
32. OLU TVERE mõis (Ollustfer). RUUtlimõis. 

Olustvere k/n, Olustvere äidissovhoos- ehnikum (suure-Jaa

ni kihelkond) 

Peahoone on suur kahekordne telliskivihoone, millel tube laka

korrusel. Hoonel on keerukas konfigu.ratsioon ning ka fassaadid 

on orienteeritud sissesõiduteedele, pargikülgadele ja esivälja

kltie t vakohasel t erinevalt: peauks asub hoone otsafassaadis, 

teine otsafassaad on sisuliselt hoone tagakiiljeks, kus uksed 

abiruumidesse. Hoone kõige liigendatwn ning pidulikLuna kujundu

sega kUlgfassaad on orienteeritud parki, hoone teine kalg~cs

saad on aga suunatud maanteele. Hoone sokkel on laotud klombi

tud maakiviplokkidest puhta paisvuugiga, nurgaplekid tabutud 

puhtalt. Soklis on puhtalt tabutud kividest ka keldrikorruse 

akende äärined. Esimene korrus on laotud samuti puhta paisvuu

giga tellisteet, teine korrus on viimistletud pritskrohviga. 

Soklit eraldab põhikorrusest profileeritud simss, teist korrust 

lai, eenduv ja lihtsa profiiliea vöö. Hoonet katab kõrge kelp

katus, katteks katusekivi, millel lai ning eenduv profileeritud 

räästakarniis. Põhikorpuse katusesse lõikuved kõikides faas a

didas mitmesuguste risaliithoonete ja eendite viil- ja kelp

katused, kusjuures nende viilukarniisid on kaetud laiade tormi

lawladega 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 pras

se 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, ühe

kahe- ja kolmepoolsed, vastavalt 2-, 3- või 6-ruu.dulised • .Aknad 

on valdavalt äärista ud laiade k:rohviääristeg , mis kUlgedel 
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kujundatud kvaadritena, samalaadaed on ka uste äärised. Akna

palestikud omavad seejuures profileeringu.. 'sineb paarisaknaid • 
. Teise korruse aknad asuvad alakorruse akende kohal, on i.hti 

al.umist st kitsamad:,esineb samuti 1-, 2- ja 3-poolaeid aknaid, 

fiuudustik on esifassaadidel ja risaliitidel erinev: on suurte 

ko1meruuduliste raamidega, on tiheda raamistikuga, 22 ruuduga 

aknaid. Enamikel akendest on profileeri tud eenduv karniis akna 

all ja peal, osal on lisaks neile veel kas väike profileeri tud 

kolmnurk- või segmentfrontoon. Viiludes on lakatubade aknad pai

gutatud vahvärgi prusside vahele, tavaliselt on nad ääristatud 

lakap alset valgustavate kolme aknaga. Algsed viiluaknad on kit

sad, kahepoolsed ning 16-ruudulised, aknad esinevad tavaliselt 

paari ti ... hes risaliidiviilus on 1 · aaknad ii.mmargu.sed, tiheda, 

ruudukuju.lisc raamistikuga. Lisaks eelkirjeldatutele valgusta

vad lakattlbe ka pargif'assaadil ning maanteepoolsel kü.lgfassaadil 

katuseaknad, mis omavad ü.leulattlvate räästaatega viilkatuseid, 

viilud vah ärgiga, räästakarniisid profileeritud. K tuseaknad 

on reeglina kitsad, kahepoolega ja 12-ruudu.lised, par . fassaadis 

on 4 liidetud 6-ruudu.list aken t. Uoone katuse harjadel on suurel 

hulgal ebakorrapäraselt paigutatud kõrgeid puhta vuugiga laotud 

telliskivikorstnaid, mis 111 endatud Glhevöödega ja profileeri

tud o sakarniisidega. 

