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Aluseks võttes
biicher11,

• ichteri väljaanne t " altische

and I. Livland ( ·ga,

l.;.~o9)

pa:iknes Vilj

dre sdi rajoo-

ni ja iljandi linna tänapäeva tes piirides 76 mõisa, neist
41 rUU limõisa ( ittergut) , 9 õrv
õi a (Bei t), 16 riigimõisa (

onsgut),

(Stadtgut ).

J

kiriku.mõ isa ( Pastorat) ja 1 linnamõis

iljandi rajooni piires oli veel 46 karjamõis a

( oflage), millised

ga käesole as töös ei leia kä itlemist.

Ulevaates kirjeldata kse kokku 67 mõisa, käsitlema ta
jääb 9 mõisa, neist

mõisa on lülitatud 1975.a. koostatu

arhi tektuurim äles i ste nimistu sse nin
töös rafereeri ·st, 1 mõi a ei ol

ei va.j a käesoleva

külastatu d, 2 mõi a asu-

kohta ei ole õnnestunu d autori kasutusa
j

olnud kaardi.ma ter-

ali pu.uduliklru.se tõttu määrata.
Kirj eldu.s s on antud

õisa kohal paikneva asunduse tän -

päe al. kasutatav nimi,

I .. ./-su.lgude s

aadressraa matu

saj. algusest pärinev

või

mõisa nimi A. ichtari
kacrd

ater-

jalil kasu.tatav nimi, ( ••• )-sulgade s esitataks e mõisa s s
keelne nimi. Samuti tuuakse ära õisa asllkoht kaasaegse aiministrat iivae jaotuse ja põhimaa.kc;...sutaja järgi, ( ••• )-sulgu.es allpo l aga asukoht kihelkond ade alusel. Iga õisa kirjelduse lõpus tuu ts€ aasta, millal ülevaate koostaja viimati
antud mõisa külastas ja pildistas .

audeldud ja

te~daolcvutest
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õisa peohoones t on säi-

lunud või minimaal selt ümber ehitatud 37, säiJ..unud v'"id osaliselt õi nlatuslik ult rek nstrueeri tud 11, hävinud on 25
õis

peahoonct .

4
õisata nimistu.
1.

bja

31..

avesti

2. Aidu

32. Olustvere

3. Aimla

33. Orava

4.

34. Paenaste

iXU.sa.&re

5. Halliste p s ·ora t
6,

eimtali

35. Pahu: ere
36.

aistu.

7. Holstre

37.

ekre

8. Jõksi

38.

enuja

9. Jäska

39. Pilistvere pastoraat

pastora~t

1o. Kaarli

4o. Pirmo.stu.

11. Vana-Karist

41. Polli

12. Uue-Kariste

42. Pornuse

13. Karksi pastoraat

43 .. Pu.iatu.

14. Karksi

44. Päri

15. Karu.la

45. l>ärsti

1 • Kaubi

46. Vana-Pärsti

17. Koguli

47. Pöögle

18. Kolga-J aa.ni pae oraat

48.

19, Kure s saare

49. Saaremõis

2o. K.õo

5o. Savi

21. Kõpu. pastoraat

51. Soo saare

22. suure-Kõ pu

52. Van -Suislepa

23. Väike-Kõ_u

53. Uu.e-Suislepa

24.

stna

eeguldi

54. Suure-J aani pastoraat

25. Laatre

55. Sürgavere

26 • Lahmu.se

5E. Taevere

27. Loodi

57.

28. Loopre

58. Tarvas tu

29. Lõhavere

59.

3o. Morna

6o.

arvastu paatoraat

alaana
sti

61.

ana- Tänassilma

62. Unikat ei
63. Uusna

64.

unemõisa

65.

ardi

66.

asl.la

67. Vastemõisa
68.

eelikse

6 .... Viiratsi

7o. v·1j andi pastoraat

71. Viljandi
72.

ooru

73. Vana-Võidu

74.

älgita

75. Õisu
76. Änge

r;rttJt

(---

,.;

(\(

. l)

~-

~.

ABJ

mõis (Abia ). Rüütl imõia .

Abja k/nt

bja Lastek odu (HaJ.l ste .k:ihel kond) ..

_____o_.n.e on suur, kahek orruse line j

soklik orruse ga k1v1h oone,

·11e põhik orpus on lihtne l igenda mata ehitu s om.a. ärase otsafassaa di a hoone ·asakl ll tiive.J .: see on üm.ard atud poolk aareks .
wsaad i parem le tiival e on a a püst1 tatud hili em nii esikui t gafas saadis lterge~ t eenduv juurd eehi tu s, mille l lisaks
veel peale ehitus ega osali selt välja ehita ud kolma s korru s.
õhiko rpust k tab lame plekk -katte ga katus , mille l eendu v
· a kitsa pro ileeri nguga räästa k:ar.n iis .ning fassaa di keske l
lame kolmn urkvii i keskm iste 3 akna kohal . Viiln. karnii s on eenduv ja profi leerit ud, kuid räästa karni is"st kiisam , Viilu väljas on väike segme ntaken . agafa ssaad is vi11 puudu b, on vaid
lui vahek arniis keskm iste kolme akna kohal korru ste vahel .
ad paikne vad võrdle misi korra päras elt, on äärist stud lameda~e
kr hviää risteg a, kusju ures

al~s

lukuk ivi. Kõikid e akende

1 on profil eer1tu d karni isid.

korru se ak ndel on äärise s
Akn~d

on mõõ tm.e el t keskm ise su.uru se ga ja 6 -ru.ud ulised . Hoone ee s on
keskt eljal avar puitpa lkon hilise ma pärito lu- • ee on kaetud
v·· a lamed a plekk -katus eg ,

ida toetav ad nelj tahuli sed puit-

tulba.d , palko ni küljed on klaas i tud ruudu kuj uliste raami deg ,
tihed a ruudu stikug u, ~sikUlg on lahtin e, palko ni kujun duses on
tunne tatav ekle ..ctilin e käsit lus.
Juurd eehitu s parem al tiiva l an vastu pidis elt põhik orpus ele rikka likult liigen datud seinap ind ad ega. ' ema peako rrusek s
on teine korru s. Ehitu se sekke l on relje efiot tin ituna kõr e,
sokli l on lai ja profi le ringu ga kurni is. Väga jõulin e on vahe-

Vöö korru ste vahel , see on tu evalt eendu v, k9etud plekk -katte ga, omab profil eerin gu. LamedL.. kelpk atuse rä''sta karni is on sa-

muti tugeval t eendav ning teda kannavad konsool id, mis stme1' selt laie ev d ü.J.aosas. äästaka rniisi alle;. jääb l i pind,
mille murkeer1 b ki taas vb.hevöö madal
1. Karniis i ja :vahevöö
vahemik on liigando tud lamedat e nelinurk aeta petikute ga. Seinapinna d on elavalt liigenda tu.d ka ver ikaalse lt. Teisel, ea.orrusel on hoone nurkade s paarisp Uastrid , akende vahel amuti üksi p~lastrid, mis õusevad korrust vahelis alt kar.niis ilt
nin toetuvad räästak arniisi alusele ehevööl e. ellest kõrgemal kuni räästak arniisw i on nad jätkatud liseenila OO.sel t,
älal karniis is on nende kohal konsool ip ar. Ju.urde hi·use mõlemi korruse akn d on suured, 6-ruudu lised ning ääristat ud
profilee ritud krohviä äris . . ga ja profilee ritud kitsaste aknaaluste ka.rniis idega. ei sel korruse l on viimased ü.hend atud

•

Vööna, mida krepivad akende ahelisad pilastri d. ii esi- kui
tagafass aadides on keskmis e akna kohal tugeval t eenduv ja profil eritud simas. oklikor rase väikeaed aknad on kaetud lameda
kaarega . Osa otsafass aadi aknaid on asendatu d petikake ndega.
J urdeehit u.se katusel on kolmes suunas kolmnUl •kviilude ga peale
ehi us, millel kolm kitsast 6-ruudu .list ja tihedal t asetatud
akcnt. Aknaid äär1stav ad lamedad liseenid , akende kohal kulgeb
kitsas vöö. Väljaeh itusi katvad kolmnur kviilu.d ja viilk~tused
om vad tugev lt eendatud ja profilee ritud puitkarn i1se.
uu.mid kogu hoones on anfilaad sed.
Seega võib hoon
seks k s XI

põhiosa lugeda klassits istlikuk s ehitu-

szj. I poole kaskelt

õi II veerand ist, juurde-

ehi ust aga histori tsistlik us stiilis ehitusek s, mis lahenda tud pseudok lasait istlika motiivid ega. Juurdee hi us, samuti
kui palkon hoone ee võib pärined a XI saj. II poole keskelt
õi lõpuvee randist. Hoonet kasutata kse koolina , ta on heas

seisund is.
Kõrvalb ooneid on palju, neist osa seo ud peahoone g· ansamb lili·

sel t, osa aga rtihmades hajali .mõisasiida mikus pargi äärtel.
Selline paigutus on tingitud eelkõi ·e muutlikus t reljeefis t.
Olulisema d on:
al.i taejamaja on kahel,ordn e puhta vuu

ehi us, mis omab järsu reljoefi

õt

ga laotud telliskiv itagakUlje l täiskorru se-

na maakivist aoklikorr use. Hoone on T-t··he ku.j uJ.ine ning kaeu

p

lameda viilkatas e ._. (katteks eterniit) , .millest hooviga

alleelne osa omab iileulotuv aid räästaid, temale

isti o sa-

le liidetud osa aga tellistes t eenduvaid ja profileer itud Viilu.- ja räästakar niise, mi :J viilu all kr e pi tud.
sllur tellisäär ise ga ümmargune aken.

iiluvälj s on

eised hoone almad on ki t-

sad, 6-ru.udu.li sed ja kae tud murtud tf'rontooni dega.

or.DU. te v -

1 1 ltlllgeb ki taas vahekarn iis. Soklikorr use uvad on tellisteg a
raami ud, kaetlld lamedate kaartega.

Akn~d

ja 8-rllu.duli sed. I oone võib pärineda XI

seejuures Väikesed
saj. II poole keskelt,

on kujundatu d historits istlikus stiilis.
e§niku.maj a ;ja

trii~hoone

samas riihmas on ligilähed ase klljnndu

sega ja m terjaliga ühekordne ehi .us: põhiplaan ilt T-tähe kujU:
line, aiaküljel e ehitatud pikk klaasitud triiphoon e. Soklikorrus lao tud maakiv idest, krohvi l.ld, põhikorrl.l s on puhta vuugiga

t llistest, kus 6-rulläuli sed aknad on kaet d murtud frontooni a. Kõrge viilkatllo omab üleulatuv aid raästaid, terniitka tet
ja rõhtlauda dest otsviile. Sollikol·ru oe ja põhi ~orrllse v
kulgeb

pro~ileeri

ud

telliskivikarn~is.

Ehitlls k

el

sajal moonl.l-

tatud juurdeehi tustega, algselt võib pärineda XIX saj. lõpuvee-

r

dist.
it esi =· ljakul on suur ja massiivae ta proportsio onidega kroh-

vitud kivihoone , kaetud kõrge, S-kivik ttega poolkelpk

use a,

millel kUlgfassa adides l a i d profileer itud lauast räästakar niiid. I oone esitasea

on laialt t anda ud uluaJ.usek s, mUl e

;it)
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ees on pikk kaaristu 10 arkaadiga. Kaared on kõrged. toetuve<d
tasedatele Umarsammastele, millel profilceritud talumivöö ja
kõrge koonusckuj uJ.ine sokkel. Kokku on kaaristul 9 sa.m..ma.st ning

2 poolsammast kaaristu. äärte1. Ulualuse tagaseinQs oma ad suured uksed lamedaid

kxohvi~äriseid.

Osa kaaristust on hiljem

kinni ehi ta ud seo ses väikese kuivati sisseehi tamise ga ai ta.
Sellost perioodist pärineb ka

väiY~ ~klektilise k~jundusega

tuseaken Villkatuse all, millel laiad räästad jo
dele toe uv Viil.

ka-

konsooltal~

oonet võib lugeda veel klassitsistlikus

;;;tiilis ehituseks, kuigi ta

õib

pärined~

XIX

s~j.

keskelt.

Ait(?) on ealmisest väiksem lõhutlld maakividest beas müüritehnikas

pu~hta

vuugiga ehitus, kus nurkadesse

klombi tud kiviplekid. SUured tlksed on ääris

pai&~l ~atud
atu,~

paremini

telliste ga.

K tus on ki'tsaste, ü.leu.latuvate rä.ästastega ja la"'stu.kattega
viilkatus, otsviil rõhtlaudadeot.

••

algus

oone on ilmselt XX saj.

ehi tu s •

~6öliselamu

on väga pikk krohvitud kivihoone, mis kaetud kõrge

viilkatusega. See on iileulatuvate räästastega ja laa tukattega.
Otsviilud on piistlau.dadega, viimane sarikapaar koos penniga
otsviilus avatud. Akna

on kitsad, äärista d krohviääris ega.

Toonet on hiljem rekonst uaer1tud, kuid ta võib pärineda XIX
sa·. lõpust.
~i-möldrima.i a

(?) on hilisemate ü.mbei·ehi tustega ühekordne

kivihoone, kae ·ua pritskrohviga, milles jälgi faas ade liigandavatest liseenidest. Viilltatus o · b laastukatte ning lihtsaid
laudkarniise. loonel on ka hilise

puidus

k tuse all. Algne ehi us võis olla

XI~

pealeehitus Viil-

saj. II poolest.

Viin:;.,v· brik väga suu.r ning osalt ka liigendatuo. kivihoone, mil-

lel väga kõrge katuaekivikattega viilkatus.

~iilades

omab kit-

sa astmelise karniisi, sama viilu all külgfassaadides on lisaks

- 5 k

lisile seda toetavad

41

stmelised, ülalt laienevad tellis-

kivikonsooli d tiheda reana. Hoone semad on krohvi tud, kuid
os

seinapindu on ka krohvikattet • Siin paljandub maakivi-

ladu, millel kividevaheli ne laialt krohvitud oind dekoreeri ud
·11ustj.kuga. On k
pe ikutest.

Jälgi

elinu.rkseist petikaknais

eega on tegemist

hoon~ga,

ning kaar

mille vanem tuumik võib

pärinede. XIX saj. ke kpaigast, mis hiljem, s ·andi lõpus eklektili es laadj.s ul
Park on võrdlemisi

llsl.tkult laiendatud ja rokonstrueer itud.

~uur

aedade ja tiikidega.

ja mitmeonaline , liigendatud reljeefi,

askosa on selgepiirili selt regulaarne.

Omab avara ovaalikujU1i se esiväljriku, min liigendatud vähes e
uudegruppida ga -need rühmitatud vabalt ja
(nulg-pärn~

aher) ning kiirtekujuli se

kon~rastselt

jalgteedevõr~ga.

Üks

parki saabuvatest teedest ( mõisnike k(' mistul. t) on iiä.ristatu.d
leht u.u.alleee;a ja orienteeri tud peahoone keskteljele.

•

orra-

pä.r u . e nelinur ka e kuj u.ga on ka kaks väiksem t ja üks sunr tiik

peahoone taga aagavus orus. Tiikide vahel säilunud üks suurteat puhtalt
lameda ka

allutud groniidiplokk :id st sildregulaat or. Sill

ega ava ääriatab ühest kivist tahu u.d groniidiplok k

Silla rinnatis on lootud telliotest.
Peahoonet ümbritsev park kannab segastiilile o ast ilme •
Siin on vabu pu.u.degrllppe ja üksikpu.id, kuid on ka tamme-pärna
rin

kivilauaga kesJtel. P.-;trgi ki:r.deääreJ oli 3 ku.uske ( säilu-

nud 1), mis istutnti Karl von Stackelberg1 pulmapäeval. Abja
suunas on üle oru uus

a~d,

mäerinnakul kahel pool teed on suu-

red metsapar i-ilmelised pargialad kuuskedest, v

saarteat j

trates ,

tammedcst heatasemelis e vaba puistuna.

argi põhi-

os as domineerivad tamm, vaher, pärn ja saer, eksoo idast siber. ja eu.roopa nul g, lehjs.
Pctrgi seisund hea, tiikide os s rahuldav, s

aas,

·a

a p

metsi~t

a s.
KUl ~ statud viima ti 1977.
;;.a., P1ldist

ud

19 9. a.

gi et-

.

•

•

..

Il

2.

IDU mõis (Aiden hof). Riigim õis.
Paistu

~n,

Paistu kolhoo s (Paist u kihelk ond,.

~eahoone

on väiksem Uhekor dne puitho one. Kogu Ulatus es keller datud, kuhu pääseb hoone otsal asuvas t väljae hi usast. Hoonet

katab 1· ·aae üleula tuvate räästa stega viilka us (kattek s eterniit). Seinad on vooder datud rõhtlau dadega , nurg
kaetud
pii

sete nurgala udadeg a. Iloonel on keskmi se suurus ega 6-ruud ulisod aknad, hoovik ülj el on ka üks kolmep oolega ."-ruud uline.
iirdel· uad on kitsad . Keskt eljelt kõrval e viidud lihtsa valgmikug peauks asub esikül jel, eine uks on hoone o sal tuulea. Hoone tagakü ljel on keskte ljelt kõrval e viidud väike
verand a, klaasi tud suurte n~g keeruk a eklekt ilise ilmeg raamiötas ega ake dega. Ve andat k·tab lame ühepoo lse

•

~a1

ega ka-

tus. Hoone võib pärine da saj andiva hetuse l t või XX saj algusest, verand Võib olla veelgi hilisem . Ehitus on kasutu sel
elamun a ja on heas seisW1 dis •
Ukai.kud, pailale sid väikes e hoovi
ümber. Olulise mad on:

-Ait -

suurem rõhtpal khoone tahu ud palkid est ja villitu d puhta
nurgag a, mis kaetud nurgala uu.adeg ". I oonet katab kõrge, üle-

ulatuv te :räästa stega viilka tu s ( kc.tttak s laast) . Aknad pea
Juu "uvad, väikes ed uksed on k· Gtnd k· lasabaw .us·cris vooder dusega

oone võib pärine da XIX s j. lõpust .

_!öölia tema,j 2 on väike rõhtpu lkboon e rio;) ur gaga ja tahu tud
palkid e a. ~ oonet 1 ""tab ttleu.la tuvate r .. ü.stast e a Viilka tua,
kattek s kaasaj al eterni i t. .tilgsed aknad on väike ed, 6-ruud ulised. Hoone oli ümbere hi ·amisel 197l.a . lgne ehitus võis pärineda samuti XIX suj. lõ pust.

- 2 -

-Pt1rk on väike,
otsal

auv

säilWlu.d vaid osaliselt. Ta p~:dkneb peahoone

·~ia ümber.

oone taha ja t isele ltiiljele j""äb avar

hoov. ~isasüdamikuga ljitub kõrgel argoru

eerul paiknev

olraspuumets, mis olemuselt pa:rgimet~ailmeline. Metsa alu j alaru.l asu

oru põhjas .Aldu järv.

Kiila~tatud

ja pilo iatatu.d 1971. a.

1f

•

46
3.

mõis (Aimel) . RUütli õis.
Olustvere k/n, Ai.ml· metakond (Suure-J aa.?l.i kihelkond) •

.

Pe

oone on ühekordn

väike kivihoone, millel lak tube hoone

ots el. Ehitust katab poolkelpkatus, millel 1
tud räästakarniisid kalgfassaadidel
ga all. Sein

peolviilu kelbakolmnur-

on kaetud pri skrobviga, nurg d a .a kujundatud

ker el t eenduva, hambuva ru
laiade silutu

ikkv adriga. Aknad on äärista ud

krohviääristega, kusjuures algsed akn

u.d suured , olid 6 -ruud u.li s ed •

ei ol-

o one e sikiil j el on v·· ike puit-

veranda, taga samasugun , kuid
katus. I

j

ad profileeri-

suure~,

on kaas j al olulia 1 t Umb r

mõlemaid katab viilhi tat11d .

oone võib pärin da algselt XIX s j . I poolest, ilmselt
saj

di keskelt või on veel

vanem, kuulu es klassi tais likku

stiili, hiljem tunduvalt re onstrueeritud

•

me skonnab.oonena ja on heas

a on kasu usel

eiaundi s.

Kõrvalhooned moodusta ad väikes

kompaktse r··l.una maantee kur-

vil, vaid mõned neist on ansambliliselt seotud peahoonega.
eierei on krohvimata maakivihoone, millel
räi'st· arniisid lao u.d tellistest.

ad e ki.llj ed ja

oonet katab S-kivikattega

viilk tus, millel kalgfassaadides profileeritud lair.
ki ikarniisid. Algseil akn

ed.
~

oone võib
on

p~

l on

äilunud

enduvad

elli ääri-

ärineda XIX s j. II poole keskelt.

maakivihoone, mille krohvimata mUUrid on lao

lõhutud ja plokkideks klo bitud kividest puhta vuu
mUü.ri tehnikas. Akende Umber on hamb
kiviääris. Ehi·u

on olulisel

e hoone võis pärinad
Tall-elamu

ellis-

ig~,

ladu ·sviisig

rekonstrueeritud ka

saj. I veerandiet.

aj

heas

tellis-

'

lg-

oodust b pik , keskel nurga aJ.l mur ud pi i elje

ehituse, mille üksiro ad on riis itatud eri egadel.

anemaks

- 2 -

el

uks on v··ike k:rohvitud kivihoone, millel kat eks S-kivi-

katteg

viilkatus.

tus räästad on profil eritud.

väikesed, kitsad ja 6-ruudu.lis d.
ega samast perioodi t.

eine

l

oone võib pärineda peahoou nin

tall on krohvikattet a

j a lõ hu tlld

tab ühekõrgun

iilkatu , mi
ad o

ad on

o alt laas

-, osalt eternii ka te

lg s ed

•

äärista 11d laiade krohviäärist ega ja on põhiliselt

6- u.udulised. Akende külj d on
o j. vcl e

ellistest.

oone

õib

ärineda

sel t •

....!! koosneb kahest liidetud osast, mis laot1.1d krohvikattet a
maakividest, seejuures 1.1 em osa on lõh1.1tud
osa keskel on süg v kaaristuga l.llualune,
ga ·tellissillus t

aakividest. Vane
elle 3 kõrge kaare-

oet1.1vad talum1Vööga neljatahulis tele kahele

telliskivist sambal.

ja kahele poolsambale. Hoone on kae ud

kõrge poolkelpkatu sega,

llel külgfassaadi des lai, eenduv ja

kitsa profileer1tu d vööga räästakarnii s tellis est. Katteks
on ka sajal eternii • Lamed
o

:vad hombl.lV id e

d

d st väljaehituse na 1

~d

6-ruudulised akn d uues osas

atuid tellis··ärise id. Katusel on puiaaken 4 ruuduga.

äljaehitust k tab

ü.leulatuvate räästastcga viilk tus. Aida kaariatuga osa on valmsel

n

sel

XIX saj. II poole alguses , liide

viimasest saj andivahetuse et. Hoonet on ka s

noorem, il
oltü.ieelt

rikutud ümberehitu ·ega.
~

1 ole

uu.r,

p a.iknev t e11ur

iira es vaba puiatuna

eahoone tagakü.ljel

hisaeda. Peal oone ees erilist esiväljakut ei

ole. Puud ü.l isalt tihed

istu

tammed,

ah rad. Parg"i seisund on hea.

Kiil as

ud ja pildis atud 1971.a.

,..r:-,;;v

•

4.

rosaar).
õo

iigimõis.

k/n, Kõo kolhoos ( iliatvere kihelkond ).

· õrvalhoon eist aäilunud mingi maa- ja paekivist ehituse vare,
mille keskosas on kitsaste av ega k aristu osi. Need on laotud paekivist , krohvi

d.

vad on lameda kaare ga ja toetuv oo

neljatahl llistele talumivöö ga tulpadele . Kaaravasi d on olnud

11 aelt kolm.

oone võis pärineda XIX s j . keskelt.

Park puudub või on hävinud. Säilunud üksikud haj li põliapuud .
Külastatu d ja pildiatatu d 1971 ••

••

~

.

5. HALLISTE eastoraat (Halliat).
Halliste

k/n,

'rikumõis.

alliate keskkool ( alliste kihelkond).

Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, mis kaasajal väga ulatusliku.l t rekonstrueeri tud (välja arvatud laka.korrus, uued aknad j s.). Algaest on säilu.nud 1
räästakarniisid külg:fassa

ad ja eenduvad

pro~ileeritud

idel ning lai vall vöö Viilu all.

Om s ilmselt algselt poolkelpkatuse. Hoone on kellerda u.d.
Ehitus VÕib pärineda XIX saj. I poolest, ta on kasu

sel korte

ri tena ja heas seisundis.
Cõrvalhooneist on säilunud elamu ( köstri.maj a?) - väike tihekord
ne

~u1thoone,

nad on

mis ka tud

ooderdatud

- ivikat

ga

poolkelpk tusega. Sei-

horisontaall~distuaega,

nu.rgad kaetud püst

sete nurgalaudadega. Poolviil kaetud püstlaudadega. Akn
ole suured,

ei

-ruudulised ja ääristatud 1 ·aae piirdelaudadega.

atubade aknad poolviiludes on samal adsed kuid väiksemal.

L

ks on esiküljel väga kitsa , ühepoolne. Hoone esiküljel on ka
eskteljel kahest liidetu

6-ru.udulisest aknast pealeehitus,

illel iihepoolse kaldeg· ka us. Ho ne võib

ärin da

nx

aj.

keskelt.
Park on väga väike (1,4 ha), seg·stiilis. Peahoone j

liriku

vahel on allee, mis on parki kujundavaks teljeks. Peahoone ett

jääb veel väike ovaalne väljak, kus asus varem ringtee. Väl

j ak'

t ümbritsev puistu on lihtne, vaba p1aneer1nguga.

rivad trunmed, pärn

, vah ra • Pe

avar v ade .maastikku ja Hallis

ominee-

oone ta aktiljel aed, kus
orgu. On suure

salu.. Pargi seisund on hea •

.. lasta ud ja )ildist tud 1968. a.

paleamnlllu

6. HEI T LI mõis ( eimthal). Rüütlimõis.
audna k/n, Viljandi I~äidissovhoos ( Paistu kihelkond).

Ei käsi tle ta, kuna mõis on lüli ta tud 1975. a. koostatu.d

arhitektuurimälestiste nimistusse.

7•
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Paistu k/n, P ai s tu kolhoos ( Paistu kihelkond).

Peahoone on hävinud, tema kohale on kodanlikai ajal ehitatud
suur puidust koolihoone.
Kõrv

hooneid on s'"ilunud. üksikuid.

ad asuvad väikese rühmona

maantee ääres, peahoonest sõltumatult. Olulisemad on:
Valitsejamaj a {?), hilisem vrllamaja, on ühekordne kivihoone
väga kõrge soklikorruse ea. Hoonet katab poolkelpkatu s, katteks
plekk. Räästakarnii sid on ainult kiilgfassaadi del, need on kitsad, astmelise pro i.iliga. Soklikorrus on põhikorruses t eralda ud kitsa simsiga, millelt tõusevad nurgaliseeni d ja seinapindu lii endavad pilastrid. Hoone nurk del on sügava rusteerintuga nurgaJ.iseeni d, mis äärista ud pilaetri te ga. Liigendatud on ka esi- ja

agai' esaadi seinapinncd: keskmist kolme

ake t äär1stavad petikaknad, millistest kahel pool on samuti
pil strid. See a on fassaadis E pilastrit. Akntid paiknevad
võrdsete vahedega, on 6-ruudulised , kitsad ja kõrged. Seklikorruse aknad asuvad põhikorruse akendega kohakuti, kusjuures
k·

~iin

on petikaknad ülemiste petikute all.

okliaknad on ruu

dukujulised, kaetud lameda kaarega, raamistik on 12-ruuduline .
I oone o sai'ass adis on kal ele graniidist tabutud sambale aseta
ud klaasi 11d pal.kon põhikorruse kõr

sel, kuhll tõuseb y··r g

kivi trepp. Sambad on ümarlõikelis ed, mis ülal j

al.l läheV'"d

üle ruuduimjulis eke • . oonet võib l11geda XVIII s j. lõpu ehitllseks veel baroksete motiiv1dega, mida XIX saj. lõpul on osalioelt rekonstrueer itud

!il

(r~üs

akarniisid, palkon, jms.).

(hilisem magasici t) on suur ja ma sii vne maakiviehi ·us,

millel krobvikattes t ula uvud välj

i ide küljed, krohvis de-

- 2 koratii vselt tihed·l t kivikill ustikku . Hoonet katab kitsaste
Uleulatu vate räästas tega kelpka us (ka teke eternii t), mis hoone esifass aadil eendub tugev
tal

ele.

t ja on toetatud jämedat ele palk-

oonel puuduvad aknad, esifassa adi kaks ust on väille-

sed. Ehitus võib pärined a XIX saj. I poole lõpust või sajandi
keskelt .
Tall (?) on väike, lõhutud maakivi dest krohvim ata hoone, kus
kivide vohed täidetud graniidi kildude ga.

Av~d

raamitud tellis-

tega hambuva te ploltidd ena, kaettld lameda kaarega silluste ga.
oonet katab laastu.k attega ja üleulatu vate räästas tega poolkelpkat us.

itus võib pärined a XIX saj. lõpust või sajandi va-

hetusel t.

-Park ei

ole suur, tema algaest ilmest on säilunud vähe. Peahoo-

ne asetses künkal ning oli ilmselt ümbrits etud väheste vab

u-

juliste puuderüh m dega, mis jätsid hoone maastik ku avatQks.
Hoone ees orus paikneb järv ning temast algava oja kaldarin naku t palistab loodusl ik parkine sari ba põlismän n1grupp idega.
argi seisund on hea.

Külasta tud viimati 1972.a. , pildista ud 1966. ja l969.a.

•

8. JÕK I mõis (Jöxi). Kõrvalmõi s, kuulus Tuhalaane riigimõis a
juu.rde.
KärstnQ k/n, Kärstna kolhoos {:Paistt.t kihelkond ).
Peahoone on hävinud, tema kohal asundusta lu ühekordne sultrem
pui telamu.
Kõrvalhoo neid on säilunud Uksikuid, needki asundusta lu perioodil ulatuslik ult rekonstru eeritud. Olulisema d on:
~on

pikk

lõh~tud

matJdvist krohvimat a ehitus, mis kaasajal

oluliselt ümber ehitatudt algsed on vaid välismüür id, kus kividevahelin e krohv täidetud kivikildud ega. Hoone Võib pärineda
XIX saj. lõptlveere ndist.

Ait(?) on väike maakiviho one, .krohvi ata mliüridego. lõhutud ki
videst, kllsjuures kivide vahed täidetud graniidik ildudeg kvaliteetses müüri tehnikas. Ehi tu.st k· tab sein te s

kõrgem ja laia-

de üleula uvate räästaute ga poolkelpk atus (katteks et r.niit).
Ukse- ja aknaavad on 1.·aami .. ud lwn.eda te ja laiade .krohviää. risega, akn d seejuures on väikesed, 4-rutldali sed. si~assaadis
on keskosas kit as ulualune. Ioone võib

äriaed

saj. I vee-

rendist.
~

puudub, on tihe puudesalu Veisjür e suunas ja puid hajali

hoonete ning aia ümbex.
Külastatu d ja pildistu ud 1972.a.

+

9. J··sKA mõis (J skamois).
Olustvere

~n,

iiiitl.imõis.

Olustvere Sovhoos ehnil

Peahoonest on säil.unud kuni 2/3.
iihekordne p alisehi uoeg

( Sau.re -Ja . i kihel
kond).

oone oli keskmise suurusega

puithoone. Ta on kaetud lai lt üle-

ulatu.vate räästastega viilkatusega , mille sarik j alad on kujundatud.

atte s on kaasajal eterniit.

laiade rõhtlaudadeg
kattelaudade ga.

f

einad on voOderdatud

hoone nurgad on kaetud kV ... aderlõikelis te

oone algsed, ebaii.htlaselt p · c.ut· tud aknad on

c-ruudulised , keskmis

suurusega, varustatud eendu a karniisi-

ca akna kohal ning pui luukidega, mis kujunda u

tahveldisega .

i 'luakent äär1stavad rombikuj ulised väikesed l

aknc.d. Hoone

esikiiljel on

pealeeh~

·us 2 akna laiuselt, mis kaetu

põhihoone

ga samal kõrgusel ·setseva katuscharjag a viilka usega. Ka peale-hituse nurki kujWldc..vaä kvaaderlõike ga kattelauad, viillls
o

vtiike ümaraken. Peaukse ees paikneva väikese esiku viii-

katuse iileulatuvaid

rüdst~dd

k

unistab ptlidust ehispits. Sama-

laoone ellispi s ääristab ka hoone taguküljel pailm va katuseakna viilkatust.

· t se ~ en on see j u.u.res kol.m pool ga ja

.~

ruu

duga.
oone võib pärinedu XI

saj. II veerandist, omades klas-

sitsistlikke mo iive. Ta on kasa ·usel elamunu ning säilunud
os~

on heas seisundis.

-rvalhooneid om b .mõis arvuk l t.

eed moodustavad iseseisv·

kompaktse,av ara sisehoovi a rühma. Osa hooneist orienteeritud
mõisasüdant lä ivale ojale. Olulisemad hooned on:

!!! - pikk rõhtpalkhoon e, mis kaetud kõrge Viilkatusega . Sellel laiad, üleulatuvad rä.ästad, eriti esikU.lj el, kus moodustab
ki sa ulualuso. Katteks on l aast. 10one võib pärined
lõ pust.

XIX saj.

30
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all - pikk rõhtpa1kh oone, mille tahutud nin

rit;J tnurgaga

palksein aseta ud kõrgele maakivist krohvimat a soklile. On
le etud lameda kelpkatus ega, ka teks laast.

ja ti.leulatuv ad

äästad on kitsad

i'Jmaid on püstiseid , 6-ruuduli si j

lamedai.d

8-ruudul isi. Hoone võib olla eelmisega samaealin e.
L ~ ut-küiin

on väga pikk maakiviho one, mille krohvika tteta müü-

rid küünil ülaosas lahendatu d laiade kivitulpad ena, nende va-

hed

äidetud rõhteal

he

ümarpalki dega. Lauda poolel on need va-

täidetlld tellissein eo

nin

lüiade, lamed te akendega.

oonet kat ...b kõrge kelp , tus, .millel ot tel

on

~ti tsad,

küüni ja

üleulatuv~a,

l

taavad.

äästad

katuse k.,.tteks on laast. Hoone küljele

l~uda liitekoh~le

deehi us viilkatus e all,

on oüstitatud maakivis

Väike

j~

11lel krobviäär istega ukso- ja akna-

'/ sid. Otsasein a a rõhtpalki dest. Hoone võib pärineda

saj

alallae st.

li tsej ama;l a (?) - keskmise suurusega rõhtpal.kh oone, millest
;ool ulatuBlik ul

ti.m)f:l.'

hi ·~a

ud.

ä.ilunud poolel on

dal.,

te- u tud :rõh pclkic1 t::::.t sein ja k<:...ks korda kõrgem laastulcat tega
kclpk ~ tus,
~1

~ed

ots

unkö.a a.

ääs ad on ki

~ad j~

kitsad uksed om vad tugevaid prussides

võib pärineda XI

saj. 1

üleulatuv ad.

len@9. Hoone

ooles •

Vesiveski on väike ilmarpalki des

rõhtpalke hi us ristnurgag a.

oone alao a krohvimat a maakivist . Laastukut e a viilkatus
omab üleulatuv aid laiu räästaid ja püstlauda dest otoviilud .

Oma' teiste kõrval vä a suure veskiukse tugevate
v 1e1, ukse koh 1 väike
võib

olmnurkse val

p

klengide

ikue varikatus .

oone

ärineda XIX saj. lõpust.

uivati (?) on vä a väike krohvika tteta

maakiviehitu~,

mis k e-

ud laustukat tega viilkatus e a. Sellel on üleulatuva d lai d

- 3 ~.

räästad ning nustlaudadega kaetLill otsviilud. Tellistegu raamitud on 12-ruudulised aknad. Hoone Võib pärineda XIX saj. lõpus
Park on avar vabakujulise

l~~endusega

puistu mõisasüdamega

· kUlgneva oja kaldanõlvadel, grupiti majandushoonete iimber .
eahoone on ümbritsetud võrdlemisi lillladalt puudega, väike
-välj a.k on vaid hoone ees.

~õisa

kohal lõpeb maa-.'1 teel Olustvere

mõisa pikk pärna-vahtra-tamme allee. <a

par

is ja ojaäärsee

parkmetsas domi. . flerivad tamm. vaher, saar. Seisund on rahuldav.

W.lastatud ja

ildistatud 1971. a.

___

10. ........,..........,.-.,
KAARLI mõis (K lsberg). rillütlimüis •
Halliste ~n, -isu

ge

iandussovhoos ( all~ste ki elkond).

oone on hävinud jäljetult, te

piires rida kaasaegseid

hooneid.
õrvalhooned moodustavad sissesõidu- · a maan:teeristil korrapiil'u{;e h one terühm ,
~~u

us dominee1·iu:

adeplokk - EUUdukujulise sisehooviga hooneterühm mitmest
laudas· ja

m·jendus~oonest,

tööli~majast.

"imased kaks on

eisehoovi v s as ülgedel ots ega teele.
L~u

- kl·ohvikatteta

m~akivist

hoone, mis kae ud

atte a kelpkatuseg , sellel kitsad üleulatuv·

k~tusekivi
r~ästad.

!ööliste maja on krobvikatteta maokiviebitus, mis kaetud kõrge,
katusekivikat e a viilkatueega. Sellel

kits~d

üleulQtuvad rääs

tad. Otsviilud on lao ud tellistest puh a vuugi a. Osa aknaid
ja

uksi on r ruui tud lai de krohviääristega.

· d on väikesed,

kõr ed j a u-ruud u.li s ed •
~oone

·e rülliD

võib olla ehita·ud lühikese

ja jooksul,

tõ näolia lt XIX saj. II poole keskel.
eelkirjeldatud töölisteJllajii a sarnane,
eelmisest mõneti su

em ehitus. Otsviiludes tellisseina pinnal

"S"-tähe kujulisi m.ü.ü.rian.Jr..rui • Osa kivikate

kõrgel viilkatu-

sel asandatud laaetuga, osa väikeseid aknaid asendatud suurem· t g •

Pr

oo.t e võib

puudub, on

Kül sta u

p::· in~;;

a XI

Uksilm~d põl~s

s j. II poole algusest.

ärni

h~j·~i

ja pildis a ud 197l.a.

hoo e e läheduseo.

I

ll.

ishof). Riigimõis.
Halliste k/n, Halliste

ovhoos (Hallis te kiheJ.ko ~ ).

_eahoone on hävinud pea jäljetult.
_:Q!:,Yalhooned moodus avad

datud

e~ivüljakule

õrdlemisi kompaktse r··

a, mis koon-

eahoone ees. Olulisem d on:

Ait - väiksem krohvi tud ki ihoone, .mis kogu ula tlsea keller a-

tud. Ehitust ka ab hilisem
kesl--~1

!Ioo e

lih sad

1

1 , el ·

1:....J:.

o

1

on

m~dul

elinur sed u
· X saj.

kr oh im

l~htne

e ·ernii tl~atte a viilk tus.

kaarava kõrge
~o

aare a silluse a, k""lgodel

d • • i.knt:..d puu.duvoo.

I poole

o ne võib Päri eda

cUses •

a maakiviehi "tu s, massii sete

ropor t ioonideg

oonet katab kõree poolk lpkatus, katteks laast.
d~l

ili.lgfassaadi-

on rääs akarniis laudadest tuulekastina , peolviilu kelbaurga

kel

11 aga ·ellis· st lai

ja eendu a pro ileeringuga

l::arnii...,iea. 'elliste a on ku.jW1d t-Ud ka hoone u ""d, nurgoo ja
esi

"t

ssaadi li:eskel 3

ar..digu ulu.alu..,.e esine .. aari~ u. Selle

kõr >ed k· arsillused · o
k

ki '"v

~le

sar.ilb

ad nelj a tar: ulia·tele ja tulu.w.ivöö a
poCJlsambule .

aaristut äti.ristava el

s tel akendel on lameda k are ga avad .

oone võib pärineda

X X saj . keskelt.
~1 t-kuivati

on keskmioe suurusee;a krolwi tud m okivihoone, mis

kaetud laastu attega poolkelpk· tusee;a.

oolviilude räästad üle-

ulatuvad, kül :i'assa d ide s lihtsad laudl arnii.,.,id. Hoone nurkadel
on 'ei tsad nu.rgalisceni d, pool vi ilu all vahevöö, pool viilu kelb
kol. uröu all samuti lai Vöö, peolviilu
all astmel in

vöö.

kusjuures on suux·e

.~.
1

a av
·d,

ruuduku "ulisi, trelli a u
küljel

kül ~edel 01

uga räästa

on raami ud kitsaste krohviäärist ega
-ruudulisi aknaid, kuid
akn

ke~

väiksemaid

d ja petikakn· id. Hoone taga-

pealeehitus, millel poolkelpkatu s põhihooneg· s

al

- 2 -

kõrgus el harja a.

ealeeh i use poolvi il ja nu.rg·-ri kujund atud

põ 4ihoon ga analoo ilisel t.
sepliäs uga hoone otsal •

Ioonc all on võlvitu d keld r aia-

itus võib pärine da XI

s j. II poole

keskel t.
Vlinava brik (?) on massiiv ne lõhutu d maakiv idest ühekor dne
ehi us, krohvi katte

mtiü:rid ega, mille avad äärist a ud tellis -

c..eea. Hoonet katab laastu katteg a poolke lpkatu s,
fassaa dides ja peolvi ilu

elb

ldisid . Osa - .Laid om v ·

lameda kaare ga sill

on k

~ol.mnurga

"llel külg-

all lihtsad lau.dka rse~

, poolvi l.lua

s su.urt ju larneda t · ent, millel tiheda ruudua tikuga

( 24) raamid . Hoone

õib pärine da

saj.

lõ~uveerandist,

ko-

anliku l perioo dil u a timber ehitatu d.
õ:':'ts Rollist e-Ab · a teeris il, nn.

ju kõrts" , on kesloni ... e

suurus ega huvita v ehitus . Hoone on krohvi tud seinte ga raaaki ichivus , mis kaetud u-ki~ikatte a kelpka tusega , millel lal.,
lihtne kallak as laudka rniis.

·õned avc.d on

äi~.ristatud

tellis -

eg· , tEülil uksel 1-caars illus. Ori inaul.n e on krohvi kat e viimistlu s: krobv on dekore eritud tiheda lt ''tiki ud" granii dikillustiku ga, mis moodus tavad korrap ärase mustri - vertika alsed

Vööd, mille vahel vahvär ki

~eenutavad

ristuvo d vööd. Vöödev õr-

f!F vahelin e pLtld on sam1.1ti '1kirjaiiu d 11 killuu tikuga . Siit kõrti nimi

pärined
s!...n

11

Kirju kõrts 11 •
XI .. S(;!j.

ee ainulaa dse viim.is tlu· e a hoone võib

I veerSl dist või saj andi kec eel t. Ta sei-

on h lb.

P·--rk on , .. ike, tugeva lt ':abjus tatud pv.istu ga. Pet oone asub
Kari~te

järve kõrgel k ldarinn akul lõhand iku se val.

maj o.ndv.s hoonete gu ol
vaa~e

a jlixvcl c.

jUrve suuna

n· n i

., .

e .._l,

on lil akiv·a

U.:~

oone

oas

võrdle misi avatud , arve tat d

lehtJuu . vaher,

aar.

äerinna kus

ana- ariste koobas ti . Pargi sei-

st.md on halb.
Ulasta tud viimat i lS72. a •• pildist ntud 1,

fL

wrr

12.

Halliste lr/n, Hallis te sovhoos (HDJ.liste kiholkond).

