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26. RUU. · ~.E mõis /Rogosi/ ( o osinr;ky). Riii.itlimõis. 

llaanj a k/n, .~. uusmäe sovhoos ( Rõu.ge kihelkor..d). 

Peahoone on kaheosaJ.ine liigendatud ehitus, põhiosas kahekordne 

hoone on seo ud kõrvalhoonetGga terviklikuks regulaarseks, ~le 

tud iseloom~ a cnsam1 liks, ollco sea Lõun·-~ectis crandliku 

kavatiseea ehitus. 

Peahoone põhiehitus koo eb ansumbli keskteljele sisehoo

vi si.ica ~ss ~aig · aLud kahekordssst telliskiviehitisest ning 

kannab 11 uue häärberi" nime. lemaga on vasakul tiival lii etud 

vElheehi tuse abil põhihoone piki telj ega risti madal. am ühekordne 

tellistest iibhoone, nn. "vana hä~rber". Tegelikult on tõenäo

liselt tegemist põhimõtteliselt üheeeliste barokkehitustega 

XVIII saj. Il pooles , millest põhihoone on hiljem, tõenäolisel 

XIX saj. I poole keskel või lõpus klassitsismile omases laadis 

ümber ehita ud kahekordseks hooneKs, seejau.res säilitati tiib

ehitisa ja teda )eahoonega siduva vaheehituse algne, barokne 

ilme. 

Põhihoone on se ga kõrgel soklil ( kellerdatud) paiknev 

ehi us, mille alakorrus kõr gem teisest korrtlsest. Hoonet katab 

lihtsa, kitsalt cenduva ning kergelt profileeritud räästakar

niisig kelpka s, mis kaetu- s-kivig • a ust kroonivad äärte

le sümmeetriliselt asetu· ud korstnapitsid. Hcone alakorruse ak

nad on kõrged ning suured, 8-ruudulised, ülokorruse aknad asu

vad nendega rangelt kohakuti, on väiksemad, 6-ruudulised. Ak

nad paigutatud ühtl s ·ce vahede .a, puuduvaid asendavoo petik

aknad. Hoone esifassaadil on keskteljal lai peauks, kuhu tõu

seb lai lehtine tre )p. Peaust äär1stavad kitsad, kuid kahepool

sed 8-ruuduga clo &l. U se kohal o teisel korrusel ki s~s rpdu

uks ning teMa ees metallpiirdega lihtne rõdu. Akende sümmee ri-
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list rütmi ning kesktelge rõhutab veel täpselt uste kohal paik

nev väike katuseaken, millel hilisem, eklektilist laad~ ruudus 

tik. K tuseakn . väljaehitust katab väike viilkatua lihtsa de

koori ga tuulelauaga. 

Hoonega liituv vaheehitis omab õh1hoonega sama kõrge sok

likor.ru se, mis tänu relj eefil.e on eriti hoone ta akülj el kõrge 

ning oeutatud maakivist kontraforsiga. Hoonet katab murdkatus, 

millel k1 tsas, Pl.'Ofileeringuga krohvist tõmmattLd karniis rääs

tsj oonol !ling profi eeri tu.d put tkornij s katuse mu.rruj oonel. 

KatusehaTi tlat~b põhihoone katuserääetani, seejuures katte

materjalike on S-kivi laudalusel. Tiibehituse tagafassaadi ak

nad kordavad põhihoone peakorruse suuri aknaid. Esifas aadis, 

kus seinaJind põh~oone suhtes taandotud, on petikakned mõõtme

tas, min õhihoonel tci~el korrusel. Äärmised petikud nelinurk

aed, keskmine lemeda kaare ga. Samasuguse kaare ga on su.ur ava 

keldrisae keskmise petikakna all. Selle akna kohal. paikneb ka

tu.sel aga väike ka"' .. u""·eaken, mille ruudukttjuline aken. äärista.

"tud voluudimotii videgt.i äärislaucladega. K ~tuseakna väljaehi tu st 

katab lame viilkatus. 

V ah~eh1 tuseg~l Maloogne on pikitelje le J::isti eh ·.tatud 

ning põhihoone esi- ja tagafassaadile tug~valt eenduv iibehi

tus, s.o. samal kõrgusel sokkel, a~ende erinevad pro9ortsioonid 

esi- ja tagaf""ssaadidel, murdkatus ning katuseaken hoone ts.ga

fassaadil jms • .Hoone esi:ra.ssa.ad ·1o suunatud viil on kol.mnurkne, 

J;atus siin murdv:iilka t:tsena, viiluv··ljr s hilisem& eklektiline 

pseudogooti te.ravkaaxel.ine aken. T gafo.ssaadile pööratud katus 

on aga al ·1e viilu ta barokne murdkelpka-tus. Esifassaadi murd

viilu hilisemat päritolu tõestab ka hoonet ümbritseva räästa

k.axnS.isi k a·tkestamata säilitamine selle all. õningatel andme

tel ( rotze joonia) omas algne ühekordne põhihoone samuti 

poolviiludega murdkatuse. 

Hoones paikneb kool tema seisund on hea. 