Hoone peauksega o~safassaad ku.jutab endast põ.hikorpllsele 

pikiteljele risti ehit ~ud tiiba, mille keskteljel eendub kesk

risaliit. elle alakorrusel keskel asuv peauks on klaasitud ja 

kahepooJ.ne ning tema kohal on kõrge valgmik tiheda ruudukuju.lise 

raamistikug& ( 24 ru.utu). Ust ää.ristava.d kitsad iibepoolega mad, 
mis raamitud kvaadritelaadse äärisega ning akendealune pind 

rusteeritud. Ko~ keskrisaliidi laiuselt on hoone ees sammastik 

laial soklil. see on lao ud puhtalt tähutud suurtest graniidi

plokkidest ning omab raidkivist profileeritud simsi. KeSkteljel 
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paikneb tahutud kiviplokkidest ja astmetaga trepp, mis allosas 

kaarj alt laieneb, ~a astmed on kaarjad. epi madalad äärisad 

on lõpetatud tah~tud granii kuupidega, reillel profileeritud 

plaatidele aseta ud kivikuulid. Terrassi põrand on mosaiiksete 

keraamilistest 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 rõdul, 

k~s neljatahulised vahetulbad on kroonitud munadega. isaliidi 

teisel korrusel on väga lai uks-aken, mis kaetud laialt profi

leeritud segmentfrontooniga. Hisaliidi kolmnurkViil ulatub 

katusel kuni 2/3 kõreuseni. Selle fassaadi ees on kaarjas ette

sõidutee, mille pind trepi eec tõstetud. Tee on ääristatud su

juv~lt tõusva graniitäärisega, mis kaetud puhtalt tahutud laia

de ja Paksude plaatidega ning otstel lõpetatud voluudilaadse 

plaad.iga. 

Hoone pargifassaad on liigendatud vasakul tiivul tugevalt 

eenduva külcrisaliidiga, millel kõrge kolmnurkviil~ paremal 

tiiv&l kitsama külgrisaliidiga, mis kaetud kelpkutusega. Pare

mal ktlljel paiknevala risaliidile järt:neb sügava vahe tmega 

põhikorpuse pikendus. Risaliitide vahele jääb avar, risaliiti

dest eenduv torraas, mis kujundatud an&loogiliselt otsafassaadi 

sammastLkule. Ka siin on tahatud plokkidest karniisiga sokkel, 

neljale ümarsambale (vormilt eelkirjeldatuga analoogilised) 

toetuv lai rõdu, millel sammaste vahel ja rõdurinnatisel bal

lu.straad, mille ballustri vorm kord b varemkirjeldatu.t. Ainult 

keskteljal p ki laskuv trepp on raami tu.d astmelise, karniisi

dega varustatud granii ~ääristega ning trepiastmed i ole kaar

jad. Ehi~use keskteljal avaneb ~errassile lai kl asitud uks, 

rõdule ·teisel korrusel uks-aken, k~::Ltusel on nende kohal viilug 
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ka"vu.seakcn. 'V· s:J.kpoolse külgri s aliidi alakorrusel terrassi

poolsel äürel on poolkaarekujuline eend 5 kitsa, ühepoolse ak

nuga • .uend on kaetud barokse vormiga plekk-katusega, mille kar 

niis altib korrustevahelise vahevööga. Eendi pind on rusteeri

tud krohvikottega. P~empoolse risaliidi keskel eendub läbi 

kahe korruse viietabulina vülj uehi tu s, .mis kaetud kelpka-~u;;,>ega. 

äljaehituse kolmes tahus on aknad, alakorrus on krohvitud ja 

rusteeritud. ra väljaehitus omab vahevöö ja räästakarniisi ri

sal1id1 v·stuvate vööde kõrgusel. Parempoolsest põhikorpuse 

külgrisaliidist p emale jütiv pikendus omab kesko as sokli t 

lõikava kahepoolega u.kse, lle kohal on kõrge, 9-ruuduline 

Val.gmik. 

Hoone maanteepoolne külefassaad on liigenda~ud fassaadi 

k.eskoso.s ~)are ale 1 il1u atud tll. ev alt ~endatud ning võrdlemisi 

laia risalii iga, mille lai·d, kolmepoola d aknad on mõlemil 

korrusel (2 k~algi korrusel) ääris~a ud pilastritega. 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 piltendatud 

hoone soklil pjedesta ideg • Vr;; värgiga l~ujunn tu.d Viilus on 

ake.c.de kohal U.m~ad viiluPJt.nad, viilu keskel agn tiheda ruudus

tikuga lakatoa liitaken. ~~solii ehituse nurgad on ümardatud, 

viilu nuFgod on nen e ämm·nurk· ~ e kohal ·oetatud kensooltalade 

le ja :neid tu istave.tele tugikä "'adele. üsaliidi välisküljel 

on nurka ehita tud ter:r ass ning selle kohale rõdu, mida kanna-

v d viis ün3rsamm3st. Terrassi sokkal, sammaste pjedestaalid, 

ballustraad jt. elemendid kordavad teiste eelkirjeldatute vor

me, ainult sambud on saledamad, neil puuduvad baasid ja kapi

teelid, ballustrita ku.ju on teistest vaevaltmärgatavalt erinev 

nin rõd~karniis, mis asub korrustevahelise vöö kõrgusel, on 

laiem n.in profileeri tll..'Il teistest rõdude karniisidest. err s

sile avunev~d laiad uks-aknad, kuid terraasil ei lasku parki 
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ühtki treppi, tema rinnatis on kinnine. oone tiiva! rõdu ko-

hal on teise korruse akendel kolmnurkfrontoonid. 

