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12. PHUONA mõis ( Tois). Riiiitl1mõ1s. 

Lehtse k/n, Lehtse kolhoos ja Lehtse 8-kl. kool ( .AIIlbla ki
helkond). 

Paaboone on suur ühekordne kivihoone soklikorrusel. Hoonet ka

tab e ·ternii tkattega ( al.gselt S-kivi) kõrge kelpkatus. Ehitusele 

on otsafassaadidesse rajatud pikiteljele risti risaliithooned, 

mis kergelt eenduvad nii esi- kui tagafassaadis, seejuures oma

vad kü.lgrisaliidid viilkatuseid, mille kõrgus ulatub põhikorpu

se katuse poolde kõrgusesse. Hoone tagafassaad omab ka laia 

keskrisaliid1, mis aga ei oma räästast kõrgemale tõusvat fron

tooni. Esifassaadi keskosas suur, portikusena mõjuv lahtine pal 

kon. See on kujundatud kõrgel soklil paikneva kolmele kiiljala 

avatud kaaristuna, kus igale kiiljele avaneb 3 kõrge kaarega ava 
' mis toetuvad profileeritud plaadiga neljatahulistele tu.lpadele. 

Tl.llpade vahel madal kivir:.t.nnatis liigendatud pindadega, liigen

datud n ka tulpade ja kaarte pinnad. Kaared on seejuures ääri 

ta tud krohviääristega. Palkoni väga lame kelpkatus { plekk-katte 

ga) omab laia profileeritud karniisi ning vöö selle all. Pal.ko

nilt lasku.b kahepoolne kivitrepp. Hoone esifassaadi pindu lii

gendab ka soklikarniis, räästakarniis aga puudub, mõningal. mää

ral on kujund atad kiilgrisalii tide väljaulatuvad sarikajalad. Ak 

nad on kõrged kahepoolega 8-ru.udulised ning raamitud lamedate 

osalt aga profileeri tud krohviääristega. Need pikendatud akende 

all kuni soklikarniisini. Akende kohal liigendatud väli, .mille 

lõpetab profileeringuga eenduv sims. Külgrisaliitidel on alakor 

ruse aknad ühise simsiga kaetud paarisakaadena, nende kohal vii 

ludes aga asuvad väikesed, kitsad paarisaknad, mille kohal mur

tud ehisfrontoon. Esifassaadi aknad paiknevad ühtlaste vahekau

gustega, tagafassaad.is aga paarikaupa rtihmi tatul t. Tagafassaadi 

keskrisalii t omab lahenduse, mis meenutab esifassaadi palkoni t. 

Siin paikneb kolm kõrget kaarava (keskmine uks), mis toetuvad 
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pilastri tele. Kaarte. pilastri te ja seinapindade kujundus ana
loogiline eaikü1jel paikneva palkoni kaaristuga. Portaalina mõ

juvaid kaaravasid katab profileeringu te ga V"ööd e ja karniieidega 
eenduv aima. Keskrisaliidi laiuselt on ehitatud suurteat puht 

tabutud graniitplokkidest terrass, kust laekub lai kivitrepp, 
ääriststud kiviplokkideat astmelise äärisega. Hoone katust kroo 

nivad ühtlaste vahekaugustaga paigutatud saledad arvukad korst
nad. Ruumid paiknevad ardilaadsel t. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keSkelt pärinavaks 
historitsistlikuks ehituseks, kus kasutatud ka pseudoklassit

siatlikke motiive. Põhikorpus võib aga olla vanem, kusjuures 

eelnimetatud perioodil Üillber ehita-tud. Kaasajal on ehitusele 
liidetud moodne silikaatehitus klassiruumidega. Peahoone seis 
hea. 

Kõrvalhooneid arvultalt, kuid al.gse ilme ga vähesed. Paiknevad 
funktsionaalsetes rUhmades. Tähtsamai on: 

V al. i ts e j amaj a ( ? ) on ü.hekordne massii vne kivihoone, m1d a katab 

väga kõrge kelpkatus. mis kroonitud kahe massiivse kar.niisidega 
korstnataga (võisid algsel. t olla mantelkorstnad). Hoone tuge

valt Umber ehitatud, säilitanud vaid algsed Uldproportsioanid, 

mis viitavad hoone ~äritolule XVIII saj. II poolest. 

T'õöliate maja (?) on klassi tsistliku lahendusega suurem paekivi 
hoone, mille seinad krohvitud pritskrohvilaadselt. Ehitust ka
tab poolkelpkatus (kaasajal etern11 tkattega), lllis omab laia pro 
fileeritud räästakar.niisi. See puudub poolviiludes. Nurgad la

hendatud nurgapilastritena. aknad raamitud lamedate krohviäärie 
tega. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest • 

.ill (?) on väike krohvitu.d seintaga paekivihoone, mida katab 

~aastu.kattega ja laudadest otsviiludega viilkatue. Esiki.ilje kes 

kel omab suc.re kaeravaga Llkse, mille sillus lameda kaare ga. 
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Kalaatatud 11mat1 1972.a., pild1statmd 1967. Ja 1969.a. 
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