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PAIDE RAJOON 
~·- •-m 

Aluseka võttes A.Richteri väljaandeid "Ba1 tische 

Verkehr- und Adressbü.cher" Band 3, Es·tland (Riga 1913) ja 

Band I, Livland (Riga 19o9) as~s Paide rajooni tänapäevastea 

piirides lo9 mõisa, neist 79 rü.iltlimõisa ( R1 ttergu.t), 15 

kõrvalmõisa (l3ei&1\lt), 8 kirikumõisa ( Paatorat), 7 poolmõisa 

(Landatelle). Peale eelloetletute paiknea Hakvere .rajooni 

piirid s eel. 52 karjamõisa ( Hoflage) , mil.lised aga käes

olevas töös ei leia käsitlemist. 

Ulevaates kirjeldatakse kokku 99 mõisa, · sitlema a 

j ili:i.b l.O mõis , neist 9 mõisa on lüli ta~IJ.d 19·75. a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei vaja käesolevas 

töös .refereerimiat, Uhe mõisa asukohta ei ole õnnestunud 

au. o.ri kasu. tu.sel olnud ka.ardimaterj DJ.i puudu.lik:Jmsa tõttu. 

.määr ta. 

Kirjelduses on e~tud mõisa koha~ asuva asunduse täna

päevaJ. kasutatav nimi, I ... / .... uJ.gudes mõisa nimi A .. Richteri 

aadressraamatus vÕi XX saj. algu.sest pärineval. kaardimater

j alil kasutatav nimi, ( ••• ) su.lgudes tuuakse mõisa saksa

keelne nimi. Samati esitatakse mõisa asukoht kaasaegse ad

ministratii vae j aotuae ja maavaJ.daj a. järgi, ( •• ·.) sulgudes 

allpool aea asukoht kihelkond de oluscl. Iga mõisa kirjeldus 

lõpus tu.u~ae aasta, millal ülevaate koostaja viimati antud 

mõisa külastas ja pildistas. 

Vaadeldud 109 mõisa peahoonest on eäilunu.d või mini

maalselt timber ehi ta tud 51, säilu.nud vaid o ealisel t vS:Si tu

gevalt rekonstrueeritud 19, hävinud on 38 mõisa peahoonet, 
andmed puuduvad l peahoone kohta. 
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Tiibhoonetel tagafassaadil esineb soklikorr~sel ka madala 

aare ga aknaid ja p etikuid, samuti U.ksikuid samalaed s.e kaare

ga kaetud u.ksi. Kõik esifassaadi aknad omavad eenduva, profi

l.eeri tud aknal.aua ning rikkalikul. t profileeri tud 1 aia krohvi

ääriae. Külg- ja tagafassaadide akende ja u.ate krohviää.riste 

pro~ileering on lihtsam, kuid neid ilmestavad eenduvad ruudu

kujulised laiendid nurkadel. Esifassaadi kolmnurkviilu kujun 

dab lihtne segmentaken. Siseuste tahvlitel esineb barokset 

dekoori. Hoone põhikorruse ruumid on anfilaadsed. Ehitist 

tervikuna võib lugeda varaklassitsistlikuks hooneks veel XVI 

saj. viimasest veerandist, kus eäilunud ka mõningaid barok

seid jooni. 

XIX saj. lõpul on hoonele liidetud esifassaadi kesktelj 

le suur ja kõrge ( põhikorruse põranda joonel) paJ.kon, mis 

omab kõrge kivia·t soklikorruse nl.ng puidust, klaasi tud aule

tud vora."'l.do.. hi tiat katab J.ame viilkatus. l.knad keeruka tihe 

da ra3!llietu.sega. V erandalt laekub lai ja kõrge pidlll.ik äärie 

kividega kivitrepp. 

Hoone on heaa seisundis, kuigi on osaliselt kasutamata. 

Korvalhooneid on mõisasädumes arvukalt, kuid enamuses variae 

nud oi ulatuolikul ümber ehitatad. Hooned moodustavad fQnk 

eionaalasid g;ouppe. Oluli emad on: 

~tsejamaja oli algselt pikk ühekordne krohvitud välissein 

tega paekivihoone, kaetud kõrge poolkelpkatusega, mis omas 

laiad, lihtsalt profileeritud räästa- ja poolkelba karniisid. 

Aknad olid mitte suured kahepoolega 6-ruudulised, mis kaetud 

madala kaarega ning ääristatud laia profileeritud krohvi

äärisega, mis meenutavad peahoone omi. Samas laadis lahendus 

omasid ka uksed, välja arvatud peauks esifassaad51, mis kuu-
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5. { TQ.RI.=,.)ALLIKU mõis ( Allenküll). Rü.ütlimõis. 

1.'iir1 .k;,ln, Kirna kolhoos ja Tehas "Volt u IJ.liku. tsehh 

( Ti.tri kihelkond ) • 

F .. ~:all9.~ oli kõrge aoklikorrus ga ühekordne J::ivihoone, omades 

ka manaardkorruse murdkelpkatuse all ning pealiaehi tu ee hoone 

keskteljel. Hoonega liitus väike eraldiseisev ehitus. Kogu. 

peahoone XX saj endil (viimati l96o. aaotate alguses) u.latusli

kul t ümber ehi ta tud kahekordselt ilmetu.ka ehi tuseks, kus al.g

Rest ehituseet säilQnud vÕlvitud aoklikorrus väikeste, algset 

aknaavadega, samuti osa põhikorruse kõrgetest kahepoolega 

8-ru.uduga akendest, mis keskrisalii idel kaetud lameda kaar

eillusega. Säilunu.d on ka esi- ja tagai'assaadidel keJ:gelt een 

duvad keskrisaliidid ning jäljed seinapindu akende vahekohta

des liigendanad p1lastr1test. 

Algne e .i u.s pärinea tõenäoliselt A"VIli saj. teisest poo 

lea , kuuludes barokkhoonete hulka. 

Kõrval.hooneid sä1lunud · iiksikuid, neist enamus u.latuelikul t 

limberehi tatul t. Olu.lisemad on: 

,Yiinava~!!s on sutlr, 111gendatu.d, osalt liha-, osalt kuni kol

mekorrtlseline paekivihoone, mille maarid laotud puhtalt, akna 

ja ukseavad raami tld hembuva ladumisViisiga tellisteat ja kae 

t\ld kas lamedate või kõrgete kaars1llt1stega. Kõrge aokkel lõ

hutud maakivideat. sineb kõrgeid kaht korrust läbivaid aknai 

kolmikaknaid ( viilu.s) üm.marcusi ja ristkiiliku.-ku.julisi väik

seid aknaid. Hoone eriosi k atavad lamedad või kõrged viilkatu 

sed, milledel osal viimased sarikapaarid dekoratiivselt ava

tud. Ehitust võib lu.geda XIX saj. lõpu historitsistliku. üld

lasiiga hooneks. Osa hoonest lammu.tattld. 
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6. JMBLA pastoraat (l:mpel). K1rikumõis. -.--.... -~ . 
l\ll1bla k/n, Ambla ( Ambl!?. Jd.helkono.). 

~ahoon~ en ühekordne keskmise sUL\Tilsega ~e*&P4ae viilkat~

eer,o. kaeti.l.d pu.i thoone. Ke,tuseke.tt ks l.aa t. Lakas l.akatu.be, 

.mida valgustavad aknad viilus ja katusel väikese väljaehitus 

abil esi:faesaadil. Almalaldade kõrgusel ku.lgeb vahekarniis, 

millest all pool seinapind krohvitud, Qlalpool aga vooderda

tud rõhtvocdriga. Akn~d su~ed, 6-ruuduliscd, kusjuures saal 

va.lgllstumiaeka on 4 akent paigutatud paari ti. Akende kohal 

prof'ileeringuga karniisid. .Esifa.ssa..;'1dil peaukse ees (ei asu. 

hoone keskteljel) lamcd~ pler~-katuseeu vtiike alaasitud kin

nine veranda~ milla akende raamistik lahendatud rombikujuli

eltä~ ocl t. Samaluudne Vcl•anda ka hoone aiakiilj el. Katusel 

kõrgub ridu profileeritud kraniisidoga korstnapiipe. 

Hoo .. et võib lu 6 eda a};: ssj. lõpu. Või vahetuse eh1tuseka, 

on heas seisundis. 

!,õrval.hooneid s~·vestatavaid ei ole säilunu.d. 

!&!! on lihtsa lahendusega vabapu.istu., mio peahoone ees avar 

dub väikeseks esi välj akt'l.ks, kiilj el lii tub kirikuaia parg1ga. 

Puuliikidast valitsevad vaher, tamm. 

Külastatud ja pildietatud 1967. a. 
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Paide h;/n, Lenini .1: i.m. olhoos ( Peide-Anna kinelkond). 

Jügseid hooneid ece parki pole eäilunud. Kohta ähistab 

t..su.ndustal.u.. 

Kül est ... tud 1976. a. 
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hoone tiibehitisega. Hoone võib pärineda XIX saj. viimasest 

veerand 1st. 

~ on pi.kk ma aki vis rohvimata välissein te ga ehi tis, mis 

kaetu.d la.astukattega viilkatu.sega, viilud laudkattega. Ukse

ja almaavad kaetud kõrge kaarega ai lu.atega. Hoonet võib lu

cecta XIX a;J. II poole .tteEJkel t pärilleVa es ehi tuseks .. 

Park puudub, peahoone on paigutatud kõrgele kankale, dominee

rides a-vatul·L .mau tik· .s, teda ümbri t.scvd äheste saarte ja 

ku.ut:.~eclec_:i kujunJa .. u.d a~d, väikese esi älja.ku.ga peahoone ees. 

1 ed • iirab tihe pt:.rnadcrida.. 

Külaatatud ja pildis ta tud 1971. a. 
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10. ARUKULA mõio {~~rokUll). Rüatlimõis. - -
Koeru k/n, Koeru Keskkool (Koeru kihelkond). 

Ei kirjeldata, kuna mõis on lalitatud 1975.a. koosta

ud a.1·hi tektuu.ri.mä.lestJ.ste ni.miestu.ase. 
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Ait-kQivati {?) on krohvimata paekivist müüridega hoone, kaetud 

kõrge eternii tkattega iilkatuaega. Hoone aknad on kaetud lame

date kaartega. Avada kUljed ja silluaed puhtalt tru1~t~d paekivi 

deat, ku.aj~urea äärisad eendu.vad seinapinnast, meenu.tades kvaad 

reid. Hoonet võib lugeda XIX saj. viimase veerandi ehi tuseks. 

Kü.Un pargi äärel ehi tat~d paekivist laiade t~lpadega, .millede 

vabed täidet~d rõhtpalkidega. Katus on laastu.kattega kelpkat~s. 

