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R P L A rajoon 

Alu.seks Võttes A.Richteri väljaannet nBaltische Adress-

iicher", Band I, Livland, Ri a 19o9 Ja ttBalt1sche Adressbttch", 

III, Estland 1913, asus Rapla raj ooni tänapäevastea piir ide 

110 õiea, neist 73 riiü. tlim.õisa ( Ri ttergu. t), 24 kõrvalmõisa 

(Beigu.t), 4 kirikumõisa (Pastorat}, 8 oolmõis (L dstelle), 

1 Rü.ü.telkonnamõis (Ritterscha.ftsgu ). Peal.e loetletute paiknea 

Rapla rajooni piirides eel 26 karjamõisa (Hofla. ),millised 

a a käe olevas ülevaates kä itl ist ei leia. 

Ülevaates kirjelda ak e kokku 98 mõisa, käsitlemata jääb 

12 mõisa, nei t 6 mõisa on liilit Qd 1975.a. koos atud b1 ek

tuurimälesti ste n is tu see ning ei vaJa käesolevas töös käsi t

lemist, 4 mõisa ei ole ktilastatu.d nin 2 asukohta ei ole õnnas-

unud autori käsutuses olnud puuduliku kaard aterj ali tõttu 

määrata. 

Urj eldu.sea on an · d õis kohal suva sWl se tä.napäe al 

kasu atav nimi, / ••• / sulgttdes mõi nimi Richteri adress-

aamatu või. XX saj. algusest pärinevatel kaa.rdilnaterj alidel 

kasutatud nimi, ( ••• ) sul udes esitatakse mõisa s sakeelne 

nimi. samuti tuuakse är mõisa asukoht kaasae ae administr tiiv

se jaotuse ja põhimaavaldaja järgi, ( ••• ) sulgudes allpool. a a 

nkoht kihel.kond ade alusel. I a õisa kirj eldt1se lõpus tuuakse 

aasta, millal ü.levaate koos aja viimati an tud õisa kU.lastas ja 

pildistas. 

Vaadeldud ja teadaolevateet 104 mõisa peahoonest on säilu

nud või minimaalse! t ü..mb er ehitatud 52, säilu.nud aid o ali el t 

VÕi ulatuslikult re.konatru.eeri tud 16, hävinud on 36 mõis pea

.hoonet. 
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1 • .ADILA mõis ( AddinaJ.- euhof). Rü.ü.tlimõis. 

Kobil lr/ , Kohil sovhoos ( ag ri kihelk ) . 

Peahoo e on hä Vinu.d , säilu.nu.d amik .mtlUridest ja osa katust. 

Hoone oli Wlekordne keskmise suurusega kivihoone, mill l laka

ube hoone otstel nin oklikorrus. Hoonet kattis kõr e viil

k tu.s, k tteks laast.. ääatad olid tlleu..latuv , toetusid on-

sool taladele ot viilude , kusjuures tal de ot olid ku.j und a-

tud, viimane s ikapaar iilus koos p nni a va tud. o e nc.r

ad o avad ru te ri tud nur aliseen , ka akendel n kohati jäl-

itav lam ääria. Aknad an kitsad, kõr ed, on j .. tavad 6-ru -

du..lised ra id. iUus on paarisaknad .k: etud vä a J.ameda kaar -

a. Ru.wnid an.fUaads • Hoone eaikülj el on a ud suur alko , 

is hävinud. Teine taoline aiknes hoone Uhel otsafassaadil, 

satnll ti hävinud. 

oone või pärineda X aj. I pooles , kuid on il.ms l t 

veel sam saJ andi lõplll o aliselt r kons e 1 tud. 

Kõr"Yalhooneid 1 ole palju, oa neist paikne ad esiväljaku pii

res teata as ansamblilises seoses peahoone a. Enamik hävinud. 

~ on erakordselt pikk krohvimat kivihoone maa- ja lubjaki

vist, oli kaetud Viilkatusega, niiüd si ee lan enud. Omab kõrg 

kaar a ka~tu.d väikeseid aknaid, sama ka otsviiludes. Hoone 

võia pärineda nx saj. II poole keskelt. 

Ait-kuivati on säilunu.d vaid pooles ulatuses. Ta oli madalate 
. -

krohvitud paekiviseintaga ehitus, is kae ud kõrge poolkelpk tu 

sega, katteks laast. Omab eendu.vaid ja profileeri tud v11~u.- ja 

räästakarniise, mis poelviilu all krepitud. l sed aksed on 

väikesed, r1.1utkalasabamu.stris laJ.dvoodri a. Hoo e otsafassaadi 

madal .m.uldramp, .rniJ.le ju.ures lak ks. See lõiku.b poolviilu. kel

b olmnttrga karniisi ja katusease, olle kaetud äikese ii~-

katu.sega. Hoone on seega XIX saj. I poole ehi u. , Võib pärined 
?-



-
peahoone sam s perioOdi t. 

Viinavabrik oli suur k ekordn p ek1 ihoon , mille eintes ka-

sutat d ka t lliseid. Hoone omas tiibehi us • o erikor-

a kaare • Hoone VÕib ruste erisuuru tea, kuid kõik kae d l 

pärineda XIX saj .. II poole e sk el t, prae o.n säil osa. miiür 

L t oodustab töölis e majakesega ja õ e ajandu.shoone a väi

kese korrapärase hooneterühma, kus do ineerib J..aut: keak.mise 

suuru e a krohvitud k:i.nhoone, mi kaetud laa tllkatt a viilk 

se a, otsviilud ü.stlaudad st, räästad kitsalt tileulatuvud. 

Hoo el on iihtlaste vahedega äi ed ja kits 6-ruudulised ak-

nad. Ho e võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpust .. 

äik .krohvimata. p aeki viho e, mill 

iilkatu.s on laastWta.ttega ja kitsalt üle atu.vate rä.ästaste a, 

ots 11lu.d on püetlaudadest Kõr ed kitsad aknad on 6- ruwluli ed. 

oone õib pärineda XIX saj. lõpuveeraudist. 

Lau.dagru.pi hooned ooiustavad nelinur se õue, is hoo estatud 

kolzelt küljelt. 

Park on keskmise suuruse a, planeerin l t v bak:ujtü.in • Peahoo

ne tte jääb avar, pea paudeta rin iknju.l.ine esiväljak, kus a

he 'ult hoonet katavad mõned lehtpQurühmad, väljaku külgedel p~id 

tihedamalt. Hoone a a äiksem väljak sQunatud hoonele nur a 

all nin lõpe'b t a.küljel t11 i a. Puuliikidast domineerivad 

kod aised vaher, saar, tamm, rikkalikult on tii i ääres katku

juurt, mis tänaseks katnud pea kogu ta a älJaku. Park täiesti. 

metsistunlld, alju puid kuivab. Park funktsiooni ta. 

KUl s atud ja pildiatatud 1966 .. a. 

& 



{ 

0 

1 • • 

j 



2. AW õi ( AJ:1o). Rü.ü tlimõis. 

Rapla ;r:, Koondis EPT Rapla Bajooniko 

" 0l v._ 'fvv, ., ~J > 11 

ndis (Rapla kihelko d) 

t~2.2..Jl on Sllllr kolmekordile kivihoone, millel .madal aoklikorru.e 

kol.mas kor1-us o mezzanino. Hoone on ko.mpaktne, kaid lii endatud 

fassaadide a ehi tu s, millel ta afassaadis hoone kagunurgal paik

lleb jõu.line neljatabulina v11ekordne nurgatorn. Hoonet katab V'ä-

o. lame kelpka lls, katteks plekk, mis varja·tu.d kõrge t krenelee

ri tud rinnatisest. See on seinapindad.est kergelt eendatud, toe

tub 1 ale profileerin~ a karniis1le, mis toetatud pikkadele ja 

jõulistele konsooiidele. Xonaoolide all kul eb kitsaro karniis. 

Kõikidel hoon:e nurkadel on pikad ja ü.le rinnatise kõrgu.vad sale

d ad kuuetahulised ripptornikesed. milledel eenduv kreneleeritud 

ääris, mille all voö. Torni_ kandva koonusekujulise kansooli ko

hal on samu.ti V"õö. Analoogiline r:innatis ja ripptornikesed k61lni 

tavad ka suure nurgatorni, siin vaid on nur ator.nikesed madalama· 

kreneleeri tad r1nnatise all. on kits ad karniisid ja nende vall l 

asendab ~aia konsoo~ide vööd lai ehisvöö teravkaareliste petiku

tega. Al€1le lame ernikatus on asendatud kõrgema kelpkatu.aega, 

mis nüüd nähta iile rinnatise ääre. Täienduseks ealedatele nurga 

tornikea · e on hoone katusel ebaühtlaselt paigutatud suur hu~ 

neljatahulisi koratnapiipe, mis aamu~i saledad, kõrged ahevöö

deg ja laiend atad ülaosaga, kus suitsupilud kiil ed el k:renelee 

ringuna. 

Hoone põhikorpuse sein~pinnad on paarisjoontega kogu ulatu

ses rusteeritud, sama ka suure nuxeatorni seintel, kus rusteerin 

puudub vaid hoonepoolsetel tahkudel. Soklikorrust eraldab lai 

simss • .iloone esifassaadi vasakul tiival paikneb põhikorpusest vä 

he madalam kahekordne ki taas liide, mj_lles asub trepikoi a mõla

mile korrusele. Ka tema räästas on kujundatud analoogselt põhi-

Lii enda-

\0 
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tu.d on ka korrustevahelina seinapind teise korruse aknalalla 

joonel kulgeva laiema ro:fileeri tud karnii siga ja selle st mada

lamal kuJ.ge a kitsa karniisiga. Samala.adsed vööd kulgevad esi

mese korruse ukse silluse joonel nino teise korruse akn sillu

se joonel. 'Prepikoj ja torni vabelises nurgas asus varel!l su.ur 

palkon, avarate kõrgete altendega kahel killjal ning hammaslõike

ga toetatud profileeritud räästakarniisiga, mille älaäär oli 

samuti kr eneleeri tud. Hoone ta afaasaadis eendu.b tugevalt .nur

gatorn, fassaadi keskosa ette jääb avar soklikõrt,une t-errass. 

Parempoolne otsafassaad on keskjoonel liigend.atud, tagafassaadi 

poolne seinapind een.dub tugevalt. 

I oone aknad on paigutatud rühmi tatul t, nad on erineva ku.ju 

ja suuruse a, paiknedes so.k:J.ist kuni mezzaninoni ü.ksteise kohal 

Esimes korruse s...tm.~d o kitsad ja väga korged, 8-ruudulised. 

Samalaadaed on ka teise korruse aknad. Kolmanda korruse akn d 

on u a vä a väikesed ja kits ad, ühe ruu.duga. Tänapäeval on neift 

säilw1u.d osa, amik on suurendatud ruu.dllkujuliseks ja 4 ruudu.-

ga akne.ks. SokJ.ikorruse aknad on väike s ed ja lam.ed ad. 

•'sifussaadis on põhikorpuse keskosas 3 aken t võrdsete Vahe 

dega, all korru.sel on need kaetud lameda kaurega ja astmelise 

palestikuea. Teise korruse aknad nende kohal on vä a kõrged, 

tercvkaarelissd ja teravkaarelisas osas pseudogooti motiividega 

raamistikuga • .Aknad on kaetud teravkaa.x·elise :frontooniga. N end e 

kohal on igal aknal väikesed a.lmad p etikutena. Keskosa külgedel 

on mõlemal tiival nelinurkaed paarisaknad vormides, nagu eelpoo 

kirjeldatud. eisel korrusel, mis peakorruaeks, on aknapaarid 

koetud murtud frontooniga. Trepikojas on alumisel korrusel kõr-

e peauks astmelise palest kuga·, teisel korrusel aga väga suur 

aken, kaetud tjuudorkaarega ja samalaadse f'rontooniga. 

agafassaadi akendest on vaid keskmised mõlemil korrusel 

kaetud lamedate kaarteGa· Neid äär1stavad 3 poolega, 12-ruudu-

\I 
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~ised akn • Teise, peakorrllse akende kohal o vastavalt kas 

lamed kaare a kaarfrontoonid või murtud frontoo id. Parempool

sel otsata saed.il o.n aamu.ti mur ud frontoonid teisel korrllsel 

aken d e kohal. 

Torn on väheste akendega. Nii o 

ud :fa saad il v lid kol.m väike st aken 

välis kiil j e 1, p ar ki suu.na

o se räästakarniisi all 

vii lldel, ezzaninokorrusal nin paarisaknad teisel ja kolmand 

korrusel. e · alaloo on ase lia u.d väga õrgesa , läbi kabe korru.

se ul.atu asse tera kaarelisae pa ·ti.kusae, .millel eendllV profilee

ri u.d ääxis n:i.n ,. sü a ·t pro.f:i..leeri tu. pal.estik:, keskel tõuseb 

p~tikut poolituv kannella ritud vahesamma , millele toetuvad 

ülal petikak:n· ra-. is tiku teravkasred • .K.aarpetiku. all on tugeval 

eenduv profileeritud ksrniis, mis toetub jõulistele, pikkadele 

viiel konsoolile. Pe ikut katab teravkaareline frontoon murtud 

nurkade a. Ta afaosaadi siseküljel on 8-ruudulised paarisaknad 

vaid alumisel ja neljandal korrusel, esifassaadi pööraiud torni

tassaadia vaid neljandal korrusel. õlemil juhu.l an neljenda kor 

rüse aknad kaetu.d ühendatud murtud froatooniga. 

Ka hoone siserU.Ilmides on rikkaliku.lt pseudogootika kujund 

tud detaile (aksed, paneelid, jms.). ~si~assaadi ~ evate aken

de a vä a suu.r saal asll. teisel korrasel hoone keskosas. Esineb 

ka kl ssitsismile omaseid pilastreid. 

'eega on eahoone väljapeetud pse11dorooti stiilis historit

sistlik ehitus (inglise ootika), ta on rajat d XI~ saj. Il poo

le keskel. ~a on. kasu.tusel min.hoone.a.a ja rahnldavas seisundis 

.!fõrvalhooneid on mõ · .sas1damikus vähe, nad paiknevad peahoonest 

sõltumatult, p gi äärtel. Olulisemad on: 

~..qivati on keskmise auttrusega õhukese krohvi~tt .... ba paekivihoone, 

illel viilkatus on pl.e.kkkuttega Ja lai2lt ü.leu.l ... tuvate räästa-

tega, 'Viil kaetud lai.a. tormilauaga. Hoone seinapind on esifa saa,..; 



• 

die liigendatud kõrgete teravkaarelis-te petikutega, keskel paa

ris kaksJ ocejärel järgnevad madalad, kahepoolega ja kalasaba

mllo trio laud voodric-a u..k.sed ning äärtel 'taas Uks kaarpetik. õne 

1äästa .J.l paiknevad laru.ed~d akn·d on küllalt suured, 18-ruudu-

11 • ~oone ehi u ao o dateeu·itud: 1884.a., t~ ed K.v.L. 

(Lilienf&ld t). 

~ eelmise hooner .. a samal joonel Oll õh ·ese krohvikatte a kõr-

ge paekivihoone, millel viilk s oma 1 ·~, ~leulatuvaid rääs-

·ai , iilus rä" stal 1 i tormil ud. u.ured nelinurkaed talli

uksed on. alase o.mus · i vooder se • Us e koh· 1 on lakapealse 

tuulu· usp.l.1ll pan.r1 i. V ks lakka viib ot~a.fass adi vii1us, tema 

kohal. on ü.maraken. Hoone Võib pärineda .. - s • lõpuveerandist. 

Talli ta . p oiknev ruudu.kujuliue hoovi kUl edel laudahoo 

~' mis kaasajal tüies ulatu oas · ü.mber ehi te. tud. 

~ on suur kuni 7 ha, kusjuures sellest pool ou veekoeudeks. 

Park on kujWldatud ouurejoonelise abaku.julise plane rin ga. 

Tema servaalal, snurel väljwtul asetsev pe&~oone on Umbritsetud 
• 

vaikeemata tiikidaga põhjas ja idas, sissesõidutee äärel 0 pea 

ristkülikUkujulissd tiic;id, lõunasse jääb kaks tiiki, mille t 

e elas asub väike em, ~õuna s nsa -väga su.u.r saarte ja p oolsaarte

g~ veekogu. Mõlemi tiigi piirjoon on vabakujuline. Tiikid va

hel t kulgeb maantee, mi::: läbib pargi ääre alo. 1 ii maanteelt kui 

sav.rtelt tiikidelt avanevad ~urepärased vaated erinevarakursi 

alt heledale v~jakul asuvale vertikoalse o~ientatsiooniga pea

hoonele, mis peegeldub veekogudes. Eriti meeleolukad on kaugva 

ted saarte vahelt, kuhu ongi orienteeritud pargi kujunduslikud 

teljed. Osa tiikide kaldaid ja saared on tiheda iatutu.avii iga 

pu.istuga. Samuti on ekraanina tibe puistn per ää.realadel. Pe 

hoone lähikonn~s on tiikido kallastel avarad a sad. Põhiliiki

d eks on ko trastsed (kujult ja ärvilt) kuusk j kask, pärn, on 

ka ändi, haaba, t e. Viimaseid eelkõige eahoone esiväljaku 

'~ 
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ümbruses. Eksoota on erakordcelt väh : õned ~lupuud ja hobu

k.astanid, Uk ilo.ld u.rocpa J chised. Kõikj, 1 on puude all rikka

liku.l t alusmetsr-t ja p(~o aid. i.Jaarte ve.hel esin b xaareildu., vaa 

tepu.nktideo. on püüee-laudu (vald ave~ t ka~ .saegsed). eede"1/6rk on 

vaiJ ~uju.line, reRUlaart. 

e .. i ob Rapla .ma.an.t.; el. 

on vai ette .~idud peal oonele. lee 

Park o.n r · ·atud XIX saj. lõpu"', kuid par i<."llt;l leidtlh vane 

maid põli puid siin aaunud tm.emast pargist. J? ar i seisund on 

Lea veeko ud ja t~ed on hooldatud. 

Kül<l talud viimati 1973 a., pild ista·tud lJ( .• j 1969. a. 

\~ 
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3 • õis (An ern). Rüütlimõis. .--.................................. 

K bil.a k/n, Sal ·Gaguse so hoo (Ha eri kihelkond). 

Peahoone on hävin~d (põletati 19o5.a.). Hoone 

et ta oli väike, tõena.oll. lt kiviboone. 

est järeldu.b, 

lfõrve~hoone ·d vll. oln~d mõisagüda:nikus p .-~lju: e;i s .. eä11inu.d ük

sikud. l'loo.ned e olnvd tJeotufl peehoonec.a· Olu.lisemad on: 

pikk ii ckor õhllkese kroh ikihi a maa- ja pae-

kivist ehitus, kus m;.. 1{iVi ul ~ub k.rohvipiun · • oonet katab 

laastu (jü_ cterniit) katte d poolkelpku s, millel külgfa saadi 

des lil1tne laudk~rn i~. l~sed aknad on kitsad, kõrc:red ja 6-ru.u .. 

duli ed. atusel leidub mõni lakW.tttL~, m e.; k a etud lameda viil

katu.saga. Ho ne keskel on väike, külgedelt klaasit~d eeskoda 

lameda viilkatu ega. I oones on üks van( . .rua<:>t ehitu perioodist 

säilinud man elahi. Ioone võia pärineda Ile s j. II poolest, 

tõenäoliselt saj. kes elt. 

Lau.t on rühmas mõne maj du.ehoonega, mis kõik varemeis VÕi osal1 

ära kasu atud äikest lautadena. Hooned on krohvimata p ekivi

ehitused, millest ühel on osa algaeet iilkatusest säilinUd, 

laastukattega ja iileulatuvate räastaste a. Aknad on kiillal t suu.

red. Hoone võib pärineda nx saj. li poolest. 

P " k ei v ., kirj .U.d emis t, ktmu selles sub 1~6erj il liDnu.ae 
-vare, mis on acvat d 1975.Q. koos atud arhitektuurimälestiste 

nillli.s tu sse. 
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4. AnA I 

Ju ru. lr/n, ahtra sovhoos (Ju.urn kihelkond) • 

. 
Peahoone on väike ühekor e kiVihoone tubade lcltakorrusel 

ning soklikorruse a, mis hoone · akü.ljel relj oefi languse tõttu 

üsna kõr • Hoonet ka'taD kat sekivikattega poolkelpkatua, .rnil.lel 

1 alt üleulatuvad räästad. Poelviilus ja ke risaliidil iil-

ka u.sel on räästaa äärista ud tormilaua a, toe tud kansooli e a, 

mille ots d on ku.ju.ndatu • Bsifaasaadis on tu evalt eendl.lV keSk

risalii t, milles sllur e sik. ee on ka tu.d kolmnu..rkviiluga ja viil 

katusee;a, mis madalam põhihoone katu.sest. Bäästastest m alamal 

kul eb risaliidi fassaadidel 1 , eenduv ja liht a profileerin

guga vehekarniis. Hoone kü.lgfassaadides on ki taas ahekarniis 

räästastest kuni 1 .cnee e:r m dal· al. agaf ssaadia hoone keskoe s 

kahe kaarakna kohal on see taas tõstetud räästa alla, on taas 

eenduv ja lai. Otaaf'assaadides 01 vahekarniis .krepitud. oone 

sokkel om~ kitsa simsi. 

Aknad otsafassaadides ja ta akü.ljel p · knev võrdsete vahe

d ega, esifassaadis on ka rUhmitatud: keskrisaliidis on ahel pool 

peaust, kwnmalgi pool llks, risaliidi kiila d 1 ükso Ka tiibadel 

paiknevad aknad 011 eraldatud p aarisaknatena. Põhikorruse elolad 

on s~ured ja kõr ed, 6-ruudulised, tag fas aadi keskel on kaks 

aken seejuures lame a e kaarteg • Poolviilll kaks akent on väik

semad, 6-ruudu.lised. Ka esifassaadis kahel pool keskrisaliiti ka

tuses paiknevad 2 aken·t; ja ta afsssaadi keskosas asuvat 2 aken t 

on poolviilu akende suurused, kaetud viilk~tuetega, illel iilu

rääetas tormilau d. Katusakende äljaehituste nurgad on kvaader

lõikeliste kattelaudadega, ülanurgad on seejuures laiend tud. 

Al sel t oli katuses äärtel ka ü.ksikud väikesed lakaa.knad, kolm

nurkse kuju a. Kenkrisaliidi viilus on kolm kitsast pilllakent, 

keskmine kõr em. Katusel paiknevad sümmeetriliselt 2 jõulist 

koratnapiipu simside j karnii ideg • 

1( 



Peauks on kolmeosal.1se tab: eldise , kus j l:UU·ea ke kmine 

tabvel on ki taas. ü.l. mine ä. a kõr e. Uk e ees on väike podeat, 

ku.at laskub õ:r e,· laienev kivi ·repp, p~iratad a ~eliste 

ääriste a. Uks obal on metalllat vä la arikat-us, mille vii-

luväli on plekiet äljalõiga·tu.d a.Zuurse ehispitsiga {taime o

tiivid, spiraalid), rääst ~ ääristatu.d samuti lih sama ebispit

siga. Eeifa~aaaeil aiknes keskrisaliidist vasemal algselt 

puitrõdu, mis hävinud. 

Hoone võib al sel pärifieda XIX saj. keskelt, omades ilm

selt klas 1 sis liku ~ jund ae. Ta kanna as 19o5.a. n· g ta s-

tati pr egusel ku'ul e re ol talooni. Hoonet kasut takse 

osaliselt ühi .... el~~, ta on rahlllda a seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, nad paiknev d osalt peahoone a 

ansambliliaes rühmas, osa aga pikas reas sissesõidutee äärel. 

Olulisemad säilunuist an: 

V itaeiamaj,a on ahekordne pikk krohvi tu.d p ekivihoo e, mis 

kaetud katusekivikattega poolkelpkatusega. Sellel murd jk s 

ja profileeri tud eenduvad räästa ning viilk l.isid. Omab vä -

seid, 6-ru~dulisi aknaid, poelviilus o amuti väike lakaak 

Hoonel on kaks väga assiivset antelkorstent, illel kors . a

piip lõpetatud karniisi a. Hoo e on tõenäoliselt XIX saj. I 

veerandi õi veel saj andivahetu e ehitus. 0 a temast on ai ss 

langenud .. 

Kelder on maasise.ne, kaetud kõrge muldkeha • Omab paekivist 

krohv ata ukseportaalit mis kaetud vä a lameda viilu a, sellel 

ki taas eenduv karn.iis. Uks on kõrge kaarsilluse a, avas ugeva-

te pruaeidega ukselen d. 

lest. 

itus võib pärineda XI saj. II poo-

______ moodus avad pikliku sisehooviga kUl edelt hoonest ud 

rü.hma, kus domineerivad kaks paral.leelael t , asetatud paekivi oo-



• 
net. Ümberehitr:rW.d ku.ju.l alles ü.ks. See on pikk, viilkatuse a 

kaetud ehi~us, illel katasekatteks laast, räästad üleu.latuvad. 

Hooned võivad pärined XIX saj. keskelt. 

Tuulik on õ'ukeee kr hvikihiga kaetud paekivist hollwldi tua

lj.k, mille koonilia es kehl:ts kolm korru.~t. Säil WlUd Vt:1id mti.ü.rid .. 

Väikesed ruudu.kujulised aknad asuvad ükstei~e KOhal, on sisse 

mü.ü.ri tud tugevate Pl'Us lengideQa.. 

keskelt. 

tu ~;t võ ib päriaeda XIA saj • 

Ai t-.möldri.ul~;t;ja on ühekordne ehi.~"us, mil.le algse, vane.m· osa 

moodustab õhllkese kr oh ikihiga kaetud paeki vihoone. Kaetud Vi il· 

katuse at ki:1·L"teka eter.u.iit, millel ü.leuJ.atavad rä.ästad. Hoone 

esifassaadi s on k bel ' pool kit as·l; ja lameda kaarega kaetud 11st 

üks suar ja kõrge kaare petik, millest ühes on st.ilu.nad algne 

väike, 6-ruuduline aken. See ehitusosa võib pär~neda XIX saj. 

keskelt. 

Tgll on pikk krohvi tud paekivihoone. mis kaasa.j al oluliselt tim

ber ehitatud (lame viilkatlls, suurendatud aknad jms.) • .Aknad on 

asetsenud ühtlaste vabede a. Hoone VÕib pärineda XIX sajandist. 

Kuivati on äike, kuid võrdlemisi kõrge kahekorda• krohvitud 

paekivihoone, millele otsafassaadile ~aotitatad väike. lõhutud 

ja krohvimat maakiVidest juurdeehi tus. Hoonet on algselt kat

nud poolkelpkatus~ mis koos juurdeehitusagu rekonstruearitud 

viilkatuseks. See on laastukattega, vanal osal ki ~aste astme

liste räästakarniisidega, uuel osal üle latuvate räästastega. 

Vähesed aknad on ruudukujulised, kUid omavad mõned ka lamedat 

kaareiJ.lust, raamistik 8-ruudnli.ne. Kuivati esiküljel on kahe 

arkaadiga sügav u.luaJ.une. Kaar d on kõrged ja toetuvad keskel 

nelj atabul.isele talb ale. Hoone alune on osal. t kellerdatt\d. 

Soklis on avad kõree kaarega sillustega .. Uksed on kalasaba-

mustris laudvoodriga. Hoone vanem osa Võib pärineda XIX eaj. 

III veerandist, liide u.d osa XX saj. algtlsest. 
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_!! on pikk tasakaalustatud proportsioonid ga massiivne paeki

vihoone krohvitud seinte~a. Oma katusekivikat e ·a poolkelpka

tu.se, millel ·"lgf ssaad ·des ja pool ii ilu kelb J olmnur a all 

kitsad pro:fileeri \IUd r··ä teka:vn:iisi<l. Aknad on ldt saate horisan 

taalse e piludena, mis si. sa ü.üxi tud pui tle id ega. Hoone võib 

pärjneda XIX s&j. alg~sest. 'ed on hilje (ilmselt XIX saj. 

II poolel)pikendatud mooala juu.rdeal. tu.sega, mis krohvimata p e 

kiviseint ega. ja vii~katuaeg~ (katteks eternii t), rääs ad ki t

salt üleulatu.vad. 

:.l aj J::irjeldamist, e t on l..tilitatud 

1975 .. : ... kood~at:u.d e.r.hitekcuurimälastiste nimi•.tusse. 

Park on väike ja väheste pu.u.d egru.ppid e a avara ilme ga. Esi väl

jak on regu.J.uarne. Peahoone keakteljele on suunatud masnteelt 

sirge ja pikk allee, mis enne peahoonet moodustab .korrapärase 

nelinurkse rin tee, selle nurkadel sisekUljel de~oratiivpõõ

aaid, välisküljel tihed~ates vabades rühmade puid. Hoone ta a 

on laskuva reljeefiga avar v~lj~k, tihedam lt on puid vaid hoo

ne otstel, mis eraldavad esi- ja tagaväljaku t. Liigid on põhi

l:Lselt kodumaised saa%', pärn, vaher. Pärna ja saarefa on ka 

allee. Pargi seiaund on halb, palju on hukkunud puid ja risu. 

Park i'unktsioonita. 

Küla tatud ja pildistatu.d l97o.a. 
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5. IDAPERE ~.u.a ·tlimõis. 

Lelle .k/n, Eidapexe 6-kl. kool ( Vandra 1ht;lkond). 

~0.,2!;! on hä inud, tema kohale on kodanlikul perioodil püsti 

tatud kahekordne puidt1st uus koolihoone. 

i ümber, enamiku Umber ehitatud. Oluli ad on: 

mis 

aet..ud lame<.:.a laastu al;tegu poolkelpkatiusega. Sellel laialt 

ü.1. e ula t.u. v ad ilii ein~ cm -vooa.erdatu l'õhtlaudade a. 

n.;.d o ... äi ~ ~e ju i~s · d, 6-I·u.udu.ll.s , ümbri"'setud 1 ade 

vro·ileeritu pi~x d lau ude~. Kors apiibtld om vad simsi, va
hevöösid ja karniise otsal. Hoone võib pärinad XIX saj.keske 

~ ( '?) on väike krohvimata aa- ja telliskivihoone, mis oli 

käetud poolkelpkatuse a, pool iilud laotud tellistest. Omas 

profileeritud tellisekarniisi räästaatel Hoonest säilnnud müü 

rid, ta võis pärineda XIX saj. II poole keskel • 

ali ts . .,j amaja (?) on ühekordne pui thoono laka t lb ad e a hoone 

otstel. On kodanlikul perioodil täies ulatuses rekons rueeri

tud, algr.e võis pärineda - X aaj. !I poolos·t. 

Park on väike, kuni 1 l a, ta on lih sa kujund. usega. Peahoone 

ette jääb rin teega kujw1da t1d esiväljak, ku.hu juurdesõidutee 

suubub diagonaalsel pargi nurgal t. ii V'aljak kui ka teda ümb 

ritsev pargiosa on lii endatud vabalt paiknevate puudega, kus 

esineb pu.uae kõrvutamisel kon~rasti. Parki piirab suur läät 

puu ja sireli hekk. Li1 1liselt vaene, põhilia lt pärn, aher, 

amm. Rin "\\äljakus leidub hiina papli püramiidvormi, hobu.kasta

nit, euroopa lehist, 1r a seri nulgu, a1ber1 nulgu, saarvahert, 

elupuud. On k dekoratiivpõõsaid, er1ti enol·id. Peahoone ga 

avar aas tii &. Park on he s seis 

Külastatud ja pilõ. is ta. d 1 6 9. a. 
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6. llAGUDI mõis (lia ud). Hü.ü 1.1 öic . 

t 1~ k/n, itsuri i nim. sov oos (Rapla .k·n lk nd). 

Peahoone on 1...··vwu.d, säilin d llliitirid. oone o.t.. u.u.r kahekordne 

ki.vihoone, ida kattis lame kelpka·tu.s. uellel 0 kit ad sügav 

p:r ofileeri u. rääut~1 :u.~J: iioid.. lioone s inupinncs.a J.iigend atud 

lt.i"ade 1.:..-·ec.a·=~c a. ur udel ase cvud nu..cgalis cn:id, esifassaa-

dia on peale welle iihe akn laiused vüga ta a ihoidliklllt eend~ 

ld l:iilg- jo. ket1kris ii' id, mis aam ti m rkeeri tud liseenideg • 

'u akUl"el on nlj mark e •tt1, · n lt lill ri li.did. Almadon 

piirctu.d 1~ . le kroh riä=·r·· teg"". Es:.fass ~-iiis . oone keskteljal 

on 1-es isaJ.iid · ,. ;.11 kõr e kam-cg uVaha pe&u.k t tei el korrll-

sel oam su une, kuid profileeri ·Ud äärise a uks-aken rõdnle. 

,,ell akn~ kohal pailm s a.rem suur raidpl t k· ~e vapiga, mil

lel'3t Uk kuulus ->To Y..r '"'ensternile. apiplaati (asub ahtra 

muuseQmis Juurus) Wmbritsesid reljeefsed voluudid. Vapiplaadi 

all on eenduv profileel•i tud raidkarniis. Uks-aken tema all oli 

ercelt eravk· arelin • Hoone põb. orruseks on teine korrus. 

Alu.m1se ko ~ e aknad on pea ruud .k.uju.l.ised, olid seejuures 6-

ruudulised, teise koxru e aknad on kõrgemad, olid samuti 6-rllu

duli~ed. Pisaliitide ahele jääb sifassaadis p eakorru.sel 3 

?õrd se ·e ki taa te vaheä.e a en , alakorrusel keskmine pnUdub. 

Katu el olid vazem s·* eet.rili elt 2 äikes se antakent laka 

v lgilstami.seks. Ta a:fa ad on täpselt s a akendesüsteemi a, 

vrid sii1 alakor.ru el puu.du.v~d c.;.k.n. d ou antud petikakendena, 

lteskti;:ljel ;9aiKn::.vad u.ka (clakoz.~.·usel) ja ks-aken (ülakorru. el 

ei oma ka6.I'&V&si1. o:tl pärut1e o k o afa s .. di akende pai 

t s. E nii as s· i s on p au ts el säilinud ll1. iku une ekarnii 

See an uurepäl"' 1 b okne pr ei il eer tud l inj as kaar. Ukse ees 

on lai betoonrõdu XX s· j. cl usast, ille laia ja lihtsat kar

niisi ~ann ad 4 etoonist 8-kandiliat sammust aoaku.seg • Alg-
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selt omas rõdu metal.lrinnatise, .mis paiguta"bld 8-tahu.liste tul-

pade 

mis 

r11s 

ahel • Ka tagufaasaadis paiknea kahekorruseline palkon, 

külgedelt klaasi ud, lai·s esiküljes aga avatud. Esiman kor 

omas samuti 4 8-tahulist betoonsammaat, millede vahel oli 

ämark&ar, teine korrus aga o a saledaid 4 puitsanmast~ mille 

tugikäppade vahe oli täide d äabloonlõikega pui tehispi tsiga. 

Palko it kat·is madal viUkatus, mille hari ühtis hoone rääata 

Pui ttulpade vahel oli edatest pui tbsllustri tea· rinna is. 

Ioone s1 seru.u.mid on aui'ila aed. Peaukse ta a on alllillisel 

korrusel avar eatiouül, ku teisel korruse e viiv repp omas 

ballusti·aadi. KOt)l al· l'L'ils, v.u. vesti iiul.l., on võlvitud serv-

. oonegu rist õlvi ega, mida kanna ad al ' , ku.id maasiivsed 

nelja· ahulised p~ilarid. Hoonea o kaks sümmeetrilise~t paieuta

tud man~elkcr tent, mille a seosta-ud ahju.: e suitsulõõri<i. 

or·stncpii ud on vahev··öde ja ke:rniisii.lega. 

~rem leidus hoones (1962.a.) veel kaks apikiV1de ~r~en

~i, il elt von B~stram ja on Budberg. 

oeega tu..leb hoonet lu-eda varaklassitsi. tiikuks ehituseks, 

milles veel paljud detailid ja lahendus barokne, ta võib pärine

da XVI I II poole keskelt või IV veerandist. Langes sisse l95o. 

aastate lõpul. 

