
53. UUE-SUISLEP 

arvastu k/n, SU1slepa kolhoos ( Tar astu kihelkond). 

Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, millel kõrge soklikor

rus -'&;agai'assaadis ( rel.j eefl. ·tõttu) ning osaliselt väljaehitatud 

lakakorrus, mis hoone keskosas moodustab mõlemi tassaadia 3 ak 

na laiuse pealeehi use. ee on ääristatud külg dol kahe katuae

aknaga. Tioone kata seint st kõr em poo1kelpkatus, katteks 

ka a~jal katttseplekk. Katus omsb murdo~r1ku, eenduvad ja laiad 

pro~ileeritud karniisid on külgfasoa didel, mis poolviilu all 

jätkuvad lAia lameda vööna. Profileeritud eenduv karniis on ka 

peolviilu kelbakolmnurga all, kelba külgedel katuseräästas üh

tj.b seinapinnaga. Pealeehi tt1s krepib räästakarniisi ning esifas 

saadia on jä atud korrustevahelise vahevöäna, hoone tagaküljel 

oli sellel kohal rõdu taJ.astik. Pealeehitus on kae ud lameda 

kolwntlrkviiluga, mille viilkatus ula ub põhikorpuse katuse 2/3 
kõrgusesse. iilud ja rääatad on ümbritse ud eenduvate, kitsa-

u~e profileeritud karniisl.dega. iiluväljad on kujunda~ud ur 

·tie segmentakendega, .mille raamistik ruudu..kujul.ine. Hoone katuse 

on ~nmee~rl.liselt kUlgedel kokku 4 assiivset korstnajalga, 

millel karniisid. Kutuse keske~ hoone ke~kteljel on puidust ma

dal 8-nurkne tornike lam da kat~sega, mille nurgad kaetud päst

sete k~t~elaudadega, ka usel ki eas profileeri ud puitkarnii • 

a hoone seinspinnad oma ad tagasihoidlikku liigendatust: sok

kel on ru.s ·~e ritud pindadega, a W:aasaadil õib jälgidu vähe

märga·tavat äär.mist akende rõhutamist kergel taandatud laial 

p.i.nnaJ. s 1'1 lis te n kade a. K viilude segm n takende all on 

liigendatud pinnad. Aknad võrdsete va.hedega kolmeliatea rtihma

des, soklialmaü on põhikorruse akende ga kohakuti, kusjuures 

osa neist on petikud. Aknad on kitsad, kuid kõrged, põhikorruse 

8-ruudulised, poolviilus, katuseakend es j_ pealeehi usel 6-ruu-

d~lised. K tuseaknad on seejuures voluudiga 1 ·ade piirdelauda-



dega ing kaetud 1 eda segmentviiluga, mis tuaryritsetud kitsa, 

eenduva ja profileeri tud P i tkar.n i siga. S a karniis on ka 

katuseakna väljaehi u.se räästal. oone esiküljel on pe s 11 

dud vasakule tiivale, te.ma ette on ehitatud väike eeskoda, mil 

lel madal kol.mnurkv111uga katus. Selle hari ul tub vaid peahoo 

ne rääatakarniisini. Nii katuseräästas kui 1~ viil on ü.mbri t

setud eenduvast ja profileeritud karniisist. askoja ees on 

madal, alt laienev kivitrepp. Eeskojas asuv kabe poolega t pel 

uks omab lihtsa 3-ruuduliae valgmi.ku. Ukse tahvlid on jaotatud 

kaheks pinnaks, kus ülemine, su.11rem pind on piiratud profi~ee

ri tud liistudega ja omab keskel r mbikujWldi. Ulal on ta kae-

ud hammuslõiJr..e ju profileeringuga karniisiga •. O.u.mine tahvel 

on made~, o ab tUal karn. isi ja all. baasi, mõlemad prof'ileeri

tud. --ahvel on ke.nnelleerituc., omab külg del ctjliseeritu.d vo

lt.tudi kujundeid tilgokesee;a. Ukaepool tel on kapiteeli ja baasi-

kiiljel on .mõ:!.el!lil korrusel keskteljel e.euvad almad olnud uks

aknad, mis a anesid all ilmselt pal.konile, ülal rõd\lle . eed 

pole säilu.nttd. Ruumid on .boon"'s cn:f11audsed. Hoone omab vasakul 

tiival kaasaegseid puurde bituei. 