Liigendatud on ka hoone teine (sisuliselt on see hoone 

ta·akülg) otsafassaad. Siin on hoone pika põhikorpuse keskel 

kitsam ja tugevalt eendatu.d keskrisal.iit, mille kolmnurkvillu 

katus ulatub põhikorpuse katusekelba 2/3 kõr usesse. Eendi 

ühel küljel on abiruumide kõrvuluks, kust laskub tahu.tud plok

kidega astmelisalt äär~statud kivitrepp. 

Seega on hoone välisilme tugevate materjali, ~aktuu.ri- ja 

värvikontrastidega: tu.me klo bitu.d graniitsokkel, twmepunanc 

alakorruse telliskivisein laiade krohviääriste ja ru.steeri u.d 

pindadega avadega ja eenditega, pritskrohviga hele teine kor

rus nin jõulise vahvärgig · tumed -heleda kontrastiga kolmnurk

viilad katusejoonel j viilk tu.stega katu.seakendega. Erisuurus

tega on korruste k~u.pa ka akende ruudu.stik. Ka hoone mass1d on 

liigendatud jõu.liselt, kuid ~~sammcetriliselt paigutatud verti

kaalsed risaliidid ja eendid nin pikad liigendamata seinapin

n~d on tervikuna hästi tasakaalustatud. 

a hoone siseruumide planeering n põhijoontea as~eet

riline, kuigi orienteeri ud hoonet läbivale keskkoridorile. 

Saale on mi , suurim neist paikneb par ipoolsel küljel ning 

läbib kahte korrust& See saal omab siserõdusid. Saalis ja kori

doridea-vestibüälides on rikkalikult kasutatud tu.med~ d puit

paneele, proiileeritud puitkarniise, ballus raade .jma. Hoones 

on laiu sisetreppe ja kitsaid keerdtreppe. 

Tervikuna võib hoonet lugeda hinnalisaks historitais likus 

stiilis ehitusmälestiseks, kus seudoklassitststlike ja -gooti 

elementide kõrval on tunnetatav juugendlikke algeid. Hoone pä-

rineb saj. guaest, ta on kasutusel kooliboonenu ja heas 

seisundis. 
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~alhooneid omab mõis erakordselt palju, kusjuures suurel 

hulgal on -lgse ilme säilitanud hooneid. Iioo moodust vad · suuri 

reeglipärasaid funktsionaalseid gruppe, mis par ·s asuva pea

hoonega sidu.m.ata, küll aga osa neist on seotud pargi Planeerin

guga, moodustades viimases ansambleid, mõjutades teedesiisteeme. 

Olulisemad on: 

Puukuur pe oone tag~ljel. !oone on väike ehitus, millel nel

jatah~ised krohvitud telliskivitulbad kannavad katusekivikatte

ga viilka ust. Sel~el laiad, laudadega kaetud räästad. Ioone 

keskosas on endatud ja kolmnurkviiluga kaetud risaliit, milles 

lai u.kseava. Postidevahelised seinapinnad on n!uuxsed sõrestik

seinad. Viilud an kõik kujundatud peahoone kolmnu.rkviile jäJ.jen

dava jõulise vahvärgiga. Kc:.tust toetavatel tulpadel klllgeb rääs

tast m&.d alamul lai Vöö. Ehi tu s on see ga peahoonega samas stiilis 

ning samaecline. 