_eQho~

on hävinud, toda tähistab madal keldritegu vare. Hoo-

ne oli keskmise suurusega ehitus, milles on fragmente maakivi
müiiridest .
~~~~----~

on palju, nad paiknevad reljeefnes maastikus

b·- jutatud funktoion ... alsete gruppidena, mis rear-tutud kas .maan-

teele või rü.h..m.i ta.tud p· · njärve kallastele. Olulisemad on:

.-::..:.J...l

on pikk .m aki ii.toone, mille lt:.:l.vide vaheline krohv dekoree

ri ud ki vikilduc1ega, kus j uu.res seinal ku.lgev· st ki taast v ahevöö st allpool on 1iihedu "kirjaga", vööst kõreem~ü kuni räästa-

k· ·niiol..ni on kivikilde

hõreda.m~

t, mis loob heleda-tumeda.

ko.n ..,rasti. r-roonet· k tab lame S-kivikat ega viilkQ.tus, millel

ja eendu.v profileeri tu.d telliflkivika:r.niü.!.

1- i

sel fas!'3a::lii ·1 kergelt "en uv keskriPalii t,
katuse "ao soin· pinnal kU).•Yeb maast

oone teepool-

mi~

k&etud viii-

2/3 kõrr.usel

j{i

SaS VaheVöö ,

millele toetuv d U.htl a""te vvhede aa. segmentpetikud.
8-r:~.uflulised

vad

kaa,.. aknad, mis

trellita~u.d.

t.

end es usu-

otaa:fassaadis

on kahel pool kõrge kaarega Wtseuva samolaadsed oegmentpetikud ,
akondega. Ukse kohaJ.. viil s on segmentpe·tikusse asetatud Väike
fieg;nen takeu. l{õik
l~otud

is

<:tVnd

on ääristatud ja silla ud telliste ga,

puhta vuugiga. Selle kauni hoone ehit j

ra 1840.

aeg on kivikildudega krohvipinnases märgitud:

vi tlld kivihoonc, mi·..

k~

e ud la stukattega

poolkelpk tuseea, millel kitsad üleulatuvad rüüstad.
1 üljel on kogu temc;.;. fasdaadi 1·- ·u.selt sein t

cc

o

(hilj m OfJ<.llisel

swi saledaJ puitiulb·d,

kllni

hit· · d).

ille vahel

ja ehi us-

~~äclta

oone esi

tda ·ud u.lualu.-

· kann1:1vad liht-

lih~ne puitrinn~tis

(ilm-

selt hilisem). Hoone alm. d on allosas 4-ruuduliscd, millel ava-

- 2 ..

m· tu 3-l·uuduline osa peal.
võib pär:i.neda

saj.

oolviilue on Väike ümarake.n. Hoone

e~gusest.

alitsejamaja (?) on keskmise suurusega ühekordne
nro )Or

m ssiivsete

ioonidega tellis ivihoone, seinad vä 0 a he .... s .müüritehni

kas puhta vuugigu.
S-ldvikatteg a.

oonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s

ä..äst d on 'iloulatuvad ja kaetud

ste ja akende silluste kohal ki s
u ud.

cr

aimsid, akn

1 !ad on kitsad, kõrged ja 6-rutldu.lised ,

v~ik~.;sed

laudadcga.

...,am· aadsed on

aknad poolviil de,.·. Hoone võib pärineda

~-~

saj.

-es-

vuugiga.

oon

kel t .

Kaalukoda or! väike telliaki vihoone, laotud puht
on kcetud la stukt..tte
Uks on k· etud l8med
,. ..

.,.

viiikatusega üleu.latuv
ka<'~Ie

e:

~illusega.

-'~,.e

räästastega.

võib pärineda

waj . II poole kookel t .

Tö"liste IDfij ~ on pikk lo:·ohvi.mata m akiviehi tu s, mille nurgad
jt..

vad

l~otud

tellintest hambuvate plokkidan3.

tellistest karniis.

oone

ku·i.ab laastu.kutteg

lel viilu.de · üleul<A-'"uv rü;;.stas, kiil fassaadidel

l.r..adne lihtne lau karniic •
rutJ.duli .:.ed).

.1::1

on

iilkatuB, mil~gc,;.

m;;1.d on kaasaegsete ra·

tuulekas i·dega ( 3-

all lih ·n e tellissimso, mid"'" "' et nb 3 l

li. Hoone võib pärineda
~

.t

~urkadel

01 öOO-

X saj. IV veexandist.

en vüg· pild!: krchvirüuta .maakivihoone , mille müürid luotud

klombi tud kiviplokkidc st

~

u.hta VUll[,iga j n hccs znü.üri tehnikas.

suured akncd ja uksed on raum1tud telliotega, ukn&d on seejuu-

res

:;~-rur~d~lisec1

loltun~·-

j . lamelh._d.

Eoon~t

k a tab scir en" kõrgem suure

sega viilkatus, millel U.leulatu.vad rääst "d. Laka val-

l:.us· amir:;ck'1 en 1-:L tnsco rida katur;ea.tmnid . Katusekattek s on
n otiev.-.1 et erni it. . .bi.tL'.:.:: võib Jl::r ·

1e -... a

. . " s f! . I

tu.-

eerandi st.

- 3 -

.

ulik on massiivne

krohvit~d maakiviebit~s,

neljakordne. Ak-

nad on väikesed, nelinurksed. Veski kere on tavikoonue kujul
Hoone puitosad on vari e aa.

i tus võib pärinad a XIX

e

aj. II

poolest või sajandi lõpust.
dldrimaja on väike übekordn

p~ithoon

, mis kaetud laastukatte

ga poolkelpkat sega, millel Uleulatu ad rääatad. Hoone

einad

on vooderdatud Ptistlaudadega. Aknad on vä.ik.esed, 6- ruudu.lised.
Hoone VÕib olla veski a Uheeal1ne.

u.r kahekordne

Vesiveski on

ne krohvipind on dekor
r

I

tab

vi~at

I
I

karnii

s (kattek

( oeoJ.

aakivihoon , mille kivide vaheli-

ritu.d tihedalt kivikildud ga. Hoonet ka
eterniit), millel aat eline telliskivi-

kaasajal asendatud silikaatt lliatega). Hoon

maanteepoolsel ühekordsel

~assaadil

on aknad laiade kroh itud

eendu.matu t

ääristega, nad on paigutatud riihmi tatul t: k skel

2, äärtel

3, viimaaed liidetud ning keskmine on petikaken. Aken

del on 6 ruutu. alJ. ning ülaosas 2 raat

segmendis. KU.lg- ja

tagafassaadide aknad on samalaadsed, kusjuures akende eegmentosa
sel.

kulgeb seinapindadel kitsas

kõr~sel

vahe~öö

mõlemil

korr~

eia :f esaadides on ainlll t akende laiad äärisad pu.hta

giga tellistest ning kergelt eenduvod. Osa aknaid on
paarisakendeks. Akende kohal on

otsviil~

vu.~

liidet~d

all telliaailluatega

segmentpetikud. Viilus aga on suur paarisaken, mis kujundatud
põhikorr~se

akendega analoogiliselt, kuid petikutena, milles

kõrge kaarega v ·· asemad aknad. Hoone kaasajal rekonstru.eeritud,
k~id

algselt võib pärineda XI

Sepikoda on suur

saj. II poole

al~sest.

ellis- ja maakiviehitu.a, mis kaetud S-kivi-

kattega viilkatuaega, millel külgfa saad1des laudkar.niis, otsviilus aga kitsas
all kr pi tud.

pro~ileeri

ud telliskivikarniie,

is

viil~

oone aknad on kõrge kaare a ning otsai'asaaadi

kujundatud suurejooneliselt: nad on asetat d sügav
kaarnissi, sillaskaarte all joo

eb t

palestikuga

umivöö. Külgfassaadid

- 4 aknad on lihtswaad, need on eendum tut

aknad. Otsvi1.lus on akende kohal kak

tellisääristega kaarkergelt eenduv

tellis-

.

sillu.s ga aegmantakent kiirtekuj ulise raam1stuaega.. Kõik aknad
on lao tud puhta vu.ugiga tellistest ···· 1stega ja sillu.stega.
Otsafassaadi sein on seejuures

aakivis~,

mille krohvipind kivi

de vahel dekoreeritud tihedalt killustikuga. Selle fassaadi
eriline viimistlus ja rikkalik kujundus on tin itud s lleet, et
ta on suunatud lile veehoidla peahoone esifassaadile. Hoone
külg~assaadis

on lihtne, sügav ulualune. Ehitus võib pärinoda

IX saj. II poolest.
Saun ( ?) on väike

J

aakiviehitus, mille seinad on laotud klo bi-

tu.d maakiviplokkideat analoogiliselt laadale. Hoonet katab
s-kivikattega viilkatus, millel kitsaste Ul ulatu. ate räästaste alJ. lihtne lau.dkarniis. Otsviiltld on pU.stlaudadest. Aknal on
6-ruudulised. Hoone võib pärineda XX saj. algusest.
etsniku .maja on võrdlemisi suur telliskivihoone, mis laotud
heas mü.ü.r:L tehnika

puhta vu.u.giga. Hoone on Wlekordn , lakatuba-

d ega hoone otstel ning kesko as suure pealeehitusega. Hoonet
nmg ka pealeehit st katavad laialt iUeulatuvate räästastega

poolkelpkatused (kattek
tusehari, asude

etarniit), ku juares pealeehituse ka-

risti hoone pikiteljega, on hoone katusehar-

jast kõrgem. Otsafassaadide ja peal.e hituse poolviilude all
kulgeb laiem vahevöö. Aknad omavad silluete kohal kitsaid eendu.vaid silnsse. Osa altnaist kahepoolega kitsad ja 6-ruudulised,
osa aga 3-poolega ja 9-ru.udlllised. Otsafassaadides on lakatubade akende külgedel väikesed rombikuju.lised lakaaknad, pealeehitusel on poelviilus aga kaks kõrvuti asetatud väikest teravkaarelist altent 6 ru.uduga. Hoone esikiiljal keskteljal t kõr aJ.e
viidud peaukse ee

on avar palkon, mis

ga kaasajal ulatuslikul

rekonatrueeritu.d. Palkoni katusel on asetsenud rõdu. Hoone võib
p·· ineda

nx

saj. II poole keskelt.

-? -

Park on suur 3,9 ha, kuid ebakorrapära se kuju.ga, kuna ta
paikneb oja ja veehoidla äärsel nõl akul, oll s viima est
eraldatud teega. Ta on kaheosaJ.ine - avara nelinu.rkse

siväl-

jaku ü..mber asetsev vabakujUline p istu, kus puud rühmitatud
hea valikuga kon·trastsel t: tamm-lehis-v aher. Välj ak.u sügavu-

ses asuva p ahoone tagaküljel on Vaid kitsas okaspuudega piiratud riba. Järsu. relj

figa

eljandiku.le jääb par

teine

osa, mis i1mselt pargimets. Siin asub teedevõrgQ sõlmel
"suve.mõisake 11 • Teedevõrk

~

puistu on vabakujUlise d, valitse-

vad mänd, haab, saar ja pi.irn. Eksoo tidest peale lehis te on

par-is
fw·

~orkavat

~aioon,

kuuske. P,".rgi seisund on halb, ta pu1.1dub

palju on risu.stust, sekundaareei a ehi usi (küüli-

ku.kuurid j ms. ) •
Väike vabakllju.line hõreda pu.iatuga parlt on ka metsniku.

hoone juures. Ku.jundatud

ka metssääred mõisasQdamik u suu-

nas suu.no.uvatel teedel, eelkõige lehistega.

Külastatud viimati 1974.a., pildistat1.1d 1971. ja l972.a.

Sl pestoraat (Xarkus). Kirikumõis.

13.

olli

~n,

Karksi ko hoos (Karksi kihelkond).

Pechoone on keskmise suurusega ühekor ne puithoone, millel laatube ho ne otstel nin

hiliste katuaeak

S-kivikattega poolkelpkatus•

dega.

~oonet

katab

, millel tugevalt eendu.v laud-

karniis kitsa profileerintuga selle all. Seinad on kaetud horisontaalvoodriga, nurgud kujundatud Piistlaudadega. Aknad on
s~~ured,

4

hiliECm" raam.istusega, kus allose.s 4 suurt ruutu, üJ, 1

v~ikest

ruutu. AknGd on ra

itud laiade profileer1tud piirde-

luudadega, akna iilaservao on profile ritud karniis. Aknad paiknev~.d

ebaü.htlasel t. Esifassaadi kes teljel on Väike viilkatu-

sega kaetud palkon, mis kü.lgedelt klaasitud

uurte 6-ruudulis-

te paariaakendega. Ka palkoni viilkatus on S-kiviga. Hoone
võib algselt pärineda XI
elamuna ja on heas

saj. I poole lõpust.

a on kasutusel

eiaundi s.

Kõrvalhooneid ei ole märkimisväärselt

eäil~ud.

Park on väike, on kujundusalt lihtne, pigem

ed

ümbritsev

puistu, mis peahoone ees moodustab väikese r1ngväljaku. Ka se

on

uudega liigendatud, omab ka ringtee.

Külastatud ja pildiatatud 197o.a.

argi seisund on he •

14

KARKSI .mõis ( Sohlot!' Karkus).

U.U.tlim.õie.

Polli k/n, Ka.r si kOlllOOs (Kat' si

Pe~oane

ne,

uurem UhGkoidne tiibehitu ega

on

dllel

helkond).

õx-~

sokli -orru.

~hikorp

111gena~ ·ud

eele liidetud Liibnoo e

on pikk ecd tua 11 one p;;ueme;t "' iiva ·a akülj 1.
ehitust katab

-kivi

ttega p olkelp atu ,

oonet ja ..~~iib

mi~lel

jõulisalt

p of'ileeri twl lb.i ju cendu-v viilu- ja rää.stakarniia.
u· i,... kulgeb ka peolviilu all.
ne ·~i

liht;:;u. tc<."iiwn

l~c

vöö. . . ehikorpuse

lceri

alõikeline o

all, v;lilu. aJ.l on rv· id lui

si tl.Sr·H:J.ä.di k skel ou

võrdle isi lai kol

ktü

am.a kar-

otsa.faasaudis mõ-

iibehi tuael o

us. Rää taka.rn:Lisig(;t a

oolviilll keltal olmnru:g

v id

kivihoo-

eau.ka

ahe-

kohal ruudul,

ur.b. iil, mill •1 samu. ti et.l1du

pr oi'i-

d, kuid raõn ti kits&l viilu.karnl.ie. Põhikorruse alo ad

paikn<;ne:td ühtle:..ste vab.eJ.ega ( v. &. tiibeh1 tuse ta </ ü.ljel), pu.u-

duv:::.id asendavad

petikskn~,

ecnduv te krohviääri tega.

ad on 6-rlludulised.

n raami tu.d

·taa simsiga eraida ud soklikorruse

aknad asuvad ülakorruse akende all, kuid ei oma ääxiaeidt on

ruudukujulised.

Pe~{se

pui tpalkon madalal

ette on esiküljele ehitat d lahtine

ohvi u.d kivisoklil. Se

hilisem ehitus on

kaasajal ü..raberehitustega muudetud il.metuka.

inu.lt tema soklil

on

s~ilWlud Umurk~ar

1

e ehisvöö. Uksel on aäilunud p.ro ileeri

tlld liistudega tahvleid, millest alumise pind rihveldatud. Uksel on barokne se islink ja barokse lõikega lu..kuplaat.

oone

katusel on m&ssiivaed krohvitud korstnapiibud, millel prof'ileeritud karn11s1d. Ruumid hoones on anfilaadsed.
Hoone võib pärineda põhiosas XI

saj. vahetusel t või algu-

sest ning ta kuulub varaklaseitsistlik ku stiil1periood1, tiibhoone ei ole palju hilisem, vaid eklektilise ilmega rõdu võib

kullluda XIX saj. II poole k skele. Hoone kasutusel
tiivhoonena j

on he as seisundis.

adm~istra

- 2 -

Kõrvalhooneid on ar ukal , n
~tiihmi

moodustavad funktsionaalseid

peahoone tagaküljel • .Ansambliliselt on peahoonega seotud

vaid ait pargis. Oluliaemad hooned on:
_!! - keskmise suurusega krohvitud kivihoone, mis kaetud kõrge

Viilka tu sega (katteks eternii t), omab profileeri tud ja eenduva
viilu- ja räästakarn1isi. Hoone esifassaadi keskteljal on lai
kergelt eenduv keskrisalii t, mis kaetud laia kuid modala kol.mnurkv11luga. Seda ü..mbri tsev karniis kordab rääs akarniisi vor-

me. Seinapinnad on kogu ulatuses sügavalt rusteeritud. Väga
stiilselt on kujundatud aegmentaknad. -eid on keskrisaliidi
keskteljal paikneva peaakse külgedel üks ja tiibadel samuti
ü.ks. Aknad on paigutatud kaarpetikutesse,

is on kujundatud

kolmeet kõrgest petikust, neist keskmine kõrgem ja laiem aken
~sub

kaare segmendis. Taoliselt on lahendatud kõik neli esi-

fassaadi akent, kuojuures keskri..,aliidi kolm.ikpetikud on väikse ad tiibadel asu atest. Ka kol.mnurkviilus on suur, kolmeks
liigendatud segmentaken.

jeauks on lai, rõntluudvoodriga ning

ava lahendatud kõrge kaarega.

aapind on ettesõi uks uks

ees

laialt tõstetud.
S e stiilne kl.a ei sistlik ebi us võib pärineda XIX saj.

keskelt või II poolest.

-

Tall on pikk krohvimata maakivist ehitus, mille kividevaheli-

ses krohvis dekora iivselt kivikillustikku. Hoonet katab lame
poolkelpkatus, katteks S-kivi.

Külg~a

saadide räästakarniis on

lihtne, tuulekaatilaadne, poelviilus on kitsalt ü.leu.latuv rääs
tas tormilauaga, millest peolviilu kelbakolmnurga all kujundatud 8Zuurne rääatap1ts. Avad on ääriststud tellistega hambuvate
plokkidena. Esifassaadi lteskosa on laialt ehitatud 4 arkaadiga
·tell. is kivi kaoristuks sü.g(;l..v a ulualuse ees. Võrdlemisi lamedate
k a art

kannad toetuvad Kõrge ele

nelj ~ tahulistele

telliskivi-

- 3 ••

kivikildu.dest arv

se~as

u.mivöö. Hoone

sammastele, millel t

.

saj. keskpaiga hoo-

'' 26 ••, kuid ehi ·tu. st võib siiski pidada

neks. Võimalik, et ta on siis vaid rekonstrueeri ud, pärinedes
saj. I poole keskelt.

XI

Valitsejam&la on keskmise suurusega ühekorruseline kiviehitus
kõrgel
lel

oklil. Hoonet katab

k~lgfassaadidel

viilk~tu.s

(katteks eterniit), mil-

kitsed lau.dkarniisid, viiludes aga kitsad

üleulatuvad räästad. wone nu.rgad on lahendatud laiade rusteeri
·ua nu.rgaliseenide a, viilu e all kulgeb lai vall vöö. Hoone ak

nad on k1 'tead, kuid kõrge · , E-rulld ali s ed. Lo one ots
~

e on ehi-

var puitverarLda lameda viilkatuae all.

tad kõr ele soklile

iheda ro.mbi- ja ruudu wjUliste raami-

eranda algsed aknad on

dega. Akende alused pinrLud on lihtsa liigeniuee a. Soklil on
lai ümarkaareline ehiavöö.

,

Ube aline, kuid teda

01

oone või

h~ljem,

rucer1tud, mil ta om's veranda,

oll~

v- em, peahoonega

XIX saj. lõpus ilmselt rekonst
v~ilka

use j s.

'l'eenijate m ja(?) on väike tiibhoonega ta aküljel liigendatud

ühekordne kivLhoone. Hoonet katab viilkatas, kuid algne katu
oli poolkelp.

Viilka~us

omab üleulatuvaid räästaid, mille tor-

miluuad kujundatud ehispitsina, kinni hitatud viiluosa kelbakolmnurga all on rõhtlaudadest, säilunud on seejuures vana kit
s as telliaki vikarniis. .Räästo. ju vi ilu all kulgeb lai vahevöö.
Aknad on kitsad, kõrged, 6-ruudulised. Hoone VÕib algselt päri
neda XIX s j. l poolest, ümber ehitatud ilmselt sajandi lõpuveerandi!.
öö~iste

maja on väiksem krohvitud

test kõrgema

kiv~hoone,

-kivikat egu poolkelpka usega 1 räästakarniisid
on Väi e ed, pea raudu-

on lihtsad lauckarn11 id

oone

a~ad

kuj lllised, algne ruudus·ti

pole

s~ilunud.

pauhoonega

mis kaetud s in-

amast ajast.

Hoone võib pärineda

- 4 -

Park on suur (6 ha) ning paikneb peahoone ees suure iseseisva
al~a,

mille .. ärele jääbki pe:ilioone, s

ale äärele ka m · endus-

hoo ed. Vaid ait asub pargis. Planeerin gul t on park vabakujul i
ne j· teostatud heataoem eliselt.

~t

ta asub avamuasti kus, on t

äärtel tiheda istutuseg a ning see isol erib pargi tuumikus a uva Väljaku ämbrit evast.

aba piirjoone ga väljaku ühele küljele

jääb ait, teisele peaboone. Teedevõrk on vabrucuju line, kusjuu-

res pargi alal pea puuduvad sõiduteed , sest pea
v ~d

väljaspoo l pargiala.

~ida

õik hooned asu

taga on kolm paralleel aet tiiki,

neist kaks üsna suu.red. Puud lagedamal alal üksikpuud ena, ääreal, del suur e gruppiden a, kontr staelt: tamm-vaher~lehis. Eksootide t on märkimiav äürsemad siberi aeedermän d, h bukastan,
põh · tamm. Pargi seisund on rahuldav, halb on tiikide seisund •

.,
Aülastatu d viimati 1974.a., pildiatatu d 197o.a.

so

-

15. KARUL

/Uue-Võidu/ mõis (Neu- 'oidoma ).

iiütlimõia.

Sasrepeedi ~n, Karula Laste Invaliididekad~ (Viljandi kihelkond).

Peahoone on suurem kclleko.rruseline kivihoone, mis ka

ajal

täies ulatuses rekonstrueeritud. Algsed võivud olla kõrge kelp

kct ls, millel murdsarikas ning ü.k i.k

egm-.ntake.n eai:faasa

i

kesktelj 1. IIoone ilme on sedavõrd .muudetud, et aeda ei a a
dateeridu.
Kõrvalhooneid
---=....,..;;;,;.,;;;=

rul2 järv •

on vägt. .. tüju nii mõisa südamikus kui ka iile Ka.ljeefi tõttu selgepiirilist 2nsamblit

mes ei ole, on suuremad

fankteionaal~ed

õisasüda-

rühmad. Olulisemad on:

·alitse jamaja on kabek r ne telliskiviehitus, mille müürid lao-

tud pu.hta vuugi a väga hea müüri tehnikaga. Hoonet katab laiade,
üleulatuva.te

rääst~ ~ega

iilk tus {: at.teks

ete.~.· ..1ii t).

Alakor-

us , mi ... ülemisest kõrgem, eraldab la.i pi·ofile ri tu.d vöö,
milles hamm.· slõige. Võ· leruisi s ur ei
paariti või p ·knevud
~nnmik

eb~Uhtla

kcllepoolsed, älal

ka K.itsaid, ühe9oolegu j·

f-

.:;d on rJ.hmita.tud kas

te vabed g& $ei t

~vanemat~

1

3-z~u~uli~ed

12-I·u.~du.lisi.

pärineda X I.. a j. lõ pu.st või

osad.

K~id

on

Akende cluslauad eendue~1~~v

võ·

pindadel.

l..j tUJii1v h . t ..

k

rniis~

~,el

oone

t.

Teenija e maja(?) on kahekordne pui hoone, m s kaetud väga lameda viilkatusega, kat eks plekk, k&tuaerääst d laialt Qleulatuvaci. Hoone ou vooderd · "Lu.d lainde rõh "lou ad ega.. Seinapindu

liigendavad harvad pui tpilaotrid, millsl kapj teelid nii rääata
kui ka korrustevahelioe vöö all. Alumis
mise omadest mõnevõrl.. a madal

korruse aknad an üle-

ad. Kõik aknad on

su~

, 4 rllu-

duga. Aknaid äär1stavad profileeritud piirdeluuad, ülakorruse
aken d

kohal on liigenda ud pind ning s lle U.laL.ärel profileeri

tu.d karniis.

ad p i.knevad seejuures eb üh laselli. Hoone o.mab

- 2 seega

historitsistlik~s

laadis kujunduse, ta Võib pärineda

saj. lõpust.
~§Vabr!!_

oli

uu.r

m~akivist,

koi :lne hoone, milles oli ka

osalt krchvi tud seintega ühe-

keh~kord scid

ooi. -J.oonet kattis

viilkatus, mille viiludes leidus segmentaknaid. hoone on varemeis, ta võis olla

püs~itatud

eriperioodidel alates XI

saj. II

poole algusest kuni sajandi lõpuni.
~

on pikk, lõhu.tud m altivideat krohvi.Jnata ehitus, millel

:;.vad ääristutud tellisteg[... her:ibuVf te _,lo.lr..:!cidena, k_etud llll'.lleda
ka~xega

sillustega.

Akn~.

~eejuv.res VÕrdlemi~i

on

suured.

con

l:ctc.b ü.lculatuvute rüüetastega viilkatlls (katteks eterniit).

llilitus võib pärinedu XIX saj. II poole keskelt.
~ööli!:te m~:;~;ja

on väike lõbu tud maakividest krchvikutteta hoone,

mille avud ähristatud telliste 6 a. I:oonct kr....tall 1'-:.Iae, üsna laial
iiletüatuvate rääotastegu Vl.ilku tu.s, katteks S-lciv ·• Külgfassaadides on r&..asJiia all li.ht e luu.dka:cnii...,.

.l.kl.~d

on lti tsad,

-ruu-

dulise • Hoone otsal. on m[.c ·1 puidltst juurdeehi us esikute.ks.

a •

Ehituo võib parine a ....J.

V

veer~~dist.

Ait-kuivati on suur ja massiivr!e kahekordne 1 ivihoone, millel
m~ald.

id

vahed laialt krohvi tud ja dekoreeri tud tiheda! t gra-

niidikildudega. Hoonet katab ilmeel t hilisema pari tolugc, viilkatus, rnia lame, .Kae·"ud kctusekivi- ja tõrvup .... ,,it;;a.9 Lalledad ots
Vil.lUd on krohvitud, eh·
I oone seinte pinn.:o.r:t._.u

on

t~'tU.d

v~:ga

vab.vürkseincmt telliskivitäitel ..

elava liigendusega. Katuse rää tas

laia as melise krohvikarniisi, hoone nur gad on laiade 11-

seenidoga. Alumine korrus on kõrge ning liigendatud kolmeosaliste kõrgete petikutega, mille põhjcd krohvitud. Keskmine petik on laiem, tema kohal on
l aste

vah~dega

E~egmentpetik.

Peti1md pciknevad üht

kõikidel :fassaad idel. Osadel ne ·st on keskmisas

petiku.s, illaosas, lame 8-ru.udu.line aken. Iga petikukolmiku ko-

- 3 -

al on I

korrusel lei segment, mia

aam~ti

lii endatad kolme s,

tih i ke klnises vahos samuti - elintlrkne 8-r uduline aken.
i petikuid .... riata ad krohvliuär iaed, s

õi-

a ka hoone keskel asu.

a t sutu"t ust. Hoone ehl. usaeg on kivikildu de ga dateeritu d:
18~2 •.•

-~

on vaike telliski vihaone pu.h a vuugiga .mülu·idega . Boonet

katab äleulatuv te rüüstaste ga viilKetus ,

atteks katusekiv i.

äl -f esaadides on tellaikiv ist "stmeline
all

krepitu~.

a·u ine

AU

k.aad on

arniis, mis

itsad, 6-ruuduli sed,

akaake.n. Ehi us võib pärineda XI

iilu~

iilude

on rombi-

s-·. IV veerwdis t.

on .maaki vist krohvimatC J ehitus, mis kaetud lameda viilkatu

seg ... (katte .s eterniit) , millel krohvitu.d astmeline räästa- ja
viilu.~niis.

iilu all krohvitu.d vahevöö. Otsviilus on suur,

krohviäär isega segmGntak en, teised aknad on väiksemad , 6-ruudulJ.sed, samuti krohviäär istega. Uks on

ki vi pinnas nJ.n

ker~lt

lameda kaarsillu sega. hoone

saj. I I veerandis t,

avas~d

eenduvas tellia-

õio pärineda

X

n hilJem ümber ehitatud.

Küün on väike segaehitu s, millel lõhutud maakivist tulbad, mis
äüristatud hambuvate plokk1dec a tellistega . T 12ade

ahed

äi-

de·iiud rõhtsa.l t plankudeg a. Hoonet katab kõrge kelpkatus , katt k

eterniit. Ehitus võib päxineda viimasel

sajaadiva het s lt .

a:rk on su•.u- nin e mi meest ine, te. toetub

_.~laneeringuga

jäx'vele ning reljeei·se le maastikul e mõis:::. iünb er.
moo ~ u

tab vanast re€ula

konstruee ritud

~aL'k.

·an~

ses stiilis, hilje ·

t o

va

Karula

argi tuumiku.
~ujuliseks

re-

säilunud 9 &hoone ga sidumata

kolm suurt valjakut, mis reastatud la uval reljeefil . Väljakud
on te sapi.nnali sed.
miga väl.j ak:.

u peahoone ette jääb regulaars e teedesiiste e

rr apärased, kui i ilmselt l!ilisema. päri tolu.ga,

on kaks tiiki järve kaldal pargi madal

as osas: üks neist on

- 4 -

ring:i.kujuli!ie ot..ar

e"Lsc..il ·elised on

u

ked~:-,1,

teine ris ~ ·ü i ukt.juJ..in.• Pargi.:.

viikos~::d .tu· t

a-tuk d üle järve või oru kallas-

Jl mõlu-.to.dcl. Tihti on .r til. ü.lleüdauu.d puuderidade _,- või ma s~::..::k

illlle;.;,t vato i.fs'"k uudeg".

lccc, vo.lduval
v:~1ar,

~aar,

~

~aan~~cel

mõio

i

on samuti al-

tamnedest. Pv.uliikidest domincerivc....d kodwnaised

mustlepp, tamm. Eksootideat siberi nulg, lehis,

ho"btl.!~uat:;m.

ikke~ikult

on de oratiivpõõsaid, eriti lum.emarju,

euroo a kikkapuud jt.
J~•rve

k

~dal

.:sse.:~oiduteel

.r1õis.."like pere1wnna.k, lmi s t-r.
~lanti,

~111,

_ elm~ruen' il t j

väike pnistu, ku:.1 kiinkukesel

...al 1ct ks

graniir~

ist

.J. rol..,eofsod vöc>d ja vnpi..d: krk.

ttko S t.,el von

Hol~tein.!iJ. t.

Kü.lastatu.d ja pilrJistattld 1969.a.

...:hu tud h-u. -

va p1 von

16.

U I mõi a ( eu-BornLusen) •

nL

üü 1ilimõiA.

lislie ~n, Rallist~ covhooa (Halliste kihelkond).

ouur kah kordne kivihoone, mille
olüikorrusel~s

võib lugeda ka kõrgeKs

ole sJ..:llu.u.u. , see oli ilrnoel t ke'

rofil

~eri ~ud

petiku.d.. Nende ... 11

V?d

ad.

Bõhikorru~

~re.nde

pkC~tu~,

"':.k.nC:~cl

..oonet kattav ka.illel oli eenduv

o.n .td't ad, kuid kõrged,

rGeg.li,.1ärüste vahede ga ridadena, puuduvaid asen-

'le ~ro.d

nc.d p ·
d.

kcrniis. P0bi: orruse

korrust

See on luotud rnaokivist,

põbik or.L'IlS aga tellist st, seinad k.rohvi tud.
tus

al~ist

~'"'UVad

akendel on

solüikorruse ruudukuju.lised ak-

la~mcdad

ja kitsod. krohvi?ärised.

kohal on müi.i.ris co <Jtru.lr.tiivsed kõrge k .... orega sillused.

Hoone nu,rka.dcl on jälgi kitsastest nurgaliseenide t. Hoone tagaküljel on ::; unud põhikorrus
~

ke"'kel rõdlt, ü.ks :?ken on u.ks-aken.

uumid on oofilca1sed.
•hitas võib pärin da XIX saj. ! Joole lõ

u~t,

olles ilm-

se " kl e esi t.sistlikus 9tiili.n kom .. sktne ehitus. S 'ilunud v id

1ürid ja osa

v~elages~d.

on
• OO

us QVLd

ruõi a üdallii
ali~sej

~eahoonegö
~u

rrvul,

SU\U'Ol

ü.mbrusi~

\lid enama

samuti vare.meis. Nad

ansambl'lise terviku, osa

a hajutatult

• 0 u.lisem. d o J.;

am ja on keskmise su.u.ruseg&. hästi tasakaalustatud pro-

portsioonidega kivihoone, ühekordne, kuid laketubadega hoone

otstel. Hoonet katab saint ,st kõrgem

S-kivi_catteg~

poolkelpka-

·ll.s, millel lihtsad ka.ll t ad L. udkarnii~id kUlgf a ssaadidel ja
poolviiltl keloakolm.nu:r.ga

11. Aknad ( olgsed) o~ väikesed ja ki t-

s ud, G-ru dtllised, e.; kül'el pai.KneV\;;o,d tihtla.ste

Viilu aknod

õiva

olla hilise ad, on su.ure ::..d, 8-ruudulised.

Neid ääristav d väga
s ed.

era

~~

ahedega. Pool-

äi

o~ed

nelinur sed üheruudulisad lakaak-

(2 t .) katt sel on sümmee ·rilise paigutuse a,

- 2 -

"

omav8!1 .rofileeritu.d _H;.rniiso j
v .. ike klaasi tud

vöösid.

oo e ta akü.ljel on

orGndo, mis kc.ie"tud üheneelse kuldega ka usega.

kende raamistus tihe, eklekcilise ilmeg .. Hoonet võib lugeda
k c.s

~eusc võ~

saj.

_j_

~

tlcl.l äär is a.s.i.d

lUJ.1U.d on ai .
~

lkides · .

~

-'~:·.

··t;

on

si väljakut,

e~ikUlg

S "

keu

on ke sko

. ve

"

&ti

.;ijrjd_g~.

et ..1eed wood ua·:::u:
-~ivit ~ :.o ... i
~

ü.JJ~rt.r~U.oikelised,

~-..

aj .

't

ju

. .eakp i
on

ik&pC~d,

oltZ:.

i"'~uc.d.i.liet

k~

K·

katte s

mis ku..j

~

d.ekooris .

..:

ül~csas

nelja-

p~·oi'ile:ari -'";ud

d;..tu ~

li~;;t,

äga hu Vi-

~

·"'arjal·c, nii
kc midagi luku.

conc'· võib lugeda

a e 1-cu.-el..s.
pui~hoone,

t"''b ü.leul "'"ll

kel kQ"L!l s. .AknCJ.d

ell ja

tilemir.1.~kud

nullela otsale ehitatud ptkendas

krohvimata mHakivist. Pu.i o a seinad
Hoonet

i im&' Cd on

•
~··e;·

l..'U:.i t:,i k,_c..l'J.b ... u.,

r

Kc-~tus,

lai&l t taand.att:td varjualu.seks ,

6 pui ~ satiJitaS

&arlllD.c:s "l on tu

::.i-

fHlhi..a nur -go. jtJ tahu"ud

ed".d,

u.li ·e • ke: el

lid p;;:· t.uooned .

·eintes kõl'gem peolkel

·i-eva
B

a

rõllt.paJ.k.uoo.u~,

oondt kat;Cl.ll

J. s:;.. t;. Il one

' ll

~~;e

veel saj andi"Tahe 'uoe ehi useks.

011

e

kes

r~i;.;.ut

e

j

f.l

rõhtlaudadeg a.

-kivi..tt ttega

~ool-

suu.r use a ja 6-""·uudulised . Mua-

,i

vi osas ou m · a.ndusrUU!ll · ·

.steg

vooderdau~d

•

...u.u.r mnaki vihoone, krohvilnatu müü.ri-

ae a, millest kuivutios

praktiliselt k .......~ekor.ruseline.

ä.äristat ld telli:ntegu j e. kae tu
~i

kn·d on ise nel_nur .s

(katte-~ s

eter

~i it),

_:~.v.."d

on

lQ!lleda kaaroua sillustega, kui-

kujuge.

~~itust

katab )oolkelpkatu s

millel ll.h tead latvlltarnii s id ktilgfassaa.di -

.e .. ja poelviilu kelb:ikolmnure .a all.

oone voi

1~ärineda

llX

s j. kesk 1 •

TaJ.l on väga pikk krohvi.mata maa.kivihoona , mis

ka

ega poolkelpkatu eega. Sell l külgfassa

ae tu.d S-kivi-

ides ja pool iilu

f3

- 3 kclb ·el

1 lihtne -ul1ak lau.dkarniis .. Akn .d on lamedad,

u.r ,a

nelinu.rksed j

tu evate prtlsslengi.dog • Hoone 'VÕib pärineda

3

nx

snj. kes -:el t.
T

lllO ~

(?)

vt;.·' .Jcr:., ·,ja k

ll

l .in eelmist. On il

La

Ol.:lll <...~;~~

:..!b

j n ... t.

õ.:. 6 1s
~·uee~

or id s ja

~..~tJ.,,

;J.

nu •

kaSicg ... eva. Katuced on ü.leu.lr:. tu-

..;t;:l v.:.ilJ~ .... tu~cd,

·-tu.s ... d

"lÕJ. ~

ldvid

ollist-3ga, almud on ... eejuures neli-

stutu.d

el viilus ka. kõrg

vat· rää·tas

·us dc · eori-

akivist ·- ohvimata miiUrJ.c.ega 1 ut::;., ü.he

lõlluiiud • .:.v ....d iF

.!!lf.he:rj a-

v· T'Cmeis.

ad on mi tmeZ::J"t hoo.n st koo nev ehi. tu.s"tc:rühm,

vcd kaks pikka.

n

Del"'~.o

r

katteks

pd.J.·· eda XI

laHs~.

''ks h

011e

on põJJe-

saj. 11 poo.1.e 1::oskalt.

Küün on Väike hoone luu.tt.de j uu.res.. 1'a on f!egaebi tu.s, kus maa-

ja telliskivist tulpade vaned on täidetud rõhtplankudega. Ehitust katab laastukattega j

•

•'h,;. tu s võJ.b P.ärined a

.:....L.1f

uuõ.ub, o
~ud

"cnd

püstlau.dadest otsviiluga viilkatus .

lX s&j. Ir veer&n i st •

pea!: on

esine c.Var nelinu.rklle vLlj ak, mis lii-

]Jrqikv_te t'lekor atiiv1õõsaste rühmadega ja i.iksikpuudega.

Hoone t . .o-a

·~a

,tüknes e:b's·ed.

all.L te iire,orn. kõrr.eJ e k

t · :\Jcu
~u

Vä...);

k2.need. vaated . '

Mõ1~

~i

:tatu.d

astangnJ.e ring f'i:.+ ·Nanevad maas-

ef' k&. hoone

i~e

•• ohkem on lehtp id kõrv2lhoonete vahel.

.Külasta't

n

Qe(.;!l"oo

j e pildistatu

l9t8. a •

o

a· stikku ava-

•

•

17. KOGULI mõis ( KoBUJ.i). Kõrv

õis, kualus

Tarvastu ~n, Suislepa kolhoos (

oora riigimõisa
juurde.

astu kihelkond).

Peahoone on hävinud, te a kohal on a undustala väike elamu.
Kõrvalhooneist säilWlud ainu.J. t kaks p· alleelsel t asetatud
lauta.

eed on krohvimata

aaki iehitused, mis kaetud iil u.l&-

tuvate räästastega Viilkatustega (kattek

eterniit). Viilud

kaetud Piistlatldade a. Aknad e1 ole suured, on nelinurksed.
Hooned või ad pärineda XIX saj. II poole algusest või keskelt.

-Park puudub,

on ü.ksikud vanemal pärnad.

Kiilastatud j

pildiatatud 1972. a.

G4

•

18. KOLGA-J
Kolga-J aani

k/n,

Kolga-J aani kolhoos ( Kolga-J aani kihelkolid).

Peahoone on suur Uhekordne ning kõrge soklikorru.aega telliskivihoone, millel t11be lak

orrus 1 hoone otatel. Seinad on

laotud p§letamata tellistest, krohvitud pr1takrohv1ga. Ehitust katab üleulatuvats räästastega seintest kõrgem poolkelpkata

(katteks eterniit). Sokkel on eraldatud simsiga. Hoone

põhikorruse aknad on väikesed ku.id kõrged, 6-rllu.dulised, ääris
tatud kitsaste krohviääristega. Lakatubade aknad poolviilu.dee
on pea ru.u.duku.j ulised, laiemad ning ka 6-ru.u.du.lised, neid
äär1stavad krohvipinnal piird lauad. Jlõned soklikorruse aknad
on säilitanud algse ilme.

ad asuvad põhikorruse akende all

ning omavad lam.edaid krohviääriseid, on pea ruudukujulised
ning 12-euu.dulised. Soklikorrus on kogu ulatuses võlvitud.
Hoone peasissepääsu.l esifassaadi keskteljel on kõrgel soklil
pllitpalkon maiala viUkatuse all. Palkoni aknad on 6-ruu.dulietest liidetud akendest, akende alu.sed Pinnad on tahvlitena
liigend tud. Hoone omab massiivaeid, kuid tasakaalustatud proportsioone, ta võib olla pärit ve 1 XVIII saj. lõpust, palkon
aga XIX

saj.

lõpust või sajandivahetaselt. Hoone oli viimasel

kül stamisel 1973.a. väga halvas eei undis, mahajäetud, kuigi
katus oli terve.
Kõrvalhooneid kirikumõis

nimetamisväärse~t

Park on väike tihe puudesalu

1 oma.

ahetu.lt hoone ümber ning ta

ühineb kirikut Umbritaeva suarema kirikuaiapargiga. Erilist
...
kujundu.st pole, on vabalt rühmi tat11d vahtrad, pärnad. Pargi
seisund halb, ta on liigendatud 1111te teed
Külastatud viimati 1973.a.,

a.

'I

.\
ildistatud 1965. ja \1973 ••

•

•

•

19. =.:=:.==::;;....;;;m_õ_i.-s ( Ku.rre saar) • Riigimõis.
Tarvas tu k/n, n ambola" kolhoos (Tarvas tu k.ihelkond).

Peahoon

on keskmise suurusega Uhekordne puithoone, mis kaetud

laastakattaga poolkelpkatuse a. Viimasel lihtsalt profileeritud puitkarniisid külgfassaadidel. Hoone seinad on vooderdatud
laiade l'õhtlaudadega., nu.rgad kaetud pü.stsete nu.rgal.au.dadega.
Madalal vundamendi! on 1' · veelau.d. Hoone aknad ei ole suured,
on kitsad ja 6-ruudu.lised, ääristatud profileeritud piirdelaudadega ning ü.lal t kaetud eenduva si.msiga, simss on ka aknalaua
all.

oone tagakü.ljel on k skteljel aeda su.unatu.d uksel säUu.-

nud segmentaknana valgr.ui.k:. Ukse kohale on ehitatud kitsas pealeehitus ü.he aknaga toale, mis kaetud viilkatu.sega. Selle hari
ühtib põhihoone katu.seharjaga. Hoone ühel otsafassuadil on väike lahtine palkon viilk

use all, .mida toetavad paariti aseta-

tud lihtsad neljatahu.lised puittu.lbad.

K~tusele

ulatub teiste

hulgas ü.ks massiivne korstnapiip pro:fileerin . ga o ·tsakarniisil;
Hoone võib pärineda XIX

aj. algusest või I poole keskelt.

Ta on kasu tu sel elamuna ning halvas seisundis.
Kõrvalhooneid ei ole palju, kuid nad on seotu.d komp

t eks

rUhlnaks pargi äärel. Olulisemad on:
Tö211ste muja - tall (?) - pikem ühekordne

aakivihoone, mille

laialt krohvitud kivid vahelised pinnad dekoreeritud kivikillustikuga. Hoonet katab katusekivikattega viilkatus, millel
lait profileeritud puitkarniis.

vad on raamitud kitsalt tel-

listega, osa kae ud lameda kaare a sillustega. Elamu aknad on
6-ruudulised, samasugused on ka talli lamedad, väikse ad aknad.
Hoone võib pärineda XIX saj. I I i v ersndiat.

6f
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Laudad on kaks .masoiivset krohvimata maakivihoonet, millest
üks lõhutud kiVidest. Hooned on kaetud UleUlatuvate räästastega poolkelpkatuste ga (katteks eterniit). Avad on osalt raamitud kitsalt tellistega, noorema lauda

p~l

uksed on seejuures

kõr e kaa:ravaga.. Ehi tused võivad pärineda: vanem - XIX saj. ·
III veerandist, noorem - VI veerandis·(;. Lautade juures veel
väiksemaid maakivihooneid viilkatustega

IX saj. lõpuveerand1st

UUn on suur segaehitus, mil1e laiad kivitulbad laotud

lõhu~d

maakividest, vahed täidetud laiade plankudega. Ehitust katab
üleulatuvate räästastega kelpkaus (katteks eterniit). Hoone
võib pärineda XX saj. lõpust või sajandivahetuselt.
Park ei ole suur, kuid põh1osas tiheda istutusviisiga vabakuju
line

pui~tu.

Mõisa peahoone asub väikesel künkal, kõrvalhooned

jalamil. Mõisasüdant läbib maantee vahetult hoone ees läbi
pargi. Uuemas pargis on mõned al1eekatked vanast pargist4 Hoone

taga on väike ehisaed, mis tihedalt puudega piiratud. Keset
aeda on võimas

põlistamm~

kuhu on suunatud tee hoone aiapool-

aalt ukselt. Park lehtpundest, valitseb tamm, vaher.

Kü.l.astatad viimati 1973.a., pildistatad 1966. ja l973.u.

•·

-

20. KõO mõis { olmarsho:f).

iigim.õis.

Kõo Ir/n, Kõo kolhoos { PUistvere kihelkond).

Ei käsitleta, kuna mõis on arvatud 1975.a. koostatud arhi-

tektuurimälestiste nimistusse.

21. KõPO pastoraat ( .. ppo). Kiriku.mõis.

pu .k/n, Kõpu kolhoos (Viljcm.di-Xõpu kihelkond).
Ei ole külastatud •

.

22.

õpu k/n,

p~

8-kl. kool (

iljandi-Xõp~

kihelkond ).

Peahoone on suur kahekordn e madala soklikorru sega kivihoone ,
liigenda ud faas adide ja rikkaliku dekooriga seinapind adega
hilisklas sitsistlik us stiilis.
Hoonet katab väga lame kelpkatus , kuhu lõikuvad risaliiti
de viilkatus ed, katteks on kaas ·a1 etern11t. Hoone soklikorrus on laotud maakivide st, kusjuur s kivide vahed laialt k.rohvitud, krahv dekoreeri tud kivikildud ega.
Hoone esifassaa d on liigendatu d eenduvate kitsaste külgrisaliitid ega ja laia keskrisal iidiga, mis kaetud lamedate
kolmnurk viiludega. Kelikrisa liidi viil on piiratud laia ning
eenduva profileer itud karniisig a, millel profileer itud hammaslõige. Viiluvälj o

on suur segmentak en. Viiln.alus e karniisi

all kulgeb lame vöö, mida toetavad 4 pilastri t.

~eed

omavad

kaunilt viimistle tud komposii tkapiteele voluutide , mun·Vöö,
hammaslõi ke ja girland id ega. Pilastrite pro:fileer i tud baas id
toetuvad laiale vööle soklil ning jätkuvad nurgalise enidena
sokli nurkadel. Pilastrid ril~ tavad keskrisal iidi aknaid: kesk
teljele jääb laiem vahe keskse kahepoole ga aknaga, mis äärista
tud mõlemil kUljel ühepooleg a kitsa aknaga.

isaliidi äärtele

jääb pilastrit e vahele Uks kahepoole ga ak n. Horisonta alselt
liigendab keskrisa liidi seinapind a lai, ast eliae profiilig a
korrustev ahelina vahevöö ja kitsad, astmelise profiilig a vuhekarniisid mõlomi korruse aknalauda da joonel. Need vööd ja karniisid on pilastrit e poolt krepitud. Teise korruse akende all
on liigendatu d pinnad kuni korrustev ahelise vööni, kus tahvlis
ka sõõrjas kujund. Alakorrus e pilastrite vahelised aknad omavad
akna kohal laialt profileer i tud ning eenduva s1msi, mida toeta

ad külgedelt pikad konsoolid . Keskrisal 1idi ette on ehitatud

- 2 :var ning lahtin e pal.kon , mis

ab puhtal t tabu tud Sllurte st

maakiv 1plokk idest kõrge sokli ja laia kivitr epi, mis äärist stud as elisel t graniid iplokk idega. Sokkel omab ülal eenduv a
öö ja on lõpet tud raidka rn11si ga. Lameda t palkon i kelpka -tust toetava d esikül jel võrdse te vaheka ugusta ga asetatu d 4
nelj atahul ist kivisamm ast,
llel profile eringu ga baas ja kapiteel id.
a.m.:nast

alkoni tagakü ljel on hoone seinapi nnal. poolsamba.d.
pillnad on ülalt kWli poole kõr gu.seni ka.nnel leer1ng u.g

Sammaste vahel on madal metall rinnat i
ga, mida palkon i külged el toetava d

rombik ujuliso ornamend

aks sammaste kuju korda-

vat kivitu lpa. Katus omab laia, lihtsa puidus t peakar niisi,
mille kohal eenduv , profile eritud räästa karnii s. Katus on eter
niitka ttaga väga lame kelpka tue.
Külgri saliidi d omavad samuti jõulise profilee rint:;."' l
ja
eenduv aid laiu karnii se, mis piirav
kolmnu rkViile , viiluv älj ad aknata , karnii sis puudub ka hamm.a slõige.

isaliit ide nur-

gad on alakor rusel kujund atud laialt sokliv öölt

õusvat e süga-

va lõikeg a nurga kVaad orlisee nidega kuni korrus tevahe lise lai
vahevö öni, kõrgem al kuni viiltlk arniis i aluse "'döni on nurgad
ku.jund a u.d laiade nurgal iseenid ena.

a külgri saliiti de sekli-

nurkad el on vahevö öst allpoo l nurgal iseenid .
~stmelise

joonel .

·S

uti

n kitsad

profii liga vaheka rniisid mõlemi korrus e aknalau dada
u.rgali seenid krepiv ...d korrue teva.he lis t vahevöö d (mit-

te soklivö öd) ning

eelnimeta~u.d

karnii se.

lau on mõlemi l kor

rusel lahenda tu.d analoo gilisel t keskri saliid i keskte lje akendale: keskel kahepo olega, külged el ühepoo leg· aknad. Alumis e
korrus e kolme akna kohal on ühine profile eritud ja een v s1ms
toetatu d nu.rkad el konsoo lidegu. Ülakor ruse akende all on liigenda ud

innad nagu keskri saliid ilgi.
eliitid evahe lised seinspi nnad on kahele kahepo olega ak·

nale

Ka siin on l ai, jõulis alt profil eeri ud kuid vähem een-

- 3 duv räästakar niis, Vööga selle all. Korruste aheline vahevöö
puudub, on vaid alakorrus e aknalau.da de joonel ku.lgev kitsas
vahekarn iis ning lai aoklivöö. Teise korruse akende ees on a a
kahe akna vahe laiuselt .rõdud ku.m.maski risalii tide vahea.
toetub jõulistel e metallkon soolidele (rõdu koht

õdu.

neli), mis

kujundatu d voluudina ning kaetud akan uslehtede ga.

õdul

1· tud metcl.lrin natis, .mis eluatatud noodivõ mekllju.lis

n va

apir a ...

liga. Uks akendest rõdu.l on u.k -aken.
Põhikorru seks tuleb lugeda alumiat, kuna siin on aknad
mõnevõrra kõrgemad.

al e poole a võrdle i i

suured aknad on

6-ruudu.li sed, Uhepooleg a 3-ruuduli sed. Soklikorr use aknad on
ruudukuju lised, ääristatu d lamedate krohviäär istega ning 12-ru.u.
duliste raamidega . Soklikorr use killustiku ga dekoreeri tud krobvipind, kust nähtavad maakivide põaed on

kontra~tia

alakorrus -

te krohvipin dudega.
Hoone tagafassaa d omab põhimõtt eliselt samalaada

liigen-

duse ja kujunduse (lai kesk- ja kitsod külgriaal iidid, sokli
viimistlu s, akende proportsio onid crikorrua tel, kolmnurkv iilude
viilukarn iisid, risaliitid evahelise d rõdud teisel korrusel,
kes?~isaliidi

viiluvülj a kiir e ujulise raamistus ega segment-

aken, jms.).

a siin on keskrisal i · i viilll ü.mbri eeva

karnii-

sl.s hauunaslõi ge, mis puudub .. iilgrisali i tide karniisis . Teatavad
e~inevased

on vaid seinapind a liigendav as dekooris ja akende

rUhmi uses. Keskrisal J.i il on kõik akn d kah poolaed ja võrdset
vahedega ( 5 akent korrusel) . Kõikide skende v ahel tõusevad lame
d&.d pilastrid , millel puudtlb baas, on vaid 1

e pjedestaal . all-

pool alumise korruse aknalauda da joonel kulgevot vahekarn iisi,
mis lõikab pil a streid. Ka korrustav al eline astmelise Profiilig a
lai v· evöö lõikab pilastreid .

eed on lõpeta ud teise korruse

ak nde kõrg11sel lih sa e pro ileeritud vöödega kapiteelid ega,
millelt tõusevad lamed ad, pil a streid ühendavad kaared. Kaarte

- 4 -

alla on pai utatu.d ü.lakorru.s e aknad.

a siin on aknalauda da

joonel kitsad vahekarn iisid, mis aga pilastrite poolt krepitud.

~\knaalused

on t isel korrus 1 kuni vahe ööni liigendatu d

pindadega nelinurks ete t

v11tena. Keskrisa liidi teise korrus

u.rkadel tõusevad korrust vahelisal t vöölt ve 1 nurgapila strid, mis lõpetatud viilukarn iisist madalamal
lih~sate kapiteelideg~.

Põhikorru se akende

en~loogili

te

ohal on kõikide

pil strite vahel een atu.d ja profileer itud simsid. Analoogilise kv.jundusc omavad kc kitsama , kahele aknale arve tatud
kU.lgrisal idid. Nende kol

urkviilu.U .es on

segm ntak.-

v~ikesed

nad.
Ta.eafo.ssa.ndi ris
tag~sihoidliku.malt

h

iidid eenduvad

seinapinn~st

mõnevõrra

kui esif s aadis. Keskrisa lii id

k tuse-

i ühtib põhikorpu se katusehc::.:l:'j aga, kü.loris" ii tid

hari on

mL.d cl amcl.

Otsefassa adide

sein~p innbd

gu togafasso. adi keskrisa liit,

on liivend tud analoogse lt na

er1nuvu.~eks

laiem, kolmepool ega ;;-ruuduli ne ·
on laiem,
ak~nt

l~iem

on

~id

kesktelja l

n, mis õttu pilastrJ.t e vahe

on ka kaar tsise korr se

- a kohal. Sokli-

asendab väga lumeda kaarega kaetud kUl

~

soklikorr~se

le. Tuleb märkida, et ecifassa di alakorrus e nurkade kvauderliseenide plokid ei

ul~tQ

otsafass adi seinapinn ale.

uu.mid hoones on nnfilaads ed, planeeri ud keskkorid orile.

Tervikuna tule·b Suure-Kõpu mõisa peahoone

lugeda hästi

eäilunuks hilisklas sitsistlik uks stiilseks ehitus

s, mis pli-

rineb tõen ·oliselt k s XI

või sajandi

saj. II veerandi lõpue

kesl{el t. Ta onab teat av a t sarnasu. t

kihelkonn as) Jõgeva

ur maa

mõisag~

ajoonis. Võib eelda

s " · <111 on mõnevõrra hilisem

p<iri tolu.ga, ilmsel

( Palamus

palkon

esi~as-

X saj. II

poole lõpust. Hoonet kasu atakoe 'Oolihoone na, ta on heas seisundis.
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!f:§rv alhooneid on .m isas väga arvukalt, enam11s sä.ili tanud ka
algse ilme.

ad paiknevad pargi taeaküljel suure iseseisva rüh

muna, min peahoonega aneamblilise lt sidumata.

Peahoone .

neb neist sõltumatult pargis vabalt. Olulisemad kõrvalhooned o

o .stel. Hoonet kat'b seintest

k~rgem

oolkel katus kitsalt

üle•üu t :tv e. te r;.:ästastega, !Jlillcst kü.lgfussuadi d

OffiaVad

kitsa

lti1tsa laudkLrniisi , mis peolviilu all krepitud. Katusekattek s
on la.:

~t.

Sein::;ii on vooderdatud rõhtlaudadeg a, nur ad kaetud

kvaader·1-ik eliste kattela , ad.ega. Osa ak t.iä on säilunud olgse

kujuga: need on võrdlemisi
tud

laiu~e

sut~ed,

ruudukujUlis ed ning raami-

piirdelcudad ega, mis Ulal ja all profileeritud kar-

niisidena. Aknad on l:ahepoolsed ning tiheda ( 12) ruudtlstikuga .

On k· mõned vä·kesed

•

nin

majo1dueruv~ide

aknad, mis

4-ruudv~ised

kuetud kisadega lt ttrauast trallidega. Hoone keskel on

massiiv.e mcntelkorGte n

rofileeritud

Yarniis·g~

korstnapiibu ga

Hoonet võib lu ,eda b· oldcstiilie ehi tuc.eks veel

III saj. II

poolest või lõpu.st.
Tall (?) on

su~·

mille

k~viaevahed

dega.

rt

ja

~ssiivse'e

lai Ml

niise

krohvitu

anet ka ab sein es

vi. Omab 1 ai , e en u.v
külgfc.~ssa~d idel

ja

ni:n

nin

dekoreeritud kivikildu-

kõrgem poolkelpkqtu s,
e

ü.gav alt pro filee!' i

• alal

"~.ou d

krohvikai·-

s taeva , 6-l.·uudu.lised ,

liidetud kits st c'tkent, J..o

Ka seda vii a ilmekat ehi ~.o.lst võib lu -eda veel

~ööliste

atteks S-ki-

pool viilu ja kelbakolmnur ga o.ll.

kncd on väikesed, ki saJ. ja.
pool viiludes on kol

proportsioon ideea maakivihoone ,

u. 18 ruuduga.
III saj. lõpu

maja on väga pikk ja võrdlemisi massiivaeta proport-

sioonidega ühekordne pui thoone, millel üksikud toro lakakorrll-

sel. Hoonet katab

seinte~t

kõrgem S-kivik

tega

~

oolkelpkatlls ,

oi lel kitsud

~laul·

laudadega, nu.rgnd

sed

·~

Guva

ae·~~

ra~stad.

u o.n võrdle · i suured, ruudu.ktljulis ed, ääristatud

ki t ..... J'"'e

<W..'

u tu.

~~

i

ea. L

iisiu

ate rõht

,

ü.lEiJ. j

lWiaclmak s

, kae

~.ou.d

s ga, osa

al

kes el on suur

sel. Ehi v~.<.S

ku

J.i ar.t

a a pr o:fileeri tud

udadega vooderda ud uste kohal on

·iil a

· iilk;;;/" sega,

Toon~

~

epoo ega ake des on tihe ruudllatik

. . oo.. .~.e k s osaa on hilit, m ü.he akn
~

a

valgmiK. Kat ses on mõned vaga Väikesed 4-ruuduliaed

it~as

.,

on vooderdatud rõht-

0. pü.steete nurgalau adcga. I oone alg-

kü.l ee el t ltti · e pi r 1· u.d ad e

lG

e~a

õi

a segmentaknak estena•

laiune pe

ehi tu s, mi.s kae

iillls r mbikuj Uline viiluaken.

man~elkor

te~

massiivse korstnapiibu ga

pürin da 'le 1 .AVIII saj. lõpus

VÕl.

saj aL

tu.~el·t.

--~~~~--~~~-

on 8-nurkne krohvimata telliskivihoo ne,

kelpkatusega . Igas tahus on kas uks, aken või petikaken

kae~ud

eed on kõrge kaarsilluseg a avad, mis ääristatud laia tellisäärise ga.
~ukuu.r

itus võib pärineda viimaaest sajandivahet usest.

pargis on 6-nurkne lahtine ehi tu s, mille kelpkatust

kannavad nelja ahulised puitpostid, millede vahel on diagonau-

lid. Katus kaetud laastugo.

•' itus võib pärineda XX saj. alD-1-

sest.
~it(?)

on töökojt!ks ulatuüi-:ult ümber

krohvi tud kivisein i-ega,

seg

hitatut.. hoone, mis

r:uetud seintest kõrgem

(katteks eterniit). millel kü!Lgfansacd il s lai llltne,

kallak loudk rniis. Osa hoon nt lammuta
~hitus

võib

~~ine

~

lui

a YI

on kes

d! <vad

i ole algsed

saj. I poolest.

ise suru:·u

telliaki i ulbad, kroh{ikattet a.

rõh palkJ.doga. Io
v~

poolkelpkatu -

segaehi tus, millel

lpa1e vahed täidetud

et k· iiab Uleule1tuva-te lai

räästastega

lkutua, k· tteks la sJ. ·oone võib pärineda XIX saj. lõpust.

-

1 •

-~ ~

on suur ( 8 ha) ning kompaktne , põlll le raja tud park vaba-

kujulises stiilis, mis kohalike

lanike and eil r jati !870-75.

aastatal von Strick'id e pool1i Kujundus alt on park väga stiilipürane, lahenda ud väljaku-ee sü.ste miga, mild su.unatud peahoon le nurg

tumatu

all. Teise pargisise se telje mo
ä a pikk väljak

Uldt·b

argi eesoeas. Peahoone ette jä .. b ring-

teoga piiratud esivtil; ak, mille külgedel t

vat teed maanteele .
degruppideg~,

kiljuv ad kaks lookle-

siv '" lja.K on li· gendatud ül s· QUU.de ja puu-

kus lehtpuude hulgas akt

~

'..!·oliselt on ak1iaentee ritu.u ka suur v··lj
vG;.ürsem~

eahoonest sõl-

tceri ud okaspuurüh mad
purgi keskel ning

vä u.d äärealad el. Peahoone j uu..z·es on .l}oolka. rekuj uli-

ne regQlaarn e põõsastes t piiratud

äljak.

u.u~

on pargis rühmi-

tatud kontraste elt nii võ:t•alt kui vä:rvilt: kuusk-tam m-pärn,

k 1.u k-tamm, pärn-tamm ,. vaher-tamm . On vaadetess e paigu.ta·tu d eksoote: torkav kuusk, euroopa lehis, lõhislehin e kosk, hõbehaab,
sioeri-, euroopa- ; a palsamnul g, amuuri pä.hkl.ipuu , alpi seedermänd.

Pargis on lame kivi koera haual. Sellel suur reljeefne
rist, ümbritset ud 4 ristikese ga ja allosas akan usväänelig a..
ivilka neljalehe lise ristikuieh e ja

liil~a

stilise ritud Ku-

jundid. Purgi küljel asuvasse aeda viiva värava ääres .kõrge

malmsammas korintose stiilis ning kannellee ritud tüvega.

lal

on sambal seedrikäb i kujund.
Parki seob maanteeda gu ja metsaga aJ.lee, mis põhilisel t
vahtra, tamme ja saarega .... argi seisund on r

on hoolda use
·· las

uldav, kesKosas

ase hea.

ud vii

ti

l;~

4. a., pildis atud 1971. a.

•

•

23.

··IXE-XÕPU mõis (Klein-Xöppo ). Rii
R udna

Peahoone o
elamu.k

k/n,

Viljandi

mõis.

äidissovhoos ( Vilj

di-Kõpu kihelkond

keskmise suurusega ühekordne puithoane, mis

alu-

u.l tusliku.lt ü..mber ehitatu.d. Hoone on ka tud 1 astu-

kattaga poolkelpkatu aega.

e1nad on vooderdatnd pae lau.dis u-

sega, pool iilud horisen aalselt.

askmise

uurusega aknad on

6-ruudulised , ääristatud profileeritu. d piirdelaudad eg
kaetud ü.lal simsiga. Bu.u.mid moodustav
laadsUs eemi.

oone

t

ja

teataval määral anfi-

õib pärineda XIX saj. II poolest, kasutu-

sel elamuna, on rahuldava

seisundis.

Xõr a1hooneist säilunl.ld ainult tööliselamu (?). Hoone on väi.k
krohvitud maakiviehitu s, kus pinnal kivide põsed. Hoonet k tab

•

s intest kõrgem poolkelpkatu s,

illel kUlgfassaadi des ja pool-

iilu. kelbakolmnu.r ga all lihtale tu.ulekas ila&dne laudkarniis.
Hoone keskmise suurusega aknad

n raamitud lamedat

ääristeg • Peolviilus on väike nelinurkne aken, mis
tu

va te ptd tlengidega.

ark puudub, o

krohvi· äris

loone võib pärineda XIX saj. I pooles •

ü.ksikud puud aia ümber. Kõrvalhooned on võrd-

lendei lagedal.

· lastatud ja pildis atud 1972. a.
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24. K.Ä.RSTliA mõis ( erstenho:f). Riliitlimõis.
(Helme kihelkond)

Ei kirjeldata, kuna mõis on lillitatud 1975.a. koos atlld

arhi tektllurimäle tiste nimistu.ase.

1'RE nõi ( oisekiill).
Ab ja k/ , Kamar sovhoos

25 .. L

RUUtlimõis.
( Põhj a-Ruhj a kihelkond).

P ohoone on ahekord e liigendatud puithoone madala soklikorrnsega..

i tasest on hävinu.d kuni pool. Hoone on kaetu.d

kattega viilkatusega , millel
datud sarikaja.l

•

triglü.ü.file läheden

··:·_st

iile~atnvate

-kivi-

rää taste all kujun-

ja viilu. all kul eb lai ehisvöö, ku.s

mo iiv.

oone seinad on vooderdatud laia-

de rõhtlaudade .a, nurgad kujundatud pilastri te ga. Hoo e es1fassaadil on kergelt eenduv kesk.risal.ii t, mis ei om

viilu •

.Almad on iihekõrguaed, kllid esineb nii iihe-, kabe- lmi kolmepoo
seid akn

d, keskrisaliid is on kaks liidetud kahepool et akent

Aknad on allo · s 4 suure ruuduga, iilemised au.u.red ruud ud on

jaotatud 8 ruuduka. Aknad on ääristatud
laudude a, mille nurkade

pro~ileeritlld

piird -

plokid ros ttidele. Ulal katab akent

profil eritud kitsas karniis.

Akn~pooli

eraldav samuti profi-

leeritud (kanneleeritu d) liist, millel korintose kapit elid.
loone tagaküljel on sokliss

lõikuv kahepoolega uks, mis s

ti raami ud profile ritud piird laudedega, uks vooderdatu.d kal
sabamustris laudad ga.

oone tagakü.lj 1 on medalama katuseg ....

tiibhoone, mis kordab põhikorpuse kujundust. Vööd, nu.rgapil st
rid ja aknapiirded on värvi tud valgeks, mis kontrastis tumedavärvilise seinaga.
Hoonet võib lugeda XIX saj. keskpaiga või III veerandi
ehituseks, mille juures kasutatud

klassitsist~ikke

motiive,

seega on ta historiteist likus stiilis. Hoone kasutusel kor eritena, valdavalt .maha jäetad ning rahnldavas seisundis.
Kõrvalhoonei d on mõisas aYVu.kal , osa neist moodustavad lihtsa
regulaarse ansambli, seotud peahoonega, o a on oriente ritud
maanteele. Olulisemad on:

-2ali ts e j amaj a on ühekordne puithoone, mis kae t d väga laial
ülaulatuvate räästastega lameda viiikatusega (katteks eterniit)
iillll o-n räästaJ. lai eendatlld laudkarniis, mis klllgeb

arika-

j algade:b, pennile ja konsool talOO.ele riplltatul t~ on ka a.Zu.urset

ehispits1. Hoone seinad on vooderdatud viilus püstla dadega,
I

.mis asuva

allpool paikneva horisontaaJ.l au.distuse peal.

orisen

taallaudistu s on kuni akna aluslaudada joonel kulgeva karniisini. Allpool ku.ni vundamendi peal kulgeva laia laadvööni on veoder

aas püs ine. Hoone nur ad on kujundatud lihtsate laudpi-

l stri te ga.

Umad on keskmise suurusega, 4-ru.udulised , ·· ärista-

tud profileeritu d pii±delaud

ega. Aknad on' luugistatud. Hoone

t gaküljel on väike klaasitud puitpalkon. Hoone võib pärineda
XX saj. algusest.
~

on pikk lõhu. tud maakividest pu.hta vuu.giga mü.ü.ridega ehi tua

mille nurgad on laotud klo bi ud graniidiplok kidest. Avad on
raami tud laialt telliste ga, uksed sillatud lameda lainj a kaarega sillusega,

~lle

kohal profileeritu d tellisfrontoo n, toeta-

tud nurkadel konsoolidele . Hoonet katab laastukatteg a viilkatus, .millel laialt ü.leulatuvad räästad. Ka siin on

iilt1 ees

konsoolidele , sarikatele ja pennidele riputatud lai 1
.mis ku.jundatad kaarena.

dkarniis

õik kaart toetavad konsoolid on toes-

tatu.d kunstipärase lt tahu.tud tugikäppade ga.

urkadel esineb ka

a!u.urs t ehispits1. Viilad on kaetud allosas pUstlaudistu se a,
vahekarniis ist kõrgemal aga rõhtlaudistu. sega. Hoone võib pärineda vali -sejamajag

sama st p rioo 1st.

Ait-elamu on suur puithoone, mis kaetud seinast kuni kaks korda
kõrgema kelpkatusega , kat ·teks laast, räästad on laialt üleu.latuvad. · oone