Algne ehitus võib pärineda XIX aj. alguaeat ( pealeehi tu

sed vähe hilisemud) ja teda võib lugeda veel varaklass1ts1stli

kuks hooneks. Ta on kas\ltusel koolihoonena ja on heas seisundis 

~rvalhoo cid on mõisas arvukalt, kuid neist aid osa on seotud 

peahoonega esiväljaku kQljel ansambliliselt. 1amik paikn b ha

jusalt m a tikus. Paljud on ul~tuslikQlt ümber ehitatud. Oluli

semad on: 

on Uhekordne kivihoone lakatubadega hoone otstel 

j z. ka hoone keskoeus, kus kutu cken. Hoo e on kaetud S-kivikat-

te poolkelp'atQsega, illcl ~leulatuv d kitsad räästad. Eba-



ühtlas l t rühm~ tatud aknad on võrdle.mi~i suured, 6-ruudulised. 

Ehitu.se kesk 1 on montelkorsten. e kse ees on ~iike eeskoda, 

mille ilme kauaaegne~ Hoone võib p•:.rinedu XIX auj. I veerandist • 

• el"d on suur ehi"t;u.s, mille alle pool. Hoone 1 laiade maa-

ja telliaki vi tulpadega, ml.s krohvimata. Tu.lpade abed äid tud 

püstplankudega. Hoonet katab laiade üleulatuva e räästaetega 

kel atus, atteks laast. itus õib pärineda XIX saj. lõpu-

veel'Wl" is1.. 

-J:uulikut ei kirjeldata, lr.una ta. on hi tektuurimälestiste 

1975.a. nimistus. 

Ait-kuivati on Väike kahekorruseline telliskivihoone, mille sei 

nad .k:ronvi ata. Hoonet .!:tatab õrge ja üleul tuvate räästastega 

kelpka vus, 1 atteks .1.aas t .• Mõned aVad on aeliud la.m.eda kaare ga, 

enamik ga ;Jlinurkse • ~hel aknal on säil ud algne 8-ruu.dulin 

raamistik. oo.ne o sal on ·eise corru. e orguse u. gtaladel vüi 

ke l~t ne platv rm, mil_el va~~e v~i~a s. P atvormile pääseb 

piki hoone ... eilla aset tud ko:rgGt plli., L:reppi. Ioone vÕib pä.rine-

du veel .: x s j. I ' ooli;.; st. 

Park ei ole suur, kuid kaasajal vabaku.jllline. Peahoone asub Õbne 

jõe k. darinna.lml., pargi alläärel on jõele Paisu.tatu.d veskijärv. 

Algne park o~i ilmeel t barokse.ma i seloo.an:.ga, sest maapind rinna 

kul on ku.jundatlld terrassidena. Hiljem on park rekonstrueeritud 

vabakujuliseks, mis jätab hocne ette väikese väljaku suure t 

mega keskel. Hoone taha aga jõele ja avama.asti.kku. a a 

Lia. Tinedam puistu jääb peahoone kUljele ja vali sej· a·a koh 

le. olaliikideks on vaher, tamm, kuid laged' ~ alade äärtel on 

stiilsaid 2- ja 3-lioi siberi nt1lu gru pe. Jõe kaldaJ. on hõbe

)t>jnsid. P ei at mcnevõrr· ku .ge.mal unctllk kiingus puude ga, ku 

asub mõisrike mu uc- • 1 
l: l. ... t. alia<stan asse jää väi aste koobas-

tega liivakivipaljand. Pargi seisund rahuldav, aias on ehiaosa 
kõrval .maj andueaed õWlapu.udega. 

Külastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1967.a. 
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