii hästi kui võimalik.  

Säilitamisväärsete kultuuripärandi objektidega teostatud välitööde põhjal kujunes töö autoritel 
nägemus võimalikeks ettepanekuteks miljööväärtuslike alade ja -üksikobjektide määramiseks. 
Miljööväärtuslikud alad ja -üksikobjektid koondati teema kaupa (miljööväärtuslikud alad, 
miljööväärtuslikud üksikobjektid) ning tehti ettepanekud võimalikeks kaitse-ja kasutustingimusteks. 
Antud töö raames tuleb rõhutada, et vastavalt tellija poolt seatud lähtetingimustest tulenevalt on 
tegemist ettepanekutega, mille peavad üle kontrollima ja vajadusel korrigeerima või muutma vastava 
valdkonna spetsialistid.  Välitöödel inventeeritu puhul toodi välja: 

 Ettepanek miljööväärtusliku ala või - üksikobjekti määramiseks; 
 Kirjeldus – kirjeldati, milline on ettepanek miljööväärtusliku ala 

koosseisust/miljööväärtuslikust üksikobjektist koos joonisega ning milles seisneb konkreetse 
miljööväärtusliku ala või –üksikobjekti väärtus;  

 Ettepanek kaitse- ja kasutustingimuste määramiseks ja vajadusel ettepanek kaitse eesmärgiks 
ja vajadusel kaitsevööndi määramiseks. 

 
Uurimuse ja välitööde alusel selgitati välja ja anti hinnang 74-le säilitamisväärsele kultuuripärandi 
objektile. Tehti ettepanek määrata 5 miljööväärtuslikku ala ja 1 miljööväärtuslik üksikobjekt.  

Käesoleva uurimuse tulemused on  Tartu linnale aluseks kaalutlusotsuse tegemisel  miljööväärtuslike 
alade, miljööväärtuslike üksikobjektide ja kohaliku tähtsusega säilitamisväärsete kultuuripärandi 
üksikobjektide määramisel  ning vastavalt nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmisel ning 
säilitamise meetmete määramisel linna üldplaneeringus. 

 

5. Miljööväärtuslike alade ja -üksikobjektide kaitse- ja kasutustingimused 

Vastavalt planeerimisseadusele on üldplaneeringu ülesandeks miljööväärtuslike alade ja väärtuslike 
üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine. 3 

Miljööväärtuslike alade ja -üksikobjektide puhul lähtuti osaliselt kaitse- ja kasutustingimuste 
ettepanekute tegemisel Tartu linna üldplaneeringus väljatoodud hetkel miljööaladele nõuetest, mida 
vajadusel kohandati, arvestades, et tegemist ei ole linnalise piirkonnaga.  

 

6. Loodav kultuuripärandi objekte ja miljööväärtuslike alasid ja -üksikobjekte sisaldav 
kaardimaterjal 

Säilitamisväärsed kultuuripärandi objektid koos miljööväärtuslike alade ja -üksikobjektidega kanti 
andmebaasipõhise infokihina koos ruumikujusid sisaldavate objektidega ja nende kohta käiva infoga 
ArcMAP`is (ESRI/shp formaadis) ning lisaks loodi antud info põhjal .pdf vormingus kaardid.  

                                                           
3 Planeerimisseadus RT I, 19.03.2019, 104, § 75. lg. 16. 
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2. Asustusajalooline ülevaade 

Tähtvere vald liideti Eesti omavalitsuse haldusreformi käigus Tartu linnaga 2017. aastal. 

Eesti haldusjaotuses on Tähtvere vald olnud omavalitsuse üksuseks enam kui sadakond aastat (1866-
1939; 1939-1950; 1991-2017), kuuludes 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi esimesel poolel Tartu-
Maarja kihelkonda (vt. Joonis 2). Tähtvere valla territooriumi piire on muutnud erinevate aegade 
haldusreformid ja põllumajanduspoliitikad. Rahvastiku dünaamikat on mõjutanud 1940. aastate 
küüditamised ja poliitilised repressioonid, maapiirkondadesse laienenud sise- ja välismigratsioon ning 
üldine linnastumisprotsess. 

 
Joonis 2.  Väljavõte skemaatilisest kaardist  Tartumaa kihelkonnad ja vallad 20. sajandi alguses.4 

                                                           
4 Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. 1925. Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Tartu: 

Eesti Kirjanduse Selts. Lisa 1.  
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Arheoloogilised leiud Rõhu külast (pronksiajast), Ilmatsalu külast (nooremast rauaajast) ja Kardla külast 
(vanemast rauaajast) kinnitavad inimasustuse olemasolu endise Tähtvere valla maadel juba kaugel 
muinasajal. Esimesed kirjalikud allikad mõisate tegevusest ja talude tekkest pärinevad 16. sajandist. 5 

 

 
Joonis 3. Väljavõte skemaatilisest kaardist Tartumaa mõisatest koos kihelkondade piiridega 20. sajandi 
alguses: Tähtvere (nr.61); Ilmatsalu (nr.58); Vorbuse (nr.69) ja Haage (nr.71).6 
 

2.1. Tähtvere valla mõisad ja maa. 

Endise Tähtvere valla ajalooliste mõisate hulka kuulusid7 (vt. Joonis 3): 
 Tähtvere  mõis koos kolme karjamõisaga – Tamme (Tartu linna Tamme linnaosa koos Riia tn-

Soinaste piirkonnaga), Tüki (Tartu linna Tüki küla) ja Tõrvandiga (Tartu mk Kambja vald). 
 
Tähtvere mõis oli endine rüütlimõis Nõo kihelkonnas (saksa k. Techelfer, teated aastast 1515) 
kuulus ajaloolise jaotuse järgi Tartumaa Nõo kihelkonda (praegusajal Tartu linna 
territoorium).8  Valla üks suuremaid mõisaid asus linnast loode suunas 17 kilomeetri ulatuses 
kuni Nõoni.9 Ajalooliselt kulges Tähtvere mõisasüdant läbiv tee ainult Vorbuse mõisa ja selle 
taga asuvatesse Emajõe äärsetesse metsadesse.  
 

                                                           
5 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion.Lk. 94; 97. 
6 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk. 100-101. 
7 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion.Lk. 94, 97-98. 
8 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk 94.  
9 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 36.   
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Keskajal kuulus Tähtvere mõis Tartu piiskopile. Kui Lõuna-Eesti siirdus Poola alt Rootsi alla, 
kinkis Rootsi kuninganna Kristiina mõisa Ake Axelsonile. Peale Põhjasõda kuulus mõis Jakob 
Blankile ja kindral Rumjantsevile. 18. sajandil eraldusid Tähtvere mõisast Maarjamõisa 
(Marienhof 1730), Karlova (Karlowa 1793), Keeri (Kehrimois 1784-1795 vahel) ja Lemmatsi 
mõis (Ruhenthal 1795-1811 vahel). Alates 1819. aastast kuni mõisamaade võõrandamiseni 
1919 kuulus mõis von Wulfide suguvõsale, kellele veel kuulus Laeva mõis Kursi kihelkonnas. 
Tähtvere mõisa viimaseks omanikuks oli Emil von Wulf10 (teistel andmetel on Tähtvere mõisa 
viimane omanik itaallanna Marie Ch. Wulff11). Mõisas kasvatati tõuloomade aretusena friisi 
tõugu veiseid.  
 
Esinduslik mõisakeskus ehitati välja perekond von Wulffide poolt. 1910. aastate algul püstitati 
Tähtvere mõisa uus heimatstiilis peahoone (arh. Rudolf Pohlmann). Mõisa 
põllumajanduslikeks kõrvalkeskusteks olid Tamme (saksa k. Tamme, Tammenhof), Tõrvandi 
(Törwant) ja Tüki (Tükki) karjamõisad12. 
 

 Ilmatsalu mõis oli endine rüütlimõis Tartu-Maarja kihelkonnas Tartumaal (saksa k. Ilmazahl, 
varem Ilmasaar, teateid aastast 1557)13, asudes Tartust 10 km kaugusel läänes14. Mõis asus 
enklaavina Nõo kihelkonna sees ja kuulus Tartu-Maarja kihelkonda. 1864.aasta mõisapiiride 
mõõdistusandmete järgi piirnes Ilmatsalu mõis Reola, Ropka, Piiskopi, Karlova, Haage, Räni, 
Tähtvere ja Vorbuse mõisa maadega.15 17.-18. sajandil kuulus mõis von Löwenwolde 
suguvõsale, liikudes pärimisliini pidi edasi Luke mõisnikele von Knorringitele.16  
Ühekorruseline, lameda viilkatusega klassitsistlik peahoone püstitati 19. sajandi esimesel 
poolel. Mõisa peahoone on ühekorruseline lameda viilkatusega klassitsistlik kiviehitis, mis 
püstitati 19. sajandi esimesel poolel von Knorringite omandusajal. Hoone keskosa ilmestab 
kolme akna laiune kahekorruseline keskrisaliit, mis eendub veidi nii fassaadil kui ka tagaküljel.17 
Enne 1919. aasta võõrandamist kuulus mõis Woldemar von Knorringile. 18 Mõisas kasvatati 
friisi tõugu veised, töötasid telliskivitehas (1897) ja tuuleveski. Ilmatsalus oli valla algkool 
(1860).19 
 
Mõisa regulaarplaneeringuga park rajati pärast 1711. aastat. Arvatavasti pärinevad samast 
ajast ka mõisa peahoone esisel pargialal paiknevad terrassid, mis on tänaseni osaliselt säilinud. 
1806. aastal süvendati Ilmatsalu oja ja paisutati vesi, et sellest oleks nii ilu kui ka tulu. 1850. 
aastate paiku rekonstrueeriti kogu park vabakujuliseks.20 
 

 Vorbuse mõis koos Vanaaseme karjamõisaga oli endine rüütlimõis (saksa k. Vorbushof, varem 
Fohr, Nonnertshof, Vorhof, teateid 1582). Vorbuse mõisal oli Vanaaseme (Friedrichsberg) 

                                                           
10 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion.Lk. 94, 97-98. 
11 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 36.   
12 EAA.2623.1.2049 
13 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk 97.  
14 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk. 37.   
15 EAA.1197.1.120/20 leht 4 
16 Eesti Rahvusarhiivi Eesti ala mõisate register: 
http://www.eha.ee/fondiloend/frames/fond_prop.php?id=3119 (23.01.2019). 
17 http://www.mois.ee/tartu/ilmatsalu.shtml (15.01.2019) 
18 Maiste, J., Nutt, N. 2005. Tartumaa mõisad. Näituse „Kaotatud paradiis“ kataloog. Tartu. Lk 22. 
19 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 13-14. 
20 Maiste, J., Nutt, N. 2005. Tartumaa mõisad. Näituse „Kaotatud paradiis“ kataloog. Tartu. Lk 22. 

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.2623.1.2049
http://www.eha.ee/fondiloend/frames/fond_prop.php?id=3119
http://www.mois.ee/tartu/ilmatsalu.shtml
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karjamõis.21 Tartu-Maarja kihelkonda kuulunud mõis asus  6,3 kilomeetrit Tartust loodes, 
raudtee ääres, Emajõe paremal kaldal. 22 

Keskajal kuulusid Vorbuse ümbruse alad Kärkna (Falkenau) kloostri suurte maavalduste hulka. 
Rootsi kuningas Gustav II Adolf kinkis mõisa 1625. aastal Matthias Forbuss'ile, kust pärineb ka 
mõisa nimi. Põhjasõja järel oli Vorbuse riigimõis, kuni Vene keiser Paul I kinkis ta 1799. aastal 
A. Hübnerile. 23  19. sajandil vahetusid mõisa omanikud tihti. Mõisaansambli südamik oli 
kompaktne. Mõisasüdamest kilomeetri kaugusel Emajõe kaldal asus Jänese kõrts. Mõisapark 
oli väike, paiknedes peamiselt peahoone ees ja osalt tiigi ääres. Mõisaümbrust ilmestasid eri 
puuliikidest alleed.24 1869 rajati Tapa-Tartu vaheline laiarööpmeline raudtee, mis läbis endise 
Tähtvere valla maid Vorbusel ning seal asus ka peatus.25 Raudteeühenduse rajamiseks üle 
Emajõe valmis Jänese raudteesild, mis oli terasest ning mille pikkus oli 44,9 m26, kuid mis II 
maailmasõja ajal purustati. 

 Haage mõis  oli Tartu Maarja kirikule kuulunud kirikumõis (saksa k. Haakhof ehk Hagehof), mis 
asus enklaavina Nõo kihelkonna piirides 8,5 kilomeetrit Viljandi teed mööda Tartust lääne-
edelas. Sigmund III-ndalt sai Haage mõisa 1592 aastal Tartu bürgermeister Johann Grölich´ilt, 
kes 1617. aastal mõisa ühes oma kogu varandusega Tartu Jaani kirikule pärandas.27 

Väljavõtteid mõisate keskusest vt Lisa 1 ja viiteid ajalooliste mõisakaartidele Lisa 2 Tabel 7. 

Tähtvere vald moodustati seisuliku omavalitsusena 19. sajandi teisel poolel 1866. aastal Baltimaade 
vallakogukondade valitsuse seadusega. Rahvusarhiivi andmebaasis oleva Eesti ala valdade register 
aastatest 1866-191728 põhjal saab välja tuua endise Tähtvere valla alade osas järgneva jaotuse: 

  Tartu-Maarja kihelkonda kuulusid: 
 Ilmatsalu vald, mis moodustati 1866. aastal. 1871. aasta andmeil kuulus valla koosseisu 

ka Haage, mis 1887. aastal esineb omaette vallana (täpne eraldumise aasta ei ole selge). 
1892. aastal liideti Ilmatsalu Vorbuse vallaga. Valda kuulus Haage mõis (algusaeg 1866.a, 
lõppaeg 1887.a) ja Ilmatsalu mõis (algusaeg 1866.a).  

 Vorbuse vald, mis moodustati 1866. aastal. 31.dets 1907 eraldati Vorbuse vallast Ilmatsalu 
ja liideti Tähtvere vallaga. Valda kuulus Ilmatsalu mõis (algusaeg 1892.a, lõppaeg 1907.a), 
Vorbuse mõis (algusaeg 1866.a).  

 Ropka vald, mis moodustati 1866. aastal. 1899. aastast kuulus valla koosseisu ka Haage. 

Nõo kihelkonda kuulus: 
 Tähtvere vald, mis moodustati 1866. aastal. 1907. aastal liideti Ilmatsalu alad. Valda 

kuulus Ilmatsalu mõis (algusaeg 1907.a) ja Tähtvere mõis (algusaeg 1866.a).  

Tartu-Maarja kihelkond (Maarja kirik oli Tartu linnas Nõo kihelkonna piires) ulatus Tartust idasse 
Emajõe põhjapoolset kallast pidi kuni Peipsini. Tartu-Maarja kihelkonna alla kuulusid Ilmatsalu küla 
(piiratud igast küljest Nõo kihelkonna maadega), Vooreküla, Kardla küla ja Vorbuse mõis. 29 Tartu 

                                                           
21 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk 98. 
22 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 39. 
23 http://www.mois.ee/tartu/vorbuse.shtml (15.01.2019) 
24 Maiste, J., Nutt, N. 2005. Tartumaa mõisad. Näituse „Kaotatud paradiis“ kataloog. Tartu. Lk 107. 
25 Helme, H. 2007. Eesti raudteejaamad. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 9. 
26 Rääsk, M. 2006. Eesti sillad. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 137. 
27 Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. 1925. Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts. Lk 443. 
28 http://www.ra.ee/apps/andmed/index.php/site/vald (20.01.2019) 
29 Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. 1925. Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts. Lk 417.  

http://www.mois.ee/tartu/vorbuse.shtml
http://www.ra.ee/apps/andmed/index.php/site/vald
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linnast edelasse ja läände jäid Rahinge, Pihva, Rõhu, Kaasmaru ja Tõrvandi külad, Haage ja Ilmatsalu 
mõis ning Tähtvere mõisa karjamõisad (sh Tüki), mis moodustasid  Nõo kihelkonna. 30 

1916.aastal oli Tartu maakonnas mõisamajapidamisi kokku 212, jäädes erinevate majapidamiste 
(kõrval, karja- ja poolmõisad) arvukuse poolest maha vaid Viljandimaast. Mõisate arvult oli Tartu 
maakond 158 mõisaga Eesti ja Liivimaa kubermangu võrdluspildis esikohal. 

 

2.2. Tähtvere vald omariikluse eel ja ajal (1920-1940) 

Kui 1922.a maaseadusega läksid mõisamaad riigile, siis Tähtvere mõis jäi Marie Christine Wulffi 
valdustesse, kes müüs mõisa maa soovijatele krunthaaval. Tähtvere mõisast sai riigimõis, kus tegeleti 
viljakasvatuse ning karjakasvatamisega.31 Pärast 1919. aastat kasvas Tartu linna territoorium 
ümberkaudsete mõisamaade arvelt kolmekordseks. Tähtvere mõisa põllumaade arvelt tekkisid Kastani 
ja Veski (1901), Savi-Tööstuse-Näituse-Kastani (1916) ja Veeriku alev (1921). 1923. aastal liideti 
Tähtvere mõisa maadest linnale 181,51 ha.32 1928. aastal tehti mõisamaa aedlinnaks ehitamise 
konkurss.33 Kärevere silla ehitamise järel (1928) muutus tee suure koormusega Tallinn-Tartu 
maanteeks.34 1920. - 1930. aastatel algas mõisamaale Tähtvere aedlinna ja rahvapargi rajamine. Teise 
maailmasõja järgselt asus mõisa peahoones Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut (ELVI – 
asut.1947.a).35 

Tähtvere valla aladel paiknenud mõisakeskustest jätkas Eesti Vabariigi ajal Põllutööministeeriumi 
Riigimõisate Valitsuse alluvuses riigimõisana tegevust veel Vorbuse mõis. Alates 1901. aastast oli 
Vorbuse mõis kuulunud Harry Alexander von Pistohkorsile, kes lasi ehitada uue lameda 
kuppelkatusega, kolmekorruselise torni ja väikeseruuduliste akendega heimatstiilis peahoone.36 
Kahekorruseline peahoone hävines I maailmasõjas, tema vundamendile ehitati 1944 uus hoone. 
Kõrvalthoonetest asus mõisakeskuses teenijatemaja, ait, kelder, sepikoda, kärnerimaja, tallid, laudad 
ja rehi.37 1919.aastal mõisamaade võõrandamise järgselt kuulus mõis sõjaväele, hiljem oli Vorbusel 
Riiklik Ratsahobusekasvandus.38 Mõisa maad jagati taludeks 1933. aastal. Nõukogude perioodil asus 
mõisakeskuses Tartu Näidissovhoosi Vorbuse osakond. 