sif ssaad on taandatud ning toetatud lihts tele

puidust ealedatele ü.marsammast ele. Aknad on väikesed, 6-raudulised, katusel e ineb mõni väike se
oone on ilmselt XIX saj. I poole

~õi

endikujuline 1

aaken.

keskpai ga ehitu •

- 3 Laut on pikk krohvi tud kivihoone, ml.s k e tud

kivikattaga viil-

ka tu ega, räästad ül.eu.latuvad, kaetud tormilauaga. Sarikajalad
on kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid avatud.
kaetud 1

vad on

eda te kaartega sillusteg • Laiad uksed on paigutatud

kergelt eend tud pinnale. Hoone

õib pärineda XIX saj. IV vee-

randist.
T"öölismaja on krohVitud telliskivihoo ne, mis kaetud laas ukattega poolkelpkatu sega, millel kitsad Uleulatuved kerniis· ,poolviilu kelbakolmnur a all lihtne kallak laudkarnii • Aknad on
Väikesed, 4-ruudulised , on ka 6-ruudulisi. Hoone võib pärineda
X saj. II poole keskelt.
Aednikum ja (?) on krohvi tud telliskivihoo ne, millele puidust
juurdeehitus pikenduaeks. Hoone on ühekordne, keskosas eendatud
seinaosal pealeehi tu.s. Ehitust ja pealeehitust katavad viilkatused, mis osalt algse S-kivikatteg a, osalt juba eterniidiga.
Rtiä tad on Uleulatuvad, pealeehituse l ka kitsa karniisiga. Sarikajalad ja kansooltalad e otsad on kujundatud. Aknad on kõrged,
6-ruudulised ning ääristatud lamedate krohviäärist ega. Esineb
kaarpetikuid . Pealeehituse l on kitsas ku.id kõrge kaaraken,

il.le

sillus on kõrge kaare ga. Juurdeehi tu. s hoone otsal on rõhtl.au.dadega voodri a,

iilud pü.stlaudadeg a.

aku.J.jel on kaks lihtsat

laht1st verandat, mis kaetud ü.hepoolae kaldega ka·tustega.. Hoone
võib pärineda XIX saj. lõpuveerand ist.
Park on võrdlemisi s1.1ur, kuid juba algselt liigendatud .mõnede
pargis asuvate kõrvalhoonet ega (ait-elamu). Põhio as on park
vaba planeeringug a, kuid maanteelt peahoone suunas on ka alleefragment.

oone ees oli avar esiväljak, mis niiüd kujundatud vil-

j apuuaiaks. Pargi iihel äärel on ka avaram väljak, m.is liigenda-

tud väheste puudega, põhiliselt tammed. Kodumaistest liikidest
on pargis do.mineeri val t veel vahert, pärna. Eksoo ide at on rik-

kaJ.iku.lt nulgi (põhiliselt siberi nu.lg) ning lehiseid. Pargi
seisund on väga halb, ta on risustatud ning .maha ~äetud, :funk:tsioonita.

Külastatud ja pildiatatud 1971. a.

26. LAHMU E mõis (Lachmes).

ü.ü.tli.mõis.

Suu.re-J ani lr/n, Lahmuse Aiandu.ssovhoos ( Su.ure-Jaani kihelkond).

Peahoone on su.ur ühekordne telliskivihoone, millel soklikorrus
ning väljaehitatud lcltakorru.s. Viimane on keskteljal kolme ak-

na laiu.sel.t pealeehi tusena, sellest kahel pool kokku 4 katu.seaknaga ning akendega hoone otstel. Hoonet katab kõrge s-ki ikat-

tega poolkelpkatua, pealeehi tu.ste ja katuseakende viilkatu.sed
on kaetud katu.seplekiga. Räästakarniisid on laiad, eenduvalt

ja profileeritud, viilude all on kurniis krepitu.d, samu.t1 peale
ehi tu.se al.l, kus nnd on jätkatud laia lameda vahevötina. PoolViilu ja

ealeehituse kolmnurk viilu.karniis on kitsad, profi-

leeritu.d.

a katuseakende kolmnurkviilud ja räästakarniisid on

eendu.vad profileeritu.d, ku.id pu.idu.st. Soklikorru.s on kitsa vahevööga, mill.elt tõusevad esifassaadi keskosas läbi kahe korru.se laiad

pil~strid

(4 tk.), mille jõulise profileerin

piteelid toetavad eendatud l'äästakarniise.
del moodustavad nu.rgapilaatreid.

~ga

ka-

ealeehitu.se nurka-

a katu.seakende väljaebitu.s e

nu.rgad kuju.ndutu.d nurgaliseenidega. Hoone tagafassaadis on kesk
teljal põhikorrusel akende vahel lamedad liseenid soklisimsi
ja räästa..ltarniisi toon 1 kulgeva vahevöö vahemikus. Peali ehituse seinapind on rikkaliku.m lt liigendatu.d: nurgad on kujundatu.d laiade nur ga.pil . . . stri te ga, akende vahed aga lamedate maduJ.ate pilastritega, millelt tõusevad lamedate petikute kõrged kaared, milledes on pealeehituse aknad.
Hoone põhikorruse aknod paiknevad võrdsete vahedega, on
suured ja kõrged, E-ru.udu.lised, raamitud kitsaste krohviäärisega.

ande all on väikesed sokliaknad, tagaküljel, kus reljee-

fi tõttu sokke! kõrgem, on ru.udukuju.lised 4-ru.udulised sekliaknad või pctikaknud. Pealeehituse akntd on põhikorruse akendest madulam d, 6-rut.tdu.lioed, sama kujuga on ka katuse ja poolVi ilu. aknad.

iim stes on ka külgedel v .. ga väikesed, ku.id 6-run-

dulised lakaakna.kese d. Pealeehitust e akende all on tahvli tena
liigendatud pinnad. Pealeehitust e viiludes on suared segmentaknad, kiirtekujuli se raamistikuga .

oone katusel on sammeet-

rilisa paigutusega 6 massiivset korstnapiipu karniiside ja vahevöödega. Hoone esifassaadil on keskteljal vähe pare ale viidud peauks, mille ees on paj.knenud võrdlemisi suur eeskoda,
kaetud lameda viilkatusega .

askoda on tänapäeval oma algse

ilme kaotanud, säilunud on vaid lai, madal. sokkel ja tabutud
maakiviplok kidest trepp, ääristatud astmeliate plokkidega.
uu.mid hoones on an.filaadsed.

·ervikuna on hoone ko.ooaktne massiivsete proportsioon idega klassitsistli kus stiilis ehitus, teenäolisalt XIX saj. I
poole

eu e at või celle keskelt. Ta on kanu tuseJ koolihoonena

ja heus seisundis.
!

Kõrvalhoonei d on palju, osa neist on peahoonega seotud ansamb1iliaelt, paljud neist säilitanud algse ilma. Olu.lisemad on:

-

t on keskmise suurusega, kuid massiivaeta proportsioon idega

krohvimata maakiviehitu .s, mille avad,

rarniisid, kaaristu. ja

nurgad laotud tellis ega, viimased seejuures hambuvate plokkiden • Seintest kuni kaks korda kõrgem poo1kelpkatu s on S-kivikf::tt ega. Räästakarnii sid on kü.lgfassaa.d idel ja peolviilu kelbakolmnurga a:tl profileeri tud, mitte lai

• Hoone keskosas on

seinapind väga kergelt · aanda u.d, milles on 4 arkaadi a jõuline
kaaristu. ja sügav u.lu.alWJ.e selle ta a. Kaaristu kõrged kaared
toetuvad madalatele massiivsetel e neljatahulia tele sammastele
ja poolsamm stele, millel kitsas
Kahel pool

lualu.e

alumivöö ja kõrge eokkel.

on väikesed ruud ukuj uliaed aknad 4 ruu.d uga.

Ot afa saadia on poolviilu.s suur segmentpetik , millea ru.udukuju.
line, 4-ruuduline aken. Sell

al.l o.n lai, lameda kaare ga llks.

10one pärineb 1846.a. (dateerin

s inal).

...!_! sam-s esiväljaku ansamblis kordab kõiges eelmist hoonet,

moodustades temaga ja peahoonega kooo ansamblilisa terviku.
Hoone Uhel

o~sal

on vaid väike korter, millel kitsas 8-ruudu-

line aken esifassaadis. Hoone pärineb ee1misega samast perioodist, ehitusaeg dateeritud: 1847.
Valitsejamäia on kompaktsete proportsioonidega ühekordne pahta
vuugiga telliskivihoone, mis kaetud seintest kuni 2 korda kõrgema S-kivikattega poolkelpkatusega. Omab laiut

e~~duvaid

sügava profiilie;a räästakarniise külgfassaadidel ja

ja

oo1v11l.u

kelbakolmnurga all, viilu külgedel on kitsamad profileeritud
karniisid. Räästakarniis poelviilu all on krepitud, jä

~atud

laiu lameda vööga. Kõrge maakivist k.rohvimata sekkel on eraldaud kit asi sigu. Altn:d PallOleVad ühtlaste vahedega, on 6-ruudulis~d.

;

Katusel paiknevad 3 sümmeetrilise asetusega profileeri

tud karniisidega korstnapiipu. On ilmsel

eelmiste hoonetega

samaealine.
Laudad j n tallid moodustav&d sn.ure hoone teploki, mis osa liidetud sisehoovi kü.l.gedel. Hooned on krohvimata maakivist, poolkelp- ja viilkatllstega. Hoone te hulgas domineerib pikk, .massiiv
ne tallihoone. See on
tatud

t~lliste .ga,

maakiviehitu~,

mille

av~d

ja nurgad

~äris

viimased hambuvate plokkid ena. Hoonet katab

sei..'Pltest kõrgem poolkelpkatus, S-ki-vikatteg·. Om· b profileeritud laudka.rniise kii.lgfassaadidel ja poolviilude kelbakol.mnurkade all. Esifassaadis on lai ulua.lune, mille karniisi toetavad
6 hästi proportsioneeritud saledet õoskaana orderi krohvitud
sammast, millel karniisist üleuletuv bbakus ning kerge paisutusega sambatüvi. Otsafassaadis on väga suur segmentaken, te.m·
all lai, lameda kaarega kae ud uks. roone on väga stiilne kJ. ssitsistlikus stiilis hoone, ilmselt XIX saj. II veerandi või
keskpaiga ehitus.

- 4 Vesives ki on suur osalt krohvitu d kivihoo ne, mis osalt kahekordne, osalt ka iih kordne, katusek orrus samuti osalise lt välja ehitatud . Katus on eternii t- ja S-kivik atte a poolkelp katu.s.
Hoone on hiljem korduva lt ümber ehitatud . Algne ehitus võib
pärined a XIX saj. keskelt .
Park on .mi meosali ne. Peahoon e esine omab osalt mü.ü.riga piira-

tud regulaa rse kujundu sega ringteeg a väljaku , mida läbib peasissepää sule oriente eritud jalgtee .
is u.tatud elupuud .

äljaku.s ringiku julisalt

älj aku. ja ai tade vahel juba vabades kont-

rasteete a gruppid es pu.uderüh mad: tamm-p ärn-sibe ri nu.ig. Pargi
põhiosa paikneb hoone paremal. kiil.jel ja taga, klls reljeef laekub järsult oru põhjal asuva l?aisjärv eni. See pargios

on vaba-

planeeri ngu a, teedevõ rk kulgeb kas ringiden a või osalt kaldaastan~iJ..

'

nulga, see

Valitsev ad kodumai s d lehtpu.u. d, on eksooti dest ka
r.mändi, lehist. Viimase id kasvab suure grupina

paisjärv e vastask aldal asuvas pargis. Siin on järve kaldaas tangule ja kü.nkale kujunda tlld tiheda istutus viisiga pargime tsail.melin e puistu. ··ksikuid puudegru ppe on ka majandu shoonete
vahel. ja avamaas tikus. Viimaste hulgas
järve

o·~sa

p~istab

silma lehisesa lu

kohal.. :Pargi seisund on rahu.J.d v, kohati esineb võ-

aas ·twnis t.

··las "at d viimati 1971. a., pildista tud l9E5. a.
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21. &QODI mõis (Kerse l).
Paistu

~n,

autlim õis.

Pais u kolhoo s ja Viljan di

L~ste

Spordi kool

( aistu kihslko nd)
Peahoo ne on suur ahekor dne krohvi tud kiviho one, millel e pikite l
jele reljee~i langus t kasuta des liide~d kaheko rruseli ne pikendu.s. Hoone põhios a on kuetu.d oeinte st kw1i kcka korda kõrgem a
murd-poolkelpkatu~ega,

murruj oonel on
luudadeg~.

kits~

Akn~d

millel ülemis el oaul murdsa rikas. Kutu se
eenduv puitka rniis, alt on räästad khetud

on rõrdlem isi suured , kõrged .

kolmeJ oolsed , vastav alt 6risakn aid.

.nad on

j~ 9-rur~ulised,

ääristu~ud l~iade

&knad p iknev d ebaüh

l~stc

od on kahe- ja

on ka liidet d

aa-

piirdel oudade ga. Seejuu re

vahcde ga, mõn€d on rühmit atud k he-

kaupa.

oone lt.eskt eljel paikneV " peeuk..,e ess on lihtne , lcllt:m e
palkon lamed viilka tuse all. Tema laialt üleulat u.vate rä~stas
te all on lai laudvö ö, mida lõikavc .d katust toetava d tab.u tud
pu.i ttu.lba d. i'ulpad e vahel on all a.Zuu.rne laudri nnatis , mis ku-

ju.ndatu.d bcllus trimot iiviga . Ka hoone tage.kü .ljel on asunud avar
palkon , mill st säilunu d vaid sokkel . Ruumid on anfilaa dsed.
Juur"e shitus on kitsam , esifas saadis ta8nde tud . Alakol;'ru.s
on kivist , krohvi tud. teine korrus puidus t, osalt krohvi tud,
osalt

p~stluudadega.

Hoonet katab S-kivi katteg a poolke lpkatu s,

räästa d on l aialt Qleula tuvad, kaetud tormilu udadeg a, poolvi ilud on pUstL~u.dkattega. Katu.se hs.ri on põhiho one katuse st madalam
Alumis el korrus el on nii kobe- kui .ltolmep oolega aknaid , ülal
ühtlas te vahede ga kahepo olsed, 6-ru.ud u.lised aknad. Poolv iilus,
mis

er~datud

vaheku rniisig a, on väike, 12-xuu duline aken.
Põhiho onet võib lugeda veel baro~cstiilis ehitus eks, tõe-

näolia alt XVIII saj. lõpu poolel t, pikend us võib pärined a XIX
saj. I pooles t. Hoone on kasutu sel spordi koolin a (suvel ) ning
on heas seisun dis.

Kõrv

hooneid palju, enamik neist moodust avad

vä~a kompakts~,

reeg.li,r> ärase hooneter ü.hma parei äärel. Peahoon e asub majandu shooneis t sõl twnatul t pargis. Olulisem ad kõrvalho oned on:·
. alitseja ruaja on suurem ahekordn e palkhoo ne, mis kellerda Lud.
Omab luk(k~·teks

1.1

e hoone ots

1.

oonet ka ab kõrge poolkel pkatus

eternii t), millel kitsad üleulatu vad räästad .

on vooderd atud gi.istlalld e.dega, s

a otsviil .

~einad

··urkades on ris -

nurgad kae 11d sam11ti piistl.c.ud dega • .Aknad on kahe- ja kolm poolaed,

as av-lt 6- ja 9- uudlllise d, raami

~d

giirdela udadega .

Hoonel on kolm sümmee triliselt asetatud korsten t, millest keskmine kor tn-piip

ku~ub

oantelk orstnale . To d on oriente eritud

anfilaa dselt keskkor idorile. Väike, kinnine , klaasitu d palkon
on hoone aiakiil j el mud al

viillta tuse all, lahtine sa.mmas- ee s-

keua aga on hoone o '-sal., mille viiikatu st toe-tavad neljata buliaed

puittulb~d.

oonet võio lugeda XlL saj. I poole ehitusek s,

a võib pärined a ka sajandi

alg~sest.

Viinakö ök ou suur liigenda mata kahekord ne maakivih oone, mille
kivideva hed laialt krohvita d ning dekoree ritud kivik1ld udega.
Hoonet katab kõJ:•ge •co-kivik attega viilk'-.t us, millel lih

e kroh-

vitud ja profilee ritud räästak arniis kalgfas saadi es, otsafas saadil viil on piiratud tormilau a a, viilu all lui krohviV öö.
Hoone aknad ja uksed on samuti ü.mbrits etud laiade .krohviä äristegä, J.ilis valg nda"tud.

sifaesaa i Il korruse aknad on üllesuur u-

sed ja csetutud võrdsete

vahedeg~,

alakorru se akn·d ja uksed

paikneva d nende all, kuid am vad erinev · d dimensio one.

~ik

vad on lo.meda kaarega silluste ga, .mille al.La asetatud nelinurk aed uksed ja aknad, horilik ult ü-ruudu lised.

aid otsv1ilu .

on

aknad 4-ruu.du lised ja raamid kordaVad ava kaart. Otsafaa s adi

masinbs aali aknad (2
ruse ja k

k.) on er· ordsed: nad on läbi kahe kor-

lui&d, 20 suure raudu ga. Viilu tippu kroonib timarake n

kiirtekujul.i~e

raamist ikuga.

ee heas müürite hnikas, v·id taga-

küljel k;..;.at:ajcl

~

lratlao<.l.j~:;~

oonu· · ~tud

hoone ehitusaeg on .ivi-

plaudig.... d· teeri tud: 1858. r:..
j uure s suurema rulldllkuj uli-

sc hoonetegxup i, .milles domineerib maan 11ee k2.ldale ehi a 1.1d
~ee

tall.

on väga pikk maakivist krohvimata hoone, mille karnii

sJ.d, avade küljed ja nu.rgad laotud ·t;ellistest hcmbl.lvate plokkidena. Hoonet

k~tab seintes~

kõrgem poolkelpkatu s (katteks eter-

nii t). Katus omab lai , eenduv a·" telliski vika2•niis.i kiil fassaaj,~

didel

poelviilu kelbakolmnur g

11, kus allosas on servi ti

1 vellistes·G VÖÖ, iilalpool aga konsoolidele toe"tUV

ja ntU:ga

c.mraask::.xniib. )Jee kt::2.·.n. i ·s Qn

J OOl VJ.ilu

all krepi 1oud. Viil

külc.,edel on ki tsam karniin, kus telliste s·~ hamma lõige. Uksed
on laiad,

c:..ctud 1· ada kuarega •

.i

knad paiknevad üh la t

vahe-

de ga, on kiillult suured, nelinu k ed ja 8-rul.ldulised . Poolvii-

lus on Umoraken. Hoone omab kompaktseid
ehi · u~ueg

on dateeritud raidkiviga:

~reine

P~'opor'tsioone.

1874.~.

er:Jnalaadne laudahoo.r. . e (?) on sQ.ID.as kompleksis, kor-

dab nii dekoo:cis kui m::.:.terjalis samu. motiive,
väiksem. 'Pärineb ilmselt sam

saanud

Hoone

n~otu

o .ne on Vaid

t ehi·· u.sperioodist . On kaasajal

pealeehituss (eterniidist ).

Karjaköök-lü u.t on pikk telliskivihoo ne õhukese krohvikatteg a.
Hoonet kaLab poolkelpkatu. a (katteks eternii·t), millel külgfassaadidel lb.i m!o.d leudkar.r.di sid,
kiljsamad kurniisid.

pool viilus
pool

aks

O"ts

assuadil vi ilu ääristamas

öögipoe e aknad on

äikest ki

~saat

kivs~d,

(, -ru.udulist lakaeken t. Lauda-

clcn d on nelinurksed, iihtlttste vabadega

dulised • .toone võib pärineda XI

E-ruudulised ,

ing samuti 6-ruu

s j. III vee:randiat.

(?) on väiksem krohvimata m akivihoone, mille avade

kü.lgedel j·- nurkadel kasutatud telliskive, viimastel hambu.vate

plokkidena.

oonet k .... tab viilkatus, katteks katusekivi. Räästad

on Kcunista ud QUidust räästapitsiga. Hoone eeifassaadil on
seina1.d..ud taandavu.d, kü.le,seinad on tellisseint na pikendatud,

rääatast toetavad lihtsad pui ttu.lbad, .mis varustatud tugikäppade ga. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV veeJ:

andis t.

Kuivati on väike telliskivihoone puhta vuugiga müü.ridega. Ehitust katab viilkatus (katteks eterniit), millel üleulatuvad

räästad kaetud laudistusega või

lih~sa

lau.dkarniisiga. On erine -

va su.uruseeu väikseid nelinurksaid aknaid.

oonet on kaasajal

rekonstrueeritud. Ehi us pärineb tõenäoliselt

saj . IV vee -

randist .
~Eur

pargi äärel on oõreotikseintega puitehitus, millel ühe-

poolse kaldega katus.

ellel on iileu.le.tu.vad lbäästad, mille sari-

kajalad esiküljel kunstiQäraselt tahutud. Seinad on kaetud

ilu-

dega püstltttidega. Väga rikkalikult on kujundatud esikülg, kus
sõrestikur.ru.ssid on "vahvärgi.na", te.hutud ja kujundatud otstega..

äästaalu.ne vöö meenutab triglüüfide vööd, selle all on seinapind a.Zu.urse oallustrilõikega laudistusega. Seina ü.l.aosa kandvad
tulbad omavad tugikäppasid. mille vahed ja küljed kaunistatud
~t1urse

pui tpi tsiga. Suured kahetJoole a kuuri väravad on lõpe-

tatud Ulal kandepostide tugikäppade vahel ümara kaarega kummalgi
väravatiiv 1. See historitsistliltUa laadis rikkalikult kuj
tud ehitus võib pärineda

saj. vahetusel t.

~ednikurna;j

m~takiVidest

krohvik

uke on väga väike

ttet~

da-

hoone Qt.rgi äärel. ' ema

seintel on nurkadel ja avadel

ku~utatud

telliseid,

nurkadel seejuures h< mbuval t. Viilkatuõ.) omab k tu.sekivikatte ja
ki tsaid ü.leulatu.vaid

rt:~i.otuid.

Ioone on sisse langemas. :.e a võib

pärir.. eda XIX saj. II poole ke t.kel t.
~

on

sllt:!.l.'

kuni 6 ha, ku.id La

oru kald uid.. P·

i

ai ne b

av e.:

aastl.

le piki Loodi

põbiosa moodustab laskuvale relj eet'ile raja-
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0
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000

tud vanast regulaa.I'uest pr1.rgist, mis hiljem ü.mbe.r kuju.nda ud
aegastiilis pargiks,
l~·endeks

vs.nu, r gulaarseid elemente .

on ov·.alnE: esj_ äJ.j:..k hoone

I:oone .... aga
pUg

säilu.n~A.d

u.s

~av~.

O!!

mis _ii C;;.tud jc:J. teesa.

'tii:rrassidex.L. L ... slcuvc..d rou.rupinnud, .mis ääristutud

parnadest alleede

s

~es,

, lõpet&t d samuti ristuvü

.. ü.gatt.e pt:. n;..dest ulleeg<:, äärtel all veel kaks sü.mmeetrilis -.lt
p, ieute.tud

tiik' ..

Jiljem on ko ... u p

gxuppidega

vab<~

~.;.iala

hist, hobuk'

p~·n .

v~bamaks

vö··na 'lõllaruäe

Bksootido~t

~'ta.!.1i t.

on

põline tumm,

t

1..

ibe~i

on jäetud vaid Lllee

mo

ull. Vali s

nulgu ja

llll.

Tõll~äcl

Vt.d

euroop~

le-

õu s' id,

.ikk<ilikul t on lcasu.tato.d dekoratii

a.h. mi'meicl liiki enelaid, sireleid.

vu

hästi vali ud lehtpuu-

Brk on 1 i .tJ.d& ud kuni oril.llõlv . .i, kus

jätkv.b põhja suu..l'l ..: l " i
t~~,

kus

l~~eerincu~,

devaheline tagav:il'nk.

vaher,

täien~atud

paikneb er· di

T.õllamt:.e tamm. Purgi seisund on ruhu.lu.av.

Peahoone ees on ovaal.väl";;1ku .l ::;raniidist tabutud nelj
li~el

pjAdestaalil nil g nelj'
b~.._~.;j,

omab all

kuj mcl

i

ole

kuid

s:· ~l

oolc

ud • S

tahulil:3~1

maakivi, mille ü.hele küljele on sii
r ude

< llet'id

Kunil

soklil ü..m: .:..'samm s, mis

kö guoel "'atke.Jt·
a lill ..eull.S s

cllu-

l.IL'!..d.

Sumbal

ud

p~ikneb v~ike

ndatud l i t l.Lin

a
'ema ha

täi tv '-'d lill0l •he • •.r os· us on nai.i vne.

V.:..lj anr1i

oole

~snb

nn.

Loodi

pU.~tpuic'Lr

11

-

Dee

on kü.nlc ... l kc.svu.v lehise..:-uistu , lrt.ls ka k,;. ki ja kuuski. Puistus
asub ai ga piirt -cud mõisc.omanike .m· usepaik, mis põbj aJ.ikul h .. -

vitatu.d.
Kalaatatud viimati 1975.a.,

~ildistatud 1~64. js

1971.a.

•

28. LOOP

mõis (Loper) . RüUtlim õis.

Kõo .k/n, Kõo kolhoos ( iliatver e kiheJ.ko nd).
Peahoone on v·· kaem ü.hekord ne kivihoon e pealeeh i tuseg • Omab
.maa- ja p eki vist sokliko rruse,
elliste st j

is krohva ata, põhikor ru

a a

krohvi tud. Hoonet katab viiJ.katu a {kattek s eter-

nii t), millel eenduvad ja profile eri tu.d räästak arniisid . K1 tead,
kõr ed aknad paikne ad Uh la te vahede ga, r ami ud ki taas e
krohviä äri t · a.
Hoonet on jär

udustik on 3 suure ru.udtlga ( ü.l mine ei

e).

alt eriaega del rekonst rueeritu .d. Kõigepe alt on

ta omandanu d mõlemis fassaad is kolme akna laius
1

:v

eda viilk tuae all, mille hari Uhtib põhihoon e

pealeeh i tu e
katuseharjag~

Katus 1 vä a kit as Uleulatu v rääataa . Pealiseh ituaed on puidust,
vooderd atud rõhtlaud

ega. Aknad on põhikor ruse o adest madalam

6-ruudu .lised, ühes viilus on väike segment aken. Järgne alt on
hoone esifas aedile kesktel jele ette

ehit~

u.d kahekord n

eendu.v

kitsase sik ja ru.u.m selle kohal. Ehitus on telliste st ja krohviud, paikneb kõrgel puh a vu.ugiga laoto.d soklil, kust lask.ub kõrge, kitsa k1 vi trepp, millel sirged kiviäär isad. esko ja al.umine
korrus omab kõrg

kaare a aknuid ja peaust, kus segm.end is on ki ·

tekujtll ise raamistu sega val.gmik . Ust äär1stav ad kaks kitsast ka
akent. Teist korrust eraldab 1
Vahevöö . elle korruse akn
on
nelinurk aed, liidetud .

askmin

on suur ruudu.ku j uline, äär1sta -

vad kitsad. Mõlemi korruse avai on raamitu. d profilee ringuga kroh
viäärist ega. Väljaeh itust katab lame
vaid

rääst~id

iilkatu. s, mille üleulat a-

kau.nist ab puidu.st ehispit s. Ka hoone tagakUl j le

on väljaeh i us. See on ki

as, kuid pikalt välj aulatuv ptli tehi-

tus, millel kõrge krohvi.m ata sokkel. Seinad vood rda u.d rõhtvoodrig a.

itust katab lame viilkutu s, katteks plekk, räästad

laudkar niisideg a. Aknad on suured, liidetud ning osalt ruudu.k11ju
lise, osalt rombiku juliste raamide ga iseloom ulikud palkonia knad.
Seega võib hoone põhiosa lugeda lihtsak s klassit ais likuks
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ehitus eks veel XIX saj. I pooles t või sell

lõpus • Il.mael t XIX

saj. III veeran d il on omanda nud ehi us pealee hitllsed ning juba
sajand i lõpus või vahetu sel eeskoj a ja palkon i. Hoonet kasuta talt
se korter in a , e amuses on ta maha jäetud ning ebarah uldava s s 1undis, kuigi katus on terve.
Kõrval hoonei d on aäilunu d vähe, nad asu.vad pargi äär tel.
esi veski on üsna auu.r ( J.J eahoon est suurem ) krohvi tud kaheko rruse
line kiviho one, is kaetud S-kivi kat ega Viilka tusega . Sellel
viilu- ja külgfa ssaadi des profil eeri tud lai karnii s, mis viilu
all krepit ud.

' amvähem korrap äraste vahede ga aknad on alakor ru-

sel kõrget e kaarte ga, all n lin11rk sed.

oone võib pärine da

nx

saj. II poole keskel t j e. on variaem aa.

Ait-ku ivati on kivieh itas, mille vanem osa on krohvi tud, u.ue.m
Jl

osa aga krohvi mata, lõhlltu d maakiv idest. Esiosi eraldab m akivi-

dest tule üür, katuse harjad on s
vi11ka tus o

al

kõr~sel.

b ü.leu.J.a tu.vaid räästa id.

Laast~attega

id al on avad raami tu.d la-

medate krohvi ääriste ga, kuivat il äärista tud tellist ega, kusjuu res on eriilm elis1 lameda id aknaid . Uksed on mõlemi l hoonel kala
sabam ustris vooder dllsega . Ait võib pärine da XIX saj. I pooles t

Või keskel t, kuivat i XIX s j. lõpust .
Park on väike ning lihtsa vaba
ringt ega pea p11udet a esi

p~aneeringu.ga.

äljak~,

kuhu

Omab peahoo ne ees

s~unatud

sissesõ idutee

kivipo stideg a peuvär av. Väljak u üht kälge äärieta b v sk1 p
Loob~

sjär

jõel . .Ka hoone ta a on v··ik , ebakor r pär se piirjoo nega

väljak .

älj akud on raami tud

võrd~emisi

tiheda te pu.llde

uppide ga,

kus valitse b vaher, saar, jalaka s. Tihe põõsas rinne varjab mõisa

sadami ku ümbrus est. Pargi seisu.n d on halb, ta on fwnkts ioonita
ja võaastu nu.d.
Külas · atud viimat i 1

73. a., pildi tatud 196 .a.

29.
Suure-J aani lr/n, Lõhaver e Tu.b.

ai la ja Paala kolhoos

(Suure- J aani kihelko nd).
Peahoone on suur kahekord ne kivihoo ne, mis kaasaja l ulatual ikult
rekonst rueeri ud. eetõttu on raske ··ärata kui suures ulatuse s
oli algsel mõisaho onel v· ·lja ehitatud teine korrus (nü.ü.d kogu
hoone pikkuse lt). ~oonet katab lama viilkatu s, ü.leulatu .vate
räästas te a ja eternii tkatteg a.

uured aknad, kassaj al suurte

4-ruudu .liste raamide ga, paikneva d enamvähem korrapä raste vahedeg
oone e ifassaa di. kesktel jal on neljale neljata hulisel e
kivisam bale toetuv lai rõdu, mille rinnati s ei ole algsel kujul
säilunud . -aul profile eri tud karniis , sammaata ja nende ta a
asuvate poolsam maste tahkude Pinn'd on liigenda tud. oone t gakü.ljel on kahekor ruseline avar palkon, mille alrutorru e on kivist
Kitsa vahekar niisi kohal on ga teine korrus puidust ning kõikisalt külgede lt klaasitu d suurte neljaru uduliste keeruka ruudustikllga ake ....dega.

enda all pinnad liigend a u.d ballust rUe lähe-

dase eklekti lise motiivi stikuga väljasae tud laudade ga. Hoone
võib algselt pärined a XIX sajandi st, täpsem dateerin g raske datud ulatusli ke Umbere hituste tõttu. Hoonet kasutata kse haiglan a,
ta on heas seisund is.
rvalhoo neid on säilanud vähesel t, needki ü.mber ehitatud . Hooned paikneva d pargi äärel, peahoone a on seotud väljaku ü.hel
äärel vaid

õned abihoon ed. Olulisem ad on:

Ait-k~ivati

koosneb tulemüü .riga eraldatu d kahest erihoon est.

Tolemad on kivist, esimene krohvitu d, teine puh ·a vuugiga laotud
maakivi plokkid eet. Hooneid katab samal kõrguse l asuv viilk tus
(kattek s eternii t). trohvitu d hoone poole~ on 1 ialt enduva
räästag a ulualun e, .mis on toeta ud tugiltäp padele. Puhta vu.ugiga
laotud hoonepo olel omab räästas lihtsa laudkar niisi. Siin on ne-

- 2 linurkse d kõrgele asetatud aknad, 6-ruudu l.ised. Hoone krohvitu d
pool võib pärined a XIX saj. lõpust, teine pool

saj. alguses t.

Laut on maakivi st krohVim ata ehitus, mis kaetlld poolkel. pkatuseg E
(ka teks eternii t), millel. üleulatu vad rääatad ja paatlaud adest
otsvii~.

vad omavad lamedaid

llistes t kaarsill useid. Hoon

võib pärined a XIX saj. I poole keskelt .
~

(?) on väike krohvitu d k1 ihoone, mis kaetud laialt U.leu.la-

tuvate
aaetae

rä~stastega

ja laastuk attega

suur uks omab kõrge kaaro.

viilka~sega.

Otsafas saadis

oone võib pärined a

nx

saj.

II poolest .
Park on võrdlem isi suur ning mi tmeosal. ine. Hoone ees asub avür
piklik vüljak, mis puudest ja teedest pea lii endamat , vabalt
rUhmita tud puudegr upid vaid väljaku külgede l. Samal.aa dne väljak
ka hoGne tc.gakü. ljel, kus ü.he väljaku kü.l.je moodu tab lehtpua allee orus

c.oSilVal.e

maantee le. Parki läbiv oja ja org eraldab

pargi teise poole, kus metsapa rgiilcel in
res osas loodusli kll j al ak

tihe pargipu is u suu-

ja saare a. Oj al tiikide sü.st e •

Põhipuu .liikidek s loodusl ike kõrval. on vaher, t·

• Eksooti deat

.nu.lgi ja see er.mä.ndi . Paljll on dekorat iivpõõs aid esivälja ku

teede äärtel, kuid .need on k asaegsed . Pargi seisund on he ,
p ar gi.me t a. osas rahuldav •

.KU.last

d viimati ja pildista tad 1974. a.

~0

•

•

30 .....
M...
o=--........,mo=-.-1.-s (Morne) .

Polli

~n,

Polli

· ü tli.mõis.

sebaas (P

atn kihelko nd).

Peahoon e on keskmis e suuruse a ahekordn e kivihoon e lakatuba dega
hoone o~s al. Hoonet kutab aintest kuni 2 kord ~ kõr em poolkelpkat us, ka

eks S-kivi.

külgfas saadi el, poelvii lus

äästaka rniisid on

pro~ileeritud

n kitsad laudkar niisid..

r

oone ak-

ei ole suured, on kae u.d lameda kaa.rega , on 6-l.·audu lisee.
Eeifass a il an kahelpo ol kesk eljel suva pe st 2 võf~aete

n

vahede

akent, tagakül jel on aknad rühmita tud kahekau pa, kokku

3 aknap ori.
liae

ja 4- uudulise <i lakaakn ad.
lioon

peallka on kahepoo l g , kuid v rdlemis i ki t as, kl s-

sitsistl ike

•
•

ool iilu. akn p ari äärista:v ad väikesed ruuduku ja-

otiivide ga ku.'und·

Q

eda kuar ga ava ü.laos s on Kõ

eldi
vel

on · uota"tu

kaetu~

o a

p:z:·o i

ahveldi s ga uks, mille lakol.meru.u. Liline valgmik .. Tah-

k Joks pi.nnuks , rnillest madalam. alllliline tah-

kitsa profilee i ud karniisi ga, ülemin
eeri ·u.d

li~s te

j

on ü.l l oamu ti

kõrge

ahvel

tu.o. kar.n.iis iga,

siin s e vaid laiem, omab hammasl õike ja toe ub konsool idcle.

Ukse

es on väike lahtine p&lkon, mille madalat viilkatu st kan-

na ad 1 ·

sad pu.i ttu.lbad tugikäpp a

ega~

tu.lpade vah 1 all laud-

is. Palkoni lt laskub väljaku le ki sas trepp. 10one o s :fassaad i e va.ne kesktel jal kits· a
s, .millel iilal suur ruudukujulin e valgmik , 4-ru.udu lin • oone all kelder, katusel alles
r~a

ü.ks algne

massiivn~

orstnap iip. Toad on an:filaad sed.

Hoone on väljapee tud proports ioonide ga klassit sistliku s
stiilis ehi us, ilmsel · XIX s ·. II poole lõpust
keskelt .

~ooaet

õi

eaj~1di

kasutata kse udmiiL.r uumidek st ta on h a

seisun-

dis.
Kõrvalh ooneid a.rvu.kal t, oaa neist asub peahoon e eeivälj aku äärtel, olles viimase ga ansamb liliselt seotud, osa aga pargi tagaküljel langeva

reljee~iga alal. ~ik

omab kaasaja l muudetud
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ilmet. Olulisem ad on:
_il - .maaki vist i:rOhVimata hoone, mis kaetud pooD elpkatu ega

(kattek s eternii t), omab külgfaas aa-J id es ja poelvii lu kelbaka1 mnurga all 1 tsa kaldu laudkür niisi. 'sifasoa udis uluaJ.u.ne, mis
kaetud 4 ark adige kauristu a. Selle kõrge kaarega tellisk ivist
sillu~te

ad toetuv&d kitsa talumivö öga neljatru 1ulistel e telliakivisa iiJ.!:last ele. Hoone peolviil us on 8-ruuduJ .ine lak.aake n. Hoo
k

ne on m ssiivset e proports ioonide ga ehitus, ilmselt XIX saj. kes

kclt.
~

on krohvim at·

m~t.akivihoone,

(ilmsel t hilisem ), ka·· teks

mis kb.e1iu.d kõrg

viilkatu .sega

rnii • Omab astmelis e telliski vi-

karuiis i, telliste g· on äaris · llld ku avad, sealhulg as su.u.red
lameda. kacru. aga ja 6-ruudu .liaed · ad. hoone il.maelt XIX aj.
I I I ve ran.Uist .

Ait-kui vati-ke lder on telliste st ja maakivi st hoone krohvitu d
seinteg a. elder asub hoone aga ja on maa-alu ne, kaetud .maa
peal vaid laudkat taga viilka usega. Viilkatu sega on kaetud põhihoone {kat eks eternii t), algselt omas hoone aga kelpka ·u.se,
S-ki vikat te a. Räästad on ü.l.eula u.vad, karniia ideta.

v d on

kaetud lameda kaarega . Hoone juurde kuulub ka väiksem aid maakivist abihoon eid. õhiehit us võib pärined a XIX saj. II poole keskelt.
ednikwn §jake on väike ehitu.s, lõhlltud maakivi st ja telliste st,
mis raami ad avasid. Viimase d on kaetud l.
date kaarteg a. Aknad
seejuur es on 6-ruudll lised.
tastega

viilkatus~e,

oonet katab lame, äleulatu vate rääs-

katteks eternii t. Hoone Võib pärined a XI

saj. viimase st veerand ist.
oonakat~m~jade

rühm koosneb mitmest maakivi hoonest, mille krohvimata seintea kasutatu d tellist, eelkõig e avade külgede l, kus
kohat~

telliaed hambuva te plokkide na. Hooned on kaetud poolkel p-

- 3 kat~

tega, katteks

-kivi või laas • Ühel hoonel on

k~lgfaasaa

dides ja pool viil~ kelbako lmnurga all lai ai, tuuleka sti 1
l a~dkarniisid,

kitsad, on

teistel

ü.leu.lat~vad

6-r~udulised.

aed

räästad . Aknad ei ole suured

ooned võivad pärined a XIX saj. II

poole keskel-t ja löpu.vee rundist.
Purk on keskmis e suuruse ga kaheosa line ning ühel küljel väga

suure

v~ljapuuaiaga.

Esivälja ku moodust ab pikk ovaalse kujuga

Väljak, mille kesktel jelt mõnevõr ra kü.ljele viidud lõpus paikneb peahoon e, väljaku teisel

0

taal liigenda b väljaku t tiik. v··l

j ak on ü.mbri tse ud ringtee ga, mille tagasarv aks on ainulaad ne

elupund est tihe nsel.n".

Elupn~d

on kasutatu d mitmeid liike, mis

Võimuld avad luua pilgatav aid munaja.i d vorme, pü.ra.mii dseid ridu
ja rohelia t "lau

eina". Hekid o

u.la tusliknd ja kõrged, moo-

dustade s esivälja kust ümbrits evast maastik nst
miga

väljak~.

isoleerit~d

rnu-

Ole heki paistava d f'ooni loovad pärnm, vahtr d

ning nende juurde

seta ud vertikaa lsed nu.lud.

hal.j · a us on vabcltuj uline, so.mas laadi
1 skuva reljeefi ga

ooni moodu

a

on ka ki tea ta avälj aku

al asetsev tihe puistu.. Aednikw n· · a j uurea

on U.ks elupuuhe kk. ktljunda tud "S"-tä.he kujulise konf'igu ratsioon i
ga. AJ.leeka tkeid on ka selle segasti ilis pargi ääreal
mõis

el.

a

lähedas d me saosad on kujunda tud pargime sa l ad sel t

siia lehis te, tammede lisamise ga {teede ä.ä.red,
gi põhios

etsaserv ). Par-

seisund on eesku.j ulik.

·lastatu d viimati 1973.a. , pildieta tud 1966. ja 1 71.'.
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VESTI /N a as te/ mõis (
Suure-J aani

k/n,

wwast) • Rüü. 11mõis •

Paala kolhoos ( a:)u.ure-J aani kihelkond).

Peahoone on hävinenad pea jäljetu.lt.
selt

V oldaval t

oone oli suur ehitus, ilm-

paidust.

rval.hooneid on säilunad väheeeJ.·t, need kas U.mber ehi tatu.d või
varemeis.

suv<:ld iseseisva .funktsionaa1 se grupina. Ol.u.lise ad on

Valitsejama,j a on kahekordn

krohvitud kivihoone, mille tagakü.l-

jel on ki sas ühekordne juurdeehitus ,
juurdeehitus t katab kõrge laa

amuti kivist. Hoonet ja

ukattega viilkatus, millel 1 ·alt

üleal tuvad räästad. Otsviil on püstlaudades t.

oone mõlemil kor

rasel on akende aluslaudada joonel vaheka.rniis. Aknad on suured,
kõrged, allosas 4-ruudu.lised , ülal 8-ruudulised . Hoone otsafaseaadis asuvad aknad korrapärase lt, puaduvaid asendavad petikud.
··lg:fassaadid es on aknad korrapära ud, on peaukse kohal väike,
kõrge kaaravaga aken, selle sillus eenduva frontoonina. Hoone
Võib pärinad

XX saj.

r

-us st.

Tõllakuar on lõhutud maakivist hoone, mille mUürid laotud puhta
vuugiga, nargad ja avade küljed tel.listest, h

bu.va e plokkidena.

ksed vä a 1· ad, aknad ki sad ja kõrged. Hoon t katab laaatu.kat
tega kelpkatus, mill.el ü.leulatu.v d rääa ad. Ehitus võib pärineda

nX
~

S j •

lõpust

VÕi

saja.ndivahet u.sel t.

on eelmise hoonega samas müüritehnik s pikk hoone, mis olu-

liselt k

saj al ü.mb r ehi tatu.d. Algaeks katuseks tuleb lugeda

iilkatust. On ilmselt samuti XIX saj. lõpu ehitus. Lauda juurde
kuulub

eisigi väiksemaid lauda hitusi sam st perioodist.

iinavabrik oli suur ja

l.iigenda·~;ud

krohvi.mata

aa- ja telliaki-

vihoone, millest säilunud mõned seinad ja nurgatorn. Hoonel leius kitsaid, tellistega raamitud akn avasid, millel lame kaarsillue ja h

bu.v te plokkidena 1

ud äärised. Alakorrusel esi-

40

- 2 -

neb suuri uksi, .mis ka tud kõre,e kaarega, nende silluse kohal
kitsas eenduv kaarfrontoon . Torn on neljakorruse line VÕimas nel
jatahu.line ehitus, millel aknaid kolmandal ja neljandal. korruse
esimesel neist kolmeaknalin e rühm väikestest, kõrge kaarava a
akendest, milledel eenduv silluskaar.

eljanda korruse laske-

piludele sarnanevad aknad pai.k.nevad ebisvöö kaaJ:te vahel. Torni
alaserv on laia, eenduva astmelise karniisiga, mille all nurga
all

setatud tellistest lai ehisVöö. Selle all taas astmeline

karniis, mida toetab lai

eravkaarelin e ehisvöö, mis on toetatud

konsoolidele . Vöös on ka viimase korruse aknad. Torni katus ei
ol.e alt; e. • oonet Võib lageda histori tsistlikus stiilis rikkali
ke eklektiliste pseudogooti motiividega ehituseks llX saj. lõpust

VÕi

sajandiVahe tuselt.

it-kuivati on suur kahekordne maakivihoone , mille müürid lQotud puhta vuu.giga lõhatud maakividest, avad ja nllrgad ä.äristatud tellistega, nur ad seejuures hambuvate plokkidena.

ad

on

reaatatud kitsaste vahedega, on seejuures väikesed ja nelinurkaed, 3-ruu.dulised . Hoonet katab lame, alelllatuva1ie räästastega
viilkatu.s (katteks eterniit). Hoone võib pärineda XX saj . algusest.
Laut (?) on pikk krohvimata maakiviehitu s, mis hiljem omandanud
keskosas puhta vuugiga tellistest teise korruse pealeehituse
ning tellistega täidetud

ahvärksei.nte na otsviilud. Hoonet ka-

tab laialt üleulatuvate rääetaste a viilkatus, matteks osal
eterniit, osalt laast. T isel korrusel on kit ad piluwOlakese d,
paari ti. All lamedad, pikad aknad, 8-ruudulised , raami ud lamedate ää.risteg • l oone VÕib pärineda allos .... e
keskelt, alaosa aga viimaselt sajandivahe
~on

nx

saj. II poole

selt.

suur, paikneb Navesti ü.rgoro. laskuvaJ. nõlval. Par · tua-

mikus on ma pind kujundatud terrassideka . Sellest van at, ilmJ

- 3sel t bm'okk pargist on säilunu d veel teisig i elemen te · üksikud
põlispu ud ning p
i südami kku läbiv ebaloo gilise orient atsioo niga vana allee.

eda on püü.Lud hilise segas tiilis pargi

men-

tidega - Pii · a ad pargia lleed - rekons trueeri da ja siduda põhiosas vabaku julise par ·alaga . Peahoo ne ees väljak , ku.st jäetud
avatu.k s vaade jõeoru. le. Välj Uku allserv as on survel iatel allika el baseer uv tiikide rida. aan teel on Võimsa d tamme- ja .Pärnaalleed . Ka pur is domine erib tamm.

uur<le aeda piirab lõhu. ud

maakiv ist müür, milles stiilne lõhu ud maakiv ist värav. Selle
neljata hulise d külgsam bad on kaetud paapla adiga ning sellele
toetub lai, eenduv ate räästa stega kelpka tu.s, kattek kc;...tus ekivi.
atus

oetab massiiv ne talasti k, mille konsoo lidena

ü.leul~tuvad

paaris talado otsad on profil eeri tud tabumi se ga. Värava t võib lugeda juugen dstiili ehitus eks XX saj. I veeran dist.
Par

seiswnd on rahuld av. Tal puudub funkts ioon.

Külast atud viimat i 1973.a ., pildia tatud 1966. ja 197l.a .
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32. OLU TVERE mõis (Ollustfer). RUUtlimõis.
Olustvere k/n, Olustvere

äidissovhoos- ehnikum (suure-Jaani kihelkond)

Peahoone on suur kahekordne telliskivihoone, millel tube lakakorrusel. Hoonel on keerukas konfigu.ratsioon ning ka fassaadid
on orienteeritud sissesõiduteedele, pargikülgadele ja esiväljakltie t vakohasel t erinevalt: peauks asub hoone otsafassaadis,
teine otsafassaad on sisuliselt hoone tagakiiljeks, kus uksed
abiruumidesse. Hoone kõige liigendatwn ning pidulikLuna kujundusega kUlgfassaad on orienteeritud parki, hoone teine

kalg~cs

saad on aga suunatud maanteele. Hoone sokkel on laotud klombitud maakiviplokkidest puhta paisvuugiga, nurgaplekid tabutud
puhtalt. Soklis on puhtalt tabutud kividest ka keldrikorruse
akende äärined. Esimene korrus on laotud samuti puhta paisvuugiga tellisteet, teine korrus on viimistletud pritskrohviga.
Soklit eraldab põhikorrusest profileeritud simss, teist korrust
lai, eenduv ja lihtsa profiiliea vöö. Hoonet katab kõrge kelpkatus, katteks katusekivi, millel lai ning eenduv profileeritud
räästakarniis. Põhikorpuse katusesse lõikuved kõikides faas adidas mitmesuguste risaliithoonete ja eendite viil- ja kelpkatused, kusjuures nende viilukarniisid on kaetud laiade tormilawladega ja tuulekastiga.

isaliitide ja eendi te viilukolmnur-

gad on ehitatud dekoratiivse vahvärgiga, kus tugevate vertikual
sete ja hori ontaalsete prusside vahesid täitev telliskivisein
on krohvi tud. Horisantaal talad omavad seejuures karniisidena
profileeri ud pindu, millel ka hammaslõige. Vertikaalseid prasse lõik vad lainja lm. · U.0 a diagonaalid, lainj cd on ka viilude
tippude vahvärgi prussid.

oone põhikorruseks on esimene korrus,

siin on suured ning teise korruse akendest kõrgemad aknad, ühekahe- ja kolmepoolsed, v ast avalt 2-, 3- või 6-ruu.dulised • .Aknad
on valdavalt äärista ud laiade k:rohviääristeg , mis kUlgedel
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kujunda tud kvaadri tena, samalaad aed on ka uste äärised . Aknapalestik ud omavad seejuur es profilee ringu..

'sineb paarisak naid •

Teise korruse aknad asuvad alakorru se akende kohal, on

.

i.hti

al.umist st kitsamad :,esineb samuti 1-, 2- ja 3-poola eid aknaid,
fiuudust ik on esifassa adidel ja risaliit idel erinev: on suurte
ko1meru uduliste raamide ga, on tiheda raamist ikuga, 22 ruuduga
aknaid. Enamike l akendes t on profile eri tud eenduv karniis akna
all ja peal, osal on lisaks neile veel kas väike profile eri tud
kolmnur k- või segment frontoon . Viilude s on lakatuba de aknad paigutatud vahvärg i prusside vahele, tavalis elt on nad ääristat ud
lakap alset valgusta vate kolme aknaga. Algsed viiluakn ad on kitsad, kahepoo lsed ning 16-ruud ulised, aknad esinevad tavalis elt
paari ti ... hes risaliid iviilus on 1 · aaknad ii.mmargu.sed, tiheda,
ruuduku ju.lisc raamisti kuga. Lisaks eelkirje ldatute le valgust avad lakattlb e ka pargif'a ssaadil ning maantee poolsel kü.lgfas saadil
katuseak nad, mis omavad ü.leulatt lvate räästaa tega viilkatu seid,
viilud vah ärgiga, räästak arniisid profilee ritud. K tuseakna d
on reeglin a kitsad, kahepoo lega ja 12-ruud u.lised, par . fassaad is
on 4 liidetud 6-ruudu .list aken t. Uoone katuse harjade l on suurel
hulgal ebakorr apärase lt paigutat ud kõrgeid puhta vuugiga laotud
telliski vikorst naid, mis 111 endatud

Glhevööd ega ja profile eri-

tud o sakarni isidega .
Hoone peaukse ga

o~safassaad

pikitel jele risti ehit
risalii t.

~ud

ku.jutab endast põ.hikor pllsele

tiiba, mille kesktel jel eendub kesk-

elle alakorr usel keskel asuv peauks on klaasitu d ja

kahepooJ .ne ning tema kohal on kõrge valgmik tiheda ruuduku ju.lise
raamist ikug& ( 24 ru.utu). Ust ää.ristav a.d kitsad iibepool ega

mad,

mis raamitud kvaadri telaadse äärisega ning akendea lune pind
rusteer itud.

Ko~

keskris aliidi laiusel t on hoone ees sammast ik

laial soklil. see on lao ud puhtalt tähutud suurtes t graniid iplokkid est ning omab raidk ivist profilee ritud simsi. KeSktel jel

- 3 paikneb tahutud kiviplokkide st ja astmetaga trepp, mis allosas
kaarj alt laieneb,
on lõpetatud

~a

tah~tud

astmed on kaarjad.

epi madalad äärisad

granii kuupidega, reillel profileeritu d

plaatidele aseta ud kivikuulid. Terrassi põrand on mosaiiksete
keraamiliste st plaatidest. Terrassi kattev katus on kujunda· ud
teise korruse rõduks ,

~da

kannavad esiküljel neli ümarsammast

ja kaks poolsamma t, mis asetatud kõrgetele pjede taalidale.
Samb d omavad kitsa baasi ja ainul

ehhini. Sammaste pjedestaa-

lide vahel on bal.lustraad. Samasugune ballustread on lt
k~s

neljatahulis ed vahetulbad on kroonitud munadega.

rõdul,
isaliidi

teisel korrusel on väga lai uks-aken, mis kaetud laialt profileeritud segmentfront ooniga. Hisaliidi kolmnurkViil ulatub
katusel kuni 2/3 kõreuseni. Selle fassaadi ees on kaarjas ettesõidutee, mille pind trepi eec tõstetud. Tee on ääristatud sujuv~lt

tõusva graniitäärise ga, mis kaetud puhtalt tahutud laia-

de ja Paksude plaatidega ning otstel lõpetatud voluudilaads e

plaad.iga.
Hoone pargifassaad on liigendatud vasakul tiivul tugevalt
eenduva külcrisaliid iga, millel kõrge

kolmnurkviil~

paremal

tiiv&l kitsama külgrisaliid iga, mis kaetud kelpkutusega . Paremal ktlljel paiknevala risaliidile järt:neb sügava vahe

tmega

põhikorpuse pikendus. Risaliitide vahele jääb avar, risaliitidest eenduv torraas, mis kujundatud an&loogilise lt otsafassaadi
sammastLkule . Ka siin on tahatud plokkidest karniisiga sokkel,
neljale ümarsambale (vormilt eelkirjeldatu ga analoogilise d)
toetuv lai rõdu, millel sammaste vahel ja rõdurinnatis el ballu.straad, mille ballustri vorm kord
keskteljal p

b

varemkirjeld atu.t. Ainult

ki laskuv trepp on raami tu.d astmelise, karniisi-

dega varustatud granii ~ääristega ning trepiastmed
jad.

Ehi~use

keskteljal avaneb

~errassile

rõdule ·teisel korrusel uks-aken,

k~::Ltusel

i ole kaar-

lai kl asitud uks,
on nende kohal viilug
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ka"vu.seakc n. 'V· s:J.kpoolse külgri s aliidi alakorrus el terrassi-

poolsel äürel on poolka arekujulin e eend 5 kitsa, ühepoolse aknuga • .uend on kaetud barokse vormiga plekk-kat usega, mille kar
niis altib korrustev ahelise vahevööga . Eendi pind on rusteeritud krohvikot tega. P~empoolse risaliidi keskel eendub läbi
kahe korruse viietabul ina vülj uehi tu s, .mis kaetud

kelpka-~u;;,>ega.

äljaehitu se kolmes tahus on aknad, alakorrus on krohvitud ja
rusteeritu d. ra väljaehit us omab vahevöö ja räästakar niisi risal1id1 v·stuvate vööde kõrgusel. Parempoo lsest põhikorpu se
külgrisa liidist p

emale jütiv pikendus omab kesko as sokli t

lõikava kahepoole ga u.kse,

lle kohal on kõrge, 9-ruudulin e

Val.gmik.

Hoone maanteepo olne külefassa ad on
k.eskoso.s

~)are

ale

1

il1u atud

ev alt

tll.

liigenda~ud

fassaadi

ning võrdlemis i

~endatud

laia risalii iga, mille lai·d, kolmepool a d aknad on mõlemil
korrusel (2 k~algi korrusel) ääris~a ud pilastrite ga. ende
pinnad on rusteeri tud, samuti on rus·teeri tud akende alused ja
peaJ.sed sein· • innad pil_ s"tri te v l-.lel. Pilastx·id on piltendatu d
hoone soklil pjedesta
ake.c.de kohal

U.m~ad

ideg • Vr;; värgiga

l~ujunn

tu.d Viilus on

viiluPJt.na d, viilu keskel agn tiheda ruudus-

tikuga lakatoa liitaken.

~~solii

viilu nuFgod on nen e ämm·nurk·

~e

ehituse nurgad on ümardatud ,
kohal ·oetatud kensoolta lade

le ja :neid tu istave.tel e tugikä "'adele.

üsaliidi väliskülj el

on nurka ehit a tud ter:r ass ning selle kohale rõdu, mida kannav d viis ün3rsamm3 st. Terrassi sokkal, sammaste pjedestaa lid,
ballustra ad jt. elemendid kordavad teiste eelkirjeld atute vorme, ainult sambud on saledamad , neil puuduvad baasid ja kapiteelid, ballustri ta ku.ju on teistest vaevaltmä rgatavalt erinev
nin

rõd~karniis,

laiem n.in
sile

mis a sub korrustev ahelise vöö kõrgusel, on

profileer i tll..'Il teistest rõdude karniisid est.

avunev~d

laiad uks-aknad , kuid terraasil

err s-

ei lasku parki
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ühtki treppi, tema rinnatis on kinnine.

oone tiiva! rõdu ko-

hal on teise korruse akendel kolmnurkf rontoonid .
Liigendat ud on ka hoone teine (sisulise lt on see hoone
ta·akülg) otsafassa ad. Siin on hoone pika põhikorpu se keskel
kitsam ja tugevalt eendatu.d keskrisal .iit, mille kolmnurk villu
katus ulatub põhikorpu se katusekel ba 2/3 kõr usesse. Eendi
ühel küljel on abiruumid e kõrvuluks , kust laskub tahu.tud plokkidega astmelisa lt

äär~statud

kivitrepp .

Seega on hoone välisilme tugevate materjali ,

~aktuu.ri-

ja

värvikont rastidega : tu.me klo bitu.d graniitso kkel, twmepunanc
alakorrus e telliskiv isein laiade krohviäär iste ja ru.steeri u.d
pindadega avadega ja eenditega , pritskroh viga hele teine korrus nin

jõulise vahvärgig · tumed -heleda kontrasti ga kolmnurk-

viilad katusejoo nel j

viilk tu.stega katu.seake ndega. Erisuurus -

tega on korruste

ka akende ruudu.stik . Ka hoone mass1d on

k~u.pa

liigendatu d jõu.liselt , kuid

~~sammcetriliselt

kaalsed risaliidid ja eendid nin
n~d

paigutatud verti-

pikad liigendam ata seinapin-

on tervikuna hästi tasakaalu statud.
a hoone siseruumi de planeerin g

n põhijoont ea

as~eet

riline, kuigi orienteer i ud hoonet läbivale keskkorid orile.
Saale on mi

, suurim neist paikneb par ipoolsel küljel ning

läbib kahte korrust& See saal omab siserõdus id. Saalis ja koridoridea-v estibüälid es on rikkaliku lt kasutatud tu.med~ d puitpaneele, proiileer itud puitkarni ise, ballus raade .jma. Hoones
on laiu sisetrepp e ja kitsaid keerdtrep pe.
Tervikuna võib hoonet lugeda hinnalisa ks historita is likus
stiilis ehitusmä lestiseks, kus seudokla ssitststlik e ja -gooti
elementid e kõrval on tunnetatav juugendlik ke algeid. Hoone pärineb

saj.

seisundis .

guaest, ta on kasutusel kooliboon enu ja heas
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~alhooneid

omab mõis erakordse lt palju, kusjuures suurel

hulgal on -lgse ilme säilitanud hooneid. Iioo moodust vad · suuri
reeglipär asaid funktsion aalseid gruppe, mis par ·s asuva peahoonega sidu.m.ata, küll aga osa neist on seotud pargi Planeerin guga, moodustad es viimases ansamblei d, mõjutades teedesiiste eme.
Olulisema d on:
Puukuur pe

oone

jatah~ised

krohvitud telliskivi tulbad kannavad katusekiv ikatte-

ga viilka ust.

keskosas on

tag~ljel.

Sel~el

!oone on väike ehitus, millel nel-

laiad, laudadega kaetud räästad. Ioone

endatud ja kolmnurk viiluga kaetud risaliit, milles

lai u.kseava. Postideva helised seinapinna d on n!uuxsed sõrestikseinad. Viilud an kõik kujund atud peahoone kolmnu.rk viile jäJ.jendava jõulise vahvärgig a. Kc:.tust toetavate l tulpadel klllgeb räästast m&.d alamul lai Vöö. Ehi tu s on see ga peahooneg a samas stiilis
ning samaeclin e.

Val.itseja maja (?), mis ilmselt leidnud kasutQ.Ulist ka külalista m j ana, on suurem ühekordne maakivieh i tlls, .millel keskosas on
peal eehi tu s ena eine korrus ja tagakUlj el mõlemil tiival pikad,
põhihoone st medalamad tiibehitlls ed. Hoo e ja tiibehitu ste müürid
on laotud ecndu alee soklile maakivide st, mille vahed laialt
krohvitud j krahv dekoreeri ud tiledalt ' ivikillust iktlga. Kõik
hoone nur ad ja l11Uall1se nur od on 1 o ud tellistes t ntlr g

isee-

nidena ning kaetud õhllkese krohvikat tega, tellisteg a on raamittld
ka kõik uvud, äärised ja rä.ästakar niis, need aamu.ti õhukese
krohvikat tega, velgendat ud. Põhihoone t katab lame viilkatus ,
pealeehit ust väga lame kelpkatua , tiibehitl1 ai samuti kelpk ttlsed. Katteks on kõikjal plekk. Viilu -a räästakar niioid on laiad
ja profileer itud. Hoone esifassaa dis on sügavalt taandatud ultlalane, mille rääatakar niisi kannavad kaks neljatahu list, eklektilisea l.aadis kapi teelide ja faasi ttld ntlrkadega aammast. Sam-

- 7 mt..ste vahel laekub parki madal trepp puhtalt tahu ud suurteat
granii tplokkide st. Hoone algsed aknad on kitsad, 6-ruuduli sed.
Otaafassa adis on akende ja ukse kohal seinapind a laotud telliskaared. Otsvii~us on väike
ravkaa.r line ~akaaken. Toma all
asuv uks omab ülaosas liigenda ud nelinurks e petiku eelkirjel da ud k· are all. Tiibehitua ed hoone tagakülje l on müüritehn ikat
arvestade s p-hihoone st vähe hilisemad . Neist üks on ~' millel keskmise suurusega , kõrge kaarega aknad. Põhihoone tagaküljel on p elaehitus e ees ko u l·iuselt lahtine puitrõdu ühepoolse k

d ga lum

a k· t.use all.

navad puit ulbad , mill

.P&Q.~-.* VB ... el

tis. TiibhcorJ.e te vuhele tekki ·a
o saj oonel
.

~

vära aav

ii rõdu kui selle ka us

kan-

diagonao lidest rõdurinna -

si~ehoovi

sulgeb tiibhoone te

hil' em. ehi"t.a ud .h:õrt;:.e m akivimüür , lill.lles asuvat
r .... t. ·vad puh ' alt

cilu ud eraniitplo kid.

Hoonet võib seega lugeda p"'biosas XIX sa·. keskpaiga ehitusaks, mis tõenäolis elt sajandi III veerandil omandas tiibhooned.

ekonstrue rimisi (rõdud, ulualuse sambad) tehti ilmselt

ka sajandiva hetusel.
õisaametn ike hoone (?) on ühekordne , keskoe s kahekordn e tugevalt liigendatu d telliskivi hoone, mille sein d õhukese krohvikattega. Ehitus on kaetud väga lamedate viilkatus tega, katteks
plekk. Räästad on 1 ialt

üleula~

d, kuid laiade profileer itud

karniisid e , · nende all, mis mõnedes viiludes krepitud.

oone

nurkai 1 on 1 ·ad nur aliseenid , pealeehi use nurkadel nurgapilastrid . Ak:n d on

aldaval t 6-ruuduli sed, keskmise suurusega

ning lamedate krohviäär isteg •
liku

oonet võib lugeda historits ist-

laadis ehituseks kas XIX saj. lõpust või aajandiva hetu-

eelt.
·rjeldatud hoone ees asub esiväljak u ääres peahoone vaat s suurem ühekordne manaardko rruse a juu endstiili s ehitus,
mis oma ilme s anud kodanliku l perioodil , seega võib tänapäeva -
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sel kujul pärineda ka XX saj. I poole keskelt. seetõttu käesolevas ülevaates hoonet ei käsitleta •
.'- eeni;j a te elamu (?) on kits as, kahekorru seline hoone, mille õhukese krohvikih iga müürid alakorrus el laotud maakivist , ·eine
orrus telliste st. Hoonet k· tab poolkelpk atus (katteks eternii t)
millel

ellistest lai, astmeline viilu- ja räästakar niis,

vi~a

ne peolviilu all krepitud. Hoone kitsad ju väikesed aknad on
6-ruuduli sed, väljaarva tud otsafass .... adi alakorruse lai kolmepoole ga aken, mi s on k~te tud kõr ee kt...are ga. Kaar s kiir tekuj uJ.ine
raa.mistik . .Aken, mis il..mselt hilisema päri tolu.ga, omab eenduva
tellis·i iää1i e.

m tänapäev se ilme on vanale maakiviho onele

ehitatud 1oone o andanud ilmselt

saj. II poole keskel.

isateenis tuja elamu (?) on väiksem ühekordne telliskivi hoone
lakatubad ega hoone otatel. Seinad on luctud puhta vuu.giga, nur~-

gad kujundatu d hambuvate liseenide na. Hoone on kaetud kõrge
viilkatus e

~,

katteks katusekiv i, rääst6d on üleulatuv ad ning

nende all asub krohvi 1ud ning profileer i tud lai viilu.- ja räästo.
karniist viimane viilu all krepi tud.

ad al klombi tud maakivi-

plekkide st 1-o ud vundament o.mab eenduva si.msi. Hoone suured
kahepoole ga aknad o ·vcd tellissein tea kon rasteelt eraldavaid
l.aill krohviäär iseid, sama kujunduse ga on uksed.

