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43. VIIT.I~A mõis (Kosse). RUU limõis. 

õu e~ , Rõu s sovhoos ( õuge kihelkond). 

Pea oone en nuur ke.hekordne telliskivihoone, .millest akorru.s 

.krohvi u sein ind e ..... , teine korru puhta vuugiga laotud tel

liote.,t. oone põhjpJ.u ilt liigend t.ud hitus: tema põhikorDase 

esi- j "' ~""a:t: ss ad.· os eendub lai k skrisall.it, .mis omab hoone 

pjkitel·eg ·is i pai v~ vii kr J6e. Ka põbikorpus ning juurde-

h .,u:J kse ... d viilkc tus """' millel Jrutteks plekk. Hoone vasakUl 

tiival põhik r usest kit~cm j~ mcdcl nte korrustega kehekordne 

tiibhoone S'"'. 1 pik1teljeJ. Med lr-'11 on kn nellc hooneosa ka'tus. 

VUiks ed v .. lj o i tused ( +uulekoj ad ) on ka hoone are.mal otsa.f'as-

sa(;tdil ja ta af'assaadil. Hoon .... ein pillnad zoikk 1· kuj w1d us e ga, 

ku.ojuures rru e ake11de kuju, · a_. · d d liie;cndatus ja vii 

mis lu e.Eineb tiisi tlu lt udil t mõne ·i ül-....ltorruse t. Nii on ala

korruse krohvi tud scinapinnad liigendatud hoone ja risalii tide 

kõikidel nurkadel jõu_liste ha.rn uva rus ~kkvaadriga, kusjuures 

kvaadrite krohvipinned on koredad, imiteeride ' "dkiviplokke. 

Samalaadse viimi tluoe r on kujundat1 d põhikorpuse esi- ja ta a-

"ssaad·de seina.inda. liige .. dav~.d laiad lo · t al ed vööd (5) 

ende vahel ja kohcol, mis akende iuures p i uttlselt taas meenu

reicl.. end e võr lemi · kõre kaa ava lukukivi ning 

kek .:.sclii ike kteljel p ikneva pe·ukse kõr e poolringikujulise 

kaare ülcäär· kujvndavud s uti eelkirje d ud vii il viimistle

tud kvaadrid ja luk ivid. ,knEd, mis on kõrged ja 8-ruudulised, 

omavad eenduvd.d aknalaudu ning nende ull seinapinda liigendava 

nelinurkse ctiku. Pe k,.,e segmentavas p "knev valgmik kiirtekujt: 

li.wO raw:n.:!.otusega. Hoone teine, . uh"f;a vuuo·iga mü.liri tisega korrus 

on ~·mj~est er datud laia. p ofileeritud vahekarnii~iga. Selle 

korruoe seinapindu lii end av vaid l" ·ad nurg iseenid ning ma

dalad nelinurkaed pe ikud akende all. Akende ääris liigend b see-

vastu seinapindu jõulisemalt: see on kujundatud tellistest, een-
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duvn cl n 1~ u na nj.ng akn .. 'rint n~, mis _a kohal lõpetat~d 

l~me"c... r..:{...a r o nl.na. lkent, mic O-- kõr e. ja 

8 l:' uduline, kt .. ab l.:.:t.me k ar. Hoone rionli tiõ.c 1 õrgetes kol.m

~trkviiludes nin s(mc~uL ~te~ otsvijlu~ s ~ et. vad väiksemad, 

ku · . 1 lo. ULUd. <=ke de .a s_ ·le· dsc 1 !.kat b de aknad . La-

mal(~ pool keckris~Qiidi vülj·ehitust 

k tusepinn~ ptikne fd väikeF-ed se ent~vr -a katuseakn·d. lii 

esi- kiJ_i a k:nad on 1·ee ,li äraste vahedeg· kel e 

kwp g upoid.e , O'tsa1·~ ~s adl. k~ esineb petlkelm id. Ka ·lls 

n'c:b laiu, eenduv· id p o_j.leerin !.1 ,r· lauakarniise, .mis viilu

des l'seeni"e koh 1 krepitud. 

itust v6ib lU[.Cda his~..oritsi~tlikus laadis hooneks, mis 

püstitatud tõenäolJ.oelt alles XX f;2j .... l cuses , vähemalt teise 

korru::e ulr-. ses. oonet ka t1 t'- te. se koolina j.-... ta on heas 

sel. sund i s. 

on mõisasi.idames erakordsel 't arvuk 1 t, nad on ptis 

titatud eriperioodidel. _i~ttatud õhiliselt kfili~e rühma: 

1 udakompleks n:Lne vii.ncvabriku ehi tusteri.i.hn. Seejnures põhi-

riihma es on hoonete [!Utu s võrc11emi'-.li ree,.,.li;ärene. Paljud 

ehjtuoed omavad nlgsele läheda~e väl'mu äht am ad on: 

"u!itsejam::..j· ('?)on ü.hekordne võlvitud ooüikorrusega telliski

vihoon'3 kronvi to.d seinapilA :..d ega suUl· e ehi tn.s, mis kaetu.d 

S-k i vikut ec;L _poolkel ka tLlsegu . Omab l.. ... i ... ,t P!' fileeri tud rääa-

·tak ... rniisi j,.. sam SU Ul36 V, 6VÖÖ esi- j D. ... a a assaadidel ja 

otsafassaarlide oolviilu. all, pro ileeri .. ud karniisi pool viilu 

t3.tusekolmnur 0 a all, viilu kLUgedel rälistas )U.Udub • .Aknad ei 

ole suured, ~-~uudulised, Qaigutatud reegli.äraste ahedega, 

Uhes ots3faosJ·dis puu1uvad, teises osalt asendatud petikaken

dega. Pool~Tiilu." on ke .... kosas su~ segmentokeu, mis äärisua·tud 

väikeste nelinurkaeta 1 aakende ga. Uks pääs keldrisse toimub 
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hoou . ..:.., w.k~ jelt madala väljaehi tu.sc kan J, n kaetad viil-

f•''.ilmcvc.d ).llfilead ;ee ··"'Leeni 1. S1e klaasi t-

s: GtJ.iku. st· ili... hoone 'VQib lruulud a XIX saj. 

r'"'IJ.U~dav ns sei.,..anc.lis • 

g.;.sessa, on 

l~t..tt1 t.'ti'ü.hm ·.J .1. .. ;:ik.., ~r.1 tcll.,;...; te s"'.; ja ~ol1vi tud 

s(üd -'.:.llUle ~ s ilu .... 'lseicl la 1d ._.:._,.i • i ... a. oo .. e aknad on õrdlv.rlü i 

suured ja IUt.du .... tljuliGod ~:cl.Ii.i. p S-ruu.a.ul.4."..o<l avad. ali s-

sai:n.mustr1.s 1 u i:.J:, s •ga. Seda masoii'l...,ctc propo -.sioonidega 

hi t s-t võit lnc.:;eda XIX s ,j. c..cl .... e ·~oonel~z. 

Laudej-tall~~ mooctustavc~ ruudukujulise siBehoovi ümber rühmi

atud nelinurkse 1oonetegruP.1, mille ühel külj .1 p·ikneb eel

ki.rj el a wud ööliste.muj a. Osa ehi· usi on krohvima·~a, osa k:rohvi 

tud maakivid e s· seinte ga. 'i·ks suure lauda (tE~~ li?) hoonetest 

on kae~ud noolkelpkatuse a, teisi ehi 1si kat~v~d kel~kutused, 

··ne väikesed u.nka:...vQd. Katuste katteks on la&st. Suuremal ehi-

tusel on akende ja uste avad ääristatud tell stega, avad kaetud 

lamedate kaarsillusteea. Seda ehi~ust võib lugeda XIX saj. II 

poole algusest pärinevaks ehituseks, teised on tõenäoliselt 

sama sajendi I poolest. 

wnavabrik .r.lOOdU stub sun.re ehi tUt~te[_rll >i, mj_ :J cnu.rnuses liide

tu.d. Ost hooneid Jr...rohvima t2 m"'al:i vid e zt 1. l1t a müüri tisega., osn 

(peakmrpus) lõhutud maakividest viimistletud ladumisviisiga müü· 

rj deg hooned' millede viiltld j r>kende rv ed. lt.otud telliste st. 

l ... o one id kntavad laas tu- või kaa acc~:1e e'tiernii tk< tta ga viil- ja 

übet;o lse kf ldn.c:a katused. Peokorpuse kõrged, kcll"l.i korruEJt lt:.bi 

vad akne.d on kaetud 1 mn ed te keu.rtet_;<.:l, samal · dscd on ka teiste 

hoonete väiksemud aknad. Korsten on väga kõrge neljatabulina 
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·oo:·" ·· su j and iv nhe-

tellis ust L' p- su.:nrru ... s, m'.llel n t:.lt paks ubakus . Ku.iva'Vil 

o . kõrge nelinurkne tcll · cko ~ ... ~.t , is o.lll._b t.u.g ·Va karniisi 

.:: ' -:;;n, , .1 s<...l j<.: ots ~..~1. .o on .... ~ vc it r-0h.io ~ , lu.gecla XIX saj • 

~~oölistem_ili (?) asub aida vastas .ning on eelmisega samalaad

ne: tellistest, õhu-ese krohvikot~egu, ·lgselt poolk.lpke uce

fs jne. Omab vU.ikeseid, a..1g el t t-ruudulL .. i aknaid. Ho one on 

tõen· olisel eelmiseg~~ s" or.U..ine. 

i!(?) on suurem, k.rohvitud Aei.t1u€gu kivihoo.ll..,, oi oli 

lg sel t l'::u- t11d poolkelpkBtu.f:leg~ . Hoo le ~ r,ol v.i.i 1 all ase t.ccb 

lai., lih7.su profiilit,a vaho·.;uö. Poolvi.i.lu.s asetseb suur aeg-

UU!•t , 1 erdat!ld kala-

sr.:.bcn l t udist.useg!>. !Ioonc võib ;::.rinud~· Xl.i. s j. I poole lõ 

~' is on wc..:r.·atud maj andu~hoonete .. oolkaarega toetub Vii

tina järvele, mille k aldal L:.Sll. • et. 'lconegi. Jelld ees paikneb 

avar poollt -~reku · uline esi vt:.l-· clc, tu...,...tVU.l · t,.h."U.kt> on sisuliselt 

suur Viitina järv. E ivt:.ljalcu.t piirctV puis'u.. on vabakujuline 

ninc omab lilcs:mdcks eelkõige me j D!lcl sho01u. to il::loleerimise pe 

lwonest. Fuud rü.hmi atud lil ts.-.tes ._ruppides või ü.htlaste va-

hedc a pool-loodusliku puistuna . jül i ka mingist regulaar-

aemast puudereast. Põhiliikideks lehtpuud (tammed 1 vahtrad), 
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kllid on kr n 1 i ja lehiseid. P lju on kasutatud põõsaid. Pu.id 

k kõrvalhoone e vahel, eiiti itsejam ja Umbruses. Järve 

välj avoolule rajatud maj 1 ushoonn 'e juurde, eelkõige viina

vabriku la veel 2 paisjärve. 0 ._ette ..:uu.re pbrt,iosa moodus

t<i.> aua m. LS80[.3r1~ järve v< Rtaskul ~al peahoone kohal. Seal on 

suur ools~.wr .a.etud loodusliku p·'ri tolug· metsa .a, kus pui1. tua 

p , ~u "tammi. Pargimet"'a järve. oolsel r"lda~;:.le-.1 ·ccdevõrk, väi 

ke väljak. uuo.cg ( t ed, 11õb rommelead) on ääristatud k..., 

järvekald teed, e~leed on ka mõisa~üd· e se sa vatel teedel . 

a.:ad Järvele j mõisa~:~üdamele avane lähedaselt ~äekuplil t, 

kus asus vaatevälj ak. Par · seisund on hea, parkTD.etsas · ga ra-

.uld· v. 

älasva~ud viimat 1~73.a., pildisvatua 19E5 . ja 1S(9.· • 
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