
26. LAHMU E mõis (Lachmes). ü.ü.tli.mõis. 

Suu.re-J ani lr/n, Lahmuse Aiandu.ssovhoos ( Su.ure-Jaani kihel
kond). 

Peahoone on su.ur ühekordne telliskivihoone, millel soklikorrus 

ning väljaehitatud lcltakorru.s. Viimane on keskteljal kolme ak

na laiu.sel.t pealeehi tusena, sellest kahel pool kokku 4 katu.seak

naga ning akendega hoone otstel. Hoonet katab kõrge s-ki ikat

tega poolkelpkatua, pealeehi tu.ste ja katuseakende viilkatu.sed 

on kaetud katu.seplekiga. Räästakarniisid on laiad, eenduvalt 

ja profileeritud, viilude all on kurniis krepitu.d, samu.t1 peale 

ehi tu.se al.l, kus nnd on jätkatud laia lameda vahevötina. Pool

Viilu ja ealeehituse kolmnurk viilu.karniis on kitsad, profi

leeritu.d. a katuseakende kolmnurkviilud ja räästakarniisid on 

eendu.vad profileeritu.d, ku.id pu.idu.st. Soklikorru.s on kitsa va

hevööga, mill.elt tõusevad esifassaadi keskosas läbi kahe korru.

se laiad pil~strid (4 tk.), mille jõulise profileerin ~ga ka

piteelid toetavad eendatud l'äästakarniise. ealeehitu.se nurka

del moodustavad nu.rgapilaatreid. a katu.seakende väljaebitu.s e 

nu.rgad kuju.ndutu.d nurgaliseenidega. Hoone tagafassaadis on kesk 

teljal põhikorrusel akende vahel lamedad liseenid soklisimsi 

ja räästa..ltarniisi toon 1 kulgeva vahevöö vahemikus. Peali ehi

tuse seinapind on rikkaliku.m lt liigendatu.d: nurgad on kujunda

tu.d laiade nur ga.pil ..... stri te ga, akende vahed aga lamedate maduJ.a

te pilastritega, millelt tõusevad lamedate petikute kõrged kaa

red, milledes on pealeehituse aknad. 

Hoone põhikorruse aknod paiknevad võrdsete vahedega, on 

suured ja kõrged, E-ru.udu.lised, raamitud kitsaste krohviääris-

ega. ande all on väikesed sokliaknad, tagaküljel, kus reljee

fi tõttu sokke! kõrgem, on ru.udukuju.lised 4-ru.udulised sekli

aknad või pctikaknud. Pealeehituse akntd on põhikorruse aken

dest madulam d, 6-rut.tdu.lioed, sama kujuga on ka katuse ja pool-

Vi ilu. aknad. iim stes on ka külgedel v .. ga väikesed, ku.id 6-run-
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dulised lakaakna.kesed. Pealeehituste akende all on tahvli tena 

liigendatud pinnad. Pealeehituste viiludes on suared segment

aknad, kiirtekujulise raamistikuga. oone katusel on sammeet

rilisa paigutusega 6 massiivset korstnapiipu karniiside ja va

hevöödega. Hoone esifassaadil on keskteljal vähe pare ale vii

dud peauks, mille ees on paj.knenud võrdlemisi suur eeskoda, 

kaetud lameda viilkatusega. askoda on tänapäeval oma algse 

ilme kaotanud, säilunud on vaid lai, madal. sokkel ja tabutud 

maakiviplokkidest trepp, ääristatud astmeliate plokkidega. 

uu.mid hoones on an.filaadsed. 

·ervikuna on hoone ko.ooaktne massiivsete proportsioonide

ga klassitsistlikus stiilis ehitus, teenäolisalt XIX saj. I 

poole eu e at või celle keskelt. Ta on kanu tuseJ koolihoonena 

ja heus seisundis. 

Kõrvalhooneid on palju, osa neist on peahoonega seotud ansamb-

1iliael t, paljud neist säilitanud algse ilma. Olu.lisemad on: 

t on keskmise suurusega, kuid massiivaeta proportsioonidega -
krohvimata maakiviehitu.s, mille avad, rarniisid, kaaristu. ja 

nurgad laotud tellis ega, viimased seejuures hambuvate plokki

den • Seintest kuni kaks korda kõrgem poo1kelpkatus on S-kivi

kf::tt ega. Räästakarniisid on kü.lgfassaa.didel ja peolviilu kelba

kolmnurga a:tl profileeri tud, mitte lai • Hoone keskosas on 

seinapind väga kergelt · aanda u.d, milles on 4 arkaadi a jõuline 

kaaristu. ja sügav u.lu.alWJ.e selle ta a. Kaaristu kõrged kaared 

toetuvad madalatele massiivsetele neljatahuliatele sammastele 

ja poolsamm stele, millel kitsas alumivöö ja kõrge eokkel. 