õie as keskmisel ar L1 ., paljud neist hävinud. 

n onete põhiosa mo . vC!t~vad peahooneca seotu1 Wl ambli esivälja-

k•- ää:.rt~l. Olulisarn:..t~ ~äilinu.ist on: 

A:t:t-ltu vati- suu.r Ja m osi vsete proportsioo ~d.ega krohvitud 

paeki J..twone, mi~ kaetud ·· el .. ntes ~ kõrge!!la po e pkatus ga, kat-

"tieks 12.Q.st ( o alt cterui1. ) . .L{äästad on vä a it s alt iUeula tu-

v·- • oonc csi:fm.m· udi r~:Jkel or .. 3 u.r ad.diga kuu.riatu sttgava 

u.lualt;ise ees. ar d on kõrged ja leia-, toetudes kandadega ma

ala tele ja võrull)l!lisi sal~datele t;tme.r ... tel.e am.mustele ( 2 tk.), 
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i el iil~l · uaku.a ja ehl..iiu. ~as sa i tiibadel on lameda ka -

re a uksed ( l ü.mb er hi ta d), millel k.al as ab us1iri laud o oder 

Sama ueused on ka ulualuse uksed. Otsafassaadis on kuivati poo

lel samu"' lamed· ·are a su.htelis;lt suured aknad, 8-ruuduli

s , poelviilus u a hili e lak u.ks, mis k etu.d kõrge kaare a. 
7 iline ko on õr , 4-tanu.J.ine in · s si ja kar-

niielde a. öee stJ.il 1~ hoone võib äi·in d i algselt XVlii 

s j. lõpust, 1.-ui va t;i on si se eh ta:tu to ~~· olis<;;l t saj. 

1a11 (?) on paekiVlhoone, mis mas poolkelpkatuse. sifassaadis 

o i karu:is u. 6 a alualu.ne :fassaadi keske . Säilunud ainul mada-

lad ar ea. Oli ilmselt elmise a iiheealine. 

b!§:landushoo.g& esi valjakuJ., !:lille varemete järg algne f tsio 

raskel· määr ata • oone on ühekordne aeki viehi tu s, ille esi

välj ule suuna ud assaadl. keskoau on poolringiKtljuline lai 

eeu<l .. 5 .J.les on 4 sa vat petikut, Illi~ "ue-cu.d ~rge kaarega, on 

aeeju.u.r'"'s kitsacL Petiku es OJ."l nel nurkseid clcnaavasid .. Hoone 

vis pä inedas ll.ti VI I saj. lõpt1.. ö"'.rOk"•ost "'nsamblist. 

Laut on nuur kroh a e va lõbu ... ud m.' t.ki vi es ussi i vne ehi us, 

mille avede kU.ljGd Jt.. nur .. ~ l' otu.d paokivist, seejuures h bu-.. 
vat e plokkid .nu. 1 oono t .1':.<.! ·eev pool, lpkatus on tileulatuvate 

rt:.üstu .. teg..,, l:u:~'tek c .... erniit, pool "iilud on rõhtlaudadest. 

Avad on la."lledate lt<.n:rtcc-a, al ::rl nceju.u.res "\'Õrdlemisi suured, 

l• •ed~d jt.. 8-ruttõu.lic:ed, J;.aikncvod ül ... laste cl edega. Hoone 

võ:i.b pürineda :J._., saj. ahetuoe piirilt. 

Far on keskmis auuru~e a. Omao re•ulaarse-ilmelisa esiväljaku 

ja avara äljaku ta....,ak.üljel, .mis vaba piirjoonega, toetub a·· a

vuees Keila jõele. sivälj akule on au.u..natud sirge, i tme kilo-

meetri pikkune allee, mis W.'dub hoone te ril: i s ri s. Et 

mõl ad väljakUd o 111 endatud aid vh.he " p· aste a hoone 



sein e lla.Tcs, siis on pecili.oon.e mõlo ~d fu~suadid vk.:lju 1 "tele ava 
tud, C wS fass<...a ~id ahep istuea suletud. 
Jõeäärn e P'- r._iale on väg~, ihe, vabakuju ise met apargi aadse 

ilm s e ...... Põhiliselt on J: e.: is kcdu.m i c-~C l J e i : i,tJ , ku.uek, 

aher, ärn, !'ik.lctiik lt sa ":'t. R' khl1i·:rJ.Jt o. p#-rgi alt1st tihen 

sule-

'Pexe;i T2r.:-.v as on mäleetu.s ·vi .A.J .Kru...:en[jt<=>rn_. e ( 1770-1846), 

millel pU.:!:jel·-eva k tl jutis l;.mJr ljeef' s. 

Parrl seisu-<... on tl. a c;;õlb, ta 011 m:-.J::t jäetud ja võs stunu.d 

' 
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7. · mõis ) • IiUtlimõis. 

·· j amaa lr/ , •Ta u.j a•• kolhoos ( ärj aa kihelkond). 

Pe on häVinud • ta põletati 19o5. ~. Säilinud on :frac;men i-

den ü.ü.re ja mõned ta.a ta u.d ehi tu.sos • oone oli vä a suur 

kahekorrus 1 e kiv1ho e, keskrisaliit ko ekorruseline, omas 

ka ju d ehi usi. oonet ttt dkel katus, mis as tugevalt 

e duvaid ja profileeritud räästakarniis • Hoone sifassaadi 
' 

oli kesk- ja kü.l,;risal1idid, keetmine neist kolm kordne. Kõik 

nad olid ka tud kolmnu.rkviilu. e • Hoone õhikorru.sek oli teine 

korrus, k11s v,·· a kõr ete 6-ruudu.liste akende kohal olid eendu

vad prof il eri tud si sid • Alumise korruse aknad olid vaid vähe 

adal ad, amuti 6-rnudulised. Keskrisal11di kolmas korrus o s 

r11u.dwrujulisi j Väike m id, 4-ruu.~lisi sid. Iga akna vahel 

oli pilaster kor to e kapiteeliga. Ho e oli kellerdatud. 

Hoo.ne ~is pärineda XVIII saj. lõpust, olles varakl si t

istlikus stiilis, mid t··i dati XIX saj. al.go.ses klassi tsis tli 

s stiilis. 

Tema paremal t11Val oli pikendu.s - ikk t v aed-triiphoone 

mis teat val määral ü.mberehi tatu.J. t säilunud elamuna tänapäeval. 

irllphoone esikiil oli varem klaasi tud, nü.üd on ta ehi tatu.d made 

1 ks, villkatusega kaetud hoone s. Tr" iphoone keskosas p · .kneb 

kahekord e o a, mil.lel säilunud osa algse t seinapindade lii en 

dnseet. Ehitus on kaetud kelpkatusega, katteks eterniit, illel 

tu.geval t eendu.v ja lai profileeri tud räästa.karniis, selle all on. 

hammaslõige nin weejärel ri lQü.fide riis, mis oe b 1· 

le proftleeri tud Vööle. Vi st to tavad i a akna v el ja nurka 

de~ 4 laia pil.astri t. N e ed lõikavad korrus te ab elis t laia ja 

ker elt profile itud ööd. Sellest madalamal an alakorruse sei

napind pilastri te · el rusteeri tud. Kesktelj el paiknev ukse 

kohal on tei el korrusel äilunud üks al e aken. S e on e ruu 

du.kujuline nin ema kohal n seina ind dekoreeri d stakist 
~0 



kraater aa i a ja lindi a, mis .meen11tab meandert. Se ga on k 

talveaia keskne osa klassitsistlikus stiilis, pärinedee ilmsel 

.nx saj. 1 poolest. 

"'rvalhooneid on erakordselt alju, n on aeti peahoone a 

seo d aumbliliselt Või moodust v ~tsiona seid rühmi, 

õned neist mõi asadamest võrdlemisi kau el. Olulisemad on: 

Va1i sajamaja on -võrdlemisi suu.r ühekordne .krohvitu.d paekivi-

ho e, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkat11ae a, tteks 

eterniit. Omab kitsa enduva rääetakarniisi. ad paikne ad 

ebaühtlaselt, on keskmise suurusega ja omasid al sel t ilmselt 

6 .r tu.. ·tsa ukse kohal. on lihtne val ik 6 ruuduga. oone 

-võib pärineda XI saj. I poolest. 

(?) on sissesõidut e ääre , keskmise su.uruseg~ 

krohvi u.d ki vihoone, mis kaetud seintest kõrgema. poolkelpka u

se a. Sellel poolviilu kelbakol.mnurga all ja esifassaadi kiil -

r1saliit1de kolm.nnrkviilude ü.mber lai ja eendu.v, profileeritud 

karniis .... saliitide kolmnu.r viilu. karniieis t al al o esi-

kiiljal veel 1 i pro:llile ri tud õö. Risaliidis pailmeva kahe

poolega ukse kohal on lai eenduv ja kergelt profileeri tud simss 

KUl isaliitid vahel o taandatud seinapinna kohal eend~v rääs 

tas, mille alla moodustab laudkattegu lae a u.l.ualune, ku.hu tüa

tu.vad kitsad 6-ruudulised aknad. Hoonet võib lu da kl.assit

sistlikuks ehitaseks, tõenäoliselt nx saj. algu.sest. 

it on keSkmise suuruse a, ku.id massiivsete proportsioonide a -
kivihoone, k.rohvi tud pri tskrohviga. Hoonet katab seintest ub-

1isti kõr m poolkelpkatus, millel laudkarniis rääetaste all. 

Ka u seka tteks on laast j a tõrvapapp. Hoo e nur ad, pool viil.u

alune V"öõ ja pool iilu. rääst alune on krohvisse silutud laiade 

val endatud vööde a, .oi.s meenutavad ahe'V'ööd, nur aliseene. 

u.r ad on ühendatud kaa.rj 1 ia se endiga. Seinapindadel esi-

1/ 
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neb (otsata saadis) barokseid silutud krohvitahvleid k arjalt 

sisselõi atud nlll'kadega. Hoone esifassaadi keskel on kehe 1 a 
. 

kaarava a ulualu.ne, mille kõrge kaare a eilluste kannul toatu-

vad profileeri tud talu.mivöödel kiil seintea ja keskel asuval. ma

dalal nelj c:;.tahulisel piilaril. Ka kaared o a ad lameda k:rohvi

ääriae. S ga o hoone bai1Dkkstiil1s ehitus, is VÕib ärineda 

veel XVIII aj. II poole keskelt. 

Lau. ta.sid on mi tm.es eraldi r.. s. 

Vanemad lau.dad on kaks pike at paralleelboonet, mis otstel ühen-
- . 

datud adalamate abiehitastega nii, et moOdu.atab piklik sisehoov 

Laudahooned on Ubetaali ed. Ho ed etu.d seintest kõrgema pool-

kelpkatuse a, millel kitsad eenda ad rää.sta- ja viilu.kar iisiä, 

katusekate on eterniit. Seinad on õhllkese krohvikihiga.. Alolad on 

omapärased paari ti liidet d, ru uk.tljlllis • Hooned VÕi ad päri

neda XIX aj. I eerandi st. 

Uued laudad moodustavad suurema. rühma. ho eid, mis p ekivist 

üüride a, kaetud õhukese krohnkihi a. j aldaval t nilk uste-

ga. tlks nuumhärja lau,:t._(?) on pikk krohvitu.d pe.ekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatuse a, katteks eterniit, 

räästad üleula uvad. Poolviil on ooderdatud püstlaudade a~ Ak

nad on äike ed, lam.ede.d. See laut VÕib pärineda XIX saj. keskelt 

ema j uu.res paikneb !iinaköögi vare, e oli paekivist hitus. 

Selle hoone juures oli ilmselt kasu.tatu.d p · ekivist ümarsambaid, 

mille f'ra ent hoone varema juures leidub. 

Töökod (?) on keskmise suurusega kr oh Vi tud paekivihoone, mis 

kaetud viilkatusega, katteks eterniit, omob üleulatu aid rääs

t id. ema alesed aknad on suured, lameda kaarega, 8-ru. dulised,. 

õ ed ka Väiksemad. Hoone Võib pärineda nx saj. lõpllVeerandist. 

Kuivati on keskmise suuruse a pri tskrahviga k e ud p ekivihoone, 

millel viilkatus väga kitsalt üleulatuvate räästaste a, k tteks 



eternii t, viil on pü.stlaud d est. Hoone VÕib pärineda nx s 

II poolest. 
• 

Töölietcmaja on keSkmise suurusega krohvi d paekivihoone, mille 

poolkelpkatus o ab ü.leulatu.vaid .räästaid, katteks eterniit ja 

laast. Hoone ü.htlaate vahedega pai tatu.d aknad o keskmise su.u

ruse a, 6-ruudul.ised. Ehi tu.s õib pärineda XI saj. I pool.est. 

Küqp on väga pikk krobvi ud aekivihoone, is kae d s intest 

kõrgema v.iilk tuaega, katteks eterniit, räästad üleulatuvad. 

Viilu.d kaetud p\is laudada a. Kiil seint e kosas väga laiad vä

ravad. Hoone võib pärineda XIX aa.j. II poole keskelt. 

T'õölis tem ja on pr1 tskrahviga kaetud paekivihoone, keskmise au.u

ru.se a nin kaetud kelpkatuse a, millel olnud lihtsad l rdkarnii 

sid räästastel. Aknad on ?dikesed. al aelt 6-ru.udQliaed. Hoone 

VÕib pärineda veel XI saj. algusest. 

~iiphoone aia ju.Qres on äiksem krohvitud pae- ja telliakivi

sein ega ehitus. mis kaetud osalt iihepoolse kalde a katuse a, 

teisel poolel paiknenud klaassein asendatud uue katuse a. Ehitus 

Võib pärineda XI:X: saj. lõpust. 

a.J..l (?) on pikk, krohvitud paekivihoo e, is o ab otsal eluruu

me. Kaetud ~ astukattaga ja iileul.atuva e rääatastega k tu. ega. 

Hoone üks tiib on kergelt kaarjas. Aknad on paigutatud alluremata 

ae pet1ku.tesse, mille ülaosas väikeaed 4-ru.udulised aknad. Kits 

välgmj.kuga e~u.ruu.mide uksel on kalasabamllstris laudvooder. Hoone 

"f()ib pärineda nx saj. I poole keskelt. 

Rehi on erakordselt pikk krohvi tud paekivihoone, mUlel ühel ot

sal kiitteruwn, keskosas aga tll eval t eenduv tiibehitua (ait?). 

Hoonet katab kõrg kelpkatus, katteks eterniit, millel üleulatu

vad rää.sted. Kii ttaruumiga otsal on väikseid ruudukuju.lisi aknaid 

Kors en on eale, ne~ja ahu.line telliskivikorsten iJnsiga. Hoonet 

on kassaj al ula u.slilml t rekonstrueeri tud laudaks. Algne ehi s 

v"J 
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õib pärineda veel XIX saj. I poolest, kUtteru~ sisseehit ine 

on hilisem.. 

ooncltatema.ja sissesõiduteel mõisast ärjam.aa suunas lõhuti 1970. 

a-te algul. Hoone oli suur krohvitud ühekordne kivihoone, mis ol 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatuse a, atteks S-kivi lauda~u

sel. Omas kitsaid, pro~ileeritud Vi1lu- ja räästakarn11se. Pool

viilus oli suurem segmentaken, põhikorrusel aga kallalt suured 

ja kõr ed 6-r u.u.dulised akn d .. Katu.s a.. ol.id mõned ~gscd massi! -

sed koretnapiibua. V"õöde ja karniis:i.de a. 

oonakatemaja {?) mõisasüdamest Kasti sutma.s l,o km on väga suur 

ühekordne paeki ihoone, k.rohvi tud seintega. Hoonet katab väga 

kõrge kelpkatus, katteks eternii , llel kitsad üleulatuvad 

räästad. Hoone esi:fas aadi keskosas on kahekordne 3 aknavahe lai 

n e ehi tu. so , mis k etud koJmnu.rkvl.ilu a. (pui tvoodriga viiluv:'li) 

Viilu ja räästaid ruamib lai proi'ileer:i tud puitkarniis, mis esi.

~ aasaadi s toeta ud nelja rusteeritud pilastriga, narkmiaed seejuu 

res nur apilastrid. Ka ho e pare al tiival on tagakUljel tiib

ehitus. Hoone aknad on suured, 6-ruudu.lised ja kitsaste kroh 1-

ääristega, kuid ilmselt ei oJ.e al s ed., vaid pärinevad hoone re

konstrueerimisajast rahvamaj aks. Hoone võib al aelt pärineda vee 

XIX saj. I poolast, keskos võib olla rekonstruee.ritud his orit

sistlikus stii~is juba sajandi lõpuveerandil. 

A!1 e61mise hoone_ vastas on väike õhukese kroh ikihiga maanteele 

svtm.atud o teafassaadi a ehitus, mis kaetu.d viilka tu.sego, katteks 

eterniit, I·äästad on kitsalt tileulatuvad, viilus kaetud 1~1ade 

tormilau.dadega. Hoone otsafassaadis on seinapind taandatud nmg 

viilu. all ulualune toetub külgedel külgseinte pikendusele, ke -

kel aga kahele dosk ana orderi samb~l Seega hoane matkib unt-

templit. Viilus on väike 1 e ja 6-ruuduline aken, mille kohal 

r · id~iviplaat ehitusaastu Q: 180?. 

d usega. 

ks on kala abamustr s vooder 



Park koosneb kahest suurest iseseis7aat par 1st, mis lahutatud 

maantee a, samuti omab mõis suure parkmetsa. Sissesõidutee, i 

al ab ärj amaal t, on ä.ä.ristatu.d al l võimsa lehise, tamme ja 

pärnaallee a. ee läbib .metsa, mis kuju.nd atud tee äärtel park

metsana: taas lehis ja tamm looduslikt.ls m taas. ammi an ka loo

dualikult. Sissesõidutee mi me kilomeetri pikkune. Tema al~

ses paiknevad kaks pea. kuubik'Ujuliut suurt e;raniitplokki, mis 

puhtalt tahutu.d monoliidid, om vad katva la di all kitsa karnii 

si. 

P ar g1 e aime se o a mo u.s ta:b p e &hoone~ ., r 1 ta e park, mi s 

hoone ees omab väga suur e ringteega piiratud väljaku. See liigen 

da ud vaid mõne lehtpuurühma • ·· ä.realadel on tih puuderinne, 

s uti on pu.udega piiratud vä:.Lke tagaväljak, ku.s jälgita ad ka 

regu.laa.rse ehisaia kujundid elupu.udest. odwnaiate vahtra, saare 

kuse · a tamme kõrval on eksoote: palsam- ja siberi nlllg, hlbukas 

tan, valge mänd, mä i vaher, euroopa ja vene lehis, viirpWl. Eri

ti ilmapaistvad on 2 uroopa lehist, kõr s 41 m. 

Pargi teise osa moociustab eel.misest suur·em, iile tee aseteev 

vab aku 'a.line pargiosa., mis plan ·eri tud vaba kal.daj conega keeruka 

ii isüsteemi amber. Tiigid moouustavaü kanaleid, poolsaarit saa 

ri. Tiikide kallastel on vä~ksemaid välusid, kQid üldiselt on 

siin puistu. tihe, mis ieoleerib selle parg:l.osa täiesti isesei -

vak, ümbrusest sõltuma~s alal~ 'iik1del on jälgita ad illa

l~ohud, samuti nlgne looklev tecdevõrk. Puis tll on samu.ti vab akuju. 

lises paigatuses, vald vad kohalikwd lii id, eelkõi e saar, I -

tutusviis on välud e ümber tihe, kohati on allle-us suurendatud 

puistu alusrinde tihcndamisega dekoratiivpõõsaste"a, s.h. ela-

te a (pihl.-, tara-, põis- ja paju.leheline enel- ) ja lu.memarja 

ning baj as iiniga. Teedesa teem seob rin teede a kogu pargi 

su.letud süs11eemiks. On jäliitava.d teed ti ide allas el nin 

k euu.re rin ina pare,i äärealal. Peahooneni vii per 1st vaid 

iiks ee. 



Uhe~ tiigi ääre on VÕrdl . .rnisi suur 2argi.maj~, mis eenu

tab k beli·!;. Hoone on õhukese krohvikattega paekiviehi tu,s, mi 

o ab -võlvitud lagesid ja kUleedal ter·lV.Kaarelisi aknaid, esi

fa ".uadis samuti kaks mi. · te uurt teravkaareli t uct. Hoonet ka 

1::. viilka tu s, .mill aba varjab hoone otaai ss aa i ette pü.at ta

tud kõrge sein, mis kae-tud horioontaolse karn1isig'"' ja laia voö
~ elle all. Sell seina taha moodustuva ulualusa es on 2 väga 

kõr et teravkaarelist &Va, :mille ko.arte kannad äärtel toetuv 

profileeritud talu ·vööle, kesk l a kõreclc do&kaana orderi 

sambo.le. See a on kirjeldatu.d templilnadne su.ur par ·hoone h ·is

toritsiutliku~ stiilis ehitus, kus kujuneuses kasutatud pseudo

_ooti lemcnte. 

Park on üldiselt halvas seis dis. Tiikide pargiosa on 

pUUtu.d os&liael t taastada ja hooldu.da, puu.d.ub :funktsioon. 

Kü.lastatud viim ti 1974 •• , pil:listatud 1963. ja 197o.a. 
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8. HÕREDA mõis (Höl•del). üü.tlimõia. 

Ju.uxu. k/n, .. tra sov oos ( Juu.ru kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, sest mõis on lülitatQd 1975 . a . koos

tatud arhitektuurimälestiste n~ietusse. 



9. .. RGL.A /Hä kkü.l.v' mõis (Hö.:rkküll). Rttü:~lirnõis. 

Juuru k/n, Hä r gla e.lgkool (Jau.ru ldllelkond). 

Peahoone on su.u.r kahekord kivihoone peakorru ega alumi el kor 

ru.eel. lloonet kc..tab lame elpkatlls, t.a eks e t r n iit, mil.lel tu. 

geval t eenduv .räact~nrniis, mille all profil ... I'i '"ud karni1s. 

i st kWli o, 5 m maduJ.runal lai profileeri tud V'öö. Hoonet 111 en 

dab ainult esifassaadis jõuline sammaspartiku keskteljal läbi 

kahe ko:rase. Porti~uo on 6 ühtlaste vabedeg paiguta~d kompo

siitkapi· e lidega ( voluudid, munaV'dö, helmesnöör jms.) ja baasi 

ja aokli a samba a, is toetav laia peakarn·iai. Selle karniis 

ja vööd .kordavad oone Karniiside orme. Portikua on krooni tu.d 

lameda kol u.rkviU a, illel tu. eval t eendu.v nin profileeri

tud karniis • 

Hoone alu.mise korruse a.knad o kit s kõr e , 6-ruudulised 

teis korruse aknad ruud~kujulised j 4-ruudulise'. Esi~ass adi 

paiknevad kõik aknad võrdse e vubedega. · gaf o;.>saadis esineb 

rü.hmitamisi, mis ainsan-=- ustavad lii endamata fassaaiipind • 

J!r.ssa di kesk elj el t mõnevõrra paremale pai 1.1ta 1 t o iin kõr-

u..r:s-aken, mis kaetud kõr e kaareg , temt;< ·a k.ül€Pe ad kit ad 

ülepoole a 3-ruuduJ.ised aknad. Hoone asakuJ. o safass 11 on 

äike ja kJ.tsas juurde hi ·us m&jandusrllWilile. f a on ühekordne, 

kaetud ü.leu.latuvate rä~stas e a iil~a tu.sega. uumid on hoones 

an ·ilaad s • Saal paikneb ühes tiivas. 

n one on seega selgepiiriliselt hilisklassi toistlik hi 

ilmselt XIX saj. keskel või II veerandiat. Hoonet ka atatalese 

koolina, a on rahuld aV"S seisundis. 

-
ringina asiväljaku ümber. Olulisemad on: 

~all-1 ut on kaks .P aJ.leelsel t asetatud pi j a krohvi u.d pae-
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ki vihoonet, mi s võinid 1 .sel t omada poolkelpJt tn.seid. Hooned on 

kansaj el tu.ndu.val t rekonst:rue ·ritud (vi..' lkat:t""ed, uued avad j.ms) 

On allas mõned lame:da ·~ra ·a llksed, väikee lamedate pilude-

lao.dsed eknad. oo.o.ed -võivad päJ:ineda ?l gselt XIX saj. lteskelt • 

.h!! o l kebk. ise au.u.ru.soga Iu~ohv1 t11d p aeki vihaone , .mia ka e u.d 

pcolk~lpkatuseg: .. , l\:"' t 11ek 3 l 1la.at u.it räästad 1d · cl t iileulatu ad 

Hoone kcs:J;o s on esif..aaua.adic jäl i paaris~ kaurpotikust va· 
k aaristuatt .mis hiljem mi.lmi laotuJ. K · ar on kör ed, toettlvad 

kantiado gu taJ.u.:ui öödele. Hoon "1Õib olla peahoonega üheealine. 

ali t~j_wnaj ~ o.a keskmisa s1.1u.:rusec-a pri tjUrro.bv.lga kaetud kivi

hoo e, U.bekordne, lak tllbada -a hoone o ' stel nin~ hilisema peale

ehituse a hoone keskel. Hoonet on kaetud poolkelpkatuae.a, kat

teks eterniit, pealeehit us &ga viilkatusega. Enimosal on kitsas 

ee.."lduv rääBtakarniis, teisal üleulatuvad räästad. Hoonet on kaas 

ajal mõnevõrra reko.n.strt1e eri tu.d ( ur si aknaid j ma.). Algaeit on 

esifassaadi keskel kitsa ühe avaga u.~ualu.ne, mida katab pool

kõrge kaa:r, kahele poole ava jäävad kwnmalgi poolele ü.ks sama 

suur ja vormid es kaarpetik. Kaar11e kannad toetuva.d tal11.mi V"oödele 

P e tiku tea on aknad, mis rekonstrueeri tud • Vasakul tii val. on veel: 

üks su.ur kaarpetik, millel kaf;ll' kahe t liidetud kaarest, talu..mi 

V"död pu.udu ad. Ka selles pet1kas on aken. Pe eehi tu s on rõht

lc..u.dadest, Viil a a püstlaudadest, ille teritatud otsad on ho

risontaallaudade peal. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt, 

pealeehi tu. s on ilmselt viimasest saj andivabetu.sest. 

park on kaheosaline. Es· ene on viiike regulaarne poolring, mis 

piir a·~lld tee ..... , peahoone ees, ettesõidu.ga külgedelt. Pau.d on v 

bades rü.hm.ades väljaku äärtel või ridades, si.i.njuuxes pä..rnad, 

s aared, vabtrad. Pargi teise osa moodustab väike par i ala pea

hoone ta e, mis lõpeb sllure ja laia aia a. Väike älj ak on vaid 

hoone taga. Puud võrdlemisi tihedalt, eriliselt kujund a a üht-



las ia · ~tu ea. Vaid Uksikud hooukaetanid ja U si suur e roo

pa lehis lmestavad väljaku äär 1 kodumaistest li~kidest puia

tut. kus saar, tamm, vaher. P lj~ on põõsaid (ebaja iin, sire

lid, lwne ari jne.). Pargi seistUld on rahuldav. 03a. temast hool

datud. 

I 
Kü.lasta· ud -viima i l97o. a., pUdista ud 1Y6 .. (. a. 
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10 .. BÄ..R!U mõis (He% et). l!<Sl:•valmõis, kauJ.u.s Val. tu mõisa juurde. 

Rapla k/n, Val tu kolhoos ( Bapla kihelltond). 

. 
Peahoone oli väike ü..b.eltordne kiviehiiitls, .mi kaasa.;i al täies 

ulatuses ümber ehitatud kahekordaeks viilka~sega kaetud elamu 

Algsed on alakorras kõrged ja kitsad aknad" millel krohviääri

sed. Ehitus õis pärineda XIX saj. Il poolest. · 

:Kprvplhooneid oli Vähe, neist säilunud olalist muudatu teta 

L~t - pikk maakivist kron imata hoone, lõhutud kividest. RoQne 

katab Viilkatus, katteks ter iit, mill l iileu.latu ad rä.ästad. 

Avad on kaetud lameda kaare a, aknad seejuures pai.knevad ühtlas 

te ahedega, on VÕrdlemisi su.ttred, silluskaared on paekivist. 

Hoone on tõenäoliselt XIX saj. IV veerand1st või isegi XX saj. 

al.gu.sest .. 

Park on väga äike, väheste vabalt paiknevate puuderühma.dega, 

hoone ette Jääb väike Väljak. Valitsevad saared, tammed. Pargi 

seisund on halb, ta on hääbwnas. 

Kiil.aatatud ja pildiatatud l969.a. 





11. HUttHU /Eero, Väik -A tle/ (Kl e in- t 1). Kõrv õis, 

ku.ulus Atla õisa juurde. 

Ju.u.ru k/n, ahtra sovhoos (Juuru kihelkond). 

Peahoone on hävinUc , tema oh al on äike kaasae!P elam • 

rvalhooneis eäilu.nud ainu.l. t: 

Lau t, mis on pikk, ad al krohvim.ata p eki vihoone, mis kaetu.d 

seinteat kõrge a kelpkatuse a. k tus .nllrkadel on unkaa ad, 

oib oletada prae e laastu.katt asemal al eet õl atu.st. Hoo-

n st o pool variaenu.d. a -võib pärineda nx saj. keskelt. 

ark puudub, on mõned põlispuu.d eahoone ümbruses. 

Kalaatatud ja pildiatatud 1974.a. 

, 
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12. INGLISTE mõi (Hac el). Rüütlimõis. 

Juuru ~n, In iste 8-kl. kool (Juu.ru k1helk nd). 

Peahoone on suur ahekordne kivihoone, millel kõr e soklikorrus 

nin esiküljel äljaehitatud mansardkorrus. ab tiibhoone vasa-

ku.l. tii val ta akU.ljel, mia ulatu.b k· u ele parki. eine tiibhoone 

on paremal tii al k1 t pikenduaena. Ho et ka ä a kõrge 

kelpkata , millel katteks salt eterniit, osalt katuseki"i ja 

laast. Par ipoolne tiibhoo e omab .madala, kuni põhihoone katus 

poole kõrgusen.i ü.ündi va kelpkatuae, parempoolne tiibebitus omab 

t1rdk lpkatuee, katusekatted on 1 stuga. .Räästakarniisid on 

eenduv d ja kitsal.t profileeri u.d. Ka soklil on kitsa sim a. 

oone seinapinnad on lii enda ud vä a ähe eendu ate lamedate 

lis enidega akende vahel ( põhikorpusel ja p.ar ipoolsel tiibhoo

nel). Hoone esif saaadi keskel v stibüüli kohal s a lai peale-

ehitu.s, mis kaetlld lameda katu a, räästa.karniisid on ee.nduvad 

nin prof1leeritud. Korruste vahel oli al selt neljale kensooli

le toetu rõdu., kon oolid a seejuures säilunud v · ikatuseks 

ehitatud rõdupõranda all. Konsoolid on voluudikujulised, kaetud 

altantuslehe a. Peaukse e te jääb kõr e sokliga lai pod.est, kust 

laskub lai kivi trepp. Ka tagafassaadi s keskel s uti ki taas väl

j aehitus, mis omab kõrge as ik.Viilu. kar ii side • Väljaelli tuse 

külgedel on uksed, mis toovad kogu põhikorpuse ta akQl e hõlma

vale terrassile. Valjaehitlls kohal on selles madal lai ki itrep 

parki. erruasi kõr e ääri on laotud kroh imat maakivis , 

omab laia karniisiga k tteplaadi. !repinurkadel on äärisel ma

dal kivitulbad. 

Hoone eau.ks on lai, tema algne tahveldis on hävinu.d, säi

linud on aga ukse kõrges kaares aegmantaken al.gmikuna, kus kiir 

t kuju.l.ine ruudustik. Vale;niku all on baro.k.ne lainjas ahekar

niis puidust, se juures profileeritQd. or il on ta väga lähe-
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dane Hagu.di peau.kse vahekarniisie;a (ilmselt sama .meister). Xa

hel pool peaust on kõrged ja kitsad vestibtUiliaknad 10 ruudu a. 

Pealeehitasel peaakse kohal on samati kõrge kaare a uks-aken 

pääsuks rõdu.le, samuti on kitsad äär1stavad aknad. Hoone tei

aed aknad paiknevad esifai:laaadis, samuti vasakpoolsel otsa:fas

saadil (koos tiiblloonega} ühtlaste vahedega. Peahoone tagak:ill

jel on aknad mõneti rühmitatud, näit. saali kol.meakna.ne grupp. 

Aknad on .kitsad, kõrged, 6-ruuduli.sed. Tagafassaadi väljaehitu

ses on ilks keskne su:u.r 3-poolne ja 9-.wuduline aken, mis kaetud 

prof'Ueeri tud .murtud f'rontooni a. Selliseid frontoane on ka sa

ma fa.saaa.di teistel akendel, näiteks saalil. Väljaehitu.se vii

lus on teravkaareline p eudogooti akaa vastava raamistiku a. 

Kõik avad omavad kt-ohviää.riseid. Põhikorpuse esifassaadi katu

sel on kwwnalg1 pool keskteljel paiknevat pealeehitust 3 suu.rt 

.mansardakent, millel katteks barokne lainja joone a segment

viil .. Nii iil. kui rääs "ad omavad laiu. ja profileeri tud puit

karniise. Aknad on ääristatud laiade piirlaudadega, millel oli 

algselt ü.lal Ja all voluut { eäilinu.d fragmentidana). Manaard

aken on võrdlenlisi au.ur, kõrge ja segmentkaa:rega. X:a vasakpool

sel otsafassaadil on 2 sellist voluntakent. Hoone põhikorpuse 

katusel on sümmeetriliselt paigutatud paariti 4 korstnapiipa, 

millel simsid ja astmelisad karniisid. 

Hoone siseruu.m.id põhikorpuaes ant'ilaadsed, mis orienteeri

tud kitsalat tonnvõ1viga kaetud keskkoridarile. Selle laes kolm 

nurkeete lamedate konsoolidele toetuvad laepinnast vähe eralda

tavad V'õödekaared. Peaukse taga on avar vestibiiü.l. Hoones on 

kaks saali, ü.ka Väike ja väga kauni varakl.aasi ts:i.stlilm stukk

dekooriga. Lagi on siin profileeritud karniisilt tõusva peegel

võ! viga~ laepla.i'ooni nurkades on väga viimistletud töötlu.sega 

f'estoonid, kus lillede ja akantusspiraalide motiivid. lfa peegel

Võlvi pindadel on samale:.tadsed kujundid, klls motiivina esineb Ita 
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merikarp. Lae keskel on rosett, kas motii ina pärjakesed. Teine 

suure.m aaol on o a i el• histori tsiat_ikun stiilis. Ko lae

pind on jaotatud massii s e, prof leeri 'tUd tal.astiku a su.urtcka 

~ssettideks, tal e ris~ ·skohtadcs o puitplokk eitudja 

rofil eri ud wlmakese a. 'Old isel t cm tal ... atikt.L ool moodus aw
tud 1uudustik korr~päl'· e, Y ·a lu ur. ~s on ruut pei€L4tatud 

teiste suhtes rombina. Ka laekarniis on laia ja ofil ritud 

pui· karniisi • ala tike vaheliatel laepindadel (kass t ·ides) 

o 1t sU seid piltkuj deid (butod, kolmnur ad, päi e, on 

t ali vapp aeda hoid va lõ i a jn • ) • V e tibü.ü.lis on samuti kõr 

vuti hiatoritsistlikud elemendid baroksete a. 1ii on profileeri

tlld karniiside ja kan.n.elleeötu.d p itsammaste a. trepi all barok 

s e profileeri tud ja lainj a kaare a. pu d ust ukse piir e, mill 1 

profileeri tud lukll.ki vi kaare tipu • Baro s i sel oo 11 a on pe -

ukse sisemis e ukse egm.en t-valgmik. Sarn.a~ on a a isauksel histo

ri tsistlik pe-eudo.renes e.nssportaal kolmnu.rkViiltt , ja äär1stava

te kan lleer1tad samma te a, millel apiteelid olaudi j 

akantaslehtedega. Säilunud on k historitsistl1ku 11 eg suur 
kahhelabi tumedatest pottidest, ktts i al potil K ssett. Omab 

karniise, pilastreid, krepitttd murdviile jne. 

ee a on peahoone veel XVIII s~. lõpuveer d1l pastita~d 

hilisbarokse-varaklassitsistliku käsitluslaadi a ehitus, mida 

on hiljem pidevalt täiendatlld, eelkõige bistoritsistlikus laadis 

nx saj. II poole jooksul kuni sajandivahetuseni. Siia kUulu ad 

pseudogootikao välji:iehi tu s te.gakU.ljel, pseudo ones·san portaal 

hoones, laed suures saalis, rõdakonsoolid pseudokl saitaismis 

peaukse kohal jne. Hoone leiab osalist kasutamist korter1na, 

osalt koolina nin on hea seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., nad on kUll seotu.d peahoone , kuid 

seejuur es korrapärast ansamblit ei oodusta. Olu.lisemad on: 

49 
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Ait on ikk krohvitQd paeki - oone, mis kaetud kõrge viilkatu-

sega, katteks laas- ja ete.rniit, r··:·atad kit alt üleul tu.vad. 

Hoonet on oluliselt kaE~ajal rekonstrueer tud, kuid esi~assaa

di on säilinud osa pikast kaaristust. See on kõrge kaarteea 

avadega, mille kaared toetuvad õrgetele neljatahulistele sam-

mastele, mis omavad talQmi~öö. Hoo el on ilus ja ka e ifassa&. 

di seinte mõned väikesed, tugevate s1sswnUüritud puitlen ide a 

akn d. 0 safassaadis, mis pööratud peahoone poole (hoone on 

viimaaeg samal ehitusjoonel) on lthel kitsal uksel säilWlu.d osao 

li el t valgmikku. ümbritsev väJ.jaaaet!ld barokne pu.idust pii de

laud, lai j voluu.d imo 11-vic.a• l oo.ne t võib luged XIX saj. 

use ehituseks, mida on hiljem rekonstrueeritud, ümberehitused 

ähel tii al on kaasaegsed. 

