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95. S!JTLEMA aOis ( tlem). RtititlimCSis. 

Kohila lr/n, SU tle metskond (Hager1 k1belkond). 

leahoone on keskmise suurusega tihekordne paeki"Yihoone, millel 
kel.der ning laltatube hoone o stel. Eb.1 tu. st katab seinteat kõr
gem poolkelpkatue, katteks laa t. Omab laia, profileeri tud 'Yii
lu- ja rääatakarniisi. Sokkel on markeeri tud aimsiga. Aknad on 
keskmise eu.urusega, ki tead ja krohYiääristega, 6-r11uduliaed. 
PoolTiilu aknaid äärista'Yad 'YtSrdlemiai suured rombiklljulised . 
lakaaknad. õned 'Yäike sed nelinurkaed ka tuaeaknad laka Yalgu.s
tamiaeks on ka tagafaasaadia. Põhikorruse esifassaadi aknad on 
teata'Ya susteemiga: keskteljal pe~ka, mis ääriststud kitsaste, 
u.hepoolsete vest1biitU1 akende ga, jär gne"Yad tiiva s11unaa paari t1 
paigu.tatlld aknad ning äärmine teietest eraldatwa aken. Akende
rü.hmi eraldavad ru.steeri tud liseenid. Hoone hoo"Yipoolel akende 
Yaaed on ebareegl.ipärased. Ru.u.mid hoonee on anf'ilaadsed. Esi
fassaadi keskosas on paiknenud hilisem pu.itveranda, mis hä"Yinud 

Hoone on seega klaseitsistliku.s stiilis lihtne ehitus, 
ilmselt nx saj. I Yeerandiat. Ta on kasutusel pOhiosaa korte
ritena ja on rahuldaYas seiaWldie. 
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:.KörYalhooned pa1lmevad su.u.res osas peahoonega Uhises ter'Yikl1-
ku.s ansamblis, millest osa on säilinu.d. Kõrval.hooneid on ar'W.
kal. t. Olulisemad on: 

Tall on pikk ~a kaarjas, krohYi tu.d paekivihoone, mis kaetud 
seinteet kõrgema kelpkatu.eega, katteks laaet. Omab kits , ast
melise profiiliga räästakarniisi. Kogu eei~aseaad on ulualuse
ga, mille ees on kaar1stu. 7 arkaaliga. Kasred on kõrged, nai 
toetu.Yad lihtsatele neljatahu.listele talumiteta sammastele. Se 
hu.vi ta'Y ehi us pärineb ilmselt peahoone ga samast perioodist ja 
stiili st. 

Teenijate elamu on 'Väike krohvitud paekivihoone esi'Yäljaku 
kUljel. Hoonet katab seinteet kõrgem poolkelpkatue, katteke 
eterniit, millel lai, astmelise profiiliga 'Yiilu- ja räästa
karn11s. Aknad on väikesed, kitsad ja 6-ruwluJ.ised, piiratud 
ltrohYiääristega. .Akende vahel on ru.eteeri tud liseenid. Hoone 
on peahoonega samaealine ja -stiilne. 

!8il1ste (kutsari?) ma.1a 'Yäl.jaku YastaekUljel on eelmiaega aa
.malaadne ja - ealine. 

Laut on pikk krohvitu.d paekivihoone, mis kae1nd laialt ü.leula
tu.vate rääetastega Y.iilkatusega, katteke eter.niit. Viimased e 
rikapaarid ja penn.id ots"Viiludes avatu.d, 'Yiilud kaetud rõ lt

voodriga. Aknad paiknevad Uhtlaete "fahedega ja on suured, 16-
ru.udulieed. Hoone Võib pärineda nx saj. II poole keskelt. 

Ait on väike krobv1tu.d paekivihoone, mis kaet~d Uleulatuvate -
räästastega viilkatueega, katteks la s • iimased sarikapaarid 
ja pennid viiludea avatud. Sarikajalad ku.ju.ndatu.d, ota'Yiil kae
t pU.s laud ega. vad on raamitud tugeva e pru.selengidega. 
Ehi tue "Yõib pärineda nx saj. IV veerand 1st . 

• all (?) on keskmise suurusega krohvitu.d paekivihoone, mis kae
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tud kõrge viilkatu ega, räü tad fileulatuvad, k ttek laast. 