Park on suur, paj;kneb peahoone ees. Hoone taga eraldab 

maastikust vaid ki taas pu.istiU'iba. Pargi planeering on stiileel 

vabakujuline. Peahoone ette jääb ava:-väljalt, mida piirab vaba 

piirjoonega harva istu tusviisiga puistu., mis paremal äärel tihe 

dam, teisel. äärel. vaid kõrvaJ.hooneid 1soleer1v; puid paigutatud 

gruppidesse, esineb pärni, vahtraid, kuid ka kuuski. Eksoot1dea 

mi tmcid lehiaeliike, milleat paigutatud väljaku äärtele, esineb 

ka siberi nulgi, mis annavad tumedaid vertikaale. Sisesõidul 

tiigid. Siit avaneb pikk perspektiivvaade peahoone esi~assaadil 

Pargi seisund rahuJ.d av. 

Külastatud ja pildiatatud ~969.a. 
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12. E!STVERE mõis (Eigstfer). Rüütlimõis. 

Imavere ~n, Imavere kolhoos (Pilistvere kihelkond). 

Peahoone on keskmise saurasega Uhekordne tellisk1v1eh1tas, 

omades soklikorrase ning akendega poolviiladesse avanevald 

lakataba nii hoone otstel kai ka keskosas. Viimase aknad väl

juvad esifassaadile keskteljele rajatQd pealisehituses. Hoone 

katab kõrge laastu.k.attega poolkelpkatua, mis omab laia, pro:fi 

leeri tlld räästakarniisi esi- ja tagafassaadidel ning otsafas

saadi poolkelba kolmnurga all. Esi- ja tagafassaadide seina

pinda liigendab veel karniisi all paiknev lai ehisvöö, sama 

kulgeb ka otsafassaadidel poolkelba-aluse vahe~döna. Karniisi 

omab ka sokkel. Hoone aknad on suured kahepoolega kuueruuduli 

aed aknad, v. a. peaust äär1stavad ki.tsad ühepoolega almad. 

Pealiaehitise keskeet akent äär1stavad kitsad petikaknad, 

akende all liigendavad seinapinda tahvlid. Pealiaehitise 

kelpkatuse räästakarniis omab profileertngU all kitsa hammas

karniisi. Otsafassaadide seinapindu ilmestavad ka poolvillude 

seintel paiknevad sepistatQd ankrud. Hoone esifaseaadil asus 

peaukse ees lameda viilkatusega hilisema päritoluga puitpal

kon, kust laskus kõrge kivi trepp. Ruumid hoonea paiknevad an

filaadselt, keldrid on võlvitud tonnvõlvidega. Säilunud on 

ühe klassitsistl1ku pottkiviahju riismed, millest järeldub, 

et tegu oli väga kauni ahjuga. Ta omab profileeritud karniise. 

kaarniääi, mida äär1stavad baasi ja ltorintose kapiteeliga üm 

sambad, faasitud nurk! dekooriga. Hoonet võib lugeda varaklas 

sitaistlik~s ehituseks XVIII saj. lõpust või aajandivahetll

aelt. Ehitus on suures osas aiese langenud. 
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Kõrval.hooneid omas mõis suurel arvul. kuid enamus neist on va 

remeia VÕi kaasajal ümber ehitatud. Osa neist asetseb reegli

päraselt esiväljaku külgedel. Olulisemad on: 

Tall - pikk maakivist krohvimata seintaga hoone, kaetud laas

·tukattega kõrge viilkatu.sega. Hoone aknad ääristatud telliste 

ga ning kaetud tellistest lamedate kaaraillustega. Võib luged 

XIX saj. viimase veerandi ehitueeks. 

Ait-kuivati - paekivist mõnevõrra vanemale aidale liidetud 

suur kahekordne maakivihoone, mille seinad laotud puhtalt hea 

müüritehnikaga suurtest lõhutud maakividest. Katus - viilka

tu.s. Avad ääristatud ja kaetud lameda kaarega tellissillusteg 

Kuivati korstnad lamedad neljatahulised telliskoratnad. Hoone 

võib määrata XX saj. alguse ehituseks. 

TäölistemaJ§ (?} on väike madivist, osaJ.t krohvitud välis-
-

sein tega hoone, kaetu.d la· stu.kut ega viilkst• sega. Aknad oma-

vad lameda krobviäärise. Hoonet võib määrata XIX saj. II pool 

keekp~iga ehituseks. 

~ on saur maakivist hoo.ne 1 mis arhitektu.urilt kordab talli 

erinevuseks on a.i.nul t kõrge kelpkatua, mis kaetad kaasajal 

e terniid iga. 

~ on VÕrdlemisi su.u.:r ja mitmeosaline. Peahoone ees asub 

piklik ristkü.likuku;juline esiväljak, mis ääriststud majandus

hoonetega, välj oku t liigendavad vabalt paiknevad puudegrllpid. 

Peahoone taha jääva väljakaga kU.lgneb tihe pargiosa, kus jälg 

küngaste st ( ilmeel t pargiehitised) ning aSLlb üks väga dekora

tiivne tihe pärnaaJ.lee. Pargi tagakülg on avar ja stiilne 

puisniiduilmeline üksikute puude või põõsarühmadega park, mis 

avaneb maastikku "akendega". Ltikidest tammi, vahtraid, pärni, 

Palju sirel.eid, kuslapaid. Pargi seiaWld väga halb, mahajäetu. 
ja risustatu.d, tugevalt võsastanud. 

Külastatud viimati 1975. a., pildiatatud l9'Tl. a. 
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Hoones on an:f'il adne ruWDij aotus, ü.hea ~oas eUl.amud ka Yäi

keste pottltividega kahhelahi. Xaä.aeharjal paiknevad .atlmllleet

riliae riitaiga 4 korstent, .Ule piibwl njWldatud ltarn11ai

dega. Kirjeldatud ehitust võib lugeda Yaraklaaaitsiatlikuka, 

XVIII saj. l<Spust või Tahetu.aelt pä.rineTalts ehituaelta. 

Temale on l.Udetud hil~ea parual.e tiivale vä.ilte kivist 

p1kendus, mis aällitanlld kõik p(S.hihoone arhitektuuraed kujun

did. Seinad krohvi twl, aknad va:r&.latatu.d laaedate krohvääris

tega.. Hoone alu.ne kellerdatu4. 

nx saj. lõpupoolel on peahoonet täielldatwl kahe pu.it

verandaga. Neist suurem asub eai:f'aaaaadia ning ka.Jutab zoi lrlra. 

liku.l.t dekoreeritud TiUuvä1jaga laht1st sammaaeeakoda, mida 

katab pu.idust rääatapi tai ga lame viilkatua, kaetud pleld.ga. 

Sambad on lihtsad. tugiltäppadega puitpostid, aille Yahel on 

rinaatia. Verandal t laskub kaks trppi, kuaju.urea Wts asub pea 

ukse kohal. Xo{)U ehi tis o.n vana hoone kesktelje suhtes nihuta 

tud, et anda talle koos kiviart juurdeehi tuaega uues :f'a.asaadis 

ke8kne, tasakaalustatud asend. 

Väiksem, kuid väga rik.ltaliku ekle.k:tilise laljandusega on 

analoogne lahtine veranda hoone aiakü.l.jel, kus pui~postide 

tugi.Jtäppade vahed on kuju.nd atud rikk.al.iku pui tpi tsiga. 

Hoones asub sovhoosi osakonna keskila ja korterid, teaa 

seisund on rahllldav. 

s;rvolhooneid omt..b mõis arvukalt, kuigi e.nruaus on neist ula

tusliku! Umber ehitatud või vsremeie. Asuved r[hmades, oluli 

sem~ld neist on: 

,ill, mille tagakü.lj ele on ehi ta wi hilisem kuivati. Põhihoone 

on paekivis , krobvitud valissaintega hoone, kaetud algselt 

poolkelpkatusega, mis kaasajal rekonstrueeritud eterniitkatte 
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g~ ~ii[katuae~s. Võib pärinedu XI saj. 1 voerandist. Temaga 

liidetud kuivati aeevascu on AlA saj. lõpuveerandi ehi us, 

'8j a u.d krohvi llcl sei..."l."tega, vii k<J. ilseg , .mille viimane 

acu·ikup~ar dekoratiivoelt h a u.ä. Korsten neljatahuline pu

nestes tellia s . 

Laudad moodustavad kolmest kü1jest hooneatatud väikese sise

hooviga hooneteploki. Laudahooned packivist, krohvitud välis 

seintega, aknaavad laiad, :kagu. ukaedki, kaetud lameda kaareg 

Katused ~ahendatud v1ilkatustena, kaasajal eterniitkattega. 

Võivad pärineda XIX saj. II poole keskelt • 

.Meierei on väike kompaktne poekivihoone, mille seinad krohvi 

tud 9 hoonet katab poolkelpkatus lihtsa eenduva räästakarnii

siga, kaasa.j al katusekatteks eternij. t. Aknad väikeaed kuu.e

r udulised, on ka petikakn11id. Hoonet VÕib lugeda veel XIX 

saj. 1 poole ehituseks. 

Acd.nikumc.lj_o on liide~ud aia piirJoLlüU.ri~}:i• Kujutab endast va 

nemat~ ilmssl t veel XIX aj. vahctu .. ae. nee ga peahoonega ühe

calist ehituat. Ehitatud paekivist, sein~d krohvitud, nu.rgad 

~ah ndutud r~steeritud nurgaliaecnidega, clo1ad ääristatud la 

meda krohviää:r:iseca. Aknad kõrge· ja ki te~d, kahe poolega: 

kuid vä.,.a tiheda ruudustikuga - 16 r11u.tu.. Katae, mis kaetu.d 

laastuga omab ühe,oolse kalde. 

,1'9ö~iselaml;! (?) on ühekordne pui tlloone, mida katab laiode 

rääs ta ·taga S-kivikattegu viilkatus. Osa 

da ud laaatuga. Sarikaj aJ.ad kunstipärase tahtmisega, viimane 

sarika~aal, koos penniga avatud. Seinad vooderdatud seklist 

nal udad ni püetvoodriga, sellel kulg valt karniieilt aga 

kõrgemal - rõhtvoodriga. Kuucru~duli ed aknad äärista ud pro 

fileeritud piirdelaudadega. Hoonet õib lugeda XIX saj. lõpu 

ehituaeks. 
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15. HERM I / Aä1·manni/ mõis ( Hermannshof). Rilütlimõis·. 