neda XX saj.

oone võib päri-

~lgusest.

Mõisateen istl.l.j a elamu (?) vali tsej am ja juures on väike maakiviehi tas, kus avade külgedel, karniisid es ja nurkades kasutatud
telliseid , viimastes hambuvcte plokkiden a. Müürikivi de vahed
laialt krohvi ·ud ja krohv dekoreeri tud kivikildud ega. Hoonet katab lame viilkatus , katteke katusekiv i. Räästad on üleulatuv ad,
viilurääs ta all kitsas
profileer itua vöö.

p~itkarniis,

viilu all lai tellistes t

iilu nurkadel kannavad räästaid konsoolid ena

murispul.l. otsad, mis otstest profileer itud . Viilus on eenduva tel

0
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lisääriseg · teravkaarelin e lakaaken. Põhikorruse algne aknaraamistik mtludetud.

r. oone

võib pärineda XIX saj. III veerandist.

i t-masinakuur (?) eelkirjeldatu d hooneterühma s on kaheosaline
ehitus, millest aidaosa on kõrgem
da viilk tuse all.
osa on m
lõhutud

krohvim~ta

maakivihoone lame-

ääs tod on lih sa te lau.dkarniisi dega. Ku.uri-

·lam ja kitsam, eelmise hoone ptkenda
!

ru~ividest,

ta. Ehi ·ust

r~atab

otsasein tellistest, kõik

viilkatus

ü.leu.l~

a. Kiilgseintid
pinn~d

uvate räästastega j

krohvimapü.st-

1 u.dade<.)t otoviilug • L ..da ust otsufassaadi s äär1stavad krohvikntteg· lanedad pila ... trid .

oone vnnem

osa ( . . . it) on ilmselt

IX saj. III veerandi ehitus, maninakuur (?) aga
saj "'ndivcll

s, .. j. VÕi

nse ehi tu s.

va hoone erW ma, kl s
elamu nine;

Vt.l1

sisetee ja

m~antee

tallihoon~

cr-ik ur.

~1sub

nurgas.

e j uurdc kuuluvad talli tööliste

peahoone kohal pargi äärel mõisa
allid on pikad krahviruata maakivi-

hooned, millest ühte kat b poolkelpka ;us, teist kelpka us.
Räästad on üleulatuvad, katuseka tt ks on laast..

vad on val en-

da tud telli<.)&ärist ega. Ustel on lamedad kaared, erineva suuruseg& nelinur1~sed aknud omavai valdavalt 8 rllutu.
~allitööliste

elamu on samuti maakivist krobVimata hoone, mille

aknad ja uksed ääristatud tellistega, neist on ka poolkelpkatu -

se lai ja eenduv profileeri tud räästa ja viilu..karniis , esimene
.

peolviilu all krepi ud. Katuseku teks on samuti laas • Hoone
nurgad on lao ud suurtes
plokkidest.
jel on väik

-~~d

puhtalt tahutud külgedega graniidi-

on kaotanud oma algse välimuse. Hoone esikül-

lahtine sammasesi , mille

lE~edat

viilka ·ust (kat-

teks plekk) kannavad tabutud maakiviplokk idest rinnatisele toetuvate
kü p

klek-cilis

laadi lühikesed sambakased samas laadis tugi·

e ja tahutuu lt:ujundusega t

asti·ruga

Hoone otsal on kõrges hoovimüü ris lai hoovivära v,
kaotanud oma algse

kaarsilluse~

s on

Värava ta a on väga kõrgetele

ümartulpa dele wõstetud viilka use all v·skkell.
anl",.:rikllu.ril on ees lai, lal. . tine varjualun e, mis toetatud
ealedatel e pos idele.
Kogu hoone ekompleks on põhiosas valminud tõenäolis elt

XIX saj. II poole keSkel.
Lautad komeleks koosneb ruudukuju lise sisehoovi kolmele küljele
su.lguvast hoonest. Hoovi esikülg on su.letud kõrge müüriga, mille keskosas värav. Hooned
saintega nin

ehitaud krohvimat a maakivide st

kaetud kõrgete poolkolpk atustega, millel kUlg-

fassaadid es lihtsad laudkarn iisid. Katus

katteks on vormikivi .

Hoone e seinad on liigend tud kergelt eenduva sokliga ning aken
d

aegmantka are kõrgtlsel kulgeva u.mara proi'iillg a vööga. Hoone-

tel on väga suured aknad, mis omavad poolringi kujulisi kaari.
Akna nelinurkn e osa omab 12 ruutu. Kõik avad on raami ud eendu.vate tellisäär1 stega. Ka u.stel on kõrged kaared. Poolviilu des
on suured lakau.ksed , kae ud lamedate kaartega, omavad samuti
tellisäär iseid.
tee, mille r

asakpools e lauda lekau.kse alla viib kõrge kald

p on ehitatud samuti maakivide st, omab puidust

aheailda.
HoovinlUUr on kaetud katusekiv iga.

···ü.ri keskel on lai,

kolme ava a värav, mille portaal on laotud puht

vuugiga tel-

lia test. Keskmine ava on lai, lameda kaarega, kuid kõrge
sõiduvära v, ktilgedel

vaga

on madalalllad kaeravade ga kitsad j ·lgvära-

vad. J algvürava kohal müUr tõuseb astmelise l t, sõiduvära va kohal aga kõr -e ehisseina ga, milles l i

profileerin~ga

sim a.

äravakaar e keskosas on simsie eõõrpetik ning sellee täierelj ee fne här j ap ea.

ooneterühm a võib lugeda stiilseks XIX saj. III veerandi
ehi tuseka, .mis teoata ud pseudokla si toistlike motiivide ga.

eierei samas hooneter ühmas on suur

krohvim~ta

maakivi hoo-

n , millel keskosa s pikitel jele risti ehitatud krohvitu d seinte
'· pealeeh i tus. Hoone kataVl::ld viilkatu .sed, kllsj WU'ei;) pealeeh ituse ka us hari on põhikorp u. e k- useat tunduva lt kõrgema l, katuse katteks on vormiki vi. iilu- ja räästak arniisid on laialt
alaulatu va e räästas te allt kitsuste profilee ritud liistude na,
otsviilu des seejuure s krepitud . Pealeeh ituse karniis td on laiemad. Hoone

vcd on eenduva te tellisää ristega ning silluste kohal kaetud simsiga . Aknud omavad 8 ruutu, keskosa s nin pealeehituse s on aknad paariti . Hoone põhikorp use otsviilu s on suur
ääriseg a segment aken, pealeeh ituse viilus aga põhikor ruse aknaid vormide s kordav, kuid väiksem nelinurk ne ,aken. Osa hoonest
on kellerd a ud. Ehitus VÕib pärined a
pealeeh i us
(

~

~aj

nx

saj. III veerand iat,

andi viimase st veerand i st.

lautade lähedus es maa- ja

elliski vist tu.lpadeg a ehitus,·

mille vahed täidetud rõhtplan kudega. Hoonet k tab kõrge laastukat e a viilkatu s, millel laialt alaulatu vad räästad . Otsviilud on kaetud püstlaud adega, kusjuur es lauad ulatuvad seintes t
üle {katav~d kivitul pi), laudada otsad kujunda tud. Uhes otsviiIus on tipus Qlgtala dele ja tugikäpp ad le toetatud varikatu s,
ilmselt karjake lla tarbeks . Ehi tu.s võib pärineda XX saj. algusest.
Viina abrik on suur rühm

hitusi tiikide vahelise tammi ääres.

Et hooned asuVad vee piiril, omavad nad vees peegeldu des oltüise motiivi pargi lõpuosa kujundu ses. ooneist viinava brik on
suur liigenda tlld .maakivi.hoone, ahe- ja kahekor ruselis te eriosad ega, ruume on ka põhikorp use lakas. Selle .miiltrid on laialt
krohvi tud kivide vahedeg a, kus dekorat iivset kivikill ustikku ,
osa müüre on kroüvim a a. Hoone eriosi katavad viilkatu .sed, kus
197l.a. asendat i -kivi kate eterniid iga. Kelder on kaetud mätaskatte a. f iigi poole on suunatud viin rvabriku otsafass aad.

Hoone r···· stad omavad tellistest laia profileeri ud rüästakarniisi, mis otsviilu all krepitud. Viilu ümbritsev karniis on
kit am. Ka seinapinnud on liigenda ud ki aa, profileeri

d va-

hevööga, mis ku.lgeb kaarakende kaarekandada kõrgusel. Kaarakn d
on ka otsviilus, kus lai, kõrge kaarega petik.aken on ääristatud
kitsaste kaarakendega . Ki ·sas kaarak.en on ka keskse petikakna
kohal. Kolmikaknal kalgeb profileeritu d

tal~

öö kaarte kunda-

de all. Kõik aknad on raami tud tellis ·ega, kaarsillu.s on kergelt eenduv. Põhikorruse kaarakn d paiknevad ühtlas e vahedcga,
olid algselt kaarealuse s osas 6-ruudu.lised . Hoone j uu.res olev
kelder on pooleldi maapealne, liitub vabrikuhoone ga. Omab lameda kaarega kaetud maakivist otsaseina. Vabriku telliskiviko rsten on allosas vä a kõrge nelja ahulise ning profileeritu. d karniisi a lõpetatud sokliga, millelt tõuseb samuti neljatahulin e
I

kõrge korsten. See omas otsal samuti vöö ja eenduva karniisi •
.~.oone

on põhiosas ilmselt XIX saj. II poole keskp ·ga või sa-

jandi III veerandi ehitus, mida hiljem laienda ud ja rekonstrue
ritud.
iinuvabriku kõrvalhoone ( '?) on tammile pikuti ehitatud suur
maakivihoone , mis kaetud viilkatusega . Selle S-kivikate asendati eterniidi. a 1971. a.

atuseräästad omavad telliskivist pro-

fileeri tud räästa- ja viilukarniis i, esimene neist viilu all
krepi ud. Hoonel on ka kergel

eenduv, simsiga sokkel.

oone

keSkteljal on kergelt eenduv keskrisaliit , kaetud kolmnnrkviiluga, mille

1 räästakarnii s keepitud. Viilus on segmentaken,

need on ka otsafassaadi de viiludes. Kahel pool keskrisaliit i
on ühtlaste vahedega 3 suurt kaa.rakent kõrge kaarega, mille
kandada joonel vöötab maja ki ·sas vahevöö. Akende, uste ja segmen akende

elliste s

sillused on kergelt eenduvad ning to e ta-

ud konsoolidele . AknQd

n oma al se iLme remontidaga kaotanud.

Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.

_!t-kuiva tite-rehea luste kompleks moodustab suure ehitusterUhma mõisasüda mest kuni 3oom.

omineeriv aka ehituseks on:

ivati - väga suur liigendat ud, põhiosas "T" tähe kujuline
hoone, mille müUrid on laotud klombitud maakivipl okkidest,
nurgad puhtamalt tabutud kvaadri test. Kivid on müi1ri ud puhta
vuugiga kv liteetses müüritehn ikas. Hoonet katab kõrge viilkatus, katteks vormikivi .

Rä~stakarnii

id on laiad ja profi-

leeritud, 11ellistes t, viilukarn iisid samal.aads ed, kuid kitsamad. Karniis on viilu all krepitud. Hoone on osaliselt kellerdatud, põhiosas kahekorru seline, kuid ruume on ka kõrgel lakakorrusel.

vad on raami tud laial. t

elliste ga, keldriakn ad on

seejuures nelinurks ed, teised akn d erisuurus tega, kuid k etud kõrge kaarega. Uksed on kaetud aga lameda kaarega, kaares
aknal kiirtekuj uline raamistik . Hoone Võib pärineda viimasalt

I

aaj andivahet usel t VÕi XX saj. aJ.gu.sest.
Aidad on kahe suure paralleel se maakiviho onena, mis omavahel

-

ühendatud vvaheehit usega. Hooned on lõhutud kividest krahvimata mUü.ridega, nurgad klombi tud kiviplokk idest. Hooneid kat vad laastu- (osalt ka eterniit-) kattega viilkatus ed, mille
rääatad iileulatuv ad. Suured ultsed on kaetud kõrge kaartega,
kõik avad äär i atatud telliste ga. Hooned pärinevad ilmselt kui
vatiga samast ajast.
Küünid-ra healused on kaks pikka hoonet, mille seinad ehitatud
telliskiv ist ja lõhutud maakivist krohvimat a tulpadega , mille
vahed täidetud püstplank udega. ooned on kaetud kitsaste, üle
ula uvato räästaste ga

viilkatusteg~

kat eks laast ja eternii

Hooned on eelmistega ü.heealise d.
_!! purgi läheduses maantee ääres on suur lõhutud maakivide st

krohvimat ·- mü.üridega ehi us, mille avade ä.äred, kaaristu ja
räästakar niisid telliste st. Hoonet katab S-kivikat tega (osalt

-
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j uba eterniidi ga asendatad ) viilka tu s. Sellel k!ilgfassa adides

profileer i tud tellistes t r··ästakar niis. Hoone esiküljel on
alu.alune 3 a.rkaadiga kaaristug a. Selle kõrge kaarega silluste
kannad toetuv ad kahele nelinu.rks ele sambale ja kahele poolsambale. Sambad on madalad, kõrge sokliga ja laia talu.rni !löögu.
Aknad on väga väikesed, kitsad ja kaetud kõrge kaarega. Hoone
võib pärined
~niku maj~

XIX saj. III veerandis t.
ja aiaehituse d moodu.stav ad suurema ehitusterü .hma,

klls domine rib: aednik!lma ja, mis omas ilmselt peale aedniku elu
ja töörllumid e .muidki funktsioo ne: "auvemõis ake" või mingi külalistema ja. Hoone on suhtelise lt suar, kahekordn e kiviboone ,
mille seinad osaliselt krohvitud . Kaetud kõrge viilkattts ega,
otsviilud pü.stlallda dest. On kaasajal ulatuslik ult ümber ehitaud. Algne ehi tu.s VÕib pärineda XI

saj. Il poolest.

~iiphoone

on pikk, · liigendatu d ehitus, klls klaasi tud osad

VtmeldllV· d

p~ta

vuagiga laotud telliskivim üüridega hoone osa-

dega.

·h s neist katlamaja kõrge nelja ahulise telliskivi korat

naga.

·vihooned on kaetud ka useplekk- kattega viilkatus teg •

Aknad on suared, 6-ruudulis eCi, ühes viilo.s esi.neõ suur ·· uruke
ltiirtekuj ulise raamistiku .g • On u.ksi aegmendik u.juliste v· lgmikega. Hoone erUhm võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandiva hetuselt. tihe hoonetiiv a juures kõ ge maakivist tahutu.d ü.mara
lõike a pjedestaa l suurele eraniitva asile. Pjedestaa l omab
allosas paisutuse , ülal vööd.
Kelder purgi ääreosas o

pool s ul a tu.ses m apinnusis ene, ka -

tud mätaskatt ega. Otsasein on lao · ud lõhu.tlld .m. akividest , mille kõ1ge kaarega segmentv iil toetub nurkadel nelinurks etele
nurgatulp dcle.
plokkide g ·

e.nde nur ad laotud puhtalt tahlltlld graniit-

' lbad ja segmentv iil om vad graniitpl a tidest

puhtalt tabu t ud profileer in ...u a karniise. Keldri ukseava ääris

tatud tellistega ja kaetud kõrGe kaaregar
mustris

l~udistas.

l~us

on kalaaaba-

Ehitus võib pärineda viima el

sajandivahe-

tusel t.
Park on väga suur ning paJ.jude eriosadega ja lahendnselt sega~uumiku

stiilis.

suur pea rin
v~iksem

kujuline väli, mis on piiratud ringteega. Teine

ringikujulin e, samuti teeg

ja ettesõidu ees.

rühma..

moodustab peahoone Jargi aasaadi et e jääv

iimasele on

piira·tud väli on peaukse

ai~ututud

nelinurkeelt

4 puude-

u.ur väljak on aga -täies uJ.atuses vabukujuline ning see-

juures väga meie:terliku lt kujunda:tud. Tumedama ja vertikaol.sema võraga puu.d Doodustaved l'ooni (siberi nuJ.u.d, tammed), heledamad moodt.1st ....va.d nende taustal grllppe. On ka üksikpuid, mis

va detes rõhutatud (valge mänd, pühklipuud jne.). Ringtee läbib kord avatv.d, kord sule ttLd alus id, vahelduvad ka vari-valI

gus: on oknspuude ( ebatsuu.gade rti.hm) alJ.

ägu tugeva varjuga

alasid, on heledam ·d. Põhiteega liitub ·teisi looltlevaid teeradu, mis ringmüüri läheduses lähev d aga üle regu.J.aarsete ks
sirgeteke alleedeks. On isegi üks ristuvatest teedest
Pargi tagaküljel vastu viinavabriku t on

k~jund.

eritasa~indades

suurt pc.. is tiiki allikalisel toi tel. Kõige

~uurema

kolm

vahetammil

pa.iknebki vabrik ja ·..1 t. Tiikide kaldad on kohati kindlustatud
maakiviga,

id es on ülevoolud

VÕ i

J.U.ü.s

gu.laa torid, mis

kõik granii·cplokk idest, tahu.tud puhtal. t . .Allikal on kaev, millel 8-ken.dilised graniitplokk idest rakised, kaev kaetud plekist kelpkatusega , millel plekist räästapite, tugedeks saledad me ullsambad. du.ur s tiigis on saari.
Liigilisalt on park väga rikas (76), kus kodumaiste domineerivata tamme ja pärna kõrval on väga

'

.,

aljll eksoote, seal-

hulgas okaspuid. Osa eksoote moodustavad

uuri rühmi, osa

on U -::sikpu.,~d na ni:ug vaad.etes rõhutatud.

ii on pargis liikJ.-

ga

dest ebatsuuga, hall. ja mandz~uria pähkel, mitmed seedermännid ,

- 1

lahiae d ja nulud , k

ada tsuuga , arouur i

ko~gipuu,

hobuk astan

jt. Rikka likult on samut i dekor atiivp õõsai d, kusju ures nad on
t1hti puude jalam il, eriti ~ga peahoo ne terra ssi ümber ; Siin
muide on k .... jugapu ud, palju pü.gat avaid elupa id,

aedho rtensi

j

~i'lododendron,

•

Park on piirat ud maaki vimü.ü riga, mis maant ee külje l madalam, .l!lllj · 1 lt:õrgem. Peavll rav külge del on oaa aeda sepia ta ud
rauas t. Vär v on pullta l
t

tahutu d nelja · ahulia te granii tsamm as-

a, mille

sokke l ja katte pluat , mõ emad pro ileeri tud. Tuakiilj el on par is lihts.ra m värav
u ud grani i tplok kidea t,

kus lai k

tepla at on kroon i "ud kiviku u.lide ga. Pargi st algab

neli pikka · lleed l;amme dest ja vahtr a· est, mis on Eesti kauni -

maid. Uks lõpeb raudte ejaam a , teine
Jäska mõisa s ja nelju s lilbi
Kir j

1

aveet i mõisa s,

ko1m~s

parkmtJ'Csa kWJ.i karjam õisani .

du. e

dmeil on pa.L'k rco.j atud vana pargi baasi l
1 o3.a. Riia arhite kti G.XUp haldti groje kti kohas elt. Park on
heas seisun d is.

·lasta tu.d viimu ti

97G.a ., pildis tailiud 1966. , 1968. jo.

1971. a.

'

..,_

.,

I.,.

J

33 • .-O=:.:;.;.;.;:o...JilO;;;;;;;;.-..,i.-s ( Orawa). Rõrvalm .õis, kuulus

essaare riigimõisa juurde.

arv s tu k/n, Tarvas·tu kolhoos ( Tar

s tu kihelkon d):

Peahoone on keskmis e suuruse a ühekordn e ostutalu
katuse

11 rehe j

el~u

ühe

rehealu se ga. Ilmselt elamupo olel k'-.sutatu d

vana mõisaho onet, millele hiljem majandu shooned liidetud .

oo-

net kätab üleulatu vate rüüstas tega Viilkatu s, katteks laast.
Elamu seinad vooderd atud rõhtlaud adega.

l€}le ehitus on ras-

kelt mä··ratüV ja datceri tav.
lgaeid kõrvalho oneid ega

R~

ei ole säilunud .

Külasta tud ja pildistal ltud 1973. a.

34. PA

AS'rE mõis (Pajusby). Rütitlimõis.

Kõo k/n, Kõo kolhoos (Kolga-Jaani kihelkond).

Peahoone on hü.vin1.1d vu.ndamentideni, neist järeldub, et ehitus
oli suurem paekivihoone, mida ilmselt liigendasid kergelt eendatud risaliidid. Hoone oli kellerdatud.
Kõrv·lhooneid ei ole pal·u, needki enamuses varemeis. osa neist
on peahoone a seo ud ansamblilisclt. Olulisemad on:
Ai t-elan:l.!! on väiksem maa- ja telliskivist krohvimata tasakaa-

lustatud proportsioonidega ehitus, poolkelpkatusega, dateeritud
raidkiviga: 1864 . a.

ill. on srunalaadne ja samaealine hoone, dateeritud .J:863 . a •

•

-Park on väike,

kuid heatasemelisalt kujundatud vabas planeerin-

gus park, kus lahendus väheste pu.udega ja puuderühmade ga, on ka

grupiti kõrgeid dekoratiivpõõsaid, eelkõige palju sireleid .
Puuderühmad kontrasted: pärn-vaher-aiveri nulg. On ka lehiseid .
ark maha jäetud, metsistuv.

Külastatud ja pildietatud lS65. a.

A

*

i

li>- ··

I .- i

.j.

( 11illust). tüütlimõis.

35.
ärstn· .k/n,

istu kihelk:ond).

.. rsma koJ.hoos (

eahoone on hävinud, järel vaid kõrge rusukuhil, millest VÕib
'

järeldada, et hoone oli väiksem ehitus, osalt kellerdatud.
Kõrvalhooneid alles ·iksiku.id,

eedki osaliselt ümber ehitatud.

Elamu-ait (?) on maakivist ehitus, millest krohvimata seintest
ait vanem, elamu noorem, viimasel kasutatud lõhutud 'kive.

net katab

iilkatus (katteks laas't ja eterniit), millel üle-

ulatu vad rt:.:· o tad.

anemaJ.,

idapoolel on algselt olnud pool-

kelpkatus. JiJ.da uksed on lameda kam:·ega,
krohvi~ud

-oo-

k~.;

s ääristatud laia

äärise a. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest.

L8ut-tall on mõnest liidetud ehitusest hooneterühm, kus dominee
rib pikem 1 udahoone. Ehitusedon krahviruata maakivist, avade
küljed ja osalt otsviilud tellistest. Hoonet katab viilkatus,
millel üleulatuvad räästad,

k~tveks

laast ja eterniit. Viilu

all on pro ileeri tud tellistest k'• niis, vi ilus säilunud ;fragmente teravka· xelistest petikutest. Akendel esineb lamedaid
kaaravasid. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt VÕi III veerandi st.
on
jed

ääris~a

viilk~tus,

<:<D.ltivis · krohvima'La ehitus, mille avade kül-

ud telliutega.

räüs ad

oonet

üleula · uv~,

laudadega. Hoone võib pürineda

kat~b

katteks
gselt

hilisema Päritoluga
~aast.

Otsviilud püst-

saj. I I poole kes-

kelt.
Park on väga väike

vabak~juline

lehtpuupuistu peahoone ees, kas

põhiliigike tammed. Park on hääbumas, võsastunud.

Külaata d ja pildiatatud 1..;72. a.

1

A

36. PAISTU pastoraat (Paistel). Eirikumõis.
aistu ~n, Paistu kolhoos (Faistu kihelkond).

Ei käsitleta, kuna hoone on lülitatud 1975.a. koostatud
arhitektuurimälestiste nimistusse.

I

37. PEK1 E .mõis ( Pe:klker) . Kõrvalmõis, kuulus Vana-Kariste
mõisa jWlrde. ·

Halliste ~n, Halliste s ovhoos (Halliote kihelkond).

Peahoone on hävinud, ta veeti är a 197o. a . Oli väike puithoone
Kõik kõrvalhooned on hävinud. Olid enamuses puidust.
Park puudub. Mõisasüdant ümbritses aas väheste pärnadega ning

mõne suurema sirelirü.hmaga.

Klila sua ud ja pildistatud 1972.a.

t

,UJ A 1 I'enioj al

38.

nneküll).

ilii tlimõi ...

.bj a so .hoos ( ~ alliste kihelkond).

bj a k/n,

Peoho~

õis (

on keskmise suuruse a iihekordne puithoone, mis kaettld

kõ ge ·iil.ttu.uusega (katteks etern1it), sellel k1 sad ü.leUl.attl-

v ad rül:s l.i' d j

..i

c.t

s· rikas .. l1oon

1isas luudkarniis selle all. Katusel on .murd-

seinad on

t::rda~

oo

d rõhtlt..u ude ga, nu.rg

kaetud lihtsa e nur t..Pila"' rite a. Ots il.lud
dadega nir.1.€ sii.... uvanev··
on

v~·rd lerui

1 · "'-tub.;.'' o aknad ..

:i s ured, E-ru.uduli e: , sam

vb:ik emad. .Akn· d on

äi:irista~:-ud

proiileeri u.d k !.!'nii. i

Li,

on

kaetud piistla.u..:~õhikorru ... e

e. ad s ed

aknad

viiluakn~d

on

pii:.c"' el.E'Ud ad et-;· , ülal. kuetud

mi• a to

aYLd kaks 1 roedat konsooli •

.Ak:n· d on võrdsete vul edega, vül ·a. ""VL.tud äärmis d esi- ja taga-

,

faf;)s adides, mis

v~be

asets v -- pe· u' s

e~s

katu~

er

on

tud • .: cone esiküljel keskteljal
v~ik.

1 ·· 1tin

or k · , t d plekiea, kat c.t

samb~d.

p ....lkon, mille lame kelg-

toet~Vc.id

külgedel peened metall

iicone p· ·empoolsel o vbb.f' s..,audil on kinnine väike ees-

kod&, kc:: e tud vi il at us ga, ta oli klaasi tud kü.lgedega, kUJ.d
kõik akn·

ei ole st.::ilunud • ...:.siku

l~õrval

kae ud sam tJ. Viilka u.se a. Siit on

osa hoone

alu.se::l''t~ . .u.

um.id hoones

pü~s

on väike välja hitus,
keldri ss .,

is haarab

n unfilaadsed.

Ehi 1-v.s võib pärinedu XIX s j. keskelt, mõningaid lisandeid
õib

p~in

~

hilisematest remon idest. Hoones on

administr~

tiivruumid, ta on rahulda es seisundis.

rekonutrueeri ud

i.lik.nevad hajusal t pargi

___! - keskmise suurusega rõhtp

äär~;;l

Olulisemod on

oone, mis kaetud 5-ki ikatte-

a vi il fatuse a. Sellel üleulatuvad rütistad, mille sarikaj alud
kunstipär selt kujundatud. Hoone esifasc adil

sel

taand

11d sein gu ul.u.

une,

ko~

hoone l

·u-

ille räästast kannab jõu.line

talastik. Osa hoon
laud

seinu ( otsafassa

) on vooderdatu.d piiat-

ega, otaviil rõhtlaudadega. Aida uksed on äär1st

profileeri u

piirdelaudadega, uksed vooderdatud ruutk

mustris 1-udistusega.

oone võib pärineda XIX

s~.

u.d
asab -

II poole

algusest.

=....._.--..........._t...,i on pikk krohvi tud kivihoone, mis väga ulatusliku.l t
Umber ehita ud. Säilunud on aidaosa esifaesaadis 3 ava
aest 4-avali es

ndi-

kaaristus • S lle poolkõrged kaared toetu ad

ssiivsetele lihtsatele neljatahulistele telliskivi sammaa ele. llgne hoone

õis pärineda XI

Laut on väike kroh imat

saj. keskelt.

.maakivihoon , mis kae

d kaasajal

viilkatusega, tõrvapapp-kattega ja üleul.atuvate räästastega,
Piistl.audades

otsviil.udega. Se

õlb pärineda XI

säil.unud o a l

saj. keskel •

=,;;;;,;;;;;,r
..e.-J.-.· on .maaki i st osalt krohvi tud
tud kaasaega
ku.J.t U.mber

dahoonetest

eintega ehi tu s, mis kae-

viilkatuaega (katteks plekk). Hoone on uJ. tu 11bitatlld, ku.id al.@le ehi us

õis pärined

XIX saj.

l.õpust.
a.i andushoone, .mille t säilunud osa ei

õimal.da hoone aJ.gset

üle annet Jlläärata. Algsed on tema seinad - need on laotud
kividest, .mille
ihedaJ.

ahed laialt krohvitud ning kroh

aa-

dekoreeritud

kivikildlldega. Võib ol.la XIX saj. keskpaiga ehitus.

Park ei ole suur, kuid mitmeosaJ.ine. Peahoone ees on puudest

ja teedest liigendam
t s va1d kohati

a ringte ga piiritl.etud väli, t ed ääri
....

irelihekk. Suurem v ba pl.aneeringuga puiatu

on sissesõiduteel enne peahoonet.

ee puiotu l.iitub peahoone

ü.he otsaf asaadiga, teine otsd'asaaad on maastikku ava wi,

sest hoone ta a ja külj 1 on or{lJ.l l.askuva reljeefi tõttu hea
va de

aa tikku.

on siin ainult

ed

ei ol.e sul.e ud ka pur

puttdega

eid

a ääres ja väheste vabade gruppidena oru ääre

peahoon

t g • Pargis do.mineerib

nlll.gi {hilisemad) ning

aher,

ammi, neistüks väg

, j alalt e, on k

põli pu.u..

Par · eeisw1d on rahu.ldav, kohati aga h lb, lõhestatud jÜhu li-

ke teedeg ,

õsastunud.

ülastatud ja pildist tud l97l.a •

...

>

( illist:fer). ·Kirikumõis.

39. PILl

Kõo Ir/n, Kõo kolhoos (Pilistver

kihelkond).

Peahoone on hävinud, ta varises lõplikult 196o.aastate lõpul.
oon

oli suurem ühekordne lakatubadega puithoone, esiküljel
einal olid

liige datud kiilgrisaliidiga.
dega.

oone lai peatrepp

ääristatud 1

ooderdatud rõhtlauda-

sus risaliidi sie küljel ning oli

a, astmelise kiviäärisoga. Osa hoonest oli kel-

lerdatud. • a võis pärineda XIX saj. II poolest, kuigi ehituses
võis olla ka vanemaid ehitusosi.
Kõrvalhooneid peahoone juures ei ole säilwtud. Lähedal asuva
kalmistu kõrval on suur rehehoone, mis ehitatud ma - ja paekivist segalao a mUüridega, algselt krohvitud selliselt, et maakivid

põscd on krohvipinrial.

varasem oli aga kelpkatus.

oonet katab k asaegne Viilko us,

oone

sifassaadil on ulualune, mil-

le räästast kanna ad kaks krobvi tud limarsammast, .mis ülalpool
ah

evad, omavad lihtsa baasi.

petilt,

..oone ühe

peolviilus on väike

illes raidkivi ehi ttlsdaatu.miga 185 •• a. Raidki i ääri -

av s in ap ind krohvi tud paksema kihiga ning selles pe tiku külge
del kalts suurt mehefiguuri kivikildudest.
naii aed,

iguu.rid on kohmukad,

eestel põlvpiiksid ning kolmnurkaed kübarad.

oone

võib tegelikult olla vanem, XIX saj. I ve randi ehitus, sest
petik oli aJ. selt ilmselt

iilt1aken, kuhn raidkivi paigu.t tud

hiljem.
Park on väike, vabakuj ul.ine, väheste hajusa .. e puudega ning air l.irü.hmode a lamedal kõrgendikul. Val.i tsev

tammed. Peahoone

tagakfiljel oli avar aed. Purk on maha jäetud ja hääbuv.

Külastatud

-..

~iimati

197l.a., pildiata ud 1966. ja 197l.a.

40. PIRlllAS'lU mõis ( Pirmast) . Kõrval.mõis, kuulus Holstre riigimõisa juurde .
( Pais tu kihelkond)

Ülevaa e koostaja käsutuses olnud puudulik kaardimaterjal
võimalda mõisasildamiku (müiidud taludeks 1912. a. ) asukohta

määrata.

1

1..

l

I

41. POLLI mõis ( Pollenhof). Rü.ütli.mõis.
Polli

~n,

Peahoone on

6

Polli Katsebaas (Karksi kihelkond).

nur kahekordne kivihoone, mis mõningate Umber hi-

tuetega kaasajal on omandanud algaest lihtsama ilme. Hoone on
kaetud lameda kelpkatu.sega, katteks plekk. Omab eenduva ja profiJ.eeri tUd räästakarniisi. Hoone vanema osa moodustab keskne
liigendamata korpus, millele pikendusena liide ud mõlemile tiivale põhihoonest
vad tagasi nii

ähe ki samai ühepikkaaed ehi tuseä, mis astuaanteepoolses kui pargipoolses fassaadis.

a-

jandushoonete poolsele hoone otsafassaadile on ehitatud omakorda vühe ki sam pikendus,. mis lõpetatud 7-tahulisena.
asetatu.d suure pargi suht s nii, e

oone on

polU.gonaalne osa jääb majan

dushoovile orienteeritud fassaadiks, peasissepääs asub pargipoolses kiil fassaadis ning teine parempoolne otsa:fassaad on
taas orienteeritud ühele pargi kujunduslikule teljele.

eskse

korpuse akn d on rühmi tatud kolme- ja k:iliekaupa, liide tud pikendustel on

ahed ülesuguaed, polUgonaalses osas on aken või

petikaken igas tahus. Aknad on keskmise suurusega nin

6-ruu.du.-

liaed, asetsevad rang lt kohakuti, nende all soklikorruse aknad. Esimese korruse aknad on teistest vähe kõrge ad. Põhikorpu.se seinapinn d on liigendamata, liidetud hoonetiibadel on
eime e korrus

akende kohal

v~ikesed

nelinurkaed petikud. Kõige

rikkaliku.m.aJ. t on liigendatud poliigonaalne väljaehi tus. Tema
,
korruste vahel kulgeb lai, eenduv ja profileeritud vahevöö.
Alumise korruse aknad on kõrge kaarega, nad on asetatud samuti
kõrge kaarega suurde, lamedasse petikusse. Akna all on veel kit
aas n linurkne petik. Teise korruse aknad on nelinurkaed ning
need on asetatud suurdie nelinu.rksetess

petikutesse,

ille iila-

äär kujandatud ümarkaarelise friisina. Petikute ääred kujutavad

tahkude nurkadel liseenilaadseid vertikaalseid Vöösid. Sellele
hoonele on liidetud väike väljaehi us maanteepoolsele fassaadi-

1 ,

is omab lameda kelpk

du.v, profileeritu. d, rääst

u.ae.

lle

l rääe

all on üm kaar lin

arniis on een~riia.

Ioo e

nurgad ja seinad on liigenda ud lamedate liseenidega.
ioone par

ne

p

kon

poola 1

kõrge~

peauks le on

tte ehitatu.d u ar 1

soklil. Palkonit kata

puittaipadel

ti-

toetuv la

me katus, viimane oli var aemalt teise korruse rõduks, ku

hoo-

ne keskt ljel paikneb uks-aken •• ii palkoni rinnatis ku.i räästad ei ol

säilunud algsel kujul. .. gne on vaid hoone peauks,

mis on rikkalikult lii endatud tallveldisega eklektilises la
kahepoolne tlks vaJ.gmikuga.

is

oone maanteepools el faasaadU on

amut1 kesktelj 1 lahtine puitp

kon. See on lahendatud piki

seinapinda ki·tsa ehitusena, mille keskel eendub tugev

t 5-ta-

huline keskooa. Palkon on kaetud plekk-katteg a kelpkatuse a,
millel väga rikkal1ku kujundasega räästakarnii s: on profileeritud Vööd, hammaslõige,

hispitsiga kaetud Vöö.

äästast toeta-

vad 12 saledat pui ttulpa, mis kujundatud kapi teeli ja

aasiga,

keskelt tüvi paisutusega. fulpade tugikäppi asendavad 2Zuursed
taimornamend iga kattelauad, mis
kas teraV- VÕi

Um~kuareliai

oodu.stavad sammaste vahele

arkaade.

innatis on samuti ozuur-

ne, ku.n kujundid moenutavad ball11str id.

ogu ehi u.s on tõs e-

tud neljatahulis tele telliskivitul padele.
Hoone parki suunatud otsaf saaadi kujundanud ehitusosades
ei ole midagi säilunud.

uwnid hoonea on anfila.adsed. Vanemal

korpusel on katusel sammeetrilis elt kolm suurt korstnapiipu ,
millel vahevööd ja karniisid.
Seega võib peahoonet lugeda põhiosas lihtsaks klassiteistlikuke ehituseks XIX saj. I poolest, millele liidetud pikendused samas

tiilis ilmselt sajandi keskel. Palkonid ja poliigo-

naalne pikendua on histori siotlik.ua stiilis ja võivad pärined
juba XIX saj. viimasest

eerandist.

oone on kasutusel keskuse

hoonene ja korteritena, ta on heas seisundis.

~~

Kõr al.hooneid on mõisal erakordselt palju, nai paikn vad sLtur-

tes fwlittsionaalsetes gruppid s pargi äärtel, siseteede ristmikes, orgudos või hajutatult põllul. Otseselt ansamblilist seost
eahoonega ei oma, kuigi mõned esinduslikwmad hooned paiknevad
tema 1 .. eduses ja on pargi plDll.eerin u.ga temaga seotud, asudes
per p ktii

aadetes aktsenteeritud kohades või seotud t ede-

võrguga. Olulis mad on:
it-kuivati on suur telliakivihoone, krohvitud seintega. loonet
katab kõrge laudalusel
on

ilisem

S-kivik~ttega

viilkatus, mille keskosas

uidust pe leehi us viilkatus

all. Selle hari ahtib

põhikorpu e katuseherjaga. Pealeehituse katus on samuti S-kiVikattega, räästad on Uleulatuvad. Katuste liitekohalt tõuseb
mitte kõrge, massiivne neljatahuline kui ati orsten tellistest,
karniiside j

ahevööga. Põhihoonel on räi.:.stakarn11s lai ja sii-

gave profileerineu a, viilukarniis samuti profileeritud, kuid
+

1' e vahevöö.

ki tsam.. Viilu c.ll kulg

all

trigliiü~id

·sifassaadis on karniisi

vööd imiteeriv vöö, mis hoone keskosas taanda-

tud ulual sel moodustab

peak~xniisi

( uidust) ja

elle friisi.

{arniisi toetavad 4 doskauna orderi sammaste ja 2 poolsammast,
kõik puidust. Kapiteelide abakuaed ul .tuvad pnak

ni1s1 all iile

Hoone nurgad, nagu ka 111.ualu.se nur ad, on kujundatud jõt111ste
nurgakvaadri ega. lloone vähe ed aknad on

äikesed, 1

edate

ka~

tega.9 6-ru.u.dulised. K arte a on kaettld ka ulualuse uksed, esifassaadi tiibadel on suured neljakandilised uksed, vooderd tud
diagonaalse lau.distuaeg •
püstlaudistu.sega.

eale hi tu.

on rõhtlaudvoodri a, viil

oonet võib lu. eda · aasitsistliku.s stiilis

ehituseks, te a ehituaae

on da ' eeri ud hoonel: 1835.a. Ei ole

älist tud, et hoone põhiosa o

te .elikLtlt v

em.

uku.ur tema kõrval on nelj tahuliste tellistulpade vahele ehi-

ta ·u.d karkas ile löödu.d azu.urse sõrestikseina a. Hoone on kaetud laastu.katuse a viilkatuaega, mill l ki sad ü.leu.latuvad rääs·

tad. Otsviilud on kae ud a.Zuurse laudistusega, .mis kujundatud
erealiselt ballustraadi .motiiviga. Penni ja viilutipu vahe

mi

kaetud

l~udkattega.

Seda eklektilise käsitlusega ehitust- võib

lugeda viim<::lse sajandivahetuse hoonelcs.
Koertemx..jake - väike telliskivihooneke peahoone kõrval, mis
rahvapärimustea leidis teatava aja kasutamist koertemajana.
Hoone on pahta vuu i a t lliste t seintega, mis liigendatud

nurkadel nargapil·stritaga. Ka nend

pinnad lamedate petikQtega

·ab laastu.kattega viilk .•.:tus, mille Viil on kaetud tor-

I oonet k

lauaga, kujwldatud 8Zuurse ehispi tsiga, motiiviks laine. Viihisvöö koonusekujuliste konsoolidega ja kaartega. Hääs-

lu all
tast

.., uJ.

listest

~ollistest reljee~ne

L

t

vöö.

~v~d

ille keskel rombikuj t.J.

on kaetud Ulal murtud

, .mille allapööratud nurkadel konsoolid. Akende all

f".rontooni
}

al ü.mbri tseb hoonet lai vöö,

eenduv karniis, mis samuti toeta ud konsoolidele. Akenie alused
seinapinnc.d liigendatud.

iilus vaike ilmargune aken, mis iimbri t-

setu.d laia e .ndu.va tellisäärise ga. IIoo.net võib lu.geda XIX saj.

IV

veerand~

histori ·sis likus siilis ehituseks.

Kelder peahoone läheduses pooleldi maapealne, ümmargune maaki-

vist ehitus, millel sissepääsuks väike

väljaehit~s.

Seinad kroh

vimata.. Katus on laastu.kattega, koontlsekujulin , sissepääsul

eldri uks lamed

Viilkatus.

kaarega. Hoone võib pärineda XIX

s j. I I poole keskelt.
Laudad moodustavad suure, kompaktse ehitu.sterü.bma, kus laudad,

tallid, kUünid, meierei, elamud jms.

l~sambel

on

re~laarse

planeeringuga.

'U.miku moodustavad paralleelselt sisehoovi kül-

gedela ase

kaks st1urt maakivist

tu.

tud lõhutud

ga. Avail

aal:..ividest

laudahoo.net. Hooned on lao

uhta vua.giga, kv ali tee ts miiiiri tebnik

kü.lj ed ja karniisid on telliste st. Hooneid ka avad

väga kõrged

iilkatused, üks veel S-kivil'Lattega, teisel uus

vormikivikate.

Räästa~

ja viilukarniio1d on 1

ad, astmelia

profileeringuga ja hammaslõikega, viilus sellele lähedase ku-

jundiea.

iilude all karniis krepitud, Vii1Uäär aga ahispitsi

a katteluuaca. Ktile:fassaadide rääst<:Aka.rniisist ulatuvc.;.d väl·a sarikajal u kandvad taJ.ad, mille otsad, nagu sarikajalad ti

on kWlstiptirasel t tabutud.

1\.Vf:.il om·· v ....d lamed aid

kaari, tellis

äärised on seotud müüridega hambuvate plokkidena. Aknad asuv
ühtlaste vtihedega, on

pu.s

ü.m~aknad.

väike~ed,

6-ruudulised. Viiludes on ti-

Lauda tagaküljel on otsal kõrge maakividega

vood rdatud ramp otse viil.us paikne

suure 1

aukse all, mis

võimaldas veoki tel sõi ta otse lakka ( sellest tingitud massiiv

ne laetalastik). Lautade ots· assaadide joonel tagaküljel
sisehoovi oulgu.v kõrge müür, esiküljel aga kaks suurt väravat,
nende vahel vankri-t~llakuu.r {?).
samas laadis ja

puht

m~terjalis

iimane kujundatud U.ldisel t

eelmiste hoonetega. Viilud vaid

vuuGig3 tellistest, karniis otsR- ja välisküljel, hoovi

küljel lih su.statu.m. Välisfassaadis on kolm suurt ka.arave4 a

ust kalaoabamustris laudistusega. Iooviväraved on müiiris suu-

red, kaotud lameda kaarega, .milles luku.kivi.

üiiris on ka vü1

ke jaJ.gvärav. Vära aava tellistest seotud m akivimü.üri a ham-

buvate plokkidena.

~dü~

nii sisehoovi tagaküljel kui ee

ser-

vsJ., samuti •äravaid katvad kõrged ehisseinad on kaet d l ia
karniisig, milles nurgati as.tatud tellistest mitmerealin
vöö.

1üüre

k~tab

S-kivi. Sisehoovi keskel on risti laudahoone

ü.laosa ja viilud

tele su.u.r küiin (?), mille seinte alaosa Jao ud lõhutud ma
vid st,

tab väga kõrge ja

tellistest puh"ta

.madal~~e

la

uu iga. Hoonet ka-

uvate räästastega viilkatus

(katteks sterni i t), millel üh... s vi ilu

nu a, teises kits

1-

ka tu.se äär kattub sei-

laurlkarniis. Hoonel on otstel suured, kõr

<Je kaare u ....vad ja vij.lus ümaralmad.
Ko~

kirjeldatud elitustekompl ks on tõenäoliselt ühest

•

perioodist, nimelt viimase saj andivahetuse piirest. Hooned on
hi toritsistliku s
ali~s~jamaja

~tiilis.

on ühekordne krohvitud kivihoone, mis kaetud

-ki ika teg· viilka usega, millel kit ad profileeritu d
j

rääst~

viilukurniis id. Viilu all lai, l&.me vahevöõ. Hoone akn· d ei

ole suured, 6-ruudulised . On k

Uhepoolseid, 3-ruuduliai. Vii-

lus väike i.imm> aken. Hoone otsal ellektilist laadi väike laht in
palko

~

m"lle laastuka·tteg a viilk·- 11st toeta ad 4 paari ti ase-

a · ud pui tulpa kcmdi tud s rva.dega.

ors

ad on rikkal.ikul t lm-

jundatud võöde ja karniisideg . loonet võib lugeda XIX saj. II
~oole

kes clt pär

uks ehi tu s k ,

~is

hiljem omandanud paJ.ko-

ni jms.
~öliste ma~

on suur L-tähe kujuline kivihoone, millest kõrge

ehi tis näib van

ana. Hooned on krohvi tud sein te ga, kaetud viil!

katustega, ühel alles S-ki i kate, teisel asendatUd eterniidige

Kõrgem hoone omab lakat11be, mis omavad aknaid katusel ja otsiilude •

anemal boonel on suu.red, mõnes fassaadi s ühtlaselt

asetatud aknad ( p11udu a.id asend avad petikaknad). Aknad on C-

ruudulised, ühes aknavahes on segm ntaken. Põhihoonele liidetud

uuem. ehitustiib omab väiksemaid, 6-ruudulisi &knaid, mis sumuti
Uhtlaste vahe ega. Otsviilus on s llel hoonel pennid ja viilu-

ttipu vahe lQldk::..ttega ja cenda'tud. Hoone vanem osa Võib pärineda XI

s~j.

ke kelt, lii e sajnn i II poole keskelt Või lõpa-

veerandist.
eierei on

~ike

ki ihoone,

k~a

ajsl täies

latuces ü ber ehi-

tat d •
.un .. tn ike maja ( ? ) on väike tellis e s , puh

uugig

hoone.

iilkatus on s-kivikatteg a, millel üleulatuvDd räästad. "eil
on räästa- j

iiluka.rniisi d lai

, profileeri tud ja hammas-

lõikega. Viilu all on lai vahe öö, mill.es koonusekujlll .ised

melise d konsoo lid. Vöö d on ka &k:nalaa ad e joonel ja soklij oonel ••• oo e nw."

on laiade nurgap ilastri tega, millel vahevö öd

ja hamma olõikag a kapi teel.

vad on äiirista tud eenduv a e tellia

kiviäär i;;;. e a, mis all toetatu d kon...:. oolikes tele, ü.lal kaetud

kõrge k arsillu sega ja ka:JXfr ontoon iga, mille otsad samuti toetatud konuo olikest ele. 'rontoo nides on tallist est hamma slõige.
~

d on

kolmepool~cd.

Hoonet on ACCS

~al

rekons trueeri tud

( pc _ eehi tus, kiimim ü.üri tud aV'""sid j .ms.). lüt;; e ehi tu. s on historits istliku s stiilis , kuulud es sajand ivahetu se piirkon da.
Ait-ku iva i on suur lõhutu d .w. a- ja. tel.lisk iVist krohvi mata

sein ega massii vue ehitus , m:&.s kae ~..u..
v~il.katusega.

kõ.r·ge, S-kivik attega.

ellel Kälgfa saaadi des lai profile eritu.d tellia -

ki ikarni is, kus hammas lõJ.ge.

arniis viilwi e aJ.l krepi tud.

Ileone nu.rgad on tellis te s laiade .nu.rga liseeni dega. Ehi tu.se
esif'as saadi aknad o.n suured , 8-ru.ud ulised ja kaetud lameda
kaarei lluseg a. Akna
kva.adr i tena..

uksed,

~·is

ellisää risad eenduv ad ja on kujund atud

amalaa dsal t on ääris atud suured nelinu rkaed
d on seejuu res ustel krobvi tud. Otsafa ssaadis tõu-

seb viilu all kõrge maakiv ide ·a vooder datud ramp. "ellis test
otsvii lus suu.r viilutl. ks kõrge kaare ga ja kala.sa bamc.s tris l··udit
tusegu . Ust ääristu vad väikes ed lameda kaureg a 6-ruuu dulio d
aknad. Hoo et võib lu .,eda s' · andiva hetno- ebitu.s eks •

........= ..........="""""' or.

väih~

ehi tu.skom,r;lel s, kuJ1

kt.tulub aednik u ela.mu,

abiehi tused ;ja kõrge telliak i vi .mü.üri a piirat.u d si"'eho ov, kuhu pääseb kõrge v:·r·-va k·lldu. Ua'lln. on ellist est uhta vungiga ebi tus, mis kaetud S-kivi k· tteg_ viil

rää t - j

viiluka ..rni ·sid,

is

~atusega.

:co :leeri tud.

ellel 1 iad

äi.i.sta Ka:rnii s

on laiem j· kuju.n.d atad hmnma slõilceg a ning nurget i asetatu d tellistea fööna, mis kulgeb ka viilu. all. Viilur äästas kujunda ·tud

ehispi taiga

attelat aga, viimvn e sarikap aar viilus pennig a ava-

tud, pennip ealne kol.mnu rk laud is ta u.d. Hoone omab kahe- ja ilhe-

pool

.a väikseid aknt::J.". Otad'&sm..:.ad is äärist :vz;d u.st rombikuju.-

lised 4- uudulised aknrt E.:sed.

iilus on nelinurkne 9-ru.uduline

ak n, mille ke kmi~e raudurea kohal

egmentava.

ja kõree vr·rav kaetud w-ki viga, müi.iril

l~i

a piirde.mü.ür

astmeline karniis.

h1 tu s Võib ·Lervikuna pärineda s· j ndivahetusel t.

hoone o ... s el.
:luri;~ti.st

a

i ius t katb.b S-kivikut ~ega viilkatu.s, millel vii -

~~rist e

ud ehispi tsi a.

"ii

oed serikapaurid viiludee

koou pe.rmigu avatud, pennipecl.ne kolmnurk
eendu.v
ku.~,

u.t 1

u ia·Lusega.

mille v .. .led

iilu tipus kae ud

oone sein"<l on ehi·tatud vahvärksõre;s 1.i-

kiiüeLul voo:lrilc..udad eg8. kas

horisontae~selt

( konkosas), vertika2J.sel" t või di .... gonaaJ..sal t. Vertikaal.ne on ots-

viilu l.au istus, .mille otsad kujUl datu.d vlilu all ehispitsina.
Aknud o . . kõr ed ja ki taad,
su.ru.~

lahti e pol.kon, mille

l:

-ruudulised. Hoone otsefassaadi s

-lrivik..:.ttega Viilkatuse ü.l.eulutuva.d

räästcd samuti ehispitsiga, viil

üstlaudadega ,

-~le

alläär

eh1soi tsinu. Ka 1.1st katwavad s al d ad Plli ~. ·tillbad, millel ü.l 1
tugikäppi a;;:; ~n avod

rinn'

i~

o.m

tus 1 omab

u

uurscd kolmnur ad.

Fos~dclevaheline

a.Zu.urne

ballus ritel.e lälledast motiivi. Korsten hoone ka-

r~alilru.l

Hoonet võib lu€)eda

karn · i·?ideca ja vööaega kujundatud pi:.tpu.

huv~ tavalcs

hist ori. tsi ... tliku.ks ehi tu seks

saj. algusest.
Rehi on
-kattega

oL1

·r krohvi

~ta f:l

i'~hoonc,

mis kaetud kõrge S-kivi-

viilkutusegu , sellel üleulatuvad kitsad räästad. Hoone

keskele on ehitatud j u.urdeehi 1..1.sena väilte kdtteruum, samuti
viilkatuse cll.

ellel kõrv:e, neljatahulin e telliskiviko rsten,

millel vahcvööd, karniioid. Hoone võib
le

pärined~

XIX saj. II poo-

eskel t.

_ill. on pikk segaehi tu s, .Lllille sei.r. te t 2/3 kz·ohvi tud, kivist,
iil oaa aea :r.ic:tnurgasa iimarP<:l·i.de~t. I oonet l·e.t ...b kõrge la::..stu.-

kattega viilkatus , millel külgfassa adides laiade, lih s te laud
karniiside r;a •

i tus võib pärineda viimasel t saj ondivuhe.tu sel t.

._;)J.n{!V<.lbrik on su.ur ju liigen atu
osul t kaheleo Jne.

aJ.

e ilm.e o

k.roh --; . a

oonot

korduv

a··ilitsnud .mõn d te
aakivideo t hooned,

tega, millel lihts·
lised.

~~ eiL~

kivih one, :mis osalt Uhe,

l~udkar

gu lii

t re onstrueex itud,
v~

osad.

.eed on

ud S-kivikat tega Viilkatus -

uC

iisid. Aknud on väikesed, 6-ruudu-

hooneist järeldub, et ulgne viiluvabr ik oli XIX

saj. I I pool· ke kpui u ehitQs, mi a hiljem pide·alt rekonstru e
r i ti. Omup är<llle
~

Se

ill!lsel t ..

~

saj. clg sest pärinev kõrge k r -

omub all mussiivse nelj t

~ulis

sokli, mis laotud lõ-

hu. tud, nur!::!; del ka pu.htal t tabu t.ud n aakivid eet. Sokli

tU~osc:.4

puhta ruugi•.,a tellisten t, .. ralda:nas hamob.slõi .kega Val: Vöö..
kel lõpeb v:.i. "7a lui· ja tu.ge alt

~en

p:r ofil ~ering. Soklil t tõiÄ.seb kõr ·a nelj ata.huline

kiviko

~tcn,

mi

datud .nii, e

ül(;,l ahena'b.

korstna .nu.rgad

ok-

uva karniisi .a, millel

w.elin

-~

on

~-

t-

llis-

ors na pinne1d on kõi.'gele lii

n-

eenuto;..vad nu.rgE.llise ene. :Z:orste.n

lõp b ki· s· vahevöö ga ja sokljk· rniisi meenu:tava laia karniisig
lill(?)~].

B vi"l'laVebr iku juures on kaheooali.." le ehitus (reljee-

fi tõttu.). Alumine hoone on lõhutud

Hoone on k etud
räästad.

D-kivika~tega

aakivides t, krohvimat a.

iilkatuse a, millel alaulatuv ad

iilud kaettld lainemati ivi a ehialauag a. Avad on '"äris-

tatud tellJ.stc co

hcubuvc.te plo.kkiden a, avad kaetud lameda kaa-

kitsad, 6-ruuduli sed, otaviilu tipus on rombi-

e al asu
tea

puht a

:uu.n

o s~! O

XI

uv_ i e, käetud samu ·i

iilkatus

kor d· b olu.mi < t hoonet • ....:.si.men

oone osa

n tellis

-:, kattek

plakk.

n int võib Pärineda

sa.j. Il voole keskelt, teine s Djand1vah etus lt.

-eeiv- s-· hoo etc

~o ~ pl~ks

n võrdl misi

s~ur,

kordt1Val t, eelkõige kod enlikul perio dil iimb r

kuid
hi a ud.

.neis
a

v e sk

o on L on u.la u slikull;
osall.sel"~

maaki iehi vilS,

u.ud e t.u.d •

e s · p hihoo.ne o.n stlu.r

krohvi tu.d. seint

a . · oonet katab kõrge

S-kivi at . . cga poollc:o.tu.s, .millel lirr*· sad läU. z.a.rniisid.

on hilisemaid pu.idu.st peQleehitusi, on k
'iilka u. ega. kae ud ärKol. Põhihoone

j ·

oonel

u.l -taladele ehi atu.d
õib pärinad

s j .

kes""el t.
etni.ke ~!am~ (?) pargis on väike
ga.

hoo~1et

elliski ihaone .Pu.h a vtlugi-

katab lame viilJ:ta: us, katteks S-ki·vi.

räästokarniisl.d on lai
lõike a.. Viilu all o

~

astmelise pro.fl.learinguga ja hamma s-

raas tan:

.

n.iis krepi ttld ning see on o .;;Ja-

fassaad·ks k junda u.d koonu.saku.juliste

oone nux

~~trnelist

urgaliseenidega.

on laiade

~d

iilu- ja

Akn~d

ons olJ.dega.

ja uksed on

ääristatud eenduvate tellisää!'istega ( otsa:t"assaadis on k

pool ust .etikakn d). Akende all on eendu a äärisaga
·ud nelinu.rksed petikud,

tipus

e.r...de kohal k

t'rontoonid,

el

liiee~d-

ill

ell· ste st rist. Ukse kohal o tsafaasa' dia on mu.rtud :f'ron-

toon. mi.Ll 1 h
kordav Jcaar.

aslõige • .:bron oonil omakorda a.knafrontooni

oone sok.kel on lao ·ud lõhutud mt:takivid ... st.

i-

tuat tuleb 1· goda histori t~istJ.ikus stiilis hooneks rw.ja.t'ldi

cll~

tuse piiri"" t.
Aednl.KUm ja

sUUl.. e

viljapUUb.ias) on keskm·se suuru.se a puhtu

vuugiga telliskivinoone, lliis

ucl1el k. sad ,
vöö,

üleulat~;.

. · s ül et;.;b ka Jwor.t.

lioo.nt.

- ::d o . . ühtlas e

on 4-:ru.

.ruu tud g· r

.....

võ i..,

rt.:...:.;;~tul.

nu.r:~i

t •i

stil::.

,~_~ar·ined.a

~-ki~ikü

äti.st

tega viilka u ega.

all kul · eb kitsas

!Dl·u.ndavuid laiu nurgapilac troid

ahe d e;D., k itsso., 6-ru du.liH

line :r:o bi uj , i..t1e czon.

t...ilte kL si ud puit

10 on

ad

· e~ud

ei' enda,

ill 1

-es.uk~~

iilus

ca on esif's s .... cliL
_ setc erisutl.! u •

er"' .. du. kt..etud viill a uo .ga, katt ~ka la st

· : u· j. lõpu:::. t , veran.da

s j. algu...,c t.

::· u.gele

1

,t<stikku. 'P 1.2' .:.,i põhi tu

tas meli."elL

G... ~uph·

_itnd

u moodustab suur ja

lan eritud Vt..bakuju.li.n
1

t. Pcrk 0:::1r-b k ·a
eah one kesl" eljelt

parlt. mille autoriks

.

~uj ununslj.!ticu.

telge: tik·> on ori en tee

kohalt

eauks

õrge-

gis~eavikku

n . pe hoone o sa:fassaad i l võrdlemisi järsult langevale
a· aale ja 1 aisj~i.rvele allos s.

teiargi-

!õ emil teljel on välj Uku te ri-

dav b·kujtüise ··är:isega, neist pa s'ärvele suunaud vü.lj k
f3V

,

*

r gi süg_ Vl sse suuna tu. el sule tu.m, lii ren ~ a ud ii .. s il -

.uudeba jr: pulderülmc.<aege.
kb lii e
t~u

r~.~.õlemad

väljakud on piiratud, osalt

de ud, ringteed ega. Sele:,epiiri lise.ma:'b ringteed ku.j u-

tee peahoone ja majandushoonet

semailn:elisemaid

puuder~da.

v~hemikus,

kus ka rebulaar-

luu p:;re;i_tJ. · st1~ on suurtest ühelii

.rrilistest, 1 UJ.d üksteise su.h es võxa. lrujul t j e vär·Vilt kontrastset4?s rUhmudes:
V&her-t~-o

t·

(valitsev .. uuliik par;:i ) - lehis,

ueri nulud, kask- amm jne. üksikpuud on

äärtel või valjakutel

akts~teerituu

välj~kute

neile neutraalse või

kontrastoo foonig•. Palju on kasu -btud kõige er·ne ' aid deko rutiivoõõa~i~,

~ci.nll

med

aid ja kõrgeid.

( ·r·l 'tlttu, ·~irelid, ja .mii 1).

Viim~sed

katavad peahoone

) ahoone · ü.u1n.·i tseb l'ing-

tee, cille ääres keraJ Ll t t>iJga"tiuä elupuid ( esifassaad is) .. Hoon e is

asub Pc rgi.. äarel, te ". eraldab ma an teest .k..i tsets halj ~s-

aL... , kuhu. ... ' neb veran
k e tllct .. ihedc•

nin

a~

alusmets

tamm, ..,aor, pärn, kuas.k.
vär~v

woodustavad

· looduslähedasema pu.istu.

, mis on puhtal

suured ja vdik sed

re s onu.rem8 · .1 kuu idel on se:cv-

ku... i

:td.

eldu.misi,
l

~

dustab lc::-;;rnij s1, millel pü.t>amids ln8 kattekivi.

on
'

~.

1 iaks sokliks.

se ehi tu. teks.

-~

1aan t el on pargi Piires all ed.

õrGed gr· ii . samb

sr~~iidikuupidest

tud

Pe , i i.iärealad un järau relj ee:fi 0 a

ahu-

usjuu-

ine pl· at
~

u.mine

är-:tvt tulpi võib luETeda XX saj. v

a-

oo-

pl~at

.et -

P

imetsai1meli s-d on metsad jõeorus ja

lastel, mis

t~iendav~d

istuta ud suurem

~

p~isjär

ede kal -

parki. Bõldudel on K kai mõisa suQn s

eme tsakvc.o:r.tal.

Pa't't:i s isWld on 'tuumikus väg-:l hea, teda on pidevalt

tüiend·

'tUd .

..

ärealadel seisund rahuldav.

IDilastatud viimati 1976 • • , pildis·atud 1968 . ja 197o. a.

42.
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k/n,

Hallis

( Al t-:Bor.n u sen) • Rüü. tlimõ i s •

elliste sovhoos ( alliste kihelko nd).

eahoone on hävinud ,

e

as~

on

äilunud r1ismed , millest veran-

dat k sutati 1968.a. veel ümbereh itatud kujul elamuks . Säilunud varemei s selgub, et hoone oli keSkmis e suuruseg a ühekord n

telliskiv ihoone puhta vuugiga , mille sisekül jel oli anem
puitsein . Hoone keskel on sellest hoonest säilunud maakivi dest

l otud mantel orsten, mille koonilin e ülaosa oli elliste st.
Hoone seinapil lnad on rikkalikul~ ll.igend atud. Kõrgel aoklil on
lai profile eri ud simss, millel

tõusevad akendev ahelised paa-

rispila trid. renae baasid on nurgeti a eta ud telliste st. Räästakarni is on lai, profile ri ud ning omab hammasl õike. S a
kord avad pilastr i te kapi teelid.

ääa akarnii si all kulgeb ki t-

s as profilee ritud vöö, mis ületab k

pilastr ite pindu. Kivisei -

n· taGa on näha veel vana palkhoon e profilee ritud pui karniis
fragmen te. Hoone aknad on suure , kaetud lamedate kaarteg a,
E-ruudu lised. Sokliakn ·
esikülj el on

omavad samuti lamedaid kaari. Hoone

uur puit veranda , mille üleserv as seinad kae ud

e ispi siga. Veranda t katab lame Viilk-tu s üleulatu vate räästas tega, mill hari krepitud ja tõstetud . ~ee osa samuti kaetud
viilkatu aeg • .... ataste ü.la.serv on kae ud a.Zuurse ehispits iga.
Viilus on suur ümarake n kiirteku julise ra
aken on ··äris atud (oa

t klaa

siga. V randa akn

oonutatu d.

~eega

võib peahoOl e

seks, mis on XI
l.iku kivivoo drig
menteer i

ud

on

ka.

lugeda

saj. II pool.

· stikuga , kusjuur es

al ) aZu.urse pui tehisp1 -

III saj. II poole puitehi ti-

õptü ü...mb1,i s

ud histori tsist-

ja varustat ud samas stiil.is rikkalik ult orna-

pui tverand a a.

Kõrvalh ooneid on keskmis el arvul, ne:...d paikneva d võrdlem isi haj ali, enamik varemei s • .Ansamb lit ei moodust a. Olulisem ad on:

1/.o
Kuivati-e lam
li

ee suurusega

i i ""ü.ridega, vii

el

krohvim~

os- s.

oone

· m

i i- ja tel-

k

sein es

t::4

kõrgem poolk 1 katus, katteke S-kivi. KUlgfassa adides ja·pool-

viilu kelbakolm nur a all on lai puidust profileer itud karniis,
mis peolviilu all
epi ud. o e ots ass~~di
.1 kolme ar kaadiga kaeristu, milla kõrged krared
karu a.

ell"stest , kaarte-

toet·v d lihtsa ele neljutahu listele

tele.

m~d.W.atele

sammas-

hoone nu.r ad on laotud tellistes t hambuvate plokkiden a.

oolviilus oleyhken, e
Qeu.

l~o~ud

I o

u ti elan u akn cd on väi \.e oed, 6-ruuduli -

:.:rin 'a XI.A.

õi

j . I

J:'

oo le lo p st või saj undi

ke kel·.

J t on m

ivist krolrvi ata ehi us, .mida.

poolkelpk~ Uo.

on

· 4-;l*

el. ol on lri k

lai ulualu.ne, mille

u

-kivikattc ga

lau~ku

oone keskosas

äd.s ast kann ....vad kaks kabeksa-

tahu iot lroh itud sc mast, millel äl 1 k pite 1 puudub, on vaid
kitsa.... öö.
se
uu
ustr~s laudistus e a.

Hoone võib pärineda eelmise ehituse a samust perioodis t.
=~--.-al=l (?)

0.1

suur kr oh imata, lõ

ud .W.ä.akivide s

ehi us,

millel avade külged-el, karniisis ja nurkadel kasutatud tellist,

viimasel ha.muuvate plokkiden a. Hoone oli kaetud väga kõrge viil-

katu eg(;l.,

ille all oli kõi·ge lakaru.

eternii k<;ttus ga.
viilus, k s · g

•

.1:

ü.ü~

<;4-senda ud 1

äästa..ltar. niisid on kitsad,
iil

i

p lõ

et

d kol

eda

,..t elised. Sama

liid

viiJ. torni-

keuega. Ne d nelj u.tahulise d tornikeaed on petiku ega liigend atud pindadega , keskmine torn teistest kõ gem. Tornikest e ülaäär
04

karniisig u, mis nu.kadel

all on viilu

tub ken

ol·l~st~le.

kaks eendu.v(;l.te äär1stega sõõrpetik ut.

omoko d a väga su.u.r 1

ks ·

ted

rni

ste

de all

äär i st vad lakaaknoo. . Aknad

(nagu. ka allpool teised hoone aknad j

uksed) on ääriststud

eenduvate telli ääristega , ülal kaetud lameda kaarega sillusega .
Selle kohal kaarfronto on, millel alla murtud ääred. See histo-

ritsistlikus stiilis hoone võib pärineda XI
di

a ·• IV veeran-

st.

ehi - suur ja erakordselt lai krohvimat!.. maakivihoone, .mistõttu tal on k a vägr cõr e viilka tu s. Sellel külgfassaadides

lilli. sud 1 '"' U karniisid, ot vi iludes on kotu.
atust k

~ää •

sei:a, ga tasa.

ab laa st. Al sed uksed on ääriatat~d osaliselt

li stega,

·lliste~t

line uks asu

el-

on k· avade kõrged kaarsillused. Uus sel-

rele o safa saadia väga kõrge viila all. Hoone

ühel tiival on vä ke juurdeehitus (hilisem) kütteruumile krohvima+~

maakividest ja

hoone

~tus

s.

iilkatuse all.

orsten asub aga rahe-

ee on sale, nelinurkne telliskivikorsten.

võib pärineda XIX

aj. keskelt.
riil;..)~d

hed· ·

i~

u~usvi

=i~

puudcrühm u. h. ti
v

0

lcaugel

oone

maastjk.ku .. le II

tjal :ras e mää.ralia, se

lis e ürgoru .
ari tu

tu on

on jäütmaa. Ka puistu on tõui

1

