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1. ERITINGIMUSTE KOOSTAMISE ALUS 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Muinsuskaitse eritingimused on koostatud Räpina Vallavalitsuse tellimusel Räpina linnas Pargi tn 28 

krundil asuva Sillapää lossi (Räpina mõisa peahoone) ümbruse kujundusprojekti koostamiseks. 2010. 

a on Artes Terrae OÜ poolt koostatud kogu Räpina mõisa parki hõlmavad muinsuskaitse 

eritingimused (töö nr 14ET10) ning heakorrastuse põhiprojekt (töö nr 08KP10). Tulenevalt asjaolust, 

et Räpina mõisa pargi ala koosneb mitmest eri omanikule kuuluvast kinnistust ning terviklikku 

olemasolevat projekt järgivat lahendust ei ole võimalik ellu viia, on vajalik koostada Räpina vallale 

kuuluva Pargi tn 28 krundi osas (vt skeem 2) uus kujundusprojekt ning muinsuskaitse eritingimused. 

Projektiga soovitakse leida lahendust, mis võimaldab projekti ellu viia Pargi tn 28 osas, arvestades 

esialgu praeguse olukorra säilimisega ülejäänud pargi osas ning selle hilisema rekonstrueerimise 

võimalusega. Üldine olemasoleva projekti kontseptsioon on kavandatud säilitada. Lisaks soovitakse 

projektiga leida võimalusi Sillapää lossi töötajatele sõidukite parkimiseks lossi ümbruses (vt skeem 3, 

lk 6) ning lahendada vertikaalplaneerimisega sademevee äravool ja hoone vundamendi drenaaž. 

Peatükid 2…10 ning ajaloolised kaardid ja fotod on väljavõte Artes Terrae OÜ 2010. a koostatud 

eritingimuste toimikust. Eritingimuste osas (ptk 11) on tehtud käesoleva töö spetsiifikast lähtudes 

vajalikud muudatused. Fotode 19…29 autor on Nele Nutt. 

 

 Skeem 1. Räpina mõisaansambli asukohaskeem. 
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Skeem 2. Pargi tn 28 krundi ning muinsuskaitsealuste objektide asukohaskeem ortofotol. Allikas: Maa-ameti 

kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee. 

Pargi tn 28 
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Skeem 3. Võimalikud kavandatavad parkimiskohad Sillapää lossi põhja- ja lõunafassaadi juures (tähistatud 

sinise punktiirjoonega). Lõunafassaadi juures rajada parkimiskohad tugevdatud murupinnale. Aluseks on 2010. 

a koostatud heakorrastuse põhiprojekt. 
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1.2. Kaitsestaatus 

Räpina mõisa park on arhitektuurimälestis (reg nr 23819). Lisaks pargile on selle koosluses eraldi 

kantud muinsuskaitse nimekirjadesse veel neli arhitektuurimälestist: Räpina mõisa pargipaviljon 

(23820), Räpina mõisa aednikumaja (23818), Räpina mõisa tall-tõllakuur (23817), Räpina mõisa 

peahoone, 18. saj II pool (23816). Mõisapargi ümbruses paiknevad arhitektuurimälestised, mis on 

vaateliselt seotud pargiga, on Räpina paberivabriku peakorpus (23814), Räpina mõisa vesiveski 

(23815) ja Räpina kirik (23821). 

Räpina mõisa park on looduskaitsealune objekt Keskkonnaregistri koodiga KLO1200113, selle piir 

ühtib muinsuskaitsealuse pargi piiriga. 

2. RÄPINA MÕISA KÄSITLEVAD UURIMIS- JA RESTAUREERIMISTÖÖD NING AJALOOLISED 

KAARDID 

Seni tehtud tööde ja kirjanduse loetelu: 

1. Wilhelm Siegfried Stavehagen, Album Baltisher Ansichten, 1866 – 1867.  

2. Eesti maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus II Võrumaa. 1926.  

3. Elfriede Parek, Räpina mõisa ajalooline õiend, Tallinn 1973, Käsikiri Muinsuskaitse arhiivis, P – 

2853. 

4. Põlva rajooni pargid. Aaspõllu, A. (1982) Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku 

Uurimise Instituut. Spetsiaalne konstrueerimise büroo.  

5. Olev Suuder, Räpina mõisa peahoone ajalooline õiend, Tallinn 1985, Käsikiri Muinsuskaitse 

arhiivis, A – 1331. 

6. Mai Lume, Räpina mõisa ajaloolised eritingimused, Tallinn 1995, Käsikiri Muinsuskaitse 

arhiivis, A – 881 

7. Räpina mõisa peahoone eritingimused hoone remont – restaureerimistöödeks, 2004.  

8. Juhan Maiste, Eestimaa mõisad, Tallinn 1995, lk. 110 jj. 

9. Juhan Maiste, Linnoissa kreivien, Viron kartanoita ja kartanokulttuuria, Helsinki 1996, lk. 174 

jj.  

10. Vool, Karl. Räpina endise Sillapea mõisa praeguse sovhoostehnikumi pargi kujundusest. 1978. 

Käsikiri Räpina aiandus- ja koduloomuuseumis. 

11. Räpina mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ, töö nr 14ET10, 2010. 

12. Räpina mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt. Artes Terrae OÜ, töö nr 08KP10, 2010. 

Ajaloolised kaardid: 

1. Charte von den Hofes Ländereien des privat Gutes Rappin mit Wöbs. EAA F. 2469, nim. 1, s.ü. 

761, l. 3. Aluskaardi aasta koostamise aasta 1882 – 83, kaardi koostamise aasta 1903. 
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2. Karte der zur Rappinschen-Papierfabrik gehörigen Ländereien, welche bei der Fabrik belegen 

sind. EAA F 3781. nim 1, s.ü. 68, l. 28. Aluskaart aastatest 1882 – 83, kaardi koostamise aasta 

1920. 

3. Võrumaal, Räpina vallas, Räpina mõisa, Räpina kirikumõisa ja Rahumäe mõisa maadel asuva 

Räpina aleviku plaan aastatest 1931 - 1934. ERA.T-3.23.3201, leht 1. 