Val.itsejamaja (?), mis ilmselt leidnud kasutQ.Ulist ka külalista

m j ana, on suurem ühekordne maakiviehi tlls, .millel keskosas on 

peal eehi tu s ena eine korrus ja tagakUlj el mõlemil tii val pikad, 

põhihoonest medalamad tiibehitllsed. Hoo e ja tiibehituste müürid 

on laotud ecndu alee soklile maakividest, mille vahed laialt 

krohvitud j krahv dekoreeri ud tiledalt ' ivikillustiktlga. Kõik 

hoone nur ad ja l11Uall1se nur od on 1 o ud tellistest ntlr g isee

nidena ning kaetud õhllkese krohvikattega, tellistega on raamittld 

ka kõik uvud, äärised ja rä.ästakarniis, need aamu.ti õhukese 

krohvikattega, velgendatud. Põhihoonet katab lame viilkatus, 

pealeehitust väga lame kelpkatua, tiibehitl1ai samuti kelpk ttl

sed. Katteks on kõikjal plekk. Viilu -a räästakarniioid on laiad 

ja profileeritud. Hoone esifassaadis on sügavalt taandatud ultl

alane, mille rääatakarniisi kannavad kaks neljatahulist, eklek

tilisea l.aadis kapi teelide ja faasi ttld ntlrkadega aammast. Sam-
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mt..ste vahel laekub parki madal trepp puhtalt tahu ud suurteat 

granii tplokkidest. Hoone algsed aknad on kitsad, 6-ruudulised. 

Otaafassaadis on akende ja ukse kohal seinapinda laotud tellis-

kaared. Otsvii~us on väike ravkaa.r line ~akaaken. Toma all 

asuv uks omab ülaosas liigenda ud nelinurkse petiku eelkirjel

da ud k· are all. Tiibehituaed hoone tagaküljel on müüritehnikat 

arvestades p-hihoonest vähe hilisemad. Neist üks on ~' mil

lel keskmise suurusega, kõrge kaarega aknad. Põhihoone taga

küljel on p elaehituse ees ko u l·iuselt lahtine puitrõdu ühe

poolse k d ga lum a k· t.use all. ii rõdu kui selle ka us kan

navad puit ulbad , mill .P&Q.~-.* VB ... el diagonaolidest rõdurinna

tis. TiibhcorJ.ete vuhele tekki ·a si~ehoovi sulgeb tiibhoonete 

o saj oonel hil' em. ehi"t.a ud .h:õrt;:.e m akivimüür, lill.lles asuvat 

vära aav r .... t. ·vad puh ' alt cilu ud eraniitplokid. 

Hoonet võib seega lugeda p"'biosas XIX sa·. keskpaiga ehi

tusaks, mis tõenäoliselt sajandi III veerandil omandas tiibhoo

ned. ekonstrue rimisi (rõdud, ulualuse sambad) tehti ilmselt 

ka sajandivahetusel. 

õisaametnike hoone (?) on ühekordne, keskoe s kahekordne tuge

valt liigendatud telliskivihoone, mille sein d õhukese krohvi

kattega. Ehitus on kaetud väga lamedate viilkatustega, katteks 

plekk. Räästad on 1 ialt üleula~ d, kuid laiade profileeritud 

karniiside , · nende all, mis mõnedes viiludes krepitud. oone 

nurkai 1 on 1 ·ad nur aliseenid, pealeehi use nurkadel nurga

pilastrid. Ak:n d on aldaval t 6-ruudulised, keskmise suurusega 

ning lamedate krohviääristeg • oonet võib lugeda historitsist

liku laadis ehituseks kas XIX saj. lõpust või aajandivahetu

eelt. 

·rjeldatud hoone ees asub esiväljaku ääres peahoone vaa

t s suurem ühekordne manaardkorruse a juu endstiilis ehitus, 

mis oma ilme s anud kodanlikul perioodil, seega võib tänapäeva-
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sel kujul pärineda ka XX saj. I poole keskelt. seetõttu käes

olevas ülevaates hoonet ei käsitleta • 

. '- eeni;j a te elamu (?) on kits as, kahekorruseline hoone, mille õhu

kese krohvikihiga müürid alakorrusel laotud maakivist, ·eine 

orrus telliste st. Hoonet k· tab poolkelpkatus (katteks eternii t) 

millel ellistest lai, astmeline viilu- ja räästakarniis, vi~a

ne peolviilu all krepitud. Hoone kitsad ju väikesed aknad on 

6-ruudulised, väljaarvatud otsafass .... adi alakorruse lai kolmepoo

le 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 maakivihoonele 

ehitatud 1oone o andanud ilmselt saj. II poole keskel. 

isateenistuja elamu (?) on väiksem ühekordne telliskivihoone 

lakatubadega hoone otatel. Seinad on luctud puhta vuu.giga, nur

gad kujundatud hambuvate liseenidena. Hoone on kaetud kõrge 

viilkatuse ~, katteks katusekivi, rääst6d on üleulatuvad ning 

nende all asub krohvi 1ud ning profileeri 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 

kahepoolega aknad o ·vcd tellisseintea kon rasteelt eraldavaid 

l.aill krohviääriseid, sama kujundusega on uksed. oone võib päri

neda XX saj. ~lgusest. 