On erisuuruses aknaid, .mtJned rulldu.kujlllised 6-ruudu.J.ised, mõned . 
samuti 6-ruudulised, kuid kaetud lameda kaarega. Otaviilud on 

ka tud rõhtlaud e oone v<51b pärineda nx saj. IV eeran

dist. 

ali tsej ama.ia. on võrdlemisi suur ühekordne krohvitud paekivi

hoone pargi äärel, oma pealeehituse ja lakatuba hoone otstel. 

Hoonet ja pealeehitust katavad T.l.ilkatused, millede ha.rjad 

Uhel kõrgusel. ····stad on laialt illeulatu"Yad, katteks eterniit. 

Algsed aknad säilinud põhikorrusel, o 

lameda koorega .. Ehi tu s 'VÕib pärineda 

d i vahetusel t. 

suured ja kõrged, kaetud 

X aj. lõpust või saj an-

~--~~---------t~i o t aväljaku lõpul suur kaheosaline 

kivihoone, lõhutud ja kroh-vik tteta e.aki'Tideat. urgad ja 

avad 1 otud telliateat, seejuures nurgad on laotud hambuvate 

k aaderplokkidena. ~kuivati on kiteam ja Uh kordne, kaetud 

kõrge vii1katuaega, kattek eterniit, millel ttleulatuvad rääs

tad. ad alal asuvad ruuduku.julised aknad oma ad lameda, eendu

v k arsilluse erivärVilistest tellistest ning tell1sääriseid. 

Akende kohal aknavahedes erivärvilistest tellisteat laotud d k 

ratiivsed rombid, .mille sees on neliksiir. Viinavabrik o kah -

kordne, kaetud lameda ja üleulatuvate räästastega iilkatus ega, 

katteks eterniit. Altnad on uured, 6-ru.udulised ja paiknevad 

samuti korra ä.rastea ridades. Nende kujundus on al ogiline 

aida ake. d ega. Puuduvad seinapinda liigenda'Yad rombid. Ehi tlJ. st 

VÕib seega lugeda ekle.lttilises laadis ehituseks viima elt saJ 

di Tahe tu sel t VÕi XX saj. algu.sest. 

akivist 

ttmartorn, Alakorrusel on igal kUlj el neli kõr e kaar ga s urt 

uk eaTa, millest kaks on suunatud e iväljaku keskteljele ja 
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peahoonele. Uksed om vad välisküljel mü.U.ri ilmest eendatud 

nelinurk ee portaaJ.i, mi kaetud ki tea karniisiga. orni sise

ku.lj el on uste vahel kõrge kaareea ü.gavad ni said. ahelaed 

olid puidus • eisel korrusel on 8 kõrget kaerakent s~uti 

kõrge kaare ga ning iga akna kohal on lame avaalaken. Sisesein

tea on i as aknaYahes sügav kaarni , nagu alakorruselgi Ka

tus, mis häVinud, omab laia ja profileeri tud eendava karniisi. 

orn ib pärined nx aJ. II poole keskelt ing t da -võib 

lugeda pseudoborokseks histori tsiatlikuks eh1tuseks. 

Park on kaheosaline. Esimeseks on hooneteg piiraind ovaalne 

esi- ja nelinurkne t a"'· lj ak. kUs pu.ud peaaegu puuduvad. Yaid 

p oone seinte ees on vclltrarid a, i s hoone fassaadi osali

selt au.leb. Pargi teine osa on peahoonest sõltu.m.ata 2,4 h 

Sllurune stiilne vab· planeeringug ordlemisi tiheda pu1 e tu ga 

park, mille tuumik\1 ja telje moodustab iikidesiisteem kanali te 

ga ü.hend atu.d kolmest tiigi st. end e konfigu.r tsioonis on siis

ki tea avat re~aarau.st. Põhiliikideks on tamm, sellega kant

raatno kuusk, pä.t-.n. Palju on eksoote, mis pargi ruumilise la.

henduses aktsenteeritud vormi või vä:r i alusel. eed on siberi 

ja. palsemnu.lg, harilik valgepõök, hall pähklipu.u, alpi se der

mänd, mägl.mänd, roheline ebatsuuga, hatuseviljaline pappel, eu 

roopa lehis, hõbehaab. Palju on kasutatud dekoratiivpõõsaid, 

eriti pargi äärt 1, äljakute eervad el, valitaevad enelaliigid 

on n ir puid, eb j asmiini. P a.rki su.undu vad all. , iika neist 

põlistest ändideat. Pergi syi~und on hea, ta on rexon trueeri 

isel. Palju puid hävis 1J67.a. tor i • 

~dl astatud viimati l976. a ., pildia atud 1963. ja 1972 •• 
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