Imavere k/n, Imavere kol.hoo s ( Pilis ·vere kibelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mille nur

gad ruiutud ka1aaabaa puhasnurgana, seinad vooderda ud laia

dest laud~dest rõhtvoodriga. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, 

kaasajal osalt eterniit, osalt laastukattega. Hoone esifassaa

di liigendab p&remal tiival asuv väike ilmetu tuulekod • Aknad 

on pikliku.d, väikesed, ääristatud laiade piirdelaudadeg , lfe.

tuaele väljuvatest korstnatest üks on massiivne, kuuludes ilm

selt ma:ntelkorstnale. Hoone VÕib pärineda XIX saj. I poolest, 

kuigi teda VÕidi hiljem laie.nda.d (saj andi keskel). Ehitust 

kasu. tatakse korteri tena, on rahuldavaa seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisasüdamikus hajali arvukalt, kuigi enamus 

varemeis. Olulise ad on: 

Laut - pikk maakivist segus paekiviga lao ud hoone viilkatuse

ga, kaasajal ulatualikult rekonstrueeritud. 

Kuivati - väike maaleivist puhtalt müüri tud kahekorruseline ehi 

tus. Aknaavad ääristatud punase tellisega. Samast materjalist 

on ka neljatahuline korsten, mis lõpetatud hammaskarniisiga. 

Hoone on vareffieis, võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Ait (?) - asub eraldi põllul . väike ebamää.rtllle kivist jo pui- · -
dust segaehitua, mille seinad laotud nii pae- kui ka lõbutud 

maakividest mitmes järgus. Hoone vanemaks osaks on aga kogu 

tema esifassaadi kattev sammasportikus nelja ümarsambaga, mis 

kujundatuq baasi ja kapiteeliga toekaana orderi aammaatena. 

Sambad kannavad kõrget karniisidega ääristatud kolmnurkirontoo 

ni. Kõik pinnad krohvitud. Kir~elda.tu.d portiku.s on taga paikne 
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vast hoonest vanem, kuuludes XIX saJ. I poole, taga asuv hoone 

on hilisemate Umberehituste tulemus. 

!ötslistema~a (?) on väike maakivihoone, mille ae1nap1Ddade lal

jundusea kasutatud krohvi~d nurgaliseene ja kivide vahelise 

~ohvipinna tikkimist k1v1k1ldudega. Kaetud lihtsa V1ilkatuae

ga. Võib pärineda nx saj. keskelt. 

Park väike, erilise kujaDduseta, moodustab puudega piira~d 

eeahoovi ja p11udega liigendatud väikese aia peahoone taga. 

Mõisaalidant läbis varem maantee. 

Kalaatatud ja pildiatatud 1971.a 



ffO 

' ~. 



16. HUUKSI mõis (Hultas). Rü.U.tlimõis. 

Koigi lr/n, kolhoos "Kalevipoeg" (Peetri kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Veel 1966.a. oli allee hoon vasakpool

ne külgrisalii t. Hoone oli suu.r ühekordne ja täismanaard kor

rusega kivihoone, omas laia kesk- .ja kitsaid külgrisaliite, 

mis ehitatud kahekordsetena. Hoonet kattis kõrge murdkelpka

tus S-kivist katusekattega. Esi~assaadil asus pikk lahtine 

sammasrõdu, mille sammaste riismeid varemeis: olid tugevad 

toskaana orderi sambad baasi ja kapi te eliga; rõdu omas baJ.

lustraadi, mida dekoreerisid urnid, Lai lahtine paekiviter

rass asus ka hoone tagaküljel. Kui kirjeldatud rõdud ja ter

rassid pärinevad Usna hilisest perioodist (võimalik, et XX 

saj. algusest, sest ehitusmaterjalina kasu.tatu.d ka rau.dbetoo 

ni ja -armatuuri), siis hoone keskosa oli vanem, kü.lgrisaJ.ii 

did ning nendega hoone pikiteljal liituvad madalad tiibehi

tiaed aga rõdud ga üheeel.ised. Sä.ilunu.d kü.lgrisalii ti iseloo 

mustab historitsistlik tiil klassitsismile lähedases käsit

luses. Ehitis omab nurgaliseen , kõrge kaarakna Blakorrusel 

ning kolm kitsast ühepoolega akent teisel korrusel. Vahetult 

akende kohal kulgeb tugeval. t eenduv lai karnii • Risalii ti 

katab väike kolmnl.U'kviil, katus plekk-katt ga. Hoone tagakül 

jel risaliit ei endu, kolmnurkviil laiem, aknad ~ihtscd ris 

kUlikukujulised 6-ruudulised avad. Viilus suur kvaaderkivi

dega se~nentaken. Risaliidiga liituv m~dal tiibehitua omab 

laia ja tugevalt pro:fileeri tud eend uva rää takarniisi t aknad 

on kitsad j kõrged. Kogu hoone tubad süsteem oli anfilaadne 

keskkoridoriga pikiteljel. 

Varemetesse jäi hoone peale Isamaasõda, lammutati 1966. 
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tud, kuid teda võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärine-. 
vaka ehi tuaeke. 

Aednikumaja moodustab ühe osa suuremast kivist triipboonete 

rühmast. Hoone kujundamisel on kasutatud pseudogooti elel:lente 

( teravkaareliaed avad j.ms.). Ehi tuat võib lugeda XIX saj. III 

veerandi hooneks. Hoone varemeia. 

Park i ole suur, e ... ub vaid peahoone tagakü.lj el ja on piiratud 

te ga. Omab lihtsa vaba planeeringu, väikese väljaku hoone 

kohal, mis avab ehituse nurga aJ.l. Puistus vohtrad, saared, 

ainevad mõned siberi nu.lud ja lehised. Peahoone ees on asunud 

aga väg pikk vä.lj ak, mis lõpeb aiaga, väljak ääriststud vä

heste puudega ning jätab p ahoon fassaadi maastikku avatuka. 

õi aaü.damikule, see a ka peahoon le on su.unatu.d suurelt aan

eelt pikki sirgteid, mitmekilomeetrilist perspektiivvaadete

ga. Teedel alle d. 

Viinavabriku ees asus arem vaba kaldajoonega uurem 

tiik. 

P!!:rgi seisrmd rahuldav. 

Küluet~tud viimati 197l.a., pildistetud 1965. ja 197l.a. 
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.. it ja tall kahel pool sisf:lesõidute d, paigutatud kaarjalt, 

nend e vo.hel t avaneb sirl{t.eel t va ude peahoone :faasaadile. 

Hooned on paekivist, krohvitud seintega, kaetud poolkelpka

tustega ninb omavad liitsaid räästakarniise, mis tthel rõhuta 

tud vööga, laiad vahevööd on ka kutu~e poolviilude all otsa

f,ssuadides. Osa uksi lahendatud lameda kaarega ustena, 

konstruktiivsed kaarsill11sed. esine·vad ka sei.11as. Hooned päri 

ne 4 ud XIX saj. I ~ool st või kesk lt. 

Tööliste elamud pargi külgedel on puidust väikesed viilkatus 

toga hooned, seinad vooderdatud rõhtvoodriga, akendel laiad 

piirdelauad. Räästakarniis tuulekastina. Võivad olla XIX saj. 

II poole ehitused. ttks määremata otstarbega rõhtpalkhoone 

nende. hulgas omab laastakattaga kelpkatuse. lli1 eelmisteat 

vanem, va,risemas. 

uivati (?) on urgi äärel suurema maakiviehitisena, k11s miiü 

ritises, eriti nurkades ja avada kUlgedes kasutatud paekivi. 

Omas algselt poolkelpkatuae, millel on tugev ja eenduv lihtsa 

profileeringaga karniis. Kaasajal ümber ehitatud eterniitkat

tega viilkatuaeks. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole kes

kelt pärinavaks hooneks. 

llehed ustl.Vc:.d mõisaoiidamil?".ku ünbri tsedes põlllll. On väga suu

red kivihooned, ehi uslaodilt aamaeoliocd kuivatiga. 

La11dad olid parei tagelc.ü.ljel sioehoovi moodustava ruuduna. 

Park on suur nin stiililt vabakujuline. Põhiplaanilt moodus

tab avaaJ.i, kuhu. su.undub pargi kesktelj el juurdesõidu tee, mis 

läbides aida ja taJ.li vahemiku., kaardub pargi äärtel ring

teeks. Keskteljal on pikk avatud perspektiivvead pargi keske 

as11v~ peahoone pDitikueele. Pargi p11istu on tihe ringtee äär-

tel, hõrenedes pargi sisemuses ning jättes peahoone esi- ja 
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tagafassaadi kru1ele piklikule väljakule avatuka. Pargi äärte 

tihendamiseks kasut&tud dekoratiivpõõsaid. Puid gruppides 

kontras·tsuse printsiibil, val1"seb vaher, on tammi, saart, 

varem ka rikkalikumnlt okaspuid. 

Park htilvas seisundis, rienstPtnd ning lõhutud teda läbi· 

vs .maanteee;a. 

Kalaetatud viimati 1974.a., pildiatatud l 97l.a. 





20. _.J ÄB..........._ED .A .8!!! ( J end l) • .RU.€1 t:I.1111ZS1 s. 

L htae lr/.n, Jäneda Sovhoos tehn~ kna (.Ambla ld.helkonCI). 

1 kirjeldata, kuna on lUJ.it tad 1975 •• kooatatud 

arhitekta~imälestiste nimi ee. 
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Xttlaetatud 3a pildiatatud l968.a. 





•• 

22. Jl.RYA-IIADISE pastoraat (Matthäi). Kirik•uaCis. 

Albu lr/n, A.H. Ta.usaare nia. kolhoos (Järva-Kacliee kihel 
ltOlld). 

Peahoone on Uhekordn.e sa.uru pu.i thoone, Jllillest säilwmd k 

pool. Ehitat&~d rõhtpalkidest ristn11rgaga, ais kaetud eraldi 

laudvoodriga. Xatua kõrge poolkelpkatus laastmkattega, kRe

ja.ures o*aa:tassaadi poolvill on väga aadal, aarikaJ alad ku3 

datud. Seinad vooderdatu.d alatalaudada kõrguaeni piletTOodriga 

ki taastest lalldaclest, 3ärgneva1 t vahe'VtStsl t kõrgemalt laiade 

horisontaal.la&ldaclega, poolv11lu vahe .. tH:Slt alatea taas laiade 

pU.atlaudadega. ü:nad ltulleruudulised, rUhai ta tud kaheltSilpa 

{ igale to al e 2). Lakka valgustab väike lma.eruudullne aken 

poolviilua. ~ad paikne'Yad ~Uaadsel t. Ehitisel on olnud 

eaiktilj el mingi pal.lton, tagakiUg on liigeDd atwt llladala pae

ki'Yiat t11behit1sega a&Japidaaiaru.wddele. Viimast katab 

laaatukattesa viilka tu s. Ehitise aknad kaetud tellistest la

med a kaare ga. 

ftShihoonet "Võib la.e;eda veel XVIII saj. ltspupoQle barokk 

tunnu.stega hooneks, tiibhoonet aga XIX saj. II poole keSkelt 

pärinavaks raJatiseks. Hoonet kasutatakse elamuDa, on halvas 

seisundis. 

