
~. ABJ mõis (Abia). Rüütlimõia. 

Abja k/nt bja Lastekodu (HaJ.l ste .k:ihelkond) .. 

_____ o_.n.e on suur, kahekorruseline j soklikorrusega k1v1hoone, 
·11e põhikorpus on lihtne l igendamata ehitus om.a. ärase otsa

fassaadi a hoone ·asaklll tiive.J.: see on üm.ardatud poolkaareks. 
wsaadi parem le tiivale on a a püst1tatud hili em nii esi

kui t gafassaadis lterge~ t eenduv juurdeehi tu s, millel lisaks 
veel pealeehitusega osaliselt väljaehita ud kolmas korrus. 

õhikorpust k tab lame plekk-kattega katus, millel eenduv 
· a kitsa pro ileeringuga räästak:ar.niis .ning fassaadi keskel 

lame kolmnurkviii keskmiste 3 akna kohal. Viiln.karniis on een
duv ja profileeritud, kuid räästakarniis"st kiisam, Viiluväl
jas on väike segmentaken. agafassaadis vi11 puudub, on vaid 
lui vahekarniis keskmiste kolme akna kohal korruste vahel. 

ad paiknevad võrdlemisi korrapäraselt, on ääriststud lameda~e 

kr hviääristega, kusjuures al~s korruse ak ndel on äärises 
lukukivi. Kõikide akende 1 on profileer1tud karniisid. Akn~d 
on mõõ tm.e el t keskmise su.uruse ga ja 6 -ru.ud ulised. Hoone ee s on 
keskteljal avar puitpalkon hilisema päritolu- • ee on kaetud 
v·· a lameda plekk-katuseg , ida toetavad nelj tahulised puit
tulba.d, palkoni küljed on klaasi tud ruudukuj uliste raamideg , 
tiheda ruudustikugu, ~sikUlg on lahtine, palkoni kujunduses on 

tunnetatav ekle .. ctiline käsitlus. 

Juurdeehitus paremal tiival an vastupidiselt põhikorpuse
le rikkalikult liigendatud seinapind ad ega. ' ema peakorruseks 
on teine korrus. Ehituse sekkel on reljeefiot tin ituna kõr e, 
soklil on lai ja profile ringuga kurniis. Väga jõuline on vahe
Vöö korruste vahel, see on tu evalt eenduv, k9etud plekk-katte

ga, omab profileeringu. LamedL.. kelpkatuse rä''stakarniis on sa-
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muti tugevalt eendav ning teda kannavad konsoolid, mis stme-

1' selt laie ev d ü.J.aosas. äästakarniisi alle;. jääb l i pind, 

mille murkeer1b ki taas vb.hevöö madal 1. Karniisi ja :vahevöö 
vahemik on liigandotud lamedate nelinurkaeta petikutega. Sei

napinnad on elavalt liigendatu.d ka ver ikaalselt. Teisel, ea.-

orrusel on hoone nurkades paarispUastrid, akende vahel amu
ti üksi p~lastrid, mis õusevad korrust vahelisalt kar.niisilt 
nin toetuvad räästakarniisi alusele ehevööle. ellest kõrge
mal kuni räästakarniiswi on nad jätkatud liseenilaOO.sel t, 

älal karniisis on nende kohal konsoolip ar. Ju.urde hi·use mõ
lemi korruse akn d on suured, 6-ruudulised ning ääristatud 

profileeritud krohviääris .... ga ja profileeritud kitsaste akna

aluste ka.rniisidega. ei sel korrusel on viimased ü.hend atud 

Vööna, mida krepivad akende ahelisad pilastrid. ii esi- kui 
tagafassaadides on keskmise akna kohal tugevalt eenduv ja pro

fil eritud simas. oklikorrase väikeaed aknad on kaetud lameda 

kaarega. Osa otsafassaadi aknaid on asendatud petikakendega. 

J urdeehitu.se katusel on kolmes suunas kolmnUl•kviiludega peale 
ehi us, millel kolm kitsast 6-ruudu.list ja tihedalt asetatud 

akcnt. Aknaid äär1stavad lamedad liseenid, akende kohal kulgeb 

kitsas vöö. Väljaehitusi katvad kolmnurkviilu.d ja viilk~tused 
om vad tugev lt eendatud ja profileeritud puitkarni1se. 

uu.mid kogu hoones on anfilaadsed. 