~~~i

ud
::r i

.1 t raamivad ti-

u
··11, kust va

e

k u 'undust on kaas-

juurviljaaedadeks või
ju.., ·a ud, park on hääbuv.

On riismetena ek ootc: lehiseid, torkav t kuuSkc, Uksikud seeder.männ~1.

Külastatud ja pil ista ud 19 8. a .

"

I

43. PUIATU mõis (Pu.j

R dn

Peahoone on

lr/n,

Pu.iatu. Eriinterna atkooJ. (Kõ u-Viljand i kihelkond).

s~urem

keskel ja osalisel. t
keldri

ko~

-LaPinsky ). Rilii li.mõis.

ühekordne puithoone pealeehitu sega hoone
vä~jaehitatud

hoone ulatuses, mill

lakakorru. sega. Omab ka
aknad avanevad võrdlemis i

kõrges soklis. Hoonet katab seinteat kõrgem poolkelpk atus
(katteks eterniit) , millel kUlgfa~saadidea lai, sügava profileeringug a pui tkarniis, poolviilu. s tileu.latu.v a räästa all aga
on profileeri tl.ld ka.rniis kitsam. Pealeehit us paikneb vaid
hoone esik.U.ljel , te a viilkatus on vähe madal·

põhihoone

katuseha rjast. Ka selle räästaid ja viilu. ääristab profile ritud puitkarni is. Sama on ka viilu. all. Hoone ja pe
nurkadel on nu.rgap1l astrid, mille pinnad k

hituse

elleeritl.l d ning

omavad keskosas p otileeritu d pindadega rombi kujund!. Seinad
on vooderdat ud J.aiade rõhtlauda dega.

oone aknad

n suured,

6-rutldul.i sed, piiratud piirdelau daiega ja ka tud Ulal kitsa
pro.fileer i tud karniisig a. Ka piirdelalld ade keskel on rambikujundid, kUlgmiste piirdelaud ade pinnad on kannellee ri ud.
Põhikorru se aknad asllVad ebakorrap äraselt riihmitatu .lt. Peal. ehl.ttls

ja poolviilu ning katilseakn ad o

põhikorru se akendest

äüse.mad, omavad eelki.rj eldatu. ega analoogil ise ktljundu.se ga
piirdclau du. Poolviilu kaht suurt akent äär1stava d väikesed
4-ruu.du.li sed laka
u.ks-

ad. Pealeehit us

en, mis on äärista

koekel on rõdule avane

d külged J. teravkaar eliste kitsaste,

ühepoolae ta akendega. Pealeehi tuee viilukolmn u.rgas on suur
aegmantak en kiir

kujulise raamistu.s ga. Pealeehit llat äär1sta-

vad kUlgedel koks lakaakent , mUle vä.ljaehit used on kaetud
kõrge kaarega segmentvi iludega, seejuures on Viilud piiratud
eenduva ja pro ·ileeritud viil.u.kar niisiga.

'

'

algselt aäilunud Uks lakaaken,

oone tagakülje l on

is on k -etud kolmnurkv iiluga,

ka see

mab eelkir jelda ud räästa - ja viilu.k arnii i. Teine

lakaak en on kaasaj al olulis elt muudet ud. Pea kõikid e põh1ka rru.se akende all on seklia kas keldria knad VÕi (enamu se ) peikak:na d.
Hoone esifass aadi keskel on kõrge aoklig a palkon , mille
katus pealee hi use rõdu.ks . P alkon on ümbere hi tu.ste tu.lem e 1
oma algse ilme k<;4otanu.d. Alles on lai ja kõrge kivitre pp, mis
äärista tu.d astmel ia massii vse maakiv iäärise ga. Palkon id on
asunu.d ka hoone tagakü ljel fassaa di keskte ljelt mõneVÕrra kõrval viidu.l t, samuti hoone parema l otsafa ssaadi l, kuid ka need
on kaasaj aJ. ümberehJ. tu.steg a oma al.gse ilme kaotan ud. asakpoolse s otsafa ssuadi s on väike väljae hitus viilk tu.se all,
kust viib repp keldri korrus ele.
Hoonet võib lugeda põhios a

nx

saj. I poole ehi useks,

mida saj andi keskel täiend atud või remont idaga muudetud (peale
ehitus , eklek tilist laadi rombid akende piirdel audade l ja pilastri tel jms.). Histor itsistl ikcks tuleks ki lugeda hoone teatavas mõttes astuol ulised akn d: viilus klassi tsistli k segmentak en, katuse aknal barokn e segme ntviil, pealee hituse ust
äär1sta vad teravk aarelis ad aknad.
Hoone on heas seisun dis, kasutu sel kooliho onena.
Kõrval hoonei d on keskm isel hulgal . paljud nei t aga kodanl i ul
perioo dil ulatus likult rekons trueeri tud. argis asuva peahoo nega ansambli~ise~t siduma ta, moodus tavad funkts ionaal seid rüh
m1 sisse

idut e ääres ja pargi serval . Olulise mad on:

~ööliste

on väike ühekor dne puithoo ne lakatub adega hoone
otstel . loonet katab üleula tuvute laiade räästa steea poolke lpkatus (katte ks eterni it). Sein
~gsed

on vooder da ud rõhtlau dadega .

aknad on 6-ruud uliaed , VÕrdle isi suured , kuid ühes ot-

saf'ass aadis on ka ä a väikes ed 4-raud ulised abiruum ide aknad.

- 3 oone keskel on mantelkor sten.

itu.s võib pärineda peahooneg a

pamast perioodis t.
eierei on suurem krobvi.Jna ta maakivieh itus, mille mtiürid laoud suu.rte t klombitud
uugiga. Telliaed

aakiviplo kkideet ja tellistes t puhta

eejuures äär1stava d nurki ja avasid, seo u.d

maakivide ga hambuvate plokkiden a. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus ü.leula tu ate räästaste ga ( kattek
on laudvoodr iga. Hoone keskel

etorni1 t), pool viilud

endub laialt seinapind ning

tema kohale on ehitatud lai peaJ.eehi tu.s, mille kõrge ( põhikorpuse katusest kõrgem) murd-poo lkelpkatus on risti hoone pikitelj le.

ealeehi tu s on puidust, rõh tvoodriga elurllUJ'Ilide osas,

kõrgemal, poolviilu s Piistvoodr iga, mille Uleulatuv äär lihtsa
pui tpi tsi.na. Alakorrus e aknad on väga suured, kaetud lameda
kaa.rega, kusjuures eenduva o a kaksikake n ja 2 ust omavad kaarsilluse s e end uv a ja pr ofileering uga ltlku.ki v1, sillu.se kohal
aga lameda kaarkarn iisi. Akna ruu.dustik on alaosas 8-ru.uduli ne,
millel tila.l avanemata 5-rtllldu.li ne osa. Pealee.hi tu sel on keskel
paa.risake n, äärel harilikud 6-ru.l.lduli sed aknad, mis Ulal kaeud kitsa

imsiga. Poelviilu s on 1

e trapetaik ujuline aken.

eiereil on väga kõrge tel.liat at iimara 15ikega korsten, mil.le
Ulaserv lai, profileer itud karniis. Põhikarpu st võib lugeda XX
saj. algu.se ehi tuseks, peoleehi.t ust aga isegi kodanliku. perioodi alguse ehituseks .
on pikk krohvima a maakivist hoone,
-Laut
tega viilkatus e a. Sellel Qleulatuv ad

mis kaetu.d S-kivikat -

~äästad

ja paatlauda des

otaviil. Katusas lakau.ksed . Hoone VÕib pärineda XIX

aj. II

poole keskelt.
Ait-kuiva ti on massiivne maakiviho one krohvika tteta müUridega ,
mille avad ja nurga.d ääristatud telli te ga puhta vuue,"iga lao ga.
urkadel ja avadel on telliaed ham uvate plokkid na.

si ja

aknaid katab lame

oaraillus. Hoonet katab üleulatuvate rääs-

tastega viilketue (kat eke
saj~

t mii t).

oone võib pärineda

nx

IV veerandist.

Tall (?) on maakivist krohvik tteta v .. ike ehitus, mille o sviilud laot.u.a puhta vuugiga tellistest. Hoonet katab iileulatu ate rääataatega viilkatua (katteks eterniit). Hoone uksed
ja aknad (ka petiku.d) on kaetud lamed
on kahel pool suurt ust ü.mm

kaare ga. Otsafassaad is

gu.sed aknad. Ka otsvillu

eskel

asuva suure lakaukse külgedel on samasugused võrdlemisi suur~d

Umaraknad. Kõik ilmaraknad on ka saj al kinni mU.ü.ri tud.

Hoone võib pärineda XIX
~

s~~

lõpuveerandist.