Ilmatsalu mõisasüda jagati 1921. aastal kahe taluomaniku vahel. Neist üks oli Kuperjanovi pataljoni 
kompaniiülem, kahe Vabadusristiga autasustatud August Vask. Mõisamaad tükeldati, maad planeeriti 
ja anti välja soovijatele. 39 Nõukogude perioodil asus mõisakeskuses Tartu näidissovhoosi kontor. 

Tähtvere vallavalitsus asus Tähtvere vallamajas (5 versta Tartust) ja Vorbuse vallavalitsus asus Vorbusel 
(6 versta Tartust), mõlema vallavalitsuse vallakohus asus Tähtvere vallamajas.40 Tähtvere vallas oli 292 
talundit (kogusuurus 9845 ha, keskmine suurus 33,7 ha). Väiksemad talud olid Kandikülas (à 15,7 ha), 
suurimad Kaasmaru külas (à 65,7ha). Kõige rohkem talusid oli Ilmatsalu ja Tüki külas (à 21,9ha). Talude 
üldarvust moodustasid need 22%. Siin asusid Tähtvere ja Ilmatsalu mõisa maad ning suuremad talud 

                                                           
30 Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. 1925. Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts. Lk 282.  
31 Postimees, 29.08.1930, nr. 233, lk. 5.  
32 Tartu: Koguteos. 1927. Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud. Lk. 437 
33 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 36. 
34 http://www.mois.ee/tartu/tahtvere.shtml (15.01.2019) 
35 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 37. 
36 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 39. 
37 Maiste, J., Nutt, N. 2005. Tartumaa mõisad. Näituse „Kaotatud paradiis“ kataloog. Tartu. Lk 107. 
38 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 39,42. 
39 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 92. 
40 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 18. 

http://www.mois.ee/tartu/tahtvere.shtml
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olid jõudnud need mõisatelt ära osta.41 Tähtvere vallas asusid järgmised tööstused: Ilmatsalu 
telliskivitehas ja tuuleveski, Vorbusel Vanaaseme tellisetehas, Joosepi tuuleveski, Ilbu tuuleveski, 
Tähtvere aurujõuline jahuveski ja Tüki jahuveski. Vallas töötas kolm rahvakooli: Ilmatsalu 2-kl algkool, 
Rahinge 2-kl. algkool, ja Vorbuse 3-kl. algkool. Valla vaestemajad olid Vorbusel ja Rahingel.42 

Tähtvere valla asunduste ja külade hulka kuulusid 1923. aasta seisuga Ilmatsalu asula, Kaasmaru küla, 
Kardla küla, Pihva küla, Rahinge küla, Rõhu küla, Tamme asula, Tõrvandi asula, Tõrvandi küla, Tähtvere 
asula, Tähtvere küla, Tüki asula43 (vt Lisa 4, Joonis 8). Seoses 1938. aasta vallapiiride reformiga liideti 
Tähtvere valla juurde Vorbuse vald ning osa Ropka valla Haage asundusest 44 (vt. Lisa 4, Joonis 9). 1937. 
aastaks oli Tähtvere vald üks Tartumaa 43-st vallast, suurusega 153 km2 ja elanike arvuga 1522. 45 

 

2.3. Tähtvere vald okupatsioonide perioodil ja taasiseseisvumise järgselt 

Pärast Eesti okupeerimist NSV Liidu poolt, algas sotsialistliku majandussüsteemi sisseseadmine, mis 
tähendas eraomanduse likvideerimist. 1940. aastal külades alanud nn sotsialistliku sektori loomine 
tähendas suurtalude hävitamist koos maade äravõtmisega. 14. juunil 1941 alanud küüditamislaine jäi 
ajutiselt pooleli läänest itta liikuva II maailmasõja rindejoone tõttu. Kõige rohkem küüditatuid Tähtvere 
vallas oli Kaasmaru külas, kus olid olnud kõige rikkamad talud. Suurtalude baasil jõuti luua esialgu 
Nõgiaru sovhoos, mis hakkas tegutsema pärast sõda 1945. aastal. Sovhoosile kuuluma hakkavate 
maade piirid täpsustusid 1947. aastal. 46 

1940. aastal töötasid veel Tähtvere vallas Kulli auruveski, Ilbu veski, Risu veski. 4 piimatööstust 
(Ilmatsalu, Rõhu, Nõgiaru, Kardla), Rõhu kauplus, 2 telliskivitehast (Ilmatsalu ja Vanaaseme) ja 4 kooli 
(Rahinge, Rõhu, Vorbuse, Kardla).47 

Pärast sõda jätkus sotsialistliku põllumajandusreformi elluviimine. 1944. aastal alanud kulakuteks 
tegemine viis taluomanike massilise taludest väljatõstmiseni ning paljude maainimeste vabatahtliku 
lahkumiseni kodukülast. 1945. aastal alustati ettevalmistusi külanõukogude loomiseks ning 1950. aasta 
haldusjaotuse reformi käigus likvideeriti maakonnad ja vallad. Eesti jagati maarajoonidesse ja 
moodustati külanõukogud, mis olid esimese astme haldusüksusteks. Seoses antud muudatusega tekkis 
endise Tähtvere valla asemel Pihva- ja Tähtvere-Vorbuse külanõukogu, mis kuulusid Tartu rajooni. 
Pihva külanõukogusse kuulusid: Räni-Õsso, Haage, Pihva, Rõhu, Ilmatsalu ja Kaasmaru. Tähtvere-
Vorbuse külanõukogusse kuulusid: Kardla, Vorbuse, Tähtvere, Kandi ja Rahinge. 48 1946. aasta lõpuks 
oli Tähtvere valla suurus  9201,29 ha. 1948. aasta Tähtvere valla TSN TK otsusega valla üldsuuruseks 
13 922, 34 ha.49  

1949. aasta märtsiküüditamine viis lõpule talumajapidamiste likvideerimise. Viimastel taluomanikel 
tuli astuda kolhoosi 1950. aastal. Endiste talude arvel olid tekkinud sovhooside-kolhooside riiklik 
maaomand ja uusmaasaajad. 1947. aastal asutati Eesti NSV TA süsteemis Eesti Loomakasvatuse ja 

                                                           
41 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 35. 
42 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 14. 
43 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 67. 
44 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 265. 
45 Väike Entsüklopeedia 1934,  EE VIII, 1937, lk. 463. 
46 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 44. 
47 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 20,21. 
48 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 112, 140. 
49 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 21. 
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Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI) Tartus endise Tähtvere mõisa keskuses tegutsenud 
Tähtvere katsemajandi baasil.  

ENSV Sovhooside peavalitsuse juhtimisel algas sovhooside loomine 1941. aastal. Pärast sõda jäi 
põllumajanduslike ettevõtete juhtimine ja majandamine madalale tasemele, sest põhiliselt tegutseti 
poliitilistel kaalutlustel. Esimesed põllumajanduslikud artellid tuli liita või reorganiseerida suuremateks 
riiklikeks majanditeks (sovhoosideks), mis sai võimalikuks pärast suurtalude riigistamist.  

Tähtvere vallas loodud sovhoosid olid järgmised: 
 Nõgiaru sovhoos (asutatud 1941.a). Pärast 1941. aasta küüditamist jäi küla 1314 hektarist maast 

vabaks 692 ha, mis riigistati. Nõgiaru sovhoosist loodi tõuveiste, teravilja- ja heinaseemne 
kasvatuse majand ning sovhoosi kasutuses olevate maa-alade piirid laienesid 1947-1949 veelgi. 
Seoses majandite piiride muutumisega 1960. aastatel, kuulus Nõgiaru sovhoos Tartu rajoonis 
Lemmatsi ja Nõo külanõukogusse. 50 

 Rõhu seakasvatussovhoos (1947-1955.a) 51. Sovhoos asutati Rõhu külas 1947. aasta septembris 
külas tühjaks jäänud või tühjaks tegemisele kuuluvate  talumaade arvelt, millega liideti 
riigireservmaa. Rõhu külas oli tegutsenud Ilmatsalu telliskivitehas, mis sai sõja ajal kannatada, 
kuid pärast sõda taastati ning kuulus Ehitusmaterjalide Peavalitsusele Ehitustrustile nr 3. Rõhu 
sovhoos ühendati Ilmatsalu sovhoosiga 1955. aastal. 52 

 Ilmatsalu sovhoos (1946-1960.a)53.. 1947. aastal tegevust alustanud majandi kätte läks endine 
mõisasüda. 1960. aastal liideti Ilmatsalu sovhoosiga kolhoos „Lembitu“ (Tähtvere külanõukogu). 

 Tähtvere sovhoos (asutatud 1944.a) ühendati 1960. aastal Tähtvere katsemajandi (1929-1960)54 
ja Ilmatsalu sovhoosiga. Seejärel (1960-1966.a) liideti Tähtvere sovhoosiga 3 kolhoosi: 
„Lembitu“; „Punane Täht“ ja „Kirovi nimeline“ (Tartu rajooni Tähtvere külanõukogu). Majandite 
liitmise tulemusena kasvas Tähtvere sovhoosist välja suurmajand. Aastast 1961 sai Tähtvere 
sovhoosist Tartu näidissovhoos (aastast 1972 NSVL 50. aastapäeva nim Tartu näidissovhoos, 
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria TUI katsemajand). Suurmajandi keskus oli Tartust 11 km 
kaugusel Ilmatsalus, osakonnad asusid Ilmatsalus, Vorbusel, Rahingel (lüpsikarja suurfarm) ja 
Haagel. 1974. aastal oli sovhoosil maad 8403 ha, sellest haritavat maad 5355 ha. Näidismajandi 
peamine tootmisharuks sai tõuveisekasvatus (Rahingel) koos põllumajandusloomade kunstliku 
seemenduse jaamaga (Märjal) ja veiste jõudluspärilikkuse katsejaamaga (Vorbusel). Rõhul oli 
Lõuna-Eesti puuvilja- ja marjakultuuride sordikatsepunkt, Haage külas Märjal ELVI-l 
erikonstrueerimisbüroo jt allasutused.  Ilmatsalus oli kalakasvatuslaboratoorium. Kohalikest 
asutustest tegutsesid Ilmatsalus  ambulatoorium, kultuurimaja ja raamatukogu, Rahingel 8 kl. 
kool.55  

Suurem osa kolhoose moodustati Tähtvere vallas 1948. aastal. Varem suurtaludest loodud nn 
abimajandid Eerikal ja Märjal anti üle „Lembitu“ kolhoosile. Viimasena asutatud „Ojaääre“ kolhoos 
(asutatud 15.04.1949) moodustati Ilmatsalu küla väiksematest ja vaesematest majapidamistest, sest 
suuremad ja rikkamad talukohad olid antud Ilmatsalu sovhoosile. 

Tähtvere vallas loodud  kolhoosid olid järgmised56(vt. Tabel 4):  
 „Koit“ (Kaasmaru küla, kontor Tinni talu); 
 „Vaba Elu“ (Rahinge küla, kontor Joosepi talu); 
 „Rahu“ (Rõhu küla, kontor Nurme talu); 

                                                           
50 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 94. 
51 Rahvusarhiivi fondideloend: Põllumajandus, Sovhoosid ja riigimõisad EAA.V-305 
52 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 89,96. 
53 Eesti Rahvusarhiivi fondideloend: EAA.V-306. 
54 Eesti Rahvusarhiivi fondideloend: EAA.T-952.  
55 ENE, 8.kd. 1976, lk. 155. 
56 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 115-134. 

http://www.eha.ee/labs/fondiloend/index.php/structure/index?id=127
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 „Lembitu“ (Räni-Õsso külas, kontor Kulli talu); 
 „Punane Täht“ (Haage küla ja Pihva küla; kontor Peetsokilgi talu); 
 „Oktoober“( Pihva küla); „Kodu“ (Rahinge küla). 
 „Jõeääre“ (Kardla küla); 
 „Vahur“ (Vorbuse küla); 
 „Ojaääre“ (Ilmatsalu küla, kontor Teeääre talu). 

Tabel 4. Tähtvere valla sovhoosid ja kolhoosid.57 

 

 

Järgmise kolme aastakümne kestel toimunud haldusmuudatused : 
 1952. aastal moodustati Eestis 3 oblastit (Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast), mis likvideeriti 1953. 

aastal. 58 1954. aasta haldusmuudatustega vähendati külanõukogude arvu ning Tartu rajooni 
22 külanõukogust jäi järgi 10 külanõukogu. Tekkis Tähtvere külanõukogu, mis koosnes 
Tähtvere-Vorbuse ja Pihva külanõukogust (end. Tähtvere vald).59 1959. aasta seisuga 
haldusjaotus Tähtvere külanõukogude piiriga on välja toodud Lisa 4, Joonis 10. 

 Aastatel 1966-1976 rajoonides tehtud muudatustes muutus ka Tähtvere külanõukogu pindala 
koos piiridega. 1968. aastal anti maid juurde Tähtvere külanõukogust Lemmatsi 
külanõukogusse (160 ha) ja Nõo külanõukogusse (269 ha). 1976. aastal liideti Tähtvere 
külanõukoguga Laeva külanõukogu. 1977. aastal liideti Tartu linnaga 232 ha maad Tähtvere 
külanõukogust.60  

 1978. aasta seisuga kuulus Tähtvere külanõukogusse 1 alevik (Ilmatsalu) ja 15 küla (Haage, 
Kandiküla, Kardla, Kämara, Kärevere, Laeva, Pihva, Rahinge, Rõhu, Siniküla, Tähtvere, Tüki, 

                                                           
57 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 134. 
58 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 153-154. 
59 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 173. 
60 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 200. 
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Valmaotsa, Vorbuse, Väänikvere)61(vt Tähtvere külanõukogude piire 1979. aasta 
haldusjaotuses Lisa 4, Joonis 11.). Aastatel 1979-1987 muutus Eesti haldusjaotus suhteliselt 
vähe. Tähtvere külanõukogu pindala ja piirid muutusid 1987. aastal taas väiksemaks, kui 
Kärevere, Kämara, Laeva, Siniküla, Valmaotsa ja Väänikvere muudeti uuesti Laeva 
külanõukoguks.62 Haldusjaotuse muudatused tulenesid põhiliselt põllumajanduslike majandite 
ümberstruktureerimisest. 

Tartu näidissovhoos, mis moodustati 1960. aastal eksperimentaalsovhoosina Tähtvere katsebaasist, 
„Lembitu“ kolhoosist ja Ilmatsalu sovhoosist ning millega liideti 1967. aastaks veel mitu majandit, 
jagunes Vorbuse, Haage, Rahinge ja Ilmatsalu osakonnaks. Suurmajandi peamine tootmisharu oli 
tõuveisekasvatus. Taimekasvatuse põhisuunad olid söödatootmine ja teraviljaseemnekasvatus. 
Maaparandustööd lõpetati põhiliselt 1979. aastal, kui kuivendatud olid 5918 ha. 
Kuivendussüsteemidest tulev vesi koguti viide paisjärve (52 ha). Näidissovhoosile kuulusid Lõuna-Eesti 
puuvilja- ja marjakultuuride sordiaretuspunkt Rõhul ja Ilmatsalu kalakasvatuse katsejaam (kasvatati 
karpkala, tiikide kogupindala üle 127 ha). 63  

Ilmatsalu mõisa peahoone rekonstrueeriti näidissovhoosi keskuse kontorihooneks 1965. aastal (arh. 
Jaan Pärnik). Praegusajal jääb kunagine mõisasüda Tartu linna Ilmatsalu aleviku keskele ja mõisa 
peahoones on Tartu Näidissovhoosi järglase AS Tartu Agro kontor.64 Endisaegse Tähtvere mõisa 
südames valmis 1985. aastal juurdeehitus ELVI-i peahoonele (arh. Valve Pormeister). Praegusajal on 
vana mõisahäärber Eesti Maaülikooli üks õppehooneid ja 1985. aasta juurdeehitus ülikooli peahoone. 
Kogu mõisakompleks ja selle lähiümbrus koos pargiga  on muutunud Tartu põhjapoolseimaks 
linnaosaks. Viited mõisate inventeerimise dokumentidele vt Lisa 3, Tabel 8. 

Taasiseseisvumise aja (1989-1992.a) järgsete haldusjaotuse muudatuste üldsuunaks oli uute 
haldusüksuste loomine ja ajalooliste maakonna- ja vallanimede taastamine (vt Lisa 4, Joonis 12.). 
Seisuga 1.01.2000 oli Tartu maakonnas 19 valda, mille hulgas Tähtvere vald 2 aleviku (Ilmatsalu alevik, 
Märja alevik) ja 10 külaga (Haage küla, Ilmatsalu küla, Kandiküla küla, Kardla küla, Pihva küla, Rahinge 
küla, Rõhu küla, Tähtvere küla, Tüki küla ja Vorbuse küla). 65 Vallas oli  talusid 91. 66 
 
Tänapäeval tähistavad endisaegset mõisaasustust külad:  

 Luhamaa-Tartu-Tallinna maantee ääres Kardla ja Vorbuse küla;  
 Ilmatsalu maantee ääres Ilmatsalu alevik, Ilmatsalu küla, Tüki, Rahinge, Tähtvere ja Kandiküla 

küla; 
  Viljandi maantee ääres Märja alevik, Rõhu, Pihva ja Haage küla.  

Tähtvere valla haldusalas olnud ajaloolised mälestised ja kultuuripärandiga objektid jäävad 
haldusreformi järgselt laienenud Tartu linna territooriumile. 

