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75. PIRGU õie (Pirk). RUätl õis. 

Juu.ru k/n, ahtra so hoos (Juu.ru kihelko ) • 

Peahoone hä inud, säilinud o varemed ning isegi osa katu-

sest. Hoone on Ule keskmise suurusega ü.bekardn.e ki viho kõr-

e soklikorrllsega nin pealeehituse a hoone keskel. si:faesaadJJ 

keskosa on taanda ud, sama on tagafaseaadis, kus eendatud 11-

vad on ka keskosast kõr emad. Taandatud keskosa on eeejllures 

kahekordne. oone eendu.vad tiivad on kaetud lameda kelpkatllseg 

(osalt varisenud), kattek laa.et, rääetad on tu. eval t eendatu.d 

ja pro~ileeritud kar.niiai a. Samalaadaed räästakarn11s1d on ka 

pealeehituse katusel, mis on plekiga kaetud kuppelkatu.s. Kit

sas, profileeri tud karniia piirab hoonet põhikorru e aknalaud 

de joonel. Selle korruse aknal on kitsad, k11id väga kõrged, 8-

ru.udulised. 11 ei- kui tagafassaadis on mõl mil tiival 3 

akent, oklikorru.se aknad o nende all. Esifassaadi on viima

sed pea ruudukujulised, 4-ru.u.du.lised. Ta afaseaadis reljee~i 

tõttu on aknad suur ad, 6-ruudulised. EsikU.lje taanclatu.d kesk 

oa as on äga kõrge kahepoolega ja valgmikuga p allks, mis j aota 

tud neljaks 'Väljaks. al.gmiku.a nelinurksetes raamidee romb • 
.,.. 

Samalaadse kujunduse oaavad peaua äärieta'fad k1 tsod Uhepoole 

aknad, kus 4 ru.utu all ;Ja Viies ülal rombiku.juJ.iae ra istikug 

Pealeehitusel on esi- ja ta a.fa sa idee vä a suured segment

akn d, jootatlld vahesammastega kolmeks. Xa siin on ruudu.atikua 

esinenud romb. Keskmine osa aknast on es1:fassaad1s uks-aknaks, 

kust pääses portikuse lael asu ale rõdule. 

Porti1."Us äidab hoone keskosas tatltld tud seinaoaa, eerulu

des esifassaadi s. Portiku.se (enamuse varisenud) lai peakar

niisi kattis lai eenduv karniis, mis kordaa hoone räästake.rnii 

ai vorme. Karniiei toetave.d 4 ealedat ja hästi proportsioneeri 

u.d ü.marsammast, millel sU arih aga attika aas ja euurejoone-
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line komposiitkapiteel voluQ~1d ja rätikumot11 1 a. Fortiku e 

ta a on seinapinnal kahel pool peau.st ja eenda ud tiibade sise 

nurkadel samalaadaed poolsambad. Kogu port1kuse laiusalt on 

lai podeat, millelt lask.l.lb sama lai kõrge kivi trepp, 

madalste massiivsete äärietega. 

Hoone t gaküljel paiknea tiibehitiate vahel taandatud ke 

osa ees kahekordne puitveranda, millel es1kü.lg oli avatud, 

sel korruselt laskus kitsas ja kõrge pu.ittrepp aeda. Ehitust 

kattis ühepoolse kaldega plekk-katte a lame kat11s. Niiild asub 

selle kohal näotu kõrge telliskivikorsten, mis pärineb hiljuti 

sest katsest rekonstrueerida peahoone tellisetehaseks. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures soklikorrus on 

õl vi tud la ed ega. Saal põhikorrllsel o b otsaseintee kaht us·t 

ja kahte akent ääristsvaid urepäraseid kolm eerandsambaid, 

mis kannavad kõrget p akarniisi laialt eendu a ja profileeri

tud simei a. Sammastel on sii.Varihvaga attika baas ja suurejoo

nelised komposii tkapi teelid volu.u tide j muna ööga. Samba üVed 

on paisQtuse a .. Sammastega ääriststud uste j e. akende vahel on 

kõr ed j ·a sa avad kaarpetikud (peegl:.ltele?), milledel kõrge 

kae.r. Selle silluse all on stukkrosetid. Xa saali ktil seinu 

piirab pro~ileeritud eendu~ laekarniis peegelv51Y1 all. Oma

pärane on veatibüt:Ui peal SU.'Y pime, madal vahekorrus, kllst 

pääseb peale hi tuse II korrusele. 