(?) on väike telliskiviehi tus,

111

mõned seinad ( ü.ka ot-

saf'assaadidest) on puit ahvärgiga ja telliskivitäitega.
on kaetud

-kivikattega

tad. Hoone esiküljel on

oone

iilkatusega, millel iileulatuvad rääsko~

laiuselt konsoolt

adele toetuv

ulualune. Hoone võib pärineda XIX saj. lQpust.
~

on väike, l., 5 ha niL

ku ·una.a ud

segastiilis~

Peahoone

asub lamedal rinnakul, tema ette jääb laskuv v:·ljak, mis lõpeb

abakujuliae kaJ.dajoonega pikliku paisjärve kaldal. Jär-

ves on väikeseid saari, järve taga puudesalu.
väljak on

eahoone esine

äheste, vabalt paiknevate üksikpuudega, rühmad

puuduvad, kuigi puud on Uksteise suhtes kontrastsed: tamm
( põhiliik) - pärn - ku.uek - vaher.: On ka siberi nulgll. Kõned
pu.ud säi.lunu.d mingist vanemast pare:Lst f'ragmentaal.sel t, põhiliselt pärnad. Peahoone

agaküljel on nelinurkne av

p udeta

väli.. loonale on suuna u.d pikk ja sirge sissesõidutee, mis aga

ei orienteeru hoonele, va1d eaiväljakule. ·ee on ääri
pikalt vahtra j- tammealle ga.

t

ederead.

issesõi u.tee

pargi äärealadel on piirike
gu.ses suurem park.me ·tsaoa , istu-

atud puh ttemm:i.ku.na. P
s isUlld on hea, pu.istu j
jad hästi hooldatud.
Kiil· s · atud ja pildiatatud 1971. a.
r.

atud

muru. väl-

)

r.

·· I .mõis ( inigal).

44.

Pärsti

~n,

ü.ütlimõis .
äidis~ovhoos (Viljandi kihelkond ).

Viljan i

ahoone oli keskmise suurusega puithoon , mis lõpliltult vari-

ses 1975.aast ak • lJ70.aast ate aguses oli olles veel pool hoonest. ~ee oli Uhekordne ehitus, kogu ulatus s khllerdat ud.
Hoonet kattis sein est kõrgem poolkelpk atus, nillel oli lai
ning profileer i tud pui karniis kiilgfassa adides ju viilul. Hoone seinad olid vooderdat ud pü.stl· udo.dega,
nu.rgapil astri

ga, mille pinnad liigendat!i .d teravkaar eliste

petikuteg a. Hoo e kit ad,
omasi

õrged aknad olid 6-ruuduli s d ning

ü.lal kitoa pro ilaeritud karniisi.

karniisi

maa

nUl' gad hilisemat e

Samrl~

dse ki ·s

etoaiassa adi lceskel asu.v vcl.gmikug a uks, pool-

viilu keskel asuv kolmepool ega nelinurkn e lukatoa aken ning
seda ääristav

väikes d, nelinurka ed lakuaknak csed. Keldri-

akn&d olid lameda kaarega. liaone võis lugeda XIX saj. I veerandi ehi tuseks.
KõrvaJ.hoo.neid arvultal t, osa neist reastatul t pika esiväljak u
ü.hele äärele, olid

~samblil1selt

seotud peahooneg a. Olulise-

mad on:

!,il on pikk ja maaaiivse te proportsio onidega krohvi.mat a maaki-

viehi us, mis kaetud
S-kivi, millel all

sein~est

~~ua.

kõrgema poolkelpk atusega, kat eks

Külgfassa adidel ja poolviilu kelba-

kolmnurga all on lihtsad tuulekust ilaadsed li:1udkarn iisid. Katusesse on ehitatud hilisem lakaluuk eendu a e rääataate ga
viil.ltktus e all, millel katteks laast.

oone av

on raamitud

tellisteg a, samast materj list on kaaristu hoone ees. See on
pikk, 8 arkaadiga kaetud ulu.alune, mille kaared on kõrged ja

toetu.vad kõrgetel

neljatahu .listele sammastel e.

sifassaad i

äärtel on väikesed, lameda kaa.rega k etud aknad, o safassaad i

A
poolviil.u des aga

ää.r~stavad

sed segmentak nad. Hoone

suurt nelin11rks et lakaust väike-

õib pärineda XIX saj. keskelt või

III veer andist.
Kelder on kuni
l~ohvitu.d

l/3 maapealne , kaetud

m 1 1dk~ttega. Otsasein on

maa- ja telliskiv ist, segmendik ujuline, mille äär

ujundatud tellistes t laia

aat~lise kar~~isiea.

Uks omab la-

meda kaare. F.Jlitus Võib pärincd"" XIX saj. lõpuRt.

uivati-re hi on suux, liigenda ud ja juurdeehi
põllul. T

on kaetUd viilkatus tega, millel ku

vormikivi d ja eternii •

oone kõrgeima o a moo

r healune, .mille aein""d on ehitatud

õrge· e

ki itulpa eg , mille kivide vuhed krohvitu
kivikilllls tikl.lga. Postl.de va.hed ttiidetud
b iljem) ja pastlauda deea.
sal.

risti.

~ee

on m.adal&m lõhutud

~llel

eks s-kivi,
~stab

kõrge

guste .maaja

elli

ekoreeritu d
ega (ilmselt

ehala liituv kütteruQm on tema otmaakivid~st

tus S-kivikat use oll. Hoonel on kõrg

ncv korsten,

stega hoone

krohvim ta. ehi-

nelja ahu.line ülol t ahe-

ööd ja karniisid . Aknad on väikesed, 6-

ruudulise d. Rehe otsale ka ustatud vahekäig

a liidetud mada-

lam kuivatiho one, lõhu u.d maakivist .krohvi.ma ta mü.ü.ridega , ot viil tellistes t, osalt vahvärgig" ".

oone avad on raamitud tel-

ll.stega ja kaetad lameda laareg. A.knud väikesed, E-rl.lwlllli sed
.oone pärineb ilmselt

X saj.

I poole keskelt ja

~õpl.lveeran

dist, viimane näib olevat kü.tter11um , ilmselt sajandi lõp1.1st.
yali tsejam ja on keskmise suu.rusega ühekordne krohvimata . maa-

kiviehitu s lakatubad ega hoone otetel. Hoonet katab s inteet
kt.mi 2 korda kõrgem poolkelpk atus, katteks laast, räästakar -

niisid on kälgfassa adidel ja poolviilll kelbakolm nurga all,
need on lihtsad, laiad laudkarni is1d. Seinte kivide vahed

laialt krohvitud ja väheselt dekoreeri tud kivikildu eg • Avad

on äärista Ud ·tellistee a, on reeglina nelinurks ed, kuid Uks
avadest ka lameda kaarega. Algseid aknaraame keskmise slluru-

- 3 .,..

s g

akendel ei ol

säilunad. Hoone omab

assiivseid proport-

sioone, ta võib pärineda XIX saj. II veerandis •

...e.!! valitsejam aja ja aida vahel o

äikse

maakiviho on , mil-

le alakord on aidaga üheealine krohvimat a maakivieh itQs, millele on hiljem ehitatud teine madal korrus heinte tarbeks
ale.
Selle müürid on külgfassa adides püstlauda dest, ääris atud tellisseinte ga, mis
peale hitusel

endu ad kergelt k nsoolidel . 0 safassaad on

laot~d

klombitud maakivipl okkidest, otsviil

aas

tellistes t puhta vu: giga. Hoonet katab lame la.astu.ka tt ga katus, Uleulatuv ate rä~stastega aid kül ·fassaadid es. Suured, 1 .meda kaarega uksed on ääristatu. d väikeste 6-ruu.dul. iste altend ga, millel samuti lameda kaarega sillused. Hoone vana osa on
aidaga samaealin e, pealeehit us aga pärineb il.mselt XX saj. algus st.

väike krohvitad puithoone , mis algselt oli kaetud poolkelpk atu.sega, nüüd eterniitk attega ja iileu.latuv ate
räästas ga viilkatus ega Oma väikseid 6-ruu.dul isi aknaid.
Hoone võib pärineda
L~d

nx

saj. viima

moodustav ad kolmel

nekomplek si liidetud ho

st veerandis t.

küljelt hooneatat ud sisehoovi ga hooeist. Hooned on siin eri

kõr~sega,

kaetud viilkatua tega, katteks S-kivi, laast ja eterniit. Hooned
on krohvimat a maakivise intega, avad ··ärista~;ud tellisteg a ning
kaetud lameda e kaarte a. Aknad reeglina äär1stava d suuri kaar~si.

Uhel kõige

~ikemal

laudahoon el peale ehitatud teine kor-

ru

heintele. See on puidust sõrestikeh itu.s, kaetud paat oodriga. Hoonekom pleksi on kaasajal rekonstrueeri~d. Ta võib al
selt pärineda

nx

saj. II poole keskelt ku.ni sajandi lõptmi.

- 4 Park on ke k.miee su\lrnsega ning kaheosali ne. Peahoone ees on
väga pikk ja kiillal t ki eas eal.väljak, mis plaanil t ri tkü.lik,
kuid liigendatn d väga stiilselt valitud leht- j
rühmadega vabakuju lisas laadis. Sissesõid utee

okaspnude
sub ühel kül-

jel, kus k.õrvul.l!.o onete front. l.Juu.derühmad ei sul e vaadet
väljakult peaboonel e. Väljakut ühel küljel ääristav pnistu on
aga tiee, iseleerid es

älja põldQ est. Liikidast Valitseva d

kontrasts ed leht- ja okaapuud:

am.m - siberi nu.lg - lehi ed

- pärnoo. Uksi.Y..ult on kl;!. seedermän di.
peahoone
külgedel.

t~gu,

ku~ tu~iko.s

eine pargiosa asub

evetud ehisued, tihe puistn aga

ia kohalt laekub relj eef iiana järsult Baudna iirg-

orgu., mstõttu aia kohul.t on avatud ka kitsalt vaade kwgele
maastikku üle oru . Külgedel on piki oruveeru tihedam puistu,
kus loodu liku kuse, .männi ja saare kõrval tamme ja nulgu,
viimased riihmiti.
tiik, mis hääbunud.

aj

dushoonet e ta a on ka suurem allikae.rgi seisu.nd on väga halb, ta on täiesti

hooldamat a, risuatatu d, osa kopliks kasutatud .

Külastatu d viimati l975 . a . , pildiatatu d 1971. ja 1975 . a .

•

,,

.,.

45. Pi.RsTI .mõis ( eu-Perst).
Pärsti ~n, Viljandi

··u tlimõis •

äidissovhoos, Pärsti 8-kl. kool
(Viljandi kihelkond)

eahoone on suur p ithoone, osalt tihe-, osalt kahekorruseline
ninG omul>

oklikorruse. Hoone omab ltealtoaas pika üheko:ä:"dse

põhilro::opu.aa, millola 7aaaku.l tii'7aJ. liidetud risti piki eljele
ühekor 1e tiibehitus. Sellel lakatuba hoone ots el. Hoone vasakule tiivale sa'nu.ti liidetud risti tiibehi tus, mis kahekordne, omab ka

lak~tube

hoone otstel. Vasakpoolne tiibehitu.s on

kolme akna luiune, paremvoolne aga laiem - 4-le aknale.

oonet

kata ad viilka tu s ed, millel katteks o eal t plekk, osalt eterniit. Räästad on väga laialt üleulatuvad ning dekoreeritud:
külgedel aZUu.rse räästap1 tsiga, viiludes pennist kõrgemal
räästa äärega samasse
t

ta~andisse

eendatud keeruka spiraalidena

põimuva taimornamendiga 8Zuurse ebispitsiga (ei ole säilunu.d
kõikides fassaadides, alles ta akü.ljel}. Räästaid viiludes
toeta ate kansool talade otste kohal ripuvad alla vöödena pikad
a!uurse lõikega dekoratiivsed laaakesed (samuti ei ole kõik
säilu.nu.d). Otsviilu.d on kaetud pUstlaudadega, nende ehispitsiks kujundatud otsad lasllVad põhikorru.ste laiadest laudadest
horisontaalvoodri peal. Hoone tiibebitased on nii esi- kui
taga.i'ass adis ke ... gelt eendatud, nende nu.rgad on kaetud kvaaderlõikeliste kattolaudodega. Hoone aknad on suured, Uhe-, kahe- ja kolmepoolsed, viiluaknad väiksemad, =aamistik vastavalt

3-, 6- ja 9-ruudu.lised. Aknad on ääristutud ki saate piirdela.u.dadega, iilalt k etu.d eend tud karniisiga, .mis dekoreeri tud
iilaää:rel ehi pitsi a. Soklia!mad kõrges krohvi tud seklia on
nelinurksed, enamaa petilru.tena, nad on äärist

u.d lamedate

krobviää.ristega. Aknad kõikidel korras el ei ole reeglipäraste
.....

'

vabedo ga, ka ei

'

sa nud alati kohaku. ti.

peauks on kesk eljel

a esifassaadil asu.v

nihutatu.d v sak.u.le, ta omab val.gmiku

- 2 ning temaga on külge el liidetud Uhepool aed e ikuakna d. Ka
ukse kohal on

endega analoogn e karniia . Uksetah vlid on pseu-

dogooti motiivid ega. Feaukse ees on kõrgel soklil lahtine
terrass, mille ühelt küljelt 1 akub l:i kivitrep p, küljelt
äü.riata t:.d usteelis e rinnati ega. Parema tJ.J.bhoon e k'iljel"t
laskub ühepool ega ukse ees·

samut~

lai kivi r pp. Te a kohal

on uks-ake n, .mille ees kitsas rõdu. Hoone
tiibehi tusel v·:il:c

lcl1 ~.-.1ne

ugalClj el on samal

pa. kon plekk-Jt atte a viilkati. l e all,

mille räästas kujunda t u< hoone katu.ser äästaga analoog ilise
räästa,9 ... tsi a. Osa rut.une 1 oones on • ±'il·
f

saaadi 9e

ltse

koh~otle

sed ( keekoaa s).

t

si

on kaasaja l ehitatud lai k · tnseaken ,

mis rikub hoone tervikli kke, tasakaa lustatud rütmiga masse.
Hoonet tuleb lugeda ilmekak s h1stori tsistlik us stiilis ehi
tuscks, ilmselt

saj. IV veerand ist. Ta on kasu. u.sel kooli-

hoonena ja heas seisW1d is.
Kõr alhoone id on

äga palju, noo paikneva d välj aapool parki,

peahoon ega sidumat ul •

oodu ta ad funktsio naalseid gruppe VÕi

reastuva d maantee le ja aissesõ iduteele . Olulisem ad on:
Töölist maja on pikk

elliskiv ihoone puhta vuugiga . Hoonet ka-

tab viilkatu s (k tteks eternii t), millel lai, profile eri ' ud
viilu- ja räästak arniis. Viilu al.l omab kar
Viilua on hoon l lakauks ,

is ka hammasl õike.

ida kolmel küljel piiravad rombi-

kuj uli sed lakaakn ad. Us tel j a altend el on lameda kaare ga sillused, neaa mUürip:l .nnast kerg lt ee datu.d. Aknad on kitsad, algne
raamist ik 8-ruudu line.

oone võib pärinad

nx

saj. IV veeran-

dist.
it-kuiv ati

(?), mille all on kelder samas hoonete reas. Hoone

on suur maakivi ehitus, millel kivide põsed ulatuvad krohvis t
välja.

ohv on dekoree ritud kivikild udega, kusjuur es neist on

põimitud kõikvõim alikke kujunde id:

s-

ähed, keerukad spiraal id'

- 3 ibud, lilled, rin

d, on ka inimese või inimpea kujutisi.

Hoone on k e ud viilkatus ega, ka teks VOZ'mikivi, r: .. ·stad on
tileul · uvad ning räästa ja

iilll all kulge

ehisVöö, kus karniisi toetava
kon~oolid.

ga

koonuacku juliõ.)ed aE:rtmeliaed

Ots iil on vahvä.rkse in telliaki itäit ga •• Tellis e-

n ääris ·-~ u.

plokki ena.

~

k0i

aKaed ja akna , seajuures h

vad omavad v··

&

lam

I:

oo.c.~.e

on

r.

Kiiü.n s

oliu 6-rtl dtllib d,
ehi ~uaaeg

c:d.

is lS'70.
i

uvate

aid kaari, mille eillus

kergelt et.nd tud ja .kae ;ud kt;..arj a .k.it a

a.k:üa

lai tellistes t

te -

it-,a dateeri tu

im..,ig....

oone al.gscd

u. ·es .kin.n.i llli.itiri i.
~,

ähed

-ohvis

• .J".
-'·

as hoonetegr upis on väike te1liskivi hoone pllhta vuu-

giga mQüridega . Hoonet katab kitsaste tileulatuv ate räästa taga ViiJ.katus , katteks laast. Ehitus Võib pärineda

nx:

saj.

IV veerandie t.
föölistem ·ja on väike aeg
lcrohvimat a maakivist .

hitua, mille üks osa puidust, teine

i tosal on rõht ooder.

tust katab

üleulatuv ate räästaste a viilkatus , katteke laast VÕi eterniit.
Algse id aknaid puuosal ei ole säilinud, kivi osal on Uks väik ,
4-ruuduli ne aken. Võib oletada, et kiviooa on vonem, XIX saj.
I poolest, puuosa aga sajandi lõpust.
Vali taej am ja on keskmise suurusega telliskivi hoone, krohvikatteta. Hoon t katab S-kivi katte a viilk&tu.s , .m111el eendu.- .
vad ja profileer itud rääataka: rniisid. Karniisi all kulgeb kitsas vahevöö.

oone nUI:kadel on lihtsad nurgapila atrid. Aknad

on kitsad, kuid kõrged, asetatud p ariti petikutes se, millel
ülal lamedad kaared, kahe kaare vahel astmeline konsool. Ka
aknad on lameda kaarega, 4-ruudu.li sed. Hoone kesktelja l on
ki taas keskrisa lii t peauks e le. Hisaliidi väike kolmnur kv iil
on kaetud plekk-ka tu.sega, mis omab eendu'Va ja

rofileerl. tud

- 4 r~ästa-

·a viilukarniis i. Karniisi all viilus astmeline eenduv

ehisvöö, mille astm d toet·vad konsoolidele . Viilu keskel on
~'isega

Umarak n. Hoone on see a historitsist likus stiilis ehi

tu.s, il.msel t XI

saj. lõpuveerand 1st.

ldt-kuivati on suur, massiivne Krohvimata

aakiviehitus , millel

keskosas krohvitud pealeehitus. PõhikorQuat katab poolkelpkatu s
(katt~ks

eterniit), millel külgfassaadi des ja poolviilu kelba-

olmnu.rg· all

tuulek~s

ilaadne lai laudkarniis kitsa profilee-

ri tlld liistu.ga.

eal ehi·tuse katusehari ühtib põllikorpuse katu.-

s ga, on ki aal

UleUlatuvate räästastega viilkatus. Hoone põ-

hikorpuse aknad on k etud lamedate kaartega, ääristatud tellistaga. Samalaadsed, kuid väiksemad, on ka peale hituse aknad.
Pealeehituse l on katusel lame neljatahulin e telliskiviko rsten,
mis lõpetatud eenduva karniisiga. Seda

sed as

koonasekuja li-

eliaed konsoolid. Hoone ees on kal. poolse pealesõddu.ga

kõrge ramp. Ehituse põh'

rpus

randist, pealeehitlls viimaeest

-Laut

toet~vad

õib pärineda

nx

saj. III vee-

eerandist.

on väga pikk krohvi.mata maakivihoone , mille Viilkatus on

kaasaegne. Hoonel on ü.htlaste vahedega suurte akende rida, millea otsafassaadi s 6 ruutu, külgfassaadi des 9 ruutu. Hoone võib
pärineda XIX saj. lõpust.
T~ll

tud

(?) on väike lõht, tpd :!fro.hvimata me aki videst ehi tu.s, kaelaastQk~tt~ga

viilkatusega , millel üleulatuvad räästa

ja

pUstlaud.viilu d. Hoone.1 vähesed aknad tugevate pru.sslengide ga.
Ehitus võib pärinede aejandjvahet uselt.

Teised lauda- ja
Töölis emaja s

te~ljhooned

samas rühmas on varemeis.

as hooneterUhm s on ilmselt mõisa kõige vanem

ehi us. See on väike ja. madala-te seinte u puithoone, kaetu.d

seintest kõrgema, laastu- ja tõrvapapp-ka ttega poolkelpkatu sega, millel Ul ulatuvad räästad. Seinad on

ooderd tud rõhtlau-

dadega. Aknad on väikesed, pea raudukujulised, 6-ruuduga,
uksed kitsad, tugevate prusaidega lengidega.
mantel.korsten. Ehitus võib pärineda
Tuulik on kolmekordne krohvitud

oone keskel on

III aa·. lõpust. ·

aakiviehi us, mille alumine

korrus on eilinderjas, Qlakorrused koonilised. Väikesed ruudukujulieed aknad on tugevate puitlengidega. Ehitusest aäilunud
kl.vioaa.
j

oone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust või

a-

andi keskelt.

Kelder on pooles ulatuse

m spealne. Ree on ümmargune ehitus

krohvimata maakividest, mis kaetud laaatukattega koonilisa katusega. Sissepääsuks on ehitusele

hilje~

lil.detud väljaehitus

klombitud maakiViplokkidest ning kaetud lameda viilkatusega.
Ait{?) on kitsas, kuid üsna pikk maakiviehituo, mille sein-

te t poole
t'

oodustab v

em, .kr·ohvi tud maaki iel i tus ning selle

le lõhutud maakivist pealeehitus. Hoonet katab üleulatuvate
t'äästaatega viilkatua (katteks eterniit). Ehituse vanem osa
õib pärineda XIX s· j. I poolest, ülaosa sajandi lõpust .

.E2r-!

on suur ning liigendatud järvedega. Põhiosa moodustab

baltujuline Pllistu peaboone
ra esi välj "
tu.s"'7ijc:i._.a,

s. See on

~ oolt·in~;ri

~a

kujulise ava-

ü.ml)er, kuaj unre!'!t välj eku. ki.J.jed on tiheda iatu''Ole:>Ar·m.k

pee.iwo

~t

mcje.ndu ho

eist, sias-

sõidutee suu al on park b"""t'e. Ka PärElti järvele oli vare
" !:!kenn, mis nüU.d võ . stunud. Hoone o
fa~s~~dig·

~vatud,

tema seinaäär on haljastatud vaid ronitai-

medega, dekorat'ivpõõseste e.

ve.s

esivä j<?kule kogu esi-

ja ilupuudega. Väljaku tagaser-

asvab võimos saar. Eesti kai tseaJustest

suurem. Vü.lj kut ü.mbritse

test kõige

tihedate grup_idena istutatud hästi

kujWldattld pu.istu, kus domineerivad saar, t
on kontras tis nu.lud,

~a

m, pärn.

endega

b tsuu.gad ja ku kuus d, on ü.ksikud haJ.-

lid pähkliouud jt. Peahoone taga on kitsam avatud vä11, ilmsel

- 6 -

A

ehisaed, mis lõpeb väikese paisjärve (Pärsti Vesk1järv) kaldal.
Esiväljakul on nemoriaaltahvel sõjas langenud viiele kooli
kasv andikule.
Pargi s1asesõ1dul on pikk lehtpuuallee (valdavalt t.

väl•avaKa o

ma alad kivikaubid, mill 1 suured
t

kõik pu.ht
P~·k

·

lU "\; l

· utkub

argine piki

ivikuulid,

•

ik

adala

),

Pär~ti

jär·q-a kall&sfl avara maastikul.is

seljakut ning lõpeb jär

ise,

uni jär e

juures kingul, kus mi gi maakivist ehi usc Vure. See krohvimata ho ne on omanud lwn da

«:1areg·

• ärvi tiäris ·
-li
väikeseid

mill·' ühel

P"'

gilagend..~.kke,

a.Va.

kaetud 8-k -1 alise la stu.katus ga.

on poomkc!. !:ldiga klljundusega, Ula

ri tuv

•

t

t

gikäpad,

i

samas

i

iiäre~

'eda

toetovad
aadi~

oo.. w .maenutab kabe-

.

8-nurkne

w.dv

saJ.edad tulbad

cid diagon - alidena

kujunduoega, lisandub

a ihoidlikul t nurkades a.Zuurset e J.spi si..

lf}le ril:matis

ei ole säilunu.d . Selle pargiosa põhiliikid eks on tamm, madala-

mal sanglepp.

Pargi esiosa on võrdlemisi heas korras. Järvede äärne rahuldavas seisundis, jär e k ldad aga tugevalt

õsastunud, vaa-

ted enamuses kinni kasvanud.

Külasta ·ud viim ti lS75.a., pild1statud 1S66 . ja l973 . a.

•

..

--'------

4 • V.-:.:.::::-.:;;.::.::::::::.;Tl~-m-.õ;;;;.i.;.s ( Alt-Perst ). Kõrvalmõi s, kuulus Pärsti
mõisa juurde.
Pärsti k/n~ \Tilj andi NäidisRO :rhoos ( Vilj i' d i kihe~ond).

Peihoone on hävinud pea jäljetult , asemest järeldub, et oli

äik ,

ilmsel~

~õrvulhoonaid

puitehitu a.
on säilunud üksi uid. Olulisema d o :
eskmis

mata müürid l:ao

suurusega maakivieh i tt1s, mille krohvi-

d lõhu. tu.d maakivide at, nurkades klombi tud.

vad on ääriatatu d telli tega ning

aetud 1

e a kaarsillu ae-

a, aknad seejuures lcitsad, 6-ru.u.Qu.l ised. Kutus on üleu.latuvate rb.ästaate ga ja loa tukattega viilkatu.s . Hoone VÕib päri-

eda viimasest sajandive hetu.sest.
-"
;

ehi on
-tuva·e

pikk krol vim· ta

räästaste ga

:m~aki viehi·tus,

kelpk~tu~cga,

kuetu.d la. teaste tileu.la-

katteks laast .

tus on

ilmselt XIX saj. II poole keskelt.
Kiiün on .maak.i is t

u.l.p · ega segaehi tua, llls -tul. c...d on lai ai,

l.õhu~ud

u.l ad

·:vides ,

vahed täide ud rõhtpla..'lk udega. Hoo-

ne-e katab ki sal · .. leu.la u.v at~ rbi.i.i.s
laElst.

-Park

õib p= ·

uudub.

e

~stega

kelp·· tu s, katteks

j. v· j.m .... sost 'eerandis t.

nuduvad ka pu.t1d mõisasüda mes.

Külaatatu d ja pild · tatud 1973. •

47. PööGLE /Pööklerj/ ~ (Böcklersho:f). Rüütlimõis.
Polli ~n, Kõrgemäe sovhoos (Karksi kib lkond).

Peahoone oli Uhekordne keskmise suurusega

k~vihoone,

millel ta-

gaküljel hilisem juurdeehi 1s. 1960-te aastate lõ ul alustati
hoone

rekonstr~eerimioega

ei olnud lõpule

kahekordseks ehituseke, mis l97o.a.

viidad~

lgne hoone omab telliskiviaeinu.

·sifassaadis on kaks tu-

gevalt eenduvat külgrisaliiti, mis 2 akna lc.ino d.

·aae

on rasteeritud 1

oone nur ad

lise nidega. Algsed aknDd olid kitsad,

kuid kõrged, 6-ruudulised. Esines petikaknaid. Akendel on kit-

krohviäärised.

s~

oone tagaküljel on juurdeehitus, mis
val reljeefil, mistõt u on ta peahoonest

~sub

järsul

m&d·l~,

lange-

kuid kahe-

korcne. Al&korrun on laotud lõ utud oaaki idest, nurgad tellietest hc.m.buvc.te plokki'l ena.

J v· ä. on

iitirist""' tud eendu.vaJ. t tellis-

te ga. Maaki ~rist korrusel on nt1.rgeti asetatud tellistest vaheVöö
j

Q

sellel teine kor:ru

õlemi ltorruse .müü.rid on

tell:tsseintega.

kroh"likatteta. Ke,tus on väg8 lame, plekkkattega viilkatu.s, millel

l~ial t

H.. lev.latnvad

ne ü.lako:-ru se ak.r!.Rd o
ee:ndu:vn l ameda

:räästad kujWldatud FJarikaj algadega.
ki.tead ja kõrged,

·:.:n. ega siJlustega.

·Lce· .. :.•.JTI!'!lnnl i[.. ..

P'!•ffit

o

...

fl<:)one vanel!l osa oli
s~.

I nool

eht tu.s

näib ktmluvat j

~ba

VÕ·

~ol' .

oo-

-ruudulised, kaetud

Silltu~tes

ta.nndatu.d tellis-

.lste silluste kujlmduses.

J.m!!!el t klPssitsiE'tlikt: s stiilis XIX
ka

VIII c:aj.

lõ ~

ust, juurdeehi tu.s

XX saj. alguse<1se.

Kõrvalhooneid on ü.sna arwkal·t ,. e

põhihooneid seotud pea-

hoonega üh sesse reeglipärasesse ansambli ee esiväljaku äärtel.
Osa hooneid reaatatud aias sõiuu.·teele .. Olulisemad on:

tuses kelder ning on 1

vikattag

tQbe hoone otstel. Hoon3t katab S-ki-

poolkel_katu s,

llel kaldu 1 udkarniisid külgfassaa

dides ja peolviilu kulbakolmnur ga all. Peolviilu all on lai

Vahevöö.

oo.ae cl ad ei

le su.u.:r:ed, paikne ad võrdlemisi reeg-

lipärQselt. Osa ruuduQtikke on 6 -ruud
du.lil3ed, ülal tt avz.n..:.u:.e:. .u.t :t•uutu.

d v:· Be sed :a lil ur

paiknev""' peo.ukf:-

~ed

i~ed,

Väikes·~

luk Wiakes d.

osa allpool 8-ruu

viiluuksn.t äär1sta~i:ft

8Sa&di ke sltteljel

es on lahtine palkon viilkt.ülse all, mis

i=.ga oma algae ilme .k.t.o1.anu.d.
1·· u.dvoodel us, luku

l~a-~

e auke 1

ou burok.s

n

ku.j u

u:Ll ·

I

•

a.sabamustris

cox el tu.ulelip ,

.mil.Lel ehi iusd aa·tum: 1785.

i-t-kuivati or.. suurma-ja ·tell:i.skiviho one (viilud), mis kroh
vi tr:.d.

oonet knt· b

seitt~Hst

kõrgel po olkelpkatu.s, katteks

S-kivi. ProfJ.leeri tud rääs take..r.n:tis on kUlgfassaadi del ja

neolviilu

kelbakoJ~t~ga

all. Hoone nurgad on laiade rusteeri-

tud liseen.ide[,!:l. Aid.a-ooole keskel on aeina;:>ind taandatud ulu-

aluseks, mille ee

on a unud kuni kolme nrka .diga kaaristu.

S!) e pole

a~~.

ul9tUJ

t sease abitatud

~

i

mld.

oone keskele on ehit·
k~tuaeluu.gi

-~·ua

kõrge ram , mis

alla. Seda väljaehitust

k: ... ._b väike vi· J katus. lioone võib pärine<la ( eelkõi e aidaosa)

o.n.
-•I'all
u.d

suur uui;;tkivit::hi·

·id~le.

olls, uu

Ta on

:~,

m.i.s

ulu~uelikal

cia1 d jms.). Al }

t.:

:i..l~selt

.3..l'~:ul

b eel irjel.da-

~.koustruccrim~

el ( iilk· use

b:l. tu

~lõi e

oll-=-

celmiseg~

sa.llla-

e ...lir:e.

-it

sissesõidu eel on väi sem

maa.kivihcone , kus kasuta... ud k
s inad krahvita •
S-kivi. Oma

•

it~at

omp

tsete propor taiconide a.

telll.seid (nur c:d, avad) . Kõik

katab kõrge poolkelpkutu s, katteks

kaldu lWJ..dad.est räästakarnii se hoone kiilgf'ass adi-

-3 del ja peolviilu kelb· ol

urga all.

oolviilu

.. lgedel on

räästo.a kaetud Loormilttu .ga, mille al.aots barok" e lõikega. Hoo-

on

r. e nu.rpud
asuvu~\i

mic

peuust. I:int::enide vahel on u.kse kõrr,e

~amuti

naid,

nurg,. iseenidega. Liseenid ää.l.'istavad ka keskel

l·ia een

ot~afus

lus vLike

t

.v~

vöön·. On

anreg

v~ikaseid

u:..,.Clis kes el kftl:.!r_etik

elinurksaid ak-

J~ ed~

kaarega, poolvii-

-..1 i.D.uz·kne ' en tugevete prusslenc ide ga, mis k,.ohvi-

Jnata. Hoone . võj.b 1u". Aa v el , III · aj . lõ u
äiksera

S<:...
0

ulatll .-.d rääs ad .
nl.isid.

sillus,

lgs d

ivihoon

hi tuseks.

krahv· tu.d seintega.

a poolk lp a us, millel

kit~~d

üle-

U. gfassaudi<leo j .... voo 1 iilll .... elbal laudka.r-

~Ja:.ad

on.

tiikeseä, ki sc..d, il sclt olid

i:3ed. 0 s f·<1s adi aknu koh"l on p oi'ileeri ...
võib p<irineda XI ·

s~

6 -r~Audu-

simss. Hoone

j . I veersn 1 , t..

it - kelder on järsul

relj~e:fil

as,;v

mille hooviküljel

ehitu~,

t

ma" pJ...nn 1 vaiA vj il, t

ehj t"""tud kr h
e ine

g~1kti.lg

meta mt>Pki vi

ga kõrgelt maa peal. Hoone on

~t,

kividev abelistas krohvirib&de

dekoreeri i st lp il lll At J kugA.

vjilk r-tus, mj11el Li eu.}· tuved
-~ornid

Hoo

vä~b

:riiä~

oone t kt:ltab lat stukattega
tad.

i.iüre

o . . tavad kontra-

parineda XIX .aj. II poole keskelt .

'llel
psJJr,_h on
V

l..

il dug·

Vil. l..Ä.O

o...

t

.1:

.u.tellc.

· l..l ~a.

u.o.. ' e·

auur lcir

...

s. hooHe

uk~

t.:

--

it.~.t:;

L.:.OO~e

lult'u

•

lõb

e

e.

.

J~

~u.d

ro ' il ·· .. ine .:.r.:u soll

ga _ikk ja k

krohvimata ehi us,

.._

•u

is kuetwl

~

U.s

aaki idest,

kohal.

ii saa 1 -.i lõ .u tud m· akivis t

õr g\J, 1

tnk<: ·tega viiikatusega

Rä .. st ad. ula t.uv <d !.ile v ··d .ktilt.,:fas8aac idel, viilus on na

nag

tasa.

dU d-

sei-

ad on üäristatud tellistegu. Tellistest on laottAd

- 4 -

,..

ka k .... ko kõrget kontraf')r ssi 1 ·.a otsa.fasse adi toetuseks . Kont-

raiorasid el on

pro~ileerin~uoa

karniis ülaääres. Nend

jaä.v d lakaaknad : keRkel suur nelj

Ulal omakorda

jaota~d

ahele

uu.duline, mille rutldud

6-ruu.dul isteks, kül edel ki sad ühe-

poolsed 3.-lt..'lG.CI.. Vi ilu. tipus on suur ümaraken ning selle kohal
lai tellistes t ehissein,
S~in-1

säilunud) .

rineda viimas

lles ava kella

on lai )rofileeri tud

turb~ks

(see veel

arniis. Hoone võib pä-

sajandi vahetuse piiril'.

ednikumaj a (?) on väi e lõhutud
millel avad ää.:i2tatt:t:

nel la8stu.kat tega

h

aakividJs t

onvimata hoone,

bu.vate plokkiden a telliskivi g·

viilk~tus,

millel

ülculatuv~d

Hoo-

räästad ja

rõhtlc.udad egG kee"tud viilnd. K.:...tusel .mt:.ssiivne koratnapi ip.
Aknad (algsed) on 12-ru.udu lised. Hoone võib pärineda XIX saj.
II

~oole

keskel

või

:vee.randi st.

V:siveski on väike krohvimat a m

ivieni us, mille seinad

maantee küljelt maaga pea tasa. Hoonet katsb kõr e viiikatus
katteks S-kivi. Omab li:.C1 sat krldlaudv dega räästa- ja viiluka-ni· si.

on v ·ikesed,

en. lvad on r

.me

-ru

tud te

ulised, viilus on suur seg-

istega.

vdib pärineda

oo_.~.e

XIX saj. II poole keSkelt.
~on

-

:..v· .... ,..,

g nr--- ,

eos.~ine:

esiväljak u

ea oo knob lihtne, võrdle isi

n n pn id rrhrai ti.. Pc hoone ei neu v· lj aku taga-

kli.ljel, V:'iid iihol l\:üljel, mäerinn kul •. amu.ti
lits.jam <ja.

1 . igi-

q:::iviPj. ·u pir..d on V"'id

~elles

Rl'."f.

osas on vr:Jler

_

s~udes

lõh ndikega.
sa< ,

d.

V~litsP-v.ks

VH-

pvu-

a tc.mm. Peahoone taga ja

k- val paikneb ar;.u suur oargi. la. mi

v 1

""nfJP

n rinnakn.l

~üg· V'"'

üre:oru. k. d wõl-

muutub jõe poolel parkmetsa ks. AJc on liigendatu d
~~istu

-·<;:ltl k~s.

o.

on looduslik

täicnduste~a.

hästi kujundatu d väljakui

ta.m.morühr ·. I' e.x ei ueiLW1d oli külastalili ce

sioo ita ..

Külastatu d ja pildiatatu d 1970 .. a.

aliteeb tamm,

j~

j al

kontrasts aid

halb, oli funkt

•

.. ·'

48.

( laib t ·

o.Juure-J

..::.Q.aho or..e o

.l

i

~

k/ ,

õisw;;üd<::i111c ni ir e s uus el.amu.

äQ!vw.boone ist ulles üksiku , nee
-it~~u

• 0

~is6l~

ulisem~

· igircõis.

ol oos ( ' ur -J a~i ki.helkon ) .

caal"-

j ..... lj ~tuJ t.

v inu.

).

as

i

eremeis või ümber

on:

u on krohvimata maakivist

soint~ga

üha ordne hoone,

avade küle?del kasutatud telliseid. Hoonet katab sein-

m~lle

test kõrgem poolkelpkatu s, katteks lnuad. Osa hoonest on sisse

langenud. Boone võ·o pärineda XIX saa. II poole keskelt •

-

.A • t v!l "JC.:iksem lu·ohvimatr , e kivis" ehi -~ u ... , mille

k su <=•-''--u.d de' orceri

~ee:

krohviv~

.te-

kivi ':ide .... oon L katab :hilisema

~eks

f

cletJ'ti.

· 1gsed •

d o...

its ad lame

d pilu.d,

is

omav~!d

tuge-

valu müürl. il nale ul tuvaic..1 pru.ssiclcot lenge. Joone võib päri-

tda

X uaj. keskelt.

--·-k ei ole
b

b~.ilu..;:-..1.

ct, o... vcid

~.K:.>iku.:.d

•

-= .....
"""""'

.., .; 1 ,, .;

t

·:

~ ......... \oolO- .... "' ....... ...

un 1,... 71
•

""'

· -

•

·

...

..

põl' s -11id. j

llUde

•

igi.mõis •

.,. .

• arvastu k/n,
Pe

oone on

vastu kolhoos (farvaatu kihelkond).

··ike ühekordne pu.ithoone, kaetud kitsalt tileala-

tuvate räästastega poolkelpkat sega, katteks laast. Seinad on
rõhtlalldvood riga, nurgod

ertikaal. eta kattelaudade ga. Aknad

on kitsad, kaid kõrged, 6-ruadlllised , kaetud ülal ki
ga.

a s

si-

oonel on väike klaasi tud veranda aiakUJ.jel, mis hilise.a.a

päri toJ.uga.
s st.

gne ehi tu.s Võib pärineda

nx

saj. II poole algl-

oone kasutusel elamuna, on hal as seisundis.

Kõrvalhoonei d ei ole Palju, neist olulisemad on:
t-ku.ivati on suur
si. Hoone

aakiviehi tus, millel väikeseid väljaehi u

üürid on krohvitu.d, kuid maakivide

õsed krohvikat-

teta, krohv d koreeritud kivikildudeg a. Samuti on krohvimata
a ade tellisäärisad ja hoone telliskivist nurgad. Ehitust katab viilka us, üleulatuva
räästaatega ning osalt laaatu-,
osalt

-kivikattega . Ot Viilad on pQstlaudades t. Hoone ehitus-

aeg on d teerJ. ud kivikildud ga krohvis: 1847.
~~

on

äik

krohvimata maakiviehitu s, kaetud laastukatteg a

poolkelpkatu sega,
ajal

illel üleula u ad räästad. Hoone on kaas-

ümber ehitatud. Algael

võis pärineda XIX saj. III

ee-

randist.
Park puudub, on väheste pu.udeg

piiratud aed, puud

s põhili-

sel t pärn ad, kõrv allloonad
Külastatud Viimati l976.a., pildiatatud 1973. ja l976.a.

50. SAVI mõis ( Sawi). Kõrvalmõis, kuulus Ku.ressaa.t'e riigi.mõisa
juurde.
(Tarvas

kihelkond)

O~emasoleva kaardimaterjali puudulikkuse tõttu on mõisa

aeukoh t leidma ta.

51. soos

mõis (Soosaar).

üütlimõis.

olga-J aani k/n, Kolga-J uani kolhoos (Kolga-J aa:ni kihelkond).

Peahoone on väiksem Uhekordne kivihoone, millel kõrge soklikorrua (reljeef'ist tingituna ühel äärel madal) .ja :lakatoad
hoQne otstel. Ehitus on kaetlld kõrge poolkelpkatusega (katteks

eterniit), millel eenduvad, prof'ileeritud räästakarniis1d kü1g
fassaadidel ja hoone pool Ulu kelbakolmnarga all. Katasel
teiste korstnate kõrval alles Uks algne, maesiiv.ne korstnapits

profileeri ud karniisiga. Hoone aknad asetsevad ühtlaste vahedega, on kitsad, kuid kõrged ja 6-ruu.du.lised, esineb ka kolme-

poolega 9-ruuduJ.iai. Peaukse ees on lai lahtine terase kõrgel
solrlil, kust laskub lai ja kõrge kivi trepp.

erass ja trepp

ääristatud kivirinnatisega, trepp astmeliselt. lloane omab arvukalt hilisemaid juurdeehitusi.

ii on hoone otsal kõrgel

soklil. pikendus, mis on põhikorrusest madalam, kaetud lameda

ja plekk-kattega kelpkatu.sega, mis ei kata poelviilu akent.
Pikendus on puidust, VÕis algselt olla lai veranda, nü.üd il.Plberehitatud. Teine madal tiibehitus on hoone tagaküljel fassaadi
vasakul tiival. See on kitsas ja madal kivihoone, mille plekk-

kattega viilkatu.ae hari ulatab vaid põhihoone rääatakarniiai
alla.

Hoone põhikorpu.at võib lugeda

n

saj. I poole keskel

pärinavaks klaasitsistlikuks hooneks, millele on sajandi lõpus
tebtu.d juurdeehitusi.

oone oli külaatamisel 1965. a. kasutusel

koolina, seisund oli hea.
Kõrvalhooneid ei ole paljll, nad paiknevad pargi äärel, osa

si

sesõidllteel ning selliselt on peahoonega teataval määral an

samblilisea seoses. Olulisem d on:

-it on massiivne krohvi on asendatud
tud

poolkelpkatusega, nUUd

kivihoo.na~

mis algselt oli kaetud

laastu.kattega viilkatusegu

Omab lai , sügava prot· leerin uga räästakarniisi kiilg:fassaadides.

lgsed avad on k'3etu.d

algmik ·rellitatud. TUge

am da kaarega,. aknad ja UKs
te

pr~sslen

idega uks on pr9filee-

ri t1.1d laudadest ja sepisnael te ga kinni tusega ruutkalasabavooderdusega.

oone võib pärineda XI

saj. II veerand1st või kes-

kelt.
Val.itsejama.ia on suurem osaliselt krohvimata telliskiviehitus,
mis kaetud seintest kõrgem

oolkelpkatusega, katteks laast.

Kitsad räästad on üleulatuvad. Väikesed aknad on 6-ruudulised.
Hoone omab massiivseid prop rtaioone, ta võib pärineda XIX
saj. keskelt.
ElümU.-ta.ll j
ne

laudarifr..m on nelinurkse sisehoovi külgedel paik-

hconeterühm, mis ehitatud krohvimata muakividest, avade

küljed telliste a või p ekiviga, seejuures kaetud kaarsillustaga, kõr ete

ka~tega.

aralleelsel

aseta u.d elamu-tall ja

lau.t omavad kõrgeid poolkelpkatuseid, katteks laast, rät.stad
kitsad ja ü.leu.latu.vad. Tallil on kitsad
Hooneterühm võib pärineda

6-r~.~.udulised

aknad.

saj. Il poole keskelt.

Park ei ole suur, kuid heatasemelisas vabakujulisas planeeringus. Lamedale künkale asetatud peahoonel on avaram väljak
tagakiilj el ja ühel otsafassaadil ( verandaga), peahoone ette
erilist välj aktlt ei jä.. , küll aga on siin suurem ringtee. Pargi äärealad on tiheda iatuttl viisiga, puud rühmiti, väljakutel

k

Uksikputldena.

omineerivad

aher, saar, pärn, knid on ka

heledaid kontrastsaid kaski. Eksootidest r[hmiti lehiseid.
Falju on

eeküljel ja ka pargis sireleid, esimeses asukohas

iseleerivad nad parki kõrvalhooneist. Pargi alläärel· on tiigike. Pargi seisuni oli 1965.a. rahuldav.

Külastatud j · pil' ist tud 1965.a.

52. VANA-SUI LEPA mõis ( lt-Suislep). Riigimõis.
Tar astu ~n, Suislcpa kolhoos (Tarvastu kihelkond).
Peah~

on väike ühekordne kivihoone, lakatub3dega hoone ots-

tel. Omab seintest kõrgema poolkelpkatuse (katteks eterniit),
millel lai ja profileeri tud räästukarniis, mis viilu all krepitud. Peolviilu kelba all asub e

uti profileeritud, kuid kitsam

karniis. Aknad asetsevad fassaadides võxdsete vahedega, on kitsad, kuid kõrged, 6-ruuduliaed. Akende kohal on kitsas, profj.leeritud simss (ka lakatoa aknal poolviilus). Hoone katusel on
sümmeetriliselt äärtel koks korstent. Hoone ühte otsa on hiljom ehitatud pikondus, mis otsafassaad1st kitsam, kaetud kar-

niisita, ühepoolse kaldega katusega. Külgedel on rombikujulised
aknakcsed ..
Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks ehituseks XIX saj.
I poolest.

a on kasutusel korterina, on heas seisundis.

Kõrvalhooneid ei ole palju., nad paiknevad esivälj a.ku vastasküljel või hajutatult pargi äärtel.

O~isemad

on:

kompaktne maakivihoone, mille seinte krohvipinnast ulatu-vad· t- -välja
kivide põsed. Krohv dekoreeritud kivikildudega. Hoone
nu.rgad kujundatlld kitsaste nurgal.iseenidega, avad ääriatatud
krohviääristega. Hoonet katab seinteet kõrgem kelpkatu.s (katteks eterniit), rääatad on laia ja eendu.va lihtsa laudkarniisiga. Uksed ja aknad on kaetud lameda kaarega • .Loone võib olla

nx

saj. keskpaiga ehitus.

on väikse krob.vimata maakivihoone, millel semtest kõrgem
-Ait
ja üleulatuvate räästastega kslpkatuo (katteks eterniit). Eaifassaadis seinapind keskosas taanda"tud u.lua.luseks, mille rä"stast toetavad kaks neljatahalist telliakivisammast. Hoone võib
pärineda XIX saj. III veerandist.

Tal.l ( '?) on maaki vihoone, mille seinte krohvikattest ulatuvad
välja kivide põsed, krohvi on osalt dekoreeri ind kivikildudega.
Hoonet katab laiade üleulatuvate räästastega

poolkelpka~s,

katteks la at. Katust võib lugeda hilisemaks, sest hoone poolviilud on vahvärkaeinüd, telliakivitäitega. Hoone nurgad on
ku.ju.ndatud .nurgaliseenidega, liseenid raamivad ka esifassaadi

3 su.u.rt ust. Uksed on vooderda.tu.d ru.utkalasabamustris la.udistu.sega. Hoone põhiosa valmimisaeg on dateeri ud kr ohvis: 1869.
Töölismaja on

v~ike

rõhtpalkhoone, mis kaetud seintest kõrgema

kelpkatuaega, katteks laast, räästad üleu.latu.vad. Hoone võib
olla talliga üheealine.
]?lU;k on väga väike, paikneb vahetu.lt peahoone ümber, on lihtsa

kuju.ndusega vabalt

aiknevate pä.rnadega ja kaskede ga hoone

. ber. Osa väikseid pargtvä.lusid kodanlikul perioodil rajatud

viljapuuaedad

all.

Pargis mälestuskivi valla
mõrvati 1941. a. Pargi

komsor~·le

eiaund rahuldav.

Külastat d ja p2ld1etat\ld 1967. a.

Andersonile, kes

u.m-

\

\

53. UUE-SUISLEP
arvastu k/n, SU1slepa kolhoos ( Tar astu kihelkond).
Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, millel kõrge soklikorrus -'&;agai'assaadis ( rel.j eefl. ·tõttu) ning osaliselt väljaehitatu d

lakakorrus, mis hoone keskosas moodustab mõlemi
na laiuse pealeehi use.
aknaga. Tioone
ka

a~jal

kata

ee on ääristatud külg dol kahe katuae-

seint st kõr em poo1kelpkatu s, katteks

katttseplekk. Katus omsb

pro~ileeritud

tassaadia 3 ak

murdo~r1ku,

eenduvad ja laiad

karniisid on külgfasoa didel, mis poolviilu all

jätkuvad lAia lameda vööna. Profileeritu d eenduv karniis on ka
peolviilu kelbakolmnur ga all, kelba külgedel katuseräästa s ühtj.b seinapinnaga . Pealeehi tt1s krepib räästakarnii si ning esifas
saadia on jä

atud korrustevahe lise vahevöäna, hoone tagaküljel

oli sellel kohal rõdu taJ.astik. Pealeehitus on kae ud lameda
kolwntlrkviil uga, mille viilkatus ula ub põhikorpuse katuse 2/3
kõrgusesse.
u~e

iilud ja rääatad on ümbritse ud eenduvate, kitsa-

profileeritu d karniisl.dega .

iiluväljad on

kujunda~ud

ur

·tie segmentakend ega, .mille raamistik ruudu..kujul.in e. Hoone katuse

on

~nmee~rl.liselt

kUlgedel kokku 4

millel karniisid. Kutuse

keske~

dal 8-nurkne tornike lam da
sete

k~t~elaudadega,

hoone

kat~sega,

assiivset korstnajalga ,
ke~kteljel

on puidust ma-

mille nurgad kaetud päst-

ka usel ki eas profileeri ud puitkarnii •

a hoone seinspinnad oma ad tagasihoidlik ku liigendatust : sokkel on

ru.s ·~e

ritud pindadega,

märga·tavat äär.mist
p.i.nnaJ.

s

1'1

lis te n

a W:aasaadil

akende rõhutamist kergel

õib jälgidu vähetaandatud laial

kade a. K viilude segm n takende all on

liigendatud pinnad. Aknad võrdsete va.hedega kolmeliatea rtihmades,

soklialmaü on põhikorruse akende ga kohakuti, kusjuures

osa neist on petikud. Aknad on kitsad, kuid kõrged, põhikorruse
8-ruudulised , poolviilus, k a tuseakend es j_ pealeehi usel 6-ruud~lised. K tuseaknad on seejuures voluudiga 1 ·ade piirdelauda-

dega

ing kaetud 1

eda segment viiluga, mis tuaryrits etud kitsa,

eenduva ja profile eri tud P i tkar.n i siga. S
katuseak na väljaeh i u.se räästal .

a karniis on ka

oone esikülj el on pe

s

11

dud vasakul e tiivale, te.ma ette on ehitatud väike eeskoda , mil
lel madal kol.mnur kv111ug a katus. Selle hari ul tub vaid peahoo
ne rääatak arniisin i. Nii katuser äästas kui

1~

setud eenduva st ja profilee ritud karniis ist.

viil on ü.mbri taskoja ees on

madal, alt laienev kivitrep p. Eeskoja s asuv kabe poolega t pel
uks omab lihtsa 3-ruudu liae valgmi.k u. Ukse tahvlid on jaotatud
kaheks pinnaks , kus ülemine , su.11rem pind on piiratud

profi~ee

ri tud liistude ga ja omab keskel r mbikujW ldi. Ulal on ta kaeud hammuslõiJr..e ju profilee ringuga karniis iga • .O.u.mine tahvel
on

made~,

o ab tUal karn. isi ja all. baasi, mõlemad prof'ile eri-

tud. --ahvel on ke.nnell eerituc., omab külg del ctjlisee ritu.d volt.tudi kujunde id tilgokes ee;a. Ukaepoo l tel on kapitee li ja baasi-

kiiljel on .mõ:!.el!lil korruse l kesktel jel e.euvad almad olnud uksaknad, mis a anesid all ilmselt pal.koni le, ülal rõd\lle .

eed

pole säilu.ntt d. Ruumid on .boon"'s cn:f11au dsed. Hoone omab vasakul

tiival kaasaeg seid puurde bituei.
Algne ehitus võib pärined a XIX

aj. alguaea t ( pealeeh i tu-

sed vähe hilisemu d) ja teda võib lugeda veel varakla ss1ts1s tlikuks hooneks . Ta on kas\ltus el koolihoo nena ja on heas seisund is
~rvalhoo

cid on mõisas arvukal t, kuid neist

aid osa on seotud

peahoon ega esivälja ku kQljel ansamb liliselt.

