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SO. TAEBLA mõis (Taibel). Rüütlimõis. 

1raebla k/n, Koondis EPT ( Lääne-Hie,ula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega liigendatud ühekordne puit

hoone. Tema keskosa omab mansardkorruse murdkelpkatuse all. 

h.eskosa tiivad on kaetud madalama kelpkatusega. Hoone taga

küljele on tiivad pikendatud võrdlemisi pihlcade tiibehituste~a 

mis kaetud põhikorpuse tiibadega samal kõrgusel viilkatustega. 

Üks tiibhooneist tagaküljel (parempoolsem) on krohvitud pae

kiviseintega, tema katus on kõigist teistest madalam. Katuse

räästad on üleulatuvad, alt kaetud tuulek&stiga. Lihtne laud

karniis on ka mansardi katuse murrujoonel. Esifassaadi kesk

teljel eendub tugevalt kahekordne palkon kõrge viilkatuse all, 

mille hari ühtib keskkorpuse katuseharjaga. Ka sellel katusel 

on üleulatu vad ja tuulekastiga räcis tad, vi ilu all on nad alt 

kaetud l audad ega. Katusekatteks on kogu h oonel eterniit. ei

nad on vooderdatud kuni aknalaudade joonel kulgeva vahekarnii

sini püstluudadega, kõrgemal horisontaallaudadega. Viilud on 

vooderdatud väga erinevalt, on püst- ja horisontaallaudistuse

ga viile, kusjuures püstlC:iUdistuse.'al. on laudad e alaotsad teri

tatud (esifassaadi palkonil, tabafassaadis vasakpoolsel tiib

hoonel) . 

Põhikorruse aknad on kitsad ja kõrged , 4 suure ruuduga, 

ümbritsetud kitsaste piirdelaudadega ja kaetud kitsa karni isig 

millel profileering. Tagafassaad i vasakpoolsel tiibhoonel esi

neb erisuurustes aknaid (~e-, kahe- ja kolmepoolseid), välis

nurk on aga ehitatud llaasitud verandaks, mille suured aknad o 

diabonaulraamistikuga j c...ot a tud väikesteks romb ideks. Ver andc..st 

aeda Vdljuv kahepooleg~ uks on kaetud väikese viilkatusega, 

millel kujundatud tugi..u:äpad . '"eise Korruse mansardi aknad on 

kõr ge kaarega ~a kolmeosalised , kus ülal on rida väikseid ruu-
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te, all suured ruudud. Samalaadne on tagafassaadi vasakpoolse 

tiiva viiluaken. Mansardkorruse aknad on ehitatud katuse sisse . 

Parempoolsel tiibhoonel on viilus ruudukujuline ja 4-rULlduline 

lihtne aken. 

Esifassaadi suur pallcon omab mõlemal korrD.sel suuri klaa

situd seinapindu . Akende alused seinad on vooderdatud püstlau

dadega. Aknad on omanud keeruka raamistikuga ruudustiku, mis 

säilunud alcende ülaosades. See kujutab keskel asuv at suurt ram

bi, mis piiratud väikeste rambi- ja kolmnurgakujuliste r uudukes 

tega . Viiluvciljas on üksteise k ohal 2 akent : all l ame ristkü

lik , ül al 8 -nurkne aken . Nend e ruudus tik on analoo gne teiste 

p al kon i akendega. Peauks pal konis on kahepo ole ga, rikkal ikult 

profileeritud liistude ja tahvlitega kujundusega . Ukse kohal 

on väike , tugikäppadele toetuv Varikate viilka· ... usena . 11Iingi 

veranda on asunud ka tagafassaadi keskteljel, mis aga hävinud. 

Seega võib hoonet lugeda histori tsistlikus stiilis ehi tu

seks , mis kujund us el t läheneb j uugend ile . Hoone tuumik n.t~ib ag"' 

pärinevat palju vanemast perioodist, nagu ka ebamäärWle paeki

vist tiibhoone, mis võis olla varem iseseisev ehitus . Ei ole 

välistatud, et peahoone keskosa on veel XVIII saj . II poole 

barokkehitus, mis rekonstrueeriti ja laiendati viimasel sajand· 

vew.lJ.etusel ja X.\. saj . alguses . Hoonet kasutatakse korteri tena, 

ta on rahuld avas seisundis . 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, kuid nad ei ole säilunud 

või on jälgitavad väheste müürifragmentidena uutes majandus

hoonetes. Hooned paiknevad pargi äärtel, on pecl1oone~st viima

se t',a i sol eeri tud. Olulisemad säilunuis t on: 

'J:dölis temaj a on väike krahv i tud Daa- ja paekiviehi tu s, mis 

kaetud laialt üleula~uvate r~~stastega viilkatusega (katteks 

eternii t). Viimo.ne sarikapaar ja penn viilLls avatud, sein;:;.d 



haetud rõhtlaudvoodrit2· Aknad on väikesed, 6-ruudulise . 

Viilus on väga kitsas, kõrge, 6-ruuduline viiluaken. Ehitus 

võib pärineda IA saj. lõpust või sajwndivahetuselt. 

Töölistemaja on sarn.alaadne ehi tu s, ta vaid ombb lakatube hoo

ne otstel . ee hoone on algselt vaid vanem, tema tuumikus on 

säilunud mantelkorsten. Seega ehitus vgib pärineda XIA saj. 

altusest, rekonstrueerimine ( lakatoad, ka tu s) pärinevad ilm-

selt XOC saj. lõpust. 

1..,.dölistemajaon väike, .krohvitud paekivihoone, mille ühel ot-

sal elutaad, teisel - laut. hoonet katab rookattega kelpkatus, 

otstel unkaavad, räästad on üleulatuvad. Omab väikeseid ak-

naid, mille raamistik muudetud, uks on lihtsa valgmikuga. Ehi 

tu s võib pärineda .~.IX saj. I poolest. 

Park on keskmise suurusega ning on heatasemeline vaba planee

ringuga. Peahoone ette jääb avar esi väljak, mis piiratud ring 

teega ja liigendatud vali tud puuderlihmadega ja põõsastega: 

vaher-kuusk, sirelid , enelad, lumemari. Sissesõidutee suundub 

hoone keskte~Je maanteelt, kuid hoone on teest eraldatud esi

väljakut piirava tiheda vahtra, saare ja jalaka puistuga . .1'-a 

maantee läbib pargi esiosa, ta on ääristatud lehtpuualleega. 

Üle maantee paiknes tiike, mis havinud. Peahoone taga on taga-

vd.lj ak, mis omas keeruka mustriga ehisaia madalate dekoratiiv-

põõsastega. Aed on piiratud taas tiheda, vabalt paigutatud 

puudest ekraaniga. Valitseb vaher, eksoote on vähe, mõned n~-

lud. Park on rahuldavalt hooldatud, osa teedevõreust st:i.ilunud. 

Külastatud viimati 1972.a., pildista-tud lS7o.a. 
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