Mõisateenistl.l.j a elamu (?) vali tsej am ja juures on väike maakivi

ehi tas, kus avade külgedel, karniisides ja nurkades kasutatud 

telliseid, viimastes hambuvcte plokkidena. Müürikivide vahed 

laialt krohvi ·ud ja krohv dekoreeritud kivikildudega. Hoonet ka

tab lame viilkatus, katteke katusekivi. Räästad on üleulatuvad, 

viiluräästa all kitsas p~itkarniis, viilu all lai tellistest 

profileeritua vöö. iilu nurkadel kannavad räästaid konsoolidena 

murispul.l. otsad, mis otstest profileeritud . Viilus on eenduva tel 
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lisääriseg · teravkaareline lakaaken. Põhikorruse algne aknaraa

mistik mtludetud. r. oone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

i t-masinakuur (?) eelkirjeldatud hooneterühmas on kaheosaline 

ehitus, millest aidaosa on kõrgem krohvim~ta maakivihoone lame

da viilk tuse all. ääs tod on lih sa te lau.dkarniisidega. Ku.uri-

osa on m ·lam ja kitsam, eelmise hoone ptkenda a. Kiilgseintid 

lõhutud ! ru~ividest, otsasein tellistest, kõik pinn~d krohvima

ta. Ehi ·ust r~atab viilkatus ü.leu.l~ uvate räästastega j pü.st-

1 u.dade<.)t otoviilug • L .. da ust otsufassaadis äär1stavad krohvi

kntteg· lanedad pila ... trid . oone vnnem osa ( ..... it) on ilmselt 

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

saj "'ndivcll nse ehi tu s. 

s, .. j. VÕi 

va hoone erW ma, kl s tallihoon~ e j uurdc kuuluvad talli tööliste 

elamu nine; Vt.l1 cr-ik ur. ~1sub peahoone kohal pargi äärel mõisa 

sisetee ja m~antee nurgas. 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<.)&äristega. Ustel on lamedad kaared, erineva suuru

seg& 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 puhtalt tahutud külgedega graniidi

plokkidest. -~~d on kaotanud oma algse välimuse. Hoone esikül

jel on väik lahtine sammasesi , mille lE~edat viilka ·ust (kat

teks plekk) kannavad tabutud maakiviplokkidest rinnatisele toe

tuvate klek-cilis laadi lühikesed sambakased samas laadis tugi· 

kü p e ja tahutuu lt:ujundusega t asti·ruga 



Hoone otsal on kõrges hoovimüüris lai hoovivärav, s on 

kaotanud oma algse kaarsilluse~ Värava ta a on väga kõrgetele 

ümartulpadele wõstetud viilka use all v·skkell. 

anl",.:rikllu.ril on ees lai, lal ... tine varjualune, mis toetatud 

ealedatele pos idele. 

Kogu hoone ekompleks on põhiosas valminud tõenäoliselt 

XIX saj. II poole keSkel. 

Lautad komeleks koosneb ruudukujulise sisehoovi kolmele küljele 

su.lguvast hoonest. Hoovi esikülg on su.letud kõrge müüriga, mil-

le keskosas värav. Hooned ehitaud krohvimata maakividest 

saintega nin kaetud kõrgete poolkolpkatustega, millel kUlg

fassaadides lihtsad laudkarniisid. Katus katteks on vormikivi. 

Hoone e seinad on liigend tud kergelt eenduva sokliga ning aken 

d aegmantkaare kõrgtlsel kulgeva u.mara proi'iillga vööga. Hoone

tel on väga suured aknad, mis omavad poolringikujulisi kaari. 

Akna nelinurkne osa omab 12 ruutu. Kõik avad on raami ud eendu.

vate tellisäär1stega. Ka u.stel on kõrged kaared. Poolviiludes 

on suured lakau.ksed, kae ud lamedate kaartega, omavad samuti 

tellisääriseid. asakpoolse lauda lekau.kse alla viib kõrge kald 

tee, mille r p on ehitatud samuti maakividest, omab puidust 

aheailda. 

