
45. ROELA mõis (Rojel, Brackelshof). BUUtlimõis. 

Saare k/n, "Lembi tu" kolhoos (Palamuse helkond). 

Peahoone on hävinud, alles osa varemeist. eist järeldub, et 

tegemist on suurema, liigendatud ehitusega, mis rajatud it

mes etapis. Vanem osa oli ühekordne kivihoone, millele liide

tud külgrisalii idena kahekordsed juurdeehitused. Viimastega 

on kaasnenud ka vanema osa rekonstrueerimine. Kogu ehitus 

tellistest, krohvitud. Kujundatud rikkalikus pseudoklaesit

sistlikus laadis: korraste vahel kulgeb eenduv profileeritud 

karniie, teise korruse akende aknalaudada joonel kitsas ehia

Vöö, sama kolmnurkse otsviilu all. Uks risaliitidest torni

kujuline, omab teisel korrusel laia, rikkaliku profileeringug 

karniisi. Aknad kitsad, kõrged, kaunistatud profileeritud bo

risontaalaete ehiefrontoonidega, mis toetavad konsoolidele. 

Uhel risal.iidil teisel korrusel kaaraknad k3rge kaareillusega 

teisel risaliidil viilukolmnu.rgae väikesed kaeravadega paaris 

aknad. Kas aknad puudusid, kuid reeglipärane akende paigutu.s 

seda nõudis, on petikaknad. Ehitus omab U.sna kõrge soklikor-

ruse. 

Hoonet võib lugeda historitsistlikuks ehituseks XIX saj. 

II poole keskelt. 

Kõrvalhooneid väga arvukalt, asuvad erilise süsteemita gruppi 

des või hajali mõieaaüclamiku.s. Sellise ~aigutuae tingib mõisa 

asend reljeefiga maastikua. OluJ.isemad hooned on: 

V ali ts e j amaj a ( ? ) ü.hekordne kompaktne krohvi tud ki vihaone, mi s 

omab lakatuba hoone otstel. Omab kõrge poolkelpkatueega, mis 

algselt oli kaetud S-kivikattega, asendati l96o.aastate lõpul 
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Omab laiu, profileeri tud räästakarn11se kUlgfassaadidel ja 

viilukolmnurga all. Hoone nurkadel ja seintel dekoratiivsed 

laiad ehisvööd. Peauks . mille ees väike lahtine r õdu, on ku.

j undatud stiilses varaklassi tsistlikus laadis: u.lts iihe pool.e

ga, jaotatud kaheks pinnaks laia hammasla1kega ning profilee

pirtQi. ringuga kujunda--·ud vahekarn11siga , sama ka valgmiku aJ.l 

Omab k~i sepistatud ukselingi ning vaasimotiiviga lukusildi 

Uksetahveld1s profileeritud raam1stusega. 

Hoonet võib lugeda XVIII saj. lõpu. ehi tuseks. Ehi tu s 

h eas seisundis, kasutatakse kolhoosi konto.rin.a. 

~eenij ate e~amu el.amu on väga kõrgel soklikorrusel paiknev 

ühekordne kivihoone, krohvitud välisseintega, reeglipärase 

akandereaga, kaetud tugevatele, katmata laetaladele toetuvate 

sarikatega poolkelpkatusega (kaasajal eternii tkate). Keldri ss 

pääseb hoone otsalt lameda kaeravaga laiast uksest. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Tööliste .maja on kahekordne ehi tua, mill.e al.akorrus laotud 

maakividest, k.rohvi tud, teine korrus aga rõhtpalk:Ldest. Hoone 

katab viilkatus ( ka.asaj al eternii t- ja. laastukattega). Alumie 

sel korr~sel asusid majapidamisr~umid, ülekorrusel korterid. 

On tõenäoliselt XIX saj. IV veerandi ehitus. 

T"oö11ste elamu (?) - su11rem aaki vist krohvi tud välisseintaga 

hoone, mille kolmnurkviil laudadest. Kaetud kõrge viilkatuse

ga, mille äärmised sarikad ja penn a.vat~d. Kaetud kaasajal 

eterniidiga. Eelmisega üheealine ehitu • 

' VesiveSki moodustas suure, erinevatel aegadel püstitatud hoo-

netekomploksi, mis valdavalt varisenud. Põhiosa moodustas 

suur, madal maakivihoone krohvi tud vä.J.isseintega ja kaetud 

laia poolkelpkatusega (laastu.kattega.). Hoone ühes otsviilus 
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täheldatav krohvitud vanvärk-konstruktsioone. Hoone tõenäo

liselt nx saj. keskelt. 

Laudad moodustasid neljalt kUljelt pikkade maakivihoonetega 

hooneatatud suure ruudu, millest säilunud ümberehitatult vä

hene osa. Enamikus olid seinad krohvi tud, väravapoolses ots

f'assaadis jälgitav poolkel.Pkatu.s. mll.le sar1kad toetu.vad 

mUUrist väljaulatu.~aile tugevatele laetaladele. Hoone päri

neb XIX saj. II pc>ole keskelt. 

Viindöök-tööliselrunu. (?) moodusta pika, Uhele telj ele ehi

tatud hoonerühma, millest Uhel äärel asuv hoone on ehitatud 

mau- ja telliskivist sega.müiiritisega ja kaetud madala S-kivi 

kattega poolkelpkatueega; teisel äärel aga asllb lõhutud maa

kividest ning kvaedrej.d meenutava ladu.misvj.isiga tellistega 

ääristatud avadega ja nurkadega ehitus, mis kaetud kõrge 

viilketu.sega ( kaaeaj al eterniit). Esimest hooneosa võib luge

da XIX saj. II poole keskelt, teist -XIX saj. lõpust või 

sajandivahetuaelt pärinevateke ehitusteka. 

Park keskmise suurusega ( 2 ha) segastiilis relj e ef sel aas

tikul asuv park, milles peahoone asus Uhel äärel. Ettesõidu

tee läbis parki, kus vabcl t paiknevate puudegruppide vahel 

kaks lehtpuualleed, Uks pärnaiest, teine ( erand1iku.l t) kaske

de st. Pargi lõpetas veskitiik. Peahoone tagakülg avanes ehis

aeda ja maastikku. Park halvas seisundie, risustunud. 

Kälastatud viimati l971.a., pildiatatud 1965.a. ja 1971 
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