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41. POLLI mõis ( Pollenhof). Rü.ütli.mõis. 

Polli ~n, Polli Katsebaas (Karksi kihelkond). 

Peahoone on 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 pro

fiJ.eeri tUd räästakarniisi. Hoone vanema osa moodustab keskne 

liigendamata korpus, millele pikendusena liide ud mõlemile tii

vale põhihoonest ähe ki samai ühepikkaaed ehi tuseä, mis astu

vad tagasi nii aanteepoolses kui pargipoolses fassaadis. a

jandushoonete poolsele hoone otsafassaadile on ehitatud omakor

da vühe ki sam pikendus,. mis lõpetatud 7-tahulisena. oone on 

asetatu.d suure pargi suht s nii, e polU.gonaalne osa jääb majan 

dushoovile orienteeritud fassaadiks, peasissepääs asub pargi

poolses kiil fassaadis ning teine parempoolne otsa:fassaad on 

taas orienteeritud ühele pargi kujunduslikule teljele. eskse 

korpuse akn d on rühmi ta tud kolme- ja k:iliekaupa, liide tud pi

kendustel 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 ak

nad. Esimese korruse aknad on teistest vähe kõrge ad. Põhikor

pu.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 u.ae. lle l rääe arniis on een

du.v, profileeritu.d, rääst all on üm kaar lin ~riia. Ioo e 

nurgad ja seinad on liigenda ud lamedate liseenidega. 

ioone par poola 1 peauks le on tte ehitatu.d u ar 1 ti

ne p kon kõrge~ soklil. Palkonit kata puittaipadel toetuv la 

me katus, viimane oli var aemalt teise korruse rõduks, ku hoo

ne keskt ljel paikneb uks-aken •• ii palkoni rinnatis ku.i rääs

tad ei ol säilunud algsel kujul. .. gne on vaid hoone peauks, 

mis on rikkalikult lii endatud tallveldisega eklektilises la is 

kahepoolne tlks vaJ.gmikuga. oone maanteepoolsel 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-kattega kelpkatuse a, 

millel väga rikkal1ku kujundasega räästakarniis: on profileeri

tud 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 

taimornamendiga kattelauad, mis oodu.stavad sammaste vahele 

kas teraV- VÕi Um~kuareliai arkaade. innatis on samuti ozuur

ne, ku.n kujundid moenutavad ball11str id. ogu ehi u.s on tõs e

tud neljatahulistele telliskivitulpadele. 

Hoone parki suunatud otsaf saaadi kujundanud ehitusosades 

ei ole midagi säilunud. uwnid hoonea on anfila.adsed. Vanemal 

korpusel on katusel sammeetriliselt kolm suurt korstnapiipu, 

millel vahevööd ja karniisid. 

Seega võib peahoonet lugeda põhiosas lihtsaks klassiteist

likuke ehituseks XIX saj. I poolest, millele liidetud pikendu

sed 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. 
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Kõr al.hooneid on mõisal erakordselt palju, nai paikn vad sLtur-

tes fwlittsionaalsetes gruppid s pargi äärtel, siseteede ristmi

kes, 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 S-kivik~ttega viilkatus, mille keskosas 

on ilisem uidust pe leehi us viilkatus all. Selle hari ahtib 

põhikorpu e katuseherjaga. Pealeehituse katus on samuti S-kiVi

kattega, 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 

ki tsam.. Viilu c.ll kulg 1' e vahevöö. ·sifassaadis on karniisi 

all trigliiü~id 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, esi

fassaadi tiibadel on suured neljakandilised uksed, vooderd tud 

diagonaalse lau.distuaeg • eale hi tu. on rõhtlaudvoodri a, viil 

püstlaudistu.sega. 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 kae-

tud laastu.katuse a viilkatuaega, mill l ki sad ü.leu.latuvad rääs· 
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tad. Otsviilud on kae ud a.Zuurse laudistusega, .mis kujundatud 

mi erealiselt ballustraadi .motiiviga. Penni ja viilutipu vahe 

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 

I oonet k ·ab laastu.kattega viilk .•. :tus, mille Viil on kaetud tor-

lauaga, kujwldatud 8Zuurse ehispi tsiga, motiiviks laine. Vii

lu all hisvöö koonusekujuliste konsoolidega ja kaartega. Hääs

tast .., uJ. al ü.mbri tseb hoonet lai vöö, ille keskel rombikuj t.J. 