  

                                                           
61 Suchažewska, H. 1978. Eesti NSV territooriumi administratiivne jaotus ja maa-asulad seisuga 1. jaanuar 1978. 

Tallinn. Lk 113.  
62 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 229. 
63 Eesti Entsüklopeedia 9. kd. 1996. Tln: Eesti Entsüklopeediakirjastus. lk. 293-294. 
64 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 38. 
65 Uuet, L. 2002. Eesti haldusjaotus 20.sajandil. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv. Teatmik. Tallinn. 
Lk 240, 287. 
66 Eesti Entsüklopeedia 9. kd. 1996. Tln: Eesti Entsüklopeediakirjastus. lk. 668. 
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3. Säilitamisväärtusega kultuuripärand endises Tähtvere vallas 

 

Olulisema osa säilitamisväärtusega kultuuripärandist endises Tähtvere vallas moodustavad endised 
mõisakeskused – Ilmatsalu, Vorbuse, Haage, Tüki. Just Ilmatsalu ning Vorbuse mõisasüdamed koos 
mõisa parkidega moodustavad oma olemuselt selgelt ja eripäraselt eristuva ajaloolise 
kultuurikeskkonna. 

Tähtvere valla aladel on säilinud hulgaliselt endiseid talukohti ja suuremal või vähemal määral ilusaid 
näiteid taluarhitektuurist (taluõued, häärberid, aidad, laudad), mis on sajanditaguse talumaastiku 
maamärgid. Kahjuks on mitmed ajaloolised taluhäärberid (nt Tõnise talu Vorbusel, Kama talu Rahinge 
külas) just viimastel aastatel likvideeritud või ehitatakse elumaju ümber ehitatud sellisel määral, et 
pole säilinud nende ajaloolis-kultuurilist ja arhitektuurset väärtust. Endisaegsed kõrvalhooned aga 
lammutatakse, mille tulemuseks on taluõue planeeringu muutus. 

Tähtvere valla külad (Ilmatsalu asula, Pihva küla, Rõhu küla, Kardla küla, Rahinge küla ja Tähtvere küla) 
on püsinud oma nimega 20. sajandi algusest peale (vt Lisa 4, Tabel 9.). Praegusajal on endisaegses 
vallas tihedamalt asustatud just keskused Ilmatsalu alevikus, Rahingel, Märjal, Haagel, Tükil ja Rõhus, 
kus on ajalooliste talukohtade kõrval ka palju uusehitisi. Põlistalude konsentratsiooniga hajaasustust 
on võimalik leida praegustest külakeskustest eemal. 

Põlise hajaasustuse iseloomulikuks näiteks on  Kardla küla ja Vorbuse küla (Vorbuse kesk- ja põhjaosa), 
kus on uusehitisi vähem, kuid hulgaliselt säilitamisväärseid põlistalusid ning kus avaneb hulgaliselt 
avatud vaateid taludele, metsadele, põldudele. Lisaks on antud piirkonda käsitletud väärtusliku 
maastiku osana (Tartu maakonnaplaneering 2030+).  

Tähtvere vallas on olnud ajalooliselt olulisel kohal tööstus ning sellega seotult tööstusarhitektuur, mis 
20. sajandi teisel poolel põhiliselt hävines. Ilmekamateks näideteks on olnud tellisetehased (Ilmatsalu 
tellisetehas, Vanaaseme tellisetehas), neist on praegusajal säilinud Ilmatsalu tellisetehase korsten. 
Vallas on olnud mitmeid mõisatele ja talunikele kuulunud veskeid (jahu-, tuule- kui vesiveskeid), millest 
on säilinud üksikud (Kulli, Risu, Tüki). Valla territooriumil on olnud hulgaliselt liiva- ja kruusakarjääre 
ning ajaloolisi savi- ja turbavõtukohti. Enamik neist ei ole kolhooside ajal teostatud maaparandustööde 
tulemusena praegusajal maastikul visuaalselt tajutavad (nt turbavõtukohad on metsastunud, karjäärid 
täis aetud).  

Endise Tähtvere valla maid läbis Tartu-Tapa ajalooline raudtee, mis rajati Vorbuse küla aladele 1896. 
aastal ning tõi kaasa Jänese raudteesilla ehituse. 20. sajandil  eksisteeris Vorbusel ka raudtee 
peatuskoht. Esimene suurem valla territooriumi läbiv maantee ehitati Tartu-Viljandi vahel, mille 
rajamisel järgiti enne 18. sajandit kasutusel olnud ajaloolist maanteed, mis viis Puhja kihelkonda. 

Kolhoosi ja sovhoosiaegne arhitektuuripärand pärineb põhiliselt Tartu näidissovhoosilt, mille 
osakonnad asusid Ilmatsalus, Vorbusel, Rahingel ja Haagel. Nõukogude aegset arhitektuuri on parimal 
kujul säilinud Ilmatsalus ja Vorbusel, kuid näiteid võib leida ka Rõhult.  Ilmatsalu asulas asuva 
kalakasvanduse ja selleks vajalike kalatiikide kompleks moodustab omanäolise, kuid praegusajal 
mahajäetud piirkonna endise mõisasüdame vahetus läheduses. 

Valla territooriumil on säilinud militaarpärandit, neist olulisema objektina saab välja tuua Kardla endise 
radarijaama. Käesoleva töö autorit tutvusid antud radarijaamast tehtud uurimusega67, kuid objekti 
külastamisel puudus RMK poolt seatud piirangute tõttu ligipääs radarijaama lähedusse, mistõttu 
fikseerida sai ainult ühte osa militaarkompleksist. Pommiauke antud töös ei vaadeldud.  

                                                           
67 http://www.mil.hiiumaa.ee/xx/Tartu-Tahtvere-Kardla-radarijaam.pdf (28.05.2019) 

http://www.mil.hiiumaa.ee/xx/Tartu-Tahtvere-Kardla-radarijaam.pdf
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Endise Tähtvere valla aladel võib kohata mitmeid varemeid, mis omavad kõrget ajaloolis-kultuurilist 
väärtust, kuid mis on maastikus sisuliselt hävinemas. Üheks olulisemaks näiteks on Vorbuse mõisale 
kuulunud Jänese kõrts, mis rajati arvatavasti 18.sajandil, kuid millest tänapäeval uue elurajooni keskel 
on järgi ainult osaliselt säilinud varemed. Käesoleva uurimuse lähteülesannet arvestades selliseid 
varemetes olevaid objekte käesolevas töös ei käsitletud.  

Käesoleva uurimuse käigus külastati ka kõiki muinsuskaitsealuseid objekte (12 mälestist), mis 
moodustavad olulise osa kultuuripärandist. Välitöödest lähtuvalt tuuakse välja vajadus parandada 
mälestiste viitade seisukorda ning puuduvad kolm objektitähist asendada uutega (vt Lisa 5). 

Säilitamisväärtusega kultuuripärandi objekti hinnangute tulem on koondtabelina välja toodud Tabelis 
5 ja külade kaupa Tabelis 6. Säilitamisväärtustega kultuuripärandi objektide ja miljööväärtuslike alade 
ja -üksikobjektide koondkaart on vaadeldav Lisa 6.  

 

Tabel 5. Välitöödel hinnatud kultuuripärandi objektide hinnangute koondtabel. 

Hinnang Objektide 
arv 

Objekt on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt, olles hästi 
säilinud.  

33 

Objekt on väärtuslik kultuuripärandi objekt, olles rahuldavalt 
säilinud. 

25 

Objekt on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt, olles 
rahuldavalt säilinud.  

5 

Objekt on väärtuslik kultuuripärandi objekt, olles halvasti 
säilinud.  

3 

Objekt on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt, olles 
halvasti säilinud.  

8 

 

Tabel 6. Säilitamisväärsed kultuuripärandi objektid alevike ja külade kaupa. 

  Alevik/küla Objektide arv 

1 Ilmatsalu alevik 4 

2 Märja alevik 1 

3 Haage küla 3 

4 Ilmatsalu küla 7 

5 Kandiküla 3 

6 Kardla küla 11 

7 Pihva küla 5 

8 Rahinge küla 10 

9 Rõhu küla 13 

10 Tüki küla 6 

11 Tähtvere küla 0 

12 Vorbuse küla 11 
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4. Säilitamisväärtusega kultuuripärandi objektide andmebaas 

4.1. Ilmatsalu alevik 

Objekt 4.1.1. Ilmatsalu rüütlimõis ja selle abihooned (1)  
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Pargi tee 1; 1a; 2; 3; 5. Raba tee 1; Järve tee 6a. 

 
Lühikirjeldus Säilinud on mõisa peahoone, mida on renoveeritud ja mis kuulub Tartu Agrole.  

Säilinud on mõisa tallid. Mõisa peahoone ees ja idasuunal on park koos selgelt 
piiritletud alleedega. Peahoone ees on säilinud auring. Pargis on säilinud palju 
põlispuid ning mõisaaegne veskikivi. Kompleksi kuulub mitmeid abihooneid, 
peahoonest nii kirde, kagu, edela ja loode suunal. Tegemist on mõisatöötajatele 
mõeldud hoonetega, millest hetkel enamik on kasutusel elumajadena. Säilinud 
on peahoonest kirde suunal mõisaaegne meierei, millele on tehtud nõukogude 
ajal juurdeehitus. Pargi eri küljed pakuvad väga ilusaid vaateid nii mõisa 
hoonetele kui Ilmatsalu paisjärvele.   

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 51-90%. Endine mõisakompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi 
objekt. 

Ajalugu Ilmatsalu rüütlimõis Tartu Maarja khk. Nüüdisajal jääb kunagine mõisa süda Tartu 
maakonna Tartu linna Ilmatsalu aleviku keskele. Mõisa peahoones Tartu 
Näidissovhoosi järglase AS Tartu Agro kontor. 

 
Ilmatsalu mõisa moonakatemaja, periood 1960-1980. 68  

                                                           
68 EAA.5238.1.639.5 



23 
 

 
Ilmatsalu mõisa peahoone, periood 1960-1980. 69   

 
Ilmatsalu mõisa meieri. Foto: V.Ranniku 1975. a.70 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

 

                                                           
69 EAA.5238.1.639.6. 
70https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-
786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=6 (20.05.2019) 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=6
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=6
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade mõisa peahoonele 

 
Vaade mõisa peahoonele 

 
Vaade peahoonest edelas asuvale mõisa saunale 
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Vaade mõisa tallidele 

 
Vaade alleele 

 
Vaade pargis asuvale veskikivile 



26 
 

 
Vaade alleele 

 
Vaade mõisa-aegsetele abihoonetele 

 
Vaade mõisa meierei hoonele 



27 
 

 
Vaade mõisa meierei hoonele 

 
Vaade mõisa meierei hoonele 

 
Vaade mõisa moonakatemajale (Vase maja) 



28 
 

 
Vaade mõisa moonakatemajale (Vase maja) 

 
Vaade alleele 
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Objekt 4.1.2. Ilmatsalu kauplus-söökla-ühiselamu (2) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Järve tee 15, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas asub Tartu näidissovhoosi kauplus-söökla-ühiselamu koos 

parklaga. Hoone jääb endisest mõisa peahoonest ida suunal ja on praegugi 
kasutusel.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 51-90%. Kauplus-söökla-ühiselamu hoone on väga väärtuslik 
kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Hoone on rajatud 1972. aastal, autoriks arhitekt Jaan Pärnik. 71 

 
Vaade Tartu näidissovhoosi Ilmatsalu kauplus- sööklale (1975-1976). 72 

                                                           
71 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 119. 
72 EFA.260.0.101006. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kauplus-söökla-ühiselamule 

 
Vaade kauplus-söökla-ühiselamule 
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Objekt 4.1.3. Ilmatsalu võimla (3) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Raba tee 2; Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil asub heas seisukorras võimla.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 51-90%. Võimla hoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Võimla ehitati hobusetalli asemele 1969. aastal. 73  

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade võimlale 

  

                                                           
73 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 120. 
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Objekt 4.1.4. Tartu näidissovhoosi keskus (4) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Raba tee 9; 4; 5, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on Tartu näidissovhoosi hooned: kontorihoone, töökoda, kaalukoda, 

laohooned, kuivati, bensiinijaam, laudad. Säilinud saekaater kuulub AS Ilmre 
territooriumile. Endised Tartu näidissovhoosi hooned on praegu kasutusel. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endise näidissovhoosi hoonetekompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi 
objekt. 

Ajalugu Aastast 1961 sai Tähtvere sovhoosist Tartu näidissovhoos (a.-st 1972 NSVL 
50.aastapäeva nim Tartu näidissovhoos, Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria TUI 
katsemajand). Suurmajandi keskus oli Tartust 11 km kaugusel Ilmatsalus. 74 Täpsemalt 
on Tartu näidissovhoosi ajalugu kirjeldatud ptk 2.3 , lk 19. 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
74 ENE, 8.kd. 1976, lk. 155. 



33 
 

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade sovhoosi kirjadega väravale 

 
Vaade sovhoosi töökojale 

 
Vaade sovhoosi töökojale ja arvatavale kontorile 
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Vaade kaalukojale ja sigalale

 
Vaade kuivatile 
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4.2. Haage küla 
Objekt 4.1.1. Soo talu (5) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Männisalu tee 1; Männisalu tee 5 ja 7; Põlluääre tee 6/1 

 
Lühikirjeldus Krundil asub talukompleks koos taluhäärberiga krundi keskel ja kahe maakivist 

kõrvalhoonega põhja ja lääne suunal. Verandaga taluhäärber on väga halvas 
seisukorras, selle eterniitkatus on sisse langemas, osa aknaid on puudu. 
Taluhäärberist ida suunal asub pooleliolev uusehitis. Kaev on likvideeritud. Säilinud on 
põlispuid. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Talu ostis 1880. aastal Märt Rattasep ning kinkis selle 1890ndal aastal 
oma pojale Kaarelile, kes müüs selle 1928. aastal edasi L.Blockile, kes müüs 
1932.aastal edasi J.Paile. 1936 a ostis talu Adeline Sööt. 75 1939.aastal talu koht Soo-
3, kinnistu 2611, maad 44ha. A.Sööt oli naiskodukaitse ringkonna esinaine, kohaliku 
seltsielu tegelane, autasustatud Kaitseliidu III kl valgeristi, V kl. Kotkaristi jm 
teenetemärkidega.76  
Talu peahoone on ehitatud 1910.-20. aastal ja seda on aegade jooksul üha uute 
lisandustega täiendatud. 77 

 
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2006. a. 

                                                           
75 Pärdi, H. 2007. Eesti taluhäärberid II. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 132. 
76 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus 

„Raudvara“. Tartu. Lk 334-335. 
77 Pärdi, H. 2007. Eesti taluhäärberid II. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 132. 
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Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade talkukompleksile 

 
Vaade endisele taluhäärberile 
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Vaade ühele maakivist kõrvalhoonele ning endise kaevu asukohale 
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Objekt 4.2.2. Vana-Viljandi maantee (6) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Haagemõisa tee, Haage küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Vana Viljandi maantee lõik  Külitse-Haage teelt Haage järve suunal viiv lõik on 
kergliiklusteena kasutusel ning on asfalteeritud. Haagelt Külitse-Haage teeni viiv lõik 
on sõidutee, kõvakattega/pinnase tee.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Objekt on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu 

 
Väljavõte kunagisest teelõigust 17.sajandi rootsiaja kaartide põhjal78. 
 

 
Arvatav foto maanteelõigust (M.Pakler,1986.a)79 

                                                           
78Raid, T. 2005. Eesti teedevõrgu kujunemine. Kirjastus Punnpaap OÜ. Lk 219. 
79https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-

786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=8 (20.052019) 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=8
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=8
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Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade säilinud Vana Viljandi maantee lõigule 

 
Vaade säilinud Vana Viljandi maantee lõigule 
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Objekt 4.2.3. Haage kirikumõis ja mõisa kuivati (7) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Haagemõisa tee 4, Haage küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Kirikumõisa peahoone on säilinud krundi keskel ja see on osaliselt renoveeritud (pool 
maja). Selle ümbruses on mitmeid kõrvalhooneid, millest olulisim on kirdes säilinud 
mõisaaegne kivikelder. Peahoonest edelas on säilinud suhteliselt heas seisukorras 
mõisa kuivati. Hoonekompleksi juures on säilinud hulk põlispuid. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Hoonetekompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Haage kirikumõis oli Tartu Maarja kirikule kuulunud kirikumõis (saksa k. Haakhof ehk 
Hagehof), mis asus enklaavina Nõo kihelkonna piirides 8,5 kilomeetrit Viljandi teed 
mööda Tartust lääne-edelas. Sigmund III-ndalt sai Haage mõisa 1592 aastal Tartu 
bürgermeister Johann Grölich, kes 1617. aastal mõisa ühes oma kogu varandusega 
Tartu Jaani kirikule pärandas. 80 

  
Fotod: V.Ranniku fotokogu, 1967.a.81 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
80 Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. 1925. Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts. Lk 443. 
81https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection 
786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=4 (20.05.2019) 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=4
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=4
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kirikumõisa peahoonele 

 
Vaade kirikumõisa kivikeldrile 

 
Vaade mõisa kuivatile 
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Vaade mõisa põlispuudele 
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4.3. Ilmatsalu küla 
Objekt 4.3.1. Meierei hoone (8) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Tellise tee 2, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Krundil asub kõrge kelpkatusega hoone, mis on väga halvas seisukorras. Katusel olev 
eterniit ja korsten on lagunemas, aknad ja uksed puuduvad või on hävinemas. Säilinud 
on punast tellist. Ümbruses kolm keldrit. Tegemist on tüüpilise 19.saj. lõpul - 20.saj 
algul ehitatud hoonega koos säilinud maakivikeldritega. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Hoone koos keldritega on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Ilmatsalu mõisa meierei, ehitatud 19. sajandi teisel poolel. 82 Ilmatsalu piimatööstus 
kuulus pärast 1919. aastat Veeriku A-20 talu omanikule Valter Häelmele83. 
Piimatööstus tegutses Ilmatsalus veel 1940. aastatel, kuuludes aastatel 1945-1947 
Tartu Piimakombinaadile. Pärast seda anti hooned ja maa üle Ilmatsalu 
seakasvatussovhoosile.84 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
82 ERA.62.30.356 
83 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus 
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 
84 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus. Lk 20-21, 104.  
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade hoone esiküljele 

 
Vaade hoonele 

 
Vaade ühele maakivikeldrile 

  



45 
 

Objekt 4.3.2. Ilmatsalu tellisetehase tööliste maja (9) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Tellise tee 4, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Krundi keskosas asuv hoone on kasutusel korterelamuna. Hoone katus on arvatavasti 
hiljuti renoveeritud, mille käigus on eemaldatud kunagised katuseuugid. Hoone 
ümbruses palju erinevaid abihooneid ja rajatisi. Säilinud üksikuid vanu puid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Endine tellisetehase tööliste hoone on väärtuslik kultuuripärandi 
objekt. 

