
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. 



- 2 -

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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