
67. PURKSI mõis (Birkas). Rüütlimõis. 

l'ürksi k/n, V. I. Lenini nim. lealhoos (N oaxo otsi kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne hoone, millel kesk

osas pealeehi tu s. l'õhikorpus on pooles ulatuses paekivi st, 

pooles ulatuses puitehitus , puidust on ka pealeehitus. Omab 

lisaks lakatube hoone ots tel . Ehitust katab kõrge viilkatus 

(katteks eternii t), millel külcfassaadides kitsa laudko.rniisi

ga üleulatuvad räästad, viiludes laiemalt üleulatuvad rdästad. 

Hoone puitosal on algne rõhtlaudvoo:lriga kaetud viil, h oone 

vaskkul tiival paikneval kiviosal on ilmselt uuema kattega 

püstlaudvoodriea viil. 

Kivi osal on aknad kitsad ja kõrged , keskmise suurusega, 

piiratud krohviääristega, raamistik on 6-ruuduline. Lakatubade 

aknad on madalamad, piiraind laiade piirdelaudadega. Lakatuba

de aknaid ääristavad väikesed rombikujulised laka~~ad. ~si

fassaadis on sellel hooneosal säilunud algne lai kahepoolega 

peauks, millega liidetud külgedel väga kitsad vestibüüLiaknad 

( 3- ruudulised) . Uks peasissepääs asub tiibade liitekohas, tema 

ees on suur klaasi tud pui tveranda. 

Puidust ehitatud pool on vooderda-Gud rõhtlaudadega, tema 

aknad on mõnevõrra väiksemad eelmise poole omadest, nad on sa

muti 6-ruudulised, ümbritse tud kitsaste piirdelaudadega. Nende 

suurused on ka lakatoa ja pealeehituse aknad. Puitosa aknad 

paiknevad ühtlaste vahedega, kiviosal on nc:d reeglipäratumal t. 

Pealeehitus on 4 aknavahe laiune, ehitatud puidust ja rõh 

luudvoodriga. Ta on kaetud lameda viilkatusega, mille hari üh

tib põhikorpuse katuseharj aga . Selle räästad ja viil on ümb..:'i t

setud kitsa aga tugevalt eendatud ruästa- ja viilukarniisiga. 

Esifassaadis p&iknev veranda asub täpselt hoone keskteljel, S) 
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pealeehi tu s tema kohal on viidud mõnevõrra kesktelj el t vasalru

le, .h.iviosa poolele . Katusele on kaasajal ehitatud uute laka

tubade näotuid aknaid . Veranda lagi on pealeehituse ruumidele 

rõduks, ta on piiratud a.Zuurse histori tsi stlikus laadis metal

list valatud rinnatisega. Verenda aknad on allosas suured, 9-

ruudulised, ülaosas väikeste ruutudega, mille raamistik kujun

datud teravkaartega . Ka hoone taga on keskteljel asunud pal

kon, mis aga ei ole säilunud, ta on asendatud kaasaegse lahti

se esikuga. 

hoone katusel on 3 kõrget korstnapiipu, millest massiiv

sem asub kiviosa keskel ning on varasem man telkor sL; en . Korst.aa 

piibud on otsakarniisi ja simsiga. 

Seega on hoone vanemaks j ä.r guks kiviosa, mis võib pärine

da XIX saj . algusest , puitosa on noorem, ta võib pärineda XI .. 

saj . lõpust . Hoone ilme s domineerib histori tsistlikus stiilis 

käsitlus, mis läheneb pseudoklassi tsismile . Ta on kasutusel 

administratiivruumid ena ning on rahuld avas seisundis • 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal , nad moodustavad kompaktse 

eraldiseisva grupi pargi piiril, osalt ka pargis, nad on pea

hoonega ansambliliselt sidumata. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvi tud paekivihoone, mis kaetud lameda ja üle

ulatuvate räästastega viiikatusega (katteks eterniit). Esifas

saadis on kolm sümmeetriliselt asetatud kitsast ust, nende va

hel uuemad aknad. Algne on väike ja kitsas, 6-ruuduline viilu

aken. Ehitus võib pärineda XIX saj . II poole keskelt või lõpu

veeranä.ist, tema tuumiku võib moodustada aga vanem, veel XVIII 

saj. -XIX saj. vahetuse ehitus, sest ühel uksel on säilunud 

barokkvormides sepistatud lukusilt ja sepislukk. 