4. Räpina aleviku plaan 1926. ERA.T-6.3.2059A, leht 1. 

5. Võrumaal Räpina vallas oleva Räpina aleviku plaan 1928. ERA.T-6.3.2059A, leht 2. 

3. KASUTAMINE JA TEHNILINE SEISUND 

Räpina mõisa park on hooldatud, muru niidetud, lugupidamine pargi kui dendroloogilise koosluse ja 

arhitektuurikeskkonna vastu, mille algus ja ots ulatub tagasi paari aastasaja taha, on Räpinas tänaseni 

alles. Aastast 1924 tegutseb Räpinas aianduskool, tagades järjepideva kultuuritraditsiooni, mis ei ole 

kunagi lubanud parki ja selle kaugemaidki osi jätta unarusse. Paraku on kõigi püüdluste kiuste aja 

võim teinud oma töö. Tulenevalt pargi vanusest on puistu üldine olukord halb (juuremädanik, 

külmaseen), murdumisohtlikke puid on palju. Vanade puude massilise väljalangemise korral võib 

tekkida suuri lagedaid alasid. Kindlasti on lisaks raietele vaja planeerida ka uusistutusi. Omaette 

probleemiks on pargi ja ansambli side ümbritseva maastikuga, kunagise mõisaansambli alal toimivad 

paberivabrik ja linn, mis täna on löönud üha kasvavaid mõrasid paiga miljöölisesse ja esteetilisesse 

terviklikkusesse. 

4. MUINSUSKAITSELINE LÄHENEMINE 

Räpina mõisa park on hinnatav kõigis oma kultuurikihistustes, hoonestusansambli ja pargi kooskõlas, 

mõisa lähemate ja kaugemate osade omavahelises kontaktis ning tervikpildi seostes paiga ajaloo ja 

selle kultuurilise koodiga. Muinsuskaitseline lähenemine peab lähtuma Räpinas säilinud 

arhitektuurilistest, looduslikest, kultuurilistest (silmaga otseselt hoomamatutest ajaloolistest) 

väärtustest, mis koha vaimul aitab pigem edasi elada kui seda radikaalselt muudab. Räpina pargi 

korrastamine ja restaureerimine on pandiks selle kestmisele osana paikkonna kultuurilisest, 

hariduslikust ja kunstilisest identiteedist, mis juba iseenesest annab võtme kogu ansambli 

lahendamisele kooskõlas muinsuskaitse parimate tavade ja sellest lähtuvate traditsiooniliste ja ajas 

läbi proovitud meetoditega.  

5. METOODILINE PÕHISUUND 

Säilitav, kooskõlas Firenze hartaga on eelistatud pargikujunduslikud lahendused, mille puhul 

olemasolev pargipuistu ja selle dendroloogiline mitmekesisus säiliks võimalikult autentse ja 

puutumatuna. Vältimatud muudatused pargipuistu vaadete avamisel, teekatetes, veestiku 

korrastamisel viia läbi järk–järgult pikema ajaperioodi jooksul, jätmata parki ühelgi hetkel 

hoolduseta, restaureerides pigem aeglaselt, pidades silmas protsessi kui tervikut (muutus pargis 

tähendab tõenäoliselt 10 – 15 aastat) kui radikaalset ja lühiajalist lahendust, mis võib Räpinast lisaks 

botaanilisele küljele eemaldada talle iseloomuliku kultuurilise ja vaimse mõõtme. Ansambli erinevate 

osade puhul võivad muinsuskaitseline hoiak ja sellest lähtuvad konkreetsed restaureerimisalased 



21ET14 Räpina mõisa pargi jalgteede muinsuskaitse eritingimused 

 

10 Artes Terrae 
 

lahendused (nende konkreetse metoodilise lähenemise ja ulatuse määrab koostatav 

restaureerimisprojekt) olla seejuures küllaltki erinevad: ansambli tuumiku puhul valitsev põhimõte: 

pigem ettevaatlikult ja konserveerivalt, asendub vahetult härrastemaja taha jääva regulaarse iluaia 

puhul vajadusega puhastada ja tervendada, istutada ja ehitada ning luua ajaloolistel jälgedel kohati 

ka täiesti uut (jõe kaldaterrassidel). Kokkuvõttes on allakirjutanud siiski veendunud leebe ja 

olemasolevate väärtustega arvestava lähenemise eelistest, millest tuleneb ka põhimõte – viia 

muudatused läbi pigem inimesekeskse ja tema mõõtkavas tehniliste võtetega. Räpina park pakub 

tõestuse, et restaureerimine ei ole ega saagi olla ühekordne akt, vaid aastaid vältav protsess, mis eriti 

arvestades samas Räpinas kasvavate üha uute aednike põlvkondadega, võib ka iseenesest olla mitte 

üksnes nauditav, vaid ka õpetlik.  

6. STIIL JA ARHITEKT 

Klassitsism arhitektuurisuunana, mis avaldub nii peahoone arhitektuuris kui seda ümbritsevas 

kõrvalhoonete ansamblis. Park valdavalt inglise stiilis, mille vabakujundusliku lahenduse puhul võib 

seejuures eristada vähemalt kaht olulist etappi, mis 18. sajandi valgustuslikule klassitsismile toob 19. 

sajandi teisel poolel sisse historitsismi tumedamad toonid ning sellele järgnenud juugendi võime 

üllatada nii oma kontrastide ja kohatise üliküllusliku dekoratiivsusega. Pargi terrassidel iluaia osa 

peahoone taga regulaarstiilis, pakkudes värvi - ja vormiküllase näite 20. sajandi algul juurdunud 

neobaroksetest stiilisuundumustest.  

7. VÄÄRTUS  

Ülimalt hinnatav. Eesti väärtuslikumaid pargiansambleid, mille puhul arhitektuuri ja looduse 

kokkukõla avaldub nii selle aluseks olevas formaalses skeemis kui vabas ja kunstiliselt nüansirikastes 

lahendustes. 

8. AJALUGU JA ANSAMBEL 

8.1. Ouvertüür 

Räpina ajalugu on kujundanud selle piiriäärne asend, korduvad ja laastavad rüüsteretked ja sõjad, mis 

varasematel sajanditel on ikka ja jälle tühjendanud piirkonna tilgatumaks. „Juba ammu enne 

praeguse kihelkonna kujunemist, riivab selle piire ajalukku kustumatu jälje jätnud sündmus 5. aprillil 

1242. toimub selle lähistel Jäälahing. Keskajal moodustasid Räpina alad Tartu piiskopkonna kaugema 

ääremaa. Liivi sõda põletab piirkonna tühjaks. Räpina tõus leiab aset alles 17. sajandil, mil sellest 

kujuneb piirkonna vaimse ja majandusliku keskus, tähistades ühelt poolt kihelkonna kiriku rajamist ja 

teisalt hiigelvalduse välja kujunemist, mille piirid puutuvad ühelt poolt kokku Pihkva ja 

