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43. PUIATU mõis (Pu.j -LaPinsky). Rilii li.mõis. 

R dn lr/n, Pu.iatu. EriinternaatkooJ. (Kõ u-Viljandi kihel
kond). 

Peahoone on s~urem ühekordne puithoone pealeehitusega hoone 

keskel ja osalisel. t vä~jaehitatud lakakorru.sega. Omab ka 

keldri ko~ hoone ulatuses, mill aknad avanevad võrdlemisi 

kõrges soklis. Hoonet katab seinteat kõrgem poolkelpkatus 

(katteks eterniit), millel kUlgfa~saadidea lai, sügava profi

leeringuga pui tkarniis, poolviilu.s tileu.latu.va räästa all aga 

on profileeritl.ld ka.rniis kitsam. Pealeehitus paikneb vaid 

hoone esik.U.ljel, te a viilkatus on vähe madal· põhihoone 

katuseharjast. Ka selle räästaid ja viilu. ääristab profile -

ritud puitkarniis. Sama on ka viilu. all. Hoone ja pe hituse 

nurkadel on nu.rgap1lastrid, mille pinnad k elleeritl.ld ning 

omavad keskosas p otileeritud pindadega rombi kujund!. Seinad 

on vooderdatud J.aiade rõhtlaudadega. oone aknad n suured, 

6-rutldul.ised, piiratud piirdelaudaiega ja ka tud Ulal kitsa 

pro.fileeri tud karniisiga. Ka piirdelalldade keskel on rambi

kujundid, kUlgmiste piirdelaudade pinnad on kannelleeri ud. 

Põhikorruse aknad asllVad ebakorrapäraselt riihmitatu.lt. Peal. -

ehl.ttls ja poolviilu ning katilseaknad o põhikorruse akendest 

äüse.mad, omavad eelki.rj eldatu. ega analoogilise ktljundu.sega 

piirdclaudu. Poolviilu kaht suurt akent äär1stavad väikesed 

4-ruu.du.lised laka ad. Pealeehitus koekel on rõdule avane 

u.ks- en, mis on äärista d külged J. teravkaareliste kitsaste, 

ühepoolaeta akendega. Pealeehi tuee viilukolmnu.rgas on suur 

aegmantaken kiir kujulise raamistu.s ga. Pealeehitllat äär1sta

vad kUlgedel koks lakaakent, mUle vä.ljaehitused on kaetud 

kõrge kaarega segmentviiludega, seejuures on Viilud piiratud 

eenduva ja pro ·ileeritud viil.u.karniisiga. oone tagaküljel on 

algselt aäilunud Uks lakaaken, is on k -etud kolmnurkviiluga, 



ka see mab eelkirjelda ud räästa- ja viilu.karnii i. Teine 

lakaaken on kaasajal oluliselt muudetud. Pea kõikide põh1kar
ru.se akende all on seklia kas keldriaknad VÕi (enamuse ) pe-

ikak:nad. 

Hoone esifassaadi keskel on kõrge aokliga palkon, mille 
katus pealeehi use rõdu.ks. P alkon on ümberehi tu.ste tu.lem e 1 
oma algse ilme k<;4otanu.d. Alles on lai ja kõrge kivitrepp, mis 
ääristatu.d astmelia massiivse maakiviäärisega. Palkonid on 
asunu.d ka hoone tagaküljel fassaadi keskteljelt mõneVÕrra kõr
val viidu.lt, samuti hoone paremal otsafassaadil, kuid ka need 
on kaasaj aJ. ümberehJ. tu.stega oma al.gse ilme kaotanud. asak
poolses otsafassuadis on väike väljaehitus viilk tu.se all, 
kust viib repp keldrikorrusele. 

Hoonet võib lugeda põhiosa nx saj. I poole ehi useks, 
mida saj andi keskel täiendatud või remontidaga muudetud (peale 
ehitus, eklektilist laadi rombid akende piirdelaudadel ja pi
lastritel jms.). Historitsistlikcks tulekski lugeda hoone tea
tavas mõttes astuolulised akn d: viilus klassitsistlik seg
mentaken, katuseaknal barokne segmentviil, pealeehituse ust 

äär1stavad teravkaarelisad aknad. 

Hoone on heas seisundis, kasutusel koolihoonena. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal. paljud nei t aga kodanli ul 
perioodil ulatuslikult rekonstrueeritud. argis asuva peahoo
nega ansambli~ise~t sidumata, moodustavad funktsionaalseid rüh 
m1 sisse idut e ääres ja pargi serval. Olulisemad on: 

~ööliste on väike ühekordne puithoone lakatubadega hoone 
otstel. loonet katab üleulatuvute laiade räästasteea poolkelp
katus (katteks eterniit). Sein on vooderda ud rõhtlaudadega. 
~gsed aknad on 6-ruuduliaed, VÕrdle isi suured, kuid ühes ot-

saf'assaadis on ka ä a väikesed 4-raudulised abiruumide aknad. 
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oone keskel on mantelkorsten. itu.s võib pärineda peahoonega 

pamast perioodist. 