Ajalugu Ehitatud 1953. aastal tellisetehase töölistele. Hoonel säilinud tollasele arhitektuurile 
omaseid detaile, näiteks tõusva päikese motiiviga katuseuugid. 1950-ndatel ehitati 
tehase juurde kivist kahekordne tööliste maja. Selle taga veel üks hoone, mis oli ka 
tööliste maja ja lähedal barakid ja meiereihoone. Seda kutsutakse Potjomkini külaks.85   

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 

                                                           
85 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 121. 
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Vaade korterelamule ja hoovile 
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Objekt 4.3.3. Ilmatsalu kalamajandi töökoda (10) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Suurtiikide, 6475821.90, 649126.10 

 
Lühikirjeldus Säilinud on endine kalamajandi töökoja hoone, mis arvatavasti on kasutusel (kinnistut 

valvas lahtine koer). Hoone asub endiste kalatiikide vahetusläheduses.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Kalamajandi töökoja hoone on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Kuulus ELVTUI Tartu näidissovhoosi Ilmatsalu kalamajandile. Piirkond on praegusel 
ajal oluline linnuvaatluskoht. Majandi kontor asus praeguses Ilmatsalu vallamajas. 
Hoone näib seisvat kasutuseta. Kalakasvatus on rajatud tellisetehase saviaukude 
kohale. 86 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade töökojale 

                                                           
86 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 122. 
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Vaade töökojale 
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Objekt 4.3.4. Ilmatsalu tellisetehase korsten (11) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Tellise tee 7, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on tellisetehase korsten, mille kõrvale on hiljem ehitatud tööstushooned.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Tellisetehase korsten on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Ilmatsalu tegutsemise algusaegadeks on märgitud 1879. aasta, kuid tellisetööndus oli 
siin tõenäoliselt olemas juba palju varem, kuna Mellini kaardil oli Ilmatsalu Ziegeley 
(tellisetehas) juba olemas. Alates 1931. aastast andis W.Knorring kõik oma õigused ja 
kohustused üle Jaan Ambergile, kes sai tehase omanikuks. 1945. aastal  võeti tehas 
riigi omandisse. 87  
 

 
Foto: Ants Tenno erakogu88 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
87 Haunmann, A., et al. 2011. Tartumaa pärandkultuurist. Tartu. Lk 158. 
88 Haunmann, A., et al. 2011. Tartumaa pärandkultuurist. Tartu. Lk 159. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade tellisetehase korstnale 

 
Vaade kompleksile 
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Objekt 4.3.5. Kaasiku talu (12) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Raba tee 10, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Talukompleksi põhjaosas on säilinud taluhoone, mida on renoveeritud, koos rehiga. 

Taluhoonest lõunas on ristpalkidest ait. Eluhoonest edela suunal on maakivist 
vundamendil palkidest laudahoone. Eluhoonest kagusuunal on puidust kuurid.  
Säilinud on osaliselt õunapuu aed, kompleksi ümbrisevad põlispuud.   

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kaasiku A-21, kinnistu 8056, 38ha (1939). Aastast 1933  talu omanik 
Oja, Arnold. 89 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade taluhoonele 

                                                           
89 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus 

„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade laudale 

 
Vaade aidale  

 
Vaade kuuridele 
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Objekt 4.3.6. Leetsi metsavahikoht (13) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Olmere, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi lõunaosas on säilinud endistest taluhoonetest ainult palkidest kõrvalhoone. 

Teised hooned ja rajatised antud hoonest põhja ja loode suunal on uuemad ehitised. 
Kompleksi ümbruses säilinud põlispuid. Rajatud taluni viiv hetkel veel suhteliselt noor 
tammeallee. 

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Säilinud kõrvalhoone on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt.  

Ajalugu Põline talukoht. Tähtvere mõisa maadest eraldatud Leetsi talukoht, Leetsi- 1190, 
omanikuks oli Puusaag, Jaan91. Talu hooned anti 1959.aastal Tartu Rajooni TSN TK 
otsusega üle Ühisjõud kolhoosile92.  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade säilinud kõrvalhoonele 

                                                           
90 EAA. 2381.2.8381  
91 ERA.1947.1.4941 
92 EAA.T-405.1.241 
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Objekt 4.3.7. Kärevere maanteesild (14) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kärevere sild, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on betoonist maanteesild, mis ei ole praegu enam kasutuses. Kõrvale on 

rajatud uus praegu kasutusel olev sild. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endine maanteesild on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt.  

Ajalugu Kuni 1923.aastani kasutati Tallinn-Tartu mnt-l Suur-Emajõe ülesõiduks parve, seejärel 
nn nahksilla tüüpi ujuvsilda, mis laevasõitu häirivana asendati 1928. aastal ühesildelise 
raudbetoon-konsooltalastiksillaga. Viimane purunes ehitusvigade tõttu. Ajutise 
puitsilla asendas 1936-37. aastal Soome firma OY Cyclop poolt ehitatud 
õõnesristlõikega taladega jätkuvtalasild, mis  II maailmasõjas purustati. Purustatud 
silla sambavundamentidele ehitati 1953-54 83m pikkune monoliitraudbetoonist sild. 
93 Vana Kärevere sild suleti, kui 1999. aastal avati kõrval liikluseks uus raudbetoonsild. 

 
Foto 1928.a varisenud sillast. 94 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
93 Raam, V. 1999. Eesti arhitektuur IV: Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Valgus. Lk 80. 
94 Rääsk, M. 2006. Eesti Sillad. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 139. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade sillale ülevalt 

 
Vaade sillale kõrvalt 
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4.4. Kandiküla 
Objekt 4.4.1. Koidu talu katse- ja sordiaed (15) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Ilmatsalu tee 19, Kandiküla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi põhjaosas on säilinud eluhoone, endise katseaia piir on raskesti aimatav. 

Säilinud on üle terve krundi vanu õunapuid, mis paiknevad praegu ka mitmel 
kõrvalasuval krundil.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Eluhoone koos säilinud õunaaiaga on väärtuslik kultuuripärandi 
objekt. 

Ajalugu 1929. aastal eraldas tollane Eesti Põllutööministeerium Tähtvere mõisa maadest 2,95 
ha maaad Aleksander Langele, kes seal katse- ja sordiaeda rajama hakkas. A.Lange 
sulest on ilmunud mitmeid aiandusalaseid artikleid ajakirjades ja ajalehtedes. Koidu 
talus aretas A.Lange välja üsna tuntud õunasordi „Koidu renett“. 95 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade vanadele õunapuudele 

                                                           
95 Haunmann, A., et al. 2011. Tartumaa pärandkultuurist. Tartu. Lk 162. 
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Vaade eluhoonele 
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Objekt 4.4.2. Savilaut (16) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Laikasküla tee 5, Kandiküla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud põline talukoht, mille edelaosas asub maakivist vundamendil 

savilaut. Hoovi keskosas on säilinud suur murd-kelpkatusega taluhoone koos 
abihoonega. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Laikasküla 5, kinnistu 2865, 42ha (1939.a). Põlistalu omanik Hermann, 
Vilhelmine. 96  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade savilaudale 

                                                           
96 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade talukompleksile 

 
Vaade taluhoonele 
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Objekt 4.4.3. Laegasküla talu (17) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Laikasküla tee 1 ja 1a;  

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud põline talukoht koos abihoonetega. Kompleksi kuulub hoovi 

põhjaosas asuv kivist sepikoda koos tallelaudaga, läänesuunal maakivist vundamendil 
heinakuur-rehi-laut, ida suunal maakivist kuivati-ait ning lõunas eluhoone 
(renoveeritud ja mõnevõrra ümber ehitatud taluhoone). Säilinud on palju põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Talukoht Laikasküla 4, kinnistu 2896, 38ha (1939.a) kuulus Soo, 
Oskarile. 97 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

 

                                                           
97 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
 Vaade kivist sepikojale koos tallelaudaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Vaade heinakuur-rehi-laudale  

 
Vaade kuivati-aidale, tagapool eluhoone 
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Olemasolevad fotod hoonete renoveerimisest 

 
Olemasolev talukoha plaan 
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Daatum heinakuur-rehi-lauda juurdeehitusest 
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4.5. Kardla küla 
Objekt 4.5.1. Teetööliste maja (18) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Silla, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi kaguosas on säilinud teetöölistele ehitatud maja, sellest loode suunale jäävad 

abihooned on lagunemas ja sisuliselt varemetes.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Hoone on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tööliste maja on ehitatud 1950. aastate alguses. 98 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade hoonele maanteelt 

                                                           
98 http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-
1133931925 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1133931925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1133931925
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Vaade hoonele hoovipoolt 

 
Vaade lagunevatele abihoonetele 
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Objekt 4.5.2. Mudaniku talu (19) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Mudaniku, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Krundi põhjaosas on säilinud savilaut ning sellest lääne poole jääv arvatavasti 
kunagine puidust elamu. Eluhoone pole säilinud, kompleksi on rajatud uus elamu. 
Krundi idaküljel on näha endise hoone maakivist varemete jäänused. Säilinud on 
põlispuid.   

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Savilaut on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Mudaniku A-49, kinnistu 5166, 48ha (1939.a). Omanik a. 1909. Kilk, 
Alfred, kes osales I maailmasõjas- ja Vabadussõjas. Talul suur viljapuuaed ja mesila, 
kasutati kaasaegset põllumajandustehnikat.99  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade savilaudale ja puidust hoonele 

                                                           
99 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 330. 
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Vaade savilaudale 

 
Vaade endisele maakivist hoone jäänustele 
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Objekt 4.5.3. Suda talu (20) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Suda, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi idaosas on säilinud rehielamu, sellest lääne poole jäävad kaks maakivist hoonet 

(üks on säilinud, ilmselt on olnud laut, teine hoone varemetes). Rehielamust edelas 
on säilinud saun. Krundil on säilinud põlispuid. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Männiku - 5, kinnistu 2763, 51ha (1939.a). Talu omanik Tisler, 
Marie.100 

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade laudale ja maakivist hoone varemetele 

                                                           
100 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
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Vaade rehielamule 

 
Vaade saunale 

 

  



70 
 

Objekt 4.5.4. Härra talu (21) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Härra, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi põhjapoolses osas on säilinud eluhoone, mida on osaliselt renoveeritud ja 

ümber ehitatud. Eluhoonest edelas on säilinud ait-laut-tall ning loodes väiksem 
abihoone. Säilinud on õunapuuaed ja põlispuud talukompleksi ümber. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Härra A-42, kinnistu 7368, 40ha (1939.a). Omanik Solba, Minna, 
väidetavalt Ilmatsalu metsavahi tütar. Talul oli suur viljapuuaed ja rohuniitja.101 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
101 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade ait-laut-tallile 

 
Vaade abihoonele 
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Objekt 4.5.5. Vana-Ratassepa talu (22) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Vana-Ratassepa, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud maakivivundamendil punasest tellisest tall (kohaline sõnul), mida 

on arvatavasti nõukogude perioodil ümber ehitatud. Kõrval asuval krundil on muud 
elu- ja abihoonet, eluhoonet säilinud ei ole.  

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Endine tall on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Ratasepa 8, kinnistu 2780, 37ha (1939.a). Omanik a. 1928 Tilga, Hugo, 
kes oli osalenud Vabadussõjas. H.Tilga oli tegev kohaliku tuletõrjujana.102 

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade tallile 

  

                                                           
102 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
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Objekt 4.5.6. Kulli ja Andrese talu, Kulli jahuveski (23) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Lageda, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud eluhoone, sellest edelas on säilinud endise jahuveski 

telliskividest hoone ja saun ja jahuveski hoone. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Jahuveski on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kulli - 10, kinnistu 2765, 61ha (1939.a). 1909. aastal sai talu 
omanikuks Laurits, Jaan, kellele kuulus veel talukoht Kõpla – 14 (89ha). Talul oli enda 
tarbeks jahuveski ja põllutöömasinate park. Jaan Laurits oli tegev seltsides.103 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade jahuveski hoonele 

                                                           
103 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 
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Vaade jahuveskile 

 
Vaade eluhoonele 
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Objekt 4.5.7. Veskioja talu (24) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kivi/ Kivimäe, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi lõunaosas on säilinud savilaut. Põhjaosas on ümber ehitatud hiljuti 

renoveeritud eluhoone, lisaks on krundil uuemaid abihooneid/rajatisi. Kompleksi 
ümber on säilinud põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Endisaegne suurtalu, Veskioja - 11, kinnistu 2836, 84ha (1939.a). Talu 
pidas Ottas, Andres.104 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
104 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade savilaudale 

 
Vaade kompleksile 
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Objekt 4.5.8. Võngri-Kulli talu ait (25) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Vengri, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

Lühikirjeldus Krundi lääneosas on säilinud ristpalkidest talu ait, mis on väga heas seisukorras. 
Eluhoonet ei ole säilinud, krundi keskosas asub uuem eluhoone.  Kompleksi ümbruses 
on säilinud põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Ait on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Võngri - 9, kinnistu 2769, 41ha (1939.a). Talu pidas Hint, Ida jt.105 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade aidale 

                                                           
105 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 



78 
 

 
Vaade aidale 
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Objekt 4.5.9. Sepa talu popsikoht (26) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kristjani, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi põhjaosas on säilinud maakivi vundamendil olev laut, mis on suhteliselt halvas 

seisukorras. Kompleksi lõunaosas asuv taluhoone on ümber ehitatud. Säilinud on 
üksikuid põliseid puid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Laut on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Seppa - 22, kinnistu 1596, 31ha (1939.a). Talu omanik Rästas, Liisa.106 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
106 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade laudale 

 
Vaade laudale 
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Objekt 4.5.10. Kardla talu (27) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Linda, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on taluhoone, mis on ümber ehitatud. Sellest edelas on säilinud 

suhteliselt heas seisukorras ait. Eluhoonest kirdes on savist ja palkidest lauda varemed 
ning lagunev saun. Lisaks on kompleksis uuem abihoone. Säilinud on üksikud 
põlispuud.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Ait on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kardla - 21, kinnistu 1294, 40ha (1939.a). Talu pidas Ije, Paul.107 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade aidale 

                                                           
107 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 
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Vaade lauda varemetele 

 
Vaade saunale 

 

  



83 
 

Objekt 1.5.11. Kardla radarijaam (28) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kardla baas, Kardla küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Objekt koosneb kahest osast, esimesed militaarvaremed asuvad Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa mnt poolses osas, suurem osa endise radarijaama varemetest asuvad eraldi 
kinnistul (Kardla baas), kuhu välitööde teostamisel läbipääs puudus (RMK läbikäigu 
keeld raiete teostamise ajal). 

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Radarijaama varemed on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Nõukogudeaegne militaarobjekt. Algne nimetus: õhukaitse raadiotehniline pataljoni 
radaripositsioonid ja komandopunkt 108 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
108 http://www.mil.hiiumaa.ee/xx/Tartu-Tahtvere-Kardla-radarijaam.pdf 

http://www.mil.hiiumaa.ee/xx/Tartu-Tahtvere-Kardla-radarijaam.pdf
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade lagunevatele militaarobjektidele Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt poolses osas 
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4.6. Märja alevik 
Objekt 4.6.1. ELVI sigimisbioloogia labor ja ümbritsev kompleks (29) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

 Aretuse 2; 4//4b; 6 , Märja alevik, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on lõuna poolses osas sigimisbioloogia labor ning idas katlamaja. Lisaks asub 

kompleksi põhjapoolses küljes palju uusehitisi (laudad jne).  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Hoonetekompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu 1947. aastal asutatud Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi peahoonele 
valmis juurdeehitus arhitekt Valve Pormeistri poolt 1985. aastal.109 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. 110 

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade sigimisbioloogia labori esiküljele 

                                                           
109 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 37. 
110 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 127. 
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Vaade sigimisbioloogia labori tagaküljele 

 
Vaade uusehitistele 
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4.7. Pihva küla 
Objekt 4.7.1. Peetsokilgi talu (30) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Risu tee 9, Pihva küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi idaosas asub eluhoone, millest kirdes ja kagus asuvad säilinud laudahooned. 

Lisaks on kompleksis palju teisi abihooneid (sh vanem palkidest saunahoone). Säilinud 
on põlispuid ja osalt õunapuuaeda.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Selle ostis 1887.aastal Mihkel Kam(m)a. 1912. aastal müüdi talu Juhan 
Puusempile, kes sai Eesti ajal põhitulu oma veskist (Risu veski). 1937. aastal müüdi talu 
Vassili Laanele, vendadele Otsmaadele ja Parmule. Ülekrohvitud suur palkmaja on 
ehitatud 1919. aastal. 111 

 
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2007.a.  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
111 Pärdi, H. 2009. Eesti taluhäärberid I. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 125. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

 
Vaade laudahoonele 

 
Vaade teisele laudahoonele 
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Objekt 4.7.2. Risu jahuveski (31) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Risu tee 3;5, Pihva küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud endine tellistest tootmishoone, millele on tehtud põhja suunal 

suurem juurdeehitus. Hoone on lagunemas (eelkõige eterniitkatus ja II korruse 
aknad).  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Jahuveski hoone on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tähtvere vallas asuv elektri jõul töötav Risu veski ehitati Pihvale 1930. aastate keskel. 
Veski omanik oli Johan Puusemp, kellel oli 1,8 ha maad ja kuivati. 1944. aastal veski 
natsionaliseeriti 112 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade veskihoone esiküljele 

                                                           
112 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 112-114. 
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Vaade veskihoone tagaküljele 
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Objekt 4.7.3. Kemendi Omano talu (32) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Metsakikka tee 2, Pihva küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud viiest hoonest koosnev talukompleks, koos krundi edelaosas asuva 

eluhoonega, maakivist vundamendiga endise savilauda, sauna ja aidaga. Säilinud on 
põlispuid ja õunapuuaed.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kemendi Omano - 30, kinnistu 2771, 29 ha. Taluomanik aastal 1921 
oli Kippasto Johannes, kes osales I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Aastast 1937 pidas 
talu Püttsepp, Voldemar, kes osales Vabadussõjas.113 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
113 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 330-333. 
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Vaade endisele laudale 
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Objekt 4.7.4. Metsa-Kikka talu (33) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kikka tee 9, Pihva küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas asub endine eluhoone, mida on täielikult renoveeritud, sellest lääne 

suunal on ehitatud uus abihoone. Endine palkhoone eluhoonest kagusuunal on 
varemetes. Säilinud on palju põlispuid.  

