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42. KOILA mõis (Koil). Rüütlimõis. 

Rakke ~n, Salla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on säilunud vaid osaliselt ja ümberehitatud kujul. 

Hoone oli keskmise suurusega puitehitus, ühekordne, kuid omas 

keskosas pealeehituse. Hoonet kattis seintest kõrgem poolkelp 
' 

katus, katteks laast. Omas lihtsa, eenduva räästa ja pool vii

lukarniisi. Seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega, mida lii ge 

d asid pilastri telaadsed vertikaalsed lauad. Aknad olid võrdle 

misi suured, 6-ruudulised ning omasid laiu piirdelaudu, kvaa-

d erlõikeliste plokkid ega nurkadel. "Põhi osas olid akn<:.La. paigu

tatud ühtlaste vahedega, kuigi esines kanekaupa rühmitamisi. 

Omas esi- ja tagafassaadides palkoneid, millel eklektilise 

ilmega kujundatud räästapits, keerukas raamistik, kus ei puu-

dunud ka teravkaar. Hoones olid 2 mantelkorstent. Sellest ehi-

tusest oli 197o.a. säilunud seinte palkosade fragmendid. 

Hoone paremal tiival paikneb esifassaadis kergelt eenduv, 

tagaküljel aga ulatuslikumalt eendatud tiibhoone, mis 197o.a. 

oli veel säilunud. Ka see hoone on rõhtlaudvoodriga kaetud 

palkehitus, millel kõrge poolkelpkatus, katteks laast. Omab 

laia, eenduva, lihtsa laudkarniisi peolviilu kelbakolmnurga 

all ning külgfassaadi räästastel. Pool vi ilus ruud ukuj uline aken 

teised põhikorruse aknad on kõrgemad, 6-ruudulised, korrates 

põhikorpuse akende vorme. Külgneval uksel on lihtne valgmik. 

Hoones on mantelkorsten. Märkimisväärne on ·sisekrohv. Palksein 

tele on löödud õlgmatid ja p eerud, need kaetud savisegu ga. 

Viimase pind on rihveldatud ja kaetud omal{Orda krohvikihiga. 

Kogu peahoone võis pärineda XIX saj. algusest, teda täien 

dati ilmselt saj. lõpul eklektiliste elementidega dekooriga 

(räästapits jt.) ning palkonitega. ~äilunud tiibhoone oli 197o 

a . maha jäetud ja halvas seisundis. 
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Kõrvalhooneid oli vähe, nad paiknevad ümber pargi ~a on kas 

varemeis või kaasajal ümber ehitatud. 

Park on keskmise suurusega ja vabakujuline, tagaosas alleede - -
fragmente. Omas suure, liigendamata esivälj a.ku, mis piiratud 

ringteega. Tagaküljel väike, vabakujuline väljak. Valitsevad 

liie,id on vaher, pärn, saar. Parki on hiljem rajatud viljapuu 

aed. Tervikuna on park hävimas, väga metsistunud ja maha jäe-

tud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1965.a. 



Koila mõis . 
1? eahoone otsvaade. 

,.. 
• 