XQrTalhooneid ei ole kirjeldaaiaväärselt. 

Park ke~se suurusega, ati111lt erilise kujunduseta vaba

park, lehtpuudele (pärn, saar) on kontrastike vertikaalse4d 

kua.eki. Peahoone llmbruses rikkal.iltult madalaid dekoratiiv

põõsaid. Väljakud puuduvad, peahoone tagak.illjel on ll~andua

hoov. Pargi seisund raha.lda'Y. 

Klilastatud ja pildiatatud l970.a. 
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23. KAALEPl mõis (Kaalep). RaUtlimõis • 

.AJ.bu k/n, kolhoos "Kaa.rdiväelane" ( Järva-Madise kihelkond) 

Peahoone on väga pikk l1h kordne, mitmes järgu.s pU.atitatud ja 

liigendatud aegaehitua, osalt kivi-, osalt puithoonetena. 

Tuumiku moodustab väike krohvitud välisseintaga paekivihoone, 

millel esikaljel peaukse ja teda ääristavate akende kohal ma

dal kolmnurkviil viiluaknaga. Avade küljed raamit~d tumedat 

krohviäärist ga, avad sillatud madaJ.a kaarega. Uksel teravkaa

remotiiviga valgmik, u.ksetahveldie lihtne, kolmeosaline. Varem 

on peaukse ees asunud ka väik , kuid väga rikkaliku. kujunduse

ga klaasi tud auletud pu.i tveranda. 

Sellele ehitusele mõlemile tiivale liidetud pikiteljal 

puitpikendused. Vasak~l tiival paikneva! osale on ristitelje

ga plistitatu.d mõlemile fassaadile välg.uva viiluga kit as p a

lisehitus, mille viilkat~s hari on põhikorpuse katusest kõr

gem. Algsält lõppes vasaku tiiva hoone kelpkatusega, nU.Ud ~

berehi ta u.d viilkatu.seks tagasihoidliku rää.stakarn11s1g ( tu.u

lekast). S in vooderdatud rõhtvoodriga. Aknaavad madala kaare

ga, nagu. kiviosal.gi. 

Teine, hoone paremale tiivale rajatud rõhtvoodriga puit-
omab 

hoone erin val t teistest paar teravkaarelist suurt luugist tud 

akent (siin asub peahoon saal.). Hoone lõpetab sell 1 tiiva! 

esifassaadi uunas pU.stitatu.d külgrisaliit, mis kaetu.d pool

kelpkatu.aega, kusjuure poolkelba kolmnurga all on karniis 

profileeritud. Riealiidi aknad kordavad kogu ehituse kaarak

naid, on seejuu.res luugistatud. Hisaliidi kQljel on parki ava

nev suurem pui tveranda, mis kaaaaj al. muutunud lihtsaks, lameda 

iilkatnee a kaetud palkoniks, knid araeemalt oli rikkalikult 



- 2 

Bo P--•.-

va1t ao 'YO 

..--..;&:~~i.:lllol-..: ( ' ) llh •• 

' da a 

r tas 1. 

Hoo e 

eke 

a 

lpkatu.a 1 

tatwl 

II ~· llp 

ek ka 

1 HJan41 

-.:.:~~:.-..r;a; ( ' ) 

'Y11lia 8 sa, ka 

ae n tu.a, kr hv u4 • 

kaa ajal aa. 

ra ritwl. a X &J. II p 

&•W. a81lb pi:Sllal.. n pikk kolM vära'Ya a eki'Yihoone, kr n 1-

tu.d äliaa 11'1t ga JÜil& a.eaa kf1tt r llhel kttl~ 1. 

katab eter.niitkattega poolkelpka e, kUtterRuai viilka ue. 

h p lkelpkatusee aäilunwl unkaavad la.bav e l4&da. et 



( 

- ~ -

kattem<;iterJ cl ol1 õlg. r oone pärineb õenaolisel t n saJ. 

keskelt • 

..!5! ei ole suur, peahoone asetseb selle Wlel äärel, tagafas

saadiga vahetult maantee serval. Pargi planeering lihtne, va

baku.jUl.ine, oli algselt võrdlemisi tihe, Tali taeval. t saartest 

ja Yahtratest, kontrastike liigike kuuaed. Pargi väljakud puu

duvad, vaid väikesed viilud. Leidub ka re~laarne allee endise 

Viljapuuaia iimber. Park tugevalt kah~ustatud, kiUd momendil 

rahu.ldavas seis~dis. 

Kü.las ta·tu.d viimati 1972. a., pildi atatud 1970. a. 
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laa'tr14 ~ nu.rgapUa tr14. ursallseenid k keeb- ·--·-

ltolaaDd al., alal rr l. ae ltorruae Jdna Jto,..a.~~U.av. 

r~;~.a aknad on aadalaaad pU.s"tltUJ.ikwl, t ise kor e ........ 

g 4 pt1s'tkt1l,la14. xtsik aknad klll1eru114a.l1se4, ri1ha1tatu.4 11 n1 

d Ja pUastri te vahel paarik pa reeglipiirase ri.taiaa, ri t1 

tagafa eaadU. Hoone peaWt& on varaklaaa1ta1aUib lah ndu g 

au.u.r kah poolesa uk , mUl. tahv ia jaotatud vahe't6tscl sa ka-

te tahvl1 t lai pro:t1leer1 tud karJ1118 lalj a 

tilgutitega, väli aga reljeefse 8-nurkse tähega. PeSRkee ee 

neljtille 4-tahuliaele aaabal toetuv rlJdu. Ru.WB14 on hoonea ja 

tatud keakkoridoriga anf1laa4aelt. 
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Hoonet ...U1b luge4a XIX aJ 'Yah 'Ui-

ku.ks abitu ek , o Jt '$\1 1 kool ~ah aa 1 

X§r'Yalhoon•if a,a e 

'te rf1haa4 po 

ikorr 

a4 o.n akDad , 

u a 

ttlkattega), mill kU.lgt 

p tud a.rnUa. 

aJalt. 

ber ar • 01 

t a r~ ea.1 

3 
a 88Z' 

a 

o lkalba 

~ 8.lll a. a n11 

r al kasu ta "t 

1 

a 

• 
alg elt a ti poolkel.pka • a d l.aad al.ll 

k1 ikattega Yiilka ek • on Yariaeaa. 

a 

on suurem t llislti'Yihoone, m1l.l. seinapinnad 11a1atl. 4 

analoogselt pUastri ega ~a YHlJga n nde kohal, pU tr1cl p 

neYad. paariti. Olllas ka pr f1leer1tud rää.ataltar.nii 1, ka-

t~ e ttabar h1tam1ael eter.n11tkattesa v111katuaeka tuse al 

purusta u.d. Seina 1nn d liigendata 1 e plaalalat ga ~ a 

petiltutega, mis kae wt lameda kaareg , 1l.Jileata1.u.d luku.ki iga 

TfSib lllgecla eelld.r~eldatwl hocmete a aaaa aliselts ja -•W. 
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Ait-elamu (?) koosneb elkirjeldatud hoonete samastiile st 

ja -ealisest keskosas ning sellele otstele ja peale ehitatud 

juurdeehitistest: Uks tiib tollistest, krohvitud seintega, 

teine puidust rõhtsa laudvoodriga. Samulaadne on risti hoon 

pikitelje le peale ehi tatu.d eluruumid, mille viil.katus on kõr

gem põhihoone villkatllsest. Peal.isehl.tise viiludes aegmantaken 

Katu..,.ekatteks on laast. Huvipakkuv on vana tuumik: seinapind 

on liigendatud 6 laia pilastriga, mis to e vad laia V"ööd. 

Keskmiste 4 pilastri vahel on lai&de krohviääristega 3 kõrget 

kaarekent kõrge kaaravaga (praegu kinni laotud). Seega on 

hoone tuumikule liidetud XIX saj. II poolel teda näotults ga

vad. pu.i t- ja tell.ishoone. 

Laudad moodustavad suurema hooneteriihma väiksematest ja eel

kirjeldatud ehit1st st hilisematest hooneteDt. On nii ·ellis

kivist (krohvimata) klti. ka.maakivist (krohvimata) hooneid, kus 

avade kü.lgedel ja nurkades kasutatud telliseid. Kaetud laas u

või katuaekivikattega viilkatusteg~. Pärinevad XIX aj. kes

kelt, Il poolest ja lõpus • 

Laudarühma kuulub omapärane kahekordne hoone, mille al.u

min korrus laotud puh a mUUriga maakivia ·, av d vooderdatud 

tellistega. Ioone seinapinda liigendavad telliskivit~bad 

( :t.'assaadie 5 tk.), mis omakorda omavad liigendatud pindu.. 

Need tulbad läbivad al.akorrus muakivimü.iiri ja ulatuvad ka lä

bi teise korruse, omavad laia karniisi, milledele omakorda toe 

tub viilkatuse lihtne lai räästakarn1is. Tu.lpad vahed täide

tud laud seinaga, kus ukseavad •. Ka us iilkatusena, kaasaj aJ. 

eterniitkattega. Hoone alakorrusel laut, ülakorru.sel heinad. 

Ehitust võib määrata XIX saj. II poole keskpaiga hooneks. 
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, p11 st tud 1971 a. 





25. KAPU mais (Kappo). Rüiitl:i.mõia. 

Koer .Ir/n, kolhoos u aj ak" ( Koeru. kihelkond). 

Peohoone on hä.vinu.d. 011 vundamentide jäänuseid arvestades 

keSkmise suurusega telliskivihoone, omadee puidust juu.rdeehi

tuse. Viimane on ümberehitatud (~sundustalu) kuj~l säilanud. 

Kohalikel andmeil oli peahoone kahekordne pealiaehitusega 

hoone, mis lammutati kodanlikul perioodil. 

Kõrv· ooneid arvukalt, moodustavad poolkaare pargi ja pea

hoone kolmel küljel. Valdavalt varemeis. Olu2isemad ont 

.§õiduhobuste talJ.. ;ja tõlla.kllu.r - pikk paekivihoone,ki1DhV1 tu.d 

väl1aseintega, kusjuures hoone nnrflad ruateeritu.d nurgalisee

nidega. Fassaacli keskosas pealeehitua, mUle seinal suurtest 

metal~umbritest ehitusaasta: 1800. Kahel pool keskosas paik

nevast pealeehi tu.sest olid lihtsad kaaristud kõrge kaaravaga. 