~I' ll on ü.sna pikk krohvi tlld paekivihoon",, mis kaetud laastu.k 'li

teba viilkatusega, sellel kitsud, ülealatuvad räüsta1. esed 

rutn~ on küllalt suuredt ruodukujnliucd j· 6-ruudulised. Hoone 

võib :Ueselt pärineda XIX aj. keskelt. 

Park on keskmise suttru.se a nin tema tu.wniku. moodustab vana, 

regulaarne park, mille iimber kll.j datu.d hilisem, vabaktlju.line 

park. Re laarne osa klljutab peahoone otate kohalt kulgevat 

kaht puralleelset pär. aalleed, mia Uhendatu.d väljaknt diagonaru. 

selt lõika ate, keskel ristuvate alleedega. Peahoone jääb pargi 

äärele, tema ette jääb väike p u.deta Väljak. Pargi äärealad on 

tihedam.a istutu.sviisi a. tthe kü.lje a toetub park Keila jõele 

ning jätkub loodusliku päritolug parkm.etaaribana kuni Hõreda 

mõiaani piki jõekall· st, kus kulges j algra a. Liigilisel t nn 

park lihtne: pärn, vab. r, saar, kuusk ja kask. Eksoot1dest on 

siberi nul , alpi seedermänd, ameerika pärn, vene lehis, lõhna 

pappel, põhjatam.m. Vä a palju on dekoratiivpõõsaid, kuid pargi 

.Põhios on avar, pea põõsaateta. aootidest osa on noored, päri 
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nede kooli päevil t. aan:teel n pikk lehtpuu.allee. Pargi sei

sand on rahulda , j e k ~ dud ja saare JÕe OJ.l võ atunwl. 

Kül· ~ t~d vi a i 197 .a., pildia~atu 1965.a. 
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13. JUURU pastoraat (Jörden). Kirikumõis. 
Ju11r le/n, Juu.ru sidekontor (Juuru kihelkol!d ). 

Peahoone on keskmise sua.rusega (pastoraad1 kohta suhtelise! t 

suur) ühekordne kivihoone, mis kel.l rda d. Hoonet katab sein-

est kõrgem poolkelpkatua, kattek eternii , millel eenduv ja 

»rofileeri tud Vi ilu- ja räästakarn11s. Omab ta _.aeihoidliltu 

soklisimsi. Hoone urkade lähedusee on omapä-ra. ed krob: ipinnal.e 

vär itu.d (val ed) liseenid. Hoone aknad on uured ja kõr ed, 

omavad samu i krohv1pinne1e kantud äärise:i.d. kn d on 6-ruudu.li 

aed nin omavad barokseid nu:rkraudt.l, erinevat. rikkalikult tõõ

deldu.d mo iivide a (nn. ••t Vipea• jt.). Kattlses on mõlemil fae

saadil 2 ~ .. ikeat kolmnurkeet lakaaknekeet. Poolviilu aken on 

põhikorru e akendest väiksem, kuid samuti 6-ruuduline. Hocmel 

on esifas aadi joon 1 mõlemil tii-val pikendnC!ecL Need o kitsad 

ja mitte pikad juurd hitv, ed, kaetu.d Viilka tu stega, mill.el 

üleulatu ad rääatad .. Akende kuju kord(:,b põhihoo e aknaid. oone 

esiküljel on äike hilisema pä~itol ga väike puitpalkon ahe

poolse kaldega ka·tu.sega. a omab liht aid suuri 1maid, ille 

al..l palkoni prussidest karkassi vahed täidetud 1 udpaneelide a. 

Palkoni ta ·a peituv peau.ks on aga al!.11e ja väga kaunis barokk

uk • See o valgmikuga kahepoolega uks, mille vahesammas hävi

nud. Ukse ind o jaotatud kaheks viilu.ngika, kuE" ül mine väli 

on profile ritud liistudega liigendatud pind, ülaääres lainj a 

joone a1 mida tingi val ikualune barokse jooneg lai profi

leeritud ja lainjas karniis. Alumine iilungipind on iseloo u

liku barokse eenda~a pinnaga. Val.gmik on lameda kaare a llkse

~vas lihtsa ruuduknjulise raamistiku~a, mille alläärel lainjas 

vahekarn11 • Ka hoone aiaküljel on palkon, ille jundu kor-

dab esifassaadis tuul koja vorme ja materj~le, ta on vaid suur 

Hoone katusele latuvad sümmeetrili alt oimsid je otsakarniisid 

Hoone on eega hilisbarokne ehitus XVIII saj. lõpus , ida 



' 

- 2-

täiendatud j nb n nx saj. lõpul. a on kasutusel elamtma ja side

kon torina ning ta on r ahul.d avas aeisu.nüi C!. 

Kõrvalhooneid kirjeldcmiEPli;W.rcel t 'ei ole. 

I Eark lii tub esikü.ljel vaba pu.istuna kirikupargig&, hoone taga- · 

küljel on su.ur iljapuuaed, piiratud müüriga ja väheste puUde a. 

ias on dekora·tiivpõõsaid. Hoone ees on üks vü a põline saar. 

Ka aeda piiravas puistus on valitse saar, on ka kaske, ärna 

ja vahert. Pargi seisund on halb. 

Klilastatud Viimati 1976.a., pildistetud 1966. ja l97o.a. 

rr 
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14. JUU iiü.tlimõis. 

Ju1.1ru k/n, Ju.ur1.1 aJ. la (J uru. kihelkond). 

Peohoone on väiksem ühekordne kivihoone, .mis koetud seinteat 

kõr e a elpkatusega. S llel katteks katuaekivi, rääst d on 

kits ja eenduva karniisiga, Ule all kitsas, profileeri tud 

vöö. l!assaad~dest on lii enda .. d esikiil , ku.a ke1:·gel t endatud 

ü.lgrisal.l.idid. del puudtlb :frontoon. aasaadi keskel on tu. e-

valt een uv eesruu.m, kus peauks küljelt, esifa saadi jääb kahe 

akna a seinapind , .mille viil on tema taga paiknevast katusest 

kõrgem, paetud omaette viilkatuse a. Selle rää tad on l~i -t 

üleula uvad, toetatud kujund a d ot tega kensool taladele, viima

ne s erikapaar vi ilus avatud. Viilu keskel oli varem konaool tala

dele toetuv rõdu kena kahe akna koh 1. Rõdu.l avaneb terava

kaareline uks-aken. Sissepääs toimub eesruumi vasakult küljelt, 

kus seinapinnal kuni kUlgrisaliidini lahtine kitsas palkon, k e

tud ühepoolse kaldega katuse a. Seda toetasid neljatahuli ed 

pu.ittulbad, i.lledel varem oli rikkalikult kujundatud tu ·käp 

ja õsabloonlau.ad. Nüüd asendatud telliakivipostidega. Hä inl.ld on 

ka palkoni ballustraad. 

oone tagaküljel on keskel pikk tiibhoone hoone a risti. 

See on madal ja kitsas ahekardne puithoone, mis k·etad lae tu

kattega viilka uae a. Seinad vooderdatud rõhtlaudade a. See 

juurdeehi tu. s võib pärineda ka ju.b a haigla perioodist. 

Hoone aknad on kitsad, kuid kõrged, 6-ruudulised, piiratud 

krohviäärisega, on esifa~aaadis rühmi tatu.d kahe- ( kiilgrisaliiti

des) ja kolmekaupa. atusel on esifas aadis siimmeetrilisel t kak 

lakaakent, mis küll lt suured, 6-ruudulised. Kaetud viilka s

teg·, illedel laialt üleulatuvad rä.ästad. eed toetuvad kujun

datv.d otatega kensool taladele, vii ane sarikapaar ja penn deko

ratiivselt avatud. 
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Hoonet -võib seega lu eda XIX saj. keskpaiga Või II ee

rand~ lihtsaks ehituseks, mida täiendatud historitsistlikus la 

dis (eeGru. , palk~~, katu.oe knad) s~jav.di lõp~l. a on kasutu

s 1 haie;lan ja h a seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole paJ.ju, need paiknevad korr pä asel t pargi 

äärel j sissesõidutee äärtel. Olulisemad on: 

_!! on pikk krohvitud aekiviboone, mis kaetud kelpkatusega, 

katteks eterniit, o.mab üleulatu. aid rä" taid. • i:faasaadis on 

seinapind jao ta tud aken-u.k.s-aken reaga, nii et on 4 akent ja 

3 ust. Aknad on le ed ad Viiikeaed a 6-ru.udul1 ed. Ioone pär:r.neb 

ilmselt XIX saj. keskelt. 

Valitsejamaja an väike puithoone, ühekardn , kaetQd poolkelp

atu.sega, millel k' tteka laa~t, :r.äästad •tl !!J.: tu Ed. Sein d on 

vooderda"b.l.d la; a.de :rõhtJou.ilad g· 1 k aju.u.,.e l'!l !'kade~ ja akende 

v el on ki t sai püsti s ed k"' tteluua ~. Akr1a " on pea ruudu.ku.jllli-

~ed, fi-ruuduli!=! ing oma'V d laiu profileeri 't d piirdelalldu. 

Roone keslrel on m.entelkorr-lt n. Eb.i·tua võib pärineda veel XIX 

saj. algusveerandi st, i ted hilje remontidega mu.udetu.d. 

Laut on su.ur krohvitud paekivihoone, millele keskosas risti 

juurde ehi tatlld pikk tiibhoone. ~ e on krohvimatu lõhutud maa

kividest. Hoonetiillu ketab viilkatue, laustuka ttega j iileu~a

tuvute räästaste a. Viilu.d on püstlaudadest. Vunesna.l osal on 

nelinurkaed äiks e d aknad, uuel on a a am eda e kaartega. 

samuti on 1. ~e·'ia kaa.:re ga uue Uibel itusc suured uksed. Põhiosa 

hoonest võib piiril eda nx s..-.j. II poole kes .. elt, tiib ehi tu aga 

viima sel ... sajandi V~ 1 e-~ eel t. Olr -veel van ad laudad, ruuduna, 

kuid ne .. d o h~Vinlld. 

Tall-elamu. on k:ro itu.d väiksem paekl.V1' o e, mii;) kaetud laa tu 

kattega viUkatu e • oone on asu.ndustaluna rek stru.eeri t11d 

( iil.katus, esikud, j • ) • AliJle ho e 
II poolest. 

ib är1ned· nx s j. 
f~ 



~ on va~a pikk krohvitrd paekiviboonc, miG kaetad seinteat 

kõrge a kel ka usega. Ühel otsal säiltmu.d unkaava, mis ~imal-

dab algaeks katteKs lu eda ol e, u.·· n aga laastu.kate u.lelll.a-

tu ate räästastega. Suur ed väravad oc keskosas. Hoone võib päri-

neda saj. skcJt. 

~ on äike, 2 ha, kuid väga jJ_mek:i segas ti:t lif:l pl~ e rin e.. a. 

Peahoone as .b tema tag ülJel. Hoone ette tale , pea par kesk-

teljal ette õidutee, mis enne peahoonet moodust~b korr pärase 

ri .~.gi. Si,;,sesõidu. t ed Liär:La"Zab vähe te puUd , a k akedest puiutu, 

r ingvälj akul ja s 1 e äar el lisGJldu ad loh tpuud el e kon tr u t ed 

okaapu.ucu kuusk, alpi seedermänd., fraseri nu.l , .,iberi nul • 

ÄiiriB av· s pu.istus o pärn ja bel.e kri sk. ocga on regulaarsela 

teedeoltsteemil v ·tnn tud vabakujul e üht de a pu.istu.. Pea-

hoone t ga on väike od. Lähedal 

d atud p.. kme ts" , kuc · svru:~.eb ar 

aa.de. Psrgi s ·!isund on hea. 

va metsa äär ~s männik kujun

ää't'el ~tlval pcaboanola 

Külast· tud ja pildistatud l97o.a. 
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v~e a lVll, Vigal olhooos 'V igal, kwel ?ond ) • 

J?cuhuo~ n hävi.t. 1 pü1et ti l,.,c5 •• o~ilunud .rn:;dal.ast k ldri-

tog 1 varemeist järeldu , hoone ol.i väik--e kivis ehitu • 

'Kõrvalhoo"1eid villwsol s.rvuJ., osalioel t pru· i ä.. ...el, osalt põl

u.l. Oluli se.mud o.n: 

ou suur ja mass:l.J. . e la-ohvitu.d p~ekiv.ihoone, mi:3 kaetud 

kõr e poolkelpl:u tu. s e a, kat·~eko etm·nii t. Oma pool Vi ilu kel' a

kol U.!'ga all j• kü.l :t'a naadides kitsaid profile~ritud rää ... ta

k8:cl i:tse. Veel. kitsamoo karniizid on oolviilu. ül edcl. Om 

lrs i · a nelinurk eid väikesai alm id. Hoone võib 

m"in ~ a XIX saj. I poolest. alle on tsale mõneVÕrra hiljem 

P..hitatud piltendasona kitsrun ja madalam viilknttl.se~a piltendus, 

mis sa:n.uti :paekivist, õhukese kroh ikattega. 

~. 1.1 on pikk .1i tu e; l u ~ud 1ual:j.n . .J , !·ro.t.;."lima"" "l sein ega, 

millel avada tü.l;jed j n :a.u.rg .. d. l"'O ·ud. p~cld.v g , viimased hambu

v · e plokki c.ns. con.., t !k._.t b kõrge laustul~att.;. 0 viilkatus, 

millal kits ü.leulatuvcd .ru~ctnd.. Ot:::rViil on pü.s laudadest. 

Übtlastc vab.edega G!seta .ud aknad on võrdlemisi suured, lameda

knarelisod ja 4-ru.u.dulised. Vä a lame ksur ..ratab ka uksi. Hoone 

võib pt>.rine a ·imaselt saje.'1divohetu.nelt. 

!ednikuma.j a ( '?) on väike pri tslo: onvi ·-a kae u.d kivib.oone, mille 

laa tukatte a viiJ.kutu.i;)c ü.l. u.l.atuv:Jd rää tGd. Omab kitsa sokli 

...,imsi. ::.d on väike oed, 6-ruu.duli:::;ed. Ehi tt.~:s "\o ·b pärineda 

l ~aj. IV ~.rcudis. 

suur hoone, is ltigendatu.d ja .mitmekorru.seline. 

Peda on korduvalt kuni kaasajani rekonstrl.leeritud, osa hoonest 

·täies Ulatuses. oone on kivist ja .krohvitud seintega, al e 

hoo e Võis pärineda eol XI4 aj. I poolest. ,, 
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Park on ~uux, kuid ki aas, asetatud te~ j jõe v ele, kusjuures 

te. on e·tsaill el e tihe, osalt looduslik .lllc·~s, .m.1d täi 

d<..:'-u<l 1 lal . · · .l4ulu. ·:t . Jõe · ldal l .. ul eb jal tee, 

i ar et::l::i serv s ivist ·- ""'-vatul adePa. Sissesõidutee 

ärr on · gc;.'l, kujund atu.d tillt.;de. lehis te.cee.ga. Jõe k aldaosal mõned 

vä ike .... ed vi.'lud. L n · p lt es 01 alJu. "&JlWli, vd.l vaher ja pär-

n<;;.. Lclle.udu.sel t 011 vab 'cujul1ntl • .1 ~t.i .l kiiui!:3 'lü.ä:t d ou .--;;;;;;...r.=;;....;----. 

.!!,L, mida J äd vere par is o.~-1 robk m kui ü.h · .tti t ise Eesti par-

,...· s. F arkm su sciounc.:. on allu Gl , .nulud o:r ai ~~ · kkaliku 

nue . .ndu.se. 

ült~s atud vil. ·~ · .. ;/ 5 ..... , pild:1 st'"" 'tud 196'/ •• 
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16. d!f.~~ .... \ mõis (J e:rlcp). Rüll tlimõis. 

Juuxu ~n, Järlops aovhoos (Juuru kihelk d). 

'!:. '~iboonc on suur kuhckor· e ki vihoone, illel peakorrus on tei

n~~ korrus, elumine korr n on võlvitud soklikorru'l. Hoonet .Katab 

kõrge kelpkatus, kattelts pleltk., om;ib tugevalt cGn uva ja rof'i

leeritud rää tak6Xniisi, millest m d&lamal kul 3b profileaxitud 

ltitw-.~s vahevöö. Teis korrt.1.:.1€ olululau.dade joonel kulgeb ee.a uv 

j. profi1~4ritud Yahekarnii~, miG kxapitud pcrtiku Kehal oo

nc esifoGsac:tdi itesk ljel, samuti tae;t~kii.l;al, ku.a paremal tJ.i

ve:J. a.sas elgsel t v-sr8!ld a. Otse.- j e""ifassac.d del al.lpool eise 

k _ruee vahek :.rnii::.ii n seinapinnr'd rusteeri tud. Hoone keelttel

j 1 Dil k€rge1 t cenduv zes.Kri:Jalii ·, mJ.lle ees ltõrt..el sokJ.il sam-

"t.:spo~~ti.k.u.z. ;. eli tim3r:-;.mm~.st, mi:: o avad pa:t~:Jt.i.tt :;ega aombatU. e, 

L.iu!3i j eehi 1ni ( a al:us plludu·n ), to{~t::.. ad l tt. ka te a kolmn.u.rk

viilu. ~oll-; ül~ulat• 'J t1 ratisi.~i on iHlristatud p• idust .... hispit

o~t.,:J. Vi:tlu vdl.; .~ on :.;.ma .• · ~.e • . le; sel t oli saiD!!'!~ te vahel meta1.-

1-' s i:; alatud rinn· tis, mis hävinn.d.. Por·bikuse ees las..'kub soklilt 

lai j kõrge · itrepp * ~·s äaristntud as+ _lise m ala äärisege 

Hoone tagaküljel pai~~eo lmselt kP~ekordne veranda, mis hävinud 

Hoone alakorruse kn€d on ruw~uk~julised, 4-ruudulised 

(algse t), t ise korruse clr •. .nad on AtH rP.d ja .kõruemad, algselt 

6-ruudulised. Tagaküljel on keskosas kaks akent sellel korrusel 

teistest veel kõreemad. TagakülJel on akn~d reastatud võrdsete 

vahedega, eE;·kiiljel on ä.armised aknad teistest viihe kau.gema.l. 

Ka katusel on selles fassaadi s eümrneetrili s~l t kahel pool porti

kuse vti.lk tust i.J.ke v,:.i:l.ke J akaak n, m:i s a~ ;l __ d eendu.va räästaga 

vlilkatu.oegR, millel algselt oli aamut:t rääota ·ts. Hoone otsa

fasq oois on iihel .kitsal kõrv~1.uks .1 säilu nd v~J e;n~ku. all pro

l'ileeri tud vahekar. li s, mis ;: ekoreeri ud ka ll8JI1Jllaslõikega. Katu

s 1 on r.:.u.rkc:..del ak s aJ. sel kohal paiknenu.d suurt ja assii ..,et 

~t 
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Jtors·bnapi ·pr:~, roj llel s· msc j'""' e. ... tmelj.ne- otr:ckarniis. Hiljem on 

eb anii.m.m.e~trllisel t li sctt1~ veel likf1 e~-<.m vormiga korsten. Ruumid 

on r oo e:·: :: filn cd st.>d .• 

e on <::Jce 

selt XIX saj. I veer Yldist. Ta kannatas l.:o5. a. :t:'evolutsioonis. 

Hoones on admjn'9runmid ja kat pltle, ta on heas seist.l.D.Clis. 

gr,!,?].hooneid on palju, nad paiknev kompaktse suure rühmana 

põhilisBl t si sesõidutee ääres vasakul. Olv-lisemad säilinu.iat on 

~t ~n krohvitud p, kivihoone, il el katteks vijlk~ttts, üleole-

vate rüd.st~;:;t .. ~a, knt-c~ks e"ter.r iit. Es1faasut ··is on Vtiä. 4 quurt 

1:.~ eC1.r'::.l. l:n ega unts mis vooderdatu.d kälasabamus·~ris laudvoodriga 

HoonD ke nkosns on tu evatol ulgtalade laudeeint ega eendtlV peale 

ehitus lukaukoe j ::1oks, kaetud viilk~ tu sega. Hoone võib algselt 

pä:rinede. XIX Raj. keskelt. 

011 -xol v:t tud Puclri v ·ehit· !i~'c.l, ka.etl.ld viilk<.. tv.s"'icga, millel iile-

ul- t:uv2d riiäC-Jt~ , 1t.c.ttad eternii t ja plckk. i tus .... d vald ave~ 't 

kaacmj '"u... .rekonst:r· eer· tud, kl id i "Too lg sel t pö.r inod a XIX saj. 

II poolest. 

L;..~ut sei• ab ko.mplekci j; eraldi, on su.ur ja ID-o~.ii vne .krohvimata --
m, · ki-viahi tu. , lõhn. tud ja he< mü.üri ..~.. hnikf t.:,a pullf, 1 t vu.ugi tu.d 

h one. ede. kt tcb kõrGe vormiki vik&.ttega viilkat!lB üleu.la.tuvate 

rtüistastaga. Su.uro-4 <iknnd. pailm .voo ühtlaste Va.lledega, on piira-

tud padd vi -·~ ja seotu' .mi.iüriga hr.r'buvate pJ.ok.kide.na, kaetud la-

medo kaeree&. IIoone Võib pärineda XX saj. al[.useat. 

ru.se moüUustab ~ool~s ~la uses maapealne paekivist kel er, esi

külg kl'Obvi ·ttl.{ pritskrohviga. ~ 'ema peala on ehi tatu.d pargilehtl 

puidust urbseir.ltega, oetud lameda viill\.atuse a, millel ü.leula

tuvad rääatad. Neid oetavad konsooltalad, mille otsad nagQ ka 



s~ri taj al ... d on ~l un.dutud. ..iilu viimLne sarik paar ja penn on 

;;.Vutud. Kelder võ:t.b ollb. an XIX :;:;aj. ke~Kel"t, lehtla juba 

viim&selt saj~ldivaaetuselt. 

mille ~t o äillm: d ve:. ·d kere, on holl ndi t11u.lik. Omab 

.tHelüvist k:rohvitud ümmar se keha, mis alt lai, u.lcl aga väga 

kauni joane.;a abendattld pudeljalt it s. "hitus on kol.me kor-

nad on äikesed, lameda kaarava~a· õib pär' eda X 

~ on Jee kmise suuru.sega. (3,4 ha). a on are.ndavlld ü.mber eai

valj altu ja uJ.atub pi talt ka peahoone paremale ii vale. Peahoone 

kesktel.J ele on auWlatud pikk allee, mi"" enn hoo et kaardub 

o aalstJks esi älj vä~j ak on ühe gl. uu· a. 1' id on tihedalt 

<:;l.t;a tee väliskUljel, mis raamivad äl.Jakule a ehlll hoone fassaa

di. a. akilljel valj ak puudub. Sim o.n kitsa pa · riba, kus av -

ev ad i sad va· · d kunl. J., o km kc..ugusel as tsev Jä.rlepa Järve-

ni ~emisi ~iheda iatutus-

' is~ a, kuia ~em s on peanooneGa seos 

sl.d, mille aär el kontr~s scid pu4 • 

allee Pöh .Lii id eks 01 saar, pa.rl ja val er. 

jel on ris i saare

Ulake ja tamme. 

E'r:soot~d~::.:t alpJ.see exmäud, euroopa lehis (neid o 

ho· kas .. on, .mtl. iv er, .;~e mx • õõs<:s ii.ld..dl3s 

ka alleea), 

on h8ral.d sem 

ordo l ,~.J • • aomiin. r gi sc:l.stm o.r1 r· 1u u , kor as on e 1-

~lj x.:u piirkonu. 

J '1 + - . '1" . + 1°7' .u D.CJ~l.C..l Ja.:;> CJ.S",::!U::L ~ ..... • 
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17. J .. AKA@I mõis {Jerwakant). Riiiitl õis • 

.Raikkiila li/ n, J ärvakandi kolhoos (Rapla kihelkond). 

Peahoone on hävinu.d l9o5. aastal. Hoonest säilunnd osa miiüridest 
-

Hoone oli su.ttr kahekorru.seline kivihoone, keskosas pealeehi ttlse 

ga. Xo hoone alust hõlmab Võlvitud madal sokliko:rrtts. Al selt 

kattis ehitust lame kelpkatu.s, pealeehitust viilkatus. l!oonel 

on nii esi- ku.i ta a~assaadis tunduvalt eendatud kiilgrisaliidid 

.mida katsid k-olmnurkviilu.d. Esifassaadi keskosas paiknea suur 

sammaspar ikus, mille keskosa eendatnd. Kokku omas portikus rüh 

itatud 8 sammast, illel oli ko pos11tkap1teel voluu.tidega. 

PortaalU pu.udus kõr em frontoon. Bisaliid ide nurkades paikne

sid pilastrid, mis toetasid laia pro:fileeritud tiöd karniisist 

adalamal. isaliitidel ahtus vahevoö ja räästakarni1si vahel.e 

mezzaninokorrlla. Rää.stakarniisid olid laiad ja pro:fileeritu.d. 

Hoone peakorruseks on alwnine, millel aknad kõrgemad, kuid kit

sad. Aknalaudada joonel ja soklil kul.ge ad samu.ti ahekarniisid 

Ka teise ko.rru.se aknad on võrdlemisi kõrged. Hoone esifaas adis 

o.n kiilgrisalii·tides ja hoo e keskteljal partikuse taga väga suu 

red kolmikaknad alumisel korrusel, ne de kohal kitsa vahe a sa-

a lai, kol.m.ek jaotatud suur segrnentaken. Aknavahed on jaota

tud amarsammaate a. · ezzaninokorrused risalii ·idc kohal ja pea

leehituses hoone keskel omavad samuti väga väikseid kolmikaknal 

Teised akna esifassaadides, samuti otsafassaadides pai.knevad 

keskpäraste vahedega. Hoone tagaküljel on vaid leeskt ljel. 4 

akent rUlunitattld, tiivale jäävt-d 3 akent eraldatud l iema vahe

ga. Selles fassaadis o kUlgrisaliidid enam eendatud, nii et 

fassaadi siseküljele jääb risaliitehituses aken. oone keldri

tea leidub ilmselt vanemaid ehi~usosi, ku.i hoone ise selle ko

hal. Raumid on ke ruka süsteemiga, ku.id põhimõtteli elt anfi-

laadsed, saal oli vä -a suur. 

Ehitus oli seega küpses klassitsistlikus stiilis, ilmselt 

<-t 
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Kõrvalhooned paiknesid võrdlemisi h ·ali Umb e.r pargi, on vald 

val t hävinud VÕi Umb er ehi tatu.d. õisasü.dames pa.ilmes neid au.hte 

li s 1 t vähe, kuna aJ andu.ehooned on haju tatu.d karj amõ s lähe-

d stel põldu ele. 

Kirjeld suu.r taulik ko s abihoo et a, mid 

a 1 kä itleta, kuna t on liilit tud 1975.a. kooatatud arhitek 

tuurimäle tiste nimistu. se. 

Park o võrdlemisi uur (5 a) ning stiililt vabaklljllline. Pea

hoone asub tema ü.hel äärel, kusjuures hoone ette jääb pik.lik esi 

väljak, kus por tiku.s e ees p as l.au. alt tõuseb. tee t äl

j ool väljak ääristatud tiheda puis , mis li.itub hoone a ot

aafassaadidel, jättes esifassaadi ko ulatuses äljakule ava

tu.ks. Hoone ta a on kitsam nin looklava piirjoonega väljak, 

.mis lookl.eb välude:na par · sü. a sse, kust peahoone ei ole äh

t· v, kUigi see väJ.jakuterida on pargi ku.jundueliku.ks telje s, 

õhi tel seejuure on suunatud peahoone otsafassasdile nlll' a l 

Lii ilisel t domineerib kon treatsel t tamm, kank ja pärn.. Eksooti

dest o vertikaalne alpi seeder änd esiväljaku äärel, rühmiti 

vene lehiseid, mitmeid pa lil11ke. Park on täies u.latu.ses met

sistunud, u.utunu.d metsaks, tal puudub tunkts1oon 

Külaetatud viimati 1975.a., pildiatatud 1963 .• 
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ap el). 1ili.ü.tl1mõis. 

RaikkU.la lr/n, Kabala 8-kl. kool ja V.I.Lenini nim. kolhoos 

(Rapla kihelkond) 

Peahoone on ühekordne ing kellerdatud massiivsete proportsioon! 

d ga kivihoone, mis kaetud seinteat kuni kaks korda kõrgema kelp 

katuaega, katteks eterniit. Rä.ästad on kitsalt ülelllatuvad, sari 

kakannad kujundatud. Hoone aknad kõikides fassaadide paiknevad 

ebaühtlaste vahedega, enamalt kahekaupa rühmades. Esifassasii ak 

nad omavad kõrge kaar , on 6-ruud u.lised, tagaküljel on lih ta ad 

nelinurkaed ja 6-ruu.dulised keskmise suurusega aknad. Esifassaa

di keskel on väike, eendatud eesrWl.m, mis kaetud lameda Viilkatu 

sega. Ka sellel on peauks kõrge kaare :a, milles se endikujuline 

valgmik, kü.lgfassaadides samuti kõrge kaare a aknad. Hoones on 

jälgi mantelkorstnast, mille adal, massiivne karstnapiip k tu

sel asalml tiiv al. 

See lihtsa Välisilmega ehitus -võib pärineda veel XVIII saj. 

keskelt või Il poolest, eesruum ja ka.araknad esif saaadi s aga 

XIX saj. II poolest. Hoone kasutusel kooliruumina ja heas korras 

Kõrvalhooneid on erakordselt palju, nad on peahoonega enamasti 

ansamblilises seoses või moodustavad fllllktsion.aal.seid rühmi mõi

sastidant läbiva tee ääres. Olulisemad on: 

Va1itsejamaja on ~äike ühekordne pritskrobviga kaet~d paekivihoo 

ne, millel lakatube. Hoonet k tab iilkatus laastu.kattega ja ü.l.e 

ulatuvate räästaste a, millel viiludea all laudkate, sarikajalad 

on kujunda · ud. Hoone uksed ja aknad on lamedate kkartega, ots

viilus ka kõr .e kaare a. Viimast ümbritse ad 3 väikest ümmargu t 

akent, jaotatud raamidega neljaks. uidu on põhikorruse aknad 6-

ruudulised, an ka mõni kitsa 3-ruuduline. Katus 1 leidub veel 

väikese väljaehitusega lak ak , mis kaetud iilkatuse a. Hoo e 
1-f 
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õib pärineda nx saj • lõpust . 

paekiviho e. ühe-
-

kordn ning teda kat ev viilkatus omab ül.eulatuvaid rääataid 

ku.junda d sarikajalgade a. Katuse katteks laast. Aknad en ast 

ümber hi tatud, kuid algsed on keskmise suuruae a ja 6-ruudu.l.i

eed. Hoone võib pärineda XIX saj. I veerandis • 

Kelder 

iHiridega. 

alda as osas maapealne, ritskrohviga kaetud p ekivi

tuat katab vormik.i ikattega iilkatus, millel vii-

lus astmeline lai karniis. Ehi tu Võib pärineda XIX eaj. II poo

le keskelt. 

Laudad moodastavad suure a ehituste rUhma, millest säilinud sise 

hoovi kolmelt küljelt sulge liidetud ehit s. Selles on lauda

hooned, söödaköõgid ja elu.rau.mid tõõlistele. Hooned on kroh 1 tud 

paekivieh1tused, mida k·tab ahine vi11katua, elamukorpusel teis

test kõr em. Räästad on üleulatu.vad ja katusekate on l<Oõastuga. 

Esineb kõiee erinevam d avasid, nelinurksete akend ja uste kõr 

val on ü.hes otsviilus se entpetik nelinurk.ae aknaea selles, tei 

sel otsviilul tipu.s rambikujuline aken, Oll ka i.Lks tera 'kaarelin 

suurem uks. Elamul on kahe aknavahe laiune puidu at pealeehi tu s 

välis~aasaadis, mis kaetud amuti Viilkatusega. Hooned Võivad 

olla püstitatud eriaegadel XIX saj. II pooles. 

Vitaavabrik on keSkmise suurusega kroh~itud paekivihoone, mis 

osades kahekorruselin-3. Hoone omab saleda ja mi te kõrge nelja

tahulise telliskivikorstna, millel all lai profileeritud simss 

soklilaadsel laiemal osal. Hoone on kaasajal ulatuslikult re

konstrueeritud, aJ.gne ehitus võib pärineda nx saj. II poolest. 

Ait-ku.iyati on väike krohvitu.d paekiviho e, mis kaetud iilka

tuse a, katteks eterniit; räästad ü1eu.latu ad, otaviil pUstl~

dadega. õned algsed akn d on ruudukujulis ed, 4-ruudulised, oma

vad ääriseid. Katusel väljaehitusena katua.eluuk villkatuse all. 
·M 
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Hoone ehitusaeg dateeritQd: lBSZ· 

:ä_ esiväljaku kü.ljel Oll pikk ja kaheosaline kivihoone, ille 

anem osa ~adalam. õlemad osad kaetud iilkatuste a, katteks 

eterniit; millel ü.leüatuvad räästad ja kujundatud sa:rikajal.ad. 

Seinad krohvitud. Vanema aidaosa esifassaad laialt ulu.gluse a 1 

mille ees 5 ark ad iga kaari tu. Avad e vahed võrdlemisi laiad, 

avad ise kõrge kaorega. anem aidaosa võib pärineda veel XVIII 

saj. lõpupoolest või lõpust. 

Park on väike, ted · on kaa ajal laiendatud esiväljaku täisist~

.tam.ise ja kujundamise arvel. Peahoone ette jääb kitsas ja pikk 

V:ciljak, o aliselt piiratud kõrvalhoonetega. Pu.id Oll vähesel.t 

rüllmad.es kõrvalhoone e vahel ja peahoone otstel • . Algne teede

võrk väljaku. piires on mu.u.det11d. Peahoone ta a väike vabaku.ju

line pargiosa hoone ja overe jõ~le paisu ta tud veekogu ahel 

laskaval reljeefil. Põhiliikideks o saar, tamm, kõrvalhoonete 

vahel ar ates puuderühmades ka vahert. Palju on k asaegset 

täiendust, s.h. eksootidega. Par ·s on älestuskivi revolutsio

näärile art in Like et aal.e ( 1888-1935). 

Pargi seisund on rahu.ldav. Peahoone ü.mbrus hooldatud. 

Külaata~d v~imati 1974.a,, pildistat~d 197o. j 1974.a. 





19~ KAIU · õis (Kay). Rüütlimõis. 

Juu.ru k/n, Kaiu kolhoos ( Juuru kihelkond). 

Peahoone on kaheosaline krohvimata telliskiviehitus. millest 

parem tiib ü.heko:rdne, asak kahekordne. Omab soklikorru.se, is 

reljee~i tõttu t gaküljel võrdlemisi kõrge. Sokkel laotud lõhu

tud ja kergelt klombitu.d maakiviplo.kkidest. Mõlemad hooneosad 

kaetud kelpkatuse n Okatteks eterniit), millel lai ja eenduv, 

profileeri tud räästakarniis. õlemil hooneo al on karniis kre

pi ud eeifassaadis keskteljel, ka paiknevad viilualuse karnii

si ta kolmnurkaed frontoonid. Need asu ad alanurkoo ega räästa

karniisist vähe kõr em.aJ., nur ad on .murmd horisontaal.seia11. 

:b:ron toonil on samuti lai j eendu , kuid rikkaliku.mal t profi

le :ei ·iiud viilu.karniis, mille all kulgeb lai 1 eendllV astmeline 

vöö, mis alanur del toetatud kansoolidel e. Mõlem frontoonil 

on eenduva äärise a õõrpetik iiluväljal. l!rontoonide all on 

ölemi hooneosa keskteljal väga tagasihoidlikalt einapind 

keskrisaliidina eendatud. "he- ja kahekordse nooneosa liite

kohaJ. paikneb esifassaadi keskel tellistest suur palkon pe -

sissepääauga kiiljelt. Palkon kae·tu.d aamu.ti kelpkatllsega, mille 

räästakarniisi or.m kordab põhihoone oma. Hoone sokkel on eral

datud kitsa vahesimsiga, tihekordsel hooneosal on seinapinnal 

kohati Yallekarniis ka aknalaudede joonel. 