Kahel pool lualu.e on väikesed ruud ukuj uliaed aknad 4 ruu.d uga. 

Ot afa saadia on poolviilu.s suur segmentpetik, millea ru.udukuju. 

line, 4-ruuduline aken. Sell al.l o.n lai, lameda kaare ga llks. 

10one pärineb 1846.a. (dateerin s inal). 



; 

...!_! sam-s esiväljaku ansamblis kordab kõiges eelmist hoonet, 

moodustades temaga ja peahoonega kooo ansamblilisa terviku. 

Hoone Uhel o~sal on vaid väike korter, millel kitsas 8-ruudu

line aken esifassaadis. Hoone pärineb ee1misega samast perioo

dist, ehitusaeg dateeritud: 1847. 

Valitsejamäia on kompaktsete proportsioonidega ühekordne pahta 

vuugiga telliskivihoone, mis kaetud seintest kuni 2 korda kõr

gema S-kivikattega poolkelpkatusega. Omab laiut e~~duvaid ja 

sügava profiilie;a räästakarniise külgfassaadidel ja oo1v11l.u 

kelbakolmnurga all, viilu külgedel on kitsamad profileeritud 

karniisid. Räästakarniis poelviilu all on krepitud, jä ~atud 

laiu lameda vööga. Kõrge maakivist k.rohvimata sekkel on eralda-

ud kit asi sigu. Altn:d PallOleVad ühtlaste vahedega, on 6-ruu

dulis~d. Katusel paiknevad 3 sümmeetrilise asetusega profileeri 

tud karniisidega korstnapiipu. On ilmsel eelmiste hoonetega 

samaealine. 

Laudad j n tallid moodustav&d sn.ure hoone teploki, mis osa liide

tud sisehoovi kü.l.gedel. Hooned on krohvimata maakivist, pool

kelp- ja viilkatllstega. Hoone te hulgas domineerib pikk, .massiiv 

ne tallihoone. See on maakiviehitu~, mille av~d ja nurgad ~äris 

tatud t~lliste .ga, viimased hambuvate plokkid ena. Hoonet katab 

sei..'Pltest kõrgem poolkelpkatus, S-ki-vikatteg·. Om· b profileeri

tud laudka.rniise kii.lgfassaadidel ja poolviilude kelbakol.mnurka

de all. Esifassaadis on lai ulua.lune, mille karniisi toetavad 

6 hästi proportsioneeritud saledet õoskaana orderi krohvitud 

sammast, millel karniisist üleuletuv bbakus ning kerge paisutu

sega sambatüvi. Otsafassaadis on väga suur segmentaken, te.m· 

all lai, lameda kaarega kae ud uks. roone on väga stiilne kJ. s

sitsistlikus stiilis hoone, ilmselt XIX saj. II veerandi või 

keskpaiga ehitus. 
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Vesiveski on suur osalt krohvitud kivihoone, mis osalt kahe

kordne, osalt ka iih kordne, katusekorrus samuti osaliselt väl

ja ehitatud. Katus on eterniit- ja S-kivikatte a poolkelpkatu.s. 

Hoone on hiljem korduvalt ümber ehitatud. Algne ehitus võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on .mi meosaline. Peahoone esine omab osalt mü.ü.riga piira

tud regulaarse kujundusega ringteega väljaku, mida läbib pea

sissepääsule orienteeritud jalgtee. äljaku.s ringikujulisalt 

is u.tatud elupuud. älj aku. ja ai tade vahel juba vabades kont

rasteetea gruppides pu.uderühmad: tamm-pärn-siberi nu.ig. Pargi 

põhiosa paikneb hoone paremal. kiil.jel ja taga, klls reljeef lae

kub järsult oru põhjal asuva l?aisjärveni. See pargios on vaba

planeeringu a, teedevõrk kulgeb kas ringidena või osalt kalda

astan~iJ.. Valitsevad kodumais d lehtpu.u.d, on eksootidest ka 

nulga, see r.mändi, lehist. Viimaseid kasvab suure grupina 

paisjärve vastaskaldal asuvas pargis. Siin on järve kaldaastan

gule ja kü.nkale kujundatlld tiheda istutusviisiga pargimetsa

il.meline puistu. ··ksikuid puudegruppe on ka majandushoonete 

vahel. ja avamaastikus. Viimaste hulgas p~istab silma lehisesalu 

järve o·~sa kohal.. :Pargi seisund on rahu.J.d v, kohati esineb võ

aas ·twnis t. 

··las "at d viimati 1971. a., pildistatud l9E5. a. 
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