Novgorodimaaga ja teiselt poolt iidse Põlva kihelkonnaga. Räpina astub uude ajastusse. Rootsi 

kuningas Gustav II Adolfi läänistusega läheb Räpina üle Bengt Oxenstiernale – hilisemale Liivi – ja 

Ingerimaa kindralkubernerile, kes aga oma toredaid territooriume sai aega külastada haruharva. Ei 

varem ega hiljem ei ole Räpina mõis saanud laiuda kolme kihelkonna (Põlva, Võnnu, Räpina) 

maadele. Räpina all loendati 17 järve, 38 elavat ja 7 mahajäetut küla, ühtekokku aga vaid 144 

talupoega. 1636. sai valmis väike puukirik. Paraku ei olnud toonasel asulal siiski pikka iga – nii kirik kui 

mõis põletati 1701. a. kui üle piiri tulnud vene väed andsid rootslastele 27. augustil esimese lahingu 
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Kahkva mõisa all ja neile umbes nädal aega hiljem Mihail Seremetjevi tatarlastest ratsavägi, kes pani 

tule räästasse kõigile, mis silma puutus. 5. septembril õnnestus venelastel tänu oma suurele 

arvulisele ülekaalule piirata Lokuta ja Ristipalu küla juures von Roseni väegrupp ümber piirata ja pea 

täiesti hävitada. Rohkearvulised langenud laoti riitadesse ümberkaudsetesse taludesse ja põletati. 

Tule ja hävituse ohvriks langesid ka mõlemad kirikud: nii Räpinas kui Ismenes (Mehikoormas).  

18. sajandi alguses oli Räpina kohal tühi plats. 1750. a. oli kihelkonnas vaid 300 talupoega. Rahvas oli 

harimatu ja kombed kadunud, nii et nagu kiriku vistatsioonides kurdetakse, olid paljud külad 

langenud tagasi paganausku. Üks toonastest kirikuõpetajatest langes kaebuse alla joomarluse tõttu. 

Räpinasse asusid vanausulised, kes põgenedes nende kodupaikades valla puhkenud terrori eest, 

rajasid teisele poole Peipsit, kus olud nende suhtes rahulikumad kloostri. Mornide pilkude ja pikkade 

habemetega raskolnikud harisid üles põllud ja ehitasid kunagise kiriku ja pastoraadi kohale veski, 

sepikoja, õigeusu kiriku ja oma elamud. Kuni aeg sundis neidki lahkuma. Räpina fooniks kujunes 

Peterburi õukond ja alanud uute alade kinkimine tsaari lähikondlastele. 1728. a. omandas mõisa 

Vene õukonna ülemtallmeister Karl Gustav von Löwenwolde (kellele Põhja-Eestis kuulusid veel 

Toolse ja Malla mõisad). Taas korra puhkes Räpinas elu. Klooster suleti ja selle vasksed kellad viidi 

Tartusse Uspenski kirikusse. 1734 – 1735. a. rajati Räpinasse paberivabrik ja ehitati puidust 18 toaga 

härrastemaja, millele ajastu tavade kohaselt liitus väike iluaed. Kõigile ilule vaatamata eelistas K. G. 

von Löwenwolde poeg Reinhold Gustav von Löwenwolde veeta aega Peterburis, olla soosingus 

Katariina I ja Anna Ivanovna juures ning sattuda 1741. a. koos teiste bironlasteqa keisrinna Jelizaveta 

Petrovna käsul asumisele Siberisse – Solikamskisse, kus tal tuli veeta 18 pikka aastat. 

1766. a. tagastas Katariina II Räpina maad. Eestimaa suurimaks valduseks tõusnud mõisa ajaloos sai 

alguse uus etapp, mis oma uute ajastusse sobivate ambitsioonide ja ideedega on jätnud kujunevasse 

ansamblisse ka tänaseni märgatava jälje. Räpina näis lõputu ja põhjatu, ratsateekond selle ühest 

otsast teise võis võtta tunde. Et mõisa majandada, tuli suurendada koormisi, mis koos rehepeksu ja 

teotööga ei olnud aga meeltmööda vahepeal vaba eluga harjunud talupoegadele. 1784. a. puhkes 

mäss - nn. puusõda, kohale kutsuti soldatid. 1785. tapeti kusagil metsade vahel üks Löwenwoldede 

kolmandat põlvkonda esindavast neljast vennast – Räpinas majanduselu korraldanud Gerhard 

Friedrich von Löwenwolde. Tapjaks osutus üks tema enda sakslasest teenija, kes röövis ühtlasi 6 000 

rubla ning pani tule oma elumaja räästasse. Misjärel teine vendadest Karl Magnus pidas targemaks 

kolida koduvaldustest kaugemale ning veeta oma ülejäänud elupäevad sugulaste juures Luke mõisas. 

Vendadest kolmas Otto Fabian teenis ohvitserina Vene armees. Mõisa võttis enda hoolde vendadest 

noorim – Johan Gustav, kes ka esialgu Räpinasse elama asus, kuid paraku – sealt juba 1791. a. lahkus, 

ostes Tartu lähistel asuva Ropka mõisa. Räpinas valitsesid segased ajad. Mõisa majanduslikuks 

keskmeks oli paberivabrik – „Eestimaa topograafiliste teadete” autori: A. W. Hupeli järgi ainus 

omataoline Liivimaal. 18. sajandi lõpul valmistati selles kümmet liiki trükipaberit, pakkimispaberit ja 

pappi. Mõisa maid läbis suur Tartust Pihkvasse suunduv maantee, mis kõigi oma suure silla ja 33 

väikese sillaga, kõrtside ja postijaamadega ei lubanud elul lõplikult välja surra.  