Hoone tagakUljel on ühekordne väljaehitus ka kahekordse 

osa laiuselt, selle keskosas on omakorda väike ühe akna laiune 

ker alt eendu seinapind. Väljaehi tLla on kaetud lameda Viil-

katuse a, kllid il..msal t oli siin mingi teine korrus eel pe 
' 

sest seinapinnal otsviilu all o.n rida pikki kons oole. Või.ma

li.k, et siin on ka lõpetamata ehi tuseosa. Ks. hoone vasakpoolse 

otsa:fassaadi seinas eendub alalco:rruael keskosa iihe akna laiu

selt väike jn lame väljaehitua, mis kaetud lame a katusega. 
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hleko1·d e hot;neosa põhikorruse aknad on ki taamad, kdlepoole a 

ja 5-rlludulised (ülemine suur ruut ei avane) • .Aknad on ülalt ja 

kü.l edol t piir tud laia tellisäär i e a , mis akna poolel kõ.rgu.

sel lõpetatlld ja toetatud koonusekujuliatele a tmaliatele kan

soolidele. iisueuste äär1stega on ka kõik teised aknad, v.a. 

sokliaknad, kua kergelt eendub vaid aknaid k ttev tell1skiv1 t 

k~arsillu.s. Kõikide akende all on astmeline lai arn11s. Kbhe

kord se hooneosa kõik esi- ja ta ,a.fassaadi aknad, sam1.1ti välja

ehituste aknad o vä a suured, kolmepooieg ja 6-ruudu.lised, oa 

ka ümber ebita.tud. O"tsafassaadis esineb kitsamaid, kahepoolega 

aknaid. Kõik hoone aknad. paiknevad korrapäraste vahedega~ otsa

fa saadis pullduva.id asendavad petikaknOO.. Esifassaadi palkonil 

esikiilje s suur kol.mikaken, mis o ab juba kirj eld atu.d äär1st 

ja karnJ.isi. ~ a is tJ.k on väike t st, erisu.uru test ruutudest, 

kus esineb ka rombi motiiv. oone kattlseJ. on uur arv erine "Va 

kõr use a kor tnapiipe, milledel simsid ja laiade, astmeliste 

karniiside ülaää:red. 

Hoone on piistitabld ohe peale 9o5.a., mil siin asunlld 

vana, veel mantelkoratnatega ja .murdkelpkatu.sega kivihoone põle

tati. a on seega bistoritsistlikus stiilis, juu end ei ole ta

juta • Hoones on kaupl.us, admm.ruwnid ja korterid. Ta. on heas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on suu.rel hul al, nad pailal.evac par ·s ja sel.le 

äär eel peahoonest sõl tu.matu te rühmad ena, samuti sissesõidutee 

ääres. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega krohvitud kivihoone, ühekord 

ne ja kaetlld viilkatuse a, katteks eterni1t~ millel iil ulatu ad 

r~ästad. ioonel on korra~äraate vahedegu vaikesed, pea rtlUdUkllju 

lised alr..ns.d, millel (ka uksel) on laiad, vaJ.e;endatud, lamedad 

krohviääri ed. aa..1'llistiJru.d on k ~a e sed. oone keskteljal on 

esiküljel lahtine palkon, ille ühepoolse alde a ka ust ka.nna-

9--.e 



vad 11ht ad pu.itt\llbad. Trepp an madal ja lai. Hoone Võib alg

selt pärineda veel XIX saj. I poole algusest, kuid on hi~je.m 

rekonstr~eeritud. 

Tall on pikk krohvi tud (pri takrohViga) kivihoone, mis kaetud 

viilk tuse a, katteks eterniit, kül äästastel lai ja lihtne 

lau.dkarlliis. Hoone nurgad on kujundatud väga laiade al endatud 

nu.r uliseenid e a, mõni liseen on algselt oJ.nlld ka esi:fassaa.dis. 

Äär1stega olid ka avad, mis niiiid valdavalt ümber ehitatud. Hoone 

V6ib pärineda XIX saj. III veerandi st. 

epikoda-ela.mu on väike krohvittld paekivihoone, millel otsal 

väike ~~htpalkboo e korterina. Hoonet katab kelpkatu.s, korteri 

poolel iilkatQe, kattex. on laast, räästad kitsalt Uleulatu.vad, 

elamul 1~ ·emalt, seal ka sarikaj alaCJ kujundatud. Algsed akn on 

sepikoj al võrdlemisi suured, 12-ruudulised.. Sepikoda VÕib päri-

eda XlX saj. I poolest, elama saj. al,gusest. 

IWäl! põllul on väga pikk krohvi tud paekiVihoo e, lllis kaetud kõr

ge poolkelpkat~se a, millel ülanurkades ankaavad (algne kate 

- õled?), omab laastilkatta ja tileulatu. aa rääeta • Väravad Oll 

vaid lloone keskel. Ehi~us VÕib pärineela XIX saj. II poole 

sest V'Õi saj andi keskelt. 

~!..ku.m.aj S1 (?) on väike ristnur aga pa.lk.hoone, mille s 1nad vo 

derdatud laiade voodrilaude1ega. Hoonet katab vormikivikatte a 

iilkatus, millel laialt üleulatuvad rääetad ja kujunc1atud sari

kajelad. Viimane earikapaar on penniga Viiludes avat~d Aknad on 

väikesed, 6-ru.udulised. Hoone võib pärineda nx saj. lõpust. 

L§!i:d~ maoduotavad suure reeGtLpärase hooneterühma U er hoovi, 

jusjuures väike ehitus (söödaköök) on ka hoovis. Kõik hoo ed ei 

ole säilinud. Domineerivad kaks suurt laudahoonet, mis prite

krohvi a kaetud paekivimüiiridega, omavad kõrge viiLkatuse, kat-

teks laast, räästad ü.le~atuvad, ots iilud osalt pi.istlaud de ga. 
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Aknud on väikesed, ruudukujul sed, kas 4- või 6-ruu~lieed. Hoo

ned või ad pärineda .nx saj. II poole algusest. 

äike krohvitud paekivihoone la~tade vahel. Ta 

on kaetud laastu.kattega ja ki taal üle11lutuvate .räästaetega 

viilka use a. Väikeste akende kõrval omab mõne väga suure kahe

poolega ukse, mis kaetu lameda kaare a. oon.e võib pärineda 

XIX saj. II poole keskelt. 

Lc.ut eelr.lisest hoone teriihmast lahus, on .KrOhv1m ta seinte a lõbu. 

ud ja ker el t plokkid e s .klo tud maakivideet miiliride a, kas 

aved piirutu.d tellistega harnbuvate plokkid ena . .... oonet katab kõr

e viilkatus, katteks eterniit, millel Uleu.l tu.vad räästad. Al

sed aknad j~ uksed on koetud lameda. kaarega, aknad seeja.ures 

kü.J.lalt suu.red, 6-ruudulised. Hoone Võib pärineda XX aaj. al 

sest. 

:... i!_ati, millele kaasajal liidetud üks os"', on pri sk:rohvi e~ 

tud ki viho ne, al ine korru ... väga madal, teine kõrge • Hoo et 

katab äleulata ste räästastega kõr 0 e viilk tus, katteks eterniit 

vad on k&e"tud lamedate kaartega, aknad 6-ruudulised, kesltmi e 

uurusega. Hoone VÕib pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

___:E on piklr pri takrohv ·ga kaetud kivihoone, millel kõrge viil

katus, katteks eterniit, omab kdlgfassaadides lihtsa puitkar.niisj 

Omab mõned al sod aknad • .~; eed on .Kitsad ja äikesed, 6-ruudulJ.

sed. ioone voib pärineda XIX saj. II pooJ.e kes.J.tel · • 

·t (?), mi kaasajal ulutuslikult ümber ehitatud garaa.Ziks, on -
õhUkese pri tskroh: ikatte a paeki ihoone, mis kaetud viilka s a. 

Omab laialt iileulatuvaid rääs aid ;ja laas u..K:at e. Otsviilus säi

lunud kõrge kaarega viiluuka lakapeale le. I o e võib pärineda 

X saj. I eeraudis • 
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1? k ei ole su.ur, ta. omab k skosas väikese kõr endika, "llel 

su.b peclloone, t a. a a relj eef laskub. V .. lj k v akuju.l.ise 

pii1·~i o n.e a paikneb vaid pe oone ees, ette õi-t hoonele külge

d lt. P~iata par s on tiheda, vabakujulise istutusviis1 a, mis 

i oo erib hoone maa ... tJ.kuat. Esifassaad on -& .. ·s s ulatuses avatud 

vai sivä._jakule. Domineeri ad kodumais saar, tam.ms "Vaher, 

on .mõni hele atoon.:.lino l:ssk ja vertikaulscd. siberi ulu.d, samu

ti lehised. Puid osalt ka kõrvalhoonete cl1el. Pcrki pi 8.b 

ü.helt külJelt mööd\lv kearjas maantee. P· ai s isund on rahuldav, 

t gakUljel metsJ.stunud. 

Kül. atud ja pildis ta d 1972. a. 

lJ 





ri tz). Kõ:t'Valmõis, kuulus Kaiu mõisa juurde 

Jut1ru Jr/n, Kaiu kolhoos (Ju.uru kihelkond). 

Peahogns., on ~·ike ühekordne puithoone, mida k sajal mõnevõrra 

rekanstrueeritud. loonet katab laialt iileul. uvate rää taste~a 

iil.katus, ka"ttekA e ·erniit. Seinad on vocderda. :td rõhtlaudade

ga (osal alles algne vood er). Aknaid on .muude"'ll!ld, al s ed olid 

kitsad ja 6-ruudulised, iirubJ.•itsetud ki·tsasto piirdelaudadega. 

··ks selline säilinud viilus. Hoone eaiküljellihtn lahtine ees

koda, mille viilkatuvt toeta ad neljatah lise puitsambad. Hoone 

õn d .ko1·stnapiibu.cl on pikad, sl;1].edad ja simssidt:;, vah~V"õöde ja 

kcu-nii sid ega. 

I-. oo võlu oärilLed a X sotj. II t;> oole keskel"'..: VÕi IV vee-

randist. Ta on kasutusel e una jo he s seisundis. 

Kõr alhooneid ei ole palju, kuid nad paJ.knev"d kompaktsel t mõis 

südames. Oluliaemad on: 

Lau t - ä. a outtr .oaaki ihoo.ae, mille müürid on laotud lõhu tu.d 

ja kergelt klo.cbitud kividest puhtl vuu. iga i.ng heas müüriteh

nikas •. vad on piira ld paekiviga, h buv te plokkidena ladumi

aega, kusjuu;ces ncd on kaetud lameda kaarega. oonet katab kõrge 

viilk~tu~, katteks oterniit. millel luialt üleula ·avad räästad, 

viimw1e sar:lkapaar ja pen.n ~ o tsviil .. uJ v. tud. V iil on kaetud 

rõhtlau.dade. a, viilus on segmentalte..r.t. -aoone VÕ..!.•dle.m.isi suured, 

'5-ruudulise.l aknad pa·kne d iihtlaste vabede a. Ehiius VÕib 

pärineda saj. al uset~t • 

.!,atl--k.ütir~ on pi.itk, õhukese pri slct-ohvikihiga kae :t.d paeki ihoo

l1c, ille ot al sam su ::tte krohvi·iiud kivitul ede vahele sein 

täidetud rõhtplankud ega. Hoonc·t katab üleulatuva te räästaste a 

ja laastu.kattega poolkelpkatus. nlli v~ihescd aknad on lrunedad, 

p a piJ.ud. Hoone võib pärineda XIX aj. IV eerandist. 

f/ 
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uut{?) tema o sal on väiksem pritakrohvjga packivihoone, mis 

l:ae"tu.d sein est kõr gcma kt-Jlpka tt:tnega, kat ;eka 1 aus't, räästad 

Uleu.la tu Ila"' . K .. u.o o siatJe 1 .~et.uas. oone moned ~amedad väike-

o d · .~.uu on sisse nliiiiri·tuu. ·uecva e prusslennida0 a. 
ü:i: ine d a XI., saj • Il poole ke e li. 

i · o või 

Viina vabrik on võ1.dl "'!ilisi suur, lii end aroata pi :: kivinoone, 

m1lle põhi oa a on krohvltud p f.ek.i V iseint e gu, piken-us teise kor-

rnse kõr uselt & a krohvimata .maakivise· t ga. toonet .ka ab 

la· tukattega ja lai lt Qle latu ate räästas · e u vi11kut~s, ots 

viilud on piistlaudadest. On mõned nel urksed a ait, eelkõi e 

u.ksed, kuid o ka lameda· •areg;;.. kaetud aknaid. Kor ten on ka

tuseharjal. Ta on kõ:rg ki ohvim :~a peekivist, omab kõr e ne~ja

t~hulise aokli, millel ii~al lai, ~ meline k~niis. tllaosa korst 

n allene ja omab ülal vaheVöö ja U0 eVaJ.t e end 1 a as~elise 

otsskarniisi. ituse põhiosa V51b pärined~ llX saj. II poo~e 

k~ekelt, liide XX sa·. lgusest. 

F erk putldub, on veid vähe 3el t vab. r d UJnb er pe o ne, eelkõige 

tema taga, hoone ees on majp..ndushoonetega iihine suur hoov. Kõr

valhooned on maast1kus avat~1. 

KUlusta-tud ja pil•1ist· tu.d 1972 •• 





21. 

juurde. 

Loodna ~n, soonitse sovhoos (Kullamae. kihelkond). 

~~i ole külast· ttld. 



22. V .!-KASTI õis (Al t-Kasty). Rü.iitl1mõis. 

är j amaa kl , "!asuj a" kolhoos ( Märjamaa kih lkond) • 

Peahoone on suur ~ahekorruseline kivihoone keldriga kogu hoone 

all. Hoone on kaetud kõrge katu.se a, mis omapäraselt esifassaa

di st aadatuna omab kelpkatuse, tagatasseadis aga poolkelpkata

se. Selle tingivad esif'assaadis eendatud kü.lgrisaliidid, .mis 

eenduvad ka otsaf:assaadides fassaadi keskjoonel. Räästa- ja 

pool viilude karniisid on la· ad, 'blgeval t eenduvad ja profile eri-· 

tud. Esifassaadis eendatud külgrisaliidid on kaetud madala kolm

nurkviilu a, mõnevõrra eelmistest laiem kolmnu.rkviil on ka hoone 

keskteljel, kus tema all alakorrusel sein pind rusteeritu.d 

Kolmnurkviilud omavad räästakarniise sama profiili a ku.i põhi

hoone!, vaid viilud e alu.aed karniisid on mõne'V6rra kitsamad. 

Hoone peakorruseks on II korrus, lola aknad an kitsad ja "V"J.ga 

kõrged, 6-ruuduJ.ised, alakorruse aknad on samuti. kõrged, ku.id 

U.lemistest siiski madalamad, 6-rttu.dulised. Esi- Ja tagafassaadi 

keskteljal on ) teistest veel kõrgemat akent teisel korrusel, mi 

kaetud kõrge kaarega. Nei t keskmised aknad on uks-aknad, mis 

avanevad rõdttdele. Tagafaasaadis see ei ole säilinud, esiküljel 

a a on see kolm.e akna l.aiu.sel t lahtise, konsoolidele toetatud 

rõduna. Konsoole on neli, need on val tud metallist ja o aved 

väga rikka histori tsistliku dekoori .. Nad on voluudikujulised, 

kaetud akantuslehega, omavad samasuguse dekooriga karniisi .. Vo

luut toetub konsoolikesele, mis k~istatud habemiku mehe maska

rooniga, kansooli otsal on plokk, mis kaunistatud samuti naise 

maskarooniga, külgedelt rosettidega. Rõdu rinnatis on kaasaegne 

.metall.ääris. Kiilgr:Lsaliitide pind on esifassaadis samuti lii en

datud. Siin on seinapind kahe korruse kõr~selt taandatud suure 

petikuna, mis korruste vahel poolitatud vahevõöga teise korruse 

aknalaudada joonel. Seda toetavad alakorrusel kaks. doskaana or

deri poolsammast ( v sakpoolsel risaliidil on sammaste vahel uks) 



fe1sel korrusel on petikus suur kolmikaken, kus akn·vahed taas 

täidetud doskaana orderi pool ammastega. Kiilgmised akn d on kit

sad, Uhepoole a, keskmine a a kahepoole a ning teda lõpe.tav se ·

ment lõiku.b seinapinda iilalpool peti.lm äärt. änapäeval on se -

mendiosa t astatud petikuna (kinni mü.üritud). Aknad pai tatud 

il.htlaste ahedega, vaid ta afassaadis äärmised on teistest vähe 

eraldatud. S a on esifa saadie äär iste akendega enne kill isa 

lii te. Ka lakakorrasel o oln11d tube hoone otstel, mllle 't'al.gu.s 

tamiseks on pooniil.u.des aJ.wnis e korru ee akende kujuga aknad. 

Esifaas adi tuael on sü.mm etriliselt 3 väikest segmentak t 

laka val stamiseks • 

.Rllwnid on hoones antilaadaed. ~aal a ub hoone keSkel. Hoon 

keldr wni e jao'b.le on aga vasakul tiival ja keskosas ebakorr -

pärane. Siin on ka korrapärast la.medat ~a 

de ta a eb 

massiiva • 

arrapärased kaaravadega aknad~ eldri.JIUü.rid on vä 

eed av ja mUUrid ku.lllll ad ke§kaegsele Kasti va-

salll.linnusele, mUle vund · endid 111 tu vad osalt ka olemasoleva 

peaho e alt vasakul tii al hoo ta akü.ljel välja, kus .muru

katte all .m.üUr irii ed jälgi tavad .. 

See a on hoone ( .a. kelder) klassitsistlikus sti~lis ehi-
~ tu , ilmselt juba nx saj. II veerandist. a põletati 19o5.a., 

taa tati osalisel kohe peal.e seda, · teine korrus aga alles l96o 

a. lõpu.s. Eklektiline rõdll võib pärineda llX saj. lõpust. Hoone 

on kasutusel admin • .h.oonena ja heas sei undi s. 

!õ;rvalhooneid on suurel hlll al, nad paiknevad põhio as peahoone 

ees ning m.oodllstavad reeglipärasaid funktsionaalseid rühmi. Osa 

hooneist reaatatud maanteele. Ollllise ad o • 

Sepikcd a on keskmise suurusega krohvi tud paekivihoone, mis kae

tud laas~tte a viilkatase a, sellel kitsad pro~ileeri~d rää 

takarniisid, viilu.d on seejuures Qstlaudadeat. Hoone väikesed 

aknad on ki11sad, 6-ruudulised. Hoone Uks otsafassaad on 1 en-
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datud anttemp11na, kus asesikus 2 doskaana orderi sammaat. 

oone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpus • 

_u (?)on väike, krohvitud pe.ekiv1.hoona, .millel madal kelpkatus 

kitsalt üleul tuvate räüstaote u, katteks eterniit. Hoone esi

küljel on lai, lamed kaare a uks. Ehit11s võib pärineda X saj. 

keskelt. 

Kuivati on väike krollvimata kaheosaline paekivihoone, mille mõle .. 

.rnad. osad eral.datu.d tulemüüriga. Esimene pool on ü.b.ekordne, teine 

kahek<n'dne. õle ad pooled on kaetud viilk .. tuaega, katteks ter

nii t, millel üleu.latuvad rääetad. Avad on kaetud lamedate kaar

tega, aknad seejuures on väikesed, 12-ruudulise • Viilus o ka 

ümaraken. Sale korsten tõuseb tul.emüüriat, a on neljatabulina 

ja lõpetatud astmelise profiili a karniisiga. Hoone oib pärine

du XIX saj. II poole keskelt või IV veerand 1st. 

Ait on pikk krohvitlld paekivihoone, mis kaetud laaatuk tte a -
{osalt eterniit) poolkelpka~ee a. Sellel pro~ileeritud räästa-

ja viilllkarniis. Hoone esikiil on taandatud, räästast kannavad 

kiilgedel pikendatud otsaseinad, ulualuse ees on aga 6 saledat 

doskaana orderi sammast, millede sambatiivi on paisuttlsega. Osa 

samba vahedest tänapäeval kinni ehitatud 1 udseintega. I oonel 

on hästi tasakaalustatu.d p:r-opor t iooi.id. See klassi taistlikus 

stiilis ehitus oib pärineda XIX saj. I poole keskelt või II 

veerandist. 

ali tsej ama,j a on pi iihekordne kr oh i tud paeki Vihaone, mis ka e-• 

tud seinte t kõr ema poolkelpkatusega, katteks et rniit. Rääst 

o.m... ad profileeri tu.d karniise, samad ü.mbri tse ad k pool ville. 

Hoone aknad paiknevad ühtlaste ahedega, on kitsad, kuid kõrg d, 

6-ruudulised. Esitassaadia äärtel koln dad aknad on liidetud 

ustele kül edel. Uks on akendest kõr em, kaetud segmentvalemiku-· 

a. Hoonel on mõned massiivsed korstnapiibud, mis lõpet tQd ast-



~1iae karniisiga. Hoonet õib lugeda peahoonega samastiililis ä 

seks ja -ealiseks. 

Tööliselamu on pikk ja madal krohvitud paeki ihoone, mis· kaetud 

poolkelpkatuseg , katteks laast. Omab kitsalt üleulatuvaid rääa

taid. Aknad on väike s ed ja ki ta ad, 6-ruudulised. Hoone VÕib ä

rineda XIX aj. II veerandi at. 

Laudad-tallid mocrlustavad korrapärase booneterü.hma, kuc dominee

rivad iiks sa.ur tallihoomt (?). See on pikk, krohvi tud paekivi

ehitus, kaetud poolkelpkatuse!a, millel katteks laast ja eter

niit. Omab profileeri tu.d räästa- ja viilukarniiae. Hoone Võib 

olla XIX saj. II veerandi ehitus. Teine domin~eriv hoone on 

lau.t, mis säilinud varemena. a on krohvi tud paekivihoone, ida 

kat is poolkelpkatua. vad on kaetud lamedate kaartega otsa

fassaadis, külgfassaadides on väikesed, nelinu.rksed aknad. 

Hoone 'VÕib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Tõl f;lll.krikuu..r- töökcxl a (?) on suur paeki vihaone, mille se 

nad kohati kaetud õhukese krOhvikihiga. Hoonet katab viilkatQs 

ü.leul.atuvate rääetaste a ja. l astu.kattega. Hoone nurkadel. esi

neb väga laia nllr gal.iaeen • Lisaene on ka mõnede akende vahel. 

(laia. ja k1taaid), üks lai liseen on ühee otsafassaadis keckel, 

ulatudee viilukolmnurga tippu. Hoone esif'assaadil va.semal t11-

V!>~ on seinapind kergelt taandatud, moodustades kit a tll.ual.tls • 

Akn.-.d on suured, asetatud estlaseaadis paariti. :Ehitus -võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

,!{@.rJ aköök (?) on kõrge ü.hekordn krohvitud paekivihoone, .mis 

kaetud kõrge Viilkatusega, katteks eterniit, sellel laialt Ul -

ulatuvad räästad. Leidub pea ruudukujulisi, 6-ruudulisi aknaid. 

Hoone VÕib pärinad XIX saj. l.õpust. 



Park on suu.r, bajudes Jtõr'Valboonete vahele. sivä.lja.k on ovaal

se kuju ja ringtee a, aiasesõit toim b küljelt. iase õidn 

ja ma tee poolne par io a tiheda i tu·liusviiai a aba park. 

uhoo.ue ta a a ub osalisel· mü.ü.riga piiratud üle 1 ha su une 

par aJ.u, ille uumik s oli pea n linUI·kne hi aed ü.gata c:t

teat e1upuudeat hekkidega ja regulaarsete kujWldiue a. y:·ljak 

o timbritsetud tihedapuistuga, kus pu.ud vabalu~j liselt :rühmi

taud: pärn- t -kuusk. Sell~ par~ia o. leida ka j~l i va

n ast re ulaarseo:~t p :;u gist, korrap}·,... ase te~ evõrgu :fragmen tide 

näol. Lii 1lisel t park lihtne: o kodumaised arukaak, tamm, 

kuusk, pärn, vaher. Eksooti est leidub alpi eedex.mä.u.,, llobu-

k· s tan, elupuu, euroopa ja vene lehis, 'Val.ge mänd.~ hõbeh ab. 

"Palju on dekoratiivpõõsaid, eriti enelaliike, lü.üts uulii' e ja 

sircleid. Park sul eb peahoone maastikku. 

Parei seisund on rahu.ldav, ääreal del halb. Park tervikuna 

1-ahjustatud. elupuudest klljundid on älja kasVallUd ning nende 

algne arhitektum· r&skelt määratav. 

KülastaU4d viimuti l97o.a., pildistetud 1966. ja 197o.a. 
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23. UU mõis ( eu- sty). Kõrv õis, kuulus Vana-Kasti 
mõisa juurde. · 

ärjamaa k/n, "Tasu.jau kolhoos (tuärjamaa kihelkand). 

Peahoone on väike ühekordne paekivihoo e, mis küllult lai. i-

tust katab seintest vähe kõr em poolkelpks us, k tteks laast ja 

eterniit. Katu el on profileeritud räästa- ja viilukarn11aid. 

Hoonel on vähesed, pea ruud ujuliaed väikeaed aknad, 6-ruuduli 

aed. On ka o tsaf'aasa.adi s ki t said, ühepoole a j 1:1 J-ruudulisi ak

n ·d. Hoone ke kel on .massii vne man telkorsten, mille piibu.l kar

niis otsal, samuti simss. Hoonet VÕi lu eda vee XVIII saj. 

lõpu või sajandivahetuse ehituseks. T on kasutusel elamuna 

ning ebarahulä. u as s isu.ndis. 

"'rvalhooneist on säilinlld aid osa 1 u.dast (?), seegi ümber

ehi tatuna. Al e ehi tu s on kr oh vi tud paekivihoone, lt etu.d iil

katuse a, katteks laast, räästad seejuu.res üleulatu vad. Hoone 

võib alesel t pärineda XI saj. II poolest. 

Park puudub, peahoonet on ü.mbritsenud ea, ·mis külje a toetatud 

jõele. ld.as dekoratiivpõõsa·a. 

Külaatatud pildiatatud l97o.a. 





24. Jg.URI mõis ( ri). Kõrvalmõis, kuulus Sõtke mõisa juurde. 
- ~ 

Märjamaa k/n, ärjanr:aa sovhoos ( .1ärjamaa kih !kond). 

Kõik hooned hävinud pea jäljetult. .õisa kohta tähistavad 

dekoratiivpõõsad {sirelid) ja riismed vundamel.ttidest. 

Külastatud ja pildiatatu.d 1975. a. 
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25 • KE A mõ !.§ ( Ked enpäh) • ü.ü tlimõis. 

ehtna lr/.n, Val. tu kolhoos ( pla kihelkond). 

Peahoone o, h:· · ud, te.~uast säilu:1ud v· emeu • .uoone on olnud 

suur ühekordne kiviehi tu a, millel kõr e VÕlvitud sok1ikorru s 

j esiküljel kahekorruseline ke trisalii t. Omab l::a ki tsaid ker

gelt eendu v ·d k .. lgrisalii te. eskrisalii t omab lamcd a kolmnurk 

viilu, külgrisaliidid a a segmentviile. :toone ta6 akü.ljel risa

liidid puuduvad. Viilud on ümbritse~u( een u ate profileeritud 

karniisidega, sam aadse on ka rääst arniisid. Aknad on suu.

red ja kõrged, esifassaadil rühmita d kahe kaupa, keskrisalii

dis on kolm akent, küle;t"isaliidi s üks. Risaliit"de akn d on 

kõr e kaare a, teis1iel on müüri s kenstr tii vn ame aar. See-

juures keskrisaliidi teise korruse aknad on põhiltorruse omadest 

madalamad. Sokli o ruae akendel on l:J.me ad karu:·ed, akn d ise pe 

xu.udukujulised. Keckr isaliidi Viiluväli on kaunistatud ümara 

aknaga, segment iilude kül risaliitidel on agu segruentaknad. 

Hoone tagaküljel esineb mõneti ebakorrapä.rat t akende j aotu.s 

wsif s ~adil on sokli eraldamiseks Ubekarniis. -~umid on an~i

laadsed. 

Hoonele on mõlemile otsafassaadile liidetud küljega oma

pärased juurdeehit sed. Need on Uhekordeed, põhihoonest madala

mad, aetud kõrge tonnvõlvi a, millel samalaadne ümar katus, 

kaetud plekiga. Ehitusedon esifassaadis ker-elt taundatud, ta

gafassaadis aa turevalt. J~urdeehi ustel on esi- ja ta afassa~ 

dide suunas kas kõrge kaare a suured petikud või ukseavad, kus 

kaare all kitsas profile ri tud vdö. Uks neist on täidet d kr oh

vi tud 1 dseina a, milles kolm kitsast, tera kaarel1st akent, 

keskmine neist kõrgem. a hoone ta akü.ljel on juurdeehitus. See 

paikneb :fassaadi paremal tiival, hoone viimase akna ees ning 

kujutab endast poolka ekujtl.list ornilaadset ä jaehi tuat. Sel· 

le aknad or1 põhikorruse kõrgusel (ki tsoo, krohviäürise a ja 

j_( 
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kõr e kaare a aknad), samuti i.ibtib põhihoonega kõrgusalt ja vor

milt räästakarniis. 

Hoonet võib lu eda klaasi tsistlikua stiilis ehi tusaks, ilm 

sel"t .UC saj. I poole keskelt. Juu.rdechitused võivad pärineda 

sajandi lõpuveerendist. Hoone põle· uti 19o5.a., ilmselt taasta

ti seejärel nin, lõpli.kul.t on hävintld alles peal Il maailmasõd 

Kõrvalhooneid on ar-vukalt, nad paiknevad põhiosas peahoonega 

ansamblilisas seoses esiväljaku külgedel. Olulisemad aäilunuist: 

,ä! on kesklllise sulJ.rusega krohvitud p eki ihoone. Ehitus on 

kõr e ning omab vUlkatuae, katteks 1 st. Räästad on kitsalt 

ü.leulatuvad. Otsafassaadis on viilu nurk""del seinapinnal krepi

tud räästa.karniisi taoline eenduv simss, tema all sam~pikkune 

kitsas vo.he'V"öö. Samha f'assaadis on viiluväljas suur, krohviääri 

se~a ümu.rpetik, all seinas a u 3 kõr et teravk&arelist ja kroh

viääristega petikut, ruillost keskmine 1•1 m. Selles on ka uks. 

Hoone külgfassa id es on ke. mõ ed väikesed ruuduku.. 'ulised akn -

kesed, ai uto.tud kõrgele. Iovne on seee(.: eataval .mäfu:al histo 

ritsistliku laadi-a ehitus pseudogooti elementide a. a võib 

pärineda XIX saj. II poole ke~kelt. 

Tall on pikk ja madal osalt krohvi'tud paekiVihoone, mis kaetud 

poolkelpkatuse a, katteks laast. On omanud kitssid pae- ja laud 

räästakarniise. Uhtlaste vahede a pa.i utatud aknad on keskmise 

suuruse a, ruudukujulised. On kõrge kaare a kaetud uksi. Ehitus 

võib pärineda peahoonega s ast ajas · ja on samas stiilis. Kaill 

sele on hiljem pai tatud väljaehitusena mõned lakanksed, mille

del viiikatused üleulatuvate . räästastega, külgseinad on lauda

dest. 

l!G;U t-töölistemaja moodusta d rulldukujulise hooncteploki, mis 

en asti liidetud nelinurkse siseboovi külgedele. Ehitused on 

krob vi tud p aeki v.Lmü.ü.rid ga, kus lautade viilka tused on hilise-



mad, nad o kõr emad • .Al selt olid katused ü.hekõr{P.sed, omasid 

eendQV d ja pro~ileeriiud räästakarniise. ;~gne . vormikiviga 

katusekate on säiltmud tööliselamu.l.. Selle hooneosa aknad on 

ki ·s ad ja õr ged, 6- r uudulised, piira"tlld kroh .i ariste a. Ela

mus on su.u.r .munt ell{or sten, mille lilaäärel k rniis ja vahe öö 

selle all. Ho ned v5ived ell a peahooneg sama ealiaed. 

Tuulik on hollandi iüüpi paekivituulik krohvitud eeinte a, mis 

tüvikoonuse kujuline. ~ulikul on 4 korrust, millel "ikesed, 

pea ruudukujulised aknaavad neljal küljel. Säilu.nud ainult müü

rid. Ehitus võib pärined· XIX saj. keskelt. 

Viinav·orik (?) on suur liigendatud paekivihoone, mille õhiosa 

on kahekordne kroh itud ehitus, kaetud viilkatus ga, katteks 

vor ikivi. Viiludes on miilir id katusest kõrgemad, nende nurgad on 

murtud, usjuure viilu alanurkadel on need toetatud konsoolide

le. Uhel otsafassaadil tõuseb läbi ko u ~assaadi neljatahuline 

tornike, mis tuse kohaJ. lõpetatud laiendi a, mis toetatud kar

niisile. Selle all kitsas vahe~oö. Torni laiendatud ülaserv on 

kr eneleeri tu.d. Tornike ses asub ven tilatsiooni ja kiittelõõr. Ka

tu.seräästas on eenduva laia ja lihtsa karniisi a, mille all kul

geb kitsas vahe~õö. Selle all kulgeb aga ristile lähedase kuju 

konsoolilaadsete kujunditega &lisvöö. Analoo iline ehis~õö 

tab ka viiluääri otsaf~ssaadides. usifassaadi seinapind on li

saks iga aknapaari ahel kaunistatud kits liseeni aja nur ali 

seenidega. Esifassaadi keskel on kergelt eenduv keskrisaliit, 

milles allkorrusel suur 1 õr e kaare a uks. s lle lai, eendu 

aillus rust eeri tud. Ukse kol al kaks väikest ja kitsast nelinurk

set pe ~;i.&.ut, nend e kohal samalaadn.e horisontaalne pikk etik. 

Esifassaadi teisele korrusele on pai cutatud äikeaed 8-ruuduli

aed paarisaknad, k aks paari keskrisaliidi kummalc g,i poolele. 

Aknad omavad kõr eid kaari ning akende kohale on pai&~tatud kit-

t-1-



sad, liidetud kaarfr toonid • .Enamike akende t on p tikaknad. 

Uksel on sc entkaare valgmi.k, uks i ooderda !ld kala.saba

mQstris laudiatusega. Hoone on seeg historitsistliÄUS stiilis 

e ektilise käsitl s~ga ehi as, Väib pärinede XX saj. gusest. 

F ark on keskmis suuruse a. Or. ab lU'• ju avatud esi väljaku, 

kus issesõit on orienteeritud peahoone koskteljele. Esi älja-

kut piirab ringtee, antee poolsel küljel on ·nedam puudest 

aan, u.s kasutatud tamme j lehist. Kõrvalhoonete ees on ko:r 

rapärased puu.deread, mis eraldav d neid esiväljakust. Park pea

ho ne tu a keskteljal poolit tud: ühele poolele jäaõ tiheda 

iatutusviisiga pargipuistu, teisele poole a ar väli väheste 

üksikpuude a. l!õlem.ad par ipooled k _junda · d ub~:t p eerin ug 

Lii d on põriliGol·.; odu.caaiscd: s ... ar, jal.utas, vcller. 

P gi · urc.e .... uulu1 Kea a nsul t.:>U.Wl 1 p<;l.iknev parkmetsa

ka ( '"U sik), nds õis pc;a· i · a ti.hen tud leht u llee a. 

Pargi seisuni on halb, ~a on maha jäetud · a -.õsaetu.nud, 

1ä.äb as. 

Külas~atud viima 1 1975 ••• pildis atud 1 72.a. 
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26. KEELI 3E ('?) mõis (Keelitze). Kõrvalmõis, kuu.l11s Vana-Viga
la mõisa ju11rde. 

( V1 ala kihelkond ) 

Asukohta ei ole õnne tanud määrat· . 

lOO 



27. J(EHPNA mõis (Kechten). Rtiiitlimö1s. 

htna .lr/ , Keh ·~na NST ( apla lril»-elkond). 

Käesolevas U.le ates ei käsitleta, lruna mõis on lii11tatud 

975.a. koostatud arhitakt imälestis e nimistusse. 

{OI 
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28. g::;LB;;;.:A::;...;:m_õ;.;;;;i;.;;.s (Kelp ) • Rü.ti tl imõ is • 

RapJa n> Kodila o hoos (H· .. ri kihelkond). 

f..ahoon~ on ühekordne keskmise suurusega puithoon • ~ a on kae-

u.d laastukattega vi.ilkatusega, .millel ülellletuvad räästad. 

Seinad on ooderdat~ ron lau ~ e~a, nurgad kae d pasts te 

nur elaudadega. d on suared ja lrõr ed, 6-ruudulised, ä.äris-

tatud pro ileeri tud pi:irdelaududega. 1 ad pai.kAe ad korrapära

tul , osa paari ti. Luka v lgustamiseks on viilus 2 võrdlemisi 

suurt ruudukujulist ja 4-ruudulist ent. Hoone o safassaadides 

on "'äike viilkatusega i.uu.lekoj d majan.dusru.umidesse. 

Hoone võib päri.neda XIX saj. lõpUst või sajan.divahetu.selt. 

a on kasutusel elamuna ja on re.bu.J.d avas seisw1 is. 

