.,.

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.

•

..
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