
64. V PJa IS /Vona m./(Friedrichsheim). Rillitlimõis. 

bja ~n, Kamara sovhoos (Helliate kihelkond). 

PeQhoone on kaheosaline ehitus, mis oocne väikeest ühekord-

Sl:.! st pu.i thoonest ning tema tall~- iil j ele vasakule tii vale piisti-

ta ud pilte st ü.hokor sest puidust tiibhoc es • 

kit iileu.latuvad räästad, külgfassa ides k~istatud PQ1-

dust ehiapi siga. Seinad on vood l'da ·uu rõh·tlau.dvoo- riga, 

nuxgad aetud vertikualsete kat ~laudadeg~. Hoone aknad on 

vä. e sed, 6-ru.udulised, ~ärista u.d 1· cl eluudade 0 a j· kaetud 

kar. iisiga. JUw.ad paiknevad ühtlaste vaht:dega. a lakas on 

u.be hoone otstel, kus viilude o.mav U. põhikorruse akend at 

vüiksemaid aam~s kujunduses aknaid. Hoone esifassaadi keaktel

jel on v~ike kinnine palkon, mis kaetud viilkatusega. Palkonil 

on klaasi tud uks ja altnad vaid esik•'ljel, akende ruudustik 

erisuurustest nelinurksetes ruutudest. Hoonet võib lugeda 

ekle~tilist laadi dekooxiga ehituseks XIX saj. lõ9uveerandist. 

• ema tuhokti.lj el e liidetud pikk pu11ust tiibhoone võib pa

rinedn aga kodanlikust perioodist. Hoones on s a katuse all 

nii elu- kui mitmesu~~sed majundusruumid. Ehitust katab laastu 

ka teg'-' poolkelpk~tus, seinad vooderd.J.tud rõhtl.audistusega. 

suu.eed aknad omavad 20-ndatele aastatele iseloomaliku raamistu 

se. Hoonet tervikuna knsutata.kse kor erite..vt3 ja laudana. Osa 

ruume ( eelkõi&e vcnas osns) mclla. jäetud. Hoone seisund on hal.b. 

Kõrv:::lhoc.VJ.eid e.~ võrd. e i ni ::rrvu.k ... -1 t vä kese mõisa kohta, kuid ;;..o;;..o--.. _ ........ -. 

n:.:!d on enamuses kas varemeis või ümber ehitatud. Paiknevad kas 

sis~e3õidutee äärtel või ka pargi servs~ te~taval määral pea-

hoonega seotult. Oluli3eoad on: 

L&udad oodustava võrdlemi i suure nelinurkse hoonete rühmat 
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mis p i~tatud nelinQrkse siaehoovi ümber, osa hoone~st liide

ttld. On eri egndel ehitatud maak'ivihoonoid, m llele lisatud 

ka hilisemaid _uitehitusi. L.ud~rnhma vanemad hooned on kroh

vitud maakiviseintega pargi _oolel, sisehoovis krohvimata. 

Y..rohvi Pinnad seajuures dekoreeritud ti.b.ed:.U..J. "kirjatud" kiVi

kildudega. anematel hoonetel on oolkelpkatus (katteks laast) 

. .millel kaldu. luudk .... niisid kiilg:fassaadides, otsafassaadil ka

~useäär seinaga tasa. Hilisematel hoonetel on viiikatused samu 

ti ktQlaka laudkarniisiga, otsviilu.d püstlaudadest. Avad on 

tellisääristege ning kaetud lameda kaarega sillustega. Need 

kivihooned võivad pärineda XIX saj. I poole lõpust (vanem) 

ku.ni saj . iimase veerandin~ (nooremad). Osa hooneid varemai s . 

Laudagrupi ü.hel nurgal on piisti t tud Jtl.Vihoonele teise 

korrusena puidust elamu, ilmselt valitsejamaja., Hoone on kae

tud viilkatusega, tatteks laast, omab laialt üleulatuvaid 

räüstaid, mille all äärmised sarikapaarid ja pennid avatud . 

Scin&d vooderdatud rõhtl~udadaga, otsviilud pUstlaudadega, 

kusjuures nende laudada otsa on horisontaallaudistu e peal 

ja teritatud. Aknad on suured, avaneva.a osas 4-ruudu.lised, 

ülal veel neli ruu u. i;us on dateerit~d: 1908. 

Ait on väiksem maakivihoone, mi~le maürid on laotud lõhutud -
kividest ja heatasemelise puhta. vuugiga. Avad ää.rista ud tel

liste a, ham uvate plok.kide.na ning ka.e u.d lti!Iledate kaartega. 

Hoone laaatuY~ttega viilka~us omab Uleulatuv~~d rääs aid? mil-

lel sarikaj ulad kujundatud. Otsviilud on piis lau.dadest. hi tus 

r ·dkiviga dateeri ud: 11.1900 0?~ '' 

~all-elamu on lõhu~ud ja klomb1tud maakividest ühekordne hoone, 

mille müüritehnika on erakordselt kvaliteetne. Kivid liidetud 

puisvuu.giga, nurgakivid klombitud plokkidest ja kvaadri ena. 

Avad on ääriatatud tellistega hambuvate plokkidena ja lameda 

kuarega aillustega, tellisa ladu samuti paisvuugiga. Hoone 
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puitosa oli 1970.a. 1 utat~e seoses ehituse rekonstrueerimi

sega. O~sasej~ s betooniGt valatud täiureljeefnc hobu.s pea. 

' a pärineb saj. algusest. 

~~ on väike. PeuhoonB e~~e jääb lihtne e~iväljak, kus ol~ 

tee .. oolk<J.ar. Vt:.l ·~ut liigendavad üki:J:tkp ud j :J. põõsa:rübm::d. 

Hoone turu oli aed. Purki o kodanlikll perioodil kabjusta~u.d. 

l .... oio.:.. ..... iidamiJ..uni -.. uleb :?~lee. Ülejäänud . ~rgipuud -:b.,.des rüh

mades. Pu-gi sciurmd. h .... lb, ta on hääbuma.., • 

. tilustatu.d -- a pildietatud 197o. a. 