8.2. Prelüüd 

1800. a. algul päris vahepealsetel aastatel mitmeks eri osaks lagunenud valduse Friedrich Johann von 

Löwenwolde, 23 aastane mees, noorim Johann Gustavi poegadest. Õppinud Göttingeni ülikoolis, 

kuulus noormees põlvkonda, kellele vanaisade aegne maailm näis iganenuna. J. v. Löwenwolde ajal 

tõusis Räpina uuele elule; aktiivsust jätkus nii kodumõisa kui laiema ühiskondliku tegevuse jaoks; 

Löwenwolde karjäär viis teda Liivimaa maamarssali seisusesse. Uue aja tunnistuseks said uued majad 

ja pargid – kodumõis, mille välja ehitamisele kulusid aastad. Parki alustades, nägi inimene harva seda 



21ET14 Räpina mõisa pargi jalgteede muinsuskaitse eritingimused 

 

12 Artes Terrae 
 

valmis kujul. Igavikuline leidis koha koduväravast algavate alleede ja puiesteede näol, valguse ja ilu 

vasteks kujunes maastik kõigis oma peenekoelises kompositsioonis ja vaatelisuses. Puhastati 

jõekaldad ja alustati selle neemikule inglise aia rajamist. Räpina toonast idülli võib imetleda Peterburi 

kunstniku C. Clodti seepiajoonistustel. Mõis, kirik ja paberivabrik kujundavad ühtse ansambli, mille 

seovad kokku looklevad jalutusteed, targa käega istutatud puud ja põõsad, pargisiluetid, mille puhul 

kuulub oluline osa veestikule ja peegeldustele, pakkudes kohati võimaluse kaldaterrasside 

kujundamiseks ja nende tugevdamiseks mõisapõldudelt kokku kogutud munakividega. Eemal läheb 

mõisamaastik sujuvalt üle talumaastikuks, siin – seal võib näha korstnatega talumajasid, tuuleveskit, 

heinamaid seal söövate lambakarjadega. Mõisaansamblisse kuulusid punase S – kivikatusega 

ühekorruseline puidust härrastemaja, kaks õlgkatusega elamut mõisateenijatele, kisklaudadest 

katustega häärberid (valitseja – ja teenijatemaja), jääkelder, sepikoda, viinaköök, maakivist tallid 

nuumhärgadele, saunad (eraldi härrastele ja talupoegadele), hobusetallid, rehed, küünid, koertetall, 

veski, puust kõrtsihoone kahe talliga – ühtekokku 46 erineva otstarbega ehitist. Aastatel 1805 – 1823 

kujundati Räpinas Võhandu kaldal välja suurejooneline inglise stiilis park. 1832. a. kui Fr. J. von 

Löwenwolde Räpinas suri, läks mõis müüki.  

Uus ajajärk mõisa ajaloos sai alguse 1836. a. kui maamarssal Fr. J. von Löwenwolde pärijad müüsid 

valduse selle aja kohta hiigelsumma 150 000 hõberubla eest G. Schultzile. Kuna aga maaomand oli 

koormatud suurte võlgadega, siis müüdi see aasta pärast edasi G. Chr. E. von Richterile. Viimane oli 

rikas ja haritud mees. Sündinud Tartumaal Vastse-Kuuste mõisas, oli ta saanud esimese hariduse 

hilisemalt Tartu Ülikooli rektorilt, tollal veel koduõpetajana tegutsenud Gustaw Ewersilt. Hilisem 

haridustee viis teda Moskva ja Heidelbergi ülikoolidesse. Tema valitsemise ajal edenes elu mõisas 

jõudsalt; ülesmäge läks nii majandus kui kultuur. Tublisti aitas Räpina ja selle paberivabriku arengule 

kaasa Tartu ja Pihkva vahel 1842. a. alalise laevaühenduse sisseseadmine. E. v. Richteri ajal ehitati 

Räpinasse Võhandu jõe poolsaare kujulisele neemikule – selle tänasesse asukohta uus sammastega 

härrastemaja – tempel ja loss ühekorraga, mis oma arhitektuuriliselt mõjukuselt kujunes uueks 

dominandiks nii asulas kui kogu Kagu-Eestis. Räpina mõisahoone rajati vana ansambli kõrvale, 

omamoodi puutumatusse loodusesse, paika, mida oldi asutud „pargistama” juba mõnevõrra varem, 

kuid mis nüüd omandas täiesti uue ilme. Paisjärve suunas laskusid sammasportikuse juurest 

terrassid, otse kaldale oli ehitatud paadisadam, mille pergolate alt avanesid meeleolukad vaated 

1770. aastatest pärinevale valkjate lubivärviga kaetud seintega kirikule. Räpina avanes kogu oma 

muinasjutulises ilus. Loodud oli ideaalmaastik, mille kaugem kutse juhatas inimese Arkaadia 

avaratele väljadele. Pärast parun Gustav Christoph Edurad von Richteri surma 6. mail 1847. a. Läks 

Räpina tema keskmisele pojale Otto Magnus von Richterile, kes andis mõisa rendile oma õemehele 

Leonhard Gustav von Braschile. 

8.3. Kulminatsioon 

1855. a. ostis mõisa 205 000 hõberubla eest Peter Anton von Sivers – Viljandimaa Heimtali 

mõisaomaniku Peter Reinhold von Sieversi poeg viimase kolmandast abielust Katharina Charlotte von 

Wrangeliga. Abiellunud Siversite soo kõrvalharu - Õisu noorprouaga, möödusidki Peter von Sieversi 

esimesed aastad Heimtali ja Õisu mail, kus noormees sai kogemusi nii parkide kui ilu laiemagi 

tähenduse kohta, kus omamoodi maise paradiisi moodustavad mõisaansamblid pakkusid nii 

mõtlemisainet kui konkreetset eeskuju oma uue elu rajamiseks isakodust ja lapsepõlve 

mängumaadest eemal. Tegemist oli peene ja oma vaimu tõttu toonasesse eliiti kuuluva isikuga, 

kellele kunst ja haridus ei tähendanud mitte üksnes kindlaid käitumisnorme ja seisususlikku 

positsiooni, vaid hingeharidust, mis oma kodu ja härrandliku eluviisi kõrval ei lubanud unustada ka 
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mõisa alla koondunud talupoegi. Rahvapärimus mäletab tolle aja mõisnikke heatahtlike ja 

vastutulelikena. „Üks kord sõitis von Sivers kõrgel vankril, teomehel tuli viisu pael lahti ja hakkas seda 

kinni panema. Kubjas lõi seda kepiga: Vai sina nosid tan ja jääd nii viisi maha. Seda aga oli 

möödasõitja härra kuulnud, tuli vankrist maha ja lõi kõikide kubjast piitsaga.” (Rahvapärimus, Eesti 

Kirjandusmuuseumist Tartus). Ka Peter von Sieversi järglast Alexander von Sieversit mäletab rahvas 

positiivses valguses.  

Kuna loss oli valmis keskendus J. von Sievers pargile: tema fantaasiate vili avab end pargis tänaseni. 

Räpina on üks kõige suurejoonelisema ja samas täpsema planeeringuga inglise aedu Eesti, kus 

pargikompositsiooni üldise põhimõtte kõrval, kõneleb selle rajaja oskus näha aastasadade taha. 