Hoonet kattis pooJ.keJ.pkatu.s. Ehi tua varem.eis. 

it - s''ilunud osaliselt. Oli r.tassiivne krohvitud seintegu 

packi 7ihconc, mille ül t fasza...:.di lmjWld s õrge kaa.ris tu. kõr

ete kacr v ..... dega. Ehi tua võis pärineda algselt XIX saj. I peo 

leot • 

.;;;.;;.o;;,;;;:;o.....;;;;,.;;,;.;;u .... t moodus .;.Sid kahest paralleelselt paiknevast ja o s

tel müüridega Uhend lld pikliku ristküliku. Hooned varemeis. 

Viinaköök on suur mi tmekorru.seline ehitus, paekiviet, krohvi

ud seintega, k etud lgselt poolkelpkatusega. Hoonele, mis 

pärineb XIX saj. I poolest, hiljem ( da e ri ud raidkivig : 

882 C.v.B) püstitatud kolme korrus kõr~e pealiaehi us, 

mida kattis viilkatus. Hoone varemeis. 
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ka klassi t 1stl1k kr hvi tud välie eintega paeki'YUlo , a 

omab väga j tsulla1 eD4a:va14 3 a profUa rin ga rU.ta- 3 a 'Y11-

lu.karn11se. Y1U d s ka segmentaknaid. Jl e 'f'SZ' 1 • 

Pa;k on kaheosaline• paabo n ea ara p kl 

4a rist harva ia utuav1 & , hoon t 

av tu. s j a (algselt) u stu a ar 

,paigutu.se a pu.wierllhll m~ andu o 

vabr ees suva tiigi äärt 1. ~ 1li 

ar. Par on rahuld vas se1 und1s. 

Kal st tu.d j pildi t tad 197€ • 

s 

1 a

p&rn, 't'ah ' 
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Laad ao atavad kah P a alle lael "t Pale "ta p 

vihoonega 1ltl , atU1rid ga 3 ltill~elt e 

Hoo ed k a ~ aJ. el sel t e ehitatud 

• 
kahekordne hOOll seina indu. 11m avacl Juargaliae 

a ade kü.l raaaiv 8 ' 
aed Ja m. al. ) kaetud 

1 Vi t ' Jt aasJal k t 8 

V j u p t 

e • 
~· ool 

(?) ali$ 

in a ' l 

are üsea ad sillatud ~ 

Vl.d .ne k a 1 laas 

sar paar ~ a enni4 

aa lt ah twl. 

em ga X J • lG 

telisalt v ese õi a h u t 1 

nx aJ IT veerandU s'tiU e vab 

n erin g is u.tlls 11a1ga pupn 

eahoone t a, jä t peaho e ette välJ 

Vad ko s ru.hllas kt5rvalhoon d. l 

tU' l vai v tud, hilje 

te 

n g 

tll.ti-

llaJ atud 

1 pla-

s 

heb tU. e hä ti vali ud. ( kon "tr ti 1n s ii il) Taik steks 

d gru pid k kodumaistest puudes (pärn, saar aher) P &1 

isund e arahuld v, on osalt ts1stunu.d, ed e..-õr k pmd ub. 

· lastatud viimati 1971 • , pildietatud 1968. a. 
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et 1~r ga. Yi ase a.ma - skojas ehita aa 

täht Jt" ( v. Rosen) • L8h tin ptl t alko.n ~r gel klU 

Vid ga 

18A n1ac 

lta ta d s•aa41 keekteljel, a on 'Y 1 hiliaaa, eklekt1U 



a 'Y1ilka 1 ad 

tiste e 

saab • p 

a. Palk 

atesa, 

••• 
ku.i 

pallton va 

mu- a4 1 lihta 

roab1ka~-L·---

a pu.i r i . !J: 

alko kah l kiil elt. 

Peahoone v altu.le t11 vale on 111d t ho 

f1h k rdne ju.nrd tua, 1 lalJWid a 

ainult ah r , 

tu a4alam, ulat p 0 k lp ta p 

saal a~ o.n ie--... ... 

1 ga kae tu.d ka tu. e ak 

ega 't1Sib p ah 

ka Wl t ltLk ba 'Yal 

plShik p ae tacafaa 

e piS.hik rpu t 

b ka, e Uaaeaa41 aus. ealteda ag 

s end • Juurd 1 u. päz 

a~ II oole t, mil 15pl1 eeran 1 t VU1b p---.~--

1 p lko Ho n t ka.utatak ol1na, 

1 -

t J•l• 
p8h1-

:lll:::.rv:..:.=-~;:::;;;o:a.-• d aZS1sa i1 1 1 varem ar J 

pailmes1 sambl111sel , sä1lu.nl1d vä e, .ne lt1 u.l tu. ali-

:r ehit tu , o e 3 ur t 11 tu en1, kaa gseike, 

erinev o arbega hoon 1k Oluli o.n& 

leitrt1 mi 1 ib1- ja elllhooyga. On kr h itwl 1 int ga 

paekivist ho d, o t po lkelp-, o al iilka u. de 

pärineda X aaJ. lte kp ga t ~ a II poolest. ttab rehi sed 

.kaaa ~al. 

:Laudad j taJ.lU (?) on Ja vist mU.ürideg , .kue .kuu. ta tud 

ka p eki v1, kr hvim t valissein teg ehi tu ed, aillede a'Yad 

ääris atud või k tu.d 1 edate p ekivi ill11atega Hooneid ka 

sid kas poollt lp- VÕi lamedad iilk ed. Ehi s pärinev 

XIX saJ. II poole keskelt ja l~pu.st. ltaaa&jal bber ehitatUd. 
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28. KARLS UUE /Trakai?/ mõis (Karlaruh). Pool.mõia. -
XoerQ ~n, Udeva sovhoos (Koeru kihelkond). 

õisa arvataval asukohal säilunud võ astunQd puithoone 

ja mõne pQidust kõrvalhoone ase, mis ei luba teha mingeid 

järeldusi siin paiknenud ehituetest. 

~ puudub, mõisa kohta tähistavad grupp vanemaid 

pärni ja vahtriid. 

Xülastat~d ja pildiatatud 1974.a. 
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33. KOlGI mõis (Koik). RüUtlimõis. 

Koigi lr/n, kolhoos ttKalevipoeg" ja Koigi 8-kl. kool 

(Peetri kihelkond). 

Peahoone on suurem ühekordne liigendatud kivihoonet mis 

omab kahekordse keekrisaliidi ning katuseakendega lakatube, 

samuti madala soklikorruse. Hoonet katab kelpkatus, sama ka

tus on ka kü.lgrisalii tidel hoone tagafassaadi s, keskrisalii t 

omab mõlemis fassaad is viilkatll.se, .mille hari on põhikorpuse 

katuseharja kõrgusel. Xülgrisal11 tide katused ulatuvad see

vas ·tu viimase poole kõrguseni. Kattemater j aliks oli kas S-ki 

vi või katuseplekk, mis 196o.a. lõpul s.sendati valdavalt ete 

niidiga. 

Hoone esifassaad on liigendatud kergelt eenduvate laiem' 

( 3 akent) keskrisaliidiga ning kitsamate ( 2 akent) kü.lgrisa

liitidega. Viimaseid rõhutab madal segmentviil ning ruateeri 

tud laiad nurgaliseenid. Jõulisemat, kahekordset keskrisalii 

ti rõhut(.,b kolmnu.r.kviil ning nurgcl.iseenid II korrusel. ]'as

saadi vertikaalset liigendatust tasakaalustab tugevalt een

duv pro:fileering1.1ga räästakarniis ning segment- ja kol.mnurk

viilude rel.i e ef~ d karniisid. Kõik viilud e karniisid omavad 

ilmeka väga tiheda hammaslõike. Fassaadi suured kõrged kuue

ruuduliaed akn~, mis paiknevad reeglipäraste vahemikega, 

omavad laiu lamedaid krohviäüriseid. Hoone barokse iseloomug:;; 

esifassaodi hiljem täiendatud klassitsistliku sammasportiku

sega, mille moodustasid l iale trepiga terrassile toetuvat 

4 baasi ja ltapi teeliga taskaana orderi sammast. Viimased toe 

tasid algselt jõulise l aJWRaslõikegu ja laia karniisiga lahen

datud horisontaalse ~rontooni, millele oli rajatud klassit-

sistliku sepisvõrega rõdu keskrisaliidi II korruse laiuselt. 
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Kaosaj al hammasl:arniis likvidcori tud. Viimaseks ehitusetapiks 

oli eelkirj aledamtid portiku.se sulgemine laia.. e at avatud,kü.l.

ged lt klaasitud seintega sulotud palkoniga, mis ehitati pui

dust ning ku.jundati rikkaliku historitaistlikus stiilis eklek

tilioe dekooriga (aknad rombiku.julised, puidust postidel kaar

jad tug1käpad jms.). Palkon lammutati l96o.aastate lõpul, 

klassitsiatlik partikus avati taas. 

Hoone tagaf ss omab samavä.tirse stiil e lahenduse. 

Fassaadi liie;endavateke vertika.al.ideks on 2 tugevalt eendu.vat 

madala kelpkatusega kitsast külgriaal.ii ti ning jõuline, eei

~asaaadi vorme kordav kahekordne, kolmnurkviiluga kaetud keak

risaliit. Analoogilised on ka rääatakarniisid, kusjuures tihe 

hommaslõige esineb laias, rildr.a profilearingu.ga keskriealiidi 

korruste ahelises vahe~öös ning kolmnnrkviilu karniiaidel. 

Kõikide risal.ii tide nu.rgad on kujundatud laiade nUl•galiseeni

dc·a, mis põhikorrusel omavad ru.ateeringu. Keskrisal11di kor

ruste ahelis vöö · 1 dekoreerib liigendatud aeinap!nda vee1 

horisontaalse vööna girlandid jaakantusmotiividega kajundatud 

saured rosetid. Tagafassaadi katusas paiknesid kahel pool kesk 

::.-isalii ti väikeoed bnxok<l!ed lainj a viilue;a kaetud katusealalad 

väikese 8-ruu.duJ.iae a.kna0 a, mille st viimaseks saj andi vahetu

seks äilu.s vasakpoolne, are.opoola sse katu.aepirJ.d a avati kaks 

suur}-, lamed(A. Vi.ilkatusega kaetud katuse ent. Kõik nimetatud 

ka u ealmad likvideeriti 196o. aaat te l.õptl.l toimunud limberehi

tusega, mil mu.u.det1 ka õningaid aknaavasid. Ka tagafassaadi 

aknan paiknesid reeglipäraste vanemikega, olid ääriststud lame 

date krohviääriateea. lcsei t, barokse1st katuseakendest on 

säilunud tänaseni vaid tiks o safassasl.i aken, mis omab kauni, 

laia, eendu.va ja profileeri tud karniiai ning lainj a viilu. 
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Tagafassaadil palKon puudus, aeda asendas la~ lahtine parki 

laakQVQ repiga t rrass, mis v11maa e ümberehituste käigus lik 

videeritud. Nende ehituote6a kahjustaZi olQliselt ka hoone pa

remat tiiba, mis suleti silik&attellistast kaasaegse kahekorda 

suurema juurdeehitusoga. 