HoovinlUUr on kaetud katusekiviga. ···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 vaga 

sõiduvärav, ktilgedel on madalalllad kaeravadega kitsad j ·lgvära

vad. J algvürava kohal müUr tõuseb astmelisel t, sõiduvärava ko

hal aga kõr -e ehisseinaga, milles l i profileerin~ga sim a. 

äravakaare keskosas on simsie eõõrpetik ning sellee täierel-

j ee fne här j ap ea. 

ooneterühma võib lugeda stiilseks XIX saj. III veerandi 

ehi tuseka, .mis teoata ud pseudokla si toistlike motiividega. 
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eierei samas hooneterühmas on suur krohvim~ta maakivihoo
n , millel keskosas pikiteljele risti ehitatud krohvitud seinte 

'· pealeehi tus. Hoone kataVl::ld viilkatu.sed, kllsj WU'ei;) pealeehi

tuse ka us hari on põhikorpu. e k- useat tunduvalt kõrgemal, ka

tuse katteks on vormikivi. iilu- ja räästakarniisid on laialt 

alaulatuva e räästaste allt kitsuste profileeritud liistudena, 

otsviiludes seejuures krepitud. Pealeehituse karniistd on laie
mad. Hoone vcd on eenduvate tellisääristega ning silluste ko

hal kaetud simsiga. Aknud omavad 8 ruutu, keskosas nin peale

ehituses on aknad paariti. Hoone põhikorpuse otsviilus on suur 

äärisega segmentaken, pealeehituse viilus aga põhikorruse ak

naid vormides kordav, kuid väiksem nelinurkne ,aken. Osa hoonest 

on kellerda ud. Ehitus VÕib pärineda nx saj. III veerandiat, 

pealeehi us ~aj andi viimasest veerandi st. 

~ lautade läheduses maa- ja elliskivist tu.lpadega ehitus,· 
mille vahed täidetud rõhtplankudega. Hoonet k tab kõrge laastu

kat e a viilkatus, millel laialt alaulatuvad räästad. Otsvii

lud on kaetud püstlaudadega, kusjuures lauad ulatuvad seintest 

üle {katav~d kivitulpi), laudada otsad kujundatud. Uhes otsvii
Ius on tipus Qlgtaladele ja tugikäppad le toetatud varikatus, 

ilmselt karjakella tarbeks. Ehi tu.s võib pärineda XX saj. algu

sest. 

Viina abrik on suur rühm hitusi tiikide vahelise tammi ääres. 
Et hooned asuVad vee piiril, omavad nad vees peegeldudes oltüi

se motiivi pargi lõpuosa kujunduses. ooneist viinavabrik on 

suur liigendatlld .maakivi.hoone, ahe- ja kahekorruselis te eriosa

d ega, ruume on ka põhikorpuse lakas. Selle .miiltrid on laialt 
krohvi tud kivide vahedega, kus dekoratiivset kivikillustikku, 

osa müüre on kroüvima a. Hoone eriosi katavad viilkatu.sed, kus 

197l.a. asendati -kivi kate eterniidiga. Kelder on kaetud mä

taskatte a. f iigi poole on suunatud viin rvabriku otsafassaad. 
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Hoone r···· stad omavad tellistest laia profileeri ud rüästakar

niisi, 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 profileeritud tal~ öö kaarte kunda

de all. Kõik aknad on raami tud tellis ·ega, kaarsillu.s on ker

gelt 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 vabrikuhoonega. Omab lame

da kaarega kaetud maakivist otsaseina. Vabriku telliskivikors

ten on allosas vä a kõrge nelja ahulise ning profileeritu.d kar

niisi a lõpetatud sokliga, millelt tõuseb samuti neljatahuline 

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 asen

dati eterniidi. a 1971. a. atuseräästad omavad telliskivist pro

fileeri tud räästa- ja viilukarniisi, esimene neist viilu all 

krepi ud. Hoonel on ka kergel eenduv, simsiga sokkel. oone 

keSkteljal on kergelt eenduv keskrisaliit, kaetud kolmnnrkvii-

luga, mille 1 räästakarniis keepitud. Viilus on segmentaken, 

need on ka otsafassaadide viiludes. Kahel pool keskrisaliiti 

on ühtlaste vahedega 3 suurt kaa.rakent kõrge kaarega, mille 

kandada joonel vöötab maja ki ·sas vahevöö. Akende, uste ja seg

men 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. 
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_!t-kuivatite-rehealuste kompleks moodustab suure ehituste