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-21%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kikka-31, kinnistu 2798, 64ha. (1939.a). Aastast 1912 pidas talu Kama, 
Johannes, kes osales I maailmasõjas. J. Kama oli tegev vallavolikogus ja tuletõrjes, 
harrastas muusikat, osales seltsielus.114 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
114 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 
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Vaade varemetes saunale 
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Objekt 4.7.5. Kottiko rehielamu (34) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Pihva tee 20, Pihva küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas asub endine rehielamu, mida on aja jooksul ümber ehitatud ning mis 

on ka praegu renoveerimisel. Eluhoonest kirdes ja edelas uuemad abihooned. Krundil 
asuv üksikuid põlispuid. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Rehielamu on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu 

 
Foto rehielamust115  

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade rehielamule 

 

  

                                                           
115 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=rehemaja&action=view&id=684 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=rehemaja&action=view&id=684
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4.8. Rahinge küla 
Objekt 4.8.1. Silla talu (35) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Silla, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud eluhoone, mida arvatavasti on ümber ehitatud. Säilinud 

on kaguosas vana saun ja põhjaosas on rajatud uuem abihoone. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Silla A-64. Kinnistu 9756, 13Ha, talu omanik Juhan Rohtla.116 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade talukompleksile 

                                                           
116 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade talukompleksile 

    
Vaade saunale                                               
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Objekt 4.8.2. Kulli talu (36) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kulli tee 11; 7 , Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi lääneosas on säilinud eluhoone, mida on osaliselt renoveeritud. Eluhoonel on 

säilinud ilusaid detaile. Krundi lõunaosas asuvad endise sauna varemed. Eluhoonest 
kirdes on säilinud laut, eluhoonest ida suunal on rajatud erinevaid abihooned ja 
rajatisi. On säilinud põlispuid. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Selle ostis 1884. aastal Ado Reimann, kes müüs selle 1906. aastal Mart 
Lindaule. Enne 1940ndat aastat vahetusid mitmed peremehed, peale sõda läks talu 
kohaliku majandi kätte ja siin olid tööliste korterid. Historitsistlike joontega suur L-
kujuline ülekrohvitud kivimaja on ehitatud ilmselt 20. sajandi alguses. 117 

 
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2007.a. 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
117 Pärdi, H. 2009. Eesti taluhäärberid I. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 114. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

 
Vaade detailidele 

 
Vaade säilinud laudale 



100 
 

 
Vaade eluhoone seinal asuvale tahvlile 

 
Vaade varemetes saunale 
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Objekt 4.8.3. Kannika talu (37) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Tuuleniidu tee 2, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

  
Lühikirjeldus Krundil edelaosas on säilinud taluhoone, mida on renoveeritud ning krundile on 

rajatud mitmeid uuemaid elu- abihooneid. Arvatavasti on endine talukoht jagatud 
kunagi mitmeks krundiks. Säilinud on põlispuid. 

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Kannika - 68, kinnistu 2795, 75ha (1939.a). Aastast 1930 pidas 
suurtalu Lemmats, Miili.118 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade talukompleksile 

                                                           
118 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 



102 
 

 

Objekt 4.8.4. Tähtvere vallamaja (38) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Ilmatsalu tee 74, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud endine vallamaja hoone, mida on aja jooksul ümber ehitatud ja mis 

praegu on kasutusel kauplusena/kontorina. Hoonet ümbritsevad põlispuud.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endine vallamaja hoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tähtvere vana vallamaja põles 6. septembril 1891. Tähtvere uus vallamaja pühitseti 
3.augustil 1892. Kohalik omavalitsus töötas selles hoones 1966. aastani. Parast seda 
asus sinna Tartu näidissovhoosi Rahinge osakonna kontor. Praegu asub seal 
kauplus ning AS Tartu Agro kontor. Vallakirjutajana on siin tootanud Karl-Eduard Sööt 
(parast 1881. aastat), mis oligi tema esimeseks töökohaks. 119 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade endise vallamaja esiküljele 

                                                           
119 Tamm, E., Kimmel, T. 2010. Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870-1991. Käsikiri. Lk 123. 
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Vaade endisele vallamajale koos põlispuudega 

 

  



104 
 

Objekt 4.8.5. Maddi talu (39) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Maddi, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud kelpkatusega taluhäärber, mida on renoveeritud. Säilinud 

on sellest ida suunal asuv ristpalkidest ait, mille otsas on savilaut. Säilinud on aidas 
lõunas asuv kivikelder. Krundil põhja- ja läänesuunal rajatud abihooneid. Säilinud on 
põlispuid.   

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Selle ostis 1884. aastal Jaan Adler. Kuni 1926. aastani pidas seda tema 
poeg Peeter. Nõukogude ajal kuulus talu Tartu sovhoosile. Elumaja ehitati umbes 
1939. aastal, see on praeguseks ajaks suuresti ümber ehitatud. 120 

 
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2003. 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
120 Pärdi, H. 2009. Eesti taluhäärberid I. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 120. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade taluhäärberile ja keldrile 

 
Vaade aidale koos tuulelipuga 
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Objekt 4.8.6. Joosepi talu (40) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Oja tee 1, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud eluhoone, eluhoonest läänes on Eesti Vabariigi aegne 

kelder ning säilinud tall (praegu kasutusel puukuurina). Eluhoone on ümberehitatud. 
Säilinud on põlispuid. Endise lauda kohale on rajatud garaaž.   

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,  Joosepi - 12, kinnistu 2781, 83ha (1939.a). Talu peremees oli Vosmi, 
Karl.121 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele ja põlispuudele 

                                                           
121 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 
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Vaade keldrile 

 
Vaade tallile 
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Objekt 4.8.7. Väike-Lõuna popsikoht (41) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Oja tee 13a; 13, Tartu linn, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud eluhoone koos põhja suunal asuvate arvatavasti 

nõukogudeaegne aegsete abihoonetega ning maakivist kelder. Säilinud on põlispuid. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Klause - 17a, kinnistu 4594, 33ha (1939.a). Aastast 1922 talu omanik 
Paama, Oskar, kes oli osalenud Vabadussõjas. Talul oli suur viljapuu- ja marjaaed.122 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
122 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade kompleksile 
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Objekt 4.8.8. Klause talu (42) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Lõuna tee 5; 7, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud kaks eluhoonet, mida on osaliselt renoveeritud. Üks neist on L 

kujulise põhiplaaniga maakivihoone, teine puit murd-kelpkatusega hoone, mis 
osaliselt renoveeritud. Kirde suunal asuv laut suuremas osas hävinenud, säilinud 
vundament. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Klause - 17, kinnistu 2782, 51ha (1939.a). Talu peremees Luksep, 
Aleksander. 123 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade elumajale ja lauda varemetele 

                                                           
123 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 
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Vaade elumajale 

 
Vaade kompleksile 
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Objekt 4.8.9. Kõpla talu (43) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kõpla tee 1; 3; 5, Rahinge küla, Tartu linna, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi kaguosas on säilinud eluhoonele, mis on renoveerimisel. Säilinud on sellest 

loode suunal asuvad savilaut ja ümberehitatud abihoone (varem olnud taluküün, mis 
ehitati NL ajal juurvilja-sööda hooneks). Säilinud on maakivikelder ja puitraketega 
salvkaev krundi keskosas. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Kõpla - 14, kinnistu 2800, 89ha (1939.a). Talu omanik Laurits, Jaan.124 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
124 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 
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Vaade savilaudale 

 
Vaade endisele taluküünile 
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Objekt 4.8.10. Mart Paama sünnitalu (44) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Paama, Rahinge küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud maakivist vundamendil abihoone. Esialgset eluhoonet ei ole 

säilinud, krundil asuvad uued elu- ja abihooned. Säilinud on põlispuid.   

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Kompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Eesti odaviskaja ja treeneri Mart Paama (1938-2006) sünnitalu. 

 
Foto kunagisest taluhoonest, Ü.Sokk erakogu 125 

 
Odaviskaja M. Paama a. 1960-1969. 126 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
125http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=88
4631925 (20.02.2019) 
126ESM F 203:293/B 1709 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=884631925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=3;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=884631925
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 
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4.9. Rõhu küla 
Objekt 4.9.1. Rõhu kool (45) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Meeri tee 40, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi idaküljel on säilinud endine koolihoone, mis hetkel on kasutusel elamuna. 

Eluhoonest loodes olev endine saun on likvideeritud ja asendatud uue palksaunaga. 
Lisaks asub krundi uuemaid abihooneid. Kompleksi ümbruses on säilinud põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endine koolihoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Pärast II maailmasõda oli Rõhu 6 kl kooli direktoriks P. Rahumäe ning koolis õppis ligi 
poolsada last. 1992.a. omandireformi seaduse alusel taotles kooli tagasi Tähtvere 
vallavalitsus. 127 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade endisele koolihoonele 

                                                           
127 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 109-110. 
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Vaade uuele saunale 

 
Vaade kompleksile 
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Objekt 4.9.2. Põltsamaa talu (46) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Meeri tee 5;7, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Endine talukoht on jagatud kaheks krundiks. Meeri tee 7 krundil on säilinud endine 

savist ait, endine laudahoone on likvideeritud. Endine eluhoone on ümber ehitatud, 
kompleksis on uuemaid elu- ja abihooneid. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Saviait on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Põltsamaa - 47, kinnistu 2837, 61ha (1939.a). Talu omanik Kerge, 
Peeter.128 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade aidale 

                                                           
128 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 330. 
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Vaade aidale 
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Objekt 4.9.3. Palu metsavahikoht (47) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Palu, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil, keset põldu on säilinud elamu ja saun ning kivikelder. Säilinud on põlispuid, 

talukompleksini viiv tee puudub (on üles küntud), krundil on mitmeid varemeid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Kompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Palu A-64, kinnistu 5718, 28ha (1939.a). Talu omanik Mauer, Anna.129 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
129 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

 
Vaade eluhoonele 
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Objekt 4.9.4. Lina talu (48) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Pakla tee 2, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on rajatud uus eluhoone. Ehitatud on sellest põhja suunal uusi 

abihooned. Säilinud on edela suunal savilaut ja lõuna pool asub vana saun. Säilinud on 
mõned põlispuud, näha on jälgi mitmete põlispuude likvideerimisest. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Savilaut koos saunaga on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Linna - 50, kinnistu 5871, 41ha (1939.a). Omanik Oberpal, Diokisi.130 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade elu- ja abihoonetele 

                                                           
130 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade kompleksile 

 
Vaade saunale 
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Objekt 4.9.5. Pakla talu (49) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Küti tee 1, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud eluhoone, mis on väga kehvas seisukorras. Veranda kohal 

on säilinud päikeseratas. Elumaja renoveerimine on pooleli. Taluhoonest edelas on 
säilinud savilaut, mida on renoveeritud 2000. aastal ja küün lauda otsas 2005. aastal. 
Säilinud on osaliselt põlispuid. 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Pahkla - 51 kinnistu 2792, 63ha (1939.a). Talu omanik Ungerson 
Johanna.131 
Praeguse omaniku sõnul oli suur talu, millel kuivati ja ait jms abihooned, mis 
likvideeriti kolhoosiajal, mil talus elas mitu töölisperekonda (vestlus 18.04.2019).  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoone verandale 

                                                           
131 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
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Vaade laudale ja küünile 

 
Vaade eluhoonele 

 

  



126 
 

Objekt 4.9.6. Võngri Sarau talu (50) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Võngri Sarau, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil säilinud eluhoone on renoveerimisel, säilinud on sellest edelas asuv puidust 

ait ja loodes asuv savilaut. Õuel on säilinud vana veskikivi. Lisaks on  kompleksis 
uuemaid abihooneid. Säilinud on põliseid puid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Võngri Saran - 37, kinnistu 2788, 48ha (1939.a). Talu alla kuulus ka 
veski. Talu omanik Sütt, August.132 
Praeguste omanike sõnul on talu rajatud 1860. aastal (vestlus 18.04.2019).   

 
Fotod: E.Müür erakogust133  

                                                           
132 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
133 http://www.eelis.ee/default.aspx?state=4;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-
1613731925 (20.02.2019) 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=4;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1613731925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=4;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1613731925
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Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade aidale 

 
Vaade laudale 
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Vaade eluhoonele 

 
Vaade endisele veskikivile, daatumiga 1860 
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Objekt 4.9.7. Rõhu meierei ja juustutööndus (51)  
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kesk-Rõhu tee 2, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 

 

Lühikirjeldus Krundil on säilinud ümberehitatult kunagine meierei ja juustutöönduse hoone. 
Hoonest kirdes on endise sauna/elumaja varemed.   

 

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Hoone on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

 

Ajalugu Selle rajas Eesti Vabariigi ajal Gustav Leis, kes maad ostis selleks Võngri Sarau 
peremehelt. Tal oli siin juustutööstus, kauplus, sealaut, saun, rehepeksumasinad ja 
palju muud. Nõukogude ajal tehti siin ka suitsujuustu. 134 

 
Foto: E.Müür erakogu135  

 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

 

                                                           
134http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=54
7931925 (20.02.2019) 
135http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=54
7931925 (20.02.2019) 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=547931925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=547931925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=547931925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=5;294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=547931925
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade hoone esiküljele 

 
Vaade hoone tagaküljele 

 
Vaade sauna/elumaja varemetele 
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Objekt 4.9.8. Kirassaare talu (52) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kirassaare tee 10, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on eluhoone, mida on ümber ehitatud. Säilinud on kivikelder ja Eesti 

Vabariigi aegne saun. Laut on likvideeritud, suitsusaun on varemeis. Säilinud on 
põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Kirassaare - 43b, kinnistu 4003, 45ha (1939.a). Talu omanik Püttsepp, 
Mart, kooliõpetaja ja seltskonnategelane. Talul oli suur õunapuu- ja marjaaed.136 
Praeguste omanike sõnul ehitati eluhoone (palkmaja) 1970ndatel ümber (vestlus 
18.04.2019). 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
136 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 333. 
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Vaade saunale 
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Objekt 4.9.9. Võngri Karuse talu (53) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Õunaaia tee 3, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud EV aegne kelpkatusega eluhoone, sellest kagu poole jääva 

abihoonega. Säilinud on palju põlispuud. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Talukoht Võngri Karuse - 39, kinnistu 3828, 40ha (1939.a). Talu 
omanik Oks, Minna.137 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
137 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade eluhoonele 
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Objekt 4.9.10. Larundi talu (54) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Võngri tee 4, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud suhteliselt halvas seisukorras taluhäärber. Sellest loodes 

on säilinud savist laudahoone, mille otsas on maakivist kelder. Säilinud on põlispuud.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. 1887. aastal ostis selle talu M.Normann ning see läks oksjoniga 1891. 
aastal J.Padernikule. 1931. aasta lõpuks valmis kõrge plekk-katusega puust maja. 
1938. aastal sai talu omanikus tema poeg K.Padernik. Nõukogude ajal pere küüditati 
ning taluhooned läksid kohaliku väikekolhoosi ja hiljem Tartu Näidissovhoosi 
käsutusse. 1990. aastal  tagastati talu pärijatele.138   

 
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2006.a. 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
138 Pärdi, H. 2007. Eesti taluhäärberid II. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk. 138. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade laudale ja keldrile 

 
Vaade kompleksile 

 
Vaade kompleksile 
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Vaade taluhäärberile 
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Objekt 4.9.11. Jüri-Rahva talu ait (55) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Massakese, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud osaliselt renoveeritud ja arvatavasti ka mõnevõrra ümberehitatud 

ait.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Ait on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. „Jüri-Rahva“ talu koht Jõksi - 42, 54ha (1939.a). Aastal 1912 oli talu 
omanik Jõks, Eduard, kes osales I maailmasõjas ja Vabadussõjas, oli tegev 
tuletõrjujana. Talul suur viljapuu- ja marjaaed. 139Talus kasvas üles laulja, ja pedagoog, 
Eesti NSV teeneline õpetaja Rudolf Jõks (1896-1979).140 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade aidale 

  

                                                           
139 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 329. 
140 Rajalo,I. 2013. Fotomeenutusi Tähtvere valla minevikust. Tähtvere Vallavalitsus. lk. 62 



139 
 

Objekt 4.9.12. Lemmatsi talu (56) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Asusilla tee 2a; 2, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi loodeosas on säilinud heas seisukorras eluhoone. Sellest põhjapool on säilinud 

maakivist vundamendil olev laut, ait on likvideerimisel. Lisaks on krundil uuemaid 
abihooneid, säilinud on põlispuid. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Objekt on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Lemmatsi - 32, kinnistu 2871. 60ha (1939.a). Talu pidas Oja, Jaan. 141 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

                                                           
141 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 332. 
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Vaade laudale 

 
Vaade aidale 
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Objekt 4.9.13. Saariku talu (57) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Saariku, Rõhu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil ei ole säilinud kunagist eluhoonet, kompleksi keskosas on rajatud uus 

eluhoone. Sellest idas on säilinud savilaut ja kagusuunal palkidest ait/eluhoone. 
Säilinud palju põlispuid. Säilinud osaliselt põline viljapuuaed.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Talukompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Saariku - 90, kinnistu 2788, 13ha (1939.a). Talu pidas Võngerfeldt, 
August. 142 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade laudale ja aidale 

                                                           
142 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
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Vaade kompleksile 
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4.10. Tüki küla 
Objekt 4.10.1. Ilmatsalu algkool (58) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kooli-Küti, Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on kunagine koolihoone, mis praegu kasutusel ümberehitatud elamuna. 

