47. LAIMESA mõia (Laimetz). Hüatlimõis.
Imavere Ir/n, Ima.vere kolhoos { Pllietvere kihelkoild).
Peahoone väiksem ühekordne telliekiviehitus, mida katab

iil-

katus, kaasajal katteke eterniit. Hoone esifassaadis keskrisaliit, mis eendub tugevalt, tagafassaadis risaliit puudub 1
•
kuid omab pealiseb:l:tuse. Risaliitehi tuse katus ristub
hoone

katuseherjaga sainas tasandis. Hoone ,j a rioaliidi :nurgad lahe
datud laiade rusteeritud nurgaliseenidega. Põhihoone räästakarniis laia lihtsa profileeri.nguga, risal11di ja pealiaehituse samalaadne viilkarniia on kitsam. Kui põhihoone aknad
on lihtes.d nelinurkaed avad lamedate krohviää.ris·tega, siia
esi~assaadi

keskriealiit omab keerukama, eklektilise lahen-

duse: põhikorruse aknad on kolm kõrget kaarakent, kõrge kaar
avaga, eraldatud soklile toetuvate pilastritega, mis toatuvad laiu, aknaid raamivaid krohviääriseid. JJmaid äär1stavad
omakorda kUlgedelt kaks kõrget pilastrit, mille vahel akende
kohal. tellistest lao tud hammaskarniisi taoline vahevöö. Viilus samalaadne kolmikaken, omades laia eenduva aknalaua ja
kolmikkaarega frontooni. Hisaliidi kõrval paremal tiival asus
lahtise eeskoja peauks. Seega Võib hoonet lugeda XIX saj. II
poole keskelt pärinavaks historitsistlikuks ehituseks, kus
kasutatud klassitsietlikke motiive. Hoone omab väheseid
kaasaegseid, ilmetuid täiendusi, on kasutusel kooliboonena,
heas seisundis.
Kõrvalhooneid mitte palju, paljud varemeie või iimberehi\tat\ld,
ansamblit ei moodusta.
Ait-kuivati-elamu- on pikk, erinevatel aegadel ehitatud maa-
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kivihoone pargi äärel. Vanema osa moodustab ait (?)-elamu,
mis kaetud S-kivikat ega viilkatusegu. Elamu ukse- ja aknaavasid äär1stavad lihtsad krohvitud äärised.

~uivati

on kõrgem,

kani kahekordne laia räästaga viilkatusega ehitus, kaetud laas
/

tukatuaega. Avad, millest osa kaetud lamedate kaarsilluetega,

.

on äärietatud osalt tellistega. Ehitusaeg dateeritud: l895.a •
Vanem osa võib pärineda

X saj. II poole keskelt.

Tötslistemaja-aepikoda (?) on laotud ltrohvimata paekivi:müiirideg
Ainult kitsaid, kõrgeid aknaid raamivad laiad krohviäärised.
Katus on laastu- ja laudkattaga Viilkatua. Hoone võib olla
XIX saj. III veerandi ehi tua.

eierei (?) on k:t·oh·v imata, lõhutud maakivist seintaga ehi t11s,
kaetud viilkatusega, mille viilud puid~st, osa avasid 'lamedakaare~iaed.

Seinapinnas on petikutena mõned segmentnisid, mil-

ledes väikesed 4-ruuduliaed ruudukujulised aknad. Hoone, mis
võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, kaasajal

t~duvalt

üm-

ber ehi tatad.

Rehed on suured, osalt varisenud kivihooned, millest huvipakku
vam pargi äärel sissesõiduteel. See on pikk, lõhutlld maakivist
hoone, mis kaetud

V iilkatusega

( tõenäolise+ t S-kivikattega).

Hoone keskosa moodustas pikk, nii esi- kui tagafassaadi avatud
kaaristu. Selle telliateat laotud sillustega väga laiad lamed
kaared toetasid tasedatele karniisidega kujunda u.d neljatabuli
tele sammastele. Kaariatu äärtel olid seintee samalaadaed pool
sambad. Hoone fassaadi äärtel paiknevad sama laia kaarega
plankuksed. Ehituse keskosa varisenud. Hoonet, mis võis 9lla
ka I!?Binaku.u.r, võib lugeda XIX saj. lõpuveerandi
~

kiillnlt au.ur ning

~ti1lno

ehitus~ks.

vabakujnnd uslik park

pe~oone

tagakiiljel. Põhitelje moodustab piltk väljakuovaal, mis avab

1f6

- 3 -

peahoone vaid osaliselt. Väljakut äärietab tiheda 1 tutus-

.

viisiga ja hästi vali tud rütmiga paigu.tatud pawierühmadega
park. Liigid
on

aldavaJ.t lehtpaud: pä:rn, tamm, saar. Esiväljak

äike, omapärane, on ringteega ümbritsetud väike ringtiik

väljaku keskel. Park, mis VÕib pärineda põhiosas peahoonega
samast ajast, on rahuldavas seisundis.

~dlastatud

ning pildiatatud 197l.a.
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