Vaadata aega, mil tema poolt istutatud puudest on sirgunud obeliskid, kus samblasel pinnal kõndides 

tajub jalg looduse sügavat ja kutsuvat tukset, kus taevasse sirutuvatest latvadest lööb lahti sinitaevas 

ja kus vaikselt piki hämaraid looklevaid pargiradu liikudes avastad end ühtäkki võlumetsas – eksinuna 

keset ürgseks kujundatud loodust, hinge salajases pelgupaigas, mida on puudutanud selle kunagiste 

rajajate oskus näha tuleviku subliimselt hämara kardina taha. Pargi südamest eemale istutas Õisus ja 

Heimtalis piki ürgoru metsikuid kaldaid seigelnud mees üha uusi alleesid, oli huvitatud eksootilistest 

taimedest, mida pakkusid Balti mõisaarhitektuuri rikastamiseks välja Tartu loodusteadlased, s. h. 

Hellenurme omanik Alexander von Middendorff. Mis võis olla parem – kui elada maailmas, mille sa 

ise oled oma kätega loonud, mis avab end ühtaegu hingele kui mõistusele, kus kõiksuse mõõdupuuks 

ei ole ainult mõisast saadav majanduslik tulu, vaid kus juba vanaisadelt päritud mõte – schön und 

nützlich tähistab kahe pooluse – kasu ja ilu kokku sulamist. Peter von Sieversi ajal tõhustati ka 

lambakasvatust, tuues selleks mõisa maadele uue inglise tõugu karja, mille tarvis siis laiendati 

lambakarjamaid ja ehitati uusi lautasid. 

8.4. Interluudium 

Siversite kätte jäi mõis kuni suurvalduse likvideerimiseni Eesti Vabariigi maaseadusega 1919. a. 

arendati paberitööstust; mõisa ümberkaudseid valdusi aga vähendati. Alates 19. sajandi 60ndatest 

aastatest algas Räpinas talude pärisostmine ja müük, mis mõisaomanike poolt antud väga pika 

krediidi korral tähendas paljuski üht kaugelevaatavamat ja filantroopilisemat sammu toonastes Balti 

kubermangudes. Samal viisil olid Siversid alustanud juba Heimtalis. 1871. a. oli Räpinas ühes 

Võõpsuga kokku vaid 49 1/5 adramaad, mis iseenesest ikkagi veel hiigelvaldust oli vaid kolmandik 

sellest, mis Räpina alla loeti sadakond aastat tagasi. Elu ja tegevus oli seejuures paljuski koondunud 

Võõpsule, mis arenedes alevikuks, jättis juba 1862. Peter Anton von Sieversi taotluse põhjal alevi 

staatuse omandanud Räpina kogunisti varju. 1895. a. kinkelepingu järgi läks Räpina koos Võõpsuga 

Aleksander Petrovits von Siversile, kes eelistas oma aega kulutada kõigi muu kui põllupidamisega. 

Nagu nähtub 19/ 20. sajandi vahetuse kaartidelt ja fotodelt, valitses Räpinas endiselt mõis. 1877. oli 

siin ikka veel kaks härrastemaja: vana ühekorruseline puithoone ja uus kahekorruseline Sillanpää loss. 

Olemas olid kaks mõisa – Alamõisa ehk siis vana Löwenwoldede aegne härrastemaja selle ümber 

koonduva kõrvalhoonete kobaraga ja uus Sillapää loss. Arhitektuurilt sarnanes viimane mitmete 

teiste 180. aastatel välja ehitatud hoonetega - Kuremaal, Suure-Kõpus, Kose-Uuemõisas, kus klassika 

viimane puhang väljendus keskosa (corps de logis) ja tiibhoonete vahelduvas rütmis, tõstes esile neid 

ühendavate korruse võrra madalamate galeriide poolt kujundatud vahelduva silueti.  

Aastatel 1893 – 1917 oli Räpina omanikuks Aleksander von Sivers, kelle ajal viidi taas korra (neljandat 

korda) pargiarhitekt Walter von Engelhardti juhtimisel läbi pargi rekonstrueerimine. 1919. a. tegutses 

mõisahoones algkool. Paraku lisati galeriidele 1935 – 36 aastatel teine korrus.  
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Räpina elas ja tegutses; tema ansambli ilu ja asula kasu kujundasid väga mitmed erineva funktsiooni 

ja arhitektuuriga ehitised, mida osana ajaloolisest pärimusest kirjeldati 1930ndatel aastatel 

alljärgnevalt: „Juba kaugelt paistsid silma üle roheliste puude latvade kahe kiriku tornid. Mustad 

suitsupilved Räpina kohal andsid tunnistust siin asuvast paberivabrikust. Selle kõrval asus veel 

jahuveski ja lauavabrik. Mõisaid oli siin koguni kolm. Mäemõisa oma ilusa härrastemaja poolsaarel 

asuvas pargis. Alamõisa ja kirikumõisa. Natuke maad Tartu poole asus veel Jaamamõisa. Ümber 

Räpina laiusid nende mõisate põllud ja vähe kaugemal metsad. Räpinasse Tartu poolt tulnuna ja üles 

jõudnud „Tohtriorust”, asus paremat kätt tohtri maja. Edasi minnes asus samal pool leerimaja. 

Mõnesaja meetri kaugusel algasid kirikumõisa hooned ja valge õpetaja maja. Kirikumõisa park ja aed 

aga ulatus maanteeni. Enne ristteed vasakul, asus kirikumõisa küün, kus enne seltsimaja ehitamist 

pidusid peeti. Ristteelt vasakule keerates võisime varsti paremal pool näha punast telliskivist maja, 

kus asus Räpina vallavalitsus. Hiljem (1913) avati siin majas kõrgem algkool ja vallavalitsuse jaoks 

magasiait... Üle „Pepre silla jõudes, asus vasakul vana kõrts ja hiljem telliskivist majas Pepreküla 

algkool. Edasi viis tee kiriku juurde, vasakut kätt kingu otsas enne kirikut asus suur kõrtsihoone, koos 

kaupluse ruumide ja kõrtsialusega. Hiljem tuli majja postijaam. ...Ristteelt vasakule keerates, tulid 

Tooste ja teised külad kuni Meeksi ja Mehikoormani. Otse minnes viis tee Võõpsu ja Värska. 

Paremale minnes jõudsime kiriku juurde, mis juba toona oli kirikutest üks ilusamaid. ...Kiriku juurest 

viis tee üle nurga jalgtee asemel Räpina paberivabriku juurde ja sealt üle lüüside, kus vasakule jäid 

jahuveski ja lauavabrik. Otse mäkke tõustes, läks tee Mäemõisa ja Võru poole. Natukene paremale 

jäid kivist majas ap. – õigeusu kool ja õigeusu kirik ning selle vastu preestri maja. Seda nurka Räpinas 

kutsuti vene otsaks. Edasi minnes algasid mõisa põllud. 