- 3 -

Kõrvalhooned kw es osas: peahoone eea suletud hooneteru.udue 

ning hajali gruppides mõisasüdame äärealadel. 

fO(ir'/4'3-
Till/ 

r j anlun m.mid e j uotus si hoo vi U.obri tsevas 
ehitusplokia (koh likel andmetel). 

evad roalialas Uhe-

kord s e· kivist ringlloones :n ·lil u.r.kse siseho vi kol.mE<l kliljel, 

vasakul ·Liival lii ~.~u.des tiib ni us ga vahetult, pare-

_ a us. Roone seinapinn d krohvi tud, 

eluruumide aknad ja u .. aed on ra&rni u.d 1 ed te krobviääria ega. 

rand i moo~.· ust po ht~one ke~kteljel paiknev sissesõiduvärav, 

mi l~.wnda ... ud kw e ordse kella ·orn ina. e ehl. tu s on 1 o "' d 

telli te t puhta uu iga, tljunda ud korrustevahelJ.se 1 ia 
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krohvitud v ahevööga n~g laia olliskarniiaiga 1 astukattaga 

kelpk tuae al.t . ertikaalse joone lisav·d tornile eenduvad lai 

m.1.rgaJ.is~enid! mis om vad vahekarniise korrustevahelise vöö ko

hal. Torni une lai läbikäik on kaetud tonnvõlviga, mida toeta

vad 4 vööndkaarelaadset lamedat kaarsillust. s .. llus e Kannad 

toetuvad nelja~anul1stele se~apilas ritele, mis lõpetatud pro

r·ileeri -u.d .Karniisiga plaatidega. Välised sillused oma ad een

duva, karniiaiga luktl.ki vi. Torni iilakorrus o ab esi- ja taga

fassaadidel ko.un väikest ühekõrgust kõrge kaare ga aken t, mille

dest hoovipoolsed sama laiusega, kaetud kaa.rfrontoonidega. Sama 

laadaed on välisfassaadis paiknevad äärmised aknad, keskmine on 

aga laiem ning krohvi tud põhj aga pe tikaken, mille fron toon on 

pseudogoo i teravkaare kujuline. Seega on m~il väravatorni näol 

tegemist histori tsistlikus stiilis llX saj. II poole keskelt 

või lõpust pärineva ehi tu sega. Ulej · anud maj anduehoonete komp

~elcs on õhimõ ttelisel .. ti..lleealine peahoone ga, seega oli olemas 

tõenäoliselt XVIII saj. II poolel. 

ueega on kog~ ansambel hasti tasakaalustatud horison~aal

sete j8 vertikaalsete rütmidega erandlik ehituskompleks. 

Teine kõrvalhooneteriihm on laatade ja nendega lii tu. va e ........... ......... . 
.sB._ihoonete grupp mis kooen..;b n. linttrkse hoo i kü.lgedele aseta-

ud suurematest ehi ustest, mis kaasajal ula· uslikult rekonst

rueeri ud. Laudahoonetest domineerib suur xrohvimata sein ega 

maakivilaut, mida ka ab poolviilkatus, kaasajal kaliteke eter

niit. Hoone poolviilud laudadest. Ehi.ust võib lugeda XIX saj. 

II poole alguse hooneks. 

Ait (?) samas hooneterühmas on .Y...rohvim ta mao.kivisein tega ehi--
tus, mida katab l~iade üleulatuvete räästastega S-kivikat~ega 

viilk ltl'.l.s . ~sif ... so ad il rä.ästas eendub tagevalt, moodustades 

leia u1u.1lus • 0-tsviilud on ka sellel hoonel laudadest. Ehi t11s 

võib lugeda XIX saj. lõ u hooneks. 
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peahoone eri är le samuti er dli1 • Hoonete-

kom .. •leks p ik.t1eb saarel, mill tagaküljel looduslik järv, 

külgedel ·sctsesid laiad k alid, esiküljel ·ga veskitammiga 

pai .. u.tatv_ kunstlik järv. Juurdep:···a pe vtir :vcle kulges k

helt küljelt tammita d mööda. Hoonetegrapp oli seega nelj t 

küljelt veega p1iratud nir.g m ~atikku v~tud. Puid oli al -

selt v·id väike.es re laarse põhiplaaniga as peahoonet a 

küljel, kus nad raamisid ebisaed • Sellele aroksele lahendu

selo on bi jem lisandunud üksik uid ja puudegruppe hoonete-

loki väliskülgedel. Endiselt on j: ·änud vähes e dekoratiiv

põõsastegu mu.ruväljakults eeshoovi ruut. 

Järvi, milledest säilunud Vaid looduslik, ümbritseb lii

gendatud reljeefiga a~amaastik, kus mõisa suanduva el teed 1 

ta.mm ... alleed. Võim 3 parkmets ( tammik) asetseb õisast põhja , 

n _. us äe ammik. Uksikuid, loodusliku päritoluga põlistam

mi ka 1 õisa ümbru es avamaastiku.l. 

KlUast tud il.lllati 1973. a., pJ.J.distatud 1965. ja 19 6. • 
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