listest ~ollistest reljee~ne vöö. ~v~d on kaetud Ulal murtud 

f".rontooni , .mille allapööratud nurkadel konsoolid. Akende all 

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 

Viilkatus. eldri uks lamed kaarega. Hoone võib pärineda XIX 

s j. II 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 tu. kaks st1urt maakivist laudahoo.net. Hooned on lao 

tud lõhutud aal:..i videst uhta vua.giga, kv ali tee ts miiiiri tebnik 

ga. Avail 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 väike~ed, 6-ruudulised. Viiludes on ti

pu.s ü.m~aknad. 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 {?). iimane kujundatud U.ldisel t 

samas laadis ja m~terjalis eelmiste hoonetega. Viilud vaid 

puht 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 

tele su.u.r küiin (?), mille seinte alaosa Jao ud lõhutud ma 1--
vid st, ü.laosa ja viilud tellistest puh"ta uu iga. Hoonet ka

tab väga kõrge ja .madal~~e la uvate räästastega viilkatus 

(katteks stern ii t), millel üh ... s vi ilu ka tu.se äär kattub sei-

nu a, teises kits 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 toritsistlikus ~tiilis. 

ali~s~jamaja on ühekordne krohvitud kivihoone, mis kaetud 

-ki ika teg· viilka usega, millel kit ad profileeritud rääst~ 

j viilukurniisid. 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·ttega 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 

ni jms. 

uks ehi tu s k , ~is hiljem omandanud paJ.ko-

~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 ots-

iilude • 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 pärine

da 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-kivikattega, millel üleulatuvDd räästad. "eil 

on räästa- j iiluka.rniisid lai , profileeri tud ja hammas

lõikega. Viilu all on lai vahe öö, mill.es koonusekujlll.ised 



melised konsoolid. Vöö d on ka &k:nalaa ad e joonel ja soklij oo-

nel ••• oo e nw." on laiade nurgapilastritega, millel vahevööd 
ja hammaolõikaga kapi teel. vad on äiiristatud eenduva e tellia 

kiviääri;;;. e a, mis all toetatud kon...:.oolikestele, ü.lal kaetud 

kõrge k arsillusega ja ka:JXfrontooniga, mille otsad samuti toe

tatud konuoolikestele. 'rontoonides on tallistest hammaslõige. 

~ d on kolmepool~cd. Hoonet on ACCS ~al rekonstrueeritud 

( pc _ eehi tus, kiimimü.üri tud aV'""sid j .ms.). lüt;; e ehi tu. s on his

toritsistlikus stiilis, kuuludes sajandivahetuse piirkonda. 

Ait-kuiva i on suur lõhutud .w. a- ja. tel.liskiVist krohvimata 

sein ega massiivue ehitus, m:&.s kae ~..u.. kõ.r·ge, S-kivikattega. 

v~il.katusega. ellel Kälgfasaaadides lai profileeritu.d tellia

ki ikarniis, kus hammaslõJ.ge. arniis viilwie aJ.l krepi tud. 