1amik paikn b ha-

jusalt m a tikus. Paljud on

ul~tuslikQlt

ümber ehitatud . Oluli-

semad on:
on Uhekord ne kivihoon e lakatuba dega hoone otstel
j

z. ka hoone keskoeu s, kus kutu cken. Hoo e on kaetud S-kivik at-

te

poolkel p'atQseg a,

illcl

~leulatuv

d kitsad räästad . Eba-

ühtlas l t

rühm~

tatud aknad on

võrdle.mi~i

Ehitu.se kesk 1 on montelkorsten.

e

suured, 6-ruudulised.
~iike

kse ees on

eeskoda,

mille ilme kauaaegne~ Hoone võib p•:.rinedu XIX auj. I veerandist •
•el"d on suur ehi"t;u.s, mille

alle

pool. Hoone

1

ja telliaki vi tulpadega, ml.s krohvimata. Tu.lpade

laiade maaabed

äid tud

püstplankudega. Hoonet katab laiade üleulatuva e räästaetega

kel

atus,

atteks laast.

itus

õib pärineda XIX saj. lõpu-

veel'Wl" is1..
-J:uulikut ei kirjeldata, lr.una ta. on

hi tektuurimälestiste

1975.a. nimistus.
Ait-kuivati on Väike kahekorruseline telliskivihoone, mille sei
nad .k:ronvi ata. Hoonet .!:tatab

õrge ja üleul tuvate räästastega

kelpka vus, 1 atteks .1.aas t .• Mõned

enamik

ga

raamistik.
ke

l~t

;Jlinurkse •

~hel

aVad

on

aknal on säil

oo.ne o sal on ·eise corru. e

ne platv rm, mil_el

aeliud la.m.eda kaare ga,

va~~e v~i~a

ud algne 8-ruu.dulin

orguse

u. gtaladel vüi

s. P atvormile pääseb

piki hoone ... eilla aset tud ko:rgGt plli., L:reppi.

Ioone vÕib pä.rine-

du veel .: x s j. I ' ooli;.; st.

Park ei ole suur, kuid kaasajal vabaku.jllline. Peahoone asub Õbne
jõe k. darinna.lml., pargi alläärel on jõele Paisu.tatu.d veskijärv.
Algne park

o~i

ilmeel t barokse.ma i seloo.an:.ga, sest maapind rinna

kul on ku.jundatlld terrassidena. Hiljem on park rekonstrueeritud

vabakujuliseks, mis jätab hocne ette väikese väljaku suure t

mega keskel. Hoone taha aga jõele ja avama.asti.kku. a a

Lia. Tinedam puistu jääb peahoone kUljele ja vali sej· a·a koh
le.

olaliikideks on vaher, tamm, kuid laged'

~

alade äärtel on

stiilsaid 2- ja 3-lioi siberi nt1lu gru pe. Jõe kaldaJ. on hõbe)t>jnsid. P

ei at mcnevõrr· ku .ge.mal

asub mõisrike mu uc-

l:

• 1

l. ...t.

unctllk kiingus puude ga, ku

alia<stan asse jää

väi aste koobas-

tega liivakivipaljand. Pargi seisund rahuldav, aias on ehiaosa
kõrval .maj andueaed õWlapu.udega.
Külastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1967.a.

(
...
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54. SUURE-J

I pastoraat ( Gro ~ St. ;1ohannis).

rikumõis.

suure-J a.ani linn (suure-J aani kibelkond) ~

Peancon

on keskmise

suurusega ühekordne puithoone, millel tu-

be lakakorrusel hoone otstel. Hoonet katab seintest k

korda

kõrgem, hoonele massi.i seid proport ioone andev poolkelpkatua,
katteks laast. Omab peolviilu kelbakolmnurga all ja kü.1gfassaadi
des räästaste laudkarniise. Hoone poolviilud on vooderda ud laia
de PUstlaudadega, viilualusest veelauast allpool seinad aga lai
de horisontaallau.dadega. Hoone nurgad on kaetud kvaaderlõikeliste kattelaudadega. Aknad on üsna kitsad, 6-ruu ulised, ääristatud laiade piirdelaudadega ja Ulal kaetud kitsa pro:fileeritud
simsiga. Poolvillu aknod ning hoone tagakUijal asuva väikese väl
jaehituae aknad on somalaadsed kuid väiksemad. Väljaehitust katab ühepoolse kaldega järsk katus. Hoone peauks asub tema otsa:fassaadis, kuhu on ehitatud hilisem palkon, millele liidetud kal
jele veel hilis m palkon. Vanem neist on külgedel laudseintega,
otsal keskel kahepoolse, külgedel ühepoolse akendega, milles
rambikujuline ruudustik. Aknaid ümbritseb historitsistlikus stii
lia mitmesuguste motiividega laudpiir • Palkonit katab lame viil
katus, mille viilus eklektilise raamistusega ü..maraken.

oore

palkonipool on samuti lameda iilkatusega, klls kõik kiiljed klaasi ud, ruudud erineva suurusega nelinurksed. Eklekti1ise liigendusega on ka kahepoolse ukse tahveldis. Akende al.une seinapind
on kujWld atud vahvär gilaadsel t diagonaalPrU.ssidega. Pal.konil t
laskub kõrge puittrepp. Hoone omab

eel ühe mantelkorstna.

Ehitust V6ib lugeda veel baroklike proportsioanidega, kuid
.mõnel määral varaklassitsistlike twmustega (aknad, nurgad)
XVIII saj. lõpuveerandi hooneks. Palkon pärineb tõenäoliselt
XIX saj. lõpuveerandi st, teine osa XX saj. al.gu.sest. Hoone on
kasutusel lastepäevak.odu.na, ta on rahuldavas seisundis.

- 2 õrvalhoaneid on alles Uksikaid, neist algse ilme on säilitanad sau.r ait-tall(?), .mis paikneb aga Sau.re-J aani kirikuaias •

.

Park on väike ja lihtne: hoone hooviküljel on avaram väljak,
hoonet ennast piiravad tihedalt lehtpuud (pärn ja vaher). Palja on hoovi kUlgedel dekoratiivpõõeaid. Pargi puistu liitub
ü e tee kirikuaia pargiga. Allee tee ääres viib uu.de kal.rnis-

tu.l.e. Pargi aeisu.nd on r ahu.ld av.

Ki.Uastatu.d

...

.....

iimati 1974. a., pildiatatud 1968. a.

..

55 • SÜRG VERE mõis ( Sur ge~er) • .Rüü tlimõis.
uure-J aani ~n, Sürgavere ~...:kl. kool ja "Kindel Tee" kolhoos ( Suure-J aani kihelkond) .

Peahoone on väga suur, kuid ü.m.be.rehitustega. ilmetuks muudetud
ehitus. Algselt an hoone ilmselt olnud ühekordne, millel otsal

lai Põhikorpusele risti ehitatud kahekordne tiibhoane. See eendub kergelt tagaküljel. Nüüd on hoone kogu ulatuses kahekorruseline, ilmselt ka pikendatud. Hoone on kaetud vägd lameda kelp
katusega, katteks plckk. Tiibehitusel on viilkatus. Katus omab

lihtsa laudkarniisi, mis tiibhoone viilu.de all krel)i tud. Ka aknad ei ole kõik algse ilme ga ...sif'assaadis on need ri.ihmi ta tud
kahe- ja kolmekaapa, tagaküljel võrdset

vahedega ridades. On

saured, 6-ru.udu.lised. Osa hoonest ltltlle:rdatud. AJ.gsa hoone ehitusaeg on raskelt mä.äratav.

!§_rval=h_o_o_n_e_i_d suurel arvul, need paiknevad suurte funktaionaalsete gruppidena Umber pargi, eelkõige selle taga. Osa neist on
va.remeis, osa kaasa;} al fimber ehitatud. Tähtsamad on:
Ait pargis on väike rõhtpaJ.khoone r1stnu.rgaga. Hoonet katab
-vormikivikattega
poolkelpkatus, mis taandatud esifassaadi kohal

ulatub laialt üle. Ulualuse räästast kannavad konsooltalad.
Hoone VÕib pärineda XIX saj. lõpust.
Kelder-köök-ait (?) par.sis on väike telliskivihoone lõhutlld maa
ividest vundamendil, mü.ü.rid puhta vuugiga. Hoonet katab väga
laialt üleu.latuvate, alt laudkattaga räästaatega viilkatus
(katteks eterniit), mida kandvate talade otsad on kujundatud.
Samalaadse

ujundu.sega on otsatasseadis

1

iilu all olnud rõdu

konsooltalad. Soklit eraldab profiiltellistest simss. Hoone uste kohal on silluate peal lamedad vaJ.gmik-aknad 4 ru.udllga. !ei-

'

aed aknad 6-ru.udulised. Viilu.aken

äär1stavad rombikuju.liaed

- 2-

.

lakaakna • Hoone võib pärineda

nx

s&j. lõpust või

s~andivahe

tllsel t.
Viinavabz•ik on väga suur ehitllskompleks, .mille tuwniku moodu t~b

kahekordne petuisehitu ega ning ka jllurdeehitustega liigen-

datud kivihoone, mille müürid on
n

krohv~ata

lõhutlld maakividest

gakivid klombitud. Hoone põhikarpust ·a pealeehitust katab

S-kiv:tkatte a viilkatu , millel külgfassaadides U.leu.J.atuvad
karniisita räästad, pealeehitusel astm lised telliskivikarniisid. Otsviiludes katuseäär ei ulatu seinteat üle. Avad on raami tud

olliste ga, enamik aknaid suured kahe- ja kol.mepoolsed,

6- ja 9-ruuduliaed.

aainasaalil on ka kaks kõrge kaaraillusega

aken t. Vabrik omas kõrge neljakandilise tell1skivikorstna, millel metal.lkorsten, viimane hävinud. Hoone pärineb ilmsel

•

XX

saj. algusaastaist •
Lau. t on väg ... pikk krohvimata.

askivihoone, mis kaasajal omab

viilk.... us , ü.mberehitatu.d on ka hoone kõik avad. Vähesed algsed
aknad on suured, 6-ruu.dulised. Hoone võib pärineda XIX saj.

lõpu veerandi st.
Ait-kuivati on suur ehituskompleks "L"-tähe kujulisel t Paigutatud kivihoonetest, mis ehitatud krohvikatteta lõhutud kivide t,
avad äärista

d tellistega, uksed seejuures lameda kaarsilluse-

ga. Hooneid katavad erikõrgusega viiikatused (katteks eterniit)
milledel üleulatuvad rääs ad. Kõrgemal hoonel on viimane sarika
paar viilu.s koos penniga avatud, sarikate otsad toetuvad telliskivikonsoolile. Hoonel on katusas suur laka11ks, kuhu tõuseb
kõrge ramp, laotud lõhutud maak.ividest.

oo.ned võivad pärJ.neda

XIX s j. IV veerandi st.
ehitu~l,

-.maaki imü.ü.riga,
Küün on

ikk

millel telliskivitulpade vahed täidetud

osalt ka piistplankudege. Seinad krohvikatteta.

Katus on sein test k

korda kõrgem, laasttlkattega ja üleu.l t11-

vate räästastega kel,katus. Hoone VÕib pärineda XIX saj. lõpuvee andist.
TaJ.l-elamtl (?) lühike kivihoone, millel esifassaadil e

lemile

tiivale liidetud kaks eenduv t tiibhoonet. Hoone on maakivist
krohvitud ehitus, millel kivide põsed krohvist väljas. Hoone
nl.U'gad ja av&d raami ud telliste ga, mis krohvikattet a. Hoonet
katab laaatukatteg a viilkatus (viilud tiibehituste l). Uleulatuvate raästaste all on lai la e vöö. Hoone võib pärineda XIX saj
I I poole keskelt ja lõpust.
saun on väike k.rohvimata maakivihoone , mis kae ud laialt iile-

ulatuvate räästaatega viilkatusega (katteks eterniit). Avad
ääris atud tellistega. Ehitus on ilmselt XIX saj. lõpu hoone.
Park on suu.r, tema keskel asuval suurel väljal asub peahoone,

mille fassaadi

avatud, puud ulatuvad hooneni vaid tema otstel.

äljakuid ümbritseb tiheda istutasviisi ga vabakujuline puistu,
kus domineerivad j al.nkad ja tammed. Pargis kasu ta ud dekoratiiv
aeid soonilisi

akive rUhmadena. Äärealadel leid b tiike, mis

il.Inselt allikalise
dushoonete vahel.

oitega, enamj.k nei t pargist välj s, majanaanteel Pärstisuunae allee*

rahuldav, esineb vähest

õsastumist äärealadel.

Külastatud ja Pildi tatud 1973.a.

arg1

eiaund on

.

"

""

mõis
56 • .............................__..
........ ( aifer). Riigimõis.
ouuxe-J· asni .k/n, Lahmu.se
Peahoone en hävinud.

iandusso hoos ( ·uure-J aani kihelkond) •

.

aremeis·t jä.r-ldu.b, et hoone oli väike

kiv1ehitus, mis osaliselt kellerdatud.
Kõrvalhooned samu i hävinud, säilunud väheste müüririismetega,
alles vaid väike laut.

- väike maakivihoone, millel kividevahelist krohvi deko-Laut
reeri ud ivikildu.dega • . oonet on hilje kõrgendatud, miiü.riteludkas on erinevusi. Hoonet ka ab kitsalt üleulatuvate räästastega j8 laastukuttega viilkatue, otsviil d pUstlaudadest.
~itus

võib algselt pärineda

....!h! on sllu.r

IX

ja .massiilne ehitus kroh im<:!ta macltividest ni.tlg

oli kee u.d poolkelpkatusega. _oone
kus

uu.r

aj. II poolest •

asrllks, tema

tellistega, sillu

~sifassaadis

õrval v··ikse •

~õlemad

on ulualune,
ääristatud

d on kõrge xaarega. Hoone VÕib pärinede

XIX saj. keskelt.
Park on väike, enamuses hävinud.

äilu.nu.st võib järeldada, et

ta oli vaoakuj ul.ine, puud asusid hõredaJ. t, iiksikpuu.dena või
väiksemate gruppid na, palju oli kasuta ud sireleid jt. dekoratii põõs

·a.

Põhiliigike on pärn, vaher.

Killastatud ja pildietatud 1971. a.

57.

=;;;;..;..=......._..-.P.-a.."s~or_...a...,a_t

( Tarv st). Kirikumõi s.

Tarvas tu. k/n, Tarv stu I aigla ( arvastu kihelkond ).
1

ea.noone ou ühekordne k s wse
liselt

u.uruseg(;;l. pu.i tho ue, millel osa-

äljaehita tud l· akorrua.

oonet katab poolkelpk atus,

seinad vooderda ud J.Õh laud ood:.c·i a. Algsed aknad on
s lt

u.ured, 6-ruu.duli

ed.~

oonet on hi.lisemaJ.

IIlUude ·ud, kiljrudus e undmeil
kaau usel haigl
Jru:'-.!~hoo..!!_ell

· teli-

jal

t

äri.n b hoone l822.a-st . T

on

ja heas seisWldis .

l·

on alles üksikud.

eed on krohvimat a maakivist ,

poolkel katustega ehitused pargi äärel. Olulisema d on:

krohvimat a maakiviho one, mille kividev
-Aitpinnsd dekoreeri tt
rik:kal.iku l
d

lcqotukot tega j::: üleulatuv a e

elise

t kivikillu stikuga.

~äästtJ.s ... ega

~

~,ohvi

oonet katab

poolkelpk atlls. Hoone

ehitusaeg on datee=-ittl d k:rohvil- l848.a.
Park on väike, paiknedes peahoone ees ja vasakul otsal järsu.J.
orunõl val. KujWldUse l t vabas planeering u.s, v. a. regu.laarse .ma
lahenduse ga ettesõidu tee eaiväljaku .l. Puud rühmades oru nõlval,
esiväljak ul enamalt üksikult.
kuusk. Psrgi seisund on hea.

aliteevad lii id on vaher, pärn,

58. TARVASID mõis ( Schlo {~~ Terwast).

k/n,

arvastu

1

ü.U.tlimõis.

ambola" kolhoos ja

arvastu Tärklisetehae

(Tarvastu kihelkond)
Peahoone on hävinud pe
oli

s~urem

jälj etul • Ase.mest järeldub, et hoone

ehitus, ilmselt kivist.

Kõrva~hooneid

omas mõis ar ukalt, nad paikne ad eririihmades

piki pargiääreet majandusteed või

T rva tu jõe

kallastel. Ena-

mik hooneid on hävinenud või kaasajal oluliselt ümber ehitatud

Viinavabrik - suur,

põhio~as

kahekordne, väheselt lii enda d

maokivihoone, mille seinte krohvipinnas on

k~tmata

maakivide

põsed. Krohvipind on dekoreeritud kivikillustikuga, kusjuures
illastik moodustab korrapärasaid mustreid ja ornamente: kontsentrilisi ringe ümber kivide• ääriseid aknaavadele, kujundeid
ringi j· riotikeote

jms. Kildudest on ka

kell, ehiktsduatumid (186G.

~tt<;.lo •••

kujunda~u.d

seina-

, 1865. Juuli kuul 18. ).

Ses a jütev ·d sein pinnL.d vüga dekor tiiVBe · a heal tasemel
viim.iotlu n

.ntulje. Roonet ku ·. b viilk· tuo, üleu.latu.vate

Lr

1·ääst" ste a ( eterniitkat ,e ea). Hoone suured, C-raudulised ak-

nad omavad la.med.. kf:l._rai.lluse · a lamedaid krohviääriseid, otsviilts on rombi tjulised

l~kaaknad.

Uksed on horisan ·aalse sil

ltLscen, .mille keslm c.a eendub. Esif'asf;aroi n... romD.l tii val on

keb.l pool us
sel t, 1 oo

lamed

pilastrid _.; ul t clum.ise korruse kõrgu-

urk aga kujund&tud veerandsambaga. Hoone on

ko~

u.lc.tuser keller ett:td. K· asa ·al on ehituat ulutuslikult rekonst

rueeritud.
i·· -kelder-kuivati on
kxohvitud

i i

!:lUur ja

oane, ühekordne,

~s~

iivaete pro ortsioonidega

reljee~ist

kõrge soklikorrusega. Hoone on kaetud

tincitud osaliselt

-Kivika tega poolkelp-

katu ega, millel profileeritud viilu- ja rää takarniisid. Viil
all on lai vahevöö.

a sokkel on seinast eraldamd simeiga.

oone esifassaQdi keskel on seinapind kergelt eendatud keskrisaliidi-laadselt , kuid ta omab mezzanino-korru e. Bisaliit

on k etuä lame a kolmnurkvi1lu "'a, mille plckie

..w.etlld katu

on v=· . .e modalam b.oune katuaeh :t•jas • Viil on üm.bri teetud een-

duvast ja pro ileeri·tud kax.n.iicist, !tusjuures viilu.karniis on
ri.kkalikum.al t pro ileori tud ku.:i. viilualune karniis. Viimase
aJ.l on lil.g nda ud lai val e öö, m1d ä toetti.VC:Jd 4 laia pilast-

ri • Ka

vahokor~u~e

all põhiehituse räästa joonel kulgeb sama-

laadne lai, liigenda ud vahevöö, mida krepivud pilastrid . Põhikorruscl on

ja kõrged potikaknad või aknad ühtlas e

kits;~

vahe ega, kusjuures esifassaadis petikute ülaosas on kitsad

ruu1oavad, kaetud lattrauast ki adega trallidega. Samulaadaed
trellid en ka risaliid"s

a~uvate

uste Valgmikel.

õhikorruse akende kohal on kolmnurk:f.rontoonid .

Esi~assaadi

isal.iidi mez-

z!: .i.nos on kesktelj el segment uk~ n, kü.lgedel nalj.nllrksed peti-

kitste,

k d, mille
o~~v·d
1

ti

kr·oLvi-~äri ... e

8-~uuduline

p~en.

lc~eda krohviääri~e.

a ova;:üaken tihedn

Kol

urkViilus on

ru1dukujuliste ruutu-

dcgo. r .... am.is'Lik .e:;u. Hoone peolviilus on keskel
line 1 ~ kaaken,

saj.

wel..l.BO

äike 16-ruudu.-

teC.a t:Ji:il j. st vad ovaalned petikud ( ovaal püst-

ascndJ.s), millede
TX

Kõik selle vahe

krohvifi;:r!sed. Seega vÕib ehi tuat lugeda

võ:i. \T:ihe Vt:Ulema.ks hooneks, kus ltlassitsiatlike

elementide kõ:t·val ka varaklr "'itsistlilcke det. ile.
' all moodustab sUW'e, ree gli.Qär aae hoone -~erifr....rna n e~ j alt kül.j el
hoones atud neliuurksa sisehooviga. Peclloo!'le

.u.unas on aseta-

krohvi ud telliskivihoone,

S-kivik ttega

ud pikk

poo

el.pkc.. tuae a,

i3

ka~·ud

llel t;enduvad ja profileeri·tud viilu- ja

räästakarniisi , k.u j

UlU' es

o tsviilud e.;. on

all ja kelb

olmnurga all, viilu

ne eEif'asoa

:ls eenduvad

·lgedel

~ganõrgalt

.A.a.....

.u.iis pool vi ilu

ta·niis puudllb. Hoo-

võrdlemisilai keskrisa-

liit ja kit ad külgrisaliidid, mis kae ud madslate kolmnurk-

- 3 viiludega.

ende viiluksrniiaid kordavad räästakarniisi vorme.

isaliitide sein"' pinn ad, s mu i o s d'aes ... adid o
ki

liigenda ud

a v- evööga akende ülaserva ja kaaruste kaartekandatle kõrgu.

sel.

oo e seinapind on liigenda ud sümmeetriliselt u te ja

akendega.

i i on

k~skrisali.uis

äär1stavad ki·taoo,

k skteljel suur k aruka. Seda

u 'd kõrged, vahevööd läbivad 8-ruudulist

ak n •• 'suliidi äär el on suured, uksega VÕrdse laiusega kaar·11e1 12 r u ·u,

ak.nad,

segme~

tosas kiil:• teku · u.lised raamid.

Kü.lgr•isalii·tide..., on keskteljal suur ja lame kaarpetik, mille

kes

1 ki t as, 6-

V' H.

eg

uli.I.1.e aken • ..1.'lisalJ.J. 'tiä.e vahel on ü.htlaste

•t.;_

kolm ki tsuot f,-raudulist aken

siiski 8-ruudulised, eelmis es
daJ.ad ja citsa

on

.r:ohvili.äl•is

1~

ilm list s

tint~

ka.ulusta ud

•

,. -xu.u\.l l i s d. l ouü

eskrisaJ.iidi viilupinnal.

t3ni.;petik, mill

se

urnii ini.

k ni viil

vähe kõrgemad), .mille kohal ma-

1elinurksed petikud.
·~Sa

cega on
su, mi

( e skt· aaJ..iidi-poolsem

all seinapind liigendatud

oon

esifassa·d kujunda ud erioümmee~rias

uga rau

a

!OOli
~

ka

lakut~bo,

mille ·

wnise l ..orru e
ra vG.ik wud.• Hoo.""le

· ·u.sid il
kül6w~el

i

ehi ..u<;, ka· .. d

on ki tead,

-d · vanevad pool

endest mõneVÕr
tööliste korte-

õi~

t · krol i

n

ning tasa-

e
d.

i~us~d
t:

li~ e~J

i

ole säilinud.

. . m l;)siivne ja pikk

-k ·vik t ega poo 'e lp,.. tusega, lllillol profilee-

ri tud ::cäüstakarnii-::id Ki.Ue;.fa8:.:suadidue ja o tsai'ua:3aa.di kelbakolm
nurga cll,
äüx iS() ' U

oolviil'S

dUW.'

gme

11

01 l~i

v

1

-

liku~

atiili •

iTi:iluv~lJa

on krohvi-

lLak&Z-•

lioonoter:ihm on pü.. i tot ·d Jõ.Li s
u •

Uö.

I p ole lõ .. Ud

ui :a

l.3

ü .- 1 e i~ou.operioodil,

j nJ;. '· :;kel klussi ai st-

Vali sejruqaja (?) on väiksem ühekordne krohvi ·u.d pui·thoone,
mis

A e~~d

a stukattega poolkelpku use a,

Fioon t on kord uv
õib pärineda XI

· hiljem rekons ru.eeri ud, kuid <Ugne ehi "tU s
caj. lõpupoolelt.

La~t-töö~istemaja mood~otavad

hoaneterahma, kua nimetatud ehi-

tuste kõrval ka teisi abihooneid siaehoov
rühmas do ineerib

r~~st~d ale~latavad.

külJedel.

mille seinad on maakivides

elam~,

conetalai lt

krohvitud kividevahedega, kAs dekoreeritud kivikildudega. Hoon
otsviil on a a puhta vuugigo telliatest. Roonet katab laastukattaga poolkelpkatust mille kitsalt üleulQ

~va

räästa all on

kitsus telliskivikarniis nii külgfüssaadides kui ka poolviilua.
Aknad on keskmise suurus gQ, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda
I

'

poole cl.guseat ..

saj. I l

on suur ja massiivzete proportsioonidega maakivi-

"_öö~~elam

ehitus, mille kividevahed laialt krohvitvo jc dekoreeritud kivikillustiku["a. Hoonet katab kõrge

olkelpk t'

fassaadides ja poelviilu kelbakol.mnurga all

~,

millel kUlg-

k~ldu

laudk niis.

Katuse katteks on eterniit. Peolviilu all kulge

lai

ellistea

ellistega on äär1st tud ka avad j. hoone nurgad, mis

vahevöö,

ümarda ud veerandsarnmaste.ks. Aknad on kitsad, kuid kõrged,
8-ruudulised, poelviilus on lai, kuid veel .IX saj. kinnilaotud lakauks, mis ääriatatun segmentaken1ega. Io 1e ehitusaeg
~~ohvis

dateeri ud: l866.a.
LiJ:Lkordne

kro vimata. aei. t .s
Hoonet katab
rätist·< ja

k~snta

law~tu1

.. ld .,ellist (nurkadel

attega noolkAlpkatno, millel üleulctuvad

~iatlaudvao.riqa

ponlviil.

dulise' • .Ehitus võib pürineda ..I

_._

Vesiveski
...............
se j

on J.fil1 ta ..

uvade külgedel

:~.d

975.a.

ei v ja kirjeldamist.

.1.

v::ikesed,

-ruu

sa.·. II . . JOle keskelt.

u.rhitek'~uari

}' estiste nimis us

~

on suur j n kc.heosaline, Uku Paikneb peahoone juures ki t-

s al

old

u.:. '

saar 1.

cngul, tei."le t SUltrem Oe.., aga jõe k

eahoone juures asuv park on ühel

poolt piiratud

jõeoruga, teio.>elt kU.ljelt mõisasisese teeg<::t.
kä~ ·

m

~s

aku. kohal, ku.st avanesid vaa e
Seetõ~t

ikku.

oone ees oli seevastu vaga e.var ovaaln

1:1<:4

uppid s

v~ljak

le ise id.

esiväljak, raami tud
ja j '-'lo eest.

ar i

s,

JUures
W1

v~ljaku

uuderüh-

dominun-'t.'deks on gru.piti

u.b piki oru kall st le ..

~T-~-~---3-~-·--l~~~u--s~j-a~~-- on

s.

õle.m1

rippsil ,

uuallee.

~

gl. teine oool eJ. vaja itirjeldamist:

mia

puudusid.

on vali vud Vabakuj u.lisel1i, vaga heas kontras"is: vaher -

pärn, tamm - nulg,

'(

eahoone asus jõe

paisjärve veepeeglile, ava-

te a tagaküljel park ja

tihedama istu ...usvJ.i .:.ga puu o

lastel ja

una seal asuv

75 • C••
e kitsa joeoru iihe

l!ll.S 1~3l.a.

de onteeri

l.

ja

Pdl.gt..t

·ati

~

u

metallist
iljandi lossi-

m:·g desse.

argi esl.mese oau seis
lll.a ... s i.ku.l"'.i

i.iilas

e ilJ

0

h

,

l

uJ funktsioon,

õsu, paljll on risu L st.

tud "'~liima.ti 1976.a., pil,is"a:t:Ad

191J3.a.

, ···r

59.
olli
Pe~~oone

ar ·si kolhoos (P ~s u kihelkand).

n,

on hävinud,

~se

eot järeldub, et hoo e oli väike puit-

eh·t .s ..
ehitust:
Val. i tse · ama · a - vä · ksem ühekordne pu.J. thoone. vooderdatud l!..!iade

rõhtlRudadega,

u.rgad kae t.ud pü.stlaud

kõrgem poolkelpk.atus, katteks ln
saadides ja. poelviilu kelbako

sina.

oonel on seinteet

ega.

t .... äästdarniisid on kU.lgfas-

u.rg

all lib sa kaldlaudkarnii-

oone aknad ei ole suured, on 6-ruudulised ( iiks 9-ru,udu.li

ne) ja ääri tat d piirüelaudadega.

oone

a~ikUljel

tine palkon, .mis kaetud Viilka.tusega. Seda

on väike lah

toetav~d

lihtsad ne-

linurk ed pui ttulbad, mille vahel lihtne laudrinnatie. Väikeaed
väljaehii..tl. ed on ka hoone tagakiiljal i'heooolse kaidega katuste

all.

i tu et võib lugeda llX saj. I J;>oole hooneks.

t€ta kjJide põ:; d. Kro.s.vi on ko ati
oo e" .k·.tab po olke lpk tus ( k . . ttek

karniis kt.U_.:a 'sac.d del ja

d~

o e rittl

ot~rni · t),

:~oolvii:'..u k~lbakol

k ivikildudega.
m 1lel kal lL..ud-

.u.!' a all. Hoonel

on .m""n · < uks =-e. kau tnt1 ., .:illlet
Ehitus on pUst:i.t t d mitme

111-~,t V "'

jfu'= o,

-:m peol il.mselt

XIX s j. J .l- ool el.
k
...............

ou vü · e, 1.... i., he . .

·vttSGJ,lt;~li .......

oru 'eurul, ....~1 u

V·

b.:-...ku · u.lis . . j stiilis kõrgel

UJ:t:

mille v .... ..;·ewt:l'~ EUlC,t:;

vikk ·

· ·~.~ -~~tll.

et te j Jl...b 1tiike väljak,

Tcl.letul . ~".

p~ahoone

.mber

Puudest

(kuitse all), usub tblli otsal.
Kü.l statu

. .
V~l.lilfJ

argi seisund

+.
... ~ 1°7]
:.; .• :.l.' .. ild ist ..,tud

·ah~ld

v.

::;6E • ja 1971. a •

•

60. 'lUSTI mõis (Tustenho:f). Rü.iitlimõis.
Uusna k/n, GngarilU. nim.
eahoone on väiksem ühekordne
el.

•tu

on kaetud

äidissovhoos (Viljandi kihelkond)
u.i hoone lakatubadega hoone ots-

oolkelpkatusega (katteks eterniit), mil- .

lel kül fassaadides lihtsad tuulekastilaadsed laudkarniisid.
Seinad on

oode.rdatud rõhtvoodriga lai dest laudadeat. Aknad

on ki tead, kuid kõrged, 6-ruu.d u.lised, ääriste:tud ki teaste piirdelaudadega ning kaetud karniisi a. Hoone tagaküljel on katusel
kal s 1

aake- t, .mis kaetud viilkatustega. Aknad esikü.ljel mõne-

ti ebaü.htlaste vahede ga,
väike kinnine ee
XI

agakülj l reeglipäraeemal t.

eal ka

ja sissepääs keldrisse . Hoone Võib pärineda

sa· . II poole keskelt, ta on kasu.tu.sel kor eritena ja las-

tea:Lana ning heas seisund is.
Kõrvalhooneid ei ole palju., kllid nad paiknevad VÕrdlemisi kompak se rühmana tl.mber väikes

pargi ja esiväljaku . Olulisemad on

t-kuivati on maakivist krohvimata hoone, mille ühel otsal.
asunud kuivati o
es

ola.liselt ümber ebit tu.d. Hoonet katab sein-

kõr€0m poolkelpkatus (katteks eterniit), millel üleulatu-

vad r··u.atad. Hoone aidaosas on esifassaad taandatud kitsaks
ulu· useks.
seotud h

ad on ääristatud laialt tellistega, mis müüris

bu.val t. Avad lameda kaerega. Hoone

õib pärineda

X

saj. II poole keskelt.
Laadad-tallid moodusta ad suure ne11nurkse suletud hooneteploki eisehoovi ümber. Hooned on ehitatud puhta vuugiga, klo bi tud maak1v1plokkidest, heas mü.ü.rit hnikas. Avad äärista ud
ollistega hambu alt. Ehitiste katused on erikõrgustel,
ma ,el s ejuu.res viiikatused (kat eks eterniit).

kõr~

äästakarniisid

on lihtsad l udkarnii id. Pargifassaadis kulgeb räästa- ja viilude alusel joonel lai ehisvöö (tellistest), kus karniisi kannavad astmelisad koonusekujulised telliskivikonsooli d. Otsvii-

- 2 ludes on väikesed ü.maraknad, uksed ja laudaaknad omavad lam.edaid kaari, v. a. fassaadi keskel asuv peavärav, mis on suur,
ka tud kõrge kaare ga silluaega, millel kaar:frontoon ( ukseava
krepib räästakarniisi). Ukse kohal on kolmnurkviil.
Hooneteploki ehitusajad on dateeritud raidkividega:
1902 ja 1904.

Küün on pikk ehitus, mille külgseinad on krohvimata telliskivi tulpadega, vahed olid täidetud

lanku.dega (nüüd eternii ) ,

otsaseinad on aga krohvikatteta lõbutwl maakividest. Hoonet
katab kõrge lakaruumiga viilkatus, katteks laast ja eterniit,
millel üleulatuvad räästad. Otsviilu.d on rõhtlau.dadeat, kusjuures ü.he

on suur lakavärav, mille ette tõuseb kõrge ja

kaarj as ramp, äär i atatud maaki Vimiiiiriga. Hoone võib pärineda
XIX saj. I

veerandist.

Sepikoda on väiksem krohvimata kivihoone lõhutud maakiv1dest,
millel avad ja nurgad laotud tellistest hambu.vate plokkidena.
Hoonet katab viilkatus (katteks eterniit), millel külgfassaadides lihtsad laud- ja telliskivikarniisid. Hoone otsafassaadi s on kUlgseinad pikendatud ja nii moodustatud siigav u.lualune
Hoone ü.h laste vah dega paigutatud aknad on kõr
aegmantoa

kaa.rega,

all 6-ru.u.du.lised. Hoone ehitusaeg on 'dateeritud

raidkiviga: 1874.
KUiva i (?) on

äike krohvimata maakiviehitus, mille müürid on

laotud puhta vu.ugiga klombitu.d maakiviplokkidest heas müüritehnikas.

vad ääristatu.d tellistega hambu.vate plok.kidena, kus

j u.ures aknad on kaetud lameda kaare ga. I oonet katab laastukat-

tega viilkatua, mille räästad lllatu.vad laialt üle. Viiludes
viimane sarik.apaar ja penn dekoratiivselt avatud, kõik sarikaj al.ad ja mu.rispu.u.de otsad samuti kujundatud. Aknad on 8-ru.u.du.-

lieed. Hoone pärineb XX saj. algusaastaist.

- 3 on võrdlemisi auur ja mi m.eosaline, paiknedes Tän ssilma
-jõeu:r Urgoru
kald&nõlvuku l ning orgu. suubuva oja s .. lkorlls
ja

sellele ojale paisuta ud järve kall stel. Istu usviisilt on
pargi Pllistu vabakllju.linc tihe, äärealadel läheb Ule Parkmetsaillnelis ks, exiti veehoidla taga ja ürgoru nõlval. Peahoone
ees 11h sa kujllndusega väljak, taga

äljakut asendav väike

ehisaed. Peahoone läheduses on mõned stiilaed okaspullde rühmad: kuused,

~ehised

ning neile kontra tiks kased, pärnad.

Domineeriva teks liikideks on saar, vaher. Pargi seisund on
peahoone iimbruses hea, pargimetsa

esineb VÕaastumist.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.

."

61.
Uusna k/n, Gagarini ni.m. Näidissovhoo s ( V11j
Peahoon

di kihelkond
.

on väiksem Uhekordne puit.hoone, mis kodanliku.l p rioO·

dil remontidaga ja ümberehi tastega mõneti mo

utatud ( akendel

uus kuju, esifassaadis keskel pealeehitua, uus laudveoder jms.:
Hoone on kae ud laastukatteg a poolkelpkatu sega,

illel iil ula-

tuvad räästad. Al.gne vooder on .hori ontaalne.
Hoone võib pärineda XIX s

• I poole lõpust Või saj andi

keskelt. 'fa on kasutusel elamuna ja heas seisundis.
Kõr alhooneid rilles Uksikuid, olulise ad neist an:

!!_ - suurem maakiviehita s, mille krohvikattes t u1atllvad välja
maakivide põsed. Krohvi on koh ti dekoreeritud
Hoonele annab erandliku ilme seintest kõr

kivikildudeg~

m kalpkatlls, millel

unkaavad.. Katus on kaetud S-kiviga. Te a räästad ulatuvad kõikidel fassaadidel k ugele Ule, on al.t laudvoodriga ja moodtletavad kõikidel

fassaadidela ulualuse. Algsed uksed on väike-

sed, kalas bamustris laudvoodriga . Seintesse on murtud hilisemad 5-ruud ulised suured aknad.
I

oone võio pär

eda XIX saj.

poolest.

Ait on väiksem rõhtpalkhoon e,
-laudadega.
· one
k~tab

kõrge

mille otsaseinad vooderdatud Plist
laas~attega

viilkatus kitsalt

ü.l.eu.J.a uv te räästasteg • Esifassaadi keskel on sein taandatad
laiaks u.J.ualuseks. Otsafassaadi des on algseid aknaid -

eed on

väikese , tiheda ru.udustikuga . Hoone krohvitud vundamenti on
dekoreeritud kivikillukes tega. Hoone võib pärineda XIX saj. I
poolest.
Park on väike, hävinud; alles on väheselt va.htraid m jandushoonete vah l ja mõne grupiga avar al esivälj aku.l. Siin ka mõned
sirelirü.hmad . Peahoone taga paikneb aed.
Kalaatatud ja pildiatatUd l968.a.

<~-.~
.

....
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•

Ä~

62. UNIKATSI / Anikatsi/ mõis (Unikatz). KõDVa.l.mõis.
Kä.rstna k/n, Kärstna kolhoos ( Paistu kihelkond).
Peahoone on hävinud, tema kohal on kodanliku perioodi alguses
pUs ita ud suurem taluelamu, ühekordne puithoone. Hoone on
kapitaalremo ndis.
Kõrvalhoone ist alles üksikud, olulisemad on:
~--t

- väiksem maakivihoone , mille kivide vuhed

laia~

krohvi-

tud ja dekoreeritud väheselt killustikuga . Algselt omas hoone
poolkelpkatu se,

is asendatud kaasajal eterniitkatte ga Viil-

katuaega. Hoone avade äär1stena kasutatud telliskivi, aknad on
seejuures väikesed, lamedad, 12-ruudu.li ed ja paiknevad mUüris
f

tugevate prussidega lengidegu. Ehitasaeg on raidkiviat dateeritud: 1851·

_u

(?) on väike rõhtpalkhoon e ümarpal.kide st ja ristnurgaga.

Hoonet on algselt kat.nu.d ilmselt poo1kelpkatu e, mis hUjem
muudetud laastukatteg a viilkatuseks . Hoone esifassaadis on
seu1 kogu ulatuses taandatud ulualuseks, mille räästaat toeta-

vad konsooltalad . Ehitus Võib pärineda n:X: saj. keskelt.
Park on väike, eriliselt kujundamata tiheda puistuga ümber
moisasüdam ,

·s jätab keskel asuva peahoone ette väikese ees-

hoovi, taha aga aia,

ka~

li seb

argi seisund on hal.b, metsistunud.

aar, vaher.

väga vanu viljapuid. Puuliikidast va-

Külast& ud ja pildiatatud 1972.a.

( eu-Ten nasilm ).

Uusna

··utlim .õis.

k/ , Gagari ni nim. äidisso vhoos ( iljand i k1h lkond) .

Peahoo ne on keskmi se

suur~sega

ühekor dne . ithoon e Pealee hita-

sega hoone keskos as ning osalis elt väljae hitatud lakako rruseg a.
Hoonet katab poolke lpkatu s (katte ks eterni it), millel üleula tuvad räästa d. Pealee hituse l on viilka tus, mille põhiho onega ri -

t1 asuv katuse hari on Uhel kõrgus el. se· a on vooder datud laia
de voodri laudad ega. Aknad paiknev ad ebaüht laste vahede ga, seejuures aknad on võrdle misi suured põhiko rrusel, pealee hituse l
( 3 akna laiune ) väiksem ad. aamist ik on 6-ru.ud uline, aknal piiratud kitsas te piird laudad ega. Pealee hituse viilus on ki1rte kujuli e raamis tusega ümarak en. On ka kaasaj al ümbere hitatui d
aknaid . Hilise d on ka mõned katus aknad ühepoo lse kaldeg a katuste all. Hoone esifas saadi keskte ljal on suur eklekt ilises
laadis

ehita~ud

palkon viilka ·u.se all. Viimas el laialt üleula tuvad räästa d. Palkon on ehita~d sõrest ikehit isena, kus prussi -

de vahed täidetu d akende ga või lau.dta hvliteg a, prusse seejuu res
katma a. Akn d on tihed , erisuur u.ses nelinu rkse ruud ustikug a.
end
on

all prussid moodus tavad diagon aale. Sissepä äsud hoones se
eel otaai'a ssaadi des, kus aste ees v .. ikesed eeskoj od, millel

samu.ti klaasi ·ud akn id, mis m.een1.1 avad Palkon it. oone ta as paiknen ud p al on tundma tas i ü.mber ehi ta tud. Ru.u.mid
:fas u
hoones n
filaads ed. Os
ta est on kellerd atud.
oone
saj

VÕib lugeda

X saj. I poole

d i lõpul eklek tilist laadi paJ.kon i t

täiencl. .. . tud.

oo es u..,u;c;.d

<:.4

mi:tlist r

~õpu.

ehitus e s, mida

ja pealee hi aste gu

iivruu.m id, hoone on heas

KQ_:;:valhooneid omas mõis suurel arvul, kuid nad on enamus es kas
kodanl ikul perioo dil või kaasaj al ula tuslik ult Umber ehitatu d.
Olulise mad on:

- 2 Ait on pikk krohvitud m akivihoone, mille krohvipinnad manki-Vide
põs d. krahv dekoreeritud kivikildudeg

a. Hoone katus pole

säilunud, talle on peale ehitatud teine korrus. Algsed avad
om· vad lamedaid krohviäürise id. Hoone võib pärineda peahoonega
samast ahi ·tusperioodis t.
Laudad paiknesid mõisasädant läbiva maantee vastasküljel n1ng
moodustasid kivimü.ü.riga piira 'ud suletud hoovi. Kaasajal ü.mber

ehi "tcttud. Al" e i.l.rne on säilitanud iiks

m<;~jandushoone:

see on

krohvitud maakiviehi us, mille seinad viimistletud analoogiliselt uidale. Hoonet katab poolkelpkatu s (katteks etorniit),
millel üleulatuv d räästad. Hoanel alles otsafassaadi s algseid
aknaid. Need on tugevate pruse-lengid ega, mis krohvimata. Aken
on lai, kolme poolega ja 18-ruuduli.ne .
I

~

i tus Võib pärineda

JJX saj. I poole lõpust või se.jandi keskelt •
.Aedniku.m ja on väike puithoone, mis kaetu.d poolkelpkatu sega
(katteks etern11t),

rä~stad

on üleulatuvad. Seinad on vooder-

datud püstlaudadeg a, poolviilud rõht alt. AknBd ei ole saured,
on 6-ruudulised ja laiade pi:rdelaud ad ega. Hoone võib pärineda

XIX su·. II pool e ke skolt.

test kõrgema poolKelpKatu .sege (k· ·tteks eterniit), räästad on
üleu.la tuv ad. Hoo"'1e aknad on ka.asaj t~~ mo onu t<:~ ud, eamuti sein-

e kate('

P-plaat), kuid ahitu

või

ärineda peahoonega aa-

m st ojast.
Kelder-~lamu

on väike ehi us reljeefwol rinn

kõ.rgcks kcldriks,
~ud

lao·~uc1 1crohvi.m;;~.t ....

ul. Sokkel on

m..... kividest, avad äärista-

tullistega, aksed kõrge kaaregu sillustega. Elamuosa on

kelclrl peal puidust ning kaetud viilkatusega , millel laialt
üleula~uvad

rä .. stad.

Sein:~d

luudar..leni .P.iis'!ivoodriga ,

kõ~,

on vooderda 'ud sokliot kuni aknaemal horisontauls el t. Aknad on

- 3 keskmise suurusega, 6-ruudulised ja laiade piirdelaadadega.

Hoone võib pärineda XI

s~j.

lõpuvecrandist.

.

Rehi on suur ja massiivsete proportsioonidega maakivihoone,
mille krohvikattest ulatuvad välja kivide põsed. Hoonet katab
seintest kõrgem. poolkelpkatus {katteks eterniit), millel kit-

sad, üleulatuvad räastad ja püstlaadadest poolviilud. Hoone
avzd on ääristatud laiade, lamedate
poolkõrgete kaaravadegu.

"Ohviääriste a, uksed

tus võib pärineda XIX saj. keskelt

või III veerandiat.
Park on keskmise ( 6 ha) suurusega, paikneb maantee ja järsu

orunõlva vahemikus, olles ise samuti tugevalt liigendatud külgorgudega. Tasasamal plt:.tool paikneb peahoone ringteega piiratud
eesVälj akuga, mis liigendatud Väheste puu.dega ja põõsarühmadega
1

Ringtee

ta~e

on haljaetatud tiheda istutusviisiga puistuga,

mis pargi äärealadel ja lõhandikes pigem parkmetsail.melised.

Pealoone taga paikneb aga väike

reg~laarses

stiilis väljakahte

tasapinda viidud platool, klls teedevõrk ei ole säiJ.unud, kiiJ.l

a · mõnd pügatavate elQpaude read (enamikus

noored~

ilmselt

vana aia rekanstrQktsioon). Seega võib üldlahcndllselt vabakuju-

list pcrk1 lugeda keskosas segastiilseks. Liigi11selt on kodum--iste leht- ja okaspU.tl.de kõrv el eltsoo vident lehiseid, siberi

nulea,

hiin~

paplit. Puud

o~

gruppidee kcntrastselt (kask-tumm,

tomm-vaheb, kt\Sk-kuusk-nu.lg) või

V""· et and atul t

(kased ja tammed,

kuse d ja lehised).
Pargi seisund on

ke~kosas

hea, perifeerne osa

vslt metsistunu.d.

Külastatud ja pildistatud 1971.a.

aga tuge-

(

64. V PJa IS /Vona m./(Friedrichsheim ). Rillitlimõis.
bja ~n, Kamara sovhoos (Helliate kihelkond).

PeQhoone on kaheosaline ehitus, mis
Sl:.!

st pu.i thoonest ning tema

ta ud pilte

kit

tall~-

oocne

väikeest ühekord-

iil j ele vasakule tii vale piisti-

st ü.hokor sest puidust tiibhoc es •

iileu.latuvad räästad, külgfassa

ides

k~istatud

PQ1-

dust ehiapi siga. Seinad on vood l'da ·uu rõh·tlau.dvoo- riga,

nuxgad
vä.

aetud vertikualsete kat

e sed, 6-ru.udulised,

~ärista

~laudadeg~.

u.d

Hoone aknad on

1· cl eluudade a j· kaetud

kar. iisiga. JUw.ad paiknevad ühtlaste vaht:dega.
u.be hoone otstel, kus viilude
vüiksemaid

jel on

aam~s

0

a lakas on

o.mav U. põhikorruse akend at

kujunduses aknaid. Hoone esifassaadi keaktel-

kinnine palkon, mis kaetud viilkatusega. Palkonil

v~ike

on klaasi tud uks ja altnad vaid esik•'ljel, akende ruudustik
erisuurustest nelinurksetes
ekle~tilist

ruutudest. Hoonet võib lugeda

laadi dekooxiga ehituseks XIX saj. lõ9uveerandist.

• ema tuhokti.lj el e liidetud pikk pu11ust tiibhoone võib parinedn aga kodanlikust perioodist. Hoones on s
nii elu- kui
ka teg'-'

mitmesu~~sed

poolkelpk~tus,

a katuse all

majundusruumid. Ehitust katab laastu

seinad vooderd.J.tud rõhtl.audistusega.

suu.eed aknad omavad 20-ndatele aastatele iseloomaliku raamistu

se. Hoonet tervikuna knsutata.kse kor erite..vt3 ja laudana. Osa
ruume ( eelkõi&e vcnas osns) mclla. jäetud. Hoone seisund on hal.b.
Kõrv:::lhoc.VJ.eid

;;..o;;..o--.. _ ........ - .

e.~

võrd. e i ni ::rrvu.k . -1
. t vä kese mõisa kohta, kuid

n:.:!d on enamuses kas varemeis või ümber ehitatud. Paiknevad kas
sis~e3õidutee

äärtel või ka pargi

servs~ te~taval

määral pea-

hoonega seotult. Oluli3eoad on:

L&udad

oodustava

võrdlemi i suure nelinurkse hoonete rühmat

- 2-

mis p

i~tatud

nelinQrkse siaehoovi ümber, osa

hoone~st

liide-

ttld. On eri egndel ehitatud maak'ivihoonoid, m llele lisatud
ka hilisemaid _uitehitusi.

L.ud~rnhma

vanemad hooned on kroh-

vitud maakiviseintega pargi _oolel, sisehoovis krohvimata.
Y..rohvi Pinnad seajuures dekoreeritud ti.b.ed:.U..J. "kirjatud" kiVikildudega.

anematel hoonetel on

oolkelpkatus (katteks laast)

..millel kaldu. luudk ....niisid kiilg:fassaadides, otsafassaadil ka~useäär

seinaga tasa. Hilisematel hoonetel on viiikatused samu

ti ktQlaka laudkarniisiga, otsviilu.d püstlaudadest. Avad on
tellisääristege ning kaetud lameda kaarega sillustega. Need

kivihooned võivad pärineda XIX saj. I poole lõpust (vanem)
ku.ni saj .

iimase

veerandin~

(nooremad). Osa hooneid varemai s .

