
44. ·· I .mõis ( inigal). ü.ütlimõis. 

Pärsti ~n, Viljan i äidis~ovhoos (Viljandi kihelkond). 

ahoone oli keskmise suurusega puithoon , mis lõpliltult vari

ses 1975.aastak • lJ70.aastate aguses oli olles veel pool hoo

nest. ~ee oli Uhekordne ehitus, kogu ulatus s khllerdatud. 

Hoonet kattis sein est kõrgem poolkelpkatus, nillel oli lai 

ning profileeri tud pui karniis kiilgfassaadides ju viilul. Hoo

ne seinad olid vooderdatud pü.stl· udo.dega, nUl' gad hilisemate 

nu.rgapilastri ga, mille pinnad liigendat!i.d teravkaareliste 

petikutega. Hoo e kit ad, õrged aknad olid 6-ruudulis d ning 

omasi ü.lal kitoa pro ilaeritud karniisi. Samrl~ dse ki ·s 

karniisi maa etoaiassaadi lceskel asu.v vcl.gmikuga uks, pool

viilu keskel asuv kolmepoolega nelinurkne lukatoa aken ning 

seda ääristav väikes d, nelinurkaed lakuaknakcsed. Keldri

akn&d olid lameda kaarega. liaone võis lugeda XIX saj. I vee

randi ehi tuseks. 

KõrvaJ.hoo.neid arvultal t, osa neist reastatult pika esiväljaku 

ü.hele äärele, olid ~samblil1selt seotud peahoonega. Olulise

mad on: 

!,il on pikk ja maaaiivsete proportsioonidega krohvi.mata maaki

viehi us, mis kaetud sein~est kõrgema poolkelpkatusega, kat eks 

S-kivi, millel all ~~ua. Külgfassaadidel ja poolviilu kelba

kolmnurga all on lihtsad tuulekustilaadsed li:1udkarniisid. Ka

tusesse on ehitatud hilisem lakaluuk eendu a e rääataatega 

viil.ltktuse all, millel katteks laast. oone av on raamitud 

tellistega, samast materj list on kaaristu hoone ees. See on 

pikk, 8 arkaadiga kaetud ulu.alune, mille kaared on kõrged ja 

toetu.vad kõrgetel neljatahu.listele sammastele. sifassaadi 

äärtel on väikesed, lameda kaa.rega k etud aknad, o safassaadi 
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poolviil.udes aga ää.r~stavad suurt nelin11rkset lakaust väike

sed segmentaknad. Hoone õib pärineda XIX saj. keskelt või 

III veer andist. 

Kelder on kuni l/3 maapealne, kaetud m 1 1dk~ttega. Otsasein on 

l~ohvitu.d maa- ja telliskivist, segmendikujuline, mille äär 

ujundatud tellistest laia aat~lise kar~~isiea. Uks omab la

meda kaare. F.Jlitus Võib pärincd"" XIX saj. lõpuRt. 

uivati-rehi on suux, liigenda ud ja juurdeehi 

põllul. T on kaetUd viilkatustega, millel ku 

stega hoone 

eks s-kivi, 

vormikivid ja eternii • oone kõrgeima o a moo ~stab kõrge 

r healune, .mille aein""d on ehitatud õrge· e guste .maa

ki itulpa eg , mille kivide vuhed krohvitu ja ekoreeritud 

kivikillllstikl.lga. Postl.de va.hed ttiidetud elli ega (ilmselt 

biljem) ja pastlaudadeea. ehala liituv kütteruQm on tema ot

sal. risti. ~ee on m.adal&m lõhutud maakivid~st krohvim ta. ehi

tus S-kivikatuse oll. Hoonel on kõrg nelja ahu.line ülol t ahe

ncv korsten, ~llel ööd ja karniisid. Aknad on väikesed, 6-

ruudulised. Rehe otsale ka ustatud vahekäig a liidetud mada

lam kuivatihoone, lõhu u.d maakivist .krohvi.mata mü.ü.ridega, ot -

viil tellistest, osalt vahvärgig"". oone avad on raamitud tel

ll.stega ja kaetad lameda laareg. A.knud väikesed, E-rl.lwllllised 

.oone pärineb ilmselt X saj. I poole keskelt ja ~õpl.lveeran

dist, viimane näib olevat kü.tter11um, ilmselt sajandi lõp1.1st. 

