
77. HJ.AKA mõis ( l?ochjak). KõrvaJ..mõis, kuulub Palu mõisa 
jtiurde. 

Paide ~n, Lenini nim. kolhoos (peetri kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga hästi proportsie

neeri ud ehitusmasside · varaklasaitsistlik ehitas. Hoonet ka-

tab kõrge, kaasajal laastakattaga poolkelokatus, mis omab een

dllVo.id profileeri tud räästakarn11se, mis pool V iilude all otsa-

:f~ssaadideo 1-'..repi tud. Srunalaad se lõikega on ka esifasnaadi 

keckrisal11di võrdkalgse kolmnurge kuj~line kolmnurkv111. 

Räästak.arniisi all kulgeb esi- ja togDfassacdil eenduv vaheV'õö 

Hoone esitassaadie on väga tagesihoidlikult eenduv lai keSk-

risalii t, mille pinnalt omakorda eendu.b ki tsam keskl:·isalii t 

3 akna laiuselt, jättes äärtele laia risaliid i aknad, ü.ke kum

malgi poolel. Seega moodustub hoone keskosas viie aknaga pind 

( aknavahed ühetaolised), hoone tiibadel aga kummalgi poolel 

U.!:aik aken, .mis ääristatud. kahelt poolt kitsaste kõrgete rist

külikukujuliste petik~tega. Aknad on kahepoolega kitsad, 8-ruu 
-des 

du.lised. Kolmnu.rkviilu/ valgustavad lakapealeet kaks ümaraken t 

kahel pool ~ aitatuba valguatavat väikest pool viiluakent. 

Hoone tagaJ? aasaad~on riku. tud hilisema ( tõenäoliselt XIX 

saj. lõpp) juurdeehi tuaega, mis moodustab hoone tiival paikne

va majandusruumi .madala ühepoolse kaldega katusega, samuti 

l eldri siesepääsu.le ellitatud madala vii~katusega väljaehituse. 

Hoone katust kroonivad 3 säffimeetriliselt aseta ud koratent, mi 

lea üks algse korstnapii u a (profileeritud karniiside ja Vöö 

ga). }oone peasissepääs asub hoone otsafassaadia ning moodus

tab su~rejooneliselt kujundatud vareklessitsiatliku puidust 

portaali. Ukseava äär1stavad ümarad poolsembad, mille lihtsate 

le kapiteelidele toetub segmendikujuline suur valgmik. Sammas-
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tel toettt.V seinast k~rgelt eenduva pinnaga portaa.l on krooni

tud profileeritud vöö ja karniisiga simsiga. Uksetabviid1s ka

heosaline, eraldatud hammaslõikega ja profileeringuga või geo

meetriliste kujunditega lcl1endatud vahekarniisidega. Tahvlid 

ääristatud prof1leer1tud liistudega, kusjuures &lumi te välja

de pinnad rihveldatud rombikujulisteks ruutudeks diagonaalse 

lõikega, ~emised väljad rihveldatud vertikaalselt. Ukse suura 

kaaravalises valgmikus hilisemaid pseudogooti teravkaartega 

raamistikke. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures ka siseuksed 

(al s ed) omavad stillse, peallksele lähedase tahveldise. Kahe

poolsete uste pinnad jaotatud 4 tahvliks, mille profiilliistu

dega piiratud väljad ri~hvelda ud vertikaalselt. Ukse lukusildi 

omavad va ai kujutise. uäilunud on kuUks ~aali ahi, 

valgetea kahhelkividest laial soklil 9rofileeritud aoklikarnii 

siga, om.;. b laia ja ~enduva, pro.filceringuga nine: hammaslõikega 

karniisi ahju ülaosus ... lliju. keskne pind lru.ju.ndatuR liigendatud 

pinnaga, mUle nurkndes rose ·bid • .li.hju nu.rgad. aga on iimardatud 

ning omavad sügavaid sUvari.hvu. 

Hoone, mis võib pärL~eda XIX saj. aleusest~ on kasutusel 

elamuna nin e rahuldav ac seisundis. 

l968.a. külastamisel leidus mõisas ka klassiteietlikku 

mc;öblit: nu.rgal.auad, lillelauad, akendevahelised peeglid ja 

peeglilauad. 

Kõ~·vclhoon ifn .mõisasU.dam.es alles üksikud ehitu.sed: vesiveski 

ja iiün. 

miveski on krohvitu.d sein ega paekivist ehi ua, mis kae ud 

etcrnii t- ja la1 s u.kattel viil.katt::.ce r-a, viilu.d laudadest. Hoone 

peau s on kõrge teravkaareliae avaga uks, milla kaareosas 

azuuxse eklektilise lõikega dekoreeritud valgmikku meenutav 
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paitpind. Ka nelinurk~ed väikesed akn2d on asetatud teravkaa-
. 

reliotesse niäsi.dease. Hoonet võib lug~da XIX saj. II poole 

lõpu ehituseks. 

K'"ü.n on laial vund.. endil pai cvate packi vipo~>tidega, millede 

vahcd täidet td r-htpalk; d ega. FJli tu.st katab la.astuka·ttega pool 

kelpkatu"'. F..hi tus võib oll~ XIX saj. II poole hoone. 

Park on ol.nud U.sna suur heas ·lahendu.sea vabakuju.J.ine pu.istu. 

peahoone ees hoonest kwli maanteeni paralleelselt jõega. Pu.ud 

paigutaliud harvade mõnepuuliste riihlla.dena, kusjuures peahoone 

juures lehiseid. ·ee puisniidu.il.meline av&r puistu on Ta1da

valt hävinud, asendunud võsaga. Alla 1as~d on ka vesiveski 

paisjarv, Bis varem moodustas pargi kujundusliku telje. Parki 

ääl.·ietab 2:i.ngtee maanteeni. 

KiUD.siiatud ja pilC' istatud 1968 •. , • 
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