Ileone nu.rgad on telliste s laiade .nu.rgaliseenidega. Ehi tu.se 

esif'assaadi aknad o.n suured, 8-ru.udulised ja kaetud lameda 

kaareillusega. Akna ellisäärisad eenduvad ja on kujundatud 

kva.adri tena.. amalaadsal t on ääris atud suured nelinurkaed 

uksed, ~·is d on seejuures ustel krobvitud. Otsafassaadis tõu

seb viilu all kõrge maakivide ·a vooderdatud ramp. "ellistest 

otsviilus suu.r viilutl.ks kõrge kaare ga ja kala.sabamc.stris l··udit 

tusegu. Ust ääristuvad väikesed lameda kaurega 6-ruuudulio d 

aknad. Hoo et võib lu .,eda s' · andivahetno- ebitu.seks • 

........ = .......... ="""""' or. väih~ ehi tu.skom,r;lel s, kuJ1 kt.tulub aedniku ela.mu, 

abiehi tused ;ja kõrge telliaki vi .mü.üri a piirat.ud si"'ehoov, ku

hu pääseb kõrge v:·r·-va k·lldu. Ua'lln. on ellistest uhta vungi

ga ebi tus, mis kaetud S-kivik· tteg_ viil ~atusega. ellel 1 iad 

rää t - j viiluka..rni ·sid, is :co :leeri tud. äi.i.sta Ka:rniis 

on laiem j· kuju.n.datad hmnmaslõilcega ning nurgeti asetatud tel
listea fööna, mis kulgeb ka viilu. all. Viiluräästas kujunda·tud 

ehispitaiga attelataga, viimvne sarikapaar viilus penniga ava-

tud, pennipealne kol.mnurk laud is ta u.d. Hoone omab kahe- ja ilhe-



pool .a väikseid aknt::J.". Otad'&sm..:.adis 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. a piirde.mü.ür 

ja kõree vr·rav kaetud w-ki viga, müi.iril l~i astmeline karniis. 

h1 tu s Võib ·Lervikuna pärineda s· j ndivahetusel t. 

hoone o ... s el. i ius t katb.b S-kivikut ~ega viilkatu.s, millel vii -

:luri;~ti.st a ~~rist e ud ehispi tsi a. "ii oed serikapaurid viiludee 

koou pe.rmigu avatud, pennipecl.ne kolmnurk iilu tipus kae ud 

eendu.v u.t 1 u ia·Lusega. oone sein"<l on ehi·tatud vahvärksõre;s1.i

ku.~, mille v .. .led kiiüeLul voo:lrilc..udadeg8. 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, l: -ruudulised. Hoone otsefassaadis 

su.ru.~ lahti e pol.kon, mille -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 uurscd kolmnur ad. Fos~dclevaheline a.Zu.urne 

rinn' i~ o.m u ballus ritel.e lälledast motiivi. Korsten hoone ka-

tus 1 omab r~alilru.l karn · i·?ideca ja vööaega kujundatud pi:.tpu. 

Hoonet võib lu€)eda huv~ tavalcs hist ori. tsi ... tliku.ks ehi tu seks 

saj. algusest. 

Rehi on oL1 ·r krohvi ~ta f:l i'~hoonc, mis kaetud kõrge S-kivi--
kattega viilkutusegu, sellel üleulatuvad kitsad räästad. Hoone 

keskele on ehitatud j u.urdeehi 1..1.sena väilte kdtteruum, samuti 

viilkatuse cll. ellel kõrv:e, neljatahuline telliskivikorsten, 

millel vahcvööd, karniioid. Hoone võib pärined~ XIX saj. II poo

le 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 külgfassaadides laiade, lih s te laud 

karniisider;a • i tus võib pärineda viimasel t saj ondivuhe.tusel t. 