Kõrvalhooneid oli vähe, needki aldav lt hävinud Või säilunud --..-.- _ __.......,. _ __._. 

v ar eme i.na. amik olid puitehitused. Säilunu.ist olulisem on: 

Tall - pikk, krohvitud paekivihoone, kaetud leastu.k ttet;a ja 

üleulatuvete räästaa~ega viilkatusega, viilud on püstlaudadega. 

Hoone ~sifa saadie on neljatahu.liste poolsammastega kitsad 

rääst ~lused (3 tk.). i tu s võib piirine u XI aj. II poolest. 

Park on vä o. v".ike, omab libtsa, äheste puu.dec:a liigendatud 

esiväljaku ja ai'" peahoone tag • Seda piiravad pu.uderü.hmad. 

Valitseb ea r. "aanteel lühike lehtpuuallee mõisani. 

Külastatud ja pildis ta tud 1966. a .. 
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(S ein-Fickel). Kõrvulmõis, kual~s Vana
Vi Dl mõisa ju.urde. 

Vi a k/n, · igala kolhoos (Vi aJ.a .kihelkond). 

f.eahoone on väike ü.nekordne pllithoone, millel maasiivsed kom

pruct ed proport ioonid. i' i tu s on J· aetud sei.nt st ~rgema pool

~elpkatUG u, k~ttek laasu. tä~stad o üloulatuv d Hoone sei

nu kata ~ a aegne pü t o er, uued on ka kõik ru ad, välj ar

vatud pool vi lu aoe ee 1 aa.ker • ee on väiksem ja ruudu.kuju

line. Rull.llltd 1oones on a:nfilaad.scd. 

Vaat· 1"" ta k.aasa scte re onti e a moo.nu.tatud ilm.ele Võib 

ehi tu.st lu.g u veel baroks k.., vvrrr su .• lõpu. hooneks. a on 

.iPa~oonei ei ole säilu.nud, nc:.d oli.d ilm elt puitehitised. 

P ,,.. "ik 1 ~ on a e, va a u ~ . oone eos ·· J.ge jõ ... t piiratud pool-

e. ealloonet 

ümbr~ tse ii i a aed, poolsaarel paiknev p rk on ät:l"S vabakuju 

li.n.e, p-hilisa t saared, pärnad, vah..~..red. P c.r on ra.hnld a a 

l3 isund~ • 

· lastatud je pildiatatud 1S7o.c.... 





30. X õis (Kodd11). Poolmõis 

R la k/n, KodJ.la sovhoo ( apla kihelkond). 

Poru oone on kcskmiove sUUl'Us .... get ühekordne pat:kivihoone, mis aset

seb väge;t õr · 1 oklikorru 1. ab lakatube, mis algselt paik

nt.:,sid ainult hoone ots el, nti.üd ega o.mab näotu väljaehituse mõ

lemi fassaadi katuse~oolel. oonet kattis elt poolkelpkatus 

üleulatuvete rüästaste a, m~ sendatud eternii katte a Viilka-

tu.ee ~. oone sokli.Kcrru on .lu.·ohvi W.d pr i -:,s.k.rohvi a nin omab 

k1 sa cimsi. S llelt ou. .. e:vad i a aknapaari vah lt ja nurkmelt 

rus~eeritud liseenid, mis poolv:i ilu all toetavad laia vaheV"död. 

Ta aküljel on 3 akna laiune keskrisaliit, liseen iga akna vahel. 

Hoone põhikorruse aknad on keskmise suurusega, 6-ruudu1i

sed ja on äär~statud profileeritud puidust piirdel udade a. 

Aknad paiknevad paari ti rühmi atul t. Osa on petikud. Sokliaknad 

nende all on ruudukujulised ja 4-ruudul.ised. Soklikorrlle on 

kaetud ristvõlvidega. uumid on hoones anfilaadaed. Peauks on 

kujundatud varakl ssitsistlikus stiilis, vcetibäUlis on säilunud 

ka veel b arokseid otukkdekoo.rielemente nin ·: ük sisseehi ta tud 

baroksete mo ii ·ide~a seinakapp vaheloridoris. 

Esifassaadil pciknonuu peut.epp on tegevalt moonutatud • 

. All-s on c.lgne lai Kivitrepp, m·a laekub kõrgelt soklil·t ja on 

äüristatud astmelise rL~atisega. K~ hoone tag8küljel paiknenud 

lahtine puitpalkon on hävinud, ümber ehitatud cujul on alles 

v ·d selle kõrge ki isokkel, mille all on ruum . .tU selt kattis 

seda hilist pall'o li t viilka tu s. 

Hoonet võib seega lugeda barokk tiilis ehi tusaks, kus esi

ne.J juba VGX~lassit istlikke elemente, tt:. võib pärineda XVIII 

saj. II pooleke kelt või lõpuv eran ist. Jn kasutusel admin. 

ruumidena ja korteritena n.in on rahuld avas seisundis. 
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1 ole palju, n 1 t osa mo ~ u.stab koos p abcone 

. 
kitsas lihtne laudkar iiQ, 

a korra"' · ase lsambli, o a hoo-. 
neist paikneb ga hr-1j tatu.J.t mõi

sa..-..·idmnik 1·q. edu es põldudel. 

äiltumi:::t on ~-amik ü.mber ehit-

tu. d. Olul: s e · on: 

,!eeni~__],~~aj uk~ ( 2 tk.) on vü 

a väikesed, pos ruudukujulised 

põhip aoni a kl· oh vi ud paekivihoo 

n ed. 1 ad on kustud kelp ka tu s e a 

m.llal Uleulatu ~a rüästad õi 

ttcks etcrniit. Aknad on väike-

ed, 6-ruud li eö.. Hooned või ad pärineda XVlii a!J. lõpust. 

=-~7~-!_äa ait on üh e hoonecübm a ~ esõlt J , mis koo ev· 

rabe t nL'- ähe kujuli~e t; d alest ja ... ob i t 1ld ointe a pae 

kivihoone t. Boone1 k as" "ol ulatueli .... 1 t 1mb r e ite.t d. Nad 

pü:rineda e.~J. io t ga am ... st perJ.o i i st. 

on väike k.!'ohvii.A..t:l pa~kivihoone, . i,.. a.etud ool

elpka u.se a, 1 ... ·~..te s laast, r··a. tad 'i"'s t •ileulatu.vad. 

1 oonel on v~hes id, peo ruudukujulisi 6-ruudulisi aknaid. oo 

ne keskel on mantelkorsten. i tu s võ ib pärineda XVIII saj • 

lõp st või I s~j. al asest. 

on v·uakuju.line lihtn puistu, mis Villl te p derühmadeg 

:;:aj atud r .lanr..., ·le euivälj ku.l . ee 1- · e.L a.tu.d 

i~~e õidutee tel on e· oone peauksel 

I>ecl oo .e ta a on vähe !je vabalt paikn v t put.ld.ec:,a ja -rü.hma

dee~tt pjiJt· . u.d eLis· d, ku.s v··i ~ tii ja l:unstlik kü.nkake a

iljoni t::1Xbeks. Puuliildd est V"litseb vul r ja. f.lar • Par i 

seisund on .aea. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatu~ 1966.a. /0~ 
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31. KOHILA mõis (Koil). RUUtlimõis. 

Kohila alevinõukogu, Kohila sovhoos (Hageri kihelkond). 

~oone on suur kahekordne kivihoone madala aoklikorrusega 

ning lühikeste ühekordaeta kitsamate tiibehitust~ga mõlemi t11 

:va pikendusel. Põhikorpus on kaetud madala kelpkattleega, kat

teke eterniit, tiibehitused a a viilkatustöga, katteks eternii 

Tiibehituste katus oli kuni l9o5.a. samuti kelpkatus. Põhikor

puse katuseräästas on tu evalt eenduva karniisiga, millel pro

fileeritud 16öd nin voluudikujuline hammasfriia. Profileeritu 

vahe...-oö on ka räästakarn11aiat adalamal. Tiibehituete räästa

karniis on vähem eerulu-vam ning hammaslõiketa, ka tema all kul-

eb profileeritud vahevöö. Hoone tagakäljel on tiibehituste 

soklikorrtls ru.steeri tud. Esifassaad is on laia terrassiga pea

trepi (viimane madal ja mitte lai) kohal teisel korrusel 3 ak

na laiune kinnine pal.kon, m.id a kannavad 4 nelj atahulist kivi

aammast lihtsa te kapi teelid ega, millel ka vahe'Yäöd. Palkoni 

nurkadel ja akend vahel sama kujundusega pilastrid. Nii palko

ni väga lameda katuse räästakarniis, kui ka korru.ste aheline 

karniis on lai ja profileeri tud, nende all kulgevad veel profi

leeritud vööd. Kirjeldatud palkon pärineb 19o5.a. järel teosta

tud taastamistööd est. Algselt oli siin a a lai sammaaportikus, 

mille 6 kõr et (läbi kah korruse), komposiitkapiteelidega am

mast kandsid kolmnurkviilu. Seda ümbri tees põhihoonega sama.s 
\ 

laadis kujundatud hammaslõikega eenduv karniis. Iga samba vahe-

kohta jäi aken. Ka hoone tagafassaadis on teisel korrusel pal.

kon, mis pärineb XX saj. algusest. See on pUstlaudadest eeinte-

a, kõikidel t kUlgedel t klaasi tud suur te akende a, millel eri

nevate suurustega nelinurksete ruutu.dega raamistfi. Palkon on 

kaetud lameda viilkatuaega , millel kitsaste räästaste all sari

kajalad ku.ju.ndat11d. Palkonit kanna ad kaks lihtsat neljatahu
list kivisammast. 10/ 
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Hoone põhikorruse aknad on kitsad ja kõrced, 6-ru.udulised, 

teise korruse aknad on samuti 6-rulldu.lised, ku.id madalamad. Esi 

tassaadie on põhikorpusel äärmiaed kaks altent teistest mõnevõr

ra laiema Vahega eraldatud, .muidu kõik hoone aknad paikne-.ad 

Uhtlaste ahedega. Kirjeldatud tiibmiste akende kohal on esime

sel korrusel tugeval. t eenda.tud prOi'ileeri tud hori 'son·taalsed 

frontoonid, mida äärtel kannavad voluudikujlllised konaoolid. 

Need on kaetud ' akantuslehega. Põhikorpuse teiste esimese korrus 

akende kohal on lamedad nelinurkaed petikud, mille · pinnad kau

nist,.tud lopsaka akantusspiraaliga (kõ.ik ei ole peale 19o5.a. 

taastamistöid säilinud). Põhikorpu.se katusel olid algselt väike 

aed se~mentaknad, mis taastamisel asendati kitsaste katusaken

derea a lameda, ühepoolse kalde a katuse all. Selliseid katusak 

naid on mõlemis fasaaadis sammeetriliselt kaks. Hoone siseruu

mid on säilitanud an~ilaadsuse. 

Hoone on see a ehitaud küpses klassitsistlikus stiilis, 

tõenäoliselt XIX saj. I poole keskel, ehitus põletati 19o5.a. 

ning taastati mõneVÕrra lihtsustatud kujul. Hoonet kasutatakse 

koolina, ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad kas peahoonega ühtses reeglipärases an

samblis Yõi suurtes :fu.nkteionaaleetes rühmad·es Keila jõe kaldal 

ja pargi taga. Hooned on aga enamuses Umber ehitatud Yõi hävi

nu.d. Olu.lieemad säilunuis t on: 

Ait on kahe tiiva a "L"-tähe kujuline ehitus, kus aks tiib säi--
litanud algse, klaes1tsistliku kujunduse: ta on krohvitud sein

taga paekivihoone, millel rääeta- ja Yiilualu.ne karniis on lai, 

profileeritud. On mõned aegmantaknad ning kõrge kaarega avaga 

uksed. Hoonetii-va katus on kõrge laastukattega ja horisonta.al

laudistuse a kaetud otsYiilu a viilkatu.a, mis hilisem. 

1!0 
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Aida teine tiib on kuivati. See 

on kahe korru.sega ja lameda Yiilkatu 
. 

se a kaetu.d ehitus, millel katteks 

laast, räästad Uleulatu.Tad ja sarik 

j alad kuju.ndatu.d. Räästa all ku.l eb 

lai ehisvöö vertikaalsetest lameda

test nelinurkeetest pindadeet. ~üüri 

on p aeki vist j a k.rohvi tu.d. On mõned 

erisuurusega aknad, Uksikud vä a suu 

red, lameda kaarega. Katusel on väi

kesed 6-ruudulised katuseaknad, mis 

kaetud lamedate v.iilkatustega. Nen

del on laialtUleulatuvad rääetad pro 

fileeritud puidu.at räästakar.niiside

ga, mida kannavad kajundatud otetega 

Põhihoonete asendiskeem. konsoolid. Ait võib pärineda peahoo-

nega samast ajast, on kla sitsistli

ku.s stiilis, k\11 vati t võib ltl eda aga XX saJ. algu.se, ~uba 

juugendlike tunnu.s·tega ehi tu.seks. 

!ali tsej amaj a (?) on väike ü.hekordne la.katubadega hoone otstel 

krohvitu.d kivihoone, mis kaetud poolkelpkatu.sega, katteks eter 

niit. Omab küllalt laiu, profileeri tud räästa- ja viilllkarnii

se, mi~ peolviilu alJ. krepitud. Aknad on VÕrdlemisi suured, , 

piiratad krohviää.riatega. Ehi tu e VÕib pärineda XIX saj. II ee

randiat. 

Töölistemaja jõe ääres on pikk kahekordne hoone, .mille alakor

rus kivist, krohvitud seintega, teine paidust, vooderdatud 

rõhtlaudadega. Hoonet katab viilkatua Uleulatuvate räästaste

ga. Hoonel on kitsad ja kõrged 6-ruu.dulised aknad. mis ei asu 

kohakuti erikorrustel. Hoone võib pärineda XIX saj. I veeran-

diat, alakorrus võib olla ka vanem. 
/J I 
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T"öö:j.istema.ja lautade juures on põhi~oontes aamalaadne kahe

kordne hoone, vaid tema kõrge katus on kelpkatus, omab laastu

katte ja kitsalt üleulatuvaid räästaid. Võib pärineda amuti 

XIX. saj. IV veerandist. 

Viinavabrik (?) on su.u.r hooneterUlun liidetud ehi tustest, kus . 
domineerivad kaks kahekordset krohvi tud paekivihoonet, mis 

ahendatud vaheehitusega. Viimase all on v6lvitud läbikäik. 

Hooned on kaetud viilkatuatega, katteke eterniit, millel kit

salt üleul.atuvad räästoo:, otsviilud on rõhtlaudade a. Eb.itu.se 

põhiosa võib pärineda XIX aj. II poolest. 

Park on võrdlemisi au.ur, stiililt Taba.kujul.ine. Läbi loodusli

ku männiku (parkmets) su.Ulldub peahoone keskteljele pikk pärna

allee, mis peahoone ees .mo~ustab ovaalsel t teega piiratud ava 

ra Bsiväljaku. Väljak on tee siseküljel piiratud -veel granii

dist ümartu.lpadele kinnitatud massiiva ketiga. Rin tee välis

kül on raami t11d puude a. Peahoone taga väljak puudub, seal on 

võrdlemisi tiheda istu.tuaviisi a väike park. Kogu parki ääris

tab Keila jõ i, mi s aga peahoonega on sidumata. Pargi esiosas 

männiku taga lehtpuud -pärn, tamm,vaher; ta aosas on al selt 

lehtpuude kõrval olnud palju kuuaki fooniks peahoonele, säilu

nud on neid vähe. Pargi ja parkmetsa seisund on rahuldav. par

gi ta aoaa on võsastanu.d. 

Külas t atud iim ti l976.a., pildietatud 1962. ja 1967 •• 

11~ 
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32. XOHATU mõis (Kohhat). Rü.ü.tlimõis. 

Looelna lr/n, Sooni t se sovhoos ( Kullamaa kihelko.nd). 

Peahoone on hävinud, tema aseae* riismed tasandati l97o. a. 

Oli ilmselt väike puithoone. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, paiknevad haju.tatu.lt. Olu.lisemad 

Ait - väike krohvitu.d paekivihoone, mis kaetud seintest kõrge

ma poolkelpkatusegat katteks laast. Omab külrfassaadides rääs

ta ~ lihtsa kaldu lau.dkarniisi. Lakapealne on samuti laoruu

miks. Selleks o.n poelviilus suur pnituks tugevate pruaslengide~ 

ga, ust katab väike viilkatus, toetatud konsoolidele. Hoone 

VÕib pärineda XIX saj. I poolest. 

VesiVeski Teenuse ;jõel on võrdlemisi suur kivihoone, mille krol 

vi.mata müürid lõikudena laotu.d kas paekivist VÕi pae- ja aaki 

vist. Hoone on põhiosas kahekorruseline nin teda kattis viil

katus (sisse langenud). On viikesaid erisutlru.sega aknaid. Ehi

tus '\'õib pärineda nx saj. keskelt ;ja III 'Yeerandist. 

Kuiva~ on ä ga väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud viil

katusega. See on laastukattega ning kitsaste räästastega. 

Korsten on pai&U tatud otsafassaadi miiüri. Ehi tu s Väib pärineda 

X saj. lõpust või saj andivahetusel t. 

Park on väga väike, toetub ühe kiilje a Teenuse j õele. On avar 

esiväljak, mille ühel küljel peahoone. Tema ta~a lihtne puude
salu fooni.ks. Vahtra ja saar hulgas mõned kontrastaed ku.used. 

Park on hääbuv. 

Kiilastatud ja pildiatatud l97o.a. 

I}~ 





33. (Konofer). RUatl· õis. 

ärj amaa k/n, ärjamaa sovhoos (Vi al ihelkond). 

Pe oone on aau.r ühekor ne kivihoone, millel v d a kõr e o 11-

ko rus. oone on kaetud kõr e la· stu.katta kelpka usa a., mil

lel ~ eval.t eend~T ja lai profileeri u räästakarniia . oone 

d on vä a kõr e<t, 6-ru.udu a., okliaknad nende 1 on pe 

ruudukujalised, kits ad ja põhio as 4-ru.~dulised. Aknad paik

nevad ü tlas~e vahede a, ta afassaadia esineb siiski mõnin 

rmunitamiat. E ineb k e ikuid. Hoone esifassaadi keSkosas on 

sU av t ·taandatud nin rää takarniisi kande s stik 4 tase 

da doskaana ord ri samba a. Samb b a i pl.intoeed on aud. 

lirontoon on hävinud, oli ilmse:lt kol.mnarkviil ~ Ruumid hoones 

on antilaadaed. 

1 u on see a kl asitei tlikue t1il1s, ilmselt XI s j 

I poole eskelt. Hoone põlet ti l9o5.a. n 

al sel kujul. 1 a o põhiosas tühi, k su 

hoone seisund on rahuld v. 

taastati seejärel 

at leiab ·utieelt, 

KõtY?~hoop~ ei ole alju, n2d paiknev· kõik ä~j pool k1 

Olulisemad ons 

or1 ikk ü.llek.OJ:dne pili thoone, kaetud kõr· 

l a~ u.ku·~.~t~ a iil ..... u. u.se -u, mill_e \.4leulatu d rä·· atad. 

aU. .. t~Qael t p--.1 u. atu. · aknad ou · eskmia suu.ru.se a ja 6-ruudu 

liae:d. einuõ. on 'VO er .,. 1iu0. 1 aa. e rõhtl d·,. e a. oo e "f'Õib 

äl:ilJ.eua · A aaj. lõpu.s · v i s j an .. Tuhetu.sel t. 

elder ( säilu.nud .., emana) on poole ul tu es maapealne aeki

"f'iehitus 1 d tonnvõlvi a. Ot as in samuti ltroh'Yim ta p ek1-

vist. Ehitus võib pärinad XI ajandist. 

~Jb on keskmise s~uruse a krohvit~d paekivihoane, s k tud 

enu.d), 

116 

kõr e or ki"fikatte viilkat~aeca (osaliselt ai se 1· 
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i et on kodanJ.ik\11 perioodil 
rekon trueeritud, al võib pärined X e jundist. 

õ:rd~.~mi3 v..:,:tJw (3 ha):. ta toetllb .... altlilje a ker elt 
1 

k j :JJ. t ku:-t ~e a onov or j .la. ar - on plan. eerin&U]. t see&-
~tiili : Ul ioel t en pui<-1't'.l Vubc' ~jul e, ku.tJ. jõ kallas on 
r ami t 1d pä...""l1n-s aro- . !htr:J all eP. a. Oaab ovualse eaiTäljalw, 
mi~ pi:tr.a .. ud rir.st o-u. 'ö.ljaku ... ä::.,el pe.too.n ees u.ksik sllur 
t • Peahoone to uk''.lg o .. 7n""<i omisi jõele, kuid te-
maet aiinki puuf ega (k ~ga) a~letua. E~in b kontrasti-
printaiipi: kuuok---papp'.lr ho •:ikaat - hõbepaJu. Lii 11sel t 
VÕrdle.miai riY'..c a: peale kodu.mG -t;- ·;a!"tr , fu:na, saare, .mu.ee 

I 
on eksoote: J?· o~i nul , põl Tr-J-l r, h cbuJra ~on, lõhrlaT pappel 
P .. , ju o.n dekcr ... :t:ii vpõõ·Hiid, ri ti i.: :r.-puu111k ( sarlakpaane, 

on eba "ahul.u ~ tal pol funk .. ai;;on'i 

metsistunud osi • 

se1811D4 

e9töttu esineb ta eTalt 

1/~ 
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·cz). Rü.ii~elko:nn mõ..i.e. 

aiu ·ol oo (Ji tU :t kilLlkond . 

. 1 ·· i tl ta, k;m mõis t.üd ~ 1 .; a ltb .. t.timetsa kind-
lu·~ta :td l:J.~on"';;:imõi•J'"' a~e v. :li'· _J::ts on arYa u.d 
,_75 .. n. li:oo,.."';au d t...r·l~toktuu.r Jil:·l(::. ·t_ J • •• :r•iru".Jtu.sse. 

''7 



35. KUU A .mõia (Kuda). J?ool.mõis. 

ärj amaa tr/n, en~1·o1oo line Hai la ( ärj aa kihelkond). 

P;;...:;e.-ah--.o~ o "fäike ühekordne p ithoone lakatubade a. hoone ots-

tel. ·tu s katab iilkatus ü.leulatu-.ate rä: · st ste a, katteke 

ote::nii t. I oane seinad vood erdatud rõhtl· udadc a. ad on 

keskmise suuruse a 6-ruudulised, kuid esineb ka 3-poolega 9-

l'U.udu. J.si {viil11s). Aknaid piira'Yo.d pro:filee.ritud kitsad iir

deleuad, e.kent katab kitsas laudaimsa. Pe -aisaepä .. s asub hoo

ne otsaf ssaadis nin omab väi.kese esiku.. Sellel on küljed 

klaasitud 'Väikeste ruutude a raamide a kõr ete akende • .wsi-

kut katab kelpkatu.s. oone VÕib pärineda viimasalt saj and iv ah 

-cu.sel t. Ta on kasutusel arstide korpusena j on heas seisundi 

eJ.ccuur ja ma erj al kOl' dd.b peah on~t, t äri.neb ilmselt sa-

m .... ..., ,. ' ost. 

Ait on väike ~tlithoone, mis k etud poolkelpkatuse , katteks -
eterniit, illel lihtsad kitsad laudrääatakarniisid. Seinad 

vooderdatud rõhtlau.dade a. Hcone võib pärineda eelmiste a sa

mast perioodist. 

1?s:rk puudub, on vaü'l __ v ;:rr. elli s~ .i h oc.w. :Jte vahel., kus kamõned 

pu!ld crühmad j .. Uk siltpuud. ...Jii il isel t on tEJm.tlecl, kased, saa

red ja Uks ikud l~his ... d. :P alju on sirelaid. 

Kiilasta tud v::-..i ma. t i 1977. :.; . , pilü. istattlcl l97o •• 

uto 
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36. (S e). ··u:t limõJ.s. 

R pla ~11, Kuusiku ~ sesovhoos ~~pla kih lkond). 

Peahoone on kecl:tmis su.urn.s .... u. Uhe -- puith one, Ulillel 
cir.~. ko ... ru.n n e · osa p(luleehi tusena mõlemis :f~sawiie nin 

paremal t:&.iväi. lühikese alleehi use abil liide · väike f.ihe

kurdne ~iib ch · u.s, kaks väike st ~tilj aehi tu st esi saa: i .u.Ur-

kali el, suur emad 2 ~1 a.ehi ·us · on s &mu· J. ·~a u· suadJ. nurkadel 

il.oo.u.~ ~ k .... ·ub aurd-po lktü .ka Ilu. s, ka~ ~k yleAJ:t. Rää.ata

Äw:niit. · a. j"" kw:uiis ka~aae urruj onel on ki eas, proiil eri-

u.d. S:.:ua.u.la.adsed <.u .. biil:hcon.e, til.Jaehi· .. u~ e ju ecüeehi.tuse 

~·ääe ~- niiuid, v. a. t.Jb ·fassaadi kQÄs eenduva\i e · ius1.1, mis 

Oi et:sKOd(1ue.ks u.ste.l..e • .1: ellO. 1 u :k.e.:n; s lamed kelp-

·u. Kurnii , · oe t tud 

, mille kolm-

' ii ' hoorL:J ! :lll. ~l~t ch · useu t.tag·- ülj :J. o.u vii ka u.s \i~ a. ""oo-

il~ st:d.IJ.au ou lau.<l vood i c.o, kus j uuros nii pöhl.ko~·pusel kui k 

til.blluvhtl VlJ. t.ieili u · u ... n i~~ kw i !ikrwJ.au.d de joone i plist-

la:dkatt~:.: a, pl:Oiilu l:i'-'U ki·t a ... t clLekl:ll'niiaist kõr emal u 

.... õh laud 7L•UtL-~ · :..:. • .fo.lJ. ".lv00J..l;.~.ocl ~ on kujw.td 'CUd k pealeehi 

ku.jun üs :...t lw.te.&atiu .uuz 0 '-tl.i ·ee.t iuc e. i- on esikulie nur a-

Llatl.S d.korru ·al on õ .. d "d. likrh d o:u. p l.l' ~ 1iud piir el<:. ud ·d E= 

kuajuu.rea nend e nurkadesse on asetatud p itplo'kid, ülal on a a 
l.tJ.... 



k al(:.ustamiscks hoon., katusel ..... si:fa.ssaadis on manaardkorru.-

.. !l:-'kv·~_t d ,-:-_, mi'3 iiJ!lbriLu tud pr :t leeri ud karniis1do a . Esi 

ku Les ps ... lat -vai a:."- • .. I m l..1..1 lo)c~endi 

· k kl ir ' kt"' ju· .-· ;3 ::.~ • ·:uni · iku. ~ • V t-1 gr& n Ol' 

1eka.rn .1....,, ,ille ~ ha.T.m slõ ~ e :i o;;l. jõu. • mt.ma 

Ust·· .;ri·:.>el, <5. iJ. dc au, .m.:.~J.ol.K ., 1 plokid, 

esi~ 

' . 
H~ono o:L 5.;.:.:: ... el 

verax d ..... e 3 

~ooer T -

'U i tik 

o.::_ lahe s~:; ..... 

'i 

u • c.mt~n tu. l!cid b il is~ lr.l' -

.c.Lu.!J s'·u.::-J':Or.!.l.amonc.lid, mü.nod si~oul:~ud), o.r .l:J.istor1tcistlikka 

.l .:.i ud l:a U>: :J s~ur ::Jj oonelin vara-

oJokkel. /ilma-

· d kar.niisid 

. ....... '11 1" ...::u._xn ~o, .l!l.L :; rt J ~e rlJ 

··i:::. _oon•.J le :i. u.b u. ' ..rok:3 _ k jwL Il e _a 1"' .h s id ri .... ll r."· • 

ee a on peahoone kordu te Umberehi tua e a ( il.msel t XIX 

1.1.3 
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aaj. "":I po e keskel: saj andi lõptll, J~od anlikul perioodil) 

vr:n . nona i.tlo ne1m e:rioo 1t v rak1..., ~itBiSill1, nee a XVIII 

s j. IV veerandist. Mitmesugu ed ;ju.u.rdee iuse või'Yad. pä.rine 

da nx 3 j. II oole keskelt, a.h. t .ibeh tua, pseudo, ooti 

otii deg& veranda. 

H O."te t .. a '' t t 

rah tl a-vo s :.st d:t.n. 

0 u •e 1 al nad zno ua Lia ad põhio as 

korraparase ansambli koos peahoo e a p 

kül edel. 01u11semad on: 

ju ki sa esiv''lj ' 

~ on uur krohvitud kivihoone, is kaetud oolkelpkatusega, 

katteks eterniit. Sellel eenduv ja profileeritud poolviilu. ja 

räästakarniis. Hoone esifas~aadia on vä ~ ta i oidlikul t een 

datud esk- j kül isaliidid, millea su.u.red, kaJ.as bamnatris 

lau.dvoodriga uksed . ... isaliitide pinnDd on ruateeri tud nin· uk-

ai äärietavsd paaris* ~~ pilastrid, mis toetavad ko hoonet 

ümbritsevat karniisi alust -v·ah V"oöd. ok.k.u on see a pilastreid 

12. eskrisaliid kohal on m al. kol.mnurk iil, mis piiratud 

rää 'takarniiai orme ko.1.d va karniisi a, viiln älja ehib kroh

vi~ärisegu väike ümaraken. ~is lii ide vahele on pai~'atud 

( asae cl esse 4) kõr ~d pe ~ikaknad, io piir~ ud krohviääris 

• Petik üJ.e.mine pool on a a osadel ehitalud ruudtl1.-uju.li-

ek 2-.L'llUduliseks aknaks. Ka pe ikute krohvjpi.nd el puudu-

d ak.tu..•d ol.:. vfu· i uä. s~e Ja cm ai väc;a iln:ek· s klassi tai t 

liku~ s iilis hi~us ilmselt juba .. oaj • II veer diat . 

V 

k :t n"~ ·:l.t"'.t ~ k~ .le,.. ttl'l. oono t J . tah nolk~lok· tu. s, k·i tt .: a 

vormiki!Ti. Omab tu ... ev·lt ... CJ'J!latu.it .,...0 J.vii1u- ;je. rtF'~t >.:ar. ·isi 

m-illest m alamal eli e pro·ii i a vohevöö. Hoone esi 

aasaadi keskel on äea ker,el t eenduv lai ke k.risalii t, mille 

IJ..t 
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pind an ruste ritud. aliiti ka-

tab ·madal attikalaadne frontoon. 

Hoone laiade Tahede a p 1 t tud 

keskmise suuruse a aknad on piira

tud krobviääriete a. eldriakn d on 

nend e all ena iku s tiku.t e a . Uks 

eaifnss adi keskteljel an kitsa l 

a Tal.tpliku.~a. Ukse ees o kit as 

kivi trepp a t eli'""e ä"rt e a. Hoone 

01 ee e ~-~~ klass it 1 tl i kus st il J. s, 

ilmselt XIX saj. II "f .erendi st. 

f, k :: ttekt orrll ki ,· • .,. tu-

.u1 .. 11 ... ~a ,!.)ro·'il· - r itud k c;·.r l.isi. 

J· .. ;.d t t.: oma-

rtltlX .d , 6-:ruu nlifJ ~d. iocn 

-.. , J.J.. • P~ ... t s "' e 

1i :i r1· Jcor. ·u n 'Õ ~b pär:J .e;- a a ,a XIX s· j. 

svxu: so.l uU..U. • U.t.:.d u, u is t k li.kul pe-

l.O C.:L:!. -..; 2 • u .. ) ul..... sl .. J ·uJ.· .. l.' Oko atru. e.ri·~u • lOCl e .lokk on 

kro e ehi wu. 

pJ.kk ühekordne kroh itnd ~ hoone, 

milJ.el lck ... tube hoone o·~sal, kuivat:i.osas ka kahekordseid hi u 

osi. oonet ka tab oolkelpka tus w evoi t eendLl ja prot'ileeri 

tud poolviiln- ja raü "tak .~nii si 9a, ka usekatteks an ormikivi 

Akn d on VÕrdlamisl. :' ik? sed., (-:~.:·auctu.liscd , enamuses pa.iknevad 

p a 2.ri tj., seda l~a p ool '\?j.iluc . l.imnacd en tiä:riotatud ro.mbi.KUju-

linte lakaak e · • 100ne võio p· rir.&.eda XIX ouj . I veeraneli et · 

~ 



Viinavabrik on suur ja lii endatu kiviehi~u , millel põhi-

korp s on ühel'Ordne k ele ehi ·tatU kahekordse kõr e masina-

saal.i~e. Ehitus on krohvi.m .... t pe.ekivie"t õr e asem lise . .miiür1-

tehn1ku a. Hoo e osi kut •ad ~iilkatused, illedel laialt ale 

u.l~tu.Tod 1·äästad, kali t;ek on J..aast. Põ iko:rpuae kahekor os 

eendub ker elt eeifassa ~s, te a ka u on põhiho e katusele 
risti. er~s~uruees aknaid, k~sjuures a s :i. d on 

kõr ed. ~c;;.IU4ik va id on ka tu.d lamed kaare a. oreten 

on vä a kõr e, on nelj a ahuJ.ine, omaiJ kor e okli, e er d 

1.;ud kor stnas·li laia ja eenduva orofi_ee:rl. tud ahe :earnil. 

korstna iilaservas on prof ileeri tud kitsas ks niis ja sam aad-

ne 'Yoö 'emast .m al. Hoone ehitusae on cta eeritud r id-

kl. VJ. a: 1889 . 

..., . · c1 ::: 

1 i c 

:::: ~ u.r p ".d ·~j ä.,.. r . i. n "n ,;:UtU" t t r. . ~.nl i pl kl: id )"' ~ uht .l t t u 

·tn.d ~ " 'i - t rert e 2 '1 ~i ·J.aa(h c"·e· p lo[rJ;: . d e a ü.r br ·:'; <Jetucl Eulik 

V.:ae Hd c kF.'!lda lJ.:U~t.t A ii h er . ···.t aa ri aho ne ja j ä·va vahel. 

::! , e~ ,a 

I~ 
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ha ·uaev~l;j alJ.:c.Le Ja J..om: uerp :APIHÜ, rohe l.Ile, cl.n1hall ja he~l 

· ul-.: o PW"~l. d Kora J.iVpõõsaia •. eriti 

mü t: : ... .u . LU·~az. l. · \;; ci.a•J , Q. imändi, elupuud, 

cu.· , ! s un .HJ s.. .t.dj andu. ho e st 

, i V" ks VOI·miks • 

k~ m& "c..u ~ u ·t:. c:.l.., .l.SC 1 .. <:J. . ..crt' ·. • ~ illUlU • on korrasta'tu.d 

üJ ast d ii.m· ti ( 75 . ... ' 1S66. a. 
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R i.kkU.l k/n, V.I.Lenini nim. kolhoo ( ärjamaa kihelk d) 

~eaho e on hä inud, temast aäilunud ad ala te vu.nd endiriisme -te ü.hele ot ale on ehitatud ~äike sunduetalu., mille int e 
YÕib olla ka al s hoone ehi tu so ai. Uue ehi tu. s o puidu at, 

Yiilka se a, 

Xõr alhooneid ei ole al;ju, nad ailm vad 'VÕrdlemisi atiate 

tu.l mõisasüdamikus. Säilu.nu.ist olulia ad on: 

A!! kesk ise uu.ruse a, pritskrobvi a kaetud aeki iboo • 
tu.st katab seinteat kõr m 1 astukatte a iilkatua, illel kit 
eal t U.leu.J.a tu vad rääatad. Hoone esifaasa. d i on kaunis sü av 

u.lu.alune, mille ees kaaristu 4 ark adi a. Kaared on .kõr ed, 

k ad laekuvad vä a madalal e, kus toetuvad n lj atahulistele 
talumiteta tulpadele. Hoone ta aküljel on 1 ed id 6-ruudu.li 

v .. ikeseid aknaid. oonet võib lu. ed XIX saj. I veerandi ebi-

uaek , ka u.s hiline. 

~ (?) on p:i.klt U.marpalkhoone, ristnur a a. Ho et ka ab õr 

ja laastuka tte a viilka tua, rää tad laialt ü.l uJ. uvad. Osal 

us l, mis ä a s11ured, on Ulal ldt as Tal ik. 

pärineda XIX saj. I ,.eerandist. 

itlls Võib 

Laut on pikk maakiVihoone, ille seinad l otud lõhutud, k r ohv.i.

katt ta maekiTidest, nu.rgad j avade kiiljed a a paekivide a 
suurte hambuvate plokkide a. Hoonet katab viil s iileu.J. tu 

e rääs aste a, k ttek s e ernii . Viimane ja penn on 
otsviillls aYa ud, sa.rik j alad ja konsool talade o on klljunda 
ttld. Viilud kaettld pUstl ud de a. Avad on kaetud lamed e k ar
teg , akn d on seejuures suured, 6-ruudu.lised. L aluuk o ab 

kõr e kaare. Hoone on se 

ahetuae eb.1 tu s. 

ilma el t XX ·• al se vtsi sajandi-

JJ/.' 



