43. KÄRAVETE mõis

(Kerre~er).

Rliütlimõis •

.Ambla Jr/n, .Aravete kolhoos (Ambla. kihelkond).
Peahoone on ühekordne kivihoone, omades lakctube hoone otstel
ja .mc::dula soklikorrusc. Ehitust ke1.tab S-kivikattega (.mis
osalt asende.tud eterniidiga) poolkelpkatua. Illi.ästakarniis on
lai, eenduv ning tugevalt

rofileeri~ud,

vöötsdes

ko~

maja.

Karniisi all jookseb kitsas profileeritud vöö. Sama lõikega

ka.rniis on ka otaaf'assaadcl. poolkel adel ni.ng hoone eaiküljel
pailmcva portikuse ltoll".nurkt.'rontooni l.

Hoone seinapind u. l.i1gend avad väga tagaaihoidliku.J. t väljendatud lai ( 9 rumava.hct)

keskri~wl.ii·t

e ifa.asaadil ning

ki tsam ( 3 aknavahet) tagafassaad il. Esikülje jõuliaemaks ver-

tikaal eks liigendu.aeks on

k~sAteljel

paiknev por'ikus,

n~le

·U.geval. t ettetoodud f'rontooni kurmuvad 4 ileude proportsiooni-

deea, baasi. ja kapi toelic;a tot;kuana orderi sammas t. 2 sz.mmast

ou ku portiku.ae taga seinapinnal. Kogu portiku.se laiuselt las
kub suu.rtest, pttht3lt tahu.tud cr2D.ii tt.">Jlokkidest
nds ouP..b

m~,dal.ai.d,

l~otud

':xepp,

astmelisi äürisoid jalaia pode ti. Porti-

kuse küljed olid XIX suj. lõpupoole1 suletud klaasitud pu.it-

eein·tega,

ek~ektilise

ilmega tihedas raanistuses.

Hoone aknad paiknevad

s~eetriliaelt

kõrged, kuid kitsed 8-ru.udulised

~vad.

rühmitatutene, on

Hoonele on ehitatud

meJ andu.shoo.nete poolele veel til.:s oissepääs, see paikneb taga~üssaaüi

paremal tiival ning on hilisem, XIX saj. lõpust.

Lallendusel t eklektikas: kõrgel kivi.st eoklil poollahtine, kUl
,c·äelt suletud pu.:ltpalkon, mids. k"tab lame Viilkatua. Palkoni

al<-...r1ad on lahend.atud tiheda raamistueega, räästad on laiad,
p!4idust z·äästapi tsiga, rikkalik on ka tugipostide tugikäppade
kuju.ndus. Palkonilt lasku.b lai ja kõrge, astmelise äärisaga
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__o_m_o_l_ek~s
Laud~ak

moo ustab väea suure, väljaarendatud hoonete-

ehi tu.si ltõ1ge erinevamatest per.:.ood1dest l'=ogu

riÜllDe, k

XIX aaj. ulatuses. Leu.dad koos abihoonetega rn.oodt.'tat::r7ad suure

nelinur' e,

eedelt hoonestatnd

~i

ho~neterühma,

kus eelkir-

j elda '·u.d eidu j 2 taLliga ühe eel1steks tuleb lngcdc. tööliste-

•

ma~a

eint..,ea kivihoone, oidr" katab

See on krohvitttd

(?).

1s laia profileerin-

S-k i vikr: ttega poolltelpkatus. Rää takar
gt~ga

nõrcal t eenduv, poolviilu.

Alcncl väikesed, lmid kaetud

massiiveed, karnii ideeu.

hoovi paralleelselt.

e

.m :t!lki 1i.st mü.'"rid
katteks S&\'

_õhihooned kahel pool sise-

suured, krohvimata seintaga pee- ja

h~tused,

kaetud kõrgete

viilkst~stega,

kujtm"''useg.;.. Aknad paariti, kõik

kac~teg~.

NE'nde hoonete V?hemikue: paikne-

k""rec kc•araVP..G9 vä.rsv-:nt r-isehoo-

eh:i. tiste vab .J. t pääse

s lae..'i s kor..sooliõ el e

vi.

to et vat

nelj atallulls-'-e t r.nikestega ää1·tel ja 'iilu.hDrj sl,

ku.P eh:i:tuF:d aatu.m:
v~lmimi

pool

karni:i.s krepi tud.

e a kparege.. Korstncd kctu.ael

~~~~~

sarikajcl.~d

tud körgete

d k

ate

tvi~

On

1~

sein~ s

aega.

!.?lEi.

"ae "tühi s tcb tõenäoliseJ. t ka lottd ad e

J~s&mblis»c

di maapcalne lõhutud

uuJub

k~ ~e~~~·

1!1E1<'.k~vidt3st

lr ia t·ääatakarniisiea lameda

See on väike,

el'l.itus, mis kaetud

v~j.lkatusegs,

katteks katusa-

ki vi. Ava.d (ukc< jo segmentalcel'l otsa.f'easaodis) kaaravadena,

mis laotud tellistest või paeki.vist.

Töö1;..l;§.!;~maj

ad lav.tade

juures on oikad puithooned, la:t.a.de räästaetega viilkatustega,
mille sarikajalad kujundatud, viimaaed sarikapaarid viilu.des

avatud.

ooned pärinevad XIX saj. li poole keskelt.

,Yalitae,je.m-:j_ on suurem pui"thoon , mis kaetud !tõrge, luia

rääs taga Viilkatt1sega., ks.tteks lcaot. Sarikaj elad omavad

kQQstipärase kujunduse,
-~Paa!·i

na~

ka vii1udes avatud

viim~sed

sari

ja pe.nnid. Aknad kõrged, 6-ru.udu.J.ised. Katuat kroo-
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Par~

on suur kuid 1äheste puudega.

-

Parg~

tuumiku

pikk (ktl!l.l. 3oo .m) pcisjti.~v .. ole.. jõ l, mill

mo~dustab

äärel kõ:rgendi-

kul a3ub p_clloone. Piki järva k..'1.llrrh)t ku.J..geb avatud

mid o. ääric; ob :fo oni andev va·

a:plsneerj.ngllg~

pui;:) tu.

"äljak,
~

elle

l'3htpuude1e loovad korJ.trasti nulud, ku.us d ja helede.:med lehi
sed. Ve ... hoidlo. vast3.skal13.s ääristatud sclmllti kj.tsaJ. t pu.udeg
~eahoone

· a kõrget

~es

oli väike murupeenardege väljak, kus kaks suurt

e~.cl-cktilist

betoonvac.si. Veeboidls.l olid kitsama-

tss ko.b. tc..des võredega sillad ning paatiisad f.:!!!. Pu-k on su.htelisel t noor -

X saj. II poole keelt:elt. Praegu. on veehoidla

alla lastu.d, pa1•.k mõnevõrra kab.ju.st:;.."tud kaasaegs9te indivi-

du.aalehi tistege...
d3.

j~

~ldi

· alli

osa moodustab sissesõit pea'IJ.oone tagakü.ljele aiahel t, ku.z pikliku. vb.ljah'U lõpetab ringtae.

Kü2as atud viima i 1975.a., pildiatatud 1963. ja 1S69.a.
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