. _;)J.n{!V<.lbrik on su.ur ju liigen atu kivih one, :mis osalt Uhe, 

osul t kaheleo Jne. oonot korduv t re onstrueexitud, 

aJ. e ilm.e o a·· ilitsnud .mõn d te gu lii v~ osad. .eed on 

k.roh --; . a aakivideot hooned, uC ud S-kivikattega Viilkatus

tega, millel lihts· l~udkar iisid. Aknud on väikesed, 6-ruudu

lised. ~~eiL~ hooneist järeldub, et ulgne viiluvabrik oli XIX 

saj. II pool· ke kpui u ehitQs, mi a hiljem pide·alt rekonstrue 

ri ti. Omupär<llle ill!lsel t .. ~ saj. clg sest pärinev kõrge k r -

~ Se omub all mussiivse nelj t ~ulis sokli, mis laotud lõ

hu. tud, nur!::!; del ka pu.htal t tabu t.ud n aaki vid eet. Sokli tU~osc:.4 on 

puhta ruugi•.,a tellistent, .. ralda:nas hamob.slõi.kega Val: Vöö.. ok-

kel lõpeb v:.i. "7a lui· ja tu.ge alt ~en uva karniisi .a, millel ~- t

w.elin p:r ofil ~ering. Soklil t tõiÄ.seb kõr ·a nelj ata.huline -~ llis-

kiviko ~tcn, mi ül(;,l ahena'b. ors na pinne1d on kõi.'gele lii n-

datud .nii, e korstna .nu.rgad eenuto;..vad nu.rgE.lliseene. :Z:orste.n 

lõp b ki· s· vahevöö ga ja sokljk· rniisi meenu:tava laia karniisig 

lill(?)~]. B vi"l'laVebriku juures on kaheooali.."le ehitus (reljee

fi tõttu.). Alumine hoone on lõhutud aakividest, krohvimata. 

Hoone on k etud D-kivika~tega iilkatuse a, millel alaulatuvad 

räästad. iilud kaettld lainematiivi a ehialauaga. Avad on '"äris

tatud tellJ.stc co hcubuvc.te plo.kkidena, avad kaetud lameda kaa-

kitsad, 6-ruudulised, otaviilu tipus on rombi-

e al asu oone osa n tellis 

tea puht a uv_ i e, käetud samu ·i iilkatus -:, kattek plakk. 

:uu.n o s~! O kor d· b olu.mi< t hoonet • ....:.si.men n int võib Pärineda 

XI sa.j. Il voole keskelt, teine s Djand1vahetus lt. 

eeiv s · hoo etc ~o ~ pl~ks n võrdl misi s~ur, kuid .neis ---
kordt1Val t, eelkõige kod enlikul perio dil iimb r hi a ud. a 



..... 

v e sk o on L on u.la u slikull; u.ud e t.u.d • e s · p hihoo.ne o.n stlu.r 

maaki iehi vilS, osall.sel"~ krohvi tu.d. seint a . · oonet katab kõrge 

S-kivi at ... cga poollc:o.tu.s, .millel lirr*· sad läU. z.a.rniisid. oonel 

on hilisemaid pu.idu.st peQleehitusi, on k u.l -taladele ehi atu.d 

j · 'iilka u. ega. kae ud ärKol. Põhihoone õib pärinad s j . 

kes""el t. 

etni.ke ~!am~ (?) pargis on väike elliski ihaone .Pu.h a vtlugi

ga. hoo~1et katab lame viilJ:ta: us, katteks S-ki·vi. iilu- ja 

räästokarniisl.d on lai ~ astmelise pro.fl.learinguga ja hammas-
. 

lõike a.. Viilu all o raas tan: n.iis krepi ttld ning see on o .;;Ja-

fassaad·ks k junda u.d koonu.saku.juliste ~~trnelist ons olJ.dega. 

oone nux ~d on laiade urgaliseenidega. Akn~d ja uksed on 

ääristatud eenduvate tellisää!'istega ( otsa:t"assaadis on k el 

pool ust .etikakn d). Akende all on eendu a äärisaga liiee~d-

·ud nelinu.rksed petikud, e.r...de kohal k t'rontoonid, ill 

tipus ell· ste st rist. Ukse kohal o tsafaasa' dia on mu.rtud :f'ron-

toon. mi.Ll 1 h aslõige • .:bron oonil omakorda a.knafrontooni 

kordav Jcaar. 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 · e~ud ~-ki~ikü tega viilka u ega. 