Par puudub; peahoone ju11re on jäl i aiast, hoone ee paik
neb ajandu hoovile lä.hedane eeivälj • 

Xiilastatud ja pildietatud l968.a. 

t30 



38. XÄDVA /Kedv~ mõis (KedwaO. Poolmõis. 

Lelle .k/n, Kehtna ST (Juu.ru kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne puithoone, millel parempoolsel ot

safassaadil on pealeehitua. Hoone kaetud seintest kõr ema kelp 

katuse ga, millel laastukate ja kitsad ttlelllatuvad rää.stad. Sei 

nad olid kaetud laiade rõhtsate voodrilaudadega, kusjuures 

palkseintel nurcad on raiutud ristnlll'kadena. Aknad on kitsad, 

6-ruu.dulised, paikneTad ühtlaste vahedeca. Hoonel on suur pal

kon esifassaadis, mis kaetud madala viilkatusega. õdu on pa

rempoolsel otsafassaadil, mis kaetud ühepoolse kalde a katuse-

·a ~a toetatud neljatahulistest puittulpadest. Tema kohal on 

otsaf'assaadis väljaehi tu.sena lakatuba, mis kaetud poolkelpkatu 

se a. Hoone ruumid on põhiosas anfilaadsed. 

Ehitus Tõib pärineda XIX saj. I poolest, ilmselt algusest 

teda on palkonite a ja pealeehi tu.se a täiendatud tõenäoliselt 

saj andi lõpul. Hoone on maha jäetud ja varisemas. 

!Q:.::r....;"'..;::;a=lh-..-o..-o.-n ... e.-i.-.d ei ole säilinud, enamik n ei st jäi mõisasiid amikku. 

rajatud karjääri alale. 

Park on väike, osa temast on jäänud karjääri alla (esimene 

pool). Mõisasüdamik paikneb lamedal neemiklll, mille al.l klll.«eb 

oja. See on hõlmatud pargiga. Puistu. on tihe, vabakujuline, 

põhiliselt saar, kuusk, jalakas. Park on .maha jäetud, on muu

tWlud metsa.ks. 

Kiilastatud ja pild istatud 1972. a. 

I~ 
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39. KÄRU mõis (Karro) • Rüütlimõis. 

Käru k/n, Käru 8-kl. kool ja Kiiru etakond (Vändra khlk.). 

Peahoone on vä a suur ki vihoone, osalt Uhe-, osalt ka.hekorru
seline. T& koosneb kahekord est massiivaest keskkorpusest, 
.millel pikad ühekord s ed tiivad. Omab kü.llal t kõr e soklikorru
se. Keskne korpu.s on mõlemis fassaadi s ker el t eendatud, eee
jaures omab ta esifaasaadis kercel t eenduTa keskrisaliidi. Pa 

I rempoolne tiibhoone on vasakpoolsest pikem, lõpetatud nii esi 
kui tagafassaadis kitsaste kiileri aliitide a, mis eendatud ä 

ga ker elt. Neist on kaetud madala kol.mnu.rkviilu a tagakü.lje 
risaliit, esiküljel on riaaliidil lame katus. Parempoelae tiib 
hoone esifassa.adis on keskosas väike ee.nd, .mis on kol.metahuli 
n e ja kaettld vä a larned a kelpka tu.aega. Ka lühemal vasakul tii 
Tal on äärtel kolmnu.rkfrontoonide a markeeritud kü.lgrisaliidid 
rroonet katab lame kelpkatus, kasjuures kahekordsel korpusel o 
katteks etern11t, tiibadel on a a sä.ilu.nud al&ne plekkkate . 
Vä a erilaadne on hoone eriosade räästakarniisi lahendus. Kes 
korpusel on lai ja tugevalt eendatud profileeritud karniis 
ambritaema ko korpu.st, tema kohal an aga sein kõr,endatud 
kuni 1 m, selle pinnad on esi- ja külcfassaadides lii,enda ud 
rin ide ja lamedate ristkülikute a, temas on ka kitsad horie 
sontaalsed piluaknad lakapealse valguatamiseks. Alles sellel 
kõrgendusal lasub kitsaste üleulatuvate räästasteca katus, 
mille sarikajalad on voluu.dilaadse kujunduse a. Esifassaadis 
jääb kõr enduse pinnale räästa alla laia keskriaaliidi madal 
kolmnurk iil, mis piira ud laia ja eenduTa profileeri tud kar
niisica. Ka korpust ümbritseva karniisi all ku1 eb lai vahe~dö 
mis dekoreeritud esifassaadis stukkrosetikestega. Vahevdö an 

alläärel lõpetatud laia profileeritud vöö a. Ühekordsetel tii 
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badel on räästakarniis ja tema all k~l&eT öö keskkorpuse a 

analoo ili.ne, puudub vaid kõrtendetud sein karniiai kohal, 

katuseräästas on vahetult karniisil, puuduvad ka rosetid vahe 

vööl. Horisontaalsete karniiside a on liigendatud ka seinte 

pinnad; kitsas profileeritn1) kuid eendatud vahekarniis kul-

eb alv~ise, põhikorruse akna~audade joonel, profileeritud 

simss on ka soklil. Soklikorruse pind on a a kaetud pritakroh 

viga • Keskkorpuse ta a:f'assaadis on lai ja profileeri tud V"ö6 

ja eenduv karniis ka teise korruse akende aJ.l ja aknalaudad e 

joonel. Kül~risaliitide kolmnurkfrontoonide pinnad on lii en

datud kolmnurkade ja rin ide ga. 

Rikkalikll kujunduse omavad hoone aknad. liad on alakorru

sel kõr ed, 6-ruudulised, ülakorrusel keskkorpusee vähe mada

lamad, samuti 6-ruudulised. Esineb paarisaknaid, mis k~i 1 ka 

hepoolega, on teistest ki taamcl, k11id 6-ruu.dulised, esineb ka 

kolmikaknaid (tagafassaadi vasakpoolses külgrisaliidis, kus 

vaid keskmine aken on kahepoole~a, äär1stavad 8Y~ad aga ühe

poolega ja 3-ruudu.J.ised. Paariaaknad ja kolmikaknad on eral

datud pilastrite~a., paarisaknad ka piiratud pilastrite ~a· 

Akende paigu. tus on enamvähem korrapärane, akende äärisad aga 

väe;a erinev&d. Keskkorpuse keskrisaliid1s on keskteljal pea

uks, temast kahel pool on YestibüUli aknad. Need avad on pii

ratud krohviääristega ja ere~datud lj.seenide a (kokku 4), mis 

krepi vad aknalaudad e joonel kul ev1:1.id karniise. Liseenid toe

tavad aga korruste vahelist väga tugevalt eendatu.d ja profi

leeritud karniisi, mis kaetud plekkkatuse a, mõjudes rääatana 

Keskrisaliidi teisel korrusel on kolm võrdsete vahede a akent 

mis kaetud ülal eendatud ja profileeritud karniisi~a, piira

tud krohviäärietega, mis aknalaua all pikendatud konsoolikes

tena. Aknalaua all on kitsas karniis ja selle all lame voluu

dilaadse motiiviga ehisvöö. Analoociliselt on kujundatud kesk 

1.3-J; 
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korpuE;;ie teise korruse aknad kahel pool keskriaaliit1 - Uks 

kummalgi pool. Aknad on ääristatud kahel pool Ummar ste peti

kute a, millel profileoritud ääris. ande akende all põhikorru 

sel on aga pilastritega piir a tud kaksikalr.en, mis kaetud laia, 

eenduva horisontaalse frontooni!a ja karniisi~a selle kohal. 

KeSkkorpuse ker alt eendatud ta afassaadil on keskteljal kitsa 

kuid läbi kahe korruse tõu ev ere~ordsolt kõrge aken, milles~ 

kahele poole jäävad 3 akent. Kõik nad on. piir a tud krohYiääris

te a ja omavad akende kohal eendu'"faid profileeri tud ehiskarnii 

se (ka keskne kõr~e aken). Teise korruse akendel on allpool 

Tahe~õöd ääriste kohal konsoolikesed. 

Hoone parempoelae Uhekordse tiiva aknad esifasaaadis on 

nii seinapinnal, kui ka külgrisaliidis ja fassaadi keskel p~i

eenduval kolmetahulisel hitusel kahepoolsed. Nad on piiratud 

profileeri tud krohnääriatega, mille vä.liskUljed omavad veel 

rusteeritud ~dö. Akende kohal on lai 111 endatud pinnaga ~öö, 

kus keskel ring ja kahel pool lamedad ristküliku.d. Ellisvöö ko

hal on eenduv ja profileeri tud karniis, mis kaunistatud 3 akro

teel1ca. Vaid külgrisaliidil on aken kaetud kansoolidale t oetu

va eendu"Ta ja profileeri tud kol!nnurkfrontooniga. ehisvöö kohal. 

Sama tiibhoone otsafassaadis on kesko as kergelt taandatud 

seinapinnas kolm akent, millest keskmine on teisteat kõrgem, 

10-ruuduline, piiratud vatd profileeri tud krohviäär1ste a, äär· 

miaed on madalamad, 6 -ruuduliaed ja lisaks kfletud horisontaal

sete eh1skarn11side~a. 

Hoone tal!;afassaadi on sellel tiibhoonel 'Vaheldumisi kak

sikaknad harilikud, kahepoolsed, kujundus on na~ keskrisaliidi 

ta akü.lj e akendel (äär i s ed, karniia). Ka hoone vasakpoolne 

ti.ib omab eelkirjeldatud kujundu sage akna id, vaid ta aküljel 

on kiil isaliidia iihi.se horisontaalse karniisi ~a kaetud kolmik 
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aken. Hoone ta aküljel on selle tiiva liitekohal ilmetu ühe

kordne väljaehitus, mis võib pärineda aga kaasajast. Soklikor

ruse aknad on esifassaadis madalad, ta~aküljel küllalt suured, 

mida Yc51maldab jõe suunas laskuY reljeef. 

Esifassaadis on ko~ keskrisaliidi laiuselt lai terrase, 

millelt laekub ko&U laiusalt kõrge kivi trepp, mis all laieneb 

ja on ääristatud astmelise medala rinnatieega kaarjalt. Ter

rassi küljed on piiratud aZtlu.rse sepiata.tud mAtallrinnatise a, 

kus domineerib ap ir aalne .motii T. Ru.wnid on põhiosas anfilaad

sed. 

See a on hoone h1atorits1stlikus stiilis rikkalikult ja 

mitmekesisalt kujundatud ehitus, kus domineerivad pseu.doklas

sitsistlikud .motiivid. Hoone Võib pärineda viimase sajandivahe 

tuse piiridest, ta on kasutusel koolihoonena ja on heas seisun 

d is. 

![rvalhooneid oli mõisas palju, need paiknesid väljaspool par

ki haju.tattld i'unk-c.sio.naalse·tes rühmades, kuid enamik neist on 

hävinud VÕi täies ulatuses ümber ehitattld. Olulisemad on: 

Valitsejamaja (vana pe ahoone?) - ü.hekordne keskmise SUtlruse a 

puitehitus lakatubadega hoone otstel ja osalise kellerdatud 

soklikorruse a. Ehitust katab seintest kõr~em poolkelpka~s, 

katteks laast. räästad kitsalt ~leulatuvad nin · alt laudkattee 

lloone seinad on Yooderdatud laiade rõhtlaudade at kusjuures 

poolviilu all on eraldav Yeelaud. Seinad on raiutud ristnurca 

mistõttu. hoone nur ad ja vabaseinte ristnur ad on kaetud piist

sete kattelaudede a, mis meenutavad pilastreid. Aknad on võrd

lemisi suured, 6-ruudulised ninc ääristatud profileeritud piir 

delaudadeca. iilal kaetud veelaua a. Lakakorruse tubade 2 akent 

on poolviilue säilitanud vanemat tüiipi raamistiku väikeste ruu 
tudeca neljas suures raa.mie, kokkll 42 ru.u.tu. Neid äär1stavad 

LX 
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väikeaed lakaaknad 6 ruudu&a• Akende nur arauad on barokse 

kujandueega. Aknad põh~orruael on kohati rühmitatud kahekau

pa. Hoone esifassaadi keskel on väike lahtine palkon lameda 

katilse all, .mida toetavad lihtsad pui ttu.lbad. Rinnatia nende 

vahel ei ole algne. Väljaehituseca on ka üks sissepääs hoone 

vasakpoolsel otaafassaadil. 

Ehitust VÕib lu eda veel baroksete tunnustega hooneks 

XVIII saj. lõpust ~1 aajandivahetuselt. Hoones on •etskond, 

ta on rahuldaYas seisundis. 

_§epikoi a on krohTimata maakiviseinte a Täike hoone, mille esi 

kül (otsafasaaad) on laotud tellistest. See oli al selt ka 

hoonest vähe ki tsam. Ehitus an kaetud laastukattega "f'iilkatu

se a. mille üleulatuvate räästaste all tellistest profileeri

tud lai karniis. Hoone otsaf'assaadis on keskel lai j e. kõrge 

teravkaareline ava ulualusess • See a'Ya on piiratud kahe ma

dalama ja kitsama teravkaarelise aTaga, millest tihe s ~en. 

Viilus on kaks kõrwti pai tatud suurt sõõrpetikut tellis

ääxistega. Ka külgfassaadides paiknevad teravkaarelisad aknad 

võ::l petikaknad on tellisääriste a. Hoonet 'Yäib see a lu eda 

historitsiatlikus stiilis hooneks pseudogooti motiivideca, 

ta võib pärineda XIX saj. II poole keskeJ.t. 

Meierai on madal ja pikk ühekordne krohvi tud kivihoone, mis 

kaetud lameda kelpketuaega, katteke eterniit. Omab lihtsaid 

räästakarniise. Hoonet on kodanlikul perioodil Ulatuslikult 

rekonstrueeritud, ta ehitusae~ on seetõttu raskelt määrata~. 

T"oöliste.taaJ.'t on pikk ü.hekordne k.rohvi.:natct elliskiYihoone. 

Ta on kae ·ud viil.katuse ·a, kat ·teks eternii . 011ab Tiiludes 

laia ja profileeri tud telliskivikarniisi, mille alanur ad mur 

ud, kUlgiaasaadidee karniis ei ole säilunud täies ulatuses, 

räästad on laialt iileu.J.utu ad. Aknud on väikesed ja kitsad, 

J)'}. 
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raaoistik muud st~d. Hoone -võib pärincd.:1 .. ax '"'aj. IV veeran

di st. 

1nll-elc..mu. ('?) o.r.1 p::.Jut l~ohvivud pau- ja · ~llJ.skivihoone, mis 

kaetud S~·kivik:... te u (osa :.....Qo.uci.atud laas ;u a) poolkelpkatuse 

Scllol on lihtne l .... wlriiti.l.)takurnil. • ~lamu. · ad on väikesed, 

6-ruu.duli ed, ... uo uä. vl..:.ga lmnc.dc.. k a.:>e "~· ~lo.mu. pool.el on e i 

u. u ~L' sea · · u.aluseks, mille 

1t::J.nta kandetolu ·;;octovcd ~ .... o~l~ac: a ord ri ~edat .ld.visam-

maet ( 1 hä.Vir.lUd) Sa.r:ncl\:.0 t;el pundu. ad ba sid. ,;;)ee a on hoone 

1 .ssi t is tliktls stiilis~ ku d pär ine rl a VÕib siiski XI saj. 

keskelt või IIl veerand~~t. 

Park on suur ja m1 tmeosaJ.ine t kokku 10,7 lln. Vanema par osa 

moodustab iseseise'V pargikena valitaejo.maj a juures, kus hoone 

esiküljel suur avatud vdljak, puud ääriataTad väljakut või 

kasvavad korrapärase rerJla hoone seina. ääres. Par põhiosa 

.moodustab uue peahoone ees asuv 'Väljak ja lõunaküljel paikneT 

tihedam puistu. Esiväljak on regulaarse kujunduse a: küljelt 

saabub sissesõidutee, väljakul mõned korrapäraaed rist- ja 

di" gonanl teed, peahoone ees pii atud elupuude j~ dokora:tiiv

põõsaste read. VäljakU älisäär a suletud kõr -ete puude a. 

Peahoone otsal on a.a iseseisev tihedame, vaba istutuaviiei a 

tamm].k. Par sellel ki.iljel on piirike Riometsa oja. Peahoone 

ta a on l~itsas ja laakuva reljeefi a ehisaed. mielakkub Käru. 

jõeni. tJle Riometsa oja lõunas paikneb au\U'em par i.metsaala, 

ku looduslikku se et sa ( vaJ.i tseb kuusk) ainult kohati 

täi enda tu (pärn ad, vah tr ad jms. ) nin kujund e tud ab aku.j uli s 

rin eedevõr a.. 

P ar põhi oa on lii irikas, kohaliku saare, pärn ja 

kuuse kõrval arvukalt ek oote ja vorme: halli lepa lõhislehi.ne 

vorm, siberi nul , alp! seedermänd, hiina papli paramiidvorm, 
,~ 
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daleit&rl. a k&.sk, .ma iv&le:c, hobukastan, ha.t·iliku Tahtra puna
eela:ine or • Palju on deko:catiivpõõa·id, eelkõie mitu lii
ki sirel() id ja e.r e laid. ärk:Lm.is·tvää.J: i Y"d on aks harilik.ku 
Jcu.~,tslte - ü.z:s 34, teine 41 t:ri ·t kõl· , t~DJDikus leidu 34 
m kõ ... U~Ji .... "rscm9lr ... t-. 

So.~a on p·rk Kl unda ud 

ü. rLl.o tOOfi llo nna n. e·~ ~'ttiJ.ia'=S sa a~t.:.iJ...i..J. · aanteel on 
õisa su.t: :1 p1Jcud lcl 

l1·tes ja 19c. {. a. tormia. 

KUlast;atu.d viim ... t:i. 1S75. u., pild ia"ta-!n .. 197l. a.. 
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4 0. mõis (Kaende). .Riiü.tli.Jnõi • 

JJoodna k/n, Sooui ta e aovhoo ( Kullamaa kih€tlkond). 

. 
on äika · U.llakor n" pui thoone, millel tu.be ~akakor-

ru -al hoon otstel. ElU:tu n kae'ti'-ld Gt:i.ntc: ~ kõr emb ~ii k -

lihts~\1.1 leu.uka.rni sid, viilnd~ a a. la: ~1 \ilaula:i;uvf;:tl rö.ästad 

Hoone ilH·:d o.u r i a tnv..r e. palkidest, mi k ~ .. ali laiade z·öht-

tu.d piis"tlaud ad ra, mia meel4-ll t vad seinapindu liigend li'Yaid pi-

laa re· d. on sn.u.:r.ed ja p Ha :s.·uudnku.j u.lise<i,, 6-ruud u.lised, 

il.14b:c.i ~.~ .... eLu. · l iade p;,. d leudcAt# a, millel 1lok~ n ·kades. 

l?ee s, mi qi a hoon~ ~t'Ca.ittelj 1, ala. rd.hu. · a~o~un.Q pa:r· male, 

on '·äristo:cu.d kit; &s e tihepoolee"'lle ee ~ibü.üliakeiLd~ a. Uks ise 

on val mi.k1.1 e., mille l'e.am.i tik kle.ssitsi..,..,liku ku.jluliiusega ja 

laternakoht ea. Kai.tepoo).eg 1.1.ka 01.1. jaota '.t.d kol.ID.eks ttlhvliks, 

ääris" ~ inõ.bacl ro b kuju.ndiu. 

ük13e lu.kaplr t on ,~r 1.., a~itsi stliku.s laadis kr ater-vaasi ku

jut1se a., epi.atatud link a ... a kauni barokse lahendu eg • a 

si erilu id es leidub barokse või Yl:irakl ssi tai tlik\1 lahenduse

a ja pro· 11eer tud liis ude a uks~. 

See. o paaboone 1 sel 't Teel Xil.II auj. lõpu arakla -

sitsistlik ehitus, mi· osaliselt rekonetrueeritud XIX saJ. II 

peole keske1 õi lõpuveeran il ( elkõi e k ~us). T on kasutu-

-võrdl m.isi ar'Vllk- · , kuid l1ad on kas varemeis 

VÕi ariaem4A• "P lale ad hajutatu.lt. Oltüisam on 

~I' l- väike palkhoone r:L.tnu.r a~f! j . o aJtaolt vooderdatud 

eei.ntego.. 'a an lai t lileul tavate 

vii1kutuo · , mille keskosas väljaehitisana 

lakalt:.uk i11ku ast: D.l. Ebiilla võib pärineda XIX aaJ. lõpust. 



-
Kelder on pool s tüatuses maas ·ene vaike paekiviehit , kae-

1 õl vi ··a. atu.s puudub, on mw. .. u.kat • 1 tua "!Õi.b olla 

X saj. li o leet. 

(?) on 1 ' 6UUJ:' pae ivihoone .k.ro Yima-ca ae1nt e-

aja lii _enda=J' jn · rJa hi· 1. te ·e;. oonet k 11tis il.lkatus. 

E'I'isunrus ees ukn on nelinur· ·. ·tu , m:t.a on va,..emeis, 

~öis ärinod ~ti~ saJ. II poole Ql~eea. oi k.a elt. 

Oll väike k.ro.b l. '\ta paeld.viehituo, ni k ..... etud 11lka-. 
tuseta, katteks s-kiVi, räästad tootu ad kit ale astmelise pr 
1111--·a i i ~. E oone ke ak el on kUllalt kõrge nelja t ah 

line korst.en ei saido, vaheV'õ(; ja otaakarni si e. tua 'VOib 

saj. k skelc ~~ III voerandiot. 

js. }fjiiin en paeriv ho e , millest alle kiili~(?). Seo on 

viilkatuseea j k:rvhV1J.~u.d. 1 ain .. e-""n väike hoone, millel k -tuee-

kattekr laust, rc:i.äcttid i.lev.latuv .d. Omab n~nc- J~itna l meda ak:-

na väikeste 8-ru.uduliste raamide a. Elli tu s v61b pärineda na 

leutk1 XIX s j • li pool e- t. 

t:t viilk tue:, mi~le o o riil pü.s 1 dodcst .. EhitLtst on uelUldtls

taJ..c..na pikenda:tud mao.kiviot l .u.da a kodcnliku.l periocdil. Al -

G i tu.s VÕi päril1.e_, a XI .. ~nj. II 11oo1~ s··. 

Tuulik, ille~:r'v n-ililJ.url ., "' ,~ ~u.i.it:~.id, on 3-kordne hollund1 tuu 

lik, 111:i.llel ria 'luljllline põbilõi!e. ~~a on alt väga lai, kuid 

koondub tllal kueral·t vt>rdle.miai kit ake. Ehitus ~ib pärineda 

XIX vj. keSilel t. 

PP.rk o.n väjk j e väheate tf.ko:tkpuude u j!:) h nt...,tud pu.l.lderli.bJ!lade 

kasu.tamiee -a lahendatud vä .a a'Y.:tral.t, ku.s peahoon Cl'l maastik-

ku kõi ~i fasoa~diõP.s avatud. Hoone ees on av ee~Sõu, t .. e 
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iiike ehi s aed, lls mõned pärnarühmad ja kontreat_ed kuttsed. 

Pax J. seJ.lis ·4,1J. ti s ilnmel·~ r..õio südamikci. a~ d 

~u.t.•r " et qd~ k~~ el, ia läh v m ild· e pc.tr li-

)'lilc.etatu.d j !)ildista ~d !97o ...... 



" 



41 ;;;;.;;=.;;;;;;;;. / o ... a::l:/ ;r;ö_:.; '~ al) • .l:õr-v mõl.s, lo;uüu.a Looina 

, õ1ca ju.llrC.e. 

Loodna ~n, SJon t.~ ovhoo- (KUlla da kihelkond). 

El o .. u.u.. 



42. KUTKE mõis (Ku.tko). Kõrvalmõ .s, ktlu.J.u.s Kohatu õiaa juurde 

Lovdna lr/n, ~eenu.se kol.hoos (1\.llllamaa kihelkond). 

Pe~oone on vug~ äiks ü. oKordne u.i lioo·le kõr el paekiviaok-

11:.&.. 1 oonot katab luastu.ka te u. jL li.l U.lE...tu ~:..tlie ääatae e a 

poolkelp a~ua. Jeinud on ooderaa· ~ püstlaudvcodri~a, mis 

vr.J.davalt hilino. äh~~cd säilinud akt'1 ii on 'lõrdlemisi s u.red 

ja 6-z·u.udulised. Lakka ule,uetab äike :raudt.tku.ju.line ekeu 

pool v.l.ill!s. Hoone keskel on massi i v.ne mo.ntt:tlk.or atet , mille 

J'oratnapiip on simei J vahe'V"oö ja pro±'ileeri tu.d otsakarniisiga. 

III saj. lõpuveer~di hooneks, mis 

remontidaga 1aõnevõrra moonutatud. Ta on kucutusel elamu.ne, 

Kõrvalhool e j d on v~.h , ne*..--<1 1 Li ib cr ehit~ tu~.. Olulisemad on: -- ____ ..........,._ 

Tall (?) paekivist vi;iikE~ hoOl e õhu.kes". krohvikatte a seintega. 

T4 oi 1 · etud lu.aetuuatte ·t:. viilk~ tu}.ega, millel Uleulatuvad 

rää.stad ja püetlaud ad s· o sviil. Loone võib p:irineda XIX s""j. 

II pooleBt. 

Lau t on eamelaadne ja U.ms l t arunaeru il e ehi us, mis aga ula

tuslikult ü..mber ehi a ua. kodanliku.l perioodil. 

Perk puur1 ·o '"i;;.ie .. ti, Oli vaid mõ.i. ,1 hili.;vmu õtutap\4U.d aias. -
Ktil3atatud ja pildistatu.d lS 7o. a. 

J~ 
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43. LEE ~~õis (Lewer). iü.tlimõi .... 

Locxina lr/n, ooni ts e so hoo e ( lvJ.llGJllaa kihelkond) • 

P ea.noone on häVinud • Oli väike iihe ordne puitehi tu s, mis omas 
pe;..ll ,,./ÜlirJ.Se eo;!.fusoaad' eskoceco, ... hitnst attis vi.ilkav~o 

i.Ua:-111~ tu'"fate ~.~s.·· atuotet,a. v ni:$ J LU'kad :Jl (;lot k aadcrlõikeli-

au;.. . Ka ak ndcl j,. v.stel 1~1dlls kl'":.u~eit~1 ntl:tkke 

elemente l~hts0"te Jc.olmn!l.!' 'fron"oo.a.i'!e r..tiol. • m .... d olid kesk-

miso cu~use ·a E-ruuduliaed. taaf ssaedj . viilae paikDes suur 
se en &.ken. ~sl:....assa 1. keskosas paiklle Y.si.ike l~tine var·an 

d , mi1le lamada k ~ust kandsid 4 pu1dus~ doskaana orderi 
aftm.l · ~t. Uoonc kc ikel oli an e .mantelko~ st en, mille a.rii äl-

g;a. ta praegt:Lg1. • 

. doone -iõia pär.tn.eda tiliskl,l~~i tais··likus pez·ioodist XIX 

j;JaJ. kaokel • 

~ Kõrvalllocueid on i~il int.:t · ttksikuiu, n ei ei oliH.' ka al. el t ....... • • J ,___ 

p al ij.l.l • 01 u.l i ad on • 

.Ag,dni.k.u.m.uja on väike krollvitu.d 1~. e dvihOOlH!, mis kaetud laaa

t kcttn ·a · <:2. .k.it stü~ Uloul: ... ···~vate ü.äut~ t~ ·e oolkelpkatusee 
1 · ad ei ole suuz.oefl, :i: t~i:J · :~..k 011 ni ine . i liü. võ ib pärinad 
XtX. a j. III veeran ist • 

.t\i! on väike In ohvi ... u.d packi -vist ehi tu. s, J..S ekonstrueeri"tu.d 
elt:-tr'lUk~ (uued aknad~ iilkatus jne.). V6ib al. sel t olla eel

mio1iel~.:. a!:lDlaealine. 

m .. üre. Hoone oli kaetud poclltelpk::.t .. ~ _. . 'n1.:. .; tls võis p3.7:1ned 

X f!::tj. :Y..e okel t. 

tihend aiiuõ d ekorut11 vpõõ sastf; a. Vaid p ouhoono otsal on äik

sem. välu.. Puud istutatud vabalt, vcid teelt peahooneD-i läbi 



, 
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pa:r · viib leh pu.u.allee. Põhilii iks on j&.la.kaa, saar·. On k 

vahert ja .mõned ho uke.stanid. Pargi aeisund o.n h~lb, t& on 

tti.1ao'ti metsie·~unud ·n maht. j ä tud. 

Kü.laatatu.d viim ti 1976. e::., pilt. i s tttiud 1 'To. a. 
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44. LELLE ip (Lelle). Büat11ma1s. 
Lelle k/ , Lelle etskond (V.. dra kihelkond). 

Peaboo.n st ä.ilunud uu.s tiibehitus, vena peahoone, mis oli 
mtsõtm 11 t 'Yä1k em, on häVinud. Tan ho e oli keakm.ise u.u.ru-

e a ilmselt Uhekor ehi us ~ a põhio as puidU;st. lle on 
riiamed ema eu.u.r et terras ist ja trepist hoone esiktUjel. 
Se on lao tld iid;plokkid st. 

'Ou t11bhoone on suur kahekor e telliaki vi ehi tu. s puhta 
wu 1 a mU.iirid a, mi pai t tud 'Van e hoonele parempooleel 
oteafa saadile risti. Ta ki·tsas otsafassaad on van e esifae
aaii lii endattld ker el t eenduva kolmekord ee ehi tuaoa 1 . 

on hoone t aküljel raldi pika tiivana, 
.11.ii et hoonel oli "L -tähe kuju. Eb.1 tu. on kaetud lameda kelp
katuse a, kattek lekk. Rä.ästakorniis on l ja eendu.Y, pro
fileeri tud. Xarniisi kannavad koonuaeku.julised telliskonaoolid 
mis toetuv ad o akorda ki al e astmelise rofiili a vahe õõle. 
Ka korruste vahel on l profileeri ud 'YaheTõö, mis toetatud 
hammaslõi.kest. 11mase all an samuti kit as, astmelise profii
li a vöö. J~akorruse aknalaudede joonel kul eb taas kitsas 'ö 
Hoone sokkel, mis moodustab madala spklikorruee on arnt1ti eral 
da ud karniis1st, kus tellistest homm slõi e. okkel on laotud 
tellist st j lõhutt.ld ma iTide t, kusjuures nur ad on suur -
mateet klombitud granii iplokkidest. ad mõlemil korrusel on 
võrdse suuruse a ja tihtlas vahede a, pu.u.du"fa.id sendaTad p -
tikaknad. Aknad on 6-ruudu.l.ised • "Võrdlemisi sWlr ja kaetud 
Tä a lameda kaareca aillu.st ca, milles lllku.ki i. i e on 
l5pet ~ud profileeritud karniisi a. Aknad oma~ad Ulal murtud 
nurkade a lameda kaare a kitsaid ehisfrontoone. Alakorru fr 
toonid seejuures keerukama kujunduse a, kujutade murtud 
f'rontoone. Alakorruse akende al.l on sein pind lii endatud lame 

IS( 
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d petiku a, kus nelinurkne j rombikujuline kujund erivärvi

listest tellisteat. Esifassaadi põöratad t11bhoone ki sa otsa

~aasaadi kolm kordse eendi 3 korras omab 3 väikest ja kitsast 
pilukujul.ist altent. Eendi i1lualu.ne ja räästaka.rniis on s a

l adne kui põhihoone räästakarniis, Taid ki sam on profile eri-

ud o s kensoolide peal. Eend on iilal lõpetaind iilu a, mill 

horieon taalseks J!llU'tud nur ad ja tipus lai nelinurkne väli. 

ontoon on piiratud kitsa profileeritud karniisi a, väljas on 

väike ümaraken tellisäärise a. Soklikorrusel on lameda kaare a 

kaetud aknad. Hoon 1 on väliskiiljel kits ; alt laieneY kivi

trepp, mille kohal oli min 1 puidust suurem 'Varikatus. Enamik 

ruwne hoone s o antilaad aed. 

See a oJ.1 Yana peahoone ehitatud enn XIX saj. lõpuTeeran

dit, uus tiibhoone a a ajandi .lõpust V61 ise viimasest Tahe 
tusest. T on kujundatQd his*orits1stlikus stiilis, kus eklek-

til1selt ee eTad teatavad klass1ts1stl1kud ja pseudo ooti 

motii id. Hoone on kasu.tu.sel korteri ena ja admin.ruu.midena, 

ta on rahuld avas seisundis. 

P?r a;Lhooneid on keakmisel hu.l al, vaid iiksikud neist aeu.'Yad . 
par is, enamik paikneb a a Täljaspool seda, pargi äärtel. Olu-

lisemad o.tu 

on värdlemiei eaur kahekordne kroh itud ki ihoon 

Teda katab kõrge poolkelp tus, millel U.lal unkaavad. Räästad 

on Uleulatuvad, katuse katteks on laast, v11lud on kaetud pUst

laudadega. Hoonel on poolvii~u. all lai vaheV"dCS, s a lai '1'ahe

Vöö ü.mbri teeb ko hoonet korrtlete Tahemi.ku.s. A ad on piira ud 

k1 ts ste kroh'Yiääriste a. Uksed on kaetud lameda kaare a. Aken

de al e kuju ei ole säilunu.d. Hoone võib pärineda nx saj. II 

veerand1st või keskelt. 

Lall t on vä suur j a massii 'Vlle kr oh im.a a aaki viehi tll , mille 

JS. .I.. 



v e ktUj ed ja nur ad ~aotud paekiviat. Hoonet katab kõr e 
~ astu.katte kelpkatus, r··ä tad on ü.leu.latu ad .• Aknad on põ

hioaas suured j kaetud küllalt kõr e kaarega, kui i on ka . 
väiksemaid, nelinurksaid aknaid. i tu.a 'VÕib pärineda XIX aej • 
!I poole keskelt. 

Tall asub peahoone lähedusea par a. Ta on väike krohvi.mata 
telliekivihoone, m11lel otsas kõr em ehitu osa risti põhihoo
nele. Selle ta a a a pik dua a põhihoonele laudsaintega 
kiiUn. Hoonet terultuna katab kõrge viilkatu.s, kat eks eternii t 
millel laialt U.leulatu ad rääst • Viilad kaetud pUstlaudade a 
Korrapäraselt reaatatud aknad on Yc5rdlemiai suured ja neli
nurksed. · 1tua Yaib pärineda Tiimaael·t sajaudi-vahetuselt. 

Aij; samas on väike krobvi.mata telliaki viehi tu. s, Iilis kaetud vii 
katuse a. ICatteks on laast, rääetad on lllealatuvad, v11lud kae 
tud rõhtlaudvoodri a. a- j a ukseavad oma ad lamed aid kaar-
silluseid, .Aknad ei ole suured ja. on 6-ruudulised. Hoone on 
peahoone tiib ehi tu sega ilmselt samaealine. 

lK (?) p ar s on väike enamikus maap e ehitus kroh-vime-
ta maakiVimiiüride a, kus ukaeaYa ja räästaalune raami tu.d tel

lisega. Hoonet katab Vä a lame 'Yiilk tus, mille l alt . lellla
tuvate rääetaate all sarikajalad on kujund ~d. Viilud on kae
tud rõhtla.udade a. Ehitus v5ib är1neda XI saj. ' lõpust. 

Xui ati on keSkmise suuruse a kroh imnta maokivieh1tus, kus 
iilu all kul eb lai tellis tlö, tellisteat on ka räästa- ja 

Tiilukarniisid, mis astmelise prof1U1 a, samu.ti avad e ä.ärised. 
Hoonet katab kõr e poolkelpkatua, katteks eterniit või lauot. 
Avad on k etud lameda kaare a., kusju.u..res vasid äär1stavad tel 
lised on miiiiri a seotud hambu:vate plokkidena. Korsten on kõrge 
ja sale, lapik nelj atahaline tell1skivikorsten. Hoone võib pä
rined XIX saj. III veerand1st. 
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SepikOda on suhteliselt suur kroh imata maaki~iehi us, mille 
nur ad ja avad e ä · ised laotud paek1 vist, räae·tak.arniie. a a 

tellistest. Hoonet katab Viilkatue, katteks eternii ·,mil el 
kül fassaadides lai astmelise profiili a rä.äst arniJ.s. Vi -
mane on viilude all krepitud. iilu kül edel on lihtne kitsas 
telliskarniis. Aknad on suured ja kõr ed, oma ad kõr e kaare. 
Pai > liattld on nad Võrdsete vahedega.. itus VÕib pärineda 
nx saj. II poole keskelt. 