Säilinud on hoovil vanu õunapuid. Krundil koolihoonest ida ja kirde suunal ka mitmeid 
uusi hooned ja rajatisi.   

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endine koolihoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tegemist on kunagise koolihoonega, kus asus 2-klassiline algkool 1 õpetajaga. 143 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade endise koolihoone esiküljele 

                                                           
143 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 14. 
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Vaade endise koolihoonele hoovi poolt 
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Objekt 4.10.2. Hõnguvõtja talu (59) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Õngu tee 15, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on huvitava arhitektuuriga taluhäärber. Kõrvalhooned on likvideeritud (näha 

mõningaid säilmeid võimalikest kõrvalhoonete varemetest). Majast ida suunal 
säilinud mõningaid vanu õunapuid. Taluhäärberist lõuna suunal on kasutusel olevad 
rajatised.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Taluhäärber on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu 

 
Foto Piiskop Jakob Kuke sünnitalust, pärast Gustav Ostrati tehtud ümberehitusi. Aeg 
1926-1930. 144   
1896.a ostis selle talu Gustav Ostrat, kes oli pikemat aega abivallavanem. 1927 a 
ehitati kivikatusega elumaja, mis oli tema poja arhitekt Johann Ostrati kavandatud. 145 

  
Foto taluhäärberist, H.Pärdi, 2007.a. 

                                                           
144 EAA.2264.1.17.28 
145 Pärdi, H. 2009. Eesti taluhäärberid I. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 103. 
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Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade taluhäärberi esiküljele 

 
Vaade taluhäärberi tagaküljele 
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Vaade kõrvalhoonete säilmetele 
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Objekt 4.10.3. Savikoja rehi ja moonamaja (60) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Savikoja, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil kaguosas on säilinud mõisaaegne ait-rehi, kooguga kaev krundi keskosas 

osaliselt säilinud, krundi keskosas endine moonamaja. Endisest elamust lääne suunal 
on rajatud uus eluhoone (jälgides talukompleksi planeeringut).  Krundil keldri 
varemed ja uuem abihoone. Säilinud vanu põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põlistalu. Talu koht Savikoja A-1, kinnistu 5764, 24ha (1939.a). Talu omanik aastast 
1931. Randoja, Aleksander. Osales I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Talul oli suur 
viljapuuaed ja mesila 146 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
146 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 333. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade moonamajale 

 
Vaade koogukaevule ja põlispuule 

 
Vaade arvatavatele keldri varemetele koos taustal asuvale ait-rehile 
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Objekt 4.10.4. Ilmatsalu metsnik (61) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Koopamäe, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil säilinud loode osas ehitatud hoone (endine metsavahi ametikordoni), millele 

on tehtud hilisem juurdeehitus. Kompleksi kuulub lõuna suunal asuv laut/tall, mis on 
säilinud. Hävinenud on üks kõrvalhoone tiikide keskel. Säilinud on põlispuid.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Kompleks on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Talu praeguse omaniku sõnul on metsavahi ametikordon ehitatud 1870ndal aastal 
ning sellele on 1921. aastal tehtud juurdeehitus (vestlus 24.04.2019).  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade endisele metsavahi ametikordonile 
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Vaade laut/tallile 

 
Vaade tiikide keskel asuvale hävinenud kõrvalhoone varemetele 

 
Pilt ametigordoni küljes asuvale metsniku sildile 
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Objekt 4.10.5. Tüki karjamõis (62) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Ojaääre 21, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi põhjaosas on säilinud karjamõisa häärber koos kolme kõrvalhoonega 

(maakivilaut, saun, abihoone) ja suur hulk endisi põlispuid. Säilinud on paisjärvelt 
ilusad vaated karjamõisale, Ilmatsalu teelt on vaade karjamõisale piiratud.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Mõisakompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tüki mõis oli Tähtvere mõisa karjamõis. 147 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade Tüki mõisa peahoonele 

                                                           
147 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk 94. 
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Vaade mõisakompleksi hoonetele 

 
Vaade mõisakompleksi hoonetele 

 
Vaade mõisakompleksi hoonetele 
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Vaade mõisakompleksi hoonetele 
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Objekt 4.10.6. Tüki vesiveski (63) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Ojaääre 21; 26, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi lõunaosas asub suhteliselt heas seisukorras endine vesivesi hoone. Hoone ees 

asub vana veskikivi. Hoonele avanevad ilusad vaated paisjärvelt. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Vesiveski on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tüki mõisakompleksi kuulunud vesiveski on ehitatud 19. sajandi teisel poolel148.   
1916. aastal ostis Tähtvere mõisalt Tüki vesiveski Jaan Lätti, kes andis 1934. aastal selle 
tütremehele Ado Partsile. Jahuveski tegutses veel 20. sajandi esimesel poolel149. 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade vesiveskile ja Tüki paisjärvele 

                                                           
148 Suuder, O. 1977. Tüki mõis. Inventariseerimine. ERA.T-76.1.15006 
149 Rajalo, I. 2013. Tähtvere vallast aastani 1950. Tähtvere Vallavalitsus.  Lk 13,111. 
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Vaade vesiveski hoonele 

 
Vaade säilinud veskikivile 
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4.11. Vorbuse küla 
Objekt 4.11.1. Vorbuse rüütlimõis (64) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Tiigi ring 1; 1//3, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Mõisakompleksis on mõisa häärber ümber ehitatud, hoone on kasutusel eluhoonena. 

Säilinud on väga ilus mõisa park tiigiga, kus on väga palju põlispuid ning ilusaid vaateid. 
Säilinud on auring kunagise mõisahäärberi ees ja tallid ning muud abihooned. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Mõisakompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Vorbuse mõis oli endine rüütlimõis (saksa k. Vorbushof, varem Fohr, Nonnertshof, 
Vorhof, teateid aastast 1582). Vorbuse mõisal oli Vanaaseme (Friedrichsberg) 
karjamõis.150 Mõisa täpsem ajalugu on kirjeldatud valla asustusajaloolises ülevaates 
(Ptk 2). 

 
Foto: Tartumaa muuseum151 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
150 Rosenberg, T., Oja.T. 1994. Eesti mõisad. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu, Olion. Lk 98. 
151 Haunmann, A., et al. 2011. Tartumaa pärandkultuurist. Tartu. Lk 157. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade mõisa peahoone asukohal asuvale elamule 

 
Vaade pargile 
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Vaade pargi tiigile 

 
Vaade mõisa abihoonetele 

 
Vaade mõisa abihoonele (arvatavasti tall) 
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Vaade mõisa abihoonele (arvatavasti tall) 
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Objekt 4.11.2. Mihkel Kase kodutalu, haud ja kaseallee (65) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kalamaja, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Säilinud on väga ilusaid vaateid pakkuv kaskedest allee Mihkel Kase kodutaluni.  

Kodutalu on mõnevõrra ümber ehitatud. Kodutalu vahetusläheduses asub Mihkel 
Kase puude vahel asuv haud.  Endise kodutalu ümbruses on säilinud palju põlispuid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Kompleks(sh allee) on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Eesti arstiteadlase, prof. Mihkel Kase (1903-1968.a) kodutalu - Kalamaja  A-15. 
Aastatel 1948-1956 oli M. Kask represseeritud ja majapidamine läks 1954. aasta 
Rajooni TSN TK otsusega  Tähtvere küla TSN TK bilanssi. 152 

 
Foto Mihkel Kase kodutalule. 153 

                                                           
152 EAA.T-405.1.113 
153 http://www.eelis.ee/default.aspx?state=8;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-
1597431925 (20.05.2019) 

 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=8;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1597431925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=8;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-1597431925
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Foto Mihkel Kase hauale (H.Joonuks 1976). 154  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kodutalu asukohale 

                                                           
154https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-
786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=19 (20.05.2019) 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=19
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary-collection-786&filter%5Bcounty%5D=23899&filter%5Bparish%5D=24780&page=19
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Vaade hauale 

 
Vaade kaskede alleele 
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Objekt 4.11.3. Kivisäki talu (66) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Kivisäki, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on ümberehitatud taluhoone, sellest kirde suunas asub säilinud 

maakivist vundamentidel tall, laut ja ait ning kuur. Tall ja laut on ehitatud vanaaseme 
tellisetehase tööstuse kividest. Säilinud on üksikuid vanemaid puid.  

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Säilinud abihooned on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht, Antsu - A3, kinnistu 234, 17ha (1939.a). Talu omanik Kivisäkk, Hans, 
kellele kuulus veel teinegi talukoht Kivi Säki – A19, 14ha.155 Praeguse omaniku sõnul 
oli taluhoones kolhoosi kontor. Omanik Hans Kivisäk sai talu vabadussõja teenete eest 
ja andis talu edasi oma vennale Viktorile (25.04.2019).  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

 

                                                           
155 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 330. 
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade eluhoonele 

 
Vaade laudale 

 
Vaade tallile 
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Vaade ait-kuurile 

 
Vaade kompleksile 
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Objekt 4.11.4. Vorbuse kõrts (67) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Vanaveski, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi edelaosas on säilinud endine puidust kelpkatusega kõrtsihoone, sellest lääne 

suunas asub säilinud ristpalkidest abihoone. Säilinud on üksikuid vanemaid puid. Siin 
asus endine mõisa sepikoda. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Endine kõrtsihoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Kõrtsihoone on ehitatud 19. sajandi alguses ja on praegu veel alles. Sepikoda hävinud. 
Siin oli Vorbuse kõrts ja tehti ka sepatööd. 156 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
156 http://www.eelis.ee/default.aspx?state=6;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-
342431925 (20.02.2019) 

http://www.eelis.ee/default.aspx?state=6;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-342431925
http://www.eelis.ee/default.aspx?state=6;-294849174;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-342431925
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Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade endisele kõrtsihoonele 
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Objekt 4.11.5. Vanaaseme tellisetehas ja karjamõis (68) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Vanaaseme tee 3, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud tellisetehase juurde kuulunud hoone, mis on suhteliselt halvas 

seisukorras. Osa majast on renoveeritud. Säilinud üksik põlispuu.   

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Hoone on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Talu osteti 1870. aastal Jaani Kirsi poolt, kes müüs selle 1876. aastal Jaan Mattole. 
1913. aastal ostis talu Ellinor von Pistohlkors, kes müüs 1918. aastal talu ja selle juurde 
kuuluva tellisetehase vendadele Karl ja Heiich Veskile ning Johan Kaarnale. 
Omanäoline tellismaja, mis mõnedel andmetel on ehitatud 1927. aastal. Pärast sõda 
oli siin Vorbuse tellisetehase kontor ja korterid, hiljem läks hoone majandi kätte. 157 

 
Foto taluhäärberile, H.Pärdi, 2002.  

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 

                                                           
157 Pärdi, H. 2009. Eesti taluhäärberid I. Kirjastus Tänapäev. Tallinn. Lk 134. 



170 
 

Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade hoonele 

 
Vaade hoonele  

 
Vaade hoonele 
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Objekt 4.11.6. Rästa talu (69) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Rästatalu, Vorbuse küla, tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud maakivist vundamendil abihoone, kunagi eluhoone pole 

säilinud, ehitatud on uus eluhoone koos abihoonetega. Säilinud üksikud vanemad 
puud.  

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Maakivist abihoone on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht. Talukoht Rästa - 7, kinnistu 835, 51ha (1939.a). Talu omanik Matto, 
Johan. 158 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade maakivist vundamendil abihoonele 

                                                           
158 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 331. 
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Objekt 4.11.7. Marguse talu (70) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Uue-Marguse, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi lääneosas on säilinud kaks savist abihoonet (arvatavasti laut ja tall). Eluhoone 

on ümber ehitatud. Lisaks on krundil uuemaid abihooneid. Säilinud üksikud vanemad 
puud.  

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Savist abihoone on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,  Marguse, kinnistu 1290, 43ha (1939.a). Põlistalu omanik Ratnik, Liine. 

159 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
159 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade savist abihoonetele 
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Objekt 4.11.8. Sovhoosi laut (71) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Karupoja, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud tellistest sovhoosi laut, mis on rahuldavas seisukorras.  

Väärtushinnang Rahuldavalt säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 21-50%. Laut on väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Tartu näidissovhoosi (1961-1999.a) Vorbuse osakonna loomalaut. Majandil oli eesti 
punase veise tõufarm, Vorbusel asus veiste jõudluspärilikkuse katsejaam.160 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade laudale 

                                                           
160 ENE, 7.kd, 1975, lk. 489. 
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Vaade laudale 
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Objekt 4.11.9. Kivistiku talu (72) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Ala-Kivistiku, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundil on säilinud piklik abihoone maakivist vundamendil, idas asub teine abihoone. 

Kõrval asuval krundil on uuem eluhoone, arvatavasti on endine talukoht jagatud 
kaheks krundiks. Talukoha ümbruses on säilinud põlispuid. 

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Kivistiku - 10, kinnistu 1291, 39ha (1939.a). Põline talukoht. Talu 
kuulus Rosenberg, Elisabethile. 161 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade kompleksile 

                                                           
161 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 334. 
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Vaade abihoonetele 
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Objekt 4.11.10.Uustalu talu (73) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Uuetoa, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi põhjaosas on säilinud taluhoone, sellest lääne suunal on abihooned. Laut on 

likvideeritud. Säilinud on põlispuid, taluni viib puude allee, mis peaks säilitatama. 

Väärtushinnang Halvasti säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on 
säilinud 0-20%. Talukompleks on vähese väärtusega kultuuripärandi objekt.  

Ajalugu Põline talukoht, Uuetalu, kinnistu 2575, 38ha (1939.a). Talu omanik Pungar, 
Voldemar.162 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade taluhoonele 

                                                           
162 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 333. 
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Vaade abihoonetele 

 
Vaade taluni viivast alleest 
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Objekt 4.11.11. Soomeküla-Johani talu (74) 
Aadress ja 
asukohakaart 
(Maa-ameti 
Geoportaal) 

Soomeküla-Johani, Vorbuse küla, Tartu linn, Tartumaa 

 
Lühikirjeldus Krundi keskosas on säilinud taluhoone ja edelas ristpalkidest ait, taluhoonest lääne 

pool on säilinud lauda varemed ja loodes maakivikeldri varemed (renoveerimisel). 
Säilinud osa õunapuuaiast. Taluhoone rehielamu on varemetes. Säilinud on põlispuid. 

Väärtushinnang Hästi säilinud kultuuripärandi objekt. Objekti esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 
51-90%. Talukompleks on väga väärtuslik kultuuripärandi objekt. 

Ajalugu Põline talukoht,   Soomeküla Juhan - 18, kinnistu 1293, 69ha (1939.a). Talu omanik 
Toom Helene jt. 163 

Fotod 
varasemast 
ajast (EELIS) 

 
Käesolevat 
olukorda 
fikseerivad 
fotod  

 
Vaade lauda varemetele 

                                                           
163 Lilles, I., Peda, A., Selgis, A., Sepp, E. 1939. Eesti Talundid: Tartumaa. Eesti Põllumajanduslik kroonika. Kirjastus  
„Raudvara“. Tartu. Lk 335. 
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Vaade renoveeritavale maakivikeldrile 

 
Vaade aidale 

 
Vaade taluhoonele 
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Vaade rehielamu varemetele 
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5. Miljööväärtuslikud alad ja -üksikobjektid 

5.1. Miljööväärtuslikud alad 

5.1.1. Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Haage kirikumõis ja selle lähiümbrus (1) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Haage kirikumõisa 

asukoht (eluhoone ja kuivati) koos Vana-Viljandi maanteelõiguga.  
 

 
 
Säilinud on kirikumõisa puidust voodriga hoone koos maakividest ja 
punasest tellisest keldri ning kuivatiga ja suurte põlispuudega.   
 
Põlispuud ja kirikumõisaaegsed hooned, koos kõrvalasuva Vana-Viljandi 
maantee ajaloolise teelõiguga, iseloomustavad 19. sajandi maastikulist 
miljööd. 

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Säilitada tuleb mõisahoone ja mõisa kuivati (hoone maht, katuse tüüp, 
katuse harja- ja räästajoon), korrastada hoonete algne viimistlus. 
Kahjustatud laudiselaudade väljavahetamisel tuleb kasutada sama laiuse 
ja profiiliga laudu. Kahjustatud telliste väljavahetamisel tuleb kasutada 
sarnast punast tellist. Vajadusel asendada maakivist kivid uutega.  
 
Seinte soojustamisel tuleb säilitada algsed proportsioonid (avade asetus 
välisseina suhtes, katuseräästa laius), restaureerida ehitusaegsed uksed 
ja aknad, fassaadidel säilitada või taastada kõik algsed dekoratiivsed 
detailid. Uuendamise vajaduse korral tuleb vastavad detailid teha samast 
materjalist, sama kujunduse ja profiilidega. Kui hoone algsed 
(ehitusaegsed) detailid ei ole säilinud, tuleb uute detailide valmistamisel 
võtta aluseks algne projekt, inventariseerimisjoonised või ajalooline foto, 
nende puudumise korral lähtuda piirkonnas säilinud sama ajastu 
detailide kujundusest. Algse ehituskonstruktsiooni asendamine algsest 
erinevaga on õigustatud juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada hoone 
edasist säilimist. 
Keelatud on plastikust, puitalumiiniumist, metallist ja muudest 
ebatraditsioonilistest materjalidest välimised avatäited. 
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Hävinenud või lammutada lubatud miljööväärtusliku hoone asemele 
tuleb uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus ja lähtuvalt endisest 
ajalooliselt kujunenud krundijaotusest. Mitteeluhoonetest abi- ehk 
kõrvalhooned peavad järgima miljööväärtuslikule alale iseloomulike 
kõrvalhoonete mahtu, vormi, katusekuju ja materjale. Imiteerivad 
välisviimistlusmaterjalid on keelatud. 
 
Säilitada tuleb Haage kirikumõisa kõrghaljastus (põlispuud), vajadusel 
eemaldada selleks võsa.  
 
Säilitada tuleb Vana-Viljandi maantee lõik, vajadusel seda renoveerides 
ning eemaldades teelõigu äärset võsa. 

