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Saksi k/n, b.OOn~tis ''Liviko" boe Piirituseteh"'s (Ambla khll::. 

Peahoone hävinud, säilunud vaid mantelkorstna vare. hoone oli 

pikk ühekordne puitehi tu s, millel p :::remal tiival kõr[,us esifas

saadi s neljatahuline 3 korrusega torn, vasakul tiival oli aga 

kolmnurkviiluga pealeehi tus. Väike pealeehitus oli ka hoone ke

keskteljel. Ehitust kattis viilkatus kitsa räästakarniisiga, 

samalaadsed karniisid piirasid ka pealeehitusi. Seinad olid sok 

list kuni aknalaudad e joonel kulgeva vabekarniisini kaetud püst 

laudvoodriga, kõrgemal kuni räästani rõhtlaudvoodriga. Samal 

viisil olid kaetud pealeehituste seinad ja torni kaks korrust 

hoone põhikorrusest kõrgemal. h.orruste vahel olid laiad vahe

karniisid . Põhikorruse aknad olid kitsad , 6 - ruudulised, kaetud 

lainja kaarega frontooniga. Aknad paiknesid ebaühtlaste vahede

g& . Pealeehi tu ste ja torni II korrus omasid kõrge kaarega suuri 

aknaid . Torni III korrus omas kolmepoole5a ab1a igas tabus, 

millel keskmise poole kohal oli segmentava. Torni kattis pool

kelpkatus murdsarika.ga. Peolviilus olid dekoratiivselt avatud 

sarikaid toetav karkass-konstruktsioon kõrget kaart kiirtekuju

liselt toetavate prussidega. Torni katusel kõrgus lisaks veel 

sale neljatal:mline tornike, millel igas tahus ümaraknad, terava 

tipulisel kiivril olid laialt üleulatuvad räästad . Peaukse ees 

esifassaadis oli väike palkon viilkatuse all . 

Seega oli peahoone põhiosas vanem, tõenäoliselt veel XVIII 

saj. lõpul valminud ehitus, mis aga rekonstrueeriti XX saj. al-

guses . 

.. õrvalhooneid on arvukalt, n ei st enamik paikneb suur e, _,wrrapL:

rase rühmana vä ga suur e viinavabriku limb er. Teised hooned asu

sid pargi äärtel või vabriku läheduses, enamik hävinud voi lim

ber ehitatud. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on suur ja liigenda LUd hoone krohviko.ttega paekivi-
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müüridega . Hoone põhiosa on algselt ill~ekordne ait, mis hiljem 

omandanud poolkorruse. Aita katab vaga lame ja üleulatuv ate 

räästastega viilkatus, katteAs eterniit, millel sarikajalad ku 

jundatud, sarikaid toetavate kansooltalade tugikäpad samuti . 

Hoone esiküljel lai kaaristu 6 avaga, mille taga on sügav ulu

alune, Kaaristut eraldavad liseenid . Kaa.red on kõrged , piira

tud krohviaäristega, kaarte kannad toetuvad talumivööga nelja

tcl1ulistele sammastele, millel sokkel. Aknad on keskmise suuru

sega, laiade krohviääristega ja kaetud lameda kaaree,a . Otsafas

saadis vasakul on suur, kõrge kaare ga lakauks. Parempoolses 

ots<:::<fassaadis on aga kahekorruseline kuivatihoone, mis kaetud 

põhihoonega risti asuva viilkatusega, katteks eterniit . Ka sel 

le sarikaj algad.e ja konsooltalade kujundus vastab aida samade

le detailidele . Ka vähesed, lameda kaarega aknad kordavad aida 

a&ende kuju, siin on säilunud ka algne raamistik , see on 12- ru 

duline . Esifassaadi alakorrusel oli kolm kõrge kaare ga kaetud 

kõrget av a, keskmine neist uks , piiratud krohviääristega. fei

sel korrusel oli aga esifassaadis ulgtaladel ärkel. Praegu 

siin uus juurJ.eehitus . Kuivati omab paremal otsaküljel m~dala 

ja lühikese pikenduse, mis mõnevõrra kitsaro põhihoonest . Kase 

on kaetud eelkirjeldatud kujundusega viilkatusega, viilus ümar 

aken. Aknad olid keskmise suurusega ja 16-ruudulised, nüüd muu

detud ilmega. Kõikidel hooneosale nurkadel on nurgaliseenid . 

Ait võib põhiosas olla peahoonega samaealine, historitsistliku 

ilme ga rekonstrueerimine võis toimuda XIX saj. lõpuveerandil. 

Viinavabrik koos juurdekuuluvate hoonetega ei vaja Airjelda

mist, sest on lülitatud 1975.a. arhitektuurimälestiste nimis

tusse. 

Park on 3,1 ha suur ja põlliosas segastiilis planeerint_uga, mil

le t2g~~üljel ja ühel äärel säilunud algse , r egulaarse pargi 

alleefragr.1endid ja puuderead kaares poolkattrel:ujulise ettesõi-
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duteega esivhljah .. Ul. Peahoone keskteljelt läbib tac:;c:v&ljalut 

sirge tee sirelialleega. Põõsaste ridadega on piirutud ka kogu 
. p[trk. Puid on väikestes vebades rü:1m<:1des, põhiliselt vaher, 

t dL.m , pt:rn . Park on metsistunud ja maha jäetud . 

Külastutud viimati lS77 . a., pildistatud 1967 . ja l97o . a . 

f 



Moe mõis. 

Peahoone as e . 

Moe mõis. Ait. 