Ai t-keld:er on väike kr oh vi tud paekivihoone, mis pikendatud ll-.

hikese puitosaga. Ehitust katab laialt üleulatuvote räästaste-
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ga viilkatus (katteks eterniit), millel püstlaudkattega viiiu

de ees viimane sarikapaar ja penn avatud. Pääs keldrisse toi

mub hoone küljelt väikese esiku kaudu, mis kaetud viilkatusega. 

Algsed aknad on ü.mb er ehi ta tud. Puitosa on püstlaud vood riga. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Lau t-tall oli kitsa kuid pika nelinurkse sisehooviga hoonete

kompleks, mis sulges hoovi kolmeit küljelt, neljandal, kitsal 

küljel oli hoovi sulgev kivimüür. Ehitused olid krohvitud pae

kivimüüridega, üks tiib sellele piirkonnale erandliku savimüü

riga. Hooneid katsid laastu-, eterniit- või rookattega keelp

katused. Ühel, uuemal laudal oli katusehari teistest tublisti 

kõrgem viilkatusena, otsviilud seejuures püstlaudadest. Kõiki

de räästad olid üleulatuvad. Uuema lauda aknad paiknesid üht

laste vahedega, olid ruudukujulised j a keskmise suurusega, 6-

ruudulised. Hooneterühm võis pärineda XIX saj. II poolest eri

nevateit ehitusaegadelt. Kõ ik ehitused hävisid tulekahjus 

1976.a. 

Valitsejamaja (?) on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 

mis omab kõrge viilkatuse (katteks eterniit). Sellel on väga 

kitsad räästad ja kitsad, lihtsad räästakarniisid. Algselt on 

hoone katus siiski olnud poolkelp, sest viilus on säilunud 

viilukolmnurga alune ki:Saas karniis. Algsed aknad on väikese& 

ja kits ad, 6-ruud ulised, eriti kits as on 2-ruud uline vi iluaken. 

Hoonet on kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud, kuid algne 

ehitus võib pärineda peahoonega samast ajajärgust, s .o. :IX 

saj. alt,us est. 

Park on keskmise suurusega ja kolmeosaline: park, mille ühel 

serval asub peahoone, pargile järgnev suur viljapuuaed ning 

pargimetsailmeline tihe park selle taga. Par~i põhiosa on 
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väikese, ovaalse esiväljakuga, mis piiratud teega ning on 

liigendatud üksikpuudega ja madala hekiga tee ääres (lume

mari). Tihedam puistu on sissesõidul peahoone esiväljakule. 

See valdavalt tammedest ja v ahtratest puistu sulgeb vaated 

hoonelt luutadele. Rontrastiks pargi lehtpuudele on rühm 

kuuski. Üksikpuuna on suur pöök. ~rema läheduses on 12 pärna 

paiguta tud väga tiheda istu tusviisiga korrapärasesse ringi. 

Peahoonele avaneb siit vaade. Ho one tagaküljel on vaid üksik

puid, hoone asub avatud välja äärel. Aed on piira<AJ.d lehtpuu

de-ga ridadega. Pargimets on väga hästi kujundatud suurte iihe

liigiliste puud e grupp id ega vabapark. Liigid riihmi ta tud: tamm 

(eri ti suur salu) -kuusk, pärn-kutlsk, on ka tamme, pärna ja 

kuuse segapuistu äärtel. Puistut piirab kiilgedelt lehtpuuderi

da ( tanm, saar, va..l-}er). Pargime sa siseosas on aga mõned vä

lud, iiks neist suurem (seal laululava). Välud e piirid vab ad. 

Pargi seisund on rahuldav, samuti parkmetsa. 

1~ülastatud viimati 1977. a., pildistatud 1972. a. 
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