Laudagrupi ü.hel nurgal on piisti t tud Jtl.Vihoonele teise
korrusena puidust elamu, ilmselt valitsejamaja., Hoone on kaetud viilkatusega, tatteks laast, omab laialt üleulatuvaid
räüstaid, mille all äärmised sarikapaarid ja pennid avatud .
Scin&d vooderdatud

rõhtl~udadaga,

kusjuures nende laudada otsa

otsviilud pUstlaudadega,

on horisontaallaudist u e peal

ja teritatud. Aknad on suured, avaneva.a osas 4-ruudu.lised,

ülal veel neli ruu u.

i;us on

Ait on väiksem maakivihoone,
-kividest
ja heatasemelise

dateerit~d:

mi~le

1908.

maürid on laotud lõhutud

puhta. vuugiga. Avad ää.rista ud tel-

liste a, ham uvate plok.kide.na ning ka.e u.d lti!Iledate kaartega.
Hoone

laaatuY~ttega viilka~us

omab

Uleulatuv~~d

rääs aid? mil-

lel sarikaj ulad kujundatud. Otsviilud on piis lau.dadest.
r

·dkiviga dateeri ud: 11 .1900

~all-elamu

on

lõhu~ud

0?~

hi tus

''

ja klomb1tud maakividest ühekordne hoone,

mille müüritehnika on erakordselt kvaliteetne. Kivid liidetud
puisvuu.giga, nurgakivid klombitud plokkidest ja kvaadri ena.

Avad on ääriatatud tellistega hambuvate plokkidena ja lameda
kuarega aillustega, tellisa ladu samuti paisvuugiga. Hoone

- 3 -

puitosa oli 1970.a. 1
sega.

O~sasej~

' a pärineb
~~

utat~e

seoses ehituse rekonstru eerimi-

s betooniGt valatud täiureljee fnc hobu.s pea.
saj. algusest.

on väike. PeuhoonB

e~~e

jääb lihtne

e~iväljak,

tee .. oolk<J.ar. Vt:.l ·~ut liigendav ad üki:J:tkp ud j
Hoone turu oli aed. Purki o

:J.

. ~rgipuud

mades. Pu-gi sciurmd. h . . lb, ta on hääbuma.., •

. tilustatu.d -- a pildietatu d 197o. a.

ol~

põõsa:rübm::d.

kodanlikl l perioodil

l . . oio.:.. . . . iidamiJ..uni -.. uleb :?~lee. Ülejäänud

kus

kabjusta~u.d.

-:b.,.des rüh-

65.

I mõis ( Schwarz hofO.
dna

k/n,

Viljand i

ii tlimõis.

äidissov hoos ( Paistu ldhelkon d) ..

Peahoon e on väike ühekord ne

.

it- ja kivihoo ne, millel laka-

tub

ka hoone o stel, omab keldri, seinad kaetud Pritskro hvi-

ga.

oonel on laast

dide

lih

attega poolkelp k

laudkar niis.

us,

illel kUlgfas saa-

oone i.iks t11b (va akpooln e) on

ilmselt vanem, siin poolvii l püstlau. dadest ja k:rohVik at eta,
t ine tiib krohvi tud , võimali k. et t

danliku st

a il e päri:ne b juba ko-

rioodis t. Akn d on keskmis e

tluru.seg a, kõrged ja

6-ruud.u .li ed. Peolvii lus on lakatoaa ken ääristat ud ro biku.ju.J.iste
ga.

~akaakendega.

Pea kõik aknad on ra

oo e esifassa adi k

~kteljel

tud krohviä. äri te-

on a ar puitpalk on lameda

viil.katu ae all, .mis võrdlem isi rikkalik u.lt kujunda tud.
on suured ning ülaosas

Ak.nw

eravkaa rel.ise raamist ikaga • .Akende

vah l on ü.m.arlõ ikelised pu.i postid, mUJ.e ka it elide peal on
ruu.duku ju.lised pikelldu. sed. Akende all on vahekar niis ja madalamol. ptistlaud sein. Ka kolmnu rkviiluv äli on

kaunist~

kaar liste petikute ga. Ligil.äh edas lt samala
ku.ga on palkon hoone

d terav

se aknaraa misti

asokul otsafas saadil, Dlillest timbereh i-

tuse tllle usel säilunud vaid fragmen di •

oone tagafass aadi

on hili e.m v··ljaeh itus, mis lõpetat d viietah ulisel t. Kat sel
on teis

hulga

säilunud üks vanem massiivn e kors

apiip kar

niiside ga.
Hoone põhiosa VÕib lugeda veel XIX saj. I poole lõpu VÕi
keSkpai ga ehituse ks, mi

hiljem korduva lt ümber

hitatud , vii-

maseel ehi tused pärineva d ilmselt kodanli kust periood i

konid

ga veel XI

aj. lõpuvee randi t, oll s t o tatud histo-

ritsiatl ikus stiilis pseudog ooti element idega.
akse elamuna nin
!2_rvalh oone1d

i

, pal-

oone

ka uta-

ta on halvas seisund is.

ole palju., osa neist peahoo ega ansamb lili-

sel t seo tud: asuv ad e ei välj ak.u
.!!._- rõhtpalk boone

nur uga.

ü.lj el, osa h aju. ta tud kaugema le •

ahutud Palkide st osalt rist-, osalt

uhta

oonet katab laaatu.k attega viilkatu s (osa k tu.st sisse

langenu d), millel all

l~dkate.

katu.sek ivi. Hoone keskosa

Seega oli algne kate 11mselt

esi ü.ljel mitte lai, kuid sügav ulu-

aluae, mis oetatud osalise lt kensool tal.adel e, osalt liht atele
ui ttulpad ele. Ehitus võib pärine a .II

saj. I I

oole kesk l t.

ivati on liid tud aidal • On aidast kõrgem, ehitatud lõhutud
maakivi dest krobVik tteta, müüritud kvalite etses müürite hnikas.
Avad raamitud telliste ga hambu a e plo.kkid ena, kaetud 1

kaare ga.
(kattek

onet katab l

al. t U.leula uv t

räästas te

e erniit) . X tusesse lõikub esikülj el

ed
iilkatus

õrge lakaruu. mi-

uks, m.iJ.le ülaosas 12-ruud llline eken. lälj aehi tust katab ü.leu.J.a
tuvata rä··sta tega viilkatu .s, mille sarik· jalad ja kensool talade otsad ku.janda tud. Korsten on kõrge kuid lame tellisko rsten.
Ehitusa eg on hoonel tõenäol iselt
iinaköö k (?) on
vihoone

tte suur iihekord ne, kõrge lak

krohvikatteta~

müüri tehnikag a. Av

saj. algu.l.
u.umiga maaki-

klombitu .d maaki iplokki dest kvalite etse

ja viilu.ka rniis telliste st äärise ga.

va-

del seejuur es humbu.vute Plokkide na, kusjuur es on vaheldu misi
kasutatu d heleda- ja tu.meda toonilisi tellisei d.
samuti ääristat ud erivärv ilist

telliste ga.

astmelin e ning omab ka nurga all

i1lus ü.marake n,

iilukar niis on lai,

ee atud telliste st vöö.

oo-

net k tab üleulatu va e räästae tega viilkatu s (kattek s etern11 ).
oone ehi tv.saeg on dateerit ud raidkiv iga Viilu.s: 1903.
~Oöliamaja-majandushoone

on väike maakivi ehi u , mille krahvi-

pinnast ulatuvad välja kivide põsed, krobV on dekoree ritud kivikillu.sti kuga. Hoone nur -ad eilutud

nu.rgalis~enide-laadselt.

oo

net katab poolkel pkatus, millal ü.leulatu vad räästad , katu.sek tteks vormiki vi. Hoone Võib pärined a XIX saj. keskelt , ilmselt

- 3 -

peaho onega lähed a est ehitu speri oodi st.
Par~

on keskl ilia

suuru sega, vähe ldast e Plllld egrup pideg a

~a

ük-

sikpu udega .. 0

b väike se esivä lj aku, kuid hoone taea on avar
aed, mis laeku b loodu slähe dase ilmeg a pu.is niidu na orgu.. Enne
mõisa sü.dam ikku. parkm .etsai l.meli ne e11ur okasp uume ts, .mida läbib
Tard i ja eim ali .m.õisu. Uhend av pikk lehtp u\lal lee. Par ·is
eksoote : lehie ed, nulud , kusju ures aks väga heas seisu ndis Valge
~.

nu.J.g. Kodu maist est liiki deet domi neeri b pärn. Pargi seisu nd
rahul da •

Küla statu d ja Pildi eta ud 197l .a.

t'
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66.

ILA mõis ( asila).

õrvalmõis, kuulus
sa juurde.

olstre riigimõi-

Paistu k/n, P aistu kolhoos (Pais u kihelkond).
Peahoone on väike ahekordne puithoone, mis k· tud üleu.l tuva
räästastega viilk.atusega (katteks e ternii t). Seinad on

ooder-

dat d Pii tlaudvoo riga vlllldamendist kuni aknalaudada joonel

kalgev

veelauani ning kõrgemal rõhtvoodriga .

tknad on vtsrdle-

misi suured, 6-ruu.dulised ning ääristatud profileeri ud piirde

1

dadega. Praegu. on oissepää.s hoone otsafassaadi s, kuid algn

peauks on ilmselt astmud hoone esifassaadi ke kosas, nüttd likvideeritu.d. Roone võib pärineda X:IX saj. viimaeest veerandist.
Ta on kasutasel elamuna ning rahtll.d avas seisundis •

....Q.!:!alhooneid alles üksi uid.

ei st olu1ise ad on:

Laut - su11r krohvimata maakivist l
tellistest.

t, mil1e poolviilu.d laotad

oanet katab poolkelpk tas (katteks eterniit), mil

lel ü.leula tu.vad räästOO.. Hoonet on kausajal rekonstrueer i t d,
kuid ta võib pärineda XIX saj. I

veerandist.

KarJaköök (?) on väike maakivihoone , seinad krohvikattet a, ava
ja poolviil t llisteg. loonet katabS-kivi katte a poolkelpkatua, millel külgi'assaodi des lih
võib pärineda XIX

e lai latldkarniis.

oone

aj. Il poole keskelt või viimaseet veeran-

dia •
";;;.o::;:;.;k-. pu.u..du.b, peahoonet on Ülllbritsenu.

üksikud põlispu.ud.

Külas atu.d ja pildiatatud

1972.~.

aed ja .majandu.sõu, kus

}UJ
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~:::.:;.:=o::.::;;.=.::;;:_o;;;;;.;o.,o;;;,;;;,

astelllÕisa k/n,

Pe

.

(

as te o is ) • Riigimõis .

n

alju kolhoos" ( suure:-Jaa ni kihelkobd ).

oone on suur ühekordne

~ithooue

osaliselt väljuehita tud

lakakorru.l dega. Hoone~t on hllvinud kuni

l/3.

oonet k.a~ab

ivi

kat ega (osalt asendatud eterniidig a) poolkelpk atu.s, mis seinte s

kõrge • Räästake. rnii sid on lihtsad kallaka J. aiaga,

uid

varem ilmseJ.t o asid Profileeri ta.d karniise, mis osaJ.iselt jäl-

gi avad katu.seake

oei

e viilkatu.s te räästa- ja viilukarn iisides.

on vooderdat ud laiade pü.stl.au.da dega. .

.1.

kuid kõrged, algselt 6-ruu.duli aed, varustatu d
piiratud laiade p1irdelau. d

akna~uuld.dega

ja

ega, illal kaetud kitsa karniisig a.

utusel on esifassaa dis pikk rida
Uksikild.

oone aknad ldtsad,

atu.seakna id, pargikalj el a a

i in on samuti 6-r u.dulised, kuid väiksemad aknad.

PoolviiJ.u s on üksik 9-ruu.duli ne aken. Põhikorru sel

aknad

mõnevõrra ebaähtlas te vahedega. Katuseake nde väljaabit u te käljed ja viilud on vahvär
uksel säilun

vahel krohvitud .

baroksed sepishing ed.

oonel on

õnel sise

le s on ka o aa väga suu-

re t tellistes t l otud mon elkorstna st, mille ülaosa koondub
sirgjoon lieelt.

oonel on osa alust kellerdatu d.

arvikuna on peahoone massiivse te, kuid tasakaalu statud

proportsio onidega barokk- või ü.lemineku perioodi tunnusteg a ehitus, tõenäolis elt

III saj. I

v erandiat. Osa hoonest on kasu

.Lus 1 elamu.na, ta on halvas seisWldis .
Kõrvalhoo nai st pol
kuivati,

mainimi sväär el t ühtki

äilinud, v. a. ait-

is on auur maakivieh i tus. Tema seinte .krohvika tteat

ulatuvad välja kivide põsed, krohv on dekoreeri tud kivikildu de-

ga•.Qgne katus oli poolkelp, mis nü.ü.d rekonstru eeritud
hoonegi. Pool iilu.s on jäl
pärineda XIX saj. I

na~

segmenta.k n st. Hoone Võib algselt

oole lõpust VÕi

ajandi keskelt.

- 2 -

ei ole
-Park
ahel

ouur, on kaheos

ine: peahoone ees moodust ab

väik se pu de a liigend a u.d välja, mida

sõidutee

poolka~ed.

te-

Puud erilise lt rahmitam atu, hajali istutu

egt.c. roone taga on a · väike ehisaed ,
barokne regulaa rne aiake.

dena, o

piir~vad

eede

.m~e

vois ollu algselt

ed piiratud puudegc., mis osalt rida

lt vabalt. Puud kodu.mai sed; pärnad, vahtrud ,saared.

·iaa palju de oratiivp õõsui .
metsist~d,

liigenda tud uu ·

Külasta tud viimati

argi seisund on halb, ta on kas
teedega Või risusta ud.

1974.a.~

pildiata tud lJ66 . ja 1973.a.

-\
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68. ~IKSE nõi"' ( li'elix).

iiti tli.m.C>is.

Ab ja lyn, Kamara sovhoos (Halli te kihelkond).

Pet oone on

kosl~.m.ise

ruuruse

t:. ühel~ordne

pai theone , millel laka

tube hoone otstel. Hooneli katab laastukattega viilko.tus, .millel
vä a laialt üleul tuvad
lu.des avatud, sarikaj

ä~

tad. Äärmised sarilead pen.nide a vii

ad j ' sarikaid kandvate

t~ade

otsad ku-

junda ud. lililgfassaadide räii tad kaunistatud pL'tit-ehispi tsiga..
Hoone seinad on

vooderda-~.~u.d

laiade horison ·a.el.laudadcgu, nurgad

vertikaalsete k"'ttelc.uriadeg • Hoonel on väga
Akn

madE'~

vundament.

on võrdlemisi suured, algselt ilmselt 6-ruudulised, nüüd

4-ruudtll.ised. Ääris· ·a

d on nad piircelaudadegt..., mis omavad all

konooolikesi ja ehielaua nende vahel, alal aga eenduva ehispitsiga k

niisi (Uksikakendel säilunud). Lakatoa aken o evii-

lus on väiksem, 6-ruud uli.ne, ääristatttd rombikujul.iste väikeste
lukaakendega. Hoone esifassaadis on kea

isaliidl.-laadne suur

esi·, kinnine ehi us, millel esikiiljel vaid peauks ja teda ääri
tavad ahepoolega aknad. Esikut katab kolmnurkviil, mis vooderd

tud

üstlaudadega.

pi eiks,

oodril·udade o aad on saetu.d ezuurseks ehis

url on rõhtvoodri peal. Viilus on väike ümaraken kiir-

tekujulise raamistikuga. • oone k tuoel on kolm sUmmeetriliselt
paigatatud karniisidega telliskorstna pii u.

Hoonet võib lugeda eklektiliste elementidega ehituseks
viimase so.jandivabetuse piirilt.

a on kasutusel la teaiana ja

he ao seisWldi s.

Kõr albooneid alles üksikuid, ilmselt olid enamuues puitehituse
Laut - hoone seina elaosa on maakiviat, mille kivide vahe laial

krohvi t'..td ja kohati k uniata tud kivikildude ga. Sein te
·...-

aosa

ümarpalkideat puhta nurga a. Hoonet katab laa stukattega viilka-

tus, rääst d U.letüa uvad.
ajast.

oone võib pärineda peahoonega samast

- 2 ~ün

on pikk

hi

e, mille

einad on 1

ade kivitulpadeg a,

Vahed täidetud rõhtplankude gu. Kivitulbad krohvimata.

o

et

kat&b ül uletuvate rüüstastega ja laastukatteg a kelpka us.
I hituG on eel~jstega ilm~elt ühee ine.
V'ozivcski on v :·ike Uhelcordne ki-v · oone, mille

.mti~irid

aetud

väga h c...s Dliiüri tehnikas puhta vu.ugiga, klombi tud kiv:fclest,
nur g·

klombj ud maakivi l oJrJtidcst. Av· d on ääristatud tRllif:!-

teba. hoone .rnü.ürl. tehnik'· meenu· ab n ... abrtta~c asuv

v~naJnõisa

tclli-elam.ut ning nende meistrit võib lu eda ü.hise_c"'. Hoonet

laialt ülelllatnvad.
iimane sarikapaar ja p nn otsviilus ava ud, otsviilud on Ptifl
luudadest.

oone ka uscl on ulgtal

~el

suurem puidust välja-

ehi ttls-ärkel viilkatuso all, mille katusehari m,J.dalam põhihoone ka-cusoharj (;i.st. Akncd on kitacd, 6-rlludulised . Ehitus VÕib
pärineda

X saj.

~usest.

Park on väikese mõisa kohta su.hteJ.iaelt sttur,
-järele

oaseerttb veski-

üle parkmetsaks. Peahoone ees on avar, ainuJ.t

aedest l.iigen-

ja sinna

d

suubuvale oj

e, mille ko:Llas el läheb vabalt

ud väljak, taga väljak puudub, on tihedalt eriliselt rühmi-

tamata puid. P rgi küljel väike allee. Uksikuid istu atud puttderUhmi ka kaugemal maastikul. Liikidast domineerivad vaher,
saar. Pargi seisWld on rahulda , peahoone ümber hooldatwn.

iilasta u.d ja pildis a··u.d 1969. a.

...
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69.

Linn · õis.
Uucnn

k/n,

Ca garini nim.

Tti1disaovhoos f ililj andi kihelkond .

Peahoone on hävinud jäljetult,

e.ma kohal on kaasaegne sovhoo-

sikeskuse hoone.

Kõrv

hooneid võrdlcmini

ü.m.bcr eL.i t· tud

le või mo

l~ aasaj

ua · "'Vad

rül'J.!!W. p argi

kõrv..,~.

.....

rvu·~lt,
H oon~~d

id paljud neist oluliselt

o . . re ö

• ·. . u.d k....,a

issesoinu ee-

ure funktsi n · al..,e j a re . · i J E.i.rase hoone .. e
01'

lisem~d

on:

. .;.

kiviL.oone, mis ks.etllC. ei.n1tes kõrgema, -kivi-:attct.:>acrolNitu.d
pool el katu:3cgu, ka llseki vi nll lau.dk 'te. Räästad on
•l

\1

-

ki tst.d, iilcllla llVad.

o one o ifass adi keskel on sü.gav ulaalu.ne

mille ce3 3 ar.k.,..,.di " k"' a.riotu. >Jclle la ed ad

kaarsil~ased

toe-

tuv ad

assiivsetelc ümarsammastcle, millel puuduvad baasid, ka-

pi t el

01

J.ih sa

rot'ileeringuga. Ehitust võib luged"' klassi t-

sistlikus stiilis hooneks XI
L_aud ad moodustavad väga

aaj. I poolest.

t...llTe

oone te:rü.hma, .mis piir avad avarat

hooTi. Osa hooneid on üksteisega nurgeti liidetud. Ehitusedon
enamvähem ühel ehitusperioodil val mjntld, nim 1 t viimasel saj andivah tu.sel ja XX s j. nlguoea.

ooneteriihmas domineerib SU.tlZ',

vä a kõrge ja lai laudahoone, mis laoind klombitud .m akiviplok-

kidest. Hoonet katab iileulatuvate räästaotega

V iilkatus

( kattek

eternii ), milles alatuvad välja kõrged puidust ventilat ioonikoratnad..
1

oone

av~

on ki taal t ra

e <-~.te kaar ega. Uhtlaste

tu.d t llistega, kae ud

vahedega as vad aknad on suuredt

tiheda ruudustikuga, otsviilus lakakorrusel nä teks 12-ruudulise •

iilu tipus on ümaraken .k:iirtakuju.lise r aami s tikuc • Ni-

meta ud hooneg

on seotud vahevärava

kujaline l& dahoone, mis eelmisest m· alam, osa

gset kaliuse-

katet (la at) veel säilinud. Ehitusvi1silt j a ma terjalilt kord b eel 1st. Ka te.ma ü.htl s t e vahede ga Paigutat ud suured kaar-

- 2 ·-

a.kn_d o

·L· h

· r u.u us iku.rra - 12 r

u.

aloogi is d on teioe ki sell- hooneterüh ma

väikse~ad

ehi-

tu...;e<l.

ge.

on

~

sega. Hoonet
alatuva

ordne, k · &jal o

~he

k~ ·

vii lk' tt.L

räastad, nend

on vuhev··ö, mis

tt:säiäc-.:a. law&da

se s

i

e

'1:

j aehitQ. tud lakakorru -

et xniit),

k t ·e

ll sar

·s~·ku.

1

llel on ü.le-

atu.d.

j un a-cu.d hum.m~a~õike-l"ads'"'l i.

k·otanud al se r

ii

a

·~

.ead31 on

l~i

..il.lud

all

· t.zad ululad

tellistes~

n

aknalaad ja

are ga .. ergcl t eenduv sillus. l:ihi · s.: võib 1uged3
äi ahetu

iirel t pärine uku hooneh::;.

Ait..;kuiva t1 on suur ••L 11 -tlihe kuju.li

m

tiib

oonet katab viil- ja

llist st.

· ürid krohvimat a.

ivihoone,

·11est ü.ks
ke~p ...

ka us ( eri ·tiibadel) , millel katteks eternii t, rääatad on iileula-

uvsd.

aakivio al on tellisteg a ääriststud avad, kaetud lameda

kaoreg .... Os

ku.ivati.~t

on k uhekorr oelj.n •

suur·;;cl akendel een :luvud "m._.alt's.o d

j~

iin on sD.hteliae lt

kaar illused ... oone iibel

ft.ssaadil ulctalaäe le toetuv tt!.ge l;>l t eenduv varikatus . I oone
ühel

o~sal

õisakell.

on katuse ko al väikeoe viilkatus e all säilunud veel
hj

st vi:Hb lu

dt:t

viima .... e saj andiv(;1hetv.se hooneks •

.Kõrts maanteer istil on ü.h kordne krohvi tud kiviboone , mis "L"tähe kujuline knbe tiiv ga

hi us.

oonet katab seintest kõrgem

kelpkatus (katteks eterniit) , millel ül ulatuvad räästad.

oone

nlll" ad on lamedate nurgcl.l.ae enidega, aknad krohviää.r i tega. Aknad see ju 1res on võrdlemis i väikesed, 6-ruudu.li sed.
hiljem kordu alt rekonstru eeri ud, kuid

v el XI

s j. al c,u.ae.., •

tust on

·a võib aleselt pärineda

350

- 3 .....,'

Park on keskmis e suuruseg a ning ojakese oru.ga tugeval t liigendatud. Peahoon e asus tema ühel äärel, nii et hoone taga

reljee~

laskub järsult . Hoone ette jääb pea puude ·a väljak, hoone taha
· elt küljelt puudega piiratud ja ka puudega liigenda ind väljak
Ort.. v s"tasnõl vcl p

k jätkub kuni astangu tilaääre ni. Park on

va ukujulin e, kuid leidub fragmen te puuderi dadest, on ka üksikuid põ iseid

uid. Pargiala osaJ.t kaasaeg set

liigenda tud uute tecdega . Pu

ehi tus-ce all ja

ju on pargi pe:rifee set al.a, aa.mu

t i esi vä.lj aku Umbrust täie d a·Lud k

ajal. Pargi i.il.d seisund hea.

U1astatu d viimati 1975.a. , pildiata tud

1~73.~.

70.

I paetora t (

~·ellin-Land).

Xirikwnõis.

'fl.ljandi linna territoorium ( iljandi kihelkond).

Kõ

hooned o hävinud.

oli ilmselt keSkmis

j·· eldada,

ta

saurusega puitehi us.

Park on keskmise suurusega, lih ea kujundusega

abaplaneerin~

ga park, ku.s puud

ee on asunud

suurem väljak.

riliael t rühmi tamata.

oone

alitaevad kodumaised lehtpuud: pärn, vaher,

tacm. Pargiala su.hteliselt korras, laligi tal puudub

Küla tatud viimati l974.a.

tsioon.

71.

~

I mõis ( Schlop l!'ellin).

··utli õis.

il.jandi linn, Sise sjade oaako.nd (Viljandi kihelko d) .
Peahoone on suur kivihoone,

s koosneb kahest osast: põhi-

~

hooneks tul b lugeda väikse at ühekordset ehitust, mil.lel madal. sokli orrue ja lakatoad hoone otstel. Sellele on par male
t11vale liidetud suur raudukujulise põhiplaaniga põhihoonest
laiem

~~UfMI:~·

millel samuti mad

soklikor r u.s.

Põhikorpus on kaetud plekk-katte a, viilkatusega, millel
tu evalt eenduvad ja kitsa profileerin uga rääat - j
karniisid,

vi~ased

suurtest klom itu.d

otaviilu al.l krep1 tud.

viilu-

oone sok.kal on

aaki iplokkidest, llllrga.d kva.aderplokkidest

Sokkel omab laia, lih sa prof'1111ga sim 1 .

oone nurgad on

ju.ndatud krohvist hambuvate nurgakvaadri te ga.

ltu

eifaas ed i ke -

keskrisalii t, mis kaetud kol.mnu.rkviilu.ga. Selle

kel on eerulu

kuju on k '"' ajal.

oonu.tatu.d. Alf!Jl

motiividega kõrget viilu.,

111 kujutas pseudobarokk

lle keskosas pilastritel.

to tuva

laia karniiei kohal tõusev segmentviil, aeda ääristavatel viilu.seintel ag

oli ülal volu.u.did, mida äärtel toetasid liseenid

i ilu keskel oli .Pilas tri te

osalt alles k
o

ahel 6-ru.u.du.line laka o aaken, mis

a äevases kol

nurgalia enid.

rkviilus.

sal:i.id1 nurkadel

oone aknad on kitssl kuid kõrged, k etu.d

poolringikuju.liae kõrge kaarega, nelinurksee oa
ruutu, aegmantosas teravkaared
ja profileeri

a ring.

on 4 suurt

o.d omavad eendu.va

d aknal.nua, akende kohal aga paiknea algselt

voluutkonaoolidel

toetuv

pro~ileeritad

äi-

karniis, mis pole

linud. l ävinud on ka akia.e kohal karniisi all ku.l enud lai vahevöö. Viimaees

kõr ge1nal karniiei ja nime ta tud Vöö vahel on

iga akna kohal. viaike ümaraken lakapealse
otsviil.u.s o

~

aleus amieeks.

a

kol.mikaken, millest üks on uks-aken, a anede

ki taale kuid pikale rõdule otsa:f'a.ssaadis. Kõik aknad omasid

_.. 2 ....

algselt 1

edaid krohviäär iseid, mis a a likvideer itud.

aknad on põhikorru se akende ol.l, on seejuures lam.ed

oleli-

, neJ.i-

nurksed ja 8-ruu.du.l ised.

Põhikor

se

es suur

itpalkon lameda viilk-- t11se all,

katteks plekk. Rää tad on üleulatu ad ning sarikajala d j
toetavad kanatool tal. ad kuju.nda ud.

neid

i· · seid to e tavad aZu.arse

ehispitai a tugikä.pad . Palkon on esikiiljel t lahtine, külgedelt
klaasi tud ouu.rte akend.e ga, mis üJ. l lõpetatud kolmnurks el t,

raa.mist1k on keerukas ro.mbikuj ulietest ja kuusnurk setest ruutu
dest. Katu t kanna ad keeruka1t lligendatu d pindade a puitpoeid, .millel ü.1al tugikäpad ja vahvärgila .adne kandekon etruktsioon, prusside vahed akende
ga, tugikäppa d

al~

ja ülal täidetud puittahvl ite

vahel kasutatud ka ehispitsi . Palkoni esiküJ.je

laekub ettesõidut~

lai graniittre pp, mis on ääristatu d madala,

astmelise rinnatiae ga puhtal. t tahu. tud granii tplokkide st.
Põhikorpu .sele liidetud

sllllr

kahekordn e tiib hitus on ru.udu

kujulise põhiplaan iga ning te a kolm väli
vähem Uhetaolis e lahendase .
sel t laia

so~arniisiga,

li ee vöö ga nin

~aia,

assaad on jao a ud horisanta allaia ja profileer i tud korrustev ahe-

profileer i tud ja tugevalt eenduva räästa

karniisig , mille all oli varem vahevöö.
da

t esa i oma ad enam

ertikaals elt liigen-

seinapind a nurkadel krohvi t hambu.vad nurgakvaa drid,

toetav

korru tavaheli t vahevööd. Teis

is

korruse nurki kujun-

dasid varem nurgapila strid, mis hävinud. Lisaks kirjeldat lll

olid seinapinn ad liigendatu d tei el korrusel akendevah liste,
akendepea l s te ja -alus e lamedate tab litega ja pindade ga,
.mis säilunud vaid osali el t. Alakorrus e aknad on Ulakorrua e
o adc t kõr emad,

õlemad nelinurk ed, 6-ruuduli sed ja Võrdle-

misi ki tsa:l. Esifassaa dil on aknad rühmit tud kahekau.pa , keskteljel on petikud, otsafassa adil on kol

ruse aknad omasid laiu l

alalane rühm.

akor-

edaid krohviäär iseid, mis t11anurka-

- 3 dest laiend a a , akende all ja iilal on profile eritud karnii sid

( säilu.n ud). Krohvi ää.rise id,
ruse aknad, ku.sju
ki aas v

uig1 k11isam aid, omasid ka ülekor -

ea aknal.a udade joonel kulges aknaid ühenela v

evöö, .mille alla olid pikend atud akende külgmi eed

krohvi äärisod kuni vahevö öni. Need detail id ei ole säilu.nu d •
.:a.&:~de

kohal on räästa kar il.si all väikes ed Umarakn - 1

a

al

se Volg'J. stamise ke, iimbri tsetu.d algsel t samuti krohvi üä.rist ega.
Ehitus e esifas saadi kujund us on teiste st kaunim a kujund usega.
iin on keoltte lj el alakor ruoel sõõrpe tik, ü.lako. rrusel aga suur

aarja põhja a

niss,

mille

ohal aegmen tpetLK.

arem omas seg-

mentk· ar lu.ltuk1 vi, 11isÕ oli raami tud liseen id egt.

1 sel t olin

teise kor use fassaa di äärmis ed aknad veel ka.e ud pz·ofU eeritud kolmnu .rkf'ront oonideg C::t, mis pole säilin

• Otsaf'a ssaeii.i s on

teioe korrus e kolm akent äärists tud aõõrpe tikuteg a, alakor rusel on aga väike klaasi tud verand a, mis kujund atud analoo iliselt põhiko rpuse

võrra lihts
äärista tud as
ga lame

uure palkon iga, kuigi aknar·
eranda lt la skub ki sa

elis

kelpka~us.

· stik on raõne-

ja kõrge kivi tr e pp,

rinnati sega.. Tiibbo o et katab

õlemi hoone tiiva

kut~s

-kiV1k atte-

1 on rida erimõõ tme

lis1 tellisk iv korstn aid, mille Piibud kujund atud karnii sideg ,
kus e ineb hamma slõige.

oonet võib lugeda histor itsistl ikllks stiilse ks ehi use
kus kujund uses k autatud põhili sel pseudo klassit sistlik ke deteile. Ta võib pärined o
adminis~ratiivruwnidena

X saj. lõp11at .
ja heas seis

oone on kasu.tu sel

dia.

Kõrval ho

eid oli mõisas suurel arvul, nad paikne sid h jali ja
oodust asid fUnkts ionaals eid rUhmi, mis peahoo nega sid ata.

Enamik hoonei st on jäänud linna hoones tusa vahele , rekons truee-

,..

ritud täielik ult või

l~tatlld.

ned, milles t olulise mad on:

Säilinu d an eraldi üksikh oo-
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Ait-kuivati on väga suur krohvitud kivihoone Viljandi linnus
ühel ee linnusel.

itus o.mab võlvitl.ld keldri ja on kaetud kõr-

-kivikattega viilkatusaga , millel kits
tad. lloonel on esifassaadi keskteljal

üleulatuvad rääa-

kerge~t

tu.s, mis lõikub katuseräästa sse ning on

eenduv väljaehi-

aetud kolmnurkv11l .uga.

iil on Umbritsetud lfia ja p,rofileeritu d karniisiga, eendi nur
gad

rõhuta~d

laiad

pilas

itega. Yiilu

on nelinurkne viilu-

aken, all suur peauks lameda kaarega. Hoone
juehitus ptiäsuga keldrisse. Akn
kaarte ga.

s~ed,

lamed te

oone seinapindu liigendavad ve 1 soklisilD.i!Ss ja lai

vahevöö viilu.de al.l. lloonel
korsten, mis
ga. Hoone

on mitte

aataskaljel on väl

kõrge n ljatahuline telliskiv1-

aetud plekiat varikatusega , ääristatud

e~spitai

õib pärineda XIX saj. lõpuveerand ist.

·öliselamu. on suur kahekordne lakatubadega
kivide põsed ulatuvad krohvipinnal e.

askivihoone, mille

oonet katab viilk

us

(katteks eternii t), .millel iileu.latuvad räästad. Otsviilud on
k etu.d rõhtlaudadeg a. Aknad paikn vad võrdlemisi ühtlaste vahe-

de a ridades, on ääriatatud tellistega, 6-ruudulised . Hoone
võib pärineda

nx

saj. IV veerandi at •

...;...::.::..;...::.;::;.u.::;;;;;;;.;a•j•a (?) on

a

kordne pui ho

e,

jnehitutud lakakorrua. Hoonet katab laialt

"llel osaliselt väl
üleulatuv~te

te ga viilkatuu ( k· tteks eterniit). Seir1ad on

ooderdatud rõlflt-

laudistu.sega , aamalaadne on laiem pealeehitus hoone
mis

ka~tud

räästas

argikü.ljel.,

samuti viilk· tusega. Hoone algsed aknad ei ole suu-

red, on 6-ruudul.ised . Neid esineb ük ikult ja liidetult (4-pool.ega ak ildeks). Hoonel on rõdusid

j

palkoneid, lllille katusel

samu-'"i pai trinn tisega rõdud. Pargi at saundub pu.i tsil.d otse
teisele korrusele, ääris·tatud puitriunatise ga, Valuoja kü.ljel
on lahtised rõdad mõlemil korrusel taandatud aeinapinnas.

~ii

rõdud kui palkonid on kaasajal olulisel

oone

iimber ehit

d.

-' otvviiludee on väikesed segment- ja ü.marakn

lakapeal..,e val-

gustamiseks.
• •tu

võib pärineda XIX saj. lõp

t või sajandivabetu-

sel •
, r

,j andushoone,

mille al01e funktsioon ei ole miiäratav, on Vt" i-

ke krohvimata maakiviehi tus, laotud suurteat k o b1 tud kiviplokkidest.

vadel esineb tel11ak1viat äär1stust hambuv te

plok.kidena. Hoonet kutab S-kivikattega viilkatus, millel kitsalt üleulatuvad rääetad. Hoonet on h ljem Pealeehi tu stega ja
akende muutmisega moonutatud, kuid algseteko tuleb 1 geda esi~

ssa di kaht suurt ·a laia, poolkõrge kaareg

POOlega akent. Ehitus

õib pärineda

~

on

tub

iljondi ürgoru k·ldal

Par

ei

saj.

äga suur ja liigend '*tud r l'ee · ig

aj ~

kirjeldamis·~.,

tuurimälestis,

kaetud kolme-

lgt1sest.
alal, tema a lii-

argimetsailm line lo duslik puistu.
kuna tema t

ikus pailm b arhi ei{-

iljandi ordllUUluse vare ed.

õiaa peahoone

ase seb pargi äärel.

- ··1""'s~a ·' ud

;>f

iim ti 1976. a., plldistatu.d 1964. ja 1969. a.

ORU mõis ( .worrokü.ll).

72.

a.:rvastu k/n,
eahoone on

i .imõis.

uislepa kolhoos ( T rva

eskmia

kihelkond).

suurttsega ühekordne Plli·t;l oone. mis kaetud

S-kivikattega viilkatusoga,

ellel iiletüatu.vad kitsad rääs ad.

Reljeefiot tingituna on boone tagaküljel maakivist krohvimata
sokkcl kõrge. Seined on vooderda ud rõhtl.Judadega, otsviilu.d

püstlaudadega.
j

oone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudUlised

ääriotatud piirdelaudadegu. Tagaf ssaadis paiknevad üllt:le.s-

te v

edega, csifassa dis on

endarida rikutud hilisemate us-

tegu. Hoone katasel on säilunud aksik korstna iip - tellistost,
.-.stmelis··te karniisidega.

Hoonet Võib lugeda

uumid on hoones enfilaadsed.

.n

saj.

askpaiga või III veerandi

ehi useks, ta on kasutusel korterina ja osalisel

mahajäe ... c.d,

ebarahuld avas seisundis.
KõrvcJ.hoon o:.f id ei al· nimetami .. väärael·t

;;;;::;..;;;...;...;;;;;;;;;;.;.;.;;........,_

r

ar

ivaaki - ei käsi leta,
itekt~urimäl

Laut (?)

~ w:L~

stiste n

~·iJ.inud

sL~ilin.lld.

cm lülit tu

Olt li..,em

on:

1975 •• koo 1iatud

s tus e.

vaid osaliselt ja iimberehitatuJ.t. Algne hoone

on krohVimata maakivist saintega hoone, mis kaetud

laas~tte

ga viilka usega, räästad aleulatuvad, otsviil püstlaudadest.
Ehi u.s VÕib pärineda

nx

saj.

II pooles , ilmselt peahoonega

samust ajast.
Par~

on väike, paikneb ainult peahoote ees a ara esiväljaku

äärtel üksikpuudega, kaugemal ka tihedama
mades.

istu.tusviisiga rüh-

oone taga oli ilms lt väike ehisaed.

t peahoone asub

suure oru nõlval, on eii t väga kaunis kau.gvaade, mida halja. tusegu ei o1e suletud. Põhi

pu~iik

on

ärn.

tamm - looduskaitse objekt.
I

ülaetatud ja Pildiatatud 1967.a.

eraldiseisev suur

/

T3.

IDU 17.1Õis (Alt- oido a). Riiüt

Uusna lr/n, Gagarini nim..

J.

õis.

äidis ovhoos-tehnik wn (Viljandi
kihelkond ) •

Peahoone on s u.r kahekor-dne kivihoone, omab

õrdlemiei kõrg

soklikorruse . Hoonet k·tab lame viilkatue (katteks plekk), mil
lel eendu.voo. ja profileeri tud rää.:;rtakarni isid.

a ots iil. on

äär i t·= tud sawalacA ,e karniiaiga, kusjuures viiluaJ.u.ne karniis

n

l~n~~am~

profileerin ug&.

ge.i'&socadis ee.r1

e kolmnur

€

vad 1

~oone

keskteljal nii esi- kui ta-

ult kcskrisnl.iid id (7 akna laiuselt).

iilud kujundatud anru.ooeilise l t

0

tsv11J.udel •

Kõigil nelj aJ. v··..·lul on keskel ümn.raken, j aota.tud 4 ruuduks,

amit d kroh ·ääri ega. Tur.;ev'"' t on rõhutatud kõikide fassaar.... ico

seintepindad e horioontaaJ.n e liigendatus: räästakarn11 si

all kul 0 eb 1 t

öö, korruste vehel

l .... iu t p.r.·ofileeri tud

~lcllck~nii"',

taas tugevalt eendu

ja

mille all samuti pro:t'ileeri-

ud röü, see 01:a kitsas. S klikorrus on eraldatud laia ning
pr.:>i'ileeri tud

v~l

ekarniicigu, t"Oklikorrui:'C s inapi.nd on aga

ru .... tecri u.d kot:,t. ul<:ltuses. Hoone akn d paiknev

iihtl

te vah

d . . . gu, uL'ikOrru.se aknad on kõrgemad, U.lakori·usel vähe .mad3lam.a.d,
kuid

~õik aknt~

'Puuduv ...id ak
(v.u. sokli
s d on

~·d

OJ:ru

on

võrdle~~si

ri ad es

el)

r~

~nend

kõr ed, kitsad, 6-ru.u.dulised .
atud pctikakendeg a.

õik aknad

i"t.ud krohviääriet ega, kusj ures ääri-

kende all Pilcenc'latu.d vahelcarniisi deni,

enue alused

pinnrul lii endatud nelinurkseto lameda"te petikute·a. Esimest,
J0hiko~rts~

~

rõhutavad peale kõreemate akende veel p Oiileeritud

ru.·niisid Il.en,1e koh

w:c

• uoklikorruse aknad asu.v ad põllikorruse

ega koh kuti, puuduvaid asendavad

pet~kakn·

•

'

ad on

ruud uku j u.lised, 8-ruu ul:l. ed.

sifass o i keskel on
o
I

ruum) aV8r

pe~u

puitpc~'On l~~eda

s

ees

õrgel soklil Oselle oll

viilkatuse all, katteks plekk.

.,;)elle räästad on lai lt iileulatu.vad, ääris atud

u.urse räästa-

p1 tsiga. Palltoni k tua ·t kann v d saledad Umarsambad, kusjuures
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'

esikiilg on avatud, kUljed aga kl

dega

pao~dogooti

situd mi

evärviliate

r~utu

teruvkaPreliste raamistustea ak·noega. Aken-

de all postide vahellihtsad pu.itponeelid. Palkonilt laskub

suurejooneline l ·

repp, mis vahep

ning vahepodestidega
ä.lj akuJ.e.

Tr

~aas

estiga hurgneb kiilg dele

k· e kõrgp trepim&rsiga suundub eai-

ääriatatud kõ.t' e te ki.virinn.;;. tist ga. Ka

p o

hoone ta a on ilmselt asu.nu

mingi Pul.kon, miu aoendatud näot

kinoaparaadiruumiga. Bu.wnid o.n hoones un:filaadsed.
l~geda

oonet saab
selt XI

hilisklassi

saj. keskelt. Ta on

asu·t u

is liku.ks ehi t;aseks, ilm1 "ebnikum.ihoone a ning

on rahuldavaa seisundis.

-_õr-vw hoor; id- on

su.urel arvul, kusjuures osa neist ansamblili-

selt eAotvc p ·ahoone u, ra:.:m·des es·.vti jaku ääri, osa aga funk

oion:J.~llset

tel. P

•. r· hm&dc s k :1s s· sse ""idu teede ääres või pargi äär-

J " '·oo.Jled on latv.slikul t rekon trueeri tud. Olulisem

kahe or ne osa i

·.. ~"' t.u.s tema kohal olel~s kor ge.m.

'

oone

on maakivist, millv kiv · ovabelised luid krohvitud pillnad kor

rapäraselt üekoreeritud kiviKildudega. roonet k tab
katiJ.a (

at eks t=.:t ...rnii.,),

pro::t'ileeri tul

.r~st ....-

11 ... 1 ltdsd, oendu

a~l

poolke~p-

ja siigaval t

· a viilukarniisid, asi.r.te ed on seejuure

poolviilude all krapi illd. • on.e sekkel ercldatud seinapinnast

kitsa eimsiga.
on väg

ksed o.t

õi·g

mõned

k<.t

telli.:> ele.

ed · e 1 iade kro· i;Uiriste a, mis kan

avinud on ku avara

v~t1.aluse

rä;.·. st tal as "tiku. aJ.l noono e oi T'assaal i ke sko

ta
ed

lai,

ukivi e u

d kivimUUriga.
XI

ik.
d

,.. iv ti on 19)8 • • sisse ebita ud, .millega al.gseid

... vasiõ. riku ud.

I

esifassaadi

ki 1i &d pilud, pool viilus et a on "u.ttr seementclten .

n2d o. rae.m.i ud l

·too

~~d

~e

saj. keskelt.

s~lluta~ud

kc.:ndt::aambad

elle

s. Ulualuse ette

tee, mis tõstetud ja ääris-

cl assitsistlik hoone võib algselt päri-

- 3 Laudt;ül

oodustavad

te t

u.ure lloone tcrU11ll'lr crip rioor1 i'1t pärineva-

akiviel1i ~ teat, mis ü

teise

uh es onum.

.

ti asetatud

täisnu.l'kade illl, mille a moodus·tuva.d majandu.sboovJ.d. Hoonetegru.~is

v

domineeriv d kc 1 s n rgcti lii et d J.nudohoonc ,

em on pikk maakiviehltus, m1lle lõhutud mu· iviõe

l~iult

krohvitud, av

ä~ri

1 Ul

u.l.;~.

ellistega.

t~tud

;uvfld

~··äatad,

.... auedu ka

e

•

..~.oo

ii

ahed

llocr.e~

katab

iaelt alle

oa

gle

luu id viilk tuste all.

~k

l~actud

lleet

on

el o s-

~öliste

orterid.

e
n:.~D.ki icl~i
~v·

li. o

.. ~,

c.c:ri ::;t~.:t

d
~il

· illE~ mü.U:riu
<.:.

~ott:

d l:J.cmbi tud kiviplokki est,

telli::; 1i gu. ...uu.red L:lcru.d

:t . . dl ~mis·

üb tle. s te Vahede ga,

Oll

r eto kc....:tega. Kõrge k<.....r on l..a hoone ot-

ille .kohal
c.'"en kiir
rtiäs astega

el~uju

Vi~

r~t

i..,e raami· tiku.ga.
ko ci..ernii

S

pikk ramp, r::il.le küljed 1· otud
V 1em

1~ut

oone t 1: _,_ab iileu.l tuvate

zuur"'~e

võib pilline .... XIX saj. I

1 •

Lul::t.ul~~6

t klom it
vccr~dis·

tte tõllseb
'"'akivideet.

, uus XX

aj.

ul llscst.

Tcliid (?) moodustavad väikeema hooneterübm", mis põhiosa koos
nev·r kaheat pural eelhooneet, müüridega otstel suletud siehoovig . Hooned on krobvi tud k!.Vie ..1 tu. red, mis k ....etud S-kivik:... . . . 1.e g~ vii lk::. tv. oteg~.. Om,A

selt juba kodnnlikul
XIX

sa~.

Il

· gse iln:e on ehi tu e ed .k· otan

·tü iim ereh:i.t 1 s"tegE· .

il.m-

või •.. d pärineda

1f

ooleat.
o

krohvi ud

korra a ait-kuiva 1 vorme
likult ümber ehi atud .

j~

aek~Vihoone,

mis algselt võis

iimistluet, kuid

lles on tem

laiad ja

kaoa~j

1 tllatu

~rofileeritud

räästa- ja viilu.Karniisid, mis kõiges kordavad aida

0

, ka

- 4 lea hiljuti kinni laotn_ , katu

rgend tud viilkatu eks. 10one võib elg el t oll·> seega. al.daga
~~~inedes

ne,

ü.hee

ej. keskelt.

XIX

on krohvitud tell's-1vihoone, n e
"'u.e na.. Teda k ttev kht
u • on kas ·

v ·d rääs tai( • Igc..s t

1·es u. te j

~e

~clle

aare a s gment ja kitsas

aa'

ida : ikuv '"td v· d ki t

l
..1.;30

~

r;.... võ ib

b

k~l

e~svöö

oone li lu se

~

nuraa all

.~~

til ·

ka j

•

l11ste t •

u ee>· hi.o ·ori tsistd iv alle

on pikk 8Zuurne pu.itehitus kõrg

et V"6ötav

-.rllud u.J.i ed akn

use~a

iJ:ul:::. ehit 1 t;e.k.

Puu.K.u.

b l .... iu, iileu.J.atu-

Olll

utatel"t kulgeb kogll ho

km1d·:

d

.. ,

petik.ute k .1al on kõrc.,e

-.·".J:tt·:fro .. toon.

~

a

oh

sel •

iilkatuse all . Sel-

leJ. on la stukate ja ü.leu.latuvud räästad, sa:rikajalad on kuda

Ll

a1.ud ja kae ud ebislaudad ga on ka kata.st

Kuj

•

tugev

gikä.pad räästa. all.

ei·

n d on aZU.t.trsed l&t sein& , kusjuures l' ttide d.luotsad terita·

tud

sik-sakiliselt. Hoone on ueega

j~ kujunda~ud

1."Ujund.atu.d ehi . . us, ilm=1elt viim· selt aaj andivahetllselt .

ln.adi

Tööli
..,.._-

ivihoone suurema mejandueboonete gru.i esi-

tem · a o

_.._.....,...

frond~

ooned (laaaad) ·

• 'eised

sel· väh ..,e

er ehitatud, elamu suht li-

e ons trueerimise .·a ( v. a. lakakorru..,). Hoone on
V'<.•d on üäriet

us laiEll t kro vi ud kiVidevahede ga.

tu

ham' u a

talli

ra •st

te

plokkide

oone t katab tileulatuv ate

viilku tu.•

ja la

te k .... · ·sillaste a, raamid 10- ru.udu.lised.

_Qölise

ud

er~~ktilie ee

~aa

majlt~

on

.ukat ega

ä

~

on

kal:l·~ua

lameda

oon.e võ ·b . ärineda

/äike krobvitu.d maakiviehi"us, mis k_e-

v~ilk~ 'us~ga.

Sellel külgfassaadide

lihte

s

- 5 kalda l udkarnii sid.

..

vo.:.b p··

äike sed

u

on · • er ehitotud. Hoo-

• s&j. II poolb k s

~ine

I

KU.i!!l (s llela.adse id on põllul v el mõni) on kivi tulpadega
hitus, millede
k:1dega. Tu.lb o.d on laoaak1vides

tud lõhu. tu

lai krohvipin d d

tuku
Vii

sel

P

~ega
tA.u

amara

o. eeri

.~ti

d

il.d deg

i

ja .. e lat.u ·te räe.s· ete

on k ·e u

i v:i.devahel ine

ee enat ku.s

ptts · ln dadega.

•

oo

t ka ab laas-

tus,

kõr
1;u.a

õi

t

· ined a viima-

saa
e on keskmis4 eu

oru t·õ--·g 1

Cv.IUl

nin

see õ .. t· on
ku.·un

e ivälj

, tag

ot af ssaad ·1

~a,,.e~i1;as

U.·"CgD

amuti v;· .. u väljak.

red). Hoone taga äljekul

w

ilma jõe

tu.gava.ks domi-

::baku.ju.l ises stiilis

ä "e rin!Y;Välja k ning ort

on orienteer itud pikk all.eeg

muti p

Tän

w

uunus asetatud

oone esi:f' esaali keskele

aia esõidutee ( ohtrad ja

suundub nurga all metsa

aa-

uunas ea-

, valdavalt tammedega puiestee, mis sunbub Kivistiku

metsa, see

parkmetsa , kust

raid, t

alj

1.

sikpaudeg a

1

·a 11· id

d ise peahoone juure

v~btilt

õrval p

jl.l

vaht-

on avarad, v ·d Uk-

liigendat ud. Väljakute ringteede vüliskUl-
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