
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-



... ' 

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. 
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Kü.lasta· ud -viima i l97o. a., pUdista ud 1Y6 .. (. a. 
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