Park on vä a su11r, sest tema 4 ha auu.ru.ne põhiosa laiub taga-; 
küljel parkmetsana ja metsatukkade a au.urele maasti.kualale. 

ttleminek metsapargile on pujuv. Tiimases on YCSrdlem.isi .-a.aa;W; 
rahutu reljeef. Par · põhi saa on reljeef samuti lainjaa, kui 
gi rahulikum. Ploneeringu.l t on ta abaku.juline ja teostatud 
stiilselt. Aleesid on vaid maw1te 1 ja sissesõidutee al uaes. 
Puud e grupid on oskus1iku1 t pai u. tatu.d 'fallsel.j aku tele ja kiih

mudele, kasjuures esineb kontrastsu.se printsiibi kas~Samist: 

kask-mänd-kuusk, tamm-kas~an, lehis-kuu k. Peahoone ees esi
väljak puudu.b, siin vaid puude upid asenduvad iiksikpuude a, 
par is siin suuremad· Välud. Parkm.etsail.melises osas peahoone 
ta a aleul ä a tihe metsaosa, mi 1sol erib peahoone, seejä
rel avanevad ..,älj attu.te ja välu.de read, kuni mets asendub iP·e
mõhnadel kasvavate puudeealude a. Põhiliikidelea on tamm, j ala
kas, ku.11sk, vaher, mänd. Eks oo te on arw.kal te arvukalt ven 

lehist, hobukastanit (s.h. alleen ), uroopa lehi , alpi see
dermänd, siberi nu.l , hõbepappel. Palju. on dekoratiivpõõsaid, 
a.h. ulatuslikud kurdlehise roosi pu.hmastikUd, läikiv hõbepu.u, 

ene1aid, j a am11ni. Par i territooriumile j ä äb ka mõisa auu.ar 

iljapullaed. P i seisund o rahuld. av, ta on rekons ru.eerim.i
el, parkmetsa seisund on samu.ti rahulda , kohati a a halb 

(Võ s · atwnine). 

'la a u.d viimati 1975. a.. olldir:ttAtnn 1 a?,.. ... lf)f 
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45. LE ~E mõis (Le+lefer). ··utli.mõis. 

Lelle k/n, Järvak di kolhoos ( Rapl kihelkond). 

-.P..;;..;;;;;ah;;;;;~ on ühekordne väike uithoone laka bade hoone ots-

tel. Ehi tua on kaetud kõrge viilka""tllse a, millel iilelllat ad 

raästad, katteks la st ... ärm.ised sarikapaarid ja pennid ots 11-

ludes av tud, sarikajalad ja kanaoolide otsad kujundatu • Sei

n d on vooderdatu.d rõhtlaudade a, nurkade piistised kattelauad 

on kitsad. Katusel on viilj aehi tu. s Wlele katusea.krlale ja to al e 

esifas aadis, mille~e viilkatused oma ad katuse ·a analoo iliee 

r'·ästuate ja sarikate kujunduse • 

.Aknad on keskmise suuruse a 6-ruudulised, aruetatud 

põhikorrusel luukide a. Akendel on esi- ja otsafassaadide pro

fileeri tud kolmnurkfrontoonid, ~a afassaadie on need horiaon

taalsete karniisidena, lakatub de altend l need pu.udu ad. Otsa

fassaadidee on viiludes katuseaken kolmolt küljelt iiratud väi 

kesta rombiku.ju.liste lakaakende • Hoonel on ä a madal vunõ. -

ment. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või saj andi ahetus 1 t, 

om· des akende ehiefrontoonid e näol pseudoklassi tsia tlikke j oo

ni. ' itus on kasu usel elamtm.a ja heas eisundis. 

Kõr tühooneicl alle vähe, nad aldaval t väljaspool par piire. 

01 uliae ad on: 

L~ t on pikk kroh i tud paekivihoone, m.ts k~etn.d kõrge Viilka

tuse a, millel kat eks laaot (osalt eterniit). Laialt üleulatu

d rääetad kordavad peahoone vasta . id orme (kujundatud sari

kajaltd,avatud sarikad Viilus jLe.). Aknad on vÕrdlemisi suu-

ealine. 
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!2.21!8!!3~ on väike Uhekordne pu.i thoone, llest poole moOdlle

tab majandasruum. Ehitus on kaetu.d "Yiilkat-ueega, mille Jtujt1 j e 

materjal kordab eelmiste hoonete katuseid. einad on r1atnur-

a Umarpalk1dost, otaviilud rõhtlaudede a oodriaa. Aknad 

Väikesed, 6-ruudulised. Ehitus Yõib pärinad eelmiste hoonete

ga samast perioodist. 

41 t:.:If.Bj.v §,ti (?) on "fäike .kr oh vi tud a.eki vihoone, millele hil

jem laotud lõhutud maakividest krohvimata v111ud. Viimastes 

suured lakauksed telliskiviäärisega, mia a.otu.d hambllTal t, kae 

tud lameda kaare a .... oonet katab kõr e viilkatlls, katteke 

laaat, räästad kitsalt iilaulatllvad. Hoone c.ü.;osa -võib olla va

nem, iilaasa aga pärineda viimasel t saj andi vahetusel t~ 

:Park ei ole auu.r, on uvam stikus äikese abakuj\llise leht
puuaaluna, klls väike vülj ~ 'Yaid peahoone ees. Pargis säilinud 

siiski oingi Tan~~ allee katked. Puieatee k maanteel. Vatit

ee telts liikidek on kodu.maised pärn ja Vall r. Eeshoone *.iri

iimbrases "Yähesel t ka dekoratii vpõõsa.id. ' amik kõr'Yalhooneid 

maas ikua atul t. argi seisund on hea. 

~alastatud ja pildiatatud 1972-a. 

Jf:t 
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46. kOHU mõ~ (Loalt. liüütlimõie. 

Kohila ~n, Eohila sovhoos (Ha eri kihalkond). 

Ei käsitleta, kuna mõis on lüli~ tud l975.a. kooatatad 

arbitek~aurimäleatiste nimistusse. 



47. (Pall). "ütlimõis. 

Loo na k/:n, Tec.uuse kolb.oos ( llamaa ihelkond). 

Peahoone 011 lt:cskmise ;:.xuu·useg ühekordne kivihoone kCSr e sok

likorruaet.:t"- nin 1 c,.;;,tl aue a hoone o·listel. oone omab si

:faso&4d:1s vä a tabasi oidlikl'l t and tu.d ltP.CJ: ~isal11d1 nin 

ttt eval t eendatud kUl iso.lJ.!. te. Analoo ilino on ka. ta akU.lc. 

Kiil :r:l.sal tte kroon:tva~ kolmno.:rkviilu'-4, ' .. cskrisaliidil oli 

varem. attika. Hoonet l::otab viilkutuo, katteks etern1it, mil

lel UGCVul t ocnduv ju profileori tud r ~- t:.ot ja. iilu.karniisid 
1~io oe on nii kül trioaliJ.tiac k·i kQ otsufu~saadide viilude 

all krep·tud. Sokksl on sraldatud kitsa oimoi a. Kõikide kesk• 

ja külgrisali1t:a..de nurgod on kujundu · d laiade, ruateer1tud 

nttr ali se~.nid e a. 

Aknad on võrdlemisi suured je kõrged, 6-ruudulised, kuid 

esineb ka kolmepoolsaid ja 9-ru.uduliai aknaid~ esifassaadi 

kesk- ja vasakpoolses kül~iealiidis, parempoolsee on peeuks. 

Põhikorruse aknad j~ uks n piiratud pro2ileeritud krohviäär1 

te a Otsafassaadi viilus on l.akatu.bude 3 akent, mis väikse

mad ja ääristeta. en.de kohal on viilu. tipus võrdlemisi suur 

kõr.,;;e kuaroga kaetud aken. Samalaadaed l~aarrumad on kõikide 

külgrisa.liitide Yiiluväljadea. Peauks on kõrge, tema kohal on 

val "k keeruka raamistiku a, kus ristküliku uju.l.istesse ruu

tudesse asetatud rombid. Ukse ja Tal.gmi.kll vahel puidust ehis

vöö eravkaareliate petikute re a. Hoone vasakul otsafaesaa

dil on parki laskuv kõr e repp, mis t1n i tud kõr est sokli

korruseat. ~ep il on lahtine lai pod es·t (selle all -võl vkäik), 

millelt laekub kitsam kivitrepp madala äärisega. ~epiäärised 

on lõpeta ud all madalata neljatahu.liste kivi tulpad.e&a. Rtlu

mid hoones on en:filaadaed. 

Hoone on see a hilisklassitsistlikus stiilis, pärtned 8 

f~O 
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ilmselt X saj. ke~tel~, mõnin ai täiendu i on tehtud ka 
hiljem ( trepp jm • ) • Ioon.., t k ut ·t~:) m. - j a klu.b irllu.mi-

dena, a on hea saisunuis. 

!ttt.Y&l.lQ...oneid oli Võrdlomisi palju., kuid .":· ilJ.l ud on neid vähe 

Hoonetest oaa on seotud peaho®e5a ans ~lili. el t eei'Yäljaku. 

külgedel, o rn odus·tab at u i eseisvai :funktsionaalseid riih-

mi. Olulisemed ,on• 

on pikk kiv hoon., milleat ait vanem. Hoone on 

~r.t"ohvi ti.Hl p eki vieh ·tu s, ta on k ae tlld r4.1is ~ma viilkatuse a, 

kat eks laltk Ja eterniit. 

kaetud tü;: eel mt .lol k 18 ,a,bamu tri 1 t'.dvood.er ja barokse 

lõikoaa lukuplaadirl. Es1fasoaa1 s 011 stimm~etriliselt . 3 ust, 

nende vahel ruudukujulina aken, millel 9 ruutu ja l a i pr of i

leeritud puitpih~delaud. Se3~a V61b aita lugeda veel baroksesa 

ehi tu seks 4 .. III saj • US~upoolel t ~ kui vat i pärineb a a XIX saj • 

kasltelt või III vearandist. 

s D· n:CX1q_o.u äike kr oh vi iiUd paeki ihoone., llillol a akül.jel 

väike tiibehi tua. IIoone on kaetud viil ratt.tsJ , katteks laast, 

r~i:istail omavad ki taaid as w. 11 i kiUn ·ise. ·io 1e otsal on vä a 

lai u.. ·s ~ava, rJis kao tud kõr e ka.sre a oillw.3e0 • A a ta a on 

aVc:u" eosruum. hitlls võib pärineda XI saj. III e randi t. 

Laut on su.ur krohvitu.d p ekivihoone~ mis täies lllatuses k as ---
ajal ümber ehitatud. 

KiJYl! on su.u.r krollvitud paeki vihoone , .m11lel katteks seintest 

kõrgeo kelpltatus. Sellel katteks laast ja kitsr-J. t Uleu.latuv ad 

räästad. Katus -võis al sel t olla k ettld al e a, sest katuse \il a

nurkade s o sä inud unkaavad. Ehitus Yõib pärineda XIX saj . 

keskel või !II veer dist. 
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Pa1.· l põl -A-sk em 

1? .:rk on keskmise su.urusegu ( 3 ha) ni.h segastiilis kujundu.

se&a• Peahoone ees 011 in tee o piJ.ratud esivä~jak vabakllju

lise puistuca, ta akäljel uga terrassaed sel epiiriliselt 

re loorse kujunduse a. Pm,ki piirab ühelt kiil.jelt tiigl.kes

to a oja, teiselt küljelt puista, tihedM i tu u.sviisi a, kuid 

lii-endatud valudest. "siV<:iljairut lii erJiavad 4 korrapärast 

lehisogruppi. Tagavaljaku terrnssaed algab puude a piiratud 

väljakuga, .mille ta u süvendatud pind. l'arki poolitava kesk

tee äärtele jäävad pü.,.atud pu.udeet paroksc iseloomu a k\ljun-

did. e ·luarsat ala piir kUljelt ja ääri~tub ristteed pär-

r..uAllee~ Puiestee on ka ma~ teel mõisa Buu.nas. Kodumaiste 

(kask, pärn, oa:ll', m.Uc.t lepp jt.) kõr al on e seote: hobu.kaa

tcn, pal ~ami ja 1õhnc4:V pappel, eu.roopa lebie. On üks väga 

suur pirn ( 33 m kõrge). Pargi barokne planoerin -võib olla pe, 

hoon a zamaealino, hiljem ta statud. Par 1. seisund on rahlll

dav. 

Külastatud vi ati 1973. a., pild1etat\ld l9E 3. ja 1969. a. 
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48. (Lu.iate). Ktsrvalmõis, ku.u.lus Looelna mõisa 
ju.urde. 

Loodna Jr/n, Teent1ae kolhoos (Xullama kihel.kond). 

Peahoone n keskllise suuru.aeca Uhekordne pu.ithoone la.katu.ba-
... 

deca hoone otatel. Ehi ust .katab seinteat kõr em poolkelpka-

tu.s, .millel murdsarikas. i:atteks on plekk, ku.id eelmainitud 

sarikatUU.p ihjah al ele S-kivikattele. Omab lihtsaid, kuid 

tu evalt eendatud laudrää takarniise. Seinad on vooderdatud 

rõhtlaudadeca, poolViilud a a piistlaudade a, kusjuure Vii

ma te t~ritatud otsad kataTaä rõhtlaudu viilujoonel. Hoone vä 

hesed korrapäraselt aset tu.d aknad on vCSrdlemisi suured, 

tubade om d mõnevõrra vä~s ad. ~eineb ka kolmepoolsaid ja 

6-ru.udulisi aknaid, kahepoolseid on 4-ruuduliei. PoolYiilu ak 

n on liidetud kak ikakn d. ende piirdelau d on profile ri 

tud. Eai!a saadi keskel on väike pealeehitus kelpkatus all 

ü.hele toaJ.e. Pealeehituses kahel pool on 3 väikest epant

ak 1 t lak val u. amiael~s. 

oone ta akUlj el peaae keskteljal paikneb suur palkon, 

· illel katteks amu.ti poolkelpkatus. Viimane omab kiil fassaa

dides eenduvaid laudrhästakarniise, peolviilus on rääatas a a 

tu e lt üleu.latuv. Ver~ da on kolmalt kUljelt klaasitud suur

.,e akende a, · illel allos s ruu.dtlkujuliate raamide a, iil osas 

ro bik~ju.liste raamide a raamistikud. Ruumid hoones on põhi

osas an~ilaadsed. 

Hoonet võib lu a XIX saj. IV veerandi ehi tu seks, m.id 

on aj. al s s täienda·tud. a on kasutusel elamuna nin 

heas se sundis~ 

KQrv~hoon~ on vähesel arvul, hooned aikne d 'Yald a"'fal. t p 

1 äärtel. äilu.nuist oluliaemad on: 

Laudad moodus tavad 
, 

1ksema paekivist ehitusrühma, kus domine 

rib Uks pikk õhuke oa kr oh rika·ttega hoone. ! .m kõr e iilk -
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tus oma kit alt Uleula uvaid räästaid, k tteks eterni1t, ots-

Viilud kaetud pü.s"tlaudad$ • .Aknad on kaksikaknad kahest 

ruudu.kujulisest ja 4-rl.ladu.lised, paiknevad ühtlaste "t'ahed a. 

Sellele ilmalt XIX saj. II poole keskelt pärinevale ehitusele 
liituv teised tiibehi used korrapäraselt. 

•.r 1 (?) on väike krohvi tud paeki vihoone, mis kaettld viilka tu 
se a, katteks eterniit, räästad on illeul tu vad, viil kaetud 

püstl udade e.. Va.besed aknad on suured. r udukujulisad Ja 4-
ru.udu.lised ...... oone võib pärineda XIX saj. IV veerand1st. 

ehi põllul on suur kro.tlvitud paekiVihoone, milles ka kuivati. 

Viimane on rahehoone ilheks tiivalrs ja on rehes ki sam. Ehitus 

on kaetud kõr e kelpkatuse a, katteks laast, räästad on Uleu.la 
tuvad. Suured reheuksed on kaetud lamed te kaarte a. Ehi tu s 

võib pär:l.neda XIX saj. II poole k skel t. 

Pa;:"k on võrdlemisi suur, liitudes atljuval t metsapar a. Pla-
neeringalt vabakujuline nin heatasemelises teostuses. Ta on 

orienteeritud parki lähiva väikese oja loo etele, kus välja
kuid ja ~alusid. Peahoone ees avar, vebD piirjoone a väljak, 
hoone a e. ed. Puud ü.mbri tse ad ka kõrvalhooneid. Seeca on 
park kaheosaline: avar peahoone Umber nin tihedama, su.letuma 

iatutuaviisi a ojakese kallastel. Do~eerivad kodumaised 

kuusk, aa.ar, tamm ja vaher. Cn eksoota - euroopa lehis. Par 

seisund on holb, metsapark on muutun~d metsQks, a aküljel 

karjäärid. 

· KUl- atatud ja pildiatatud 1974. a. 





49. L DU .m~is ( Li.mma t). llli.ii tli.mõis. 

ärjamaa lr/n, Vex ola llo'Yhoos ( ärjamaa kihelkond). 

