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51. LINN AP."·· . õis ( Linnapäh). Rtiü tli.mõia.

lr/n,

Ambla
Peahoone o

Lehtse l!Jolhooa (Ambla kihelkond).

säilunud vaid o alisclt ning

on kahe ordne ebamäärane

Umberehitat~lt:

thoone, mis kaetud

p~

see

laast~kattega

viilka usega. AlBUe on kõrge kahepoolega ja valgmj.kuga välisllks, mis omab 11h sa kaheosalise tahveldise. Ukse kohal kon-

soolidele toetuv hori ontaalne fron ·oon. Vundamendiriismet est
võib järeldada, et algne hoone oli suur pu.itehitus. Ehitusaeg
ei ole määratav.
Kõrvalhoonoid

eäilunu~

üksikud, needki osalt varemeis.

TaJ.l (?) on pikem .krohvitud seintaga paekivihoone, mis kaetud

lameda viil atusega, kat·teks laast. Osa sa.rikajalgu on kunsti

päraselt
f

tah~tu.d.

Xatu.s võis olla algselt kõrgem. Hoone esi-

esaadi keskel paikneb sUgav ulu.alune, mille laetalastikku

kannavad 2 saleda·t

kapiteeliga,

p~i tsammst,

paisu.t~sega

mas·tena. Kahel pool

Need on lahendatud baasi ja

sambatavadega taskaana orderi sam-

ul~alust

seintee segmen taknoo. Hoone võib

algselt pärineda XIX saj. I Doole lõpust.
__!! on lihtne, Umberehitatud paekivihoone, mille seinad kroh-

vitud.

Kat~s,

mis võib olla uus, on laastukattega viilkatus.

Ioone nurgad lahendatud lihtsate nurgaliseenidena. Algne ehi
tus võis olla XIX saj. keskelt.

JJnudad moodustanid hooneetatud külgedega nclinll!'ga, millest
alleo osa pae- ja maakivi t lootud

UUridega ehitusest, mis

kaetud laastul{atusega. Võib _ ärineda XIX s<..j. III veerand1st.

on keskmise
-Park
park. Peale

suu~rusega,

kuid väljapeetud vabakujunduslik

peahoone juures asuvete väljakute on pargis teisi

väiksemaid avatud alasid, milliste äärtel rahmiti lehtpuid
(domineerib vaher). Vertikaali annavad väikeaed kuusked ,
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54.

~··EK.'tl'LA

mõis ( ebbekiill). RiiU.tl1mõis.

OJ.su k/n,
~ahoone

1

~stonia 11 kolhoos (

Türi kihel ond).

on hävinud, vund amentidest järeldub, et oli väike,

tõen·:ol:l.ael t pu.i tehi tu s.

Kõrvalhoone·d alles iiksiku ·• Hu ipakku. amad. on:
ali tsejamaja (?) - v .. ike k:rohvimata paek:t.vihoone, mida ktvta.b .. oolkelpkatua, katteles laudalusel S-kivi. Aknal väikesed,
ärista~ud

lamedate krohviääristega. Võib pärineda XIX saj.

I pooleet.

Kuivati on väike, lõhutud ja jämedalt tahutud maakiViplokkide t ellitu.s,

ida katab lai.-.de rää tastega lame katlls, kat-

teks laast. Sarikaj alc.1.o. ja pärlwi te eendu.vad otsad kunstipäraselt kujundatud viiludes.

J~vad

sillatud lameda kaarega

tcllissillustega. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või
ehetuselt.

dsd
............................

~oodus·

asid xu dule lähedase ehitustegrupi, millest

eäilu.uud osa ühest

õ iehi usest. 5 e on maakivist laotud,

osal.t kroh'litu.d ki idcvclledega hoone, micta katab laastukatte

ca lt.õrge viilk tu....

PJcnaav~dest

o a

cle~el t

raami ud .krohvi-

;.··.:ristcga. Nurgad laotud . u.urematest maakivitahkudest h8!.11buv&l t. Võib olla XIX saj .. lii
~

on võrdlemisi sut r, al sel

kc: as&j
ai~

'le

raucli ehl t

eli

1 ....

ab& planeering:aga, k:u.i

k&otanu.d oma algse ilme parki rajatud suure viljapu

tõttu. Säilunud osa metsistunud.

UJ.Eostat\id ja pild istatud lo~67. a.

,
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osal varisenu d, ei ole määrata v. Viilkatu sel viimane sarikapaar koos penniga avatud, sarikaja lad kujundu sega, viil
dadest.

