
14 KARKSI .mõis ( Sohlot!' Karkus). U.U.tlim.õie. 

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

Pe~oane on uurem UhGkoidne tiibehitu ega 111gena~ ·ud kivihoo

ne, dllel õx-~ sokli -orru. ~hikorp eele liidetud Liibnoo e 

on pikk ecd tua 11 one p;;ueme;t "' iiva ·a akülj 1. oonet ja .. ~~iib

ehitust katab -kivi ttega p olkelp atu , mi~lel jõulisalt 

p of'ileeri twl lb.i ju cendu-v viilu- ja rää.stakarniia. am.a kar

u· i,... kulgeb ka peolviilu all. iibehi tuael o otsa.faasaudis mõ

ne ·~i liht;:;u. tc<."iiwn l~c us. Rää taka.rn:Lisig(;t a alõikeline o 

v i d oolviilll keltal olmnru:g all, v;lilu. aJ.l on rv· id lui ahe

vöö. .... ehikorpuse si tl.Sr·H:J.ä.di k skel ou eau.ka kohal ruudul, 

ktü võrdle isi lai kol ur.b. iil, mill •1 samu. ti et.l1du pr oi'i

lceri 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~, ad on 6-rlludulised. n raami tu.d 

ecnduv te krohviääri tega. ·taa simsiga eraida ud soklikorruse 

aknad asuvad ülakorruse akende all, kuid ei oma ääxiaeidt on 

ruudukujulised. Pe~{se ette on esiküljele ehitat d lahtine 

pui tpalkon madalal 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. Uk

sel on barokne se islink ja barokse lõikega lu..kuplaat. oone 

katusel on m&ssiivaed krohvitud korstnapiibud, millel prof'ilee

ritud karn11s1d. Ruumid hoones on anfilaadsed. 

Hoone võib pärineda põhiosas XI saj. vahetusel t või algu

sest ning ta kuulub varaklaseitsistlikku stiil1periood1, tiib

hoone ei ole palju hilisem, vaid eklektilise ilmega rõdu võib 

kullluda XIX saj. II poole k skele. Hoone kasutusel adm~istra

tiivhoonena j on he as seisundis. 



- 2 -

Kõrvalhooneid on ar ukal , n moodustavad funktsionaalseid 

~tiihmi 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.m

nurkv11luga. 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 väik

se 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 kujunda

tud 8Zuurne rääatap1ts. Avad on ääriststud tellistega hambuvate 

plokkidena. Esifassaadi lteskosa on laialt ehitatud 4 arkaadiga 

·tell. iskivi kaoristuks sü.g(;l..v a ulualuse ees. Võrdlemisi lamedate 

k aart kannad toetuvad Kõrge ele nelj ~tahulistele telliskivi-
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sammastele, millel t u.mivöö. Hoone se~as kivikildu.dest arv 

'' 26 ••, kuid ehi ·tu. st võib siiski pidada saj. keskpaiga hoo-. 
neks. Võimalik, et ta on siis vaid rekonstrueeri ud, pärinedes 

XI saj. I poole keskelt. 

Valitsejam&la on keskmise suurusega ühekorruseline kiviehitus 

kõrgel oklil. Hoonet katab viilk~tu.s (katteks eterniit), mil

lel k~lgfassaadidel 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

~ tad kõr ele soklile var puitverarLda lameda viilkatuae all. 

eranda algsed aknad on iheda ro.mbi- ja ruudu wjUliste raami

dega. Akende alused pinrLud on lihtsa liigeniuee a. Soklil on 

lai ümarkaareline ehiavöö. oone või oll~ v- em, peahoonega 

Ube aline, kuid teda 01 h~ljem, XIX saj. lõpus ilmselt rekonst 

rucer1tud, mil ta om's veranda, 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 kelba

kolmnurga 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 lõpu

veerandi!. 

öö~iste maja on väiksem krohvitud kiv~hoone, mis kaetud s in

test kõrgema -kivikat egu poolkelpka usega1 räästakarniisid 

on lihtsad lauckarn11 id oone a~ad on Väi e ed, pea raudu

kuj lllised, algne ruudus·ti pole s~ilunud. Hoone võib pärineda 

pauhoonega amast ajast. 
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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. Planeeringul t on park vabakujuli 

ne j· teostatud heataoemeliselt. ~t ta asub avamuastikus, on t 

äärtel tiheda istutusega ning see isol erib pargi tuumikus a u

va Väljaku ämbrit evast. aba piirjoonega väljaku ühele küljele 

jääb ait, teisele peaboone. Teedevõrk on vabrucujuline, kusjuu

res pargi alal pea puuduvad sõiduteed, sest pea õik hooned asu 
v ~d väljaspool pargiala. ~ida taga on kolm paralleelaet tiiki, 

neist kaks üsna suu.red. Puud lagedamal alal üksikpuudena, ääre

al, del suur e gruppidena, kontr staelt: tamm-vaher~lehis. Ek

sootide t on märkimiaväürsemad siberi aeedermänd, h bukastan, 

põh · tamm. Pargi seisund on rahuldav, halb on tiikide seisund • 

Aülastatud viimati 1974.a., pildiatatud 197o.a. 
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