Kokku.võ·wtes on Koigi IilÕiaa peahoone stiilne barokne ehi

tus, õenäoliael t XVIII saj. lõpu.veerandist, mida täiendatud 

klassi ts is tliku. po:r tikusega xrx saj. I veerand il ning saj andi 

lõ afils·tail pu.i palkonite ning a·ruaeväljaehi istega. Ehitust 

kasu ta akse koolihoone a, se1sWld on hea. 

Kõrvalhooneid omab mõis väga ar~alt, paljud neist säilitanud 

algsele lähedase kuju. Hooned paiknevad kompaktsetea tihedatea 

rtihmades peahoone ja pargi idaktiljel. Olulisemad on: 

Valitseja- ja teen~~te maja (?} on su.Qr, massiivne kahekordne 

pika tiibel1i tusega liicendatud paekivihoone, krohvi tud välis

eeintega. Hoonet katab osalt laastu-, osalt kaasaeg e plekk

kattega. kelpkatus, mis omab osalt lib.tsa pro:fileeringuga laQd

karniisi, osalt laia, eend~va krobvkarniisi. Lühikese põhi

korpuse seinu. liigendavad laiad ru.ateeri tud nurgaJ.iseenid .• 

Kõiki uksi ja peaaegu ruudukuju.lisi aknaid äär1stavad lamedad 

krohviää.rised. Vä..h.m.malt hoone lUlleldaa·t põlrl.korpust võib luge

da XIX saj. I veerandi ehi tuseks. 

Meierai on ühekordne krohvitud seintaga paekivihoone, mille 

ehi tQaaeg ebamäärane. Hoonet on llX saj. II poole lõpul täien

datud otsafassaadile ehitatnd suurejoonelise hietoritsistliku.s 

stiilis portaaliga, mis kujutab liigendatud seinapinnaga ast

mikviilu., mille nurki ehivad kontraf'ore id ega ja liigendatud 

pindadega neljatahulised nurgasambad, fassaadi keskosa liigen

dab aga jõu.lisem, seinapinnast eendu.v torn, mille seinapind 
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omalmrd a liigendatud kon traforeaide lamedate või siigavate kaar 

petikutega. Torni kroonib samuti astmikviil sepia·tatu4 tuule

lipuga. 

Laud od moodu~tuvad suUl•emn hoone erü.hma, illes domineerib ri

da pikki packiviot vo.n.e.ma:i.d lihtsaid krohvitud seintaga hoo

neid, kaetu.d kansaj al et rnii tko.ttog ... viil.k tu stega. Vanemad 

hooned VÕivad li:uuluda LrX saj. I poolde. 

_ä.rjatal.~ ( ?) sub Viinaköögi naE4bruses. On maa- ja paekivist 

ehi us, mille esi:fasaaa kogu. laiuses kujWlda d kaaristu.na. 

Laiu. ava id katvad lameda kaa.rega ellistest laotud sillused 

toe avad kahekaale neljatahulisele tulbale. Hoonet katab kaas-, 

ae~1e eterniitkattega vii~atQs. Algne ehitus võib pärineda 

XIX saj. I poole lõpust. 

Viin~vabrik on suur paekivist krohvitud seintaga ühekordne ehi 

tus, mis keskosas omab teise korruse pealiaehitusena hoone pi

kiteljele risti. Ehitust on algselt katnud mudal viilka~s, 

mis hiljem rekonstrueeritud kõrgeks viilkatuseks, seega ehitu

se viilude kõrgendus rajatud puidust, viimased sarikapuu.d ja 

pennid jäetud avatus. Kaasajal. katab katust eter.nii t. Vabriklll 

on kõrge neljatahllline paekivikorsten, mis lõpeb hammaslõikeli 

ee karniisiga. Hoone VÕib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Kuivati-tööliselamu (?) oli pikk maa- ja paekivist krohvimats, 

seintega ehitus, mida kattis vi lkatuc. Mõnod eu.ureme.d u.kse

avud omasid kõrgeid ltouri. Hoone su.ures osas VEXemeis. Võia 

pärineda nx soj .. III veerandist. 

~iknnaj a on viiike krohvi tud välisseintaga paeki vihoone, mis 

omab järsu kallaku.e;a tthepoolse kf'J.daga katuse, kaetud kaasajal. 

etorniidiga. Elamu liitub aeda Umbri~sovu ringmüiiriga. Võib 

pärineda XIX saj, II poolest. 
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~ on suur ning mi meosaline. Esiväljak o ab hoone ees kulgev 

tee, mille taga väike väljak. Seda ümbritcev&d lehtp~ud vab~des 

gruppiaas nj~L m jund~shoon d. Puid ja hekke ka viimaste vahel. 

Peahoone taga paikneb suur m, osalt müüri~a piiratud avar ehis

aed, mille nelinurk lõppes kahe pika tiigi[;u.. Aioz on aimatav .... d 

regulaara. laneeringa jäljed (keskteed, puude- jF põõsaste

raa jm~.). uurem, vab&kujuline tammedest ja vru1tra ent tihedam 

pui .ttl j .. L:.b noahoone lääneküljele, mis läheb vabclt lile avaraks 

puude~u kopliks. õisa suundaval teel allee, mis lõpeb stiilse 

vUikese rineikuju1ise tiheda pargialaea. Siin kodumaised kased, 

tammed, kuused, mis paigutatud v&ba pla~eeringuga kontrastaetes 

se gru idesse. Seegü on meil esindatud segastiilis park, mis 

alG<;)el t omus regulaars~ tu1.tmiku. Pargi üheks var..ta.misväürsuseks 

on cuur hõbcp[pli eksempl~ (diameeter 4,? m). Pargi põhiosa 

seisund he~, alleed lõpcttva puudesalu seisund halb: salu on 

läbi lõigatud Tallüu~· maanteega, p iEtu rioastatud. 

KU.L atatud viimati 1976. e., pildi tetud 1962. j:.... 19'lo. a. 
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y~~ peahoon~ asub koos maj&ndushoonetega veskimõisast 

ltuni 1, o .Y...m kttU.[.Usel. Hoone on l:i.htne kahekordne pui theone 

la.a tu.kattega viilkatuse all. Seinapindu liigendavad mõlemi 

korruse akende aluslaudada joonel kuleevad vööd ning korruste 

vdlel:i.ne vahevöö. Hoonega lii tu'Q ~ (?) - suurem poekivist 

ehitus laaatukattega viilk· tuse all, räästru{arniisiks tuule

kast. Seinad õhukese krohvikatte all. 

it võib olla vanem, XIX eaj. II poole keskelt, puuhoone 

mc>nevõrl•a. hj.lisem. 

~ on pikk, l..rollviJ: .. -'.;a, lõhutu maakivist miifirideg""' ehitus, 

kuc uUd laaatukt ttege. I>etCi.~~L viilka.tusegu. L~;;JI~edbd aknad silla 

tud .raadala ka_...l.'eca. Hoone phrinetz XIX s • .a..i. lõpu.voexandist. 

ulejä.änud VWl· S"'·d ! CL' whooned voxemcis. 

Par.k puudub, on puudega piiratud aed ja üksikud puud eeshoovi 

õisavaldaja kasutas elamuna veokit. 

Kiilastatu.d viimc.ti 1976. a., pildieta "tud 1969. (..~. 
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37. KUKEvEE mõis (Kuckofe~). Rüütlimõis. 

Albu I~n, Aravete kolhoos (Ambla kihelkond). 

Peahoone oli suur m ttb.elwrdne pu.i thoone, mis varises 1964. 

a~st~~o ning lammutrti. ema kohal kaasaeenc 12-korteriga 

elamu. 

Lammutatud hoone oli madalal paekivist soklikorrusel 

palkehi tu. s, mis kaetud lat~ s \iukattega kõrge poolkelpkatt.tsega. 

XatuL. o.cas lc...iat proi'ileeri tud laudka:r:·niisi, sein::..d olid voo

derda ud laiL.dc horisen tacJ.laudadega. Hoone nu.rki ilmestasid 

lihtsad rusteeritud lisoenid. JJ:nad olid suured, laiade, pro

fileerimut~ piirdelaudadega, kuid hammaslõikega karniisiga 

alm'" lmhalt E -ruudulised &..nad. Saali aknad olid koondatud 

l .. c.l c.Lkr.~licse u:.·t p pi. Kt. 1 ke.pot~set Vt.lt.-ust:.:...t id vi:.ike oed 

segrc.;entalm&d · usel esifasst:tadis. Hoone omas esifassaadi 

keskel tagasihoidliku kinnise, viilkatusega kaetud csiku. 

Hoone k • ' sele ulatu sid m~ssii veed kru.·niisidega korstnapiibud, 

mis katt1se all koondasid ahjuile su.itsulõõ1·e. SioertttliJ.ides oli 

säilunud mõned lihtsad lüassitsistlikud n1sside ja laiade pro

f'j_lecri tt.l.d eenduvate karn.iisidega lõpetatud pottki viahjud. 

Siserunmid omasid anfilaadse süsteemi, kusjuures saal omas 

a:vw'""' nelinurkoe · .lkoovi, mida äär is as id heade propor tsiooni

det,a, pai6Ut&tud sam "' ii:veea, baasi ja kapiteeliga toekaana 

orderi puru it-st:.mbc.d ( puid~..c..st), neist s inapoolsed olid laheu

datud pool~ammasten~. SamL~d khndsid rikkalikult profileerit~d 

lLi~ horisonta~s t frontooni. Märkimisväärsed olid ka mõned 

siGcuksed. Eoikust eluruumidesse 0~anev kahepoolega lihtsas 

klonci taistlikus laadis ahveld.ise·ga ja profiilliistv.dega uks 

omas varaklassi tsistliku iseloomuga valgmiku. Uks m ... dal, ltu.id 
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38. ~~~~m~õ-~ (Jürgonaberg). üü limõis. 

J ·rva-Jaani .k/n, J~rvc-Jc.ani kolhoos (Järva-Jaani kihel
kond). 

eahoone on uur ning p~kk üh kordne puithoone, mis hoone 

nurgal om l~ia p-ali~ehita e. V~lja on ehi at~d ka manaard 

ror us. ioone pare ~ tiival paikneb ehi ~se pikiteljal veel 

ülickordne juurdeehitus, mille ul musel kujunebki pikk hoone 

k U .~:JÕh1os.... KOI ge Dülr iilkQ,tuseg"'"' p alieehi tus ning 

juurdeehitus omavad l~edaid viilkatuseia, kusjuures eslmese 

k~ u~sehari ühtib õhiko puse k tuseharjega ühes tasapinnas. 