Hoone oli seega stiilne klassitaistlik ehi s tõenäolia l 

nx aj. I poole keskelt. 

Ktsrvalhoone1d on vähe, neid paikneb pargi äärtel peahoone ·a ai 

dumatult. Olulisemad on: 

alitsej aja on Võrdlemisi · uur Uhekordne krohv1 tud k1 hoone, 

millel lak toad hoone otstel ning keskosas paiknevas puidust 

pealeehituees. Ehitust katab laaa~atte a ning äg laialt 

~1-



.. 

- 3 -

Uleu.latu. ate rääatastega viilkaius, mis katab ka pealeeh:l.tu.st. 

Viimane, nagU. ka Viilu.d, on kaet11d laiade rõhtl u.de.dega. Aknad 

ei ole suured, on 6-ruudulised nin kiviosal piiratud krohvi

ääriate a. iiluaken t hoone otaafaasaedis iimbritsevad 3 äikse 

mat 4-ru.udulis lakaakent. Hoone alwnine korrus v'6ib olla pea

hoone a samaealine ning puidust pealeeh1·tus Võib pärineda nx 
saj. lõpust "Vai isegi saj andi vahetusel t .. 

Tfäll koosneb suu.rest põhihoonest, .millele otsale liidetlld samu. 

ti sllur tiibhoane · risti~ Ehitusi kata ad kõrged laastu.kattega 

viilkatuaed, otaviilud on rõhtlaudadest. Räästad on kitsad ja 

ü.leulatu ad. Sein ai on krohviltat·tega p aek1viie1ned. Põhikorpu.

sel on väikesed üksikud nelinurkaed aknad, tiibhoonel esineb 

'Yäikeseid Ja kõrge kaarega aknaid, iika eiat ka oteviilua. See 

ga on põhihoone ilmselt peahoonega samaealine, ti1bhoone V6ib 

pärineda XIX saj. II eerendist või sajandi keskelt. 

Xaev pargi äärel on paekivirake·tega ning oli varem kaetud kõrg 

kiivritaolise 6-tahalise katasega, mida kandsid 6 krohvitud 

iima:reammast. Viimaseel omasid ainu.l t ab akust. 

Parlt on keskmise suurusega (; ha) ning 'Ve.bakujuline. Ta on pla 

neeritud Atla jõe Võrd~emiai ilmeka reljeefiga orule, mille 

ahel neemikul asub peanoone. Selleat avaneb tagaküljel kauge 

perspektiivvaade .maastikku ja maanteele, ms pargi 1iril eral 

d ab tema a-vamaastikuat ja p arkmetaast. Omab pikliku ja iikaik

pu.udega liigendatud esi välj a1m. ning jõeloogetega liigendatud 

pika ja ki tea tagavälj aku, mis piiratud vabakujulise puistuga. 

Jõel on agaküljel terrassiline laeku relj ef. Liigid on põhi· 

osas kodumaised: pärn, tamm, saar, kuusk hästivalitud rühmades 

Ekeootideat on tä.helepondavaim suur 31 m kõrgune hall päbk.li- · 

puu, on veel ene lehis ed, euroopa lahiaed ning väga palju de

koratiivpõõsaid, eriti ene1a1d. 
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Pargi äärel maanteel esineb lehtpuualleesid, sam~ti tam
mik pargi.metsana Ul tee. K jõeoru piires on aastik kUjWlda.

tu.d mõisa lähistel t1ks1ku e .männi ja tummegruppid ega. 

Park on hävimisohu.a, funktaioonita. tla jõe;J. on pargi 

piires hävitatu.d, uudetu.d sii'Yendatud pealtraa ka. 

Kalaatatud viimati l974.a., pildietatud 1966. ja 1974.a. 
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