Peahoone n iih kordne .... ivihoone, mis o b keldri. Ehitus on 

kaetud seintest kõr cema kelpka tu aega, llel 1 astukate ning 

eenduvad laial ja p ofileeri tu.d ,..ääotaka:rniisid. Soklit eral

dab ki taas ai ss. Hoone nttr ad on kujWld a:tud rusteeri tud nur-

aliaeenidega. Esifassaadis on ker alt eenduv keskrisaliit, 

mille pind samuti rusteeritud. Bisaliidi kohal an sein attika-

1 aadselt tõste iUd j Lil :· ::ir lõpetatud profileeri· d laia kar

niisi • Ehisseinal on nu.rkadel ja keskel lis eenid. arem oli 

keskrisal.iidi ees lahtine puitveranda aZUursete puitehiapit

s·de a lame at var~tast kandvate lihtsate puitsammaste vahel 

Hoone akn· d on kõr .. ed, 8-ru.udulised, piiratud .krohviä.äris 

te ga. Aknad on pai tutuu kalle- ja kolmekaupa. ~ii on ta afas

saaõ.i.... esktelj 1 3 a e.1:·4 kent, jä.r e ad tii a suu.na 2 kohe-

list aknariihm.a. I a a.knarüluna v el einapind liigendatud 

kit sa vertikaalee kroh i~ahvli a, millel nelinurkse sisselõike-

a uu.r ad. Eoi:f'assaadis on kcsktelj al peauks nin t da ka sk

risaJ.iidis ää::-istavad v ... tibiiü.li aknad, mille ääriste lu.k:u

ki id. Jär 1e"'t'ad tiiva. su.unas üks kaheaknaline rtibm, jär e ad 

ke: ..: s liit ü sikut aken ·t, mis er·aldatud tallVlito a. oone katusel 

on sü.mmeo rilisel t 2 kolmnurka t väikest lakaakent mõlemis fa 

saadi s. end .rä~atae omab kitsa pui"telliapi tai. Esi:f'asaaadis 

on a akende all soklis petikaknad, ·tacaf'a.ssaadis need puu.du-

vad. l? lta on al i u. ·, .mis exalda ud laia profileeritud 

karniisi • Viimast ekoreerib hellneanöör. al iku kla 1 t

sistlikus raamis ikua on trapetsikujaline laternakoht. Kahe

poole a aks tahvlid on. jaotaind 3 tahvliks, mille pro~il eri

tlld väl.jud kuju..o.da , keskel rombide a, iil 1 j all kuu.anurka-

de a. Uksel. on crokkstiilis kaunis e~epist ind lukuplaat ja 

~~~ 
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käepi :te. 

I oone sieerawn on filaadsed. ärkim.isväärsed on kaks 

veraklassitei tlikku ahju. Uks ahjudest on nelinurkse pjedea

taeJ. ca ja profileeri tu.d karniiei ja eoklige. Nur ed kuj de.

tud kE.IIlllelleeri tu.d pj.le.striteca. Ahju ü.laoaa on ü.mmar e, sa

muti kujundatud kahe kannelleeri tud Yöö a ja drapee. 1 tud räti

kumotiivi a nende vahel. Ulal on lai pro· ileeritud karniis, 

ku ka hammaslõi e. Ääris on ~õ et tud ebispitsi a. Teine ah1 

omab samuti nelinurkae pjedestaali kõr el eoklil. Siin aid on 

nur ümardatud . Samaleadne on ka ahju kitea.rn iilaoaa. Sokkel, 

abjuerios~d ja alaserv 0 eralda~.d profileer tud ahekarnii

aida,a. Ülaäär on samuti ehispitsilaadse &Zuurse äärise a. 

Ahju ülemise cole asiküljel on kaernies, millee reljeef:ne 

kraatervaas ja antuslehe motiiv. isa on ääriststud liseeni-

ä e e, mille pir.t.nel med J j onid meh - ja n aepea reljeefide a, 

sar.m.ti p e vöö ,n. f oo.nes oli varem teisi i, v el arokkstiilis 

kahhelahjuaid, mis r a ei ole säilinud. K ki~·jeldatu.d ahjUd 

on ,. a h el Yas ee i und :1 •• 

ä.rkimis ää.rne 011 ,_ a aal parkett, mis eru.ka mustri a 

suurtest tammeplokkida~t. Suu~ed siseuksed om -vad laiu p11rde

laQdU, mis kujundaLUd k nell erin~ a või teiste klassitsist-

like ot .1vi.de ", nurk relje.:.faed 1·osetid. Uksed on 

kah tsll'Vli a, _ inn· d liieendatud j ää:::istatud profileeri tud 

1 ie.de ltis~u ega -va.:r·a,kl saits.ta·tllkus kujnnd.uses. Laed on 

pee elvõlvi a nin kujundatud profileeritud laekarniiside a. 

Hoone parempool ele otaafass~sdile on liidetud esifassaa

di eenduv väike tiibhoone, ilruetu kiviehitus vi1lkatttse all. 

Katuaeräästad ki taalt üleulatuvad, lihtne karniis on ka Viilu 

all. knud põhihoone Gke..l'lde möõtmete a. 

See a on peahoo - su!U'epärene v · '"a.kl asi ts· tli ehi us 

XVIII s~. lõ ust, juurdeehitus võib pärineda jär ise a·j d1 
,~, 
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II oole t. Hoone on aha Jäetud, kuid r ontim.iael puhkebaa

eike. 

lil1oes aeo see, 

hooned aikncv d kõik võrdlemis kompa.kts 1 t mõisasUd ea. 

Säilinuiat ol~lis ad ~n: 

-~ peahof'>ne t paremal ei ka i tl ta, kuna ta koos tema alla 

jää ate .ruumid a j varf1me a kindlusarh1tektuQr1mälesti-

ena 1.75.a. koo tattld t-ilestiste nimestiku. 

väike rõbt alkhoo.ne, mille puhtad nur ad k e-
-

tud pU.atiste nurgalaud de •a. Hoonot at 1 astllkatte a ja 

laia.1 t U.le 11 -m va·l:ie rääst te a. vi 'lk t11s, Viilud kaetud piist-

lauda e e . on väik<~eed, (- u.urlu.l1sed ja ... r1sta1ud lai -

de pi:i:rdela d e ti. ioo e i1ma e saj diYahetu-

~ pea.hoonao · v ..... ekJ.:~.l on vtiiko, ku.id m· Ul;;liiv3e e proportsioo-

, ···o .. J vJ.· .. ,.. t::l ~ ..... .,.i'· nr· e m",~ k e ··1 " "' - ._.t ... •• .LJ. • J. t .J.,-" -..1. - e'\ 1 •est kõr ema 

kelpke.t a-:: tt~:~k·~ l c.et. m.i.äeto•. nii id 1 laiad ja ast-

meli~a profiil a. 2-d on 1 ed ate krohviät::ria e a. Hoone on 

pe oon e n s {~ ti i li j r s ~ e P, .. 

~5öli.:mta.i a o -.·äike pa · ihoo.ne, ö 1 es\:l a seintel 

Ehi tu,,t katab iil ult;;tu a '3 rkHia us"':eg j~ vormikivikatte a 

viilk .,+rt • G.ik aed aknad o ~ 6-ruuuu.lised. tua Võib pä.rine-

da aj. lf'pu t. 

Tall on kroh i tud ~ ~sl:mise suu.ruse a p e 'ivihoo.ne, mis kaetud 

laa.stll.Äat-ce sein'est l~r em kelpk~tase a, ab laia ja ast-

me li pro iili~a rO.as·tskarniise. oo e on peahoone a eamaeali-

n e j (;-t -s ~ii.l.ne. 

oodust Y ~äikese ehitusterühma, kus domineerivad ,,, 
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kak suurt paek1 vihoonet, kaetud õhukese .krohyikihi a. itus-

tt:l o küJ:• ed la tu.ke." e e. j i.ilea.letu. e e rä·· aste a. 1.11-

.it·tuaeu. Aknad o.n äikesed, am~dad ja 8-ruudulised. Ehitu-

j. I ja pool st. 

!ehi n pikk krohv1tud p·ekivihoon~, mis oli e tud p o olkelp-

.ka·· 6 a. Hoone o ver tUeis, ta oi s p : ·:l..ue<ia XI saj. I poo

lest. 

~.! on a1.ke ja kaheosaline omab re ~laa:rae eeiväljaku., 

mis pi 1 ku kllj u. a ja kal. edelt hoone atatud, piiratud ee a. 

aboo e keakteljele on su'Wlatud .m 9llteelt ltthike allee, kWl.a 

m tee on õgvendatud si (tee e enne õi asüdant. Esiväljakul 

ovaalne rin te kõrgemale tõe etud ettesõidute IB· aljakU 

iiärt l vE:l.iko te s l'iihmad s 'Vab as 9ai u tu sea puid, kus kont?as

t1 s .aartele on siberi lehist. Peahoone ta a on tihtl.asel t 

laskava relj ee:figa välj , 1.llille aärel suur aJ.l.iltas. Selle 

a a lill me perk:me põ li.,. el t aartee"t. Puid on rü.hmi ti. kõr-

val.hoone ·e va:L 1. Pti. hatl. häe:r~i · e~i tud rühmades: tamm-

-saar, saar-kuusk. ali sevad 111 .id: saar, aher, tamm. Park 

on h<:.W.Vus s J.. .... nd:ts, :tunktsioo.nl.'t't •• 



I I 
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50. ~t .AN.OU mõis {L' t). Kõrv õis, kuulus sntlem mõisa 

ju.urde. 

Kohila ~n, Ko la aoY.hooa (Ha ·eri kihelkand). 

Permoone on hävinud, tcrr. -- iirua cd riismed taElandati 1S72. a. 

kevvdel. Hoone oli ''ike, õhioeas puit hi s, T a juure on 

puhkekoduka rekons ~uea~it k ekordne pu.i elamu, m:Ls päri-

n e'!> i. t .. 

iuu.d • le~ o 'd o a rehe müüridest. 

See oli kopk.micel "'.uru.se a pa .kiTiehitue. 

r.~ on väi:tc.e,,P.eahoone ~.sus ~~lle ... a aaerval. hoone ette jääl> 
... 

väike avatud esiväljak, s piira.tu.d lahtpuud e a {vaher, saar) 

Leidub Ukoikuid lehieteid. P ergi ee ser'Ya~ sissesõiduteel su.ur 

j e. loodusliku. kan i areteiooni a aJ.likjärT, millel ltu.~und atud 

Taid peaho nepoolne k• la • s al .tta mõned saared .J e. poolsaa-

.r~u, -:~e d se ~etsa a. J.i~ är \:!S al &~ Te use jõ 1 • 

KUlaa · u.d Ja piJ.dis tat d 19'72. a. 



• 
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5l. T.RA mõi (lii ch · ·ra). Riiütlimõ:is. 

JU.U.r~ k/n: - ·clrtra wO h Os (Ju.uru kihelkond). 

}.leab~ on hävinud, te et a.il.inud a1d .mt5ned paekivist 

l~otud kbldr ruumid. Hoone i viiik üh km•dne ehi u.s. ' ema 

oht:J. on 193:5. a. pü.s ~i atud ra sõju mälestu samm a. 

Kõr~ulhc~~ oli mõis südccikus vähe, n d paiknesid Umber 

esiväljaktt "f'Õi hc>jus lt Järlepc maanteel. Säilu.naist ona 

~ 

krohvim· t p ..... k.:.vt.uoone;, m! k tu~ kitce~·t iileulatuvate 

aäet. ..... ~t ··a pOOlkel katuse; a, k 1.t ... k A .rniit. Al. &J. aknad 

pu.v.du.v :, e-n "!•-i'! : m,1u.:t•t kcl..; ,sab u.stria lUI.l katte e. ust. 

Hoone frineb te · ·t 1 :.;-elt nx ze.j. II ve ... rr d1at. 

, kttr.i kah korr ... eli.a.e paekivi hoo.ne ohu-

kese krohvik~tte a seinte ,a. Z~1lunud o va~d osamüüridest. 

Hoone VÕis ~ n ... de XIX Ot;:j" ke ~ .. elt. 

La' koosn~o vaik~sest hooneterahwast, mille domine rib ma-

d ja 1kk lau.' ahoone. i tu. s on kroliV it · a.ekiYioeinte a, 

kaetud l e a poolk lpKatuse a, "llel ~ siukate j kitsad 

Uleula.tu:v.,d ·as·tau. J ad on ~ik :aod, ·uu" u.iulju.lised. Hoon 

ui =.I .. s~ ··. :r veera.nctis. 

vHlj~wt, n ri .t1 läbi 

Järlep~.Juu~·u. mot t e. Väljz.k on pii1·atu. puude a, voldaval t 

s ar ja j aJ.akus, pe:Uloo lähe usee n rtihm.iJ~i kask1. Väljaku 

alam al~ -ulj :.1 ou , ks ti:~.ki v: e,v ... r:ku juures. Atla. 

u.u.ual on pur ·is s "ilin ~ r liia. is·~ tw u 1iU neljakandilised 

kõr ed ja aJ.edad ärav~ ambud, nn. ,. tla väravad". Park on 

hooldatud Ju heas seiuundia. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1965. ja 1976 •• 

I :j. S 
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52. ( a1d el ) • RiiU. tlimõis . 

Juuru k/n, a.1dla Las e.kodu (Juuru kihelkond). 

'Pea\10one on ~,UUl' kahekO.!'dne ltivi oone, mis o ob medala sokli

korruse. Hoon~l o:n r t ... ud j eelld .. tud kiil riseliidid t.sifas

sa.adis; tagafassaadi s :aeed vastupidi ta ... nd•lTad tu.ge alt. a -
eel oli ellituae es xa~savd ja risoliidid kah~kordsed, tava-

kUlg a oli iib.ekorJne. oone on kaetua. l eda kelpkatuse a 

I . ''C"' \ U lt u "'~" e J. evo.lt een 

uu. :rätic.·'·al: 1. iiu. -·ia liJ.d~d o:n k~ei.uü plekk-kutte a kõr ete 

ure ~w1~ga har j a ti üs. .l s l oli põhikor-

pu.sc kelP' ' J .. u..-. ::i a kör G, :n13 :LilL o ..... t •ekonotrueeri.mistöö 

võro.leUJi..,i lai kolnmur.kv.111, mis tin!b t·1 teetud l'ä.äatakarniisi 

vorrne korda.v k rniisi a. Peaukse ees on samm·-..aport1kus, mis 

Oti.l.a.b kun.i lJ ko:trusen:L. tõusvat ·oskaallf~ o.r eri sammaat pai-

suiu.sega sar:f a"tü.Vi. · esktriate sammaste vahe on laiem. Teise 

ko'!'~uso -- oueel on porti};:nsel laiale ja er\nd~.tu.d• profileeri 

tud karniinile ~oetuv lnh~ine rõdu, mille metallääria ai ole 

algne. ~õ. u.le avanev uks-aken asu.b kesktfüjel pea.uJtse kohal, 

teda ääristavad kum.m, lo! pool li.ks kahepoole 6 a aken. All aga. o 

pesukoe k:.il , ~,del k.Lt~.H .. ;;~. ühepools(;d as'i '~atUie..knr-d. Hoona olt-

nr.d on suuJ.·ed, 6-.l:'l.:u.td~ise:.d j~ piira·Luu p:ro.:j.l eexitu.d krohvi

ää.risteg , n.~ on pai · tatud esi:Casaa ·is ·~ea.ta a rü.tmi a: 

rUhm ;:j ~l kül ·i.,ali1C.iJ..; taas ltlc~& ek:en. Uü.hmi·taiud on ka ta a

.fae e.cdi a~~laid. Feu::t.ks o.n topel·~uJ ae.ns., kus väli.misel 0..'1 2 

Ulemiu \,at. lit klaasi tud, 6lwnine tah el a a 111 endatud neli! 

narkse tahvli a; piira ad pro~1laer1tud liistude a, kaetud kit 

aa vahekm•niioi a. i sauleo en kannelloeri -~lld pirlllu a, kus k 
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ro b1 ku.jw1.ü. Val 1k u.kae kohal o ab tl'apetsikllj\1li e le.ta.r

na<toha ja kaeru..k.a ~ ·· iatilt:u, !tas uudu, n li! w.~ a, kuusnurga 

motiivid. Ukoe a ~ po.ti u~-1 1~1 törraas, koetud suurte mo

e,liik.oate kat tepJ.· 3tiäe·.a, ..':t:tut .lar.;k.ub .:llfidcl trepp keskmiAte 

srurwaste o..~c:üt . K:Jl"'" • 'll.i i. ~n nu.t·ga-: on .K<ljurLdatu.d jõ!ll.ist 

.krohvist nur .a kvnadel.'li oenid ... _G. oone ta, afassaad1 ees oli 

• u el t 1si fltl.l. ~ er · nd a. k.õr ~ okl i , kust la s v~ a lai 

i:i• 'nin päeval on veran-

_~r ~~.e kõrr-. 1sal 1 i :rõd!.t l::ia ja .. t.ndu 1z. r~ti takor-

J~.- e aj .,_ kul '3V~ kõr 

Hoone jt urde -t lllUlJ k· ar;i r:tn ette. õidu ~e , .mis nn 1 n~elt 

tõs .. et-a.d , nna ~n ill!. portikut o tl'E:D 1i. tte~õidu.tee on vä-

liskUlj .1 äärista'tu.d ke1arja kivirinn tisega,ai.lleG mudalad 

Qal t koos ette 

~õi a.t.ts ~n nin• te a kõr _;e 1a kl a ""' l pe u e- ees on kelder, 

kuhu. viib , õr e uks on aetud 1 a' a ja eenrluva kaar illusega. 

_ L"'Lll tis ;) · uldkeh'. tu 1 inein ee!ldub keldri kohal poolkeare-

kuju.liceli; ,.::r 1 ouU-'tlus. i.;)~i utce on prüeitatud unakivisillu 

l oon on. 

lo.Jee· ..... o... p: hoo e varakloe asi t;~1istl:i.kuc :::t· Ui.,, pärincr e 

k~~ .A.Vll L"l j. lõpu ·t vc;l. s< ·en~ iv!Jhetusel·t , enamik ü.mberahi-

Kõrvalh~onoid oli .mõisas c.r"VU.kalt. kuid r...ad on valdavalt fimher, ............... _.__._-~........_..... ... 

ehl. ~ d. Hooned pai.kn{..."'td,! par 1 ää.rtel, pe oone a on nad 

an bl11iaelt seotQd. Olulisemed aäilunu1st on: 
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1. küljel on Väike n ljenu.:rlme ehitus kroh itlld 

r:>aeki Y1mtiii.ride~a, U.hek rdne, kaetud or.mikivikatte a kelpka-. 
~use a, mille tipus asus v;ike lahtiste kül~ede a tornike 

.ke:tl · e. är va läbi so duavad on lameda kaare.«"'a, lih sa ast-

me i palestiku. a ja krohviäärise a. õitJ pilrineda a j. 

I pooles 1 al. uaest. 

~~-!~-~ on Täike ü.hekordne 

k:ror~ tu.d iYihoonc, kaetud seintas 

kõrgema poolkelpkatuse~a, katteks 

eterniit. millel UleQlatuvad rääs-

0 t • Aknad on vä ... väikeaed, 4-:tull-

•' si Täl.J u. skeem 

dulised. oone "t'Õib olla peahoone a 

r:M: eeline. 

Afidni~§jB. on v~i1ke tthekorane kro.;lVi tud paeki"Y hoone, mille 

P~l on lt .l< ... r. 1j ,., a on l·t e-tud 1:--, cd . .tol b .... '.l.ne~a, kattt3ka 

c:rm.tki v;L C .. u .. cc...1.~':.:tV d.~ j. profileeri tu". rL:.U.ctakarniiae. 

"'oono JlU .... g .et "tuju.r .. 1a~ ru:Jtccritud Il.lll'';u.J.:J.ceenide e .• Ak..."l d 

on võrdlcmir·i cllur 1, pea :ruudt' 1julined, 4-,..llldulised, piir 

j uu.nac on VÕ ~: ..!..emifli su.u.r pu.i t-v ren-

d kõrgel k1 isoklil. i on e tud vän.:a lam d a iU'l pool s e 

' kalcl e a k .. tn ~er..:, Vcr: .. n a ~r kel el y·lje1 on suured je 

liht<.te su·-rerludtlist~ rarJlitttiket· .. J ••. itns :tb ä.r noa !;l 

XJ . El j • 

ar.k on keskmise atluru. j ·"l .~c.-dleocalJ.n ~. sioEa moodustab 

re uJ.t?l ne esiväljak, mia piiratud kU.lgedelt hoonete a • 

.ku. kl9ske>le jääb teeea poolttatud oYnal, mis p iratud kaarjat 

fJtteaõidutee~leeF-~ ... :Pu:t.o u esi äljainl.J. ja aelle ess rvas on a 

vabakujuline puistu, äärtel ekreanina tihe, väljakul nurkades 

1?-J 



- 4 -

v a·rl iiksikute r·t . a.den,... Välj ttl sU.ds.mik ku ·undat.ld vaid 

J.!llepeo..l'\e "de ,..,. _ :o:.oe:L.neb ka t:rasts ;·d r'VUt6lDi3i: "Yaher-see-

der;nänd. t.... ,-lc'.llud. jne. y ·· 1(; akn eesser on CSned madal.ad 

}) aro ~ lb "~ , tlJ. s p .1h l t u v:J. • J ad on nelja tahu. 

lised, olu.uailaa sed, Ulal kl:".etuJ l·du px·oi' ·leeri d pla 1 

'l'J.ll• d on "cu.J.u .. · .mon LI. l.id :.Lna ühe li ki vis • l' eahoone taga n 

vä a s a s ario~ nl.l1 , tutr llikajä:rv, m1.s fthel 

ub kn. p J ahoone otsa:t ~ss 

s. a <Jkuj l:i sfl r1L an , 

ki tsa:3 :.-n.i ~ ae1 väll€s ~.~e f. 

paljud pu.ud sJ. hu_'CJ~tu u.a • 

e ~te • .1: uistt.t timb r jär o on ki t

H'\!i:~~r Jme vnr(4' osahoone atta jäi 

r te ja lehiate a. 1 iiU.d 



11 

, 
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53. ( Tockumbeck}. Riiiitl i51s. 

Lood a k/n, aidla. 8-kl.. kool {Kull aa kihelkond). 

Peahoon! o ilhekordne lt se suuruse& · k1 1ho e madal 

soklikorru e a ja lakatubade a hoone otatel. 1tuat katab 

e te a sama kõr e oolkelpk.a'tlle, k teke etern1it, millel 

-v'ä laiad eenduT ja aü.Ca"fal t profileeri tu.d "fiilu- ja rääs

tekar.nll id. Hoon esif s aad1 k ekteljel on kercelt eenda ud 

kits s kahekordne osa Uhel aknale, m.i.a kr pib räästakarni1si 

Eend on kaetud V(}rdktU se kolmnur a kuju.lis v.lil o., .millel 

piira~ karnii kordab põhijoonte rääatakarn11se. 11laväljas 

on ovaal.ne vi11uaken. feisel korrusel ailme T.Lilu. all lamed 

kaare a 'fäik aken 12 ru. u. a. 

L ed kaareca aknad on ka hoone ta akülj 1 keskt ljel, 

ku s 1 ..., sta-vad 8-ru.u.dulis d 3 akent (keskmine u.ks-aken 

Tei ed aknad on samuti 8-ru.udW.iaed, n al. on vaid nelinurka , 

a1 tatQd an kõik aknad Tõrdsete vahed a. ad on kõik pii 

ratud la.iade k:rohv1~"är1stega. Sokliaknad on 1 ed , kaetud 

samt1ti lame kaare a, akned aeeju.u.ree 8-ru.udul.ised. 

Hoo e esiküljel aiknes keskteljal pe~ae ee al selt 

Täike pu.i p ko ~ilkat~se all, millel olid teravkaarelisad 

aknad. Pel.kon on tänapäeval asendatud 1 tu lahtise eeiku. a. 

Alle on vai 1 ai taha.t u.d k1 1 trepp, millel al. sel t puud uaid 

ää.:riaed. atuael on su.m.m etrU1seJ. t 2 lii. e 11'\'e t koretnapiipu.. 

Esiküljel on katusel kaasae e näotu äljaehi e laka~b 

tarbeks. Siseruumid o.n anfilaadse eiiste ·a, kus hoo e kesk

teljal p knevad suured estibüiil ja saal. Esim *et ääseb 

inasisese trepi au.du. sokl.1korrusele. S is on eällinud ro 

kokoolike motiivid e a k uni tahveldia uksed. La n aal.is 

ee el"Valv a ja profileeritud karniiaide a. 

Ellitus -võib ärined a XVIII saj. lõpust J ta on põhi

lf~ 
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joontea oraklass1ts1stlilt. Ho0l1et ka u.tataks kooliho 

ja t o rahuldavas seis dia. 

a 

XC5rvalhogpeid on säilinUd vähese~ ar"''U.l. Osa nei t paikneb pe 

hoone a seotud sambli • Olulisemad on: 

... 
krohvi~d aekiYihoon , mis kae-

tu.d hilis a poolk l katueeca, 

ka te.k l.aast ;ja pUstJ.audadest ots~ 

viUll a. Säilunu.d on al s ed, lai ed 

ja profileeritlld räästakarniisid. 

Aknad on samuti hUis ad, su.~ed 

ja kolmepoole a. Al hoone ib 

olla peahoone a s· aealine. 

Tu.tU.11f on k<5r p 6.ki 'Vist hollandi Põhihoonete skeem. 

-
tuUlik, ille alaos ilindert sellel kahekordne koonilina oa 

nin tllal taas silinde.r. Uksed on kaetud lsmedate kaarte a, 

alalad paiknevad kohakuti, on ·nel.tnurks d. itt:tse t, mis võib 

pärineda XIX saj, II -veerandi st, on säililiud kiviosa. 

Ait on pikk k.roh ·tud paeki ihoone, .mis kaheet eri alisest 
-

osast. Hoonetkatab ü.leu.latu.~a.te räästaste a "Yiilkatll , kattek 

etern:L1t. Ebitus on Ulatll lik.u.lt rekonstrueeritud, kuid t 

vanem oaa 'Vaib olla peahoo ega sam.aealine. 

Vesiveski on keskmise suuruse a lihekordn k:rohvi tlld p aekiv1-

hoone, mis kaetud aintest kõr ema "Yiilka ee a, katteke laast 

rääetad Uleulataved n aYa tu.d 'Yiimase sarikap aari j enn i aa 
Sarikajalad on kujtmd atud. Osa ka tu est on aa lan enud , 

Hoonel o.n kitsad aknad, nUu.akan kaetud se jllurea lameda kaa

re a.. Ebitu.s V<:Sib pärineda X s j. lõpuveerandi st. 
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Kõrts aanteel o pikk kroh~1tud paekivihoone, kae~d seintest 

kõr ema kelpk tu.se a~ k ttek o alt l ast, osalt eterniit. 

Säilu.nu.d on ast elise profiili a räästakarniis. Avad on kaas

ajal oluliselt mu.u.detu.d. Alles on mõned al aed aknad hoone 

keeko as paiknevatel alu:ruumidel. reed on kitsad ja 6-ruudu.li

sod. Ehi tu. s võib pärineda XIX aj. alcuses • 

Park on su.llr {3,2 ha) .. Esi"fälja.k on kujunda d re laarsel t: 

äljaku.t piirab o"faal.ne rin tee, poolitab keakte , mis Ol;'ien-

teeritud peahoone keSkteljele. Väljak al tiheda puudest 

(ku.u ed, lehtpu.u.d) ekraani a kõrvalhoonete "fahel. Väljam ktil-

edel on samuti tihed. 1 tutusviis:Lsa välja su.l ev puisttl. 

Peahoone esifassaad oli varem väljakule ava~ t naud Yarjatud 

uutest puude t ja dekoratiivpõõsastest. Hoone ta akUljel "f'ä a 

'Väike välu. nin Taba kujunduses parc!pu.istu, ku.a äärtel tihe

dam i tutu.sViis. On sä.ilunud ming~ lih e kuid al sel t regu

laarse ilme a kujWld reastikku istutatud kuu.skedes1;. P ale ko-

d_wnaiate domineeriva kuuse, 'Yahtra ja saare k oo ea hobu-

kastan, baJ.sam- ja siberi nul , euroopa lehis, läikivlebine 

pärn. Vä a palju. on sirelaid ja t a tari ku lapa.wl. Park esi

küljel hästi hoolda ud, ta aküljel me aiatuY. 

Külastatud viimati l97l.a., pildista~d 1968.a. 
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54 oi ) • BüU.tlimõi • 

arj aa lr/n, õis a In-valiid idekodu ( ärjamaa kihelk.) 

line, sellel 

w:usea k1 vihoone,:mill põh1korpu.e ühe 

ar ale tii.,ale risti s tatu.d ti1bhoo-

n (k ekarõ.ne). oone o b keskmis kBr se oklikorru.se. 

Ehi u t k taP põhiosa k lpkatua, tiib hitu.sel eelmi e piki

telje a rist:!. a$etse., vlllk W.e, katteks eterniit. ····atakar

niisid on profileeri t1.1d ja eendllVad, ka soklikorru.e on eral

da lld kit a simei • Hoone esifaseaadis eendub lai ti1bhoone 

paremal tii val, v sakul eendub aga kit sarn kiil risaliit, mis 

k etud mada.J.a kolmnu.rk:Viilu a. Seda piirav karn:l.is kordab 
' 

räästakarniisi vorme. T af'assaadis eendu aid seina indu ei 

ol • oone põhikorrus ks on esimene. 

Aknad 011 põhikorrtlsel ki ·s ad ja .k~rged, raamist1k kaas-

ae e, Lei korr11se aknad tiibhoonea on m al , 6-ruudu-

lisecl. Esifa saadia on teise korrus akend kohal kitsad pro-

fileerin karnii id. ad pailale"Yad ebaiih las e vahede f 

on rühmi tanlisi kahe- ja kolmekaupa, põhikorrusel esine arvu

kalt etikaknaid. Hoone ta afassaadi on k tasel ~ke k tuse 

aknalee viil tuae all. Sokl.ikorrusel esinev d l dai võrdle

misi suured 4-ruudu.lis d aknad V'õi petikakna • 

Hoone ta aküljel paikneb põhi- ja tiibhoone liitekohal. 

ke kmiae suuruse a pui tp elkon, .mis paikneb kõr l ki visoklil. 

Palko.n on kaetu.d väca lameda Jtelpkatuse a, katteks plekk • 

.Rä.ästakarnii o kitsas ja eendu. • Palltoni kõik kolm kül e 

klaaa:ttdd suurt , 6-ruuduli te altend a. alkani u.ka eest 

laekub kitsas ja kõr e kivitrepp, mis on raamitu astmelise 

mas iivae ääriseca. 

See a võib hoonet lu. eda klassi tsi.stlikus stiilis eh:l. tu

seks, ·e põhio aa õib pär:Ln~d XIX saj. II eer dis , 1iiib-



' 

- 2-

hoone k e aandi keskelt. Hoone on taastatud eal l9o5.a. 

p5let· st. Palkon o a a ilmselt XX. se.j. el m.se ehi s. Hoo

ne kaautu.sel i.n:valiidide kodu.n.a ja on hea eisundis. 

Kõrvalhooneid Võxdle.lllis.l. palju, nad paiknevad kompaktselt 

õiaasü.da.miltus, olles enamu es eotu.d peabo e a l.ihtsas 

amblia. Olulisem d on• 

..-.:::;;....,........,;;,:;:::...,..... ..... on keskmise su.uruae a krohv1 d ld.vihoone, mis 

e Ja laastukatte wiilkatuseca, rää too ld taal. t 

Uleu.J.allu. ad. Hoone esi~ esaadi keskosa laial. t ta atud nin 

u.lu.aluse räästa t to ta"Ysd hästi proports1 eeri tud kolm paa

ri paari sembaid, mil.lel er elt pa:iwtatud a batü.n. Sambad 

on lahend selt doskaan.a orderi sambad. Hoone on ptkend tud 

·elamu. a, is :faeeaadijoonel taandatud. See paekiVihoone on 

tu eTalt timber ehit ud kaa ajal. Ehitus on see a klassits1st

l1ku.s stiilis, ku.QJ.udes peahoone a sama se ebituep r1ood1. 

_.:.! peahoone kõrval. on vä1k aek1 vihoone, mille ta asein on 
~ 

pikaks aed .. eraJ.duvaks mü.üriks, olles selle a l11de"bld ka pea 

hoone tagafassaadi a. Ehitust katab laastu.katteca ja kitsaste 

ttleulatuvate räästaste a v11lkatua. tus V5ib ärin da. XIX 

saj. keskelt või III veerendist. 

Y.iillavl.br1k on "Yäea suur • lih e ja 111 end a.mata kah kordne 

kroh'Vi tud paeki ihoone, · :ia e ud kõr e poolkelpkatus a. 

Sellel laastu.kate ja kit ee prof1leeri1nd rä.äat&- ja Yiilukar

niia. Hoone e ifasaaadi kesko a on lai kolmnurkviil, is kre

pib rääs takarnii 1. Hoone väike s ed 6-ruud ulised aknad paikn -

vad korrapäraste vahede~a, ad on piiratud krob iääriste a. 

Kol.mnu.rk iilus su~ ee ent aken krohYiää:rie a. Korsten 

väike ja madal. , asudes katuneha.rjal. a neljatahuline• tel-

listest in aimsi ja profileeri tud otaP.karn:tisi a. Hoone 'Y31b 

pärined XIX aj • k el t -või III veerandis t 
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Lau. t o eakmie su.u.rus ehi u.s, millel esifaas 1 o tu-

ev al. t eendu. ri al11 tehi tu. aed õlamil tii al. Hoone on 

.ltl'OhVimata paekiv tiride , kaetlld la tllkatte a ja tem kit

sste rää t ste all puidust kitsad profil eritad rn11sid. 

~one u.w: ed u.kaed on .Aa tud l. d te aart ga, u..kseavad on 

piira ud eendu.va ki'f1äärio a. aaliitehi u e viiludes on kes 

k ki t aa j kõr e la.kauk , mis kaetud kõr s kaare a. Lakw.k

se t kõrgemal on k ks setnal.aadset kaarpetiku.t nin& viilu. tipus 

Täike ümar • Hoonet VÕib lu. d a X saj • II poole keskpaika 

on kaskmise uuruse a. Uh kordne krohvimata paekiVi 

ehi vUS, I!lis kaetu.d k.i taal t Uleu.latu.vatG r''ä:.;t."~te a "fiilk t\ls

te- (al elt ol1 poolkel k tua), katteks or.aU.ld.n. Hoonel on 

suured, k eabemus ris laudi tu.s a uksed. Otsviilas on kolm 

kinn1.laotud suurt l· au.st (keskmine suur ja kõr em), j 

altent {äärmised .madal ~ ja ki s ad). l'feed. on teravkaarelise 

avad, ku.a k ar lao u.d telliste t. ee a 0!1 ehitus ekl.ektili te 

ele.me.n ide a ehi t».a XIX saj. lõpu. eerandi at. 

eskm.i e at1u.ru e a kr oh i 1u pack1V hoone, mis 

k e-ru.d eintc ii kõr ema poolkelpk tasa a, katteke laast, r: · -

tod l:i ts t üleul.utuva.d. oilal a et tud ad on vä. a väike 

eed ja 6-ru.u ulised. Hoone ilmselt peaho ne Uheealine. 

Küün on pikk õhllkes pritskrohvi""a kaetud p e"' iho e, mis 

kaetud kcr lae at a1ito a. ja ~ · · t tUeu.latu ute rää taste a 

~iilkatusez_ •. ;:b.itu.s -võib pärined~ X saj. II po le keskelt. 

P 1 ole su.llr, t on p oone a j selle kiil.j el piltendatud 

aia a pooli atud kaheks. Hoone ette jääb liike väljak, kus osa 

line rin tee. Väljak on lii endatud · este puud ~a \1udecrup

pide a, elkõ1~;e äärtel. Pa1 tua vaba. Hoone taga on vtSrdlemi

si suur aed, ku.s amu.ti hajali tlks1kpu.1d. Puid on kõrvalhoo-

n ~e Yahel, eriti vi1navabri juures. P ahoon on e a maas-
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tikka avatQd. Lii il~solt domineeriv aar, vaher, kaSk. 

On mõned kantraatsed kuused. Aia on kõ eid irelite ko umik 

ke. Par 1 seisu d on lea. 

El!lnstatllc vi:L:nati 1972. a ., p:f.ld :J.otaind 197o. a. 

\ 
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5r; .,. L'.U.) • 

Too ak/n, eel:u.~o kolhoo ( ärjacta kihelkond). 

i.llUd: põletati ).901). a. hoone oli suurejooneline 

aro .. · oonc ä .. Lür e keJ pk· i.Ube u, millel välj · -

ar-andu:tt~d rätl.at -aruiis,Uh"tlaste v· J.e .. e p~i t1tatud akende 

v ed olid m. ·kee:r1 tud pilastri te a. Hoor1ele oli hiljem esi-

~ ssaod liidetud kah ko1·:;:ou~ eline keskris 1 t ja ki tead 

ku.lgr:i al.iid ... d, viimaste aeinapinn· d olid ruateeri tud. Keskne 

ehi us omus suurejoonelise samm por~ikuee, mille 4 doskaana 
summast k daid kol urkviilu. KUl isaliidid sid samttti 

.m u d kolmnurk iil e. V iil olid p11ret 11 e'Yal t eenduva-

te · a pro:.filcori tud karnii ide a ..... e skmise v11lu Yälj a kaunis-

·tee suu.r üm raken. t sel paiknesid swmmeetriliselt 4 korstna 
pii u. Hoon oli seega velmu1ud v 1 XVIII ·• II pooles, 

täiendatud klt;.tSSit istlikus tiilis tõenäoliselt nx sa.j. I 

poole keskel VÕi I veerandil. 

Kõrva]:!1.2.,_oneid oli jubu tl sel t c.rdl iei vähe, eäilunud on 
-

n ei Et ü. aiku:l, needki hä 1m s VÕi vare ala. Oluli emad on: 

t - k~akrllic- eu.w.:u.ue a krohvi 1.u.d paaki vihoone, .mis ol.i kae-
-tud s-ki katte:.~ poolkelpke.tu e a. OrnPl> profileeri tud, e ndu.-

vaid poolviilu- jn rääatak~rniise, viilu (al kul eb samuti kit 

&'"·, prof'ileeri tu.d vahe ·ti. Hoone kõik sein - ja poolviilupin

nED.. omavrd sU _ava lõike a :ruateerin , kusjuures avade Umber 

meenutab nende pa1 u-tu k -adreid. I oo e aknad, samuti pool-

v11lude akn , on kõik oegmentalmad tõi petikJ.;_,l. tu on 

sisse l·· enu.d, kuid t v ib pärinad a pe oo e teisest ehi tua

pez·ioodist, olles klassi tsistlikua stiilis 

(?) on vä v~~ ·e kxoh lma u a ivihoone jõ k -
... 

dal. Eh1tu on k e d l st ..~~ & ja ü.l u.l tu. te räästaa 

190 
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&a viilkatu ~ a. Aknad on vaikesed, raamis ik hävinud~ Ehitus 

VÕib pärineda XI ao.j. II poolest. 

Veu1Ye !.!, on väike kõr e, kahekarru ·eline krohvi.mata paekivi

hoone, mi kaetud laas~attega Viilkatusega, räästad aleula

UVad. Hoonel on võrdlemisi suured 6-ruudulieed aknad. Alumise 

korruse akn<.. on tu. cva.te pru.ealengide a. • tu.s on isse lan

gamas, ta :rõib päl"ined a. XIX naj. keskelt või Il veerandi st. 

E...ark oli kesltmise suu.rllse a, on ~&a alda't'alt hävinud. Ta oli 
-väljapeetu.d ebakujuliaea at 1.lis. Pl leering orienteerus Tee-

nus jõele Ule kaldal .m<Sisastidami.k asas .. Peahoone ette ja 

'te.hakUl e le l ävHd suur o äljakud, ku.s · vaated a atud jõele 

j me.ast.iku.le. Liiki~as rom.ineerivud kask, aaer, hõbepe.ju. 

0 arvuk 1 t lehiaeid. P k lõplikul hääoumas. 

Klilw atud ja pildista ud 197o. a. 

11/ 
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Xohil ~n, Kohila ~ovhoos (Ha ·eri kihelkand). 

?e oone on ke se u.u.ruse a mass11 v.ne kahekordne hoone maa 

j paeki Vl.at. kro vi tu.d ae.:Lnte a. ~· i tust 1 .. t kõr e pool

k lpka~.;u. , mill l kit ai Uleu.latu ad rääated Ja la.astu.k te. 

lioonal on põhi oxru l ( umino) cu.ured 6-raudulieed aknad, 

a pa1 o ad U.h·t.i aned a, puu.du.vaid a enelav p tiku.d 

on k.s.s põ kor.dlse akende a sama suurus -

a 11 i aa enda ad. v '.ike t 1· .mo a e eli.11u.rk te petikute a. 

Pool ·11a. clcen~ o j. ee i eet ä.ikssm .. Hoon ,t on peal aaj 

~ onstr~ee it~d (sds ruume), mistõttQ akende Slateam põhj li 

kl t rikn tu. . .Ugta i tugeo n raid.~civil d.staeri tu : 1844 . 

on lt su. tu3 1 vaid osal i s alt maj n ueruumid en ja hal .. l as 

seiaundis • 

..... õr..,alhooneid a:ik ae mõisa kohta arvukalt, o:t.ulise ad on: ........_ ...................... -.......... 
(?) o.a -väike ühoko~ine 1'" oh i ad paekivihoone, 

v i t:at•. ga. 1 a l:st"s oli poolkelpkatuo. 

lma:l on äi -:s ed ja 6-ruudl\li sed. oone nur 

ali on 1 endatud nur al ise ide l~ad 1 t. i tu. i) võib päri-

llcd XI .. ·• li a rand i st. 

!fu.ulik on holl d i eü.s eemi u.tü.ik, .; ll 1 4-korru.aeline kroh 

vika.ttc a P• eki ik9h • kuju.J.t Uh las.,lt e.henev "ti1Vikoonus. 

fuuliku p e. on kaett1d mu.rdkataaega, leatteke laaat. Alalad on 

vä n vä.ikea , ruudu.kuju.lised. lfoone või·o pärineda XIX a3j. 

keskelt. 

Lau. t on pikk j udal, kroh itu.d paekivihoone, kaetud hilise-

ma viilkatuse ~ . Ehitust on IstuAlikult rekonstru eritud 

kod. likul perioodil, l ne "V() "b pärineda XI saj. II poolest. 

Temale liaandu'"fad man ed abihooned ru.u.du.lmjlllia hooTi tlmb er. 
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TaJ.l on a jr kos i 

k:rol1vim. ta se · te a.. I oone 

'u.u.ru.., a pae- j maaki vihoo.ne, 

katab l e pooJJ el katus, kattek 

e:; at. ..üit.~s ~a(l on 'lleu. a uv , ku.;;;Jjulu'es .;.,Si:fassaadil on kJ..t

su :tlil Wle ko v. f·t.ssa.r di laiua .... l t. Selle 1•iüistas nur adel 

r;e · J; · ü.l f.liute )ikanüus~lot kesKonas a a t· evate1e kon

ou lP ed ad, väL~t; ~d ;i 6-r u.du.lised .. 

J.iO~llli'J õ lt p"' i.l1cda z:L -~.j,. Il pooler/~. 

P k puudub, on aid ~l ar majandushoov peahoone ü.mbruses, kus 

äärtel rühmi ti ~ned kased ja lmu.aeriibma.Q.. 

Külae-a u.d vi· tl. 1.//3. u., p ldie a d J.969. a. 
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Loodna k/ , TeeLJ.U.3~ kolhoos ( ä:t"j am aa k:ll elko..""ri ) " 

!:~~1;oone lll'l äike tihekordne pui hoone väga alal vundamend11. 

Eh:l. tn t katab l e üJ. u.l El uva te räästaa ~a '<elp1c ;u o tät ,eks 

~t ''ein-- =~ on oo· 01:- : " d l · ad e rõhtl ..1u.d · de a, nur o paati-

aed kat'telau.A.d on kitsad. Hoone ~.knad orJ. kit~·!d, kuJ d kõr eel, 

orna-v d k· taa1d iird law.h. .. ja prof iJ.eei·i ... "t<l . : ""'n t;;J. alul ... .!.to

hel :Ft:.u te on 6. H one s:l.kü.ljol on suur puitveranda, mis k"'e

tud v ii:Ut:a ,, · e a. Selle laialt i.U.eulatuvoo rääst3d nin avat11d 

i .,.u otn'Yiilus. Viil on kaetud pUstl.auda-

de a. Katust kannavad lihts neljatahulised puittulbad, mil.lel 

ell pu:ttr utis. Ve=ttanda õis olla al.gselt ka klaaaitlld. Prae-

alles v5rdl miai su.u:c ~~-ruudu.line aken otsviiltl.s, mille ta a 

V t•::".. , r. _o cal "e ~lee. X hoone hoov:l.ktilj-al on äljaehi tus, mis 

pärineb a a kaasajaa 'li. Ltuu.fllid boones on põh:Lmõttel.isel t anf1-

la~ sea jär estuaea. 

itua Võib pärineda XIX saj" keskelt v~i III veerond.iat, 

veranda on mUnevõrra hilisem. Hoonet kasutatakse elamuna ja tu 

on l'ab.ulda a sei undia, on ka mui.1aj:ie ud tui>e. 

Kõrvalhooneid ei ole :reJ.ju, needki aremeis. Olulisemad orJ.: 

Laut on pikk k ohvimata Il&- ja paeld:vihoone, mis on kaetud 

(osa ai ase lan anud) üleula .lvate rää taste a ja 1" astukatte a 

~'iilketu s e ~ • i "titls VÕib pärineda XIX saj. II pool~ et. 

lder on aasisene, 'fÕl'Y kaetud mulla a. 'ra on Yäike paekiVi.

ebi t as, mille otsaijein paest, krobvimata. Selloa oleT uks on 

k e.e ud lameda k are a. itu.s VÕib pärinad XIJ: s j. lõpllst. 

1Uu~ik on õhQkese krokvikatte am a- ja paekivist ehitia, millel 

kol.Jl korrust. Tu.u.lik omab U.vikoonusekuju.lise keha. mis ab.eneb 

'~ 
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ah tl· aol t, '. e.. fllal, ku e ta muu tu.b il1ndrik • Tu.u.lik r -

kon~tr eri tud 9laktr1 aj emaks, .Al e ehi tu Võib pär·:l.neda 

I . s j. ke kel t. 

p.-c:rk en ä g äike, inult oone e t, pr. ab.oone t~;~.h s j'.äb -
a Esi :il j u.a p:t vab t ni tatu.d ü eikpu.u.-

d~ J al j 14le .- tud jtme ki:.t.ozn e·ri pikku,n.a sir 

te il la .:..e J. e eu e pe· hoone. reu al . ä u ab o, D 1C~ d 

VÕ eo:l tamme-d j t"t s area. Peele nend onpar e eel lehjst, 

li on :r a.huld ~: v. 

Klilast tud ja pildi ataind l97o. a. 

e 
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58 =~~~::.P~aa2.t:.::O:::::r~a~a-=t. (Me::r•j wna) • Kirikumõi • 

ärj aa ale'V: ärj aa h &la (I tirjamaa k1helkond). 

! e....!d~~- on keak:m.iflfl Sll.lll:'t~.oce;a ühekorC:.ne l.:1vihoone, m.is kae

tud s intes~ kõr ema poolkelpkatuse a, ~tteks eterriit. Omab 

~en ~vaid k" to~ a lih'*.:rl ~ t llisc profiil '( n rL<ist~- j D. vii-

1 kern .si. okli t er"lJ. b o ... e akn d on 

&uured ja kõr ed, raam:J. k sae~ ed, 4-r~.utu. "TT()i !kn d on 

krob~J.tib.ri te: a. Esik.U.J.;l~l paiknevad aknad tihed s reas, tagt7. 

k~l:i el a.ga harvemal t. Akende ahed on korrapäraaed. 

Hoone WQilj l o eakte1jel kaaeae e väljaehitua, 

mi peikneb 1 sel t palkuni kohal. Ka eai.k:U.ljel keskteljel 

.[H.d.kntVtt t!aukse kuju.ndU.H on kaasaegne. Ruumidest osa on an~1 .. 

laadses süsteemis, alt: ~n-; j lmsel t kõik. 

Hoone on see a "faraklaseitsistlik:e au.geme e a .m~a; .mis 

kil. j an use and il el:: i a:\ud 1798. a., honn t on kaE-saj al r · on· 

tjdo 6 a moonu.tetu.õ. llo"ne·~ kasutatakse haiglana ja ta on heas 

aeiawl"'is. 

·rjeldami väärseid kõrvalhooneid ei ole. 

011 viii j kuid tiheda puu.d eekra i a isoleerib peahoone 

iku. • oone ise on par ·s a•a avatud esi- ja tagafassaa-

di,:a. Hoone ette jääb vfiike väljak rut teo a, hoone taha a a 

v~ike ehisaea, ku .. ks':iu ·~d ri.kkaliku.l t dekoratiivpõõsaid 

( pihle.nelc: ~i lu t-.: a;rj. jt.-). Puuliikidast domineArib f'4 ;&n:r. 

tamm ja. TahGr. uud ·:lik.ne-vai vabalclljU.liselt. Pargi seisund 

on r abuld av. 

Ktilast tud j a ild i ta tud 1974. a. 

t99 
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I ~ t- erj ama) • .Rtit1tlimõ1s. 

tirj runaa sovhoos (! ärj amaa kihelkonal.) • 

!. ttcl..L one o.u :.tui inu.d, ta põ~etati 19 o5, a. Hov.ne oli ke ak.miee 

u.u.x·uoe ·P. p ekiv1h .or-e Uor.cdW.• soklikorru.se .a. ö.n ka r ismeid 

oone. 

KiJJ:·vtl' <,0r._ll. or~ P.l'vu.k<Lt, põhiosa neist on reaetatud väljaku 

ühele küljele. Säil~uist olu.lisemad ont 

~d~l!a}f~ajr- on ke ~ise suuruse a ahekordne krohvitu.d paek1 . 
hoo e, mis k"',etu.d kitna~n;e iUettlatu ate räästaste a kelpkatu

se ,a, katteks 1 ast. Hoone · akende ü.laserYa kõr . sel kul eb ki 

s e Ahekarniis. Esif~€ccadi keskel eendub kergelt lai keskri-

aliit. J: J{! eid alalarsarne ej ole säilinud, el:na.d on · se võrd-

le.m.ia1 väikesed. Säilu.nuä o.n ttks 'Y'Ül!;cl runs iiY.'ae m ttelkoreten. 

lGonc võib pärineda XI sa.;J. al.guseet "fC'Si e~tUJ.divahetuseat. 

Y§l.~-J.~aja on su.ur j pikk krohvi tu.d aekivihoone, mis pea

le 19o5. a. kohandatud u.u.eks neahooneka. Te. on k(lctud lameda 

vii~kt:t'Lt:.se ~ , ka teks e"'.;er.nii t, millel UJ.etu.atuvad rääa-Gad j 

pii. tla11d es otaviilud .. Kohati on säilunud vanem astmeli.e 

profiili a rä.äetak.arniis. s:i:fassaadis on kergelt eenduYad 

k1lgri aliid1d, kesktelJal paikneva e~se eea a a oli 

sel t m.ingi pu.i ~ve:rsnda. Aknad efd.fas~:.aad1s on vä a Sllured ja 

juugend stiili 1:aam atike..,a, kus allosas kolm suur,; ruutu, 

Ule~ a a tiheda ruu.d stiku. a raomistik. Aken on kaetud lem .d 

kuare,a. Pei~t :fasaaad1des on a~akohascd kitsa& keskmise 

guuruse.,. aknad. Hoone VÕib al selt pärineda peed:icone~a ühest 

ajast, s. o. n.x: saj. algusest, kuid on timb er ehitatud n aa.j. 

alguses, täiendatud ko hil~em (k 1u ) • 
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_ll on Poekivist k:rohv1 tu~ kõr e hoone, öõttaetelt mitte suur. 

1 oli t .... k e tud p oolkelp~ tu so , m:l e asenda. u.d kaasae 

esifassuaili s n neli urksed, alaeaba

.r. .... · t_~!.~ 1 .u vood ·ig u.k ed :tng ae~e~ tpc~i.. nend~ vahel. 

Peolviilus on kõr e ja kitsas aken, mis !c:. .... 't'.1d lrõr e kaare a, 

" saj. I v ::a.~and1 t , kt id 

eda on hiljem rekonstrueer"tu - .:;einu t .. t t d. ~ e... ··öd 

võisid toim a XI s::.:j. keskel. 

iviehitust mis on 

. :ör ;~ t m''!Jridel o. Hoon · t ka .fo :b S-ki vilnltte. ~a ilkatu.s tU e-

ät kimi .;äürne on kõ:r e n lj a tnhtüinc 

toll:,.a i rlko at sokl.i. ja 1 i 'tmeli karniisi a iil· ser-

val. o one -võib pärineda XIX ~. lõpu.at või ~Jj &ndi vnhetuscl·' 

L&u.t-tall on su.\U' ja pikk k.rohfimata paekiviL.oone, kaetud laa 

v.iilka·~ ;eg , rdästud. ülouJ.tltuved.. oonele on 

esikU.lj ele ehi ta tud o s1icle k r ·s tu. eval. eendatu.d tiibboonet, 

mille ka "'..u ili i üht · b pellihoone katuse a. e ed eb1 s on 

13bu ta ... j s klo.mbi tud me. aki vid ~t krohvimc t müürid~ n, av~d. 

n k e u.d 

ruuaukuju.lised, 4-rttudulis d. Yiilua on su.u.r lakallka, 1 kae

tud kõr e k are a. L s llkatte .. a viilkatu.s on kaheosaline: 

nurca a, poolel kõr nael urtud lamed- nur at:) • 

.:.ä li ad n iiks tiibhoon ... ir}t, tc::.ne on v emoia. ~hihoone 

"V i päri.. C.a ..... o:lj. ::Z:J1l:lcsoot poolest, tiibehi tu. 

t. 

1' ar!t an keskmi.sc ouu.ru.~cgn j Zl. ta on s e astiilis. PeahooneJ.e on 
~ 

e w atu.J. m lll'l.teel kc.oeallee, hoone U.mber on puid vabades gru.p-

pidas. ~ema kUljele j~b a. ikk, avatud äli, mis su.unatu.d 

par krllj ele. eahoone t akü.lj l. o par s pärnapuiestee ti-



.... 3 -

heda 1stutu 1is1 a, mis pu-;;o~i lõpus ristu.b p ki ·taa akü.ljel 

piirave pärnepuieste g . uu par~iruum sellea oeaa täid tud 

Tcb alt pj.lmevate pu. de~a. Domineeri.vateks liikideka on ärn, 

kaek, saar; on ke ü.ksikuid kontr= tseid ku.u·~ki. Ekaootidest 

hobukast en id, ·ka n~ est väea 'llr < _ ,b .rmõõt kuni 3 mO. lõhna~ 

ja hõb , el:; elupuu. On okor tiivpõõaa.td, · a.h~ pihl- ja 

t rae:nel , tatari kuel.apuu. jt. 1ähelepanuv5.ttr v on suur, kuni 

20m kõr8e pirni·:>uu.. Par seisund on vä a halb, ta on :funkt-

sioonit , tu-evalt r suat .... ud, te e lls e.m bätibunud. · 





~=~~~ /Uusm51f\/' ( eu er~ama). ~r"'al.mõis, 
ku.a.l.us Van -Kaeti isa juurd • 

ärj a alev ( ärj amaa kih lk ) 

PeBhoong on väike Uh kordn u.itboone. etud seinteet kõrce-

m poo~kel k tu e a, m:Ulel kattek vi, räästad on 
kitsalt iileulatu.vad. Sein on "food rd tud rõhtlat1dad a. 

Aknad, mille al e raamistU ei ole säilinud, on ke ee 

suuru.ae a, paiknevad korrapäratalt. Hoone o k s sU.mm etri

lisel t pai ta tud m t lkorst t. Ru.um:Ld hoone on an:fil 

aed. Eh1 tu et Yõib lu. a XIX saJ. I veerandi I pooke ke 

ast ärine ak • ta on aba 3äe d j halvas seisundis. 

Ia5ryal.hoo eid oli mt51sa. vähe, nad on ka hävinud. le s 

tihe su.ur s a aeld. 1hoone (lau. t?) varemed. Eb1 tu o 

kr oh 1 tud .m!liirid e a, Uk sikud väike ed ruu.dllkuj u.lis aknad on 
.. 

tu evate pra. el.en de • ta. 'Y3ib ärined peahoone a 

ast ajast. 

lW:k pu.udu , o vaid "fä.1ke halj sala peahoone ees, ku.s tiksi-
... 

ku.d puud (t , saar) nin hu.l aliselt eirelipõõeaid. 

Ka.J. tatud ja pUdistatu.d 1975. a. 
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