8.5. Asula ja mõisasüda 

Ajaloolises pärimuses kirjeldatud ajast on tänaseks saanud mööda rohkem kui sada aastat. Räpina on 

muutunud. Mõisasüdamest ja väikesest alevikust on saanud linn, mis on suures osas neelanud ära 

paljud kunagised mõisa kaugemasse ringi kuulunud hooned ja paigad. Vana mõis eksisteerib vaid 

mälestustes; selle asemele on rajatud aiad ja uued koolihooned. Ka kogukat kõrtsi Sillapää lossi 

vastas ja kiriku kõrval ei ole enam olemas. Ei ole heinamaid ega põldusid; vähemalt mitte sellisel 

lüürilisel ja puutumatul kujul, nagu neist kõneleti veel 1930. aastatel. Alles on aga paberivabrik ja 

tamm, mitmed kõrvalhooned ja paisjärv selle kallastele rajatud pargi, vetepeegelduste ja pimestavalt 

valgesambalise lossiga. Alles on kunagise mõisaelu süda – kaunis kui viimane luigelend Peipsi äärse 

maastiku dominandi ja avaakordina. Lossist alguse saavad pargiringid lubavad veel täna kõnelda 

Räpinast kui ühest Eestimaa väärikamast ja samas salapärasemast paigast. Räpinasse võib ikka veel 

ära eksida ja jõuda piki serpentiinina looklevaid pargiteid nii pimedusse kui sealt tagasi valgusesse, 

kust otsekui ime läbi leiab jalutaja ühe klassikalise ideaali ühe kõige kaunima templi – Vesta templile 

sarnaneva rotundi maalilise Võhandu jõe ja ümberkaudse looduspanoraami ehte ning kunagise 

maailma – kadunud ja taasleitud Atlantise ühe viimase akordina. Räpinas lõpeb üks ja algab teine 

maailm. Siinne mõisapiir ei ole piir ainult füüsilises, vaid palju sügavamas semiootilisemas 

tähenduses. Räpinast kõneledes, kõneleme ühe kultuuri ja ühe kunagise mälestuse võimalusest kesta 

ja edasi elada ka siis kui seda elu, mida mäletame enam ei ole.  
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9. PARGI ERINEVATE OSADE KIRJELDUS 

9.1. Esimene ring. Esiväljak 

Lasub peahoone esiküljel, hõlmates valevate mõisahoonete vahel ovaalile läheneva muruvaiba 

mõisahoone ees, jalutusrajad ja sissesõidutee. Kahekorruseline peahoone domineerivat positsiooni 

rõhutavad küpressidena kõrgusesse sirutuvad elupuud. Tuntav on Räpina ümber kujundaja Walter 

von Engelhardti elegantset aednikukätt, mis 20. sajandi alul, on oma õrna ja juugendlikult tundliku 

käega andnud pargi lähematele osadele ajaloost inspireeritud, botaaniliselt vaheldusrikka, kuid 

samas ajastu vaimus harmooniliselt tasakaalustatud ilme. Räpina esiväljak on kõige suupärasemaid 

pargielamusi, mida pakub Eesti mõisamaastik. Räpinas elab minevik edasi tuleviku unistustes. 

Esiväljaku äärde reastuvad sihvakad nulud, nende läheduses kasvavad rohked põõsad moodustavad 

tiheda massiivi, väljaku kaugemasse äärde on rajatud rododendroniaed.  

Vaadeldav pargiosa kõneleb hooldusest ja oskusest; selle korrashoid olemasoleval viisil, on pandiks 

suurepäraste vaadete ja põnevate looduselamuste säilimisele. 

9.2. Teine ring. Tagaväljak 

Terrassidel regulaaraed peahoone taga. Laskub sammasportikuse juurest mäerinnakult astmeliselt 

vee ja kunagise paadisillani. Peahoone taga haaravad pilku kerajaks kujundatud elupuud. 

Härrastemaja keskteljelt laskuva jalutustee lõpetab pargi graniitkividest kaarjas randumiskoht, mille 

ette – võttes vaatluse alla Wilhelm Siegfried Stavenhageni 1866 – 1867. a. pärinevas Balti kaunite 

vaadete albumis leiduva terasgravüüri asus paviljon, mis tulevikus taastatuna, annaks paigale tagasi 

osa tema minevikust ja kordumatust võlust. Terrassidel võiks ette kujutada rosaariumi, mille 

kavandamine ja hoidmine, leiaks teise elu õpilastööde ja ettevõtmiste aastast – aastasse jätkuvas 

kalendris.  

9.3. Kolmas ring. Inglise stiilis park 

Vabakujunduslik, aga samas terviklik, kavandatud jõe neemikule, kujundades Eesti pargiarhitektuuris 

ainulaadse kompositsiooni – omamoodi musternäite inglise pargiarhitektuuri kunstilisele minale. 

Võttes kokku toonased pürgimused selge ja puhta joone, telgsümmeetria ja maastiku atraktiivse 

ülesehitamise vastu peahoonele lähemas tsoonis, avab park end looklevate jalutusteede võrgu, 

üksteise järgi vahelduvas looduspildis, valguse ja varju kontrastsetes üleminekutes. Pargisügavikust 

kaldaterrassidele astudes avaneb loodus– ja külapanoraam, mis eredas päikesevalguses kujundab 

terendava ja kutsuva maailma – mõisaidülli, kus võib ette kujutada nii postiteed kui külamiljööd.  

Kogu park on vaateliselt seotud teisel pool vett oleva maastiku ja maastikumärkidega seetõttu tuleb 

käsitleda maastiku üldisemalt, mitte ainult pargi piirides.  

9.4. Neljas ring. Mõisaasula 

Esindusansamblile liitus majandusterritoorium, kümnete ja kümnete kõrvalhoonetega, mis 

koondudes alaansamblite ja gruppidena, pakkusid värvikireva pildi mõisa elust – ja olust, setu 

kultuurist ja siin kokku sulanud erinevatest traditsioonidest. Nn. Ülemmõisa (Sillapää lossi) juurest 

algav vetepeegel tõstis esile selle kaldale reastuvad valgeks lubjatud paberiveski, aidahoone, kiriku 

noolja tipu ja selle kõrval asuva koguka kõrtsihoone kere. Järgnes maanteesild, selle järgi voolas jõe 

vesi taas korra suhteliselt avarate kallaste vahel. Toonases maastikus (mõisas) kujundas vesi ühe 

esimese esteetilistest teguritest, mille mõju tegi end nähtavaks ja kuuldavaks nii veskitammilt kosena 
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laskuvas mühas kui tasasel aeruloksusel paisjärvel. Kuu valguses avanes võlumaailm kogu oma 

ebamaiselt müstilises sügavuses. Räpina üle valitses harmoonia, kord ja tasakaal, mis kujundas 

toonase mõisamaailma vääramatu kvaliteedi. Millest me täna kõneleme ja mida tagasi igatseme.  