Seega võib hoon põhiosa lugeda klassitsistlikuks ehitu

seks k s XI szj. I poole kaskelt õi II veerandist, juurde
ehi ust aga historitsistlikus stiilis ehituseks, mis lahenda

tud pseudoklasait istlika motiividega. Juurdeehi us, samuti 

kui palkon hoone ee võib pärineda XI saj. II poole keskelt 

õi lõpuveerandist. Hoonet kasutatakse koolina, ta on heas 

seisundis. 

Kõrvalbooneid on palju, neist osa seo ud peahooneg· ansamblili· 



sel t, osa aga rtihmades hajali .mõisasiidamikus pargi äärtel. 

Selline paigutus on tingitud eelkõi ·e muutlikust reljeefist. 

Olulisemad on: 

al.i taejamaja on kahel,ordne puhta vuu ga laotud telliskivi

ehi us, mis omab järsu reljoefi õt tagakUljel täiskorruse

na maakivist aoklikorruse. Hoone on T-t··he ku.j uJ.ine ning kae-

u lameda viilkatase ._. (katteks eterniit), .millest hooviga 

p alleelne osa omab iileulotuvaid räästaid, temale isti o sa

le liidetud osa aga tellistest eenduvaid ja profileeritud Vii

lu.- ja räästakarniise, mi :J viilu all kr e pi tud. iiluvälj s on 

sllur tellisäärise ga ümmargune aken. eised hoone almad on ki t

sad, 6-ru.udu.lised ja kae tud murtud tf'rontoonidega. or.DU. te v -

1 1 ltlllgeb ki taas vahekarniis. Soklikorruse uvad on tellistega 

raami ud, kaetlld lamedate kaartega. Akn~d seejuures Väikesed 

ja 8-rllu.dulised. I oone võib pärineda XI saj. II poole keskelt, 

on kujundatud historitsistlikus stiilis. 

e§niku.maj a ;ja trii~hoone samas riihmas on ligilähedase klljnndu 

sega ja m terjaliga ühekordne ehi .us: põhiplaanilt T-tähe kujU: 

line, aiaküljele ehitatud pikk klaasitud triiphoone. Soklikor

rus lao tud maakiv idest, krohvi l.ld, põhikorrl.ls on puhta vuugiga 

t llistest, kus 6-rulläulised aknad on kaet d murtud frontooni-

a. Kõrge viilkatllo omab üleulatuvaid raästaid, terniitkatet 

ja rõhtlaudadest otsviile. Sollikol·ruoe ja põhi ~orrllse v el 

kulgeb pro~ileeri ud telliskivikarn~is. Ehitlls k sajal moonl.l

tatud juurdeehitustega, algselt võib pärineda XIX saj. lõpuvee

r dist. 

it esi =· ljakul on suur ja massiivaeta proportsioonidega kroh

vitud kivihoone, kaetud kõrge, S-kivik ttega poolkelpk use a, 

millel kUlgfassaadides l a i d profileeritud lauast räästakarnii

id. I oone esitasea on laialt t anda ud uluaJ.useks, mUl e 
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ees on pikk kaaristu 10 arkaadiga. Kaared on kõrged. toetuve<d 

tasedatele Umarsammastele, millel profilceritud talumivöö ja 

kõrge koonusckuj uJ.ine sokkel. Kokku on kaaristul 9 sa.m..ma.st ning 

2 poolsammast kaaristu. äärte1. Ulualuse tagaseinQs oma ad suu

red uksed lamedaid kxohvi~äriseid. Osa kaaristust on hiljem 

kinni ehi ta ud seo ses väikese kuivati sisseehi tamise ga ai ta. 

Sellost perioodist pärineb ka väiY~ ~klektilise k~jundusega ka

tuseaken Villkatuse all, millel laiad räästad jo konsooltal~

dele toe uv Viil. oonet võib lugeda veel klassitsistlikus 

;;;tiilis ehituseks, kuigi ta õib pärined~ XIX s~j. keskelt. 