 

 

5.1.2. Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Vorbuse rüütlimõis ja selle lähiümbrus (2) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtusliku ala koosseisu endise 

Vorbuse mõisa keskus – ajalooline park koos mõisakompleksi kuulunud 
abihoonetega. Vabakujulise planeeringuga ja tiikide süsteemiga 
mõisaparki on hinnatud  ka puittaimestiku poolest liigirikkaks164.  
 

Pargi keskel, ümberehitatud mõisa peahoone ees, on ringikujuline 
sissesõidutee (auring). Säilinud on mõisaaegsed  maakivist tallid, laudad 
jm abihooned, koos eemal seisvate kahekorruseliste tööliste majadega. 
Säilinud on mõisakeskuse hoonestusstruktuur, juurde ehitatud hooned ei 
ole seda rikkunud. Planeeringuliselt seob auringiga ühendatud teedevõrk 
kõrghaljastusega pargiala ja hoonestuse terviklikuks mõisakompleksiks.  

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Säilitada ja vastavalt hoonete ehituslikule seisukorrale restaureerida, 
renoveerida või rekonstrueerida mõisakeskuse piiridesse jäävad hooned. 

                                                           
164 Sander, H., Tamm, Ü., 2002. Dendroloogilised uurimused Eestis III. Eesti Põllumajandusülikool. Tallinn. Lk. 141-

150. 
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Säilitada tuleb mõisaaegsete hoonete maht, katuse tüüp, katuse harja- ja 
räästajoon. Säilitada ja korrastada hoonete algne viimistlus. Kahjustatud 
laudiselaudade väljavahetamisel tuleb kasutada sama laiuse ja profiiliga 
laudu. Krohvviimistlusega fassaadidel järgida krohvi uuendamisel selle 
algset pinnastruktuuri ja algsele ligilähedast koostist. Hoone värvimisel 
kasutada ümbritsevasse miljöösse sobivaid värvitoone. 
 
Seinte soojustamisel tuleb tagada hoone algsete proportsioonide (avade 
asetus välisseina suhtes, katuseräästa laius) taastamine ja dekoratiivsete 
detailide säilimine. 
 
Hoonete ehitusaegsed aknad ja uksed tuleb restaureerida. Kui avatäited 
on täielikult amortiseerunud või pole algsed, on lubatud need asendada 
algsete koopiatega, järgides seejuures nende materjali, mõõtmeid, 
konstruktsiooni, raamijaotust, profiile ja värvilahendust. Keelatud on 
plastikust, puitalumiiniumist, metallist ja muudest ebatraditsioonilistest 
materjalidest välimised avatäited. 
 
Algse ehituskonstruktsiooni asendamine algsest erinevaga on õigustatud 
juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada hoone edasist säilimist. 
 
Mõisakeskuse ajalooliselt välja kujunenud krundistruktuur kuulub 
säilitamisele. Hävinenud või lammutada lubatud miljööväärtusliku hoone 
asemele tuleb uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus ja lähtuvalt 
endisest ajalooliselt kujunenud krundijaotusest. Uute hoonete rajamisel 
tuleb lähtuda ajaloolisest krundistuktuurist.  
 
Vorbuse mõisa park koos põlispuude ja teedevõrguga tuleb säilitada. 
Vajadusel tuleb tiiki puhastada, et vältida selle kinni kasvamist. Vajadusel 
likvideerida pargis ohtlikke puid ja neid asendada sama liigi puudega. 
Vorbuse mõisa park vajab restaureerimisprojekti.  
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5.1.3. Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Tüki karjamõis ja selle lähiümbrus (3) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Tüki karjamõisa 

hoonete kompleks koos 20. sajandi keskel tegevuse lõpetanud punasest 
tellisest vesiveski ja Tüki paisjärvega.  

 
Ala iseloomustab mõisaaja ja tööstusarhitektuuri miljöö koosmõju ühes 
looduskauneid vaateid pakkuva Tüki paisjärvega. Säilinud on karjamõisa 
ja üle tee paikneva veskiveski ajalooline krundistruktuur 
(kultuuripärandiga objektide kontsentratsioon). Aja jooksul on 
lisandunud kruntidele mõningad abihooned. 

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Säilitada tuleb nii mõisahoone kui vesiveski hoone maht, katuse tüüp, 
katuse harja- ja räästajoon. Säilitada ja korrastada hoonete algne 
viimistlus. Kahjustatud laudiselaudade väljavahetamisel tuleb kasutada 
sama laiuse ja profiiliga laudu. Veskihoone renoveerimisel tuleb 
kahjustatud telliste väljavahetamisel tuleb kasutada sarnast punast 
tellist. Krohvviimistlusega fassaadidel järgida krohvi uuendamisel selle 
algset pinnastruktuuri ja algsele ligilähedast koostist. Hoone värvimisel 
kasutada esialgset värvitooni. 
 
Seinte soojustamisel tuleb tagada hoone algsete proportsioonide (avade 
asetus välisseina suhtes, katuseräästa laius) taastamine ja dekoratiivsete 
detailide säilimine. 
 
Mõisahoone ja vesiveski algsed ehitusaegsed aknad ja uksed tuleb 
restaureerida. Kui avatäited on täielikult amortiseerunud või pole algsed, 
on lubatud need asendada algsete koopiatega, järgides seejuures nende 
materjali, mõõtmeid, konstruktsiooni, raamijaotust, profiile ja 
värvilahendust. Keelatud on plastikust, puitalumiiniumist, metallist ja 
muudest ebatraditsioonilistest materjalidest välimised avatäited. 
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Algse ehituskonstruktsiooni asendamine algsest erinevaga on õigustatud 
juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada hoone edasist säilimist. 
 
Hävinenud või lammutada lubatud miljööväärtusliku hoone asemele 
tuleb uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus ja lähtuvalt endisest 
ajalooliselt kujunenud krundijaotusest.  
 
Mitteeluhoonetest abi- ehk kõrvalhooned peavad järgima 
miljööväärtuslikule alale iseloomulike kõrvalhoonete mahtu, vormi, 
katusekuju ja materjale. Imiteerivad välisviimistlusmaterjalid on 
keelatud. 
 
Säilitada  tuleb Tüki karjamõisa kõrghaljastus (põlispuud), vajadusel 
eemaldada krundi piires puudealune võsa. Säilitada tuleb Tüki paisjärvele 
avanevad vaated, vajadusel eemaldada vesiveski juures Ilmatsalu 
paisjärve ja jõe kallastelt võsa. 

 

5.1.4 Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Ilmatsalu rüütlimõis ja selle lähiümbrus (4) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtusliku ala koosseisu Ilmatsalu 

mõisa kompleks koos pargi ja Tartu näidissovhoosi keskuse hoonetega.  
Tegemist on erinevate aegade pärandkultuuri kihtidega, mis antud 
miljööalal osaliselt kattuvad. 

 
Ala tervikuna iseloomustavad nii mõisa- kui nõukogudegne 
arhitektuuripärand koos pargist avanevate looduskaunite vaadetega. 
Mõisa park oli algselt regulaarpark, mis 19. sajandi keskel kujundati 
ümber vabakujuliseks. Pargi kagu- ja edelaserva ääristavad vanad 
pärnaread Kirdes voolav Ilmatsalu oja on mõisa juures paisutatud järveks. 

165 Tänapäeval lõikab pargi järvest ära kohaliku tähtsusega tee.  Ilmatsalu 
park on looduskaitsealune park.   
 

                                                           
165 Abner, O., et al. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Tallinn. Lk. 422. 
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Pargis asuv mõisa ühekorruseline ja keskrisaliidi osas kolme akna laiuses 
kahekorruseline klassitsistlik peahoone on pärit 19.sajandi I poolest, kuid 
1970.aastatel tugevalt ümber ehitatud. Peahoone läheduses paiknevad 
mõisaaegne meierei, punasest tellisest tallid, saun, moonakate maja jt 
abihooned, mis moodustavad iseloomuliku mõisakeskuse. 
 
Nõukogude ajal mõisa südamesse rajatud võimla ja 
kauplus/söökla/ühiselamu (XX sajandi arhitektuur), mille välisviimistluses 
on kasutatud sarnaselt mõisakompleksi hoonetele punast tellist, ning 
peahoonest edelasse jäävad Tartu Näidissovhoosi hooned (kontor, 
töökojad, kaalukoda, kuivati, sigala, laohooned jm abihooned) lisavad 
mõisaansamblile nõukogudeaegse põllumajandusliku tootmiskeskuse 
miljöö. 

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Mõisaaegse arhitektuuripärandi renoveerimisel tuleb lähtuda 
ajaloolistest allikatest – fotodest ja plaanidest, algsetest projektidest, 
inventariseerimisjoonistest jms. 
 
Säilitada tuleb mõisaaegsete hoone maht, katuse tüüp, katuse harja- ja 
räästajoon. Katusekattematerjalina on lubatud kasutada kas plekki, 
ajastule iseloomuliku vormiga katusekivi või eterniiti. Vihmaveerennide 
ja -torude vorm peab olema asjakohasele hoonetüübile omane. 
 
Säilitada ja korrastada tuleb mõisaaegsete hoonete algne viimistlus. 
Kahjustatud laudiselaudade väljavahetamisel tuleb kasutada sama laiuse 
ja profiiliga laudu, kahjustatud telliste väljavahetamisel sarnast punast 
tellist. Krohvviimistlusega fassaadidel tuleb järgida krohvi uuendamisel 
selle algset pinnastruktuuri ja algsele ligilähedast koostist ning värvimisel 
kasutada traditsioonilisi värvitoone. Fassaadidel tuleb säilitada, 
restaureerida või taastada kõik algsed dekoratiivsed detailid. 
Uuendamise vajaduse korral tuleb vastavad detailid teha samast 
materjalist, sama kujunduse ja profiilidega. Kui hoone ehitusaegsed 
detailid ei ole säilinud, tuleb uute valmistamisel võtta aluseks algne 
projekt, inventariseerimisjoonised või ajalooline foto, nende puudumise 
korral lähtuda piirkonnas säilinud sama ajastu detailide kujundusest. 
Ehituskonstruktsioonide asendamine algsest erinevaga on õigustatud 
juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada hoone edasist säilimist. 
  
Hävinenud või lammutada lubatud miljööväärtusliku mõisaaegse hoone 
asemele tuleb uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus ja lähtuvalt 
endisest ajalooliselt kujunenud krundijaotusest.  
 
Mõisakeskuse ajalooliselt välja kujunenud krundistruktuur kuulub 
säilitamisele. 
 
Säilitada tuleb Ilmatsalu mõisa park koos teedevõrguga ning sellelt 
avanevad vaated. Vajadusel likvideerida pargis ohtlikke puid ja neid 
asendada sama liigi puudega. Pargile tuleb koostada 
restaureerimisprojekt. 
 
Säilitada tuleb nõukogudeaegse võimla ja kauplus/söökla/ühiselamu 
(hoone maht, katuse tüüp, katuse harja- ja räästajoon), korrastada nende 
hoonete algne viimistlus ja kasutada algseid materjale. Hävinenud või 
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lammutada lubatud miljööväärtusliku hoone asemele tuleb uus hoone 
ehitada üldjoontes samas mahus ja lähtuvalt endisest ajalooliselt 
kujunenud krundijaotusest.  
 
Säilitamisele kuuluvad nõukogude aegsed Tartu Näidissovhoosi hooned 
(kontor, kaalukoda, kuivati, sigala, töökojad, laohooned jne). Hävinenud 
või lammutada lubatud miljööväärtusliku hoone asemele tuleb uus 
hoone ehitada üldjoontes samas mahus  lähtuvalt endisest ajalooliselt 
kujunenud krundijaotusest.  Uued rajatavad kõrvalhooned peavad 
järgima alale iseloomulike kõrvalhoonete mahtu, vormi, katusekuju ja 
materjale. 

 

5.1.5. Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Kardla ja Vorbuse küla hajaastuspiirkond (5) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtuslikuks alaks Kardla ja Vorbuse 

küla hajaastuspiirkond.  

 
Piirkonna asustusjäljed kuuluvad muinasaega. Kardla küla ja Vorbuse küla 
on põlised mõisaaegsed hajakülad ja iseloomustavad üksiktaludega 
asustusstruktuuri. Antud piirkonnas veel ei esine praegusajal laialdaselt 
levinud tihedalt ja väikestel kruntidel paiknevaid uusehitisi, mis 
kahandaksid talumaastiku terviklikku miljöölist väärtust. 
 
Vorbuse ja Kardla külasid läbiva Vorbuse-Kardla tee siseringile jäävat 
miljööala iseloomustavad avatud vaadetega väärtuslikud põllumaad ja 
üksikud suurte kruntidega talukohtad.  Vorbuse-Kardla tee välisringile 
jäävat miljööala iseloomustavad osaliselt avatud vaated Emajõele ja 
põllu- ja metsamaadele, osaliselt veel säilinud suurte kruntidega 
põlistalusid ning juba uuema tihedamalt jaotatud krundistuktuuriga 
elamumaad, mis ei ole laialdaselt veel täis ehitatud.  
 
Miljööalal tervikuna on säilinud põliseid talukohti poolkelpkatusega 
elumajadega ja taluõuedel paiknevate maakivist ja punasest tellisest ning 
savikrohvist  abihoonetega (sh säilinud üksikuid ristpalkidest aitasid). 
Põlistaludel on suuremas osas säilinud põline krundistruktuur, suuremal 
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või vähemal määral on taluõuedel säilinud kunagisi elu- ja abihooneid. 
Taluõuesid ümbritsevad põlispuud, vähesel määral on säilinud 
kuusehekke. Hästi säilinud põlistalude näideteks on Vorbuse külas asuv 
Kivisäki talu ning Soomeküla-Johani talu ja Kardla külas Suda talu ning 
Härra talu. 
 
Vanaaseme tellisetehasest pärinevat punast tellist võib leida hulgaliselt 
kunagistelt tootmishoonetelt (Vanaaseme tellisetehase hoone, Kulli 
jahuveski, sovhoosi laut). 
 
 
Miljööväärtuslike ehitistena saab miljööalal välja tuua järgnevad: Kivisäki 
talu (maakivist vundamendil savi ja punase tellisega tall, laut, ait, kuur), 
Vorbuse kõrtsi hoone, Vanaaseme tellisetehase punasest tellisest hoone, 
Rästa talu (maakivist abihoone), Marguse talu (savilaut ja tall), Sovhoosi 
laut, Kivistiku talu (maakivist abihoone), Uustalu talu (eluhoone), 
Soomeküla-Johani talu (ait, eluhoone-rehi, varemetes laut, maakivi 
kelder),  Mudaniku talu (savilaut), Suda talu (maakivist abihoone, 
rehielamu, saun), Härra talu (ait-laut-tall, eluhoone), Vana-Ratassepa talu 
(maakivist ja punasest tellistest tall), Kulli ja Andrese talu ja veski 
(punasest tellisest veski ja abihoone), Veskioja talu (savilaut), Võngri-Kulli 
talu ait, Sepa talu (maakivi vundamendil laut), Kardla talu (ait, maakivist 
vundamendil savilaut). Eelnevalt loetletud ehitised on miljööväärtusliku 
ala olulised osised, kuid ei ole ainsaks miljöö kujundajaks.   
 
Kõrget kultuurilist väärtust omavad Vanaaseme tellisetehase säilinud 
hoone ning kunagine Vorbuse kõrtsi hoone.  
 
Piirkonnas asub suures ulatuses väärtusliku põllumaana määratletud 
põlde, mis aitab säilitada miljööalal avatud maastikulisi vaateid (sh ka 
Emajõele) põldudele, metsadele ja üksikutele taludele. 

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Vorbuse ja Kardla külasid läbiva Vorbuse-Kardla teest siseringile jääval 
miljööalal tuleb säilitada väljakujunenud hajaasustusstruktuuriga 
talumaastik, milles säilitada olemasolevad kinnistute suurused, vältimaks 
homogeenseid uusarendusi. Olemasolevate elamu- ja maatulundusmaa 
jagamine väikesteks elamumaa kruntideks ei ole lubatud. Ajaloolistel 
põlistaludel säilitada ajalooliselt välja kujunenud taluõue krundistruktuur 
koos külateelt suunduva sissekäiguteega ja krunti piiravaks tuuletõkkeks 
istutatud puude või okaspuuhekiga. Poolkelpkatustega hoonetel säilitada 
katusekuju ja hoone maht. Hoonete renoveerimisel kasutada ajalooliselt 
piirkonnas väljakujunenud materjalide kasutust. Hoonete laiendamine on 
lubatud juhul, kui see sobitub ümbritsevasse keskkonda ning järgib 
taluõue krundistruktuuri.  Abi- ja kõrvalhoonetel säilitada 
miljööväärtuslikule alale iseloomulike kõrvalhoonete mahtu ja kasutatud 
materjale (maakivi, punane tellis, punane savikrohv, ristpalk). Imiteerivad 
välisviimistlusmaterjalid on keelatud. Hävinenud või lammutada lubatud 
hoone asemele tuleb uus hoone ehitada üldjoontes samas mahus ja 
lähtuvalt endisest ajalooliselt kujunenud krundijaotusest. Uute hoonete 
rajamisel tuleb lähtuda ajaloolisest krundistruktuurist. Säilitada põlispuid, 
vajadusel neid sama liigi puudega asendades. Võimalusel säilitada 
endisaegse talu viljapuuaed krundistruktuuris. Säilitada tuleb põlispuud, 
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vajadusel neid sama liigi puudega asendades. Elamumaade piiramine 
sepisaedadega ja võõrliikidest piirdehekkidega pole lubatud. 
  