1~

Hoone miiür laotud paekivi st ( krohvim ata), ülaosas aga

jookseb laia vööna lihtsal t tahutud maakivi dest laotud mü.ü.r.
Avad vooderd atwl telliste ga, uks lameda kaarava ga. Hoone

Ta-

nam osa võib pärined a XIX saj. keskelt , uuem osa sajandi lõpu
veerand 1st.
Piimakö ök (?) on väike kivihoon e osalt krohvi tud seintega ,
kaetud laastuk attega

~iilkatusega.

Otsasein as omapäran e tihe-

da ruwlust ikuga ( 12 ruutu) kahepoo lne aken. Ehitus võib olla
XIX saj. II poolest .

!!!!!

on põllul, pikk kivihoon e, mida:ise loomusta b kõrge, .mada-

la1e laskuva räästag a poolkelp katus. Et katuse tänapäev ases
kattes on säilunud unkaava , võis algne kate olla õlg. Hoone
võib pärined a

nx

saj. keskelt .

Park puudub, on dekorat iivpõõsa id ja üksikud puud peahoone
tagakül jel.

Külasta tud ja pildiata tud 197o.a.
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aalatv.'Ya'M 1

ee te 11aeea14 ga
Ho

ataal

a,

t afaelaa411e rikkal

aaa41 a1q

a1taaaaa41 JlU'&a4

1

1

aa4alaaat Ila-

kDrcet alakera t eraldala 'Yahe'YUI, l:Lataa 1

ae

ka

alt keJ"pl t eeada.'fa pr :tUeer1 tu Jt

1eld'Yi. Hoone

aine kitaa,

k-~Qal

~a

ka

• IIlata

Xau~alte aiL11~

ö.-

1a talaat1ltaat. Alpe

eD4 aat kargel 1 klU paUme'Yat 4 baaa1 ~ a kapi te

t

11ga toekaalla orderi ae•a1t 1 ai• kall4•1i katu eka:rn11a1 tu
p1Dnast Jtarseaal
fr11si'Yäl~aga,

t1lpt1tega.

"'f&l~aarendatud

aillel paSkneaid tr1g1tlaf14 aende all

Xol.Jmar~ront

'Yad, profileeri twl
oli

8Wl1"

kla•a1t!1aUikkll tala• 1klal
le'Yate

Olli lta:ra11s14 o11cl tugeTalt eea4a.-

3a k&U.Diatatud haaaa!l81kega. Yiil.a'Y ..

~aa

aepe.ntaku. S pentalma ..ai -petilal aotii'Y kordab

•eel esifaaaaa41 teisel korruaela kUlgr1!al11t1dea niRg port1
ltuae

~a

riaal11t1de vahelisel aeinapinnal, esiileeel

~ahal

kol.mikaltnana (kord ab p~h1Jtorruse suurt kolailtakent), t 1\ el
Jllhul stiga"fa petilama, millea tavaline
•

ristktUikuku~a.lü.e

aken
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Ka põhikorrusel on, nagu märgi tud kü.lgrisalii tid

la-

aknad

hendatud suure kolmikaknana, mille keskmine aken kahepoole
6-ruu.du.ga,ku.lgmi ed {lbepoolsed 3-ru.u.duga kõrged aknad. Akende vahed eraldatud partikuse sammaste motiivi kordavate pool
e

astega. AnaJ.oogselt on

ku.~undatu.d

eelkir~eldattld

eesment

petiku. all asuv põhikorrtlse aken: siin paikneb segmendi laiu.
ne

~istkUlik~juline ~etiknisä,

mis liigendatud 2 eelkirjel

datud laadis teoetatud pooleambaga, sammastepaari vahel paikneb vaid Uks kõrge kahepoolega

~en.

mis seega kordab tema

kohal asuva segmentpetiku motiivi. Hoone tagafaasaed on teos
tatud märksa tagaaihoidlikumal t, puuduvad liseenid, vallevööd,
eralda ud on ainult tagasihoidlikult e endilVad kiilgrisaliidid,
mille akende kujtlndus kordab esifassaadi kiUgrisalii tide kujundust. Tagafassaadi keskel on ast1nu.d suurem palkon, milles
säilunu.d vaid trepi riismed. Omapäraselt, suurt hoonet elustaval t on lahendatud otaafassaadid: siin asetaevad põhikorru
ee kõrgused poolkaarekujuliaelt eenduvad rotundid, mille
kergelt eenduva räästakarniisiga kllppelkatuse hari ulatub
põhikorpuse räästakarn11s1n1. Katusekuppel on kaetud plekiga.
Rotundid, mis on orienteeri ud hoone pikiteljele, omavad sok
likorruae. Hoone aknad põhikorrusel on kõrged, kuid kitsad
6-ruudulised, tiisel korrusel madalamad, samuti

6-ru~lllised,

lamedaