
71. ~ I mõis ( Schlop l!'ellin). ··utli õis. 
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Peahoone on suur kivihoone, s koosneb kahest osast: põhi-
~ 

hooneks tul b lugeda väikse at ühekordset ehitust, mil.lel ma-

dal. sokli orrue ja lakatoad hoone otstel. Sellele on par male 

t11vale liidetud suur raudukujulise põhiplaaniga põhihoonest 

laiem ~~UfMI:~· 

millel samuti mad soklikor r u.s. 

Põhikorpus on kaetud plekk-katte a, viilkatusega, millel 

tu evalt eenduvad ja kitsa profileerin uga rääat - j viilu

karniisid, vi~ased otaviilu al.l krep1 tud. oone sok.kal on 

suurtest klom itu.d aaki iplokkidest, llllrga.d kva.aderplokkidest 

Sokkel omab laia, lih sa prof'1111ga sim 1 . oone nurgad on ltu 

ju.ndatud krohvist hambuvate nurgakvaadri te ga. eifaas ed i ke -

kel on eerulu keskrisalii t, mis kaetud kol.mnu.rkviilu.ga. Selle 

kuju on k '"' ajal. oonu.tatu.d. Alf!Jl 111 kujutas pseudobarokk 

motiividega kõrget viilu., lle keskosas pilastritel. to tuva 

laia karniiei kohal tõusev segmentviil, aeda ääristavatel vii

lu.seintel ag oli ülal volu.u.did, mida äärtel toetasid liseenid 

i ilu keskel oli .Pilas tri te ahel 6-ru.u.du.line laka o aaken, mis 

osalt alles k a äevases kol rkviilus. sal:i.id1 nurkadel 

o nurgalia enid. oone aknad on kitssl kuid kõrged, k etu.d 

poolringikuju.liae kõrge kaarega, nelinurksee oa on 4 suurt 

ruutu, aegmantosas teravkaared a ring. o.d omavad eendu.va 

ja profileeri d aknal.nua, akende kohal aga paiknea algselt 

voluutkonaoolidel toetuv pro~ileeritad karniis, mis pole äi

linud. l ävinud on ka akia.e kohal karniisi all ku.l enud lai va

hevöö. Viimaees kõr ge1nal karniiei ja nime ta tud Vöö vahel on 

iga akna kohal. viaike ümaraken lakapealse aleus amieeks. a 

otsviil.u.s o ~ kol.mikaken, millest üks on uks-aken, a anede 

ki taale kuid pikale rõdule otsa:f'a.ssaadis. Kõik aknad omasid 
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algselt 1 edaid krohviääriseid, mis a a likvideeritud. oleli

aknad on põhikorruse akende ol.l, on seejuures lam.ed , neJ.i

nurksed ja 8-ruu.du.lised. 

Põhikor se es suur itpalkon lameda viilk-- t11se all, 

katteks plekk. Rää tad on üleulatu ad ning sarikajalad j neid 

toetavad kanatool tal. ad kuju.nda ud. i· · seid to e tavad aZu.arse 

ehispitai a tugikä.pad. Palkon on esikiiljelt lahtine, külgedelt 

klaasi tud ouu.rte akend.ega, mis üJ. l lõpetatud kolmnurksel t, 

raa.mist1k on keerukas ro.mbikujulietest ja kuusnurksetest ruutu 

dest. Katu t kanna ad keeruka1t lligendatud pindade a puitpoe-

id, .millel ü.1al tugikäpad ja vahvärgila.adne kandekonetrukt

sioon, prusside vahed akende al~ ja ülal täidetud puittahvlite 

ga, tugikäppad vahel kasutatud ka ehispitsi. Palkoni esiküJ.je 

laekub ettesõidut~ lai graniittrepp, mis on ääristatud madala, 

astmelise rinnatiaega puhtal. t tahu. tud granii tplokkidest. 

Põhikorpu.sele liidetud sllllr kahekordne tiib hitus on ru.udu 

kujulise põhiplaaniga ning te a kolm väli t esa i oma ad enam 

vähem Uhetaolise lahendase. assaad on jao a ud horisantaal

sel t laia so~arniisiga, laia ja profileeri tud korrustevahe

li ee vöö ga nin ~aia, profileeri tud ja tugevalt eenduva räästa 

karniisig , mille all oli varem vahevöö. ertikaalselt liigen

da seinapinda nurkadel krohvi t hambu.vad nurgakvaadrid, is 

toetav korru tavaheli t vahevööd. Teis korruse nurki kujun

dasid varem nurgapilastrid, mis hävinud. Lisaks kirjeldatlll 

olid seinapinnad liigendatud tei el korrusel akendevah liste, 

akendepeal s te ja -alus e lamedate tab litega ja pindade ga, 

.mis säilunud vaid osali el t. Alakorruse aknad on Ulakorruae 

o adc t kõr emad, õlemad nelinurk ed, 6-ruudulised ja Võrdle

misi ki tsa:l. Esifassaadil on aknad rühmit tud kahekau.pa, kesk-

teljel on petikud, otsafassaadil on kol alalane rühm. akor-

ruse aknad omasid laiu l edaid krohviääriseid, mis t11anurka-
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dest laienda a , akende all ja iilal on profileeritud karniisid 

( säilu.nud). Krohviää.riseid, uig1 k11isamaid, omasid ka ülekor

ruse aknad, ku.sju ea aknal.audade joonel kulges aknaid ühenelav 

ki aas v evöö, .mille alla olid pikendatud akende külgmieed 

krohviäärisod kuni vahevööni. Need detailid ei ole säilu.nud • 

.:a.&:~de kohal on räästakar il.si all väikesed Umarakn - 1 a al 

se Volg'J.stamiseke, iimbri tsetu.d algselt samuti krohviüä.ristega. 

Ehituse esifassaadi kujundus on teistest kaunima kujundusega. 

iin on keolttelj el alakorruoel sõõrpetik, ü.lako.rrusel aga suur 

aarja põhja a niss, mille ohal aegmentpetLK. arem omas seg

mentk· ar lu.ltuk1 vi, 11isÕ oli raami tud liseenid egt. 1 sel t olin 

teise kor use fassaadi äärmised aknad veel ka.e ud pz·ofUeeri

tud kolmnu.rkf'rontoonidegC::t, mis pole säilin • Otsaf'assaeii.is on 

teioe korruse kolm akent ääriststud aõõrpetikutega, alakorru
sel on aga väike klaasitud veranda, mis kujundatud analoo ili

selt põhikorpuse uure palkoniga, kuigi aknar· · stik on raõne-

võrra lihts erandalt la skub ki sa ja kõrge kivi tr e pp, 

ääristatud as elis rinnatisega.. Tiibboo et katab -kiV1katte

ga lame kelpka~us. õlemi hoonetiiva kut~s 1 on rida erimõõtme 

lis1 telliskiv korstnaid, mille Piibud kujundatud karniisideg , 

kus e ineb hammaslõige. 

oonet võib lugeda historitsistlikllks stiilseks ehi use 

kus kujunduses k autatud põhilisel pseudoklassitsistlikke de

teile. Ta võib pärinedo X saj. lõp11at. oone on kasu.tusel 

adminis~ratiivruwnidena ja heas seis dia. 

Kõrvalho eid oli mõisas suurel arvul, nad paiknesid h jali ja 

oodustasid fUnktsionaalseid rUhmi, mis peahoonega sid ata. 

Enamik hooneist on jäänud linna hoonestusa vahele, rekonstruee

ritud täielikult või l~tatlld. Säilinud an eraldi üksikhoo-

ned, millest olulisemad on: 
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Ait-kuivati on väga suur krohvitud kivihoone Viljandi linnus 

ühel ee linnusel. itus o.mab võlvitl.ld keldri ja on kaetud kõr-

-kivikattega viilkatusaga, millel kits üleulatuvad rääa

tad. lloonel on esifassaadi keskteljal kerge~t eenduv väljaehi

tu.s, mis lõikub katuseräästasse ning on aetud kolmnurkv11l.uga. 

iil on Umbritsetud lfia ja p,rofileeritud karniisiga, eendi nur 

gad rõhuta~d laiad pilas itega. Yiilu on nelinurkne viilu

aken, all suur peauks lameda kaarega. Hoone aataskaljel on väl 

juehitus ptiäsuga keldrisse. Akn on mitte s~ed, lamed te 

kaarte ga. oone seinapindu liigendavad ve 1 soklisilD.i!Ss ja lai 

vahevöö viilu.de al.l. lloonel kõrge n ljatahuline telliskiv1-

korsten, mis aetud plekiat varikatusega, ääristatud e~spitai

ga. Hoone õib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

·öliselamu. on suur kahekordne lakatubadega askivihoone, mille 

kivide põsed ulatuvad krohvipinnale. oonet katab viilk us 

(katteks eternii t), .millel iileu.latuvad räästad. Otsviilud on 

k etu.d rõhtlaudadega. Aknad paikn vad võrdlemisi ühtlaste vahe

de a ridades, on ääriatatud tellistega, 6-ruudulised. Hoone 

võib pärineda nx saj. IV veerandi at • 

...;...::.::..;...::.;::;.u.::;;;;;;;.;a•j•a (?) on a kordne pui ho e, "llel osaliselt väl 

jnehitutud lakakorrua. Hoonet katab laialt üleulatuv~te räästas 

te ga viilkatuu ( k· tteks eterniit). Seir1ad on ooderdatud rõlflt

laudistu.sega, aamalaadne on laiem pealeehitus hoone argikü.ljel., 

mis ka~tud samuti viilk· tusega. Hoone algsed aknad ei ole suu

red, on 6-ruudul.ised. Neid esineb ük ikult ja liidetult (4-poo

l.ega ak ildeks). Hoonel on rõdusid j palkoneid, lllille katusel 

samu-'"i pai trinn tisega rõdud. Pargi at saundub pu.i tsil.d otse 

teisele korrusele, ääris·tatud puitriunatisega, Valuoja kü.ljel 

on lahtised rõdad mõlemil korrusel taandatud aeinapinnas. ~ii 

rõdud kui palkonid on kaasajal olulisel iimber ehit d. oone 
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otvviiludee on väikesed segment- ja ü.marakn lakapeal..,e val

gustamiseks. 

• •tu võib pärineda XIX saj. lõp t või sajandivabetu-

sel • 

, r ,j andushoone, mille al01e funktsioon ei ole miiäratav, on Vt" i

ke krohvimata maakiviehi tus, laotud suurteat k o b1 tud kivi

plokkidest. vadel esineb tel11ak1viat äär1stust hambuv te 

plok.kidena. Hoonet kutab S-kivikattega viilkatus, millel kit

salt üleulatuvad rääetad. Hoonet on h ljem Pealeehi tu stega ja 

akende muutmisega moonutatud, kuid algseteko tuleb 1 geda esi

~ ssa di kaht suurt ·a laia, poolkõrge kaareg kaetud kolme-

POOlega akent. Ehitus õib pärineda saj. lgt1sest. 

~ on äga suur ja liigend '*tud r l'ee· ig alal, tema a lii

tub iljondi ürgoru k·ldal argimetsailm line lo duslik puistu. 

Par ei aj ~ kirjeldamis·~., kuna tema t ikus pailm b arhi ei{

tuurimälestis, iljandi ordllUUluse vare ed. õiaa peahoone 

ase seb pargi äärel. 

- ··1""'s~a ·' ud iim ti 1976. a., plldistatu.d 1964. ja 1969. a. 