Vorbuse ja Kardla külasid läbiva Vorbuse-Kardla tee välisringile jääval alal 
kuuluvad põlistalude krundid säilitamisele. Põlistaludel säilitada 
ajalooliselt välja kujunenud taluõue krundistruktuur. Poolkelpkatustega 
hoonetel säilitada katusekuju ja hoone maht. Hoonete renoveerimisel 
kasutada ajalooliselt piirkonnas väljakujunenud materjalide kasutust. 
Hoonete laiendamine on lubatud juhul, kui see sobitub ümbritsevasse 
keskkonda ning järgib taluõue krundistruktuuri.  Abi- ja kõrvalhoonetel 
säilitada miljööväärtuslikule alale iseloomulike kõrvalhoonete mahtu ja 
kasutatud materjale (maakivi, punane tellis, punane savikrohv, ristpalk). 
Imiteerivad välisviimistlusmaterjalid on keelatud. Hävinenud või 
lammutada lubatud hoone asemele tuleb uus hoone ehitada üldjoontes 
samas mahus ja lähtuvalt endisest ajalooliselt kujunenud krundijaotusest 
ja materjalide kasutusest. Võimalusel säilitada endisaegse talu 
viljapuuaed krundistruktuuris. Säilitada tuleb talukoha põlispuud, 
vajadusel neid sama liigi puudega asendades. Elamumaade piiramine 
sepisaedadega ja võõrliikidest piirdehekkidega pole lubatud. 
 
Vorbuse ja Kardla külasid läbiva Vorbuse-Kardla teest välisringile jäävale 
uutele elamumaa kruntidele rajatavate uute hoonete puhul peab järgima 
väljakujunenud ajaloolist keskkonda, arvestama mahult ja arhitektuurselt 
lahenduselt lähiümbruse majade avade proportsioone, katuse kuju ja 
katusematerjali tüüpi, sokli, räästa ja harja kõrgust ning piirkonna 
traditsioonilisi värvilahendusi. Eluhoonetel on lubatud viil- või poolkelp 
katus. Mitteeluhoonetest abi- ehk kõrvalhooned peavad järgima 
miljööväärtuslikule alale iseloomulike kõrvalhoonete mahtu, vormi, 
katusekuju ja materjale. Imiteerivad välisviimistlusmaterjalid on 
keelatud. Elamumaade piiramine sepisaedadega ja võõrliikidest 
piirdehekkidega pole lubatud.  
 
Tervel miljööalal säilitada ja avada vaated Emajõele, vajadusel eemaldada 
selleks otstarbeks võsa.  Säilitada avatud vaated põldudele, metsadele ja 
üksikutele taludele. Väärtuslikud põllumaad kuuluvad säilitamisele. 
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5.2 Miljööväärtuslikud üksikobjektid 

5.2.1. Ettepanek määrata miljööväärtuslikuks üksikobjektiks Ilmatsalu tellisetehase korsten (6) 
Kirjeldus Tehakse ettepanek määrata miljööväärtuslikuks üksikobjektiks Ilmatsalu 

tellisetehase punasest tellisest ehitatud korsten. Objekt on üheks 
olulisemaks Tähtvere valla ajaloolise tööstusarhitektuuri (19.-20.sajandi) 
säilinud näiteks. 

 
 

Ettepanek kaitse- ja 
kasutustingimusteks 

Miljööväärtuslik objekt tuleb säilitada ja taastada selle algupärasel 
välisilmel. Ehitus ei tohi minna vastuollu algsete ehitustavadega ja 
materjalidega.  
 
Kõrvalasuvate hoonete ümberehitamisel ja laiendamisel tuleb tagada 
miljööväärtusliku objekti ja selle osade säilimine. 
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Lisa 1 – Ajalooliste kaartide väljavõtted mõisakeskustest 

Joonis 4. Tähtvere mõisa süda 1869 
(fragment kaardist General Charte von 
dem im Livl. Gouv. Dörptschen Kreise 
und Dörptschen & Niggenschen 
Kirchspiele belegenen privaten Gute 
Techelfer) EAA.2072.5.507 leht 1 foolio 
V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Haage mõisa süda 19. saj. II 

poolel (Fragment kaardist 

Conceptcharte von dem St. Johannis 

Kirchengute Haakhof)  

EAA.2623.1.2128 leht 1. 

 

  

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.2072.5.507
http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.2623.1.2128
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Joonis 6. Vorbuse mõisa süda 

1865.(Fragment kaardist Charte von 

dem im Livländischen Gouvernement, 

Dörptschen Kreise und St. 

Marienschen kirchspiele belegenen 

Private Gute Forbushof).  

LVVA.6828.4.470 leht 1-3. 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Joonis 7. Tüki karjamõis ja vesiveski 
1915 (Fragment kaardist Gut 
Techelfer, Hoflage 
Tücki).EAA.3781.1.202 leht 1 
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Lisa 2 – Viited mõisate ajaloolistele kaartidele 

Tabel 7. Tähtvere valla ajalooliste mõisakaartide arhiiviviited. 

Mõis Kaardi 
koostamise 
aeg  

Kaardi pealkiri Viide Rahvusarhiivi 
leidandmele 

Tähtvere mõis 1700 Karta över godsen Techelfer och 
Tammehoff 

EAA.308.2.87 leht 1 

1869 General Charte von dem im Livl. Gouv. 
Dörptschen Kreise und Dörptschen 
&amp; Niggenschen Kirchspiele 
belegenen privaten Gute Techelfer. 

EAA.2072.5.504 leht 1 
foolio I, II, III, IV, V, V 
 

Tüki mõis 1869 Charte von dem zum Privatgute 
Techelfer gehörigen Gesindes Tükki .4 

EAA.2486.3.142 leht 47 

Ilmatsalu ja 
Tähtvere mõis 

1684 Karta över gränsen mellan godsen 
Techelfer och Ilmats 

EAA.308.6.117 leht 1 

Vorbuse mõis 1690 [1.] Geometrisch Charta öfwer 
Forbushoff; [2.] Geometrisch Afrything 
öfwer Fohrhoff 

EAA.308.2.118 leht 1 

1865 Charte von dem im Livländischen 
Gouvernement, Dörptschen Kreise und 
St. Marienschen kirchspiele belegenen 
Private Gute Forbushof 

LVVA.6828.4.470 leht 1 

Haage mõis 1684 Geometrische Charte von dem 
Dorpatischen Stadte St.Johannes 
Kirchen Gute Haackhoff nebst dessen 
Gebiet belegen im Dörptschen Creyse 
und St.Johannes Kirchspiel. 

EAA.995.1.6841 leht 1 

19.saj II pool Geometrische Charte von dem im 
Rigischen Gouv. zu belegenen 
Dörptsche St. Johannis Kirche 
gehörigen Guthe Haakhof. 

EAA.2072.5.461 leht 1 

19.saj II pool Conceptcharte von dem St. Johannis 
Kirchengute Haakhof. 

EAA.2623.1.2128 leht 1 

 

  

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&amp;module=202&amp;op=21&amp;leidandmed=EAA.308.2.87
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=224821&amp;_xr=eNotitsNgCAQBHu5BhSjia7VXPRUEvAF%252BmPoXVC%252BdrIzDIVHo%252BwZzQ8OqgRZ3gsnfA4LxacBee2NJO4iy7CImeTM7rbb%252BLkaZLTzCRXoyKvStlHxOl88f2UFktiF8ALvXScE
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=224821&amp;_xr=eNotitsNgCAQBHu5BhSjia7VXPRUEvAF%252BmPoXVC%252BdrIzDIVHo%252BwZzQ8OqgRZ3gsnfA4LxacBee2NJO4iy7CImeTM7rbb%252BLkaZLTzCRXoyKvStlHxOl88f2UFktiF8ALvXScE
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=9005&amp;_xr=eNotisENgzAQBHu5BoIRQWGpIOKbBk5wMpZMAsbwQXTCM53QWLDj1452hqGwGWQ1o%252FzDDJWBBh5vs7Bre7qeO8gbbyVwCXqdR9M8kxgtt1FUV3R%252Be7%252BKk%252BTW4dNFLkDamS6gAk1pVdgHyPJbL6xjmYPEU73vP2zxL3Q%253D
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=15632&amp;_xr=eNpFjUEOwjAMBP%252FiD4ARIGpOvARZjRUi2rRKUnNA%252FTs2VOI2uzvSMiG9E%252B2vTOcfVMILwcjzrgqX%252FnELyrmXALYcCWaO4nggwM7hRKDjFGTbh1SbY2dqSblpkpdnNH9T6lS%252BClrHEu%252FPRbmxemXPA%252Be4%252FE%252FE1HX9ALQHM4U%253D
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=1715&amp;_xr=eNpFjUEKwjAQRe8yF9CIFv2uPMrQDHUwTUNS40J6dycacPce%252F8FnOLwV%252Bytj%252BEGBO4NmTrsinMf7zVeOo3iy5QhKPEnDA8gNDU6gOi9e%252Bh60rA0vlmaNa1V5NXfW96Qs%252BZvYTRIOD83aNXCcnv8DsWzbPuUhMhs%253D
http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&amp;module=202&amp;op=21&amp;leidandmed=EAA.995.1.6841
http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&amp;module=202&amp;op=21&amp;leidandmed=EAA.2072.5.461
http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&amp;module=202&amp;op=21&amp;leidandmed=EAA.2623.1.2128
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Lisa 3 – Viited mõisate inventeerimistele ja ajaloolistele õienditele 

Tabel 8. Tähtvere mõisate inventeerimise dokumendid. 

Mõis Link dokumendile Viide dokumendile 

Tähtvere 
mõis 

https://register.muinas.ee/ftp/Fo
tokogu/A227/Tahtvere_mois.pdf 

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Tartu 
rajoon. Köide II- . 41-94. V. Ranniku. Tallinn 
1978. A-227 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0012973.pdf 

Tartu, Tähtvere mõisaansambli 
arhitektuuriajalooline hinnang ning 
ettekirjutused uue hoonestuse 
projekteerimiseks, 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0015011.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

Tüki mõis https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0015006.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

Ilmatsalu 
mõis 

https://register.muinas.ee/ftp/Fo
tokogu/A226/Ilmatsalu_mois.pdf 

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Tartu 
rajoon. Köide I- . 1-40. V. Ranniku. Tallinn 
1978. A-226 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0015032.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

Vorbuse 
mõis 

https://register.muinas.ee/ftp/Fo
tokogu/A227/Vorbuse_mois.pdf 

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Tartu 
rajoon. Köide II- . 41-94. V. Ranniku. Tallinn 
1978. A-227 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0014955.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

Haage mõis https://register.muinas.ee/ftp/Fo
tokogu/A226/Haage_mois.pdf 

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Tartu 
rajoon. Köide I- . 1-40. V. Ranniku. Tallinn 
1978. A-226 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0015027.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

Vanaaseme 
mõis 

https://register.muinas.ee/ftp/DI
GI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0014962.pdf 

ENSV Riiklik Ehituskomitee kultuurimälestiste 
RPI, Eesti NSV mõisaarhitektuur 

 

  

https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A227/Tahtvere_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A227/Tahtvere_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0012973.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0012973.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0012973.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015011.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015011.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015011.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015006.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015006.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015006.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A226/Ilmatsalu_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A226/Ilmatsalu_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015032.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015032.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015032.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A227/Vorbuse_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A227/Vorbuse_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014955.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014955.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014955.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A226/Haage_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A226/Haage_mois.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015027.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015027.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0015027.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014962.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014962.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0014962.pdf
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Lisa 4 – Külade haldusjaotus koos ajalooliste halduspiiride kaartidega 

Järgnevas tabelis tuuakse välja ülevaade vastavalt kirjalikele allikatele tuginedes olulisematel 
ajajärkudel endise Tähtvere valla koosseisu kuulunud küladest.  

Tabel 9. Endise Tähtvere valla aladele kuulunud külad erinevatel ajaperioodidel. 

1923 1945 1978 1997 2017 

Pihva 
külanõukogu 

Tähtvere 
külanõukogu 

Tähtvere 
külanõukogu 

Ilmatsalu as                   
 

Ilmatsalu   Ilmatsalu alevik            Ilmatsalu 
alevik            

Ilmatsalu 
alevik            

Pihva k Pihva k  Pihva k Pihva k Pihva k 

Rõhu  k Rõhu k  Rõhu k Rõhu k Rõhu k 

Kaasmaru k  Kaasmaru k     

 Haage k  Haage k Haage k Haage k 

 Räni-Õsso k     

Kardla k  Kardla k Kardla k Kardla k Kardla k 

Rahinge k  Rahinge k Rahinge k Rahinge k Rahinge k 

Tähtvere k  Tähtvere k Tähtvere k Tähtvere k Tähtvere k 

  Kandi k Kandiküla k Kandiküla k Kandiküla k 

  Vorbuse k Vorbuse k Vorbuse k Vorbuse k 

   Märja alevik                       Märja alevik                       

   Ilmatsalu k                               Ilmatsalu k                               

Tüki as  Tüki k Tüki k Tüki k 

Tamme as     

Tõrvandi as     

Tõrvandi k     

Tähtvere as     

  Laeva k   

  Siniküla k   

  Kärevere k   

  Kämara k   

  Valmaotsa k   

  Väänikvere k   
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Joonis 8. Haldusjaotus 1922.a seisuga, vaadelduna tänapäevasel aluskaardil (Allikas: Maa-ameti 
Geoportaal 2019). 
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Joonis 9. Haldusjaotus 1938.a seisuga, vaadelduna tänapäevasel aluskaardil (Allikas: Maa-ameti 
Geoportaal 2019). 
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Joonis 10. Haldusjaotus 1959.a seisuga, vaadelduna tänapäevasel aluskaardil (Allikas: Maa-ameti 
Geoportaal 2019). 
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Joonis 11. Haldusjaotus 1979.a seisuga, vaadelduna tänapäevasel aluskaardil (Allikas: Maa-ameti 
Geoportaal 2019).   

 

Joonis 12. Haldusjaotus 1989.a seisuga, vaadelduna tänapäevasel aluskaardil (Allikas: Maa-ameti 
Geoportaal 2019). 
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Lisa 5 – Muinsuskaitse objektid endise Tähtvere valla aladel 

1. II maailmasõjas hukkunute ühishaud (Reg.  4289) Ilmatsalu park, Ilmatsalu alevik 
 

 

 

2. Kalmistu „Kabelimägi“ (Reg  13006) Haage küla 
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3. Ohvrikivi (Reg  13007), Haage küla 
 

 

 

4. Asulakoht (Reg  13008), Kardla küla 
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5. Kivikalme (Reg  13009), Kardla küla 
 

 

 

 

6. Kalmistu „Kabelimägi“ (Reg  13010), Rahinge küla 
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7. Asulakoht (Reg  13011), Rõhu küla 

 

8. Kalmistu „Kabelimägi“, Rõhu küla 

 

9. Asulakoht (Reg  13013), Tüki küla 
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10. Kalmistu (Reg  13014), Tüki küla 

 

11. Asulakoht (Reg  13015), Vorbuse küla 
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12. Kalmistu „Kabelimägi“ (Reg  13016), Vorbuse küla 
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Lisa 6 – Säilitamisväärtusega kultuuripärandi objektide ja miljööväärtuslike alade ja -
üksikobjektide ettepanekute koondkaart  
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Säilitamisväärtusega kultuuripärandi     1 
objektid:           
 
 Ilmatsalu alevik 

1. Ilmatsalu rüütlimõis ja selle 
abihooned 

2. Ilmatsalu kauplus-söökla-ühiselamu 
3. Ilmatsalu võimla 
4. Tartu näidissovhoosi keskus 

Haage küla 
5. Soo talu 
6. Vana-Viljandi maantee 
7. Haage kirikumõis ja mõisa kuivati 

Ilmatsalu küla 
8. Meierei hoone 
9. Ilmatsalu tellisetehase tööliste maja 
10. Ilmatsalu kalamajandi töökoda 
11. Ilmatsalu tellisetehase korsten 
12. Kaasiku talu 
13. Leetsi metsavahikoht 
14. Kärevere maanteesild 

Kandiküla 
15. Koidu talu katse- ja sordiaed 
16. Savilaut 
17. Laegasküla talu 

Kardla küla 
18. Teetööliste maja 
19.  Mudaniku talu 
20. Suda talu 
21. Härra talu 
22. Vana-Ratassepa talu 
23. Kulli ja Andrese talu, Kulli jahuveski 
24. Veskioja talu 
25. Võngri-Kulli talu ait 
26. Sepa talu popsikoht 
27. Kardla talu 
28. Kardla radarijaam 

Märja alevik 
29. ELVI sigimisbioloogia labor ja 

ümbritsev kompleks 
Pihva küla 

30. Peetsokilgi talu 
31. Risu jahuveski 
32. Kemendi Omano talu 
33. Metsa-Kikka talu 
34. Kottiko rehielamu 

 
 
 

 
 
 
Rahinge küla 

35. Silla talu 
36. Kulli talu 
37. Kannika talu 
38. Tähtvere vallamaja 
39. Maddi talu 
40. Joosepi talu 
41. Väike-Lõuna popsikoht 
42. Klause talu 
43. Kõpla talu 
44. Mart Paama sünnitalu 

Rõhu küla 
45. Rõhu kool 
46. Põltsamaa talu 
47. Palu metsavahikoht 
48. Lina talu 
49. Pakla talu 
50. Võngri Sarau talu 
51. Rõhu meierei ja juustutööndus 
52. Kirassaare talu 
53. Võngri Karuse talu 
54. Larundi talu 
55. Jüri-Rahva talu ait 
56. Lemmatsi talu 
57. Saariku talu 

Tüki küla 
58. Ilmatsalu algkool 
59. Hõnguvõtja talu 
60. Savikoja rehi ja moonamaja 
61. Ilmatsalu metsnik 
62. Tüki karjamõis 
63. Tüki vesiveski 

Vorbuse küla 
64. Vorbuse rüütlimõis 
65. Mihkel Kase kodutalu, haud ja 
kaseallee 
66. Kivisäki talu 
67. Vorbuse kõrts 
68. Vanaaseme tellisetehas ja karjamõis 
69. Rästa talu 
70. Marguse talu 
71. Sovhoosi laut 
72. Kivistiku talu 
73. Uustalu talu 
74. Soomeküla-Johani talu 
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Miljööväärtuslikud alad ja -üksikobjektid:             1        

 

Miljööväärtuslik ala      Miljööväärtuslik üksikobjekt 

1. Haage kirikumõis ja selle lähiümbrus         6.   Ilmatsalu tellisetehase korsten 

2. Vorbuse rüütlimõis ja selle lähiümbrus 

3. Tüki karjamõis ja selle lähiümbrus 

4. Ilmatsalu rüütlimõis ja selle lähiümbrus 

5. Kardla ja Vorbuse küla hajaasustuspiirkond
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