Ait(?) on ealmisest väiksem lõhutlld maakividest beas müüriteh

nikas pu~hta vuugiga ehitus, kus nurkadesse pai&~l ~atud paremini 

klombi tud kiviplekid. SUured tlksed on ääris atu,~ telliste ga. 

K tus on ki'tsaste, ü.leu.latuvate rä.ästastega ja la"'stu.kattega 

viilkatus, otsviil rõhtlaudadeot. oone on ilmselt XX saj. 

algus ehi tu s • 

~6öliselamu on väga pikk krohvitud kivihoone, mis kaetud kõrge 

viilkatusega. See on iileulatuvate räästastega ja laa tukattega. 

Otsviilud on piistlau.dadega, viimane sarikapaar koos penniga 

otsviilus avatud. Akna on kitsad, äärista d krohviääris ega. 

Toonet on hiljem rekonst uaer1tud, kuid ta võib pärineda XIX 

sa·. lõpust. 

~i-möldrima.i a (?) on hilisemate ü.mbei·ehi tustega ühekordne 

kivihoone, kae ·ua pritskrohviga, milles jälgi faas ade liigan

davatest liseenidest. Viilltatus o · b laastukatte ning lihtsaid 

laudkarniise. loonel on ka hilise puidus pealeehitus Viil-

k tuse all. Algne ehi us võis olla XI~ saj. II poolest. 

Viin:;.,v· brik väga suu.r ning osalt ka liigendatuo. kivihoone, mil

lel väga kõrge katuaekivikattega viilkatus. ~iilades omab kit

sa astmelise karniisi, sama viilu all külgfassaadides on lisaks 
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k lisile seda toetavad stmelised, ülalt laienevad tellis

kivikonsoolid tiheda reana. Hoone semad on krohvi tud, kuid 

os seinapindu on ka krohvikattet • Siin paljandub maakivi

ladu, millel kividevaheline laialt krohvitud oind dekoreeri ud 

·11ustj.kuga. On k Jälgi elinu.rkseist petikaknais ning kaar 

pe ikutest. eega on tegemist hoon~ga, mille vanem tuumik võib 

pärinede. XIX saj. ke kpaigast, mis hiljem, s ·andi lõpus ek

lektili es laadj.s ul llsl.tkult laiendatud ja rokonstrueeritud. 

Park on võrdlemisi ~uur ja mitmeonaline, liigendatud reljeefi, 

aedade ja tiikidega. askosa on selgepiiriliselt regulaarne. 

Omab avara ovaalikujU1ise esiväljriku, min liigendatud vähes e 

uudegruppidaga -need rühmitatud vabalt ja kon~rastselt 

(nulg-pärn~ aher) ning kiirtekujulise jalgteedevõr~ga. Üks 

parki saabuvatest teedest ( mõisnike k(' mistul. t) on iiä.ristatu.d 

leht u.u.alleee;a ja orienteeri tud peahoone keskteljele. orra

pä.r u . e nelinur ka e kuj u.ga on ka kaks väiksem t ja üks sunr tiik 

peahoone taga aagavus orus. Tiikide vahel säilunud üks suur

teat puhtalt allutud groniidiplokk:id st sildregulaator. Sill 

lameda ka ega ava ääriatab ühest kivist tahu u.d groniidiplokk 

Silla rinnatis on lootud telliotest. 

Peahoonet ümbritsev park kannab segastiilileo ast ilme • 

Siin on vabu pu.u.degrllppe ja üksikpu.id, kuid on ka tamme-pärna 

rin kivilauaga kesJtel. P.-;trgi ki:r.deääreJ oli 3 ku.uske ( säilu

nud 1), mis istutnti Karl von Stackelberg1 pulmapäeval. Abja 

suunas on üle oru uus a~d, mäerinnakul kahel pool teed on suu

red metsapar i-ilmelised pargialad kuuskedest, v trates , 

saarteat j tammedcst heatasemelise vaba puistuna. argi põhi-

osas domineerivad tamm, vaher, pärn ja saer, eksoo idast sibe-

r. ja eu.roopa nulg, lehjs. 

Pctrgi seisund hea, tiikide os s rahuldav, s a p gi et-

aas, ·a metsi~t as. 
KUl~statud viima ti 1977. 1 ;;.a., P ldist ud 19 9. a. 
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