9.5. Viies ring. Mõisamaastik 

Avab end paari – kolme kilomeetri taha ulatuva laia ja viljaka vööna ümber ansambli tuumiku. Mõisa 

ja külamiljöö vahel ei olnud Räpinas nähtavaid ega nähtamatuid müüre. Kaitse ja üleminekutsooni 

kujundas vesi; mõisasse suubuvad maanteed ja rajad tõstsid järjest tihedamaks muutuvas hoonete 

reas esile olulisemad ja väärikamad – kiriku ja preestrimaja, ministeeriumi koolimaja – 

lõppkokkuvõttes kogu alevi, mis laius ja lokkas ümber ansambli mõttelise keskpunkti. Just nimetatud 

osas on Räpinas toimunud ka kõige suuremad muutused. Räpina on alev, mis on kasvanud ümber 

mõisa. Selle tuleviku ideede mõtestamisel mängib mälu ja mõisamiljöö kaasa viisil, mida tuleks tähele 

panna, kuulata ja võtta arvesse. Taastades mõisa oleme me astunud esimese sammu Räpina kui 

terviku uue mõtestamise suunas.  

10.  MUINSUSKAITSE KONTSEPTSIOON 

Säilitav ja leebe. Pigem ajas ja ruumis välja venitatud protsessuaalne kui järsk ja lühiajaline muutus. 

Eeldab süvenemist pargikunsti rahvusvahelise tasandi ja stiiliajaloo erinevatesse küsimustesse kui 

kohaliku eripära erinevatesse aspektidesse, analüütilise meetodi ja formaalsete kriteeriumite kõrval 

arvestamist paiga semiootilise koe ja tema fenomenoloogilise tähendusrikkusega. Lahendus ei pruugi 

Räpinas sündida ühtse tervikuna ja korraga, pigem eeldab muinsuskaitse küsimuste lahendamist 

järk–järgult seostuvalt pargi erinevate osade ja seal esile kerkivate probleemidega. Seejuures tuleb 

puude taga näha metsa, kavandada tulevikku kooskõlas üldise idee ja seda toetavate üldiste 

lahendustega. Räpina ansamblit (sh parki) ei ole võimalik valmis projekteerida, samas ei ole ka 

võimalik selle ilmet muuta ja parandada omamata silme ees üldist visiooni. Restaureerimisplaani 

koostamisele peaksid järgnema konkreetsed välitööd, mis igas konkreetses pargiosas (-ringis) 

eeldavad üha uusi nõuandeid ja üha uusi lahendusi.  
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Skeem 4. Mõisaringid. Kollaste punktidega on tähistatud vaate koht, kollase viirutusega vaatesektor. 

 

Lähtuvad ansambli ruumilisest ja funktsionaalsest struktuurist ning ansambli kui terviku kohast 

maastikus. Eritingimuste raames on läbi viidud mõisaansambli ja selle lähema ümbruse tsoneerimine 

vastavalt nende väärtusele ja kasutamisele.  
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 Skeem 5. Räpina mõis. Vene üheverstaline kaart ca 1900. 

 

 
Skeem 6. Räpina mõis. Eesti topograafiline kaart 1930ndad. 
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Skeem 7. Räpina mõisa mõjuala täna. Rohelisega on märgitud ajaloolise mõisa paiknemine ja kirikud ning 

mõisa kõrts. Tumerohelisega on märgitud Eesti Wabariigi ajal hoonestatud alad ja punasega nõukogude 

perioodil hoonestatud alad.  

11.  MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

1. Projekteerija peab vastavalt muinsuskaitse seadusele omama muinsuskaitse tegevusluba, 

tegevusalal kultuurimälestiste sh parkide restaureerimise projektide koostamiseks. 

2. Sillapää lossi ümbruse kujunduslahendus tuleb koostada selliselt, et see on võimalik ellu viia 

eraldiseisvalt Pargi tn 28 osas, arvestades esialgu praeguse olukorra säilimisega ülejäänud 

pargi osas ning selle hilisema rekonstrueerimise võimalusega olemasoleva 2010. a projekti 

lahenduspõhimõtete järgi. 

3. Raied määrata 2010. a koostatud dendroloogilise hinnangu ning projekti alusel. Täiendavaid 

raieid võib määrata täiendava dendroloogilise hinnangu alusel. 

4. Säilitada vanad pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või mingil muul viisil ohtu 

inimestele. Vanadel puudel eelistada kuivanud okste eemaldamist kogu puu mahavõtmisele. 

Puude eemaldamine on lubatud vaatesihtidest. 

5. Istutatavad puuliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast (puukoolide taime 

nimekirjadega saab tutvuda Eesti Ajalooarhiivis) ja dendroloogilise inventeerimise 

tulemusena koostatud nimekirjale tuginedes. 

6. Kujunduslahenduses tuleb lähtuda ajaloolistest plaanidest (vt ptk 12 joonised 1…5) ning 

varem koostatud projektist. Varem koostatud projekti kujunduslahendust on lubatud 

vastavalt vajadusele ning ajalooliste plaanide kujunduspõhimõtetele muuta. 
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7. Sillapää lossi ümbrusesse võib hoone lõuna- ja põhjafassaadide juurde kavandada hoone 

töötajate sõidukite parkimiskohti selliselt, et parkivad sõidukid ei takista hoone vaadeldavust 

olulisematest vaatesuundadest (võimalik parkimiskohtade paigutus vt skeem 3, lk 6). 

8. Lillepeenraid võib ette näha vaid esiväljaku äärtesse ja tagaväljakul välja kujunenud peenarde 

asukohale. Lillepeenarde kavandamisel lähtuda sellest, et soovi korral on võimalik peenrad 

asendada muruga ilma, et oleks vajadus teostada mullatöid sügavamalt kui 20 cm. 

Hoolduseks ette nähtud vahendite nappusel eelistada korrektselt niidetud murupinda 

kesistele lillepeenardele. 

