
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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