rUhma mõisasüdamest kuni 3oom. omineerivaka ehituseks on: 

ivati - väga suur liigendatud, põhiosas "T" tähe kujuline 

hoone, mille müUrid on laotud klombitud maakiviplokkidest, 

nurgad puhtamalt tabutud kvaadri test. Kivid on müi1ri ud puhta 

vuugiga kv liteetses müüritehnikas. Hoonet katab kõrge viil

katus, katteks vormikivi. Rä~stakarnii id on laiad ja profi

leeritud, 11ellistest, viilukarniisid samal.aadsed, kuid kitsa

mad. Karniis on viilu all krepitud. Hoone on osaliselt keller

datud, põhiosas kahekorruseline, kuid ruume on ka kõrgel laka

korrusel. vad on raami tud laial. t elliste ga, keldriaknad on 

seejuures nelinurksed, teised akn d erisuurustega, kuid k e

tud kõrge kaarega. Uksed on kaetud aga lameda kaarega, kaares 

aknal kiirtekujuline raamistik. Hoone Võib pärineda viimasalt 

aaj andivahetusel t VÕi XX saj. aJ.gu.sest. 

Aidad on kahe suure paralleelse maakivihoonena, mis omavahel 
-

ühendatud vvaheehitusega. Hooned on lõhutud kividest krahvi-

mata mUü.ridega, nurgad klombi tud kiviplokkidest. Hooneid kat -

vad laastu- (osalt ka eterniit-)kattega viilkatused, mille 

rääatad iileulatuvad. Suured ultsed on kaetud kõrge kaartega, 

kõik avad äär i atatud telliste ga. Hooned pärinevad ilmselt kui 

vatiga samast ajast. 

Küünid-rahealused on kaks pikka hoonet, mille seinad ehitatud 

telliskivist ja lõhutud maakivist krohvimata tulpadega, mille 

vahed täidetud püstplankudega. ooned on kaetud kitsaste, üle 

ula uvato räästastega viilkatusteg~ kat eks laast ja eternii 

Hooned on eelmistega ü.heealised. 

_!! purgi läheduses maantee ääres on suur lõhutud maakividest 

krohvimat·- mü.üridega ehi us, mille avade ä.äred, kaaristu ja 

räästakarniisid telliste st. Hoonet katab S-kivikattega (osalt 
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j uba eterniidiga asendatad) viilka tu s. Sellel k!ilgfassaadides 

profileeri tud tellistest r··ästakarniis. Hoone esiküljel on 

alu.alune 3 a.rkaadiga kaaristuga. Selle kõrge kaarega silluste 

kannad toetuv ad kahele nelinu.rksele sambale ja kahele poolsam

bale. Sambad on madalad, kõrge sokliga ja laia talu.rni !löögu. 

Aknad on väga väikesed, kitsad ja kaetud kõrge kaarega. Hoone 

võib pärined XIX saj. III veerandist. 

~niku maj~ ja aiaehitused moodu.stavad suurema ehitusterü.hma, 

klls domine rib: aednik!lmaja, mis omas ilmselt peale aedniku elu 

ja töörllumide .muidki funktsioone: "auvemõisake" või mingi kü

lalistemaja. Hoone on suhteliselt suar, kahekordne kiviboone, 

mille seinad osaliselt krohvitud. Kaetud kõrge viilkatttsega, 

otsviilud pü.stlalldadest. On kaasajal ulatuslikult ümber ehita-

ud. Algne ehi tu.s VÕib pärineda XI saj. Il poolest. 

~iiphoone on pikk, · liigendatud ehitus, klls klaasi tud osad 

VtmeldllV·d p~ta vuagiga laotud telliskivimüüridega hoone osa

dega. ·h s neist katlamaja kõrge nelja ahulise telliskivikorat 

naga. ·vihooned on kaetud ka useplekk-kattega viilkatusteg • 

Aknad on suared, 6-ruuduliseCi, ühes viilo.s esi.neõ suur ·· uruke 

ltiirtekuj ulise raamistiku.g • On u.ksi aegmendiku.juliste v· lgmi

kega. Hoone erUhm võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandiva

hetuselt. tihe hoonetiiva juures kõ ge maakivist tahutu.d ü.mara 

lõike a pjedestaal suurele eraniitvaasile. Pjedestaal omab 

allosas paisutuse, ülal vööd. 