Ka ~ akat ek on plekk. ~cjA d on voo erd ~d soklist kuni 

aktn1e jooneni üstlaldiot~sega, ak.nd ul~s audade joonelt 

ul e alt vahevöölt ~õrgcmrl - rõb laQdiotusega. Katuse rääs 

Bknrn~is on prorileeri ud nin[ en uv, krepitud pealisehitu 

ee o ~' sam~ i on krepivud AC use marrujoonel kulgev lai 

~roi1 eeritud vahek~rlu~s. ~urdviil & use 1oiad otsaviilu

rt:st d, sLnuti pe liaehitise vjilurä~st~d ning manaardkorra 

e &kende vuike d kolrrnurkviilude on kujv~~atud puidust 

JW ~und us e omc: 'fc ka neid räästaid 

k::mdv a. f:XiYE~alad. ( U[ik~·p t1, J .. onsoolil l ... ed a!uursed ku-

~nase ~äljalõike vahevöö kulgeb 

k· pctuisehi use olmnurkviilu all. Ana oocse eklektilise 

l·ujunduse omavc.d kE hoone J·õrged kuueruudu.liaed aknad: nende 

iirdel·uad on profilee~i ad, omavad konsoolidele toetuvaia 

, .kn:. 1~ du. ( e.:!l.is hi tusel) nine; astmelisele kensoolile toetu. •. 

~id räas ~itsi oenut v~ aärisero horisontaalseid frontoone 

akende kohal. Pe lisehituse viiluvälja esifassaadil dekoreeFi 

rib uike üromareune v"ilu en. 

oone e i~ass·~il ~aikneb lai ui p lkon, mille katus 

kujunda d rõduna. Rõdu nostide vahe täidetud aepisvõrega. 
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.1. may !§il (Kurro). RU.titl1Jaa1a. 

Leh tse Jr/D, Lah t•• kolhoos (.Ambla :tihelkoal) • 

Peahoone on hävinud. 011 au.ur iihekordne pu thoone. 

xqrvalhoOJ!.e:Ld alles Wtailwd, kas varemeia vai UJaberehitatud. 

Va:u.taejaaaja ( ?) cm väiksu lihekordne krohvitucl paekivist 

ilme~ hoOB , mis kaetud osalt laast~-, oaalt eter.niitkattega 

poolkelpkatuse ga. Hoone aknad v<5rdle:m1si la1acl, 6-rawlu.ga. 

EsitassaadU aadala Viilkatllsega kaetud paekivist eesltoda. 

Hoone 'VUib ltwll.Wi fl. XIX saj • I poolele. 

Lag.clef, aia mood •tavad paekivist h oneteat hooneterw3.4u., 

lasuneaas. 

Aefp1gho!Jl!4 väga oaapliraae4a karge paek1vildlf1r1g p111'at 

aed' a1lle nurkadesae h1 ta tü kaka .Uiaaat ~ a kGrget uaar

torD1. Se1na4 kr hv1twl, aia .. piUia torn14eaae toillllb aat, 

torn• valgu.atavad vaid tiksibA ld. taa4 pU114 torni laiea 

f1l aa all.. ~rae katavad klJrge4 koou111ae4 laaatultattega 

katused. Ehi tused "Vai vad piiriileda nx t&J. II pe leat, olles 

h1stor1t•1stlikR iae~oo~ga. 

Park vtSrdleJD1a1 8111U', st1Uilt vabakuJuline. Omab Peahoone 

ees vabalt piiritl tud 8WU'8Jia eaiväljaku. ttlejä.äv pargiala 

tiheda, raskesti anal.U.I1s1 tava iatutu.sv11a1ga. Yal.i taevad 

pärn, t&IIUil, aaar, on ka vertikaalj oont andvaid kwlsld. Park 

täiesti aetaistun.wl, halvas, mahajäetud seisunclia. 

Kalaatatad viimati 197o.a., pildiatatud 1964.a. 
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43. KÄRAVETE mõis (Kerre~er). Rliütlimõis • 

.Ambla Jr/n, .Aravete kolhoos (Ambla. kihelkond). 

Peahoone on ühekordne kivihoone, omades lakctube hoone otstel 

ja .mc::dula soklikorrusc. Ehitust ke1.tab S-kivikattega (.mis 

osalt asende.tud eterniidiga) poolkelpkatua. Illi.ästakarniis on 

lai, eenduv ning tugevalt rofileeri~ud, vöötsdes ko~ maja. 

Karniisi all jookseb kitsas profileeritud vöö. Sama lõikega 

ka.rniis on ka otaaf'assaadcl. poolkel adel ni.ng hoone eaiküljel 

pailmcva portikuse ltoll".nurkt.'rontoonil. 

Hoone seinapind u. l.i1gend avad väga tagaaihoidliku.J. t väl

jendatud lai ( 9 rumava.hct) keskri~wl.ii·t e ifa.asaadil ning 

ki tsam ( 3 aknavahet) tagafassaad il. Esikülje jõuliaemaks ver

tikaal eks liigendu.aeks on k~sAteljel paiknev por'ikus, n~le 

·U.geval. t ettetoodud f'rontooni kurmuvad 4 ileude proportsiooni

deea, baasi. ja kapi toelic;a tot;kuana orderi sammas t. 2 sz.mmast 

ou ku portiku.ae taga seinapinnal. Kogu portiku.se laiuselt las 

kub suu.rtest, pttht3lt tahu.tud cr2D.ii tt.">Jlokkidest l~otud ':xepp, 

nds ouP .. b m~,dal.ai.d, astmelisi äürisoid jalaia pode ti. Porti

kuse küljed olid XIX suj. lõpupoole1 suletud klaasitud pu.it

eein·tega, ek~ektilise ilmega tihedas raanistuses. 

Hoone aknad paiknevad s~eetriliaelt rühmitatutene, on 

kõrged, kuid kitsed 8-ru.udulised ~vad. Hoonele on ehitatud 

meJ andu.shoo.nete poolele veel til.:s oissepääs, see paikneb taga

~üssaaüi paremal tiival ning on hilisem, XIX saj. lõpust. 

Lallendusel t eklektikas: kõrgel kivi.st eoklil poollahtine, kUl 

,c·äelt suletud pu.:ltpalkon, mids. k"tab lame Viilkatua. Palkoni 

al<-...r1ad on lahend.atud tiheda raamistueega, räästad on laiad, 

p!4idust z·äästapi tsiga, rikkalik on ka tugipostide tugikäppade 

kuju.ndus. Palkonilt lasku.b lai ja kõrge, astmelise äärisaga 
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Laud~ak __ o_m_o_l_ek~s moo ustab väea suure, väljaarendatud hoonete-

riÜllDe, k ehi tu.si ltõ1ge erinevamatest per.:.ood1dest l'=ogu 

XIX aaj. ulatuses. Leu.dad koos abihoonetega rn.oodt.'tat::r7ad suure 

nelinur' e, ~i eedelt hoonestatnd ho~neterühma, kus eelkir-

j elda '·u.d eidu j 2 taLliga ühe eel1steks tuleb lngcdc. tööliste-
• 

ma~a (?). See on krohvitttd eint..,ea kivihoone, oidr" katab 

S-k i vikr: ttega poolltelpkatus. Rää takar 1s laia profileerin

gt~ga nõrcal t eenduv, poolviilu. sein~ s karni:i.s krepi tud. 

Alcncl väikesed, lmid kaetud 1~ e a kparege.. Korstncd kctu.ael 

massiiveed, karnii ideeu. ~~~~~ _õhihooned kahel pool sise

hoovi paralleelselt. On suured, krohvimata seintaga pee- ja 

.m :t!lki 1i.st mü.'"rid e h~tused, kaetud kõrgete viilkst~stega, 

katteks S- tvi~ sarikajcl.~d kujtm"''useg.;.. Aknad paariti, kõik 

&\' d k tud körgete kac~teg~. NE'nde hoonete V?hemikue: paikne-

ate eh:i. tiste vab .J. t pääse k""rec kc•araVP..G9 vä.rsv-:nt r-isehoo-

vi. s lae..'i s kor..sooliõ el e 

to et vat nelj atallulls-'-e t r.nikestega ää1·tel ja 'iilu.hDrj sl, 

ku.P eh:i:tuF:d aatu.m: !.?lEi. "ae "tühi s tcb tõenäoliseJ. t ka lottd ad e 

v~lmimi aega. J~s&mblis»c uuJub k~ ~e~~~· See on väike, 

pool di maapcalne lõhutud 1!1E1<'.k~vidt3st el'l.itus, mis kaetud 

lr ia t·ääatakarniisiea lameda v~j.lkatusegs, katteks katusa-

ki vi. Ava.d (ukc< jo segmentalcel'l otsa.f'easaodis) kaaravadena, 

mis laotud tellistest või paeki.vist. Töö1;..l;§.!;~maj ad lav.tade 

juures on oikad puithooned, la:t.a.de räästaetega viilkatustega, 

mille sarikajalad kujundatud, viimaaed sarikapaarid viilu.des 

avatud. ooned pärinevad XIX saj. li poole keskelt. 

,Yalitae,je.m-:j_ on suurem pui"thoon , mis kaetud !tõrge, luia 

rääs taga Viilkatt1sega., ks.tteks lcaot. Sarikaj elad omavad 

kQQstipärase kujunduse, na~ ka vii1udes avatud viim~sed sari 

-~Paa!·i ja pe.nnid. Aknad kõrged, 6-ru.udu.J.ised. Katuat kroo-
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Par~ on suur kuid 1äheste puudega. Parg~ tuumiku mo~dustab 
-

pikk (ktl!l.l. 3oo .m) pcisjti.~v .. ole.. jõ l, mill äärel kõ:rgendi-

kul a3ub p_clloone. Piki järva k..'1.llrrh)t ku.J..geb avatud "äljak, 

mid o. ääric; ob :fo oni andev va· a:plsneerj.ngllg~ pui;:) tu. ~ elle 

l'3htpuude1e loovad korJ.trasti nulud, ku.us d ja helede.:med lehi 

sed. Ve ... hoidlo. vast3.skal13.s ääristatud sclmllti kj.tsaJ. t pu.udeg 

~eahoone ~es oli väike murupeenardege väljak, kus kaks suurt 

· a kõrget e~.cl-cktilist betoonvac.si. Veeboidls.l olid kitsama

tss ko.b. tc..des võredega sillad ning paatiisad f.:!!!. Pu-k on su.hte-

lisel t noor - X saj. II poole keelt:elt. Praegu. on veehoidla 

alla lastu.d, pa1•.k mõnevõrra kab.ju.st:;.."tud kaasaegs9te indivi

du.aalehi tistege.-

.. ~ldi osa moodustab sissesõit pea'IJ.oone tagakü.ljele ai-

d3. j~ · alli ahel t, ku.z pikliku. vb.ljah'U lõpetab ringtae. 