9. Pargi kompositsioonis on oluline koht vaadetel. Vaatekoridoride korrastamisel kujundada 

sihtide ääred nii, et koridorist jääks looduslik mulje. Pöörata tähelepanu ka vaadete 

sulgemisele. 

10. Maapinna vertikaalplaneerimisel tuleb arvestada, et olemasolev väärtuslik kõrghaljastus ei 

saaks kahjustada. Vertikaalplaneerimisega tagada vajalikud kalded, millega välditakse 

sademevee kahjulikku mõju väärtuslikele ehitistele, sh ka Sillapää lossi keldri akendele. 

11. Kõigi väikevahendite kavandamisel arvestada vastavate stiilide kujunduspõhimõtteid ja Eesti 

mõisate omapära. Kõik kavandatavad väikevahendid peavad sobima mõisa peahoone ja 

pargiga ning toetama nende kujundusstiili. 

12. Projektiga lahendada endiste teede katendite uuendamine või markeerimine. 

Teedevõrgustiku käsitlemisel lähtuda ajaloolistest plaanidest (vt ptk 12 joonised 1…5). 

Peaväljakuäärne lahendus teha selliselt, et tulevikus on lihtsate võtetega võimalik tagada 

2010. a projektlahenduses ette nähtud lahendus.  

13. Teekatte projekteerimisel kasutada vett läbilaskvat teekatet – savivaba peenefraktsioonilist 

purustatud kruusa või graniitsõelmeid. Teed rajada äärekivita metall- või puitlaudäärisega. 

14. Pargiteede teekatete väline ilme ühtlustada; asfaltkatet või betoonkiviparketti mitte 

kasutada. Projektiga näha ette olemasolevate asfaltpindade asendamine.  

15. Projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
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12.  AJALOOLISED KAARDID 

 
Joonis 1. Fragment kaardist Charte von den Hofes Ländereien des privat Gutes Rappin mit Wöbs. EAA F. 2469, 

nim. 1, s.ü. 761, l. 3. Aluskaardi aasta koostamise aasta 1882 – 83, kaardi koostamise aasta 1903. 
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Joonis 2. Fragment kaardist Karte der zur Rappinschen-Papierfabrik gehörigen Ländereien, welche bei der 

Fabrik belegen sind. EAA F 3781. nim 1, s.ü. 68, l. 28. Aluskaart aastatest 1882 – 83, kaardi koostamise aasta 

1920. 

 

 

Joonis 3. Fragment kaardist Võrumaal, Räpina vallas, Räpina mõisa, Räpina kirikumõisa ja Rahumäe mõisa 

maadel asuva Räpina aleviku plaan aastatest 1931 - 1934. ERA.T-3.23.3201, leht 1. 



Räpina mõisa pargi jalgteede muinsuskaitse eritingimused 21ET14 

 

Artes Terrae 23 
 

 

 
Joonis 4. Fragment kaardist Räpina aleviku plaan 1926. ERA.T-6.3.2059A, leht 1. 

 

 
Joonis 5. Fragment kaardist Võrumaal Räpina vallas oleva Räpina aleviku plaan 1928. ERA.T-6.3.2059A, leht 2. 
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13. FOTOD 

 
Foto 1. Vaade Räpina mõisale ja ümbrusele Räpina Evangeeliumi-Luteriusu Püha Miikaeli kiriku tornist 1925. 

aastast. Foto K. Kalamees. 
 

 
Foto 2. Vaade Sillapää lossile Räpina Evangeeliumi-Luteriusu Püha Miikaeli kiriku poolt. 
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Foto 3. Räpina mõis linnulennult. Eesti Kirjandusmuuseum. 
 

 
Foto 4. Vaade Räpinale kiriku tornist 1914. Foto. Folster. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 5. Vaade Sillapää lossile 1991. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 

 

 
Foto 6. Vaade Sillapää lossile. 1991. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 7. Vaade Sillapää lossile üle Võhandu jõe. Eesti Kirjandusmuuseum. 

 

 
Foto 8. Vaade Sillapää lossile. Daatumita. Postkaart. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 9. Vaade Sillapää lossi aiapoolsele fassaadile. Allikas: Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus. II Teil Die 
Blütezeit um 1800. Riga 1928. tabel nr. 111. 
 

 
Foto 10. Vaade Sillapää lossi aiapoolsele fassaadile. Allikas: Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus. II Teil Die 
Blütezeit um 1800. Riga 1928. tabel nr. 112. 
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Foto 11. Vaade Sillapää lossi tagafassaadile 1924. Postkaart. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
 

 
Foto 12. Vaade Sillapää lossile kiriku tornist. Daatumita. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
 

 
Foto 13. vaade Sillapää lossile tammilt. Daatumita. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 14. Vaade Sillapää lossi esifassaadile 1928. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 

 

 
Foto 15. Vaade Sillapää lossi esifassaadile 1930. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 16. Vaade Sillapää lossi esifassaadile 1937. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 

 

 
Foto 17. Vaade Sillapää lossile piki Pargi tänavat. Daatumita. Räpina aiandus- ja koduloomuuseum. 
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Foto 18. Räpina mõisa aednikumaja. Taamal paistab läbi puude Sillapää loss. Daatumita. Räpina aiandus- ja 
koduloomuuseum. 

 

 
Foto 19. Vaade Räpina mõisa peahoonele ja poolsaarel paiknevale pargile eemalt, kunagistelt Friedholmi mõisa 
maadelt. Täna avaneb selline vaade Tartu poolt Räpinasse sisse sõites.  
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Foto 20. Vaade Räpina mõisa pargile eemalt, kunagistelt Friedholmi mõisa maadelt. Täna avaneb selline vaade 
Tartu poolt Räpinasse sisse sõites.  
 

 
Foto 21. Vaade pargile ja raagus puudest läbikumavale lossile Võhandu jõe teiselt kaldalt.  
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Foto 22. Vaade lossi esifassaadile.  

 

 
Foto 23. Pink lossi tagumise külje treppide ees.  
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Foto 24. Vaade lossi taga asuvale terrassilisele aiaosale. 

 

 
Foto 25. Panoraamvaade lossi tagaaiale. 
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Foto 26. Vaade Sillapää lossile tagant aiast.  
 

 
Foto 27. Vaade pargipuudele. Taamal paistab raagus puude vahelt lossihoone.  
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Foto 28. Vaade Sillapää lossi esifassaadile. 

 

 
Foto 29. Vaade Sillapää lossile üle Võhandu jõe veski tammilt. 
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Foto 30. Sillapää lossi esiväljaku lagunenud asfaltkate ning maapinna tõstmise tõttu pinnasesse jäänud 
keldriaknad. 