Kelder purgi ääreosas o pool s ul a tu.ses m apinnusisene, ka -

tud mätaskattega. Otsasein on lao· ud lõhu.tlld .m. akividest, mil

le kõ1ge kaarega segmentviil toetub nurkadel nelinurksetele 

nurgatulp dcle. e.nde nur ad laotud puhtalt tahlltlld graniit

plokkide g· ' lbad ja segmentviil om vad graniitpla tidest 

puhtalt tabut ud profileerin ... u a karniise. Keldri ukseava ääris 



I 

' ., 

tatud tellistega ja kaetud kõrGe kaaregar l~us on kalaaaba

mustris l~udistas. Ehitus võib pärineda viima el sajandivahe

tusel t. 

Park on väga suur ning paJ.jude eriosadega ja lahendnselt sega

stiilis. ~uumiku moodustab peahoone Jargi aasaadi et e jääv 

suur pea rin kujuline väli, mis on piiratud ringteega. Teine 

v~iksem ringikujuline, samuti teeg piira·tud väli on peaukse 

ja ettesõidu ees. iimasele on ai~ututud nelinurkeelt 4 puude

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

juures väga meie:terlikult kujunda:tud. Tumedama ja vertikaol.se

ma võraga puu.d Doodustaved l'ooni (siberi nuJ.u.d, tammed), hele

damad moodt.1st .... va.d nende taustal grllppe. On ka üksikpuid, mis 

va detes rõhutatud (valge mänd, pühklipuud jne.). Ringtee lä

bib kord avatv.d, kord sule ttLd alus id, vahelduvad ka vari-val

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

alasid, on heledam ·d. Põhiteega liitub ·teisi looltlevaid tee

radu, mis ringmüüri läheduses lähev d aga üle regu.J.aarseteks 

sirgeteke alleedeks. On isegi üks ristuvatest teedest k~jund. 

Pargi tagaküljel vastu viinavabrikut on eritasa~indades kolm 

suurt pc.. is tiiki allikalisel toi tel. Kõige ~uurema vahetammil 

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

maaki viga, id es on ülevoolud VÕ i J.U.ü.s gu.laa torid, mis 

kõik granii·cplokkidest, tahu.tud puhtal. t . .Allikal on kaev, mil

lel 8-ken.dilised graniitplokkidest rakised, kaev kaetud ple

kist kelpkatusega, millel plekist räästapite, tugedeks sale

dad me ullsambad. du.ur s tiigis on saari. 

Liigilisalt on park väga rikas (76), kus kodumaiste domi

neerivata tamme ja pärna kõrval on väga aljll eksoote, seal

hulgas okaspuid. Osa eksoote moodustavad uuri rühmi, osa ga 

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

dest ebatsuuga, hall. ja mandz~uria pähkel, mitmed seedermännid, 
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lahiaed ja nulud, k ada tsuuga, arouuri ko~gipuu, hobukastan 
jt. Rikkalikult on samuti dekoratiivpõõsaid, kusjuures nad on 
t1hti puude jalamil, eriti ~ga peahoone terrassi ümber; Siin 
muide on k .... jugapuud, palju pü.gatavaid elupaid, ~i'lododendron, 
aedhortensi j • 

Park on piiratud maakivimü.üriga, mis maantee küljel mada
lam, .l!lllj · 1 lt:õrgem. Peavllrav külgedel on oaa aeda sepiata ud 

rauast. Vär v on pulltal tahutud nelja· ahuliate graniitsammas
t a, mille sokkel ja kattepluat, mõ emad pro ileeritud. Tu-
akiilj el on par is lihts.ram värav u ud granii tplokkideat, 

kus lai k teplaat on krooni "ud kivikuu.lidega. Pargist algab 
neli pikka · lleed l;ammedest ja vahtra· est, mis on Eesti kauni

maid. Uks lõpeb raudteejaama , teine 1 aveeti mõisas, ko1m~s 

Jäska mõisas ja neljus lilbi parkmtJ'Csa kWJ.i karjamõisani. 
Kir j du. e dmeil on pa.L'k rco.j atud vana pargi baasil 

1 o3.a. Riia arhitekti G.XUphaldti grojekti kohaselt. Park on 
heas seisund is. 

·lastatu.d viimuti 97G.a., pildistailiud 1966., 1968. jo. 

1971. a. 
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