
27. OOSTE mõis (l::oiseltatz). Rü.ü limõis. 

Moo e ~1n, Moeste 8-kl. kool ja ~ooste sovhoos (Põlva ki
helkond). 

Peahoo J.e on ur os 1-'~ ühe, osalt kuhekord.llt: kivihoone, mille 

kõrge soklikorrus moodustab pea isesai ve. alakorruse, risaliiti 

de lakatoad a os l::Lselt väljaehi at.u.d nelj· a korruse. Hoone 

:rassa.adid omaved Vc:.s u alL ka rik.k iku. liig n e. Kui i elU-

~use sein·pindadel kulgeb mi· eid tugevoid hori ontaalseid kar-

niise ja vclle öid, on ko u l1oone orien·~a·csio n vertikaalne, mis 

tin i ud boon osade erikõrgus est, ärkliake~de k· useteravikest 

ja i:i a kõrges ning terava nu.rgaga katusehar·j st. Erila· dne on 

ka ~assaadide ~unktsioon: peasissepääs ~sub W1el otsaf·soaadil, 

mida tinglikult võib luBeda pe, assaadiks. Uks külg~ussaade on 

pööratud parki (pargi~assaad), teine väikese ehisaia poole (·ia 

~as~u ). 

õhipl~anilt koosneb hoo1e kesksest pikas~ ühekordsest kor 

pus s~, mille kelpk·tus on kaks korda kõrgem seintest ja mahu

i;ab koeu. ulatuses välj~ehi tatud .mansardkorru.se. elle korruse 

aknad avai evud :.aõlemis kiil i'assaadis suu.rte ka u.seakendena väl-

j~eh~ istenu, 3 k~ gi pool. Põhikorpuse mõlemile otsale on 

risti põhikorpuse pikiteljaga püstitatud kaks ri~aliidila set 

ehitust, mis laiematena eenduvad põhikor use mõlemis külg~assaa 

dis tugevalt. l eed hoone osad on kahekordsed, om-;.vad samuti jär 

su kaldnurg a kelpka use nin mansard tube selle • 1, mis välju 

vad põhikorpuse k· tuse v:'ljaehitistele analoo setes vormides 

kolmel :kü.lj el ( kiilgf <Jsaadide suunas ja otso~assaadil) igal tihe 

akna a. Need manaardtoad tin ivadka risaliithoone e katuste 

harja suurema kõrguse põhikorpuse katuse st. Hoone masside liigen 

da ·ust suurendab avar ühekordne eeskoda otsa 'ssaadil ja kõrge 

lahtine rõdu pargifasaaodil. Horisontaalse joonega elemendike 

on eelkõige tumeda viimistluseg kõrge soklikorrus, mis lõpeb 
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kitsa sokliko.rniisiga. Kogu hoone vööt b esimese korruse aken 

de silluGte ohal lai karniisiga Lam.datooniline vahevöö, ~is 

eaf"~s1:1nadil hoone otsas läheb üle suure a .. sruumi rääs ·akar

niisiks. Kirj oldatud VatJ.eVöö koh~~ kulgeb teine sama laiw1e ja 

nro iiliga vüö. mi :J põhi mrpu e ~ülg:f<.l.:3S adides .muutub räästa

k' rniisiks, risalii tahi tu.stel ag;.;. k -1 eb II korruse ~~ende 

alusl<:;udade <.:ohal. ~ orisontaalse liigcnda~u.. e lõpetab risa

lii tt.oonete rääste.ko.I'niis, samuti · u.mec:iutooniline ning profii

lilt lig~lähedusclt Gelkirjcldatu~cle. Vii. ati ainitud risa

lii thoone'tc rli~istakarniisit;u - amal kõrgusel kule;evad põhikar-

use mansa:rdi väljaehi ~ou ste laiQ.d ja ri.r.k liktl p~·ofileerintu.ga 

eenduvad viiluulu~:>ed ja. räästaltarniisid, .mis raaiUvad ka pool

kelbttga viiluvalju. Veel kõrgemal korrtüa.kse viima i kirjelda

~ud mot~ive risaliithoonete katQsevälj·ehiListol, aid viilu

v ;li 011 moneti kõrgem ning see tõtt~;~ k· valj c...cb.i ti~e :;>oolkelp

katuac hari veelei terg,varn. Kõik katused ( õhikorpusel, ris~ 

lii'hoonetel ja kõjkidel Jtatt.H:ieväljaehi .. "i tel) omavad sujuvalt 

mu.r · u. kaarega murdsarika. Kõix.idele katuste hu:::· j anurkadele on 

paie;u ta ud ag.· trei tud ja 9rofileer~. tLld ku.ju.ndi te ga vertikaal

sed ehisvardad. Katuse harjale lisavad vii.m..:..oe tugeva verti

kaalse aktsendi kõrgete korstnate rida, mis om&vad 8Zuurseid 

avasid kUI edel ning pealt on kaetud kõrgele viilkatustega. 

