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74 . P.lliiGU mõis (Hohenheim). Rüütlimõis . ---
Linnamäe k/n, ... äägu Invaliid idekogu ( Lääne-l'Jigula kihelk.) 

Peahoone on suur ühekordne puithoone pealeehitusega hoone 

keskosas ning lakatubadega hoone ots el. Omab keldri, mis ta

gafassaadis reljeefi tõttu omandab madala soklikorruse ilme . 

Eoonet katab kõrge poolkelpkatt..ls (katteks eterniit), millel 

prof'ileeritud ja eenduv räästa- ja viilualune ja poolviilu pii 

rav karniis, toetatud hammaslõike6a · Ilmselt hilise päritoluga 

pealeehitus omab mõlemis fassaadis lameda viilkcituse, mille 

hoone piki telje ga risti asetsev hari on põhikorpuse katusega 

sama kõrge . .t:i:o one seinad ja pool viilud on kaetud kaasaegse 

püstlaud vood riga, pealeehi tu s aga rõhtvoodriga . Hoone aknad on 

kõrged ja 6-ruudulised, ümbritsetud profileeri tud piirdelauda-

d e6B, aknc:.id ka tavad kits ad karniisid . Põhikorruse aknad on 

paigutatud paariti, keskteljel on esifassaadis kolme aknaga 

rühm. J? ealeehi ~.~uste ja poolviilu väiksemate akende kuju on 

mo onu ta tud kac.saj al, samuti on lisandunud uusi katuseaknaid 

lakka. Hoone esifassaadis on uks viidud vasakule tiivale. ·10o-

ne tagafassa.ad.is on keskosas lai palkon, mille aknad on kaas-

aegsed . J?al1onilt laskub kõrge trepp külgedele. 

Seega võib hoonet lugeda põhiosas klassitsistlikuks ehi

tuseks A~X saj . I poole keskelt , pe&leehitus võib pärineda ag~ 

sama sajandi lõpuveerand i st . Hoone on kasutusel Invaliidide-

kodu põhikorpusena ja on rahuldavas seisundis . 

Kõrvalr_ooneid ei ole palju, nad paiknevad pargi ~ä:eel kas eral 

diseisva rü ... 1mana või on reas ta tud sissesõidu tee äärele. 

Ait on kes~;:mise sut..truseg& krohvitud kivihoone, mis kaetud eter 

niitkattega poolkelpkatusega . Sellel kitsas, lihtsa profilee-

rineet ca räästc..l:arnii s . Hoone esifassaadi s on ulu al une, mille 

ees 5 avaga kaaristu. elle kaared on kõrged ja toetuv~d suhte 
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liselt saledatele neljata.hulistele tulpadele, millel baas . 

.Avade laiusedon kahesugused: on 3 kitsast ava ja 2 l&ia ava 

vaheldumisi esimeste vcl1el. Omab segmentaknaid . Hoone võib ol

la peahoonega samaealine . 

1>-Üün (?) on väike, pri tskrohvit;,a kaetud kivihoone , mille põhi

plaan on väljavenitatud 8-nurk ( nurgad on ära lõie,a ud) . '~as

t~va kujuga on ka kitsalt üleulatuvate räästastega katus, mil 

lel katteks laast , ülanurkades unkaavad . hoone seinte nurkades 

on lihtsad karniisiga ümarad poolsambad, kokku 8 . hoonet võib 

lugeda klassitsi stlike sugemetega ehituseks XIX saj . keskelt . 

Tdölis temaj_§ on keskmise suurusega ühekordne 1U'ohvi tud kivi

hoone, mis k~etud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks 

roog . Omab unkaavasid ja kitsaid , pr ofi l eeritud po olviilu- ja 

räästakarniise . Aknad on keskmise suurusega ja G- ruudulised . 

Pool hoonest on majandusruumideks . Ehitus võib pärineda .~~IX 

saj . II veerundist , võib olla peahoonega samaealine . 

Viinavabrik ( ? ) on suur , liigendamata krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud poolkelpkatusega, katteks l aast ja eterniit. Omab 

profileeri tud vi ilu- ja räästakarniisi , mis osalt varisenud . 

Hoone l on eritüüpi aknaid . Osa on ühtlaste vahedega asetatud 

suured segmentaknad , osa aga lameda kaarega kaetud keskmise 

suurusega alrnad . Üks neist asub otsafassaadis ukse peal . Heil 

on 8-ruuduline raamistil: . On ka mõned ruudukujulised väikesed 

ja 4- ruudulised aJmad . hoone katusel kõre:,ub sale, nelja tahulin 

telliski vikor st en simsiga ja otsakarniisiga, mille all hammas

lõi{:,e, sellest madalamal vahevöö . Sokkel on sar.nuti hoonel eral 

d atud simsiga. Ehitus võib pärineda veel XI.X: saj . I poole 

keskelt, ta on klassitsistlikus stiilis . 
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Park on suur ja asub põhiosas loodu:::Jlikus tarrunepuistus, mis 

suure puisniiduna peahoone taga, täiend a-cud vabakujulis te puu

degruppidega. Pargi keskteljel kulgeb sirge tee maanteeni . 

Peahoone ees väike väljak rin5teega, väljaku äärtel samuti puu 

derühmi . Peahoone läheduses domineerib vaher , pärn, kõrvalhoo

nete laheduses aga saar . 

Park on rahuldavas seisu.ndis, kohati on taastatud puisnii

dulaadne ilme . Esiväljak on risustatud . 

Külastatud ja pildis ta tud 1966 . a . 
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Räägu mõis. 

Peahoone tagakülg. 