ucl1el k. sad , üleulat~;. ad rt.:...:.;;~tul. äti.st all kul · eb kitsas 

vöö, . · s ület;.;b ka Jwor.t. nu.r:~i !Dl·u.ndavuid laiu nurgapilactroid 

lioo.nt. - ::d o ... ühtlas e ahe d e;D., kitsso., 6-ru du.liH iilus 

on 4-:ru. line :r:o bi uj , i..t1e czon. -es.uk~~ ca on esif's s .... cliL 

t...ilte kL si ud puit ei' enda, ill 1 _ setc erisutl.! u • 

.ruu tud g· r t • i stil::. er"' .. du. kt..etud viill a uo .ga, katt ~ka la st 

10 on võ i.., ,~_~ar·ined.a · : u· j. lõpu:::. t , veran.da s j. algu...,c t. 



' 

::· u.gele 1 ,t<stikku. 'P 1.2' .:.,i põhi tu u moodustab suur ja õrge-

tas meli."elL lan eritud Vt..bakuju.li.n parlt. mille autoriks . 
G ... ~uph· t. Pcrk 0:::1r-b k ·a 1~uj ununslj.!ticu. telge: tik·> on ori en tee 

_itnd eah one kesl" eljelt eauks kohalt gis~eavikku tei-

n . pe hoone o sa:fassaad il võrdlemisi järsult langevale argi

a· aale ja 1 aisj~i.rvele allos s. !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. r~.~.õlemad väljakud on piiratud, osalt 

kb lii e de ud, ringteed ega. Sele:,epiiri lise.ma:'b ringteed ku.j u

t~u tee peahoone ja majandushoonet v~hemikus, kus ka rebulaar

semailn:elisemaid puuder~da. luu p:;re;i_tJ. · st1~ on suurtest ühelii 

.rrilistest, 1 UJ.d üksteise su.h es võxa. lrujul t j e vär·Vilt kont-

rastset4?s rUhmudes: t· (valitsev .. uuliik par;:i ) - lehis, 

V&her-t~-o ueri nulud, kask- amm jne. üksikpuud on välj~kute 

äärtel või valjakutel akts~teerituu neile neutraalse või 

kontrastoo foonig•. Palju on kasu -btud kõige er·ne ' aid deko

rutiivoõõa~i~, med aid ja kõrgeid. Viim~sed katavad peahoone 

~ci.nll ( ·r·l 'tlttu, ·~irelid, ja .mii 1). ) ahoone · ü.u1n.·i tseb l'ing

tee, cille ääres keraJ Ll t t>iJga"tiuä elupuid ( esifassaad is) .. Hoo-

n e is asub Pc rgi.. äarel, te ". eraldab ma an teest .k..i tsets halj ~s-

aL ... , kuhu. ... ' neb veran a~ Pe , i i.iärealad un järau relj ee:fi0 a 

nin k e tllct .. ihedc• alusmets · looduslähedasema pu.istu. -~ 

tamm, ..,aor, pärn, kuas.k. 1aan t el on pargi Piires all ed. a-

vär~v woodustavad õrGed gr· ii . samb , mis on puhtal ahu-

tud sr~~iidikuupidest suured ja vdik sed eldu.misi, usjuu-

re s onu.rem8 · .1 kuu idel on se:cv- ku... i :td. l ~ ine pl· at oo-

dustab lc::-;;rnij s1, millel pü.t>amids ln8 kattekivi. ~ u.mine pl~at 

on ~. 1 iaks sokliks. är-:tvt tulpi võib luETeda XX saj. v .et -

se ehi tu. teks. 



P imetsai1melis-d on metsad jõeorus ja p~isjär ede kal 

lastel, mis t~iendav~d parki. Bõldudel on K kai mõisa suQn s 

istuta ud suurem ~ 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. 