eierei on suurem krobvi.Jnata maakiviehitus, mille mtiürid lao

ud suu.rte t klombitud aakiviplokkideet ja tellistest puhta 

uugiga. Telliaed eejuures äär1stavad nurki ja avasid, seo u.d 

maakividega hambuvate plokkidena. Hoonet katab kõrge poolkelp

katus ü.leula tu ate räästaste ga ( kattek etorni1 t), pool viilud 

on laudvoodriga. Hoone keskel endub laialt seinapind ning 

tema kohale on ehitatud lai peaJ.eehi tu.s, mille kõrge ( põhikor

puse katusest kõrgem) murd-poolkelpkatus on risti hoone piki

telj le. ealeehi tu s on puidust, rõh tvoodriga elurllUJ'Ilide osas, 

kõrgemal, poolviilus Piistvoodriga, mille Uleulatuv äär lihtsa 

pui tpi tsi.na. Alakorruse aknad on väga suured, kaetud lameda 

kaa.rega, kusjuures eenduva o a kaksikaken ja 2 ust omavad kaar

silluse s e end uv a ja pr ofileeringuga ltlku.ki v1, sillu.se kohal 

aga lameda kaarkarniisi. Akna ruu.dustik on alaosas 8-ru.uduline, 

millel tila.l avanemata 5-rtllldu.line osa. Pealee.hi tu sel on keskel 

paa.risaken, äärel harilikud 6-ru.l.ldulised aknad, mis Ulal kae-

ud kitsa imsiga. Poelviilus on 1 e trapetaikujuline aken. 

eiereil on väga kõrge tel.liat at iimara 15ikega korsten, mil.le 

Ulaserv lai, profileeritud karniis. Põhikarpust võib lugeda XX 

saj. algu.se ehi tuseks, peoleehi.tust aga isegi kodanliku. perioo

di alguse ehituseks. 

Laut on pikk krohvima a maakivist hoone, mis kaetu.d S-kivikat--
tega viilkatuse a. Sellel Qleulatuvad ~äästad ja paatlaudades 

otaviil. Katusas lakau.ksed. Hoone VÕib pärineda XIX aj. II 

poole keskelt. 

Ait-kuivati on massiivne maakivihoone krohvikatteta müUridega, 

mille avad ja nurga.d ääristatud telli te ga puhta vuue,"iga lao ga. 

urkadel ja avadel on telliaed ham uvate plokkid na. si ja 



aknaid katab lame oaraillus. Hoonet katab üleulatuvate rääs

tastega viilketue (kat eke t mii t). oone võib pärineda nx 
saj~ IV veerandist. 

Tall (?) on maakivist krohvik tteta v .. ike ehitus, mille o s

viilud laot.u.a puhta vuugiga tellistest. Hoonet katab iileula

tu ate rääataatega viilkatua (katteks eterniit). Hoone uksed 

ja aknad (ka petiku.d) on kaetud lamed kaare ga. Otsafassaad is 

on kahel pool suurt ust ü.mm gu.sed aknad. Ka otsvillu eskel 

asuva suure lakaukse külgedel on samasugused võrdlemisi suu-

r~d Umaraknad. Kõik ilmaraknad on ka saj al kinni mU.ü.ri tud. 

Hoone võib pärineda XIX s~~ lõpuveerandist. 

~ (?) on väike telliskiviehi tus, 111 mõned seinad ( ü.ka ot

saf'assaadidest) on puit ahvärgiga ja telliskivitäitega. oone 

on kaetud -kivikattega iilkatusega, millel iileulatuvad rääs

tad. Hoone esiküljel on ko~ laiuselt konsoolt adele toetuv 

ulualune. Hoone võib pärineda XIX saj. lQpust. 

~ on väike, l., 5 ha niL ku ·una.a ud segastiilis~ Peahoone 

asub lamedal rinnakul, tema ette jääb laskuv v:·ljak, mis lõ

peb abakujuliae kaJ.dajoonega pikliku paisjärve kaldal. Jär

ves on väikeseid saari, järve taga puudesalu. eahoone esine 

väljak on äheste, vabalt paiknevate üksikpuudega, rühmad 

puuduvad, kuigi puud on Uksteise suhtes kontrastsed: tamm 

( põhiliik) - pärn - ku.uek - vaher.: On ka siberi nulgll. Kõned 

pu.ud säi.lunu.d mingist vanemast pare:Lst f'ragmentaal.sel t, põhi-

liselt pärnad. Peahoone agaküljel on nelinurkne av p udeta 

väli .. loonale on suuna u.d pikk ja sirge sissesõidutee, mis aga 

ei orienteeru hoonele, va1d eaiväljakule. ·ee on ääri atud 

pikalt vahtra j- tammealle ga. pargi äärealadel on piirike 

t ederead. issesõi u.tee gu.ses suurem park.me·tsaoa , istu-

atud puh ttemm:i.ku.na. P s isUlld on hea, pu.istu j muru. väl-
jad hästi hooldatud. 

Kiil· s · atud ja pildiatatud 1971. a. 
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