Põhj.korpuse katusel on neid 3, risaliithooneil ku.mm.algi lisaks 

veel 2. Seinte heleda krohvipinnaga on tugevus kontrastis tu e 

kiltkivist kattaga katus. Seinte heledaid pü1du liigendavad 

veel tumedad aknociärised. imelt en põhikorruse aknad väga 

kõr ed, kahetoolega, millele olmas ruut asetatud ülal risti. 

~s~eb risoliithoonete külgedel ka 3-poolega suuri aknaid. 

Aknad on sellel korrusel ääristatud laiade tumedate krohvi

äar~steg t mille~se lö~avud heledad h aaa iplokid ääriste 

Ulenurlt:adeu ja akn .... aluslaua kol1ul. iima:ne eendub profileeri-
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u.d J.. nii i ::... rJ.in toetub aken' e kiilgliä.riste ikendu.stele 

f,eil .. pir...nal. ~ e ed ema ~or < · .,.., ~ u.vou k a .... d.erplo.Kile hoone sok-

I>J lline ) cr r 0 raru:.:. LJ .. us U: ... !Xl\:0 r. b akn~d tv..t,leväJ. t se1-

lL P • .:;:.loo sed on risalii thoone e II korruse ja põhi-

i scll.i· e one ~e mc.nc._.rö korru.c e mõnr .. võrra ~·.i~t:::e .. 

rmdel vaid on 

~ ik • 1 u:tu.~ ~ii c;ci.a '"'Cd ül.<....o E.: as, loprcdes r: dst. ksl.'niitü cll. 

Ka ··ljc..c i .. iu.. kiil ele ~ulgevad hori~o ,~lse la'ad een-

duv-.: vü .. d :..Ll:c. .... :.tc il.Lu.::;'tc ~ oonel. õik Il orruse ja mar s ardi 

a ~:t.:. ei 0 ... -i .. c .. -..du oi e .e .. innel aken.u 1, 

n• kõik ~"o tu:vau ratl.st - VÕi VaheVÖÖ karni:i..sile. lrn. d , ik

CVad reogli d.rast vaheaega .mõnes assa.c.dis lee p c.rikauga 

r!i.hmi t<...tult r.di põllikO.I.·pu.se seina·ünnal kui ka katuse välja

ehi t.~-stel, is ann vad sellele rikl ali.K 1 t li· gendatu.d pinda-

<1 J 1:1 eh:t.. ust::le ... ~üa.n1e · trilise ilme. 

.. ~.oonc ots fuoi.>Utidl.l- elli t· tu<.: vr:a iih 1 ordne e sru.um on 

f'a .. ,su:id · s >inant ki :"U.t4duku ·uli e pül i...-1' ,lliga ehi us, 

ille sokkel on .:. õhiel1i tusegc. ~ al kõrgusel, ka aknad om v-...d 

e~l..r.irjcldatuteg· sam· se Jtl.ljunC.use • ..;P.sruuw.i katab v·· ga 

1 e plekk-k<:ittegc.. .kol.:katu • .1:e uks on 1'-"· ning v.:::.._,a kõrge 

lõikudes oklisse. Ust Aatab poolkaarekujuline kõrge kaar, 

illes abub segm~tJaknakujuli e valgmik. Kahe oole a ~uur pea

uks on j· o tatu.d v -rtikaalsel t neljaks, horisontaaJ.sel t 5 t v~ 

li ega ,pind a.tleks. l'eau r e urhi tektuur e lahenduse juurde lru.u

lub suur, ·)oolk.aarekuju.line ettesõidutee, mis tõuseb peaukse 

ette sujuvalt. -ee on äärist ud õusva kivist tugiseinaga 

kahelt kü..lj el , mis lii tub hoone sokliga. Ukse ette jääb oma

korda iisnurkne podes ilaadne pJ.nd, Kust o .. se peau.kse vastas 

las o lai ja kõrge ivitrepp, kivist äär1stega ning nelja

valJ.uliste kõr 5 e ·e poa'Camen id ega .. repi ja e te sõidutee nurka

del. Pos va.Lil.Wlti e lai del ka ep aa i el .b.Õrguvad ümarad kivi· 
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k ulid. alamad an loo~sed kiv"kuulide3a oat~cndid an ette-

sõidu tee k a.rj ;..-. Lu.g· .miiüride algu.sec., ä;·_ristudes pealesõi tu kald 
teele. 

Buurej ooneline on pargifasAaadi 1 tin3 kõrge rõdu, mille 

õre..ncl AU • ok"' ik tl. karnii .. · · oonel. vm·· ·õdu L ed at 
plekk-katu.at k3llnavad sale ad eklektilise lahendusega k pi teeli

dega ja aZu.urset;e tt g:ikäppadega varust· tuc1 naL-na~. b • S aste 

vooeliAt algset metallrin at st pol oiiilu.nud. Rõdu keskelt le s 

kub 1 ai kiv · tre rJ, mis sokli poolel kõr '.sel katkeb laial vahe

podestil ning Aiit jätkub juba kahele küljJle laskuva·e kivi-

tr p id ena. 