yali tsejam ja on keskmise suu.rusega ühekordne krohvimata. maa

kiviehitus lakatubadega hoone otetel. Hoonet katab s inteet 

kt.mi 2 korda kõrgem poolkelpkatus, katteks laast, räästakar

niisid on kälgfassaadidel ja poolviilll kelbakolmnurga all, 

need on lihtsad, laiad laudkarniis1d. Seinte kivide vahed 

laialt krohvitud ja väheselt dekoreeritud kivikildu eg • Avad 

on äärista Ud ·tellisteea, on reeglina nelinurksed, kuid Uks 

avadest ka lameda kaarega. Algseid aknaraame keskmise slluru-
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s g akendel ei ol säilunad. Hoone omab assiivseid proport

sioone, ta võib pärineda XIX saj. II veerandis • 

...e.!! valitsejamaja ja aida vahel o äikse maakivihoon , mil

le alakord on aidaga üheealine krohvimata maakiviehitQs, mille

le on hiljem ehitatud teine madal korrus heinte tarbeks ale. 

Selle müürid on külgfassaadides püstlaudadest, ääris atud tel

lisseintega, mis endu ad kergelt k nsoolidel. 0 safassaad on 

peale hitusel laot~d klombitud maakiviplokkidest, otsviil aas 

tellistest puhta vu: giga. Hoonet katab lame la.astu.katt ga ka

tus, Uleulatuvate rä~stastega aid kül ·fassaadides. Suured, 1 -

.meda kaarega uksed on ääristatu.d väikeste 6-ruu.dul.iste altend -

ga, millel samuti lameda kaarega sillused. Hoone vana osa on 

aidaga samaealine, pealeehitus aga pärineb il.mselt XX saj. al

gus st. 

väike krohvitad puithoone, mis algselt oli kae

tud poolkelpkatu.sega, nüüd eterniitkattega ja iileu.latuvate 

räästas ga viilkatusega Oma väikseid 6-ruu.dulisi aknaid. 

Hoone võib pärineda nx saj. viima st veerandist. 

L~d moodustavad kolmel küljelt hooneatatud sisehooviga hoo

nekompleksi liidetud ho eist. Hooned on siin eri kõr~sega, 

kaetud viilkatuatega, katteks S-kivi, laast ja eterniit. Hooned 

on krohvimata maakiviseintega, avad ··ärista~;ud tellistega ning 

kaetud lameda e kaarte a. Aknad reeglina äär1stavad suuri kaar

~si. Uhel kõige ~ikemal laudahoonel peale ehitatud teine kor

ru heintele. See on puidust sõrestikehitu.s, kaetud paat oodri

ga. Hoonekompleksi on kaasajal rekonstrueeri~d. Ta võib al 

selt pärineda nx saj. II poole keskelt ku.ni sajandi lõptmi. 
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Park on ke k.miee su\lrnsega ning kaheosaline. Peahoone ees on 

väga pikk ja kiillal t ki eas eal. väljak, mis plaanil t ri tkü.lik, 

kuid liigendatnd väga stiilselt valitud leht- j okaspnude 

rühmadega vabakujulisas laadis. Sissesõidutee sub ühel kül

jel, kus k.õrvul.l!.oonete front. l.Juu.derühmad ei sul e vaadet 

väljakult peaboonele. Väljakut ühel küljel ääristav pnistu on 

aga tiee, iseleerides älja põldQ est. Liikidast Valitsevad 

kontrastsed leht- ja okaapuud: am.m - siberi nu.lg - lehi ed 

- pärnoo. Uksi.Y..ult on kl;!. seedermändi. eine pargiosa asub 

peahoone t~gu, ku~ tu~iko.s evetud ehisued, tihe puistn aga 

külgedel. ia kohalt laekub relj eef iiana järsult Baudna iirg

orgu., mstõttu aia kohul.t on avatud ka kitsalt vaade kwgele 

maastikku üle oru . Külgedel on piki oruveeru tihedam puistu, 

kus loodu liku kuse, .männi ja saare kõrval tamme ja nulgu, 

viimased riihmiti. aj dushoonete ta a on ka suurem allika

tiik, mis hääbunud. e.rgi seisu.nd on väga halb, ta on täiesti 

hooldamata, risuatatud, osa kopliks kasutatud. 

Külastatud viimati l975 . a . , pildiatatud 1971. ja 1975 . a . 
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