
48. ~TJKULA mõis ( Saddokü.ll). Linnamõic:~. 

Jõgeva lr/n, SadulCla aovboos (Kursi kihelkond). 

Peahoone on sull.rern ... ::i.kk U.hekordne puitehi tu.s, mis liigenda

tud ri ti ea:l ü.lj el rõduga ning paremal äärel ma.d • tiib

ehitueegtt risti õhlkorpuse pildteljele. Omab laka.korru.ee, 

mille aknad vanev~d nii otaviiludes kui ka katusel rineva 

sutt:rv e ega v~lj aehi ttJ s i. en~ .. Nii chikoro/V st, tiibebi tuat, ku.i 

ka katuseaknaid k· tavad vi:1llr<:~tuead, ka~ :;~jal eterniitkatus

tega. Vi~ludea viimasau sarikad ja nende pennid dekoratiiv

selt ava··tld. Hoone vooderde.tu.d rõhtvoodriga, akenderida väga 

tihe, ? nad suured. kõrged, ke.hepoolega. õdt1 au.letu.d, klaa

si t d. EJli tust võib .1 ged e: XIX aaj. lõ }uv erandi hooneks, 

Kõrvalhooneid erakordselt palju., valdavalt peahoonega samast 

perioodist, tellisteat ja maakividest viiikatustega ehitused: 

kuid on ka vanemai<l. Palju hooneid kaaeaj e~ tunduvalt Umber 

ehi iiat.u.d. Olul teemad ehi tu8ed on: 

Ait-kuivati on suur ja maasiivne maakivihoone lõhutud kivi

dest ning tellis·test avad klilgedega ju nurkadega, kus telli

sed laot d kvaaclreid meenuta ate plokkidena. Uksed kõrged 

kaareillusega. Hoone· ka· ab kor poolk lpkatus (kaasajal 

eterkattega. Omab 1 a, profileer"tu.d rä~stakarni1s1. Ehi-

"' st s ab lu.e;c:d a XI r aj. II poole keskpaigast pärinavaks 

hooneks. 

Viinale@ moodustab väga pik~ hoonetekompleksi, mis rajatud 

erinevatel aegadel n saj. keskelt ku..."li sajandini. On 

valdavalt telliskivihooned, omab astmelise neljatahu.lise 

korstna. On ühe- ja enamkorruselisi osi. 
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x;arj aköök (?) on ansamblis vaneroc:.id, ilmselt XIX saj • algt1se 

ehitas. On väike kroh'litnd seintaga kompaktne kivihoone, kae

tud kõrge kelpkatusega ( kaaaaj al eternii tkattega) • 

.!!.~ raood usta:vad ~mure ehi ttlator;rupi, m:Lllc 9õhiosaks on 

kel s pikkfl pm.' .lle~lset maak:i. viehi tn t ning nP.id ot alt tlhon-

drr1r korpus mis moodu.~ ~8b p:i.kH : ebo vi. Lruda,qrnnis e.ineva ..... . 
vanusega j '3 ma tet•j lig"'i ( t · lliski 'Vi. lõht tud ja rmh talt vuu.g! 

tud m::mJri.vi, lihtne naa· viae:i.n, ein·1 egtls tellisega jne.) 

S XIX . 1 1 l~ k . e ega fWJ • Kes. ·~e .., lU'l 

Kü.ti.n pikk ehitus, kus maakivist ja telliatest tulpaci vahed 

tUi e tud pl:.mkudoga, katus laa~ "'Zu ·att gt;.<. V.J..i.lkatu.a. 

it - põse amata maakivis ·, osalt krohvitud välissaintega 

kompaktne ehittle poolkelpkatuaega, kaasajal laasttlkattel. Pä

rineb XIX saj. I poole lõpust. 

Töölis to elamu on pikem maaki·vihoone, mille u.kae- ja aknaavad 
-

ääris atud tellisiiega, aknad kitsed Ehitust katab laastu.kat-

tegu. poolkelpkatu.s. Juures on ka maakivist .ru.adalad, viilkattls

tega lauõ. aruwnid. El'.Li tus pärineb nx saj ·mdi lõpuveerandist. 

Hoonetekompleke ~!~~"j~_Jaut~d v.a mõisaotidamikust kuni o,3 

km. Kompleksis pikk madal maakivi m.t nx saj. lõpust ning 

kompaktne maakivist elamu kõrge poolkelpka·tu.sega, tõenäolisel-t 

XIX saj. II poole keskelt. 

Valdav osa kõrvalhooneid on heas seisundis, kasutusel 

osalt ka algsetea funktsioonides. 

Pexk väike, asub peahoone ees väike~e väljaku ümber ja tee n 

p ·uh onr, t~...gl3kUlje vahel. Lih E- vabaplaneeringuga puud grtlppi 

dea.t.. Pargi e ii aki Uksiktld väge: vun~u puu.d ( pärnad jt.), mis 

vii ~avad .mingile väga vunale pru.:·gile. 

Külastatud viimati l972.a., pildiatatud 1969.a. 