Kü2as atud viima i 1975.a., pildiatatud 1963. ja 1S69.a. 





44. XÄREVERE /Ker vere/ mõis ( Kerr f r) • Rüü tlimõ1 • 

Oi su Iyln, kolhoo "Estonia" (Piiri ldhelkond). 

Peahoon pn Uhekordn väik puithoone, mill at pool lamauta

tud, aaundu taluks tlmber ehitatud. Algn hitus oli iJ.mselt 

lihtne, viilkatue ga kaetud ja horiaontaallaudistuaeg vooder 

datud hoone, mi kogu ulatu. es kell rdatud. Aknad on kõrged, 

6-ruuduga, ääriststud profileeritud piirdelaudadega. Erandli

kud on lakka valgustavad ruudule lähedased kahepoolsed 16-ruu 

dulised aknad. Hoone omas väik ee palkoni ikiiljel, is tä

histas peasiseepääsu. 

Ktsrvalhoon iat alles aid tall-kU.Un ja ait. Xivilaut varemei 

Tall-ktiiin on pikem palk- ja karkas ehi tua ( kiiiini osas), kae

tud laastu.kattega iilkatuaega, võiv pärin da nx a;j. lõ

pllat. 

!!! on ri tpalkaehitu , mia vooderdatlld horisontaalvoodriga 

ja kaetlld laaatukattega poolkelpkatuaega. Omab kalasabamuat

ris voodriga kahepoolega planku.kse. Võib pärineda XIX saj. 

II poole alguseet VÕi ke elt. 

Park .mitte euur, paikneb peahoone ees lihtsa, erilise kujun

duseta vaba pllistu.na. Peahoone ta a puudega piiratud d. 

Kiilastatud ja pildiatatud l97l.a. 
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Park kah osaline: esimene pool ar ist peahoone ees väikese ............ 

esiväljaku ümber, võrdlemisi tiheda ietutusviieiga lehtpuu 

puistu, planeeringult vabakujuline. Peahoone taha jääb samas 

laadis teine pargipool, mi~ aga omab pika avatud väljaku kuni 

metsani. Väljakut liigendavad vähesed kontrastaed puuderüh

mad, jättes peahoone avatuks. Pargi ääres künkake, mis kuh

jatud tiikidast saadud pinnasest. ~iigid lõpetavad pargi 

me sa äärel. Park tugevalt kahjusta ud, osalt maha saetud. 

Külaetatud ja pildiatatud 1966.a. 
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46. XUTI mõis (Ktitti). Xõrvalmõ1s, ku.ulue Esna mõisa ~uurde. 

Esna ~n, kolhoos "Oktoober" (Peetri kihelkond). 

Peahoone hävinud jäljetult. 

Kõr al.hooneis alle3 rida .. ~o.m.paktses gru.pis kivihooneid. 

J;,aut - õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud kõrge 

poolkelpkatu.sega. Katteke laast, kuid unkaavade olemasolu lu

bab järeldada, et algne kate oli õlg. Väikeste akende kohal 

müüris konstruktiivaeid tugikaari. Võib olla XIX saj. I poole 

ehitus. 

Tall('?) on massiivne, krohvitu.d seintaga ltivihoone, mida ka

tab erakordselt kõrge kelpkatue, katteks laaet~ Tall omab 

paar suurt lameda kaarega 11st. Hoone võib pärineda XIX aaj. 

algusest. 

Küünid - Uks oli madalam pae-· ja maakivist postidega ehitus, 

mille vahed täidetud plankudega. On varemeis. Võis pärineda 

XIX saj. II poolest. Teine kU~ vanem, sajandi I poolest. 

Omab väga kõrgeid paekivist poste, mille vahe täidetlld lõhi

kutega. Ehitus oli kitsas, kuid pikk, kaetu.d kelpkatusega, 

millel katteks laast. Et katuses säilu.nlld Wlkad, võib eeldada 

varasemat õlgkatuat. Hoone osalt varisenu.d. 

Park pau.dus. -
Külastatud ja pildietatud 197o.a. 





47. LAIMESA mõia (Laimetz). Hüatlimõis. 

Imavere Ir/n, Ima.vere kolhoos { Pllietvere kihelkoild). 

Peahoone väiksem ühekordne telliekiviehitus, mida katab iil

katus, kaasajal katteke eterniit. Hoone esifassaadis keskri

saliit, mis eendub tugevalt, tagafassaadis risaliit puudub 1 

• kuid omab pealiseb:l:tuse. Risaliitehi tuse katus ristub hoone 

katuseherjaga sainas tasandis. Hoone ,ja rioaliidi :nurgad lahe 

datud laiade rusteeritud nurgaliseenidega. Põhihoone räästa

karniis laia lihtsa profileeri.nguga, risal11di ja pealiaehi

tuse samalaadne viilkarniia on kitsam. Kui põhihoone aknad 

on lihtes.d nelinurkaed avad lamedate krohviää.ris·tega, siia 

esi~assaadi keskriealiit omab keerukama, eklektilise lahen

duse: põhikorruse aknad on kolm kõrget kaarakent, kõrge kaar 

avaga, eraldatud soklile toetuvate pilastritega, mis toatu

vad laiu, aknaid raamivaid krohviääriseid. JJmaid äär1stavad 

omakorda kUlgedelt kaks kõrget pilastrit, mille vahel akende 

kohal. tellistest lao tud hammaskarniisi taoline vahevöö. Vii-

lus samalaadne kolmikaken, omades laia eenduva aknalaua ja 

kolmikkaarega frontooni. Hisaliidi kõrval paremal tiival asus 

lahtise eeskoja peauks. Seega Võib hoonet lugeda XIX saj. II 

poole keskelt pärinavaks historitsistlikuks ehituseks, kus 

kasutatud klassitsietlikke motiive. Hoone omab väheseid 

kaasaegseid, ilmetuid täiendusi, on kasutusel kooliboonena, 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid mitte palju, paljud varemeie või iimberehi\tat\ld, 

ansamblit ei moodusta. 

Ait-kuivati-elamu- on pikk, erinevatel aegadel ehitatud maa-
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kivihoone pargi äärel. Vanema osa moodustab ait (?)-elamu, 

mis kaetud S-kivikat ega viilkatusegu. Elamu ukse- ja aknaava

sid äär1stavad lihtsad krohvitud äärised. ~uivati on kõrgem, 

kani kahekordne laia räästaga viilkatusega ehitus, kaetud laas 

tukatuaega. Avad, millest osa kaetud lamedate kaarsilluetega, 

on äärietatud osalt tellistega. Ehitusaeg dateeritud: l895.a • . 
Vanem osa võib pärineda X saj. II poole keskelt. 

Tötslistemaja-aepikoda (?) on laotud ltrohvimata paekivi:müiirideg 

Ainult kitsaid, kõrgeid aknaid raamivad laiad krohviäärised. 

Katus on laastu- ja laudkattaga Viilkatua. Hoone võib olla 

XIX saj. III veerandi ehi tua. 

eierei (?) on k:t·oh·vimata, lõhutud maakivist seintaga ehi t11s, 

kaetud viilkatusega, mille viilud puid~st, osa avasid 'lameda

kaare~iaed. Seinapinnas on petikutena mõned segmentnisid, mil

ledes väikesed 4-ruuduliaed ruudukujulised aknad. Hoone, mis 

võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, kaasajal t~duvalt üm

ber ehi tatad. 

Rehed on suured, osalt varisenud kivihooned, millest huvipakku 

vam pargi äärel sissesõiduteel. See on pikk, lõhutlld maakivist 

hoone, mis kaetud V iilkatusega ( tõenäolise+ t S-kivikattega). 

Hoone keskosa moodustas pikk, nii esi- kui tagafassaadi avatud 

kaaristu. Selle telliateat laotud sillustega väga laiad lamed 

kaared toetasid tasedatele karniisidega kujunda u.d neljatabuli 

tele sammastele. Kaariatu äärtel olid seintee samalaadaed pool 

sambad. Hoone fassaadi äärtel paiknevad sama laia kaarega 

plankuksed. Ehituse keskosa varisenud. Hoonet, mis võis 9lla 

ka I!?Binaku.u.r, võib lugeda XIX saj. lõpuveerandi ehitus~ks. 

~ kiillnlt au.ur ning ~ti1lno vabakujnnduslik park pe~oone 

tagakiiljel. Põhitelje moodustab piltk väljakuovaal, mis avab 
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peahoone vaid osaliselt. Väljakut äärietab tiheda 1 tutus-. 
viisiga ja hästi vali tud rütmiga paigu.tatud pawierühmadega 

park. Liigid aldavaJ.t lehtpaud: pä:rn, tamm, saar. Esiväljak 

on äike, omapärane, on ringteega ümbritsetud väike ringtiik 

väljaku keskel. Park, mis VÕib pärineda põhiosas peahoonega 

samast ajast, on rahuldavas seisundis. 

~dlastatud ning pildiatatud 197l.a. 
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48. LAUPA mõis (~aupa). RüUtlimõis. 

TUri lr/n, Lallpa 8-kl. kool ( Ttir1 kihelkond) . 

Ei kirjeldata, kuna on arvatud 1975.a. kooetatud 

I "' I 
arhitektuurimälestiste nimistusse. ) 

\ 

' 



49. LEH!METSA mõis (Lechtmetz). Poolmõie. 

A.lbn k/n, A.H. Tammsaare niln. kolhoos (.Ambla k1helkond). 

Peahoone on hävinud. Oli väike Uhekordne puithoone. - . 

Kõrvalhooned on hävinud. Alle s aina.l t ai ·t ja tnul:Lk. 

Ait on maal::ivist väike hoone, mille nnrgad laotnd hambuvalt -
paekiviplo.kkidest. Hoonet katab laastukattega kõrge viil

katus, mille Viilud laudad est. Hoone Võib olla nx saj. III 

veerandi ehitus. 

Tuulik põllul, kõrgendikul. On lihtne p~itehitus, mille kor

pas laudkatte ga. Sü.s·teem1l t hollandi t11~lik. Võib pärineda 

XIX saj. II poolest. Varisam s. 

~ väike, võrdlemisi ave.ra vabakujulise planeer1nguga, 

lehtpuudest (vaher, tamm, pärn), kus uid kohati istutatud 

grupi ti, kohati hajutatnlt. Park halvas seisundis, mahajäetu 

Kiilastatud viimati 1973. e., pildiatatud 1969. a. 
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