Hoone r • nu ) ta._ e sihojdlik (üks ts.::f~ Dt:J<.... ... d.i est), sisuli

selt ·~e· as~aad, on suunatud n3jandushoonctc ooole ning temaga 
lii t:A.Vt te pa;r loolsete mt.d .... la'tc m..: j ~mdu ... oo e teDa .m.oo:lus ·ab 
e .~"'ette suletud ki t ::: maj ·mdushoo,ri, !llir:: on ltülcchi tu stega nea

hoo et ii.m.britsev· t oargial st täicr.ti isoleeritud, seob aga 

hoone maj andusahi tusteg -.vahetu.l t. 

Seega on m Jil Moos'te snõi · a eahoonc n:-lol esindatud piirkon

na huvi t v . .ma· d ja sutlrejoonellsem3id hirJ tori'tsiotlikus stiilis 

peahooneid x.; s. j. aleuses t juugendieelsest perioodist. Hoonet 
ka u ab ·oos e koo1 ning ta on heas sejsundis. 

uur~jooneljse nine r gelt re-
gulaa.c .... e tu semoli, ku.o enamik StlLlri m~1~ an ~u.shoo.acid on pü.sti t ~ 

tud ü.1el ehit. s- je. stiiliperioodil. · alitoob soliidne ehitus

muterj ru.: krohvimata mar>.kivi ja puhta vuuc:iga _ unane tellis, 

stiilike on bis .ori tsis.m ja enamik hooneid pärineb XX s ... j. :u 

kümnendist, see a peahoone a samast periood~st. ~jandushooneid 

on v~ga palju, enamik sailit ud tänuseni algse ilme. Lautade

tallide unsambli kõrval on ka teisi ~ts~on· seid hoonete

r··:r ni: aidad-viinav brik-keldrid, kuiv· tid-.moanakatemt.j d jne. 
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: W..iLs~jem .ja, .mi.._ 1 vnüur:~~lt pe 1oon,~ t mõnevõrx-a vanem ehi-

... o one on ki v:i.st, in oh vi tnd sein te ::- ~il1ckord e ehi-'~us laka.-
. 

tubaueca iOone otstel. Hoonet katab .;>-kivil ~ ttcrrc. vi lkatus, mi 

Om<:.lb lt~· o, een uvc.·l.i _rcfileorine_.uga rä=·stakarni · si, mis hoone 

kelmnt r se+c,~ y a- ja ric:..üil. tid ... v .il de r~:h. taote ell !:lõ w-

võ·rr ... ; lihtPUo -..._+nr..la lõike, o. vähooendL1.V"' v .. ön· • '._oone kõik neli 

iGalil. ..Lidega, 

ku~··uurer1 ki..!l• f ~ "a.;. ide ri,...alij.~.oide 100 e r:.t. ti useLsev kaLu 

Vt evööd, ~d i e kes :i saJ.ii iä.o k . us o aga põbihoon e 

ka u....,est õnev~-,.r::. madclcm, tc1 a otoviilu. ::::11 kulgeb lai korru.s-

te vubevcib uine kt -r; e on erinevalt t :ts test 1 "'.ndatu.d murd sari-

• oor..c omc. kesl{IDize kõr us ga tare. cokli ning o~ kogu 

ula UAes kellerd u1iud, kuJ: e välja t _eldri u.kse etve 

ehi ~atud m;:.;C:. ~n · re dLoonc · G.du., nd ..... .. . . '" sam . vl .K" <. o 

f.,c; vj.iJ.k' -cu .. , _,<:unu· .. j kuju.na atu laj vöö , a räastdr:arniiBi .:;.:11, 

mis iilu colmnurga all lre,t.Ji tu el. Yo 6 • Phi l:t" st vö'' ta ::en e 

peai~ rE poole pööretud f~ s eenduv ~ortcdlign peauk • 

rorta l omab körge terevl a· rel ise le kae.rele lähedase av"'' mis 

ukse kiil ed~ü moodustub • ulestikv .• Selle ü.lc:!O .. a :raamib kergelt 

ee ~duv ääx·is, mis .. oe·tab kon. oolj.dele. ogu eenõ.uvat port. ali 

lõJ?etab ü 1 tei·aVEI"ti_ ""line :ning m11rtud nttrk ~eeu kolmnurkviil, 

mis au.ni~tnttJd rt-äs ... "t.k rniiFiea. Ka hoone põhikorruse kitsad, 

k id kÕI' ed (-r.uu.du..lised aknad omavod ül.... een uvaid lu.kukive, 

111is toetav ~Q. akende ko t 1 paik.nevc..id l .. orison aalseid, pro:t'i

leeri11c.Ugt. k .. rniise. Sutn laadse si.msig· on kau.n atatud esifaa-

corru e k~ksik cen. 0 oafassaadide 

l<.::.k<. to<:• aken· t::..:.r5.fl vad kUlgedel t ja ülal väikesed lakka val-

gu..,t<;vud ü ara.knacl . ~eldri l'CPl.lJOone uks on ae"tud peolringi

j lise kõr e k ~e-, miQ o ab pe&u.ksegQ unaloogse kergelt 
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e 1du a '-t...:rl.se ka. rsil us.., ula s e. .)ee. a on vaJ.it sej ~:Un j <.1 

s liori -~ ... i..; tl kLi..., ö iil i s, kuid. f!i.:. 

seudot, o""~i lcui l.:.1sui tO:J.l. ... i (;:1 saj., 

lõpupoolel t. Hoone on väga heas seir~un lia . 

..;li s.;; uj u ti.t~s lculg:tussa.ut.l õn l: öü ua p~ al oonelt;, 

te· a(:, ...... aVt, ~. u -;~ba suru: e e m ... uus.. covile. ,oo.u.e aoab 

eu: to ho -"i [>l.ii.'avu ~ .. li.ri jc.. ob.itustE: ... .z.·ondi ~oon0 . ... ·m&. p -

:r·o ~o ltJe otlj~<:H:H.: 't · ig l.ii tu ringJ~üri ül:;:;; 

o. ::ö1·ge "tCraV ..... ud.:.. .. eliuu avu. kr01.1VJ. ~;u J• iiürl.s. tira\1 at :Lllüc,~»tab 

A.Õ.'t koll ... cu 'Viil tema. kohcl, ku.sju.tu·co nil. viil kui l{a krobv 

tu j· kü. ·u: .. rt!1tud rin :.mtiiir sellee lõiguo om: vad l:l.l1tua vro:Ci-

1eeri:.lguga lt:a.rniise. 'Vj.iluvs.lj a dekoreerib ecn uvu äärise ga 

sõõr.., etik. 

Vüravag:;.. lii 1..u. valJ."'11se uja "G~.;lgjoono pikk 

.miJ.le ühea otis ... s o). lwr·t.e ·id, tcise3 võibolla ka ·.;õl akuur. 

Elli-uus o:-.~. _ ivist, .o:ohvit.wi sc·· ).te~· ning kae ud lnust.uka·u-tesa 

iil' .. <::tuse 0 <). Kavu:... el 01:1. l.sti erili.3e t?I'O ' ilec~·illt;,u. tu rd.J.;;;rta

kurniis, r:.1is vööi.o. kot;u. .11aj ka Vl.l.ludo all nin· viilude rääs 

ta3.... • Hoone kG:akel pdkneb k J:•g:: "' cendtxv Keskrisalii t, mil

le kvl.mu.rkviilugn k.::~. .... u.n on öhi-;:orpt: ee k<,A useharjast madalam. 

Viilt.tvalj as !)aikneb suure ,innal.:U1.e segrr1ent ... aare ga petik, mis 

lõik!:!b ke. iil !t ... rnii.Ji ja jat~t.ub ta::.;nduva ninnrna .r.:;3aliidi 

aein~L ViJ.ll1 peti~ussc n:ahul> võ::dlcm'ici suu..r nelinurkne ak ..... 1, 

koe t~l.sa.liidJ. petikusse aga 1- · js. poolka ... rc ujulise kõ~·ge 

regs p Jal:t.'ts. 2.hel pool u.st on risaliidi sein:...l ruumi veel 

hele 1d tsate 3-ruu.dnliselc akncle. Keskris<.:<lij.dis · vuoaJ.t.ul 

val le:Lame neinas veel k ~s se..ma suurt ja vormiga t· lliu.st 

väikese segmen:.. Jma. Hoone puremul tiival on .;;.g ki saste G-ru 

duliste skendegt... l:orter . Kõiki avasid ja petikuid raamivad ker 

gel·t eendUVb.d lamedad krohviäärised, ustal ka lukukivl.. Akende 
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u.l sl :td "' e .tr.ÕL'g ~el vöö t· ·o .... " <;;< loonet kitsa VE.hevöö. vea a 

on t -1 1· ssi tsictlilu .. .... -~.~iil.:. õU.g 

• I pool& ~ ~ .,.. ... 
muj ünc ushoovi põhihoo.t~e te.k:.;,. r e.r il et~a lii tuvud mitme-

su - ~eo. ctbihoonecl, ik su ·ed ning põhiehi ustega samast ma-

tE!rj aJ.is·c ning sanas stiilis. Kuke lau.dahoonct paiknevad hoovi 

paralleelselt. l~ad on väga pikud ja .massii ~Jed ehitused, mille 

~einud 1 ··o ud lõ hu. iu.d muaki videst, nu.z· .. .' , karrJ.iisid j e.:. avad e 

külje ag pun· ates ·ellistest laitmatus müüritehnikas. Sei

n· on krohvi..m ta. Hoonein katavad Õl: "ed 1 · tapeal.setega laas

tu..katte ,.a viilk .... tu. ed, is ots<;;:.Viill.l.des omnva eenduvaid rääs-

taid. -eeu on voetatud kuns ' iJtirase lõikega kujundatud konsoo-

1 dele ning vil.lukolmnurga tiptls on osal veel ...,äiJ.unud · ~U.IU'11e 

ou.i pits sarl.kapenni kohal. äljalõige meenut3b taimeroo iive. 

öige esiLdusli.kwn on !!,Q.Q.Y.~..2..Q..Q.J:!lJLkt:!.h. Tema rä~s uakarnii 

si all kulgeb lai astmeline tellistest hwru ~sfriis, mis vöötab 

kogu hoonet ituso nurgad on lao ud tellintest eenduvate jõu 

lis ·e nurga. ru.s-vik-kVacdl·iter4a. Sama.laadsett, kvaudrite -a on 

ääristatud ka akende j· L .dade uste avoo. ate t:f..;nduvad sillu-

seo or 1 <lllled a kc_m~e • , k~e'tud ·- a.L, jb karniisi a ning lw.;j un~ ~-

u Ge.t~.duva., samu i karniisiga k· ru iöt,u ... ud lukukivi .a. 

sed on -' o~ d e la .. eda iJ.luse<l . 

1u. &ter 

li crip e ja kujundusale liigendaVa seinapinna elu al·~. 

vade ~ujundua, 

kus ·· uures oone ü.ks kUlg ein 1 i :t.u rinontw..z·i. eed ehi·liused 

pä.ri.ne t.d .. s · • clgu est ja kuulu.vtAd historitsidtlikku stiili 

pnikneb eelkirjeldatud laudahoonete 

ga aralle~lselt ning ta on teo tatud nendega a~aloogses mater 

jali j stiilis nin ehitusper oodil. -ema katu sekat e mater-
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j aliks on vaid katusaki vi. Eripäraks on ka hoovi suunas paikne

v otsafaas adi all asuv avar kolmele küljele ava ud u.lualune, 

mille teetajaks on kolm massiivset neljatahulist telliskivitul

pa, kaunistatud räästakarniisiga analoogse hammasfriisiga. Hoo

ne see otsviil on pü.stluudadest ning tema villukolmnurga all 

on võrdlemisi hästi säilunud puidus ehispits. Ka teisel vii

lul on säilunud püstine puidust ehislaud azuurses teostuses. 

Üks laudahooneist asub ka eelkirjeldatud ehi s e taga

küljel risti, lõikudes ühe v:lisseinaga ringmü.ü.ri. 

Ringmü.ü.r piirab suurt ruudukujulist majandushoovi, te a kü.ljed 

on orienteeruvalt 250-300 m ning pe pargi suun·s ~anevate 

väravate paikneb müür is veel kaks suurt väravat. Kumbki neist 

on lahendatud mõnevõrra erinevalt, kuigi arhitektuuraed mo ii

vid on sarnased. Mõlemad väravad eenduv d .rnü.{iripinnast ning nad 

on laotud 1 tudega analoogsete kujunduslike võtetega: suurtest 

lõhutud maakiviplokkidest, raamitud tellistega hambuvalt. Nur

gad kujundatud tellistest rustikkvaadr tega, samas laadis 

ääriststud ka lai väravaava, mis kaetl.ld lameda kaarega laia een 

duva sill1.1aega. Sill1.1st lõikab lukukivi. Viimane, nagu sillus

kaargi, omavad karniisi, väravaava veel lihtsa stmelise palee

tiku. Värava külgedel t ringmü.ü.r laskub as melisel t kolmes tas an 

dis. Värava:l on aga erinevalt kae ud ülul t. Kiilgyärava kõrge 

sein on ääriatatud kahe tornilaadse nelinurkse sambaga, mis 

lõpetaud viilkatustega. Sammaste karniis on kujunda:ud tellis

test hammasfriisiga, mis tuttav juba hoonete juures. Sammas e 

vahel katab väravat horisontaalne katuaekivikattega viilka us. 

Väravaava kohal leiame aga raidkiviple.adi von olckeni te pere

konnavapiga, mida äär1stavad seinapinnast eenduvad sõõrpetikud. 

Väraval on ehi uad atum 1905. 

eine värav la1.1tade vahel on kõrge olmnurkviiluga, millel 

katteks Ule~latuva e räästastega katusekivikattega katus. Selle 
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välised s iltapaarid ja pennid on dekor tiivselt avatud ning 

kunstipär selt kujundatud sarikajalgade ja sarikaid toetavate 

konsool talade ga. Viiluvälj as rustikkvaadri te ga ääristatud. kaer

avadega kaksikaken, mille kohal Ubine eenduv ja lukukiviga sil

luskaar. iilukolmnu.rga all kulgeb hammasfriis. 

Ka rinS}IlüUr omab s alaadse tellistest hammas:friisi S-kivi 

kattega kahepoolse kaldega k tuse all. Müür on laotud 1 u adega 

analoogses müüritehnikas, müüri kõrgus küündib kuni 2,5 meetrini 

R~DJlüüri põldudepoolses nurgas paikneb ainulaadne ehi tu s 

- kellatorn. Ta on setatud ringmüüri kõrgusele müüripinnast 

kergelt eenduval.e soklile, mis kujunda ud tellistest hambu.vate 

nurga rustikkVaadritega. Sokli all on tellistest hammasfriis, 

samalaadne on ka kell~ torni katuseräästa all. Torn ise on nelja

tahuline, lao ud tellistest ning nu.rgad samuti kujundatud rus

tikkvaadritena. Torni neljas küljes on kõrge kaaravaga suur d 

avad. Torni kroonib barokse kupliga plekk-kii ver, mille tipus 

väga k~is sepistatud vardaga metallist tuu.lelipp. Sepis on 

kujundatud eklektilises 1 adis ning spiraalide motiivide hulgas 

võime leida kaks habetunu.d ku.radimaski, tuulelipu.l endal aga 

puhu.va poisinäo-tuule siimboli • 

Kogu. ringmüüri suletud lautade ja teiste m ·andushoonete 

ansambli kujundus on seega ühtne nii materjalilt kui stiililt 

ning dateeritav väraval paikneva raidkiviga (1905), seega päri

nedes põhiliselt XX saj. algusaas ailt. 

Teise, suure hooneterühma moodustavad viinavabriku ja 

-keldri te juurde koondunud su.u.r hoonetegrupp ai tade, abi- ja 

eluhoonete a. Dominandiks on: 

Viinavabrik, mis on suur, liigendatud, kahe kuni kolmekordse 

telliakivihoonena, dateeritud ehitusaj·ga: 1909. Hoone on kujun

datud rikkalikus eklektilises laadis, kusjuures võrdselt on 

lahenda ud kõik neli fassaadi. Sarn aed on pikliku hoone kõrged, 
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kolmekordaed otsaf ssaadid. Esifassaad on vähem liigenda ud. 

Horisontaalselt kulgevad hoone madalama soklikorruse kohal va

hekarniis hammasfriisiga, mille lõikab läbi fassaadi kesktel

jelt küljele nihutatud kõrge ja eenduv masinatesaal. Ka pea

korruse akende kohal kulgeb lai vahevöö k niisi ja hammaa

friisiga. Kõige jõulisem on aga profileeritud katusekarniisi 
I 

all kulgev hammastriisiga vöö. Väga oluline on märkid , et ena

muses on kirjeldatud friisid ja karniisid i1lusionistlikud -
-

nad on valmistatud puidust, maalitud tellisekujulisteks n~g 

kinnitatud tellisseinale. Samas laadis on teostatud ka osa 

akende ääristest. ·~asinasaal.i vertikaal on kolmekordne, teda 

ääristavad, nagu hoone nurkigi, tellistest laiad nurgaliseenid, 

mille pind laieneb alates teisest korrusest, samuti liigenda

takse liseenide pind. eed nurgaliseenid lõpevad katuse kohal 

nelj tahuliste sammastena, mille külgpinnad lii endatud neli

nurkaeta petikutega ning mis J-õpetatud laia profileeri tud kar

niisile ja hammas:friisile toetuva plaadiga. · rj eldatava :fassaa 

di aknad on erinevad igal korrusel. Soklikorruse clolad omavad 

laiu, eenduvaid puhta vuugiga laotud telliaki viääristusi, kus 

kõrge kaarega ava lõpetab eenduv lu.kukivi. Samalaadaed kaar

aknad on põhikorrusel, selle vahega, et vaid tublisti suuremad. 

Akendel on siin eenduv aknal~d, mis toetatud astmeliatele ken

soolidela akn ääriste pikendusel. Osa kirjeldatud äär1stest on 

taas illusionistlikud, puidust. Akende vahelisi seinapindu de

koreerivad rombikujulised eenduvate äär1stega pe ikud. asina

saali kaks alakorruse akent on erakordselt kõrged, nad lõikuvad 

läbi kabe korruse. Saali väljaehituse lõpetab sammastega ääris

tatud madal kol.mnurkviil, mille viiluhaxjas samuti analoogne 

sambakujuline haritornike, Viiluvälja dekoreerivad aga s uti 

kaks rambikujulist petikut. Analoogsed kirjeldatud fassaadidale 

on ka o sa:fassaadid. Siin vaid lõikuvad madalasse 0 SVJ."ilu 
tei-
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se korruse vahekarniisi kõrgusele kaks haritornikest. Nende va

hel on horisontaalne ehissein paarisakn~ga. Keerukam on järve

poolne viinaköögi fassaad, kuna siin kogu hoone pikkusalt kul

geb pikk ühekordne väljaehi us ühepoolse kaldega katusega II 

korruse joonel mitmete v .. ljaehitustega veel sellel katusel. Roo 

net katavad väga la.medad viilka used. Ehituse ü.hel nurgal paik

neb kõrge neljatabulina telliskivikorsten, mille alaosa kujun

dattld soklina. Omab jõulise, astmelise vahekarniisi ja nelinurk 

sete petikutega liigendatud pindu. Jõulise karniisiga ja hammas 

friisiga on lõpeta ud ka kors a tipp. 

Seega on meil tegemis omalaadse his oritsistlikus s iilis 

eklektilise ehitusega, kus kunstilise mõju saavutamise nimel 

loobuti materjali loogikast ja. soliidsusest, mis paistis silma 

lautade ansambli ehitamisel. Hoone osalt m .. ma jäetud, osalt ka

sutusel korteritena. 
I 

Ait-kelder-õlleköök (?) on liigendattld ehi us, mille eriosad 

püstitatud eriaegadel. Vanim ks võib lugeda õllekööki (?), mis 

on krohvitud seintaga kivihoone, kaetud kõrge S-kivikatte a 

kelpkatusega, millel kitsad üleulatuvad räästad. ~tuse harjal 

tõuseb mitte kõrge neljatahuline telliskivikorsten k niisiga 

otsal. Hoone aknad ja uksed on kergelt kaar · a sillu.sega. See 

ümberehitustega (mõis~aegsed) moenuta Qd ehi us võib 

pärineda veel XIX saj. keskelt. 

gselt 

Hoone kohale on mäerinnakule risti tema pikiteljele liide-

ud võimas keldrihoone, millele pea~e ehitaud suur majruld~shoo 

ne. Ehitus on tell.stes , krohvitud seinteg ning kaetud viil

katuseg , katteks S-kivi. Ka useräästad on 1 alt üleulatuvad, 

tema äärmised sarikapaarid on lahtised, kunstipäraselt kujunda

tud sarikaj algodega, ennide ga ja sarikat toetavate konsool t la 

dega. Katusel on tellistest astmeline hamma friis, mis otsviilu 
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all krepi ud. Samalaadaeta katustega on kaetud hoone esik~ljel 

Paiknevad kaks eesruumi pääsuks keldrisse. Uksed sinna an 

vooderda ud ruutkalasaba mustriga. Hoone aknad on väikesed, 

6-ruudulised, tube on ka lakas, hoone ots el. Hoone võib päri 

neda IX saj. lõpust õi sajoodi ahetuselt. 

Temaga liituv väiksemad mitmesugused m japidamishooned 

(kuurid, väikesed a.idaruu.mid jms.), mis lii uvad juba väikese 

m jandushoovi ~ber peahoonega. 

!öölistemaia samas rü.hmas on pikem puidust ühekordne hoone, 

mis vooderdatud rõlltl udadega, nurged ü.le löödud püstlauaga. 

oonet katab üleulatuv te raästastega ja 1~ stukattega v·il

katu.sega. Aknad on kitsad, -ruudulised, ääris atud laiade 

piirdelaudadega. Hoone on XI sajandi lõpu või sajandivahetuse 

ehitus. Analoogilisi töölistemaju on mõisasüdam1kus mitu. 

Kui ti (?) moodustab suurema hooneterli.hma, mille tuumikuks on 

k s paralleelselt aaet·tud ja nendeea risti 11ikuv maakivint 

ehittlsteriihm. tüiiri tehnik 1 t ning s inapindade l.iigendatusel t 

kor avad kõiki laatade juures kasutatut, ainult lihtsustatu1t 

(eendur , hamouvad nurga kVaaderlieeenid, akende ja uste tel

listes~ kv dr"tega äärised, lameda kaarega eenduvad avade sil 

luoed, 1 a:rniieid ha.mmae:friiniga jms.). V iilkatuse-i avatud 

····rmiste a.rikapaa.ricle penn ·d on viiluko1mnurgc tipus keeruka 

murtud lahenduseg ..... , kus tekkinud koliTtn.urksde vahel äide-~.~ud 

kauni .Pt: idt -t ehispi tsi a. ivatite rühm omab kõrge neljatabu 

li s e tell1ski v· kOJ~ tna .. mille ots lõpet- tud vööde ja lai een

duva karniisi a. Hoone pärineb XX s!':lj. t gusveerand:l.st. 

ehi on suur ja masaiivsete propor aioonidega lõhu ud maakivi

ehi us, mi11e avade külgedel ja nurkades koha i kasutatuu ka 

telliseid. Kogll h onet tab lai ja m alam kt;;l tlla, katteks 

laast. foonele on hiljem juurde ehitaud risti m dalem kütte-
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ruum, mis põhihoonega samast materjalist ja teostuses, ainult 

.. elliseid on akende ja uste juures kasutatud rikkal.ikwnalt. se 

da hooneosa · tab lc..:.astukattega viilkatus, kuhu lõikub kõrge, 

rohvimuta te~listest neljatanulina korsten, lõpetatud sama

laadse ruske karniisi a, n~~ ku~vatilgi. Seega võib lugeda re

helloonet .... - uaj. lõpuveerc.:U.tdi ehi us ks, juurdeehitust aga 

mUnevõrra r~lise aks. 

~ on väga suur ning laieneb suurele maastikualale. )õlti.osa 

moodustab pikk parg:i.ala, mis toetub küljega Maoste järvele, on 

teisel küljel raami ud pika s~ssesõidutee alleega ning tema 

kõrgemal otsal paikneb peahoone. Selle pargiala lahendus on 

va akujuline ning väga kõrge tasemega. Autoriks on pargi. arhi

te ... t phal t. Peahoonel t lähtub parki ku.jundav pild. teJ.g, mis 

laskub kergelt lainj aJ. maas ikul pika välj akutereana. Iga väl

jaku äär on kujundatud erineva värviastmega puu.derühmadega, kus 

juures peahoone läheduses valitsevad tammed, pärnad, kaugena

vatel väljakutel aga lisanduvad tammed-nulud, kased-kuused. 

ahetult peahoo e ees leidub elupuude rühmi, väljakute äärtel 

a kohati on puude tüved maani suletud põõsasrindega (siberi 

kontpuu jt.), kohati aauurselt ~vatud. Kontrastaed puudegrupid 

on vuldavalt s~urem tea, tiheda seadaga rUhmudes, üksikpuid 

kasutatakse vaadete aktsenteerimiseks vähe. Tähelepanuvääriv on 

asjaolu, et peahoone ei ole uvatud järvele. Vaade veekogule 

avnneb alles pargi lõpus, kus iihe äljakll kiilg on laial. t järve

le lahti. 

Pargi keskosas asub väike lihtne puitpuviljon, mis kõigilt 

külgedelt lahtine, kaetud lameda viilka usega. Katust toetavad 

neljatahulised pui tulb d, nende vru1ele kinnita~ud diagonaal

prussidega. Paviljoni m dal rinnatis on kujunda ud ristuvate 

prussidega Tulemuseks on 3Zuu.rne ehitus, rajatud koos pargiga 

XX saj. alguses. 
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Par i r~jamisel on kasuta~ud istutetud haljastuse kõrval 

ka ~:tin varem kasvan11d looduslikku metsa. 

Pargi teise, väiksema osa moodustab his oritsistliku il

mega v~ike regulaarne ehisaed Deahoone vastasküljel valitseja-

aja suun • See on poolkaarekujulise planeeringaga tasandatud 

ala, mis maj endushoonete poolt piiratu.d müUriga, kogu. kaarel 

pügatud kõree elupuuhekiga. Hekis on kujunduslikele telgedale 

pui~tatud teid ääristavaid postam~1te, millel profileeritud 

karniisidega laiad katte laadid ning neil semondist vala·tud 

pseudobaroksed ehisvaasid (enamus purusta ud). isaia planee

ring pole sti.ilunud, k kasutatud haljastusest on alles vähe

seid riismeid mõne madala dekoratiivpõõsa näol. ark on ka 

valitoejamoja ees, kus vabas paigutuses kontrastsetea rühmades 

t:.wuni, nulgi, vahtl·aid ja rikkaliku.l t sireleid. Siin pargiosas 

on ka väike tiik, mille keskel asuval saarel paikneb üksik, 

väga dekoratiivne ker -paju. 

Suur axkme ts asub Mo oste järve astaska.ldal kitsa ribana 

jäl·saku serval. Siin on suurepinn~liste rühmadena istuta ud 

mlinui, kuuske, pärna, saart. Parkme sa keskosas paiknevalt 

väljakult ·vaneb avar vaade järvele, mõisapargile ja otse vee

piiril p!..ikneva.le lo ssi taolisele viinavabrikule. Peahoone j är

vele ei pista. Kirjeldatud vaatepunk ·is on asw1ud mingi pargi 

ehi tu s, mille koh· le ehitatud laululuva. 

Kujundatud o k kauecm·id maastikuosi äksikute tammede 

või ammegxuppide istutamisega, metsaäärte korrastamisega 

( ääristru ine kaskede o jms.). Tähelepanuvääriv on, et müüriga 

piiratud maj ndushoovis puud pQuduvad täiesti. 

Fark ning pargimets on rahuldavas seisundis, esineb koha

tist võsastumist, eriti jarve kallastel. 

Külastatud viimyti 1976.a., pildista·ud 1968.a. 


