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55 • SÜRG V ERE mõis ( Sur ge~er) • .Rüü tlimõis. 

uure-J aani ~n, Sürgavere ~...:kl. kool ja "Kindel Tee" kol

hoos ( Suure-J aani kihelkond) . 

Peahoone on väga suur, kuid ü.m.be.rehitustega. ilmetuks muudetud 

ehitus. Algselt an hoone ilmselt olnud ühekordne, millel otsal 

lai Põhikorpusele risti ehitatud kahekordne tiibhoane. See een

dub kergelt tagaküljel. Nüüd on hoone kogu ulatuses kahekorru

seline, ilmselt ka pikendatud. Hoone on kaetud vägd lameda kelp 

katusega, katteks plckk. Tiibehitusel on viilkatus. Katus omab 

lihtsa laudkarniisi, mis tiibhoone viilu.de all krel)i tud. Ka ak

nad ei ole kõik algse ilme ga ... sif'assaadis on need ri.ihmi ta tud 

kahe- ja kolmekaapa, tagaküljel võrdset vahedega ridades. On 

saured, 6-ru.udu.lised. Osa hoonest ltltlle:rdatud. AJ.gsa hoone ehi

tusaeg on raskelt mä.äratav. 

!§_rval=h_o_o_n_e_i_d suurel arvul, need paiknevad suurte funktaionaal-

sete gruppidena Umber pargi, eelkõige selle taga. Osa neist on 

va.remeis, osa kaasa;} al fimber ehitatud. Tähtsamad on: 

Ait pargis on väike rõhtpaJ.khoone r1stnu.rgaga. Hoonet katab -
vormikivikattega poolkelpkatus, mis taandatud esifassaadi kohal 

ulatub laialt üle. Ulualuse räästast kannavad konsooltalad. 

Hoone VÕib pärineda XIX saj. lõpust. 

Kelder-köök-ait (?) par.sis on väike telliskivihoone lõhutlld maa 

ividest vundamendil, mü.ü.rid puhta vuugiga. Hoonet katab väga 

laialt üleu.latuvate, alt laudkattaga räästaatega viilkatus 

(katteks eterniit), mida kandvate talade otsad on kujundatud. 

Samalaadse ujundu.sega on otsatasseadis 1iilu all olnud rõdu 

konsooltalad. Soklit eraldab profiiltellistest simss. Hoone us

te kohal on silluate peal lamedad vaJ.gmik-aknad 4 ru.udllga. !ei-

aed aknad 6-ru.udulised. Viilu.aken äär1stavad rombikuju.liaed 
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lakaakna • Hoone võib pärineda nx s&j. lõpust või s~andivahe

tllsel t. 

Viinavabz•ik on väga suur ehitllskompleks, .mille tuwniku moodu -

t~b kahekordne petuisehitu ega ning ka jllurdeehitustega liigen

datud kivihoone, mille müürid on krohv~ata lõhutlld maakividest 

n gakivid klombitud. Hoone põhikarpust ·a pealeehitust katab 

S-kiv:tkatte a viilkatu , millel külgfassaadides U.leu.J.atuvad 

karniisita räästad, pealeehitusel astm lised telliskivikarnii

sid. Otsviiludes katuseäär ei ulatu seinteat üle. Avad on raa

mi tud olliste ga, enamik aknaid suured kahe- ja kol.mepoolsed, 

6- ja 9-ruuduliaed. aainasaalil on ka kaks kõrge kaaraillusega 

aken t. Vabrik omas kõrge neljakandilise tell1skivikorstna, mil

lel metal.lkorsten, viimane hävinud. Hoone pärineb ilmsel XX 

saj. algusaastaist • 

Lau. t on väg ... pikk krohvimata. askivihoone, mis kaasajal omab 

viilk .... us , ü.mberehitatu.d on ka hoone kõik avad. Vähesed algsed 

aknad on suured, 6-ruu.dulised. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpu veerandi st. 

Ait-kuivati on suur ehituskompleks "L"-tähe kujulisel t Paiguta

tud kivihoonetest, mis ehitatud krohvikatteta lõhutud kivide t, 

avad äärista d tellistega, uksed seejuures lameda kaarsilluse

ga. Hooneid katavad erikõrgusega viiikatused (katteks eterniit) 

milledel üleulatuvad rääs ad. Kõrgemal hoonel on viimane sarika 

paar viilu.s koos penniga avatud, sarikate otsad toetuvad tel

liskivikonsoolile. Hoonel on katusas suur laka11ks, kuhu tõuseb 

kõrge ramp, laotud lõhutud maak.ividest. oo.ned võivad pärJ.neda 

XIX s j. IV veerandi st. 

Küün on ikk ehitu~l, millel telliskivitulpade vahed täidetud -
.maaki imü.ü.riga, osalt ka piistplankudege. Seinad krohvikatteta. 

Katus on sein test k korda kõrgem, laasttlkattega ja üleu.l t11-



vate räästastega kel,katus. Hoone VÕib pärineda XIX saj. lõpu

vee andist. 

TaJ.l-elamtl (?) lühike kivihoone, millel esifassaadile lemile 

tiivale liidetud kaks eenduv t tiibhoonet. Hoone on maakivist 

krohvitud ehitus, millel kivide põsed krohvist väljas. Hoone 

nl.U'gad ja av&d raami ud telliste ga, mis krohvikatteta. Hoonet 

katab laaatukattega viilkatus (viilud tiibehitustel). Uleulatu

vate raästaste all on lai la e vöö. Hoone võib pärineda XIX saj 

II poole keskelt ja lõpust. 

saun on väike k.rohvimata maakivihoone, mis kae ud laialt iile

ulatuvate räästaatega viilkatusega (katteks eterniit). Avad 

ääris atud tellistega. Ehitus on ilmselt XIX saj. lõpu hoone. 

Park on suu.r, tema keskel asuval suurel väljal asub peahoone, 

mille fassaadi avatud, puud ulatuvad hooneni vaid tema otstel. 

äljakuid ümbritseb tiheda istutasviisiga vabakujuline puistu, 

kus domineerivad j al.nkad ja tammed. Pargis kasu ta ud dekoratiiv 

aeid soonilisi akive rUhmadena. Äärealadel leid b tiike, mis 

il.Inselt allikalise oitega, enamj.k nei t pargist välj s, majan

dushoonete vahel. aanteel Pärstisuunae allee* arg1 eiaund on 

rahuldav, esineb vähest õsastumist äärealadel. 

Külastatud ja Pildi tatud 1973.a. 
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