
51. soos mõis (Soosaar). üütlimõis. 

olga-J aani k/n, Kolga-J uani kolhoos (Kolga-J aa:ni kihel-
kond). 

Peahoone on väiksem Uhekordne kivihoone, millel kõrge sokli

korrua (reljeef'ist tingituna ühel äärel madal) .ja :lakatoad 

hoQne otstel. Ehitus on kaetlld kõrge poolkelpkatusega (katteks 

eterniit), millel eenduvad, prof'ileeritud räästakarniis1d kü1g 

fassaadidel ja hoone pool Ulu kelbakolmnarga all. Katasel 

teiste korstnate kõrval alles Uks algne, maesiiv.ne korstnapits 

profileeri ud karniisiga. Hoone aknad asetsevad ühtlaste vahe

dega, on kitsad, kuid kõrged ja 6-ruu.du.lised, esineb ka kolme

poolega 9-ruuduJ.iai. Peaukse ees on lai lahtine terase kõrgel 

solrlil, kust laskub lai ja kõrge kivi trepp. erass ja trepp 

ääristatud kivirinnatisega, trepp astmeliselt. lloane omab ar

vukalt hilisemaid juurdeehitusi. ii on hoone otsal kõrgel 

soklil. pikendus, mis on põhikorrusest madalam, kaetud lameda 

ja plekk-kattega kelpkatu.sega, mis ei kata poelviilu akent. 

Pikendus on puidust, VÕis algselt olla lai veranda, nü.üd il.Plber

ehitatud. Teine madal tiibehitus on hoone tagaküljel fassaadi 

vasakul tiival. See on kitsas ja madal kivihoone, mille plekk

kattega viilkatu.ae hari ulatab vaid põhihoone rääatakarniiai 

alla. 

Hoone põhikorpu.at võib lugeda n saj. I poole keskel 

pärinavaks klaasitsistlikuks hooneks, millele on sajandi lõpus 

tebtu.d juurdeehitusi. oone oli külaatamisel 1965. a. kasutusel 

koolina, seisund oli hea. 

Kõrvalhooneid ei ole paljll, nad paiknevad pargi äärel, osa 

si sesõidllteel ning selliselt on peahoonega teataval määral an 

samblilisea seoses. Olulisem d on: 

it on massiivne krohvi tud kivihoo.na~ mis algselt oli kaetud -
poolkelpkatusega, nUUd on asendatud laastu.kattega viilkatusegu 



Omab lai , sügava prot· leerin uga räästakarniisi kiilg:fassaadi

des. lgsed avad on k'3etu.d am da kaarega,. aknad ja UKs 

algmik ·rellitatud. TUge te pr~sslen idega uks on pr9filee

ri t1.1d laudadest ja sepisnael te ga kinni tusega ruutkalasabavoo

derdusega. oone võib pärineda XI saj. II veerand1st või kes

kelt. 

Val.itsejama.ia on suurem osaliselt krohvimata telliskiviehitus, 

mis kaetud seintest kõrgem oolkelpkatusega, katteks laast. 

Kitsad räästad on üleulatuvad. Väikesed aknad on 6-ruudulised. 

Hoone omab massiivseid prop rtaioone, ta võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

ElümU.-ta.ll j laudarifr..m on nelinurkse sisehoovi külgedel paik

ne hconeterühm, mis ehitatud krohvimata muakividest, avade 

küljed telliste a või p ekiviga, seejuures kaetud kaarsillus

taga, kõr ete ka~tega. aralleelsel aseta u.d elamu-tall ja 

lau.t omavad kõrgeid poolkelpkatuseid, katteks laast, rät.stad 

kitsad ja ü.leu.latu.vad. Tallil on kitsad 6-r~.~.udulised aknad. 

Hooneterühm võib pärineda saj. Il poole keskelt. 

Park ei ole suur, kuid heatasemelisas vabakujulisas planeerin

gus. Lamedale künkale asetatud peahoonel on avaram väljak 

tagakiilj el ja ühel otsafassaadil ( verandaga), peahoone ette 

erilist välj aktlt ei jä .. , küll aga on siin suurem ringtee. Par

gi äärealad on tiheda iatuttl viisiga, puud rühmiti, väljakutel 

k Uksikputldena. omineerivad aher, saar, pärn, knid on ka 

heledaid kontrastsaid kaski. Eksootidest r[hmiti lehiseid. 

Falju on eeküljel ja ka pargis sireleid, esimeses asukohas 

iseleerivad nad parki kõrvalhooneist. Pargi alläärel· on tii

gike. Pargi seisuni oli 1965.a. rahuldav. 

Külastatud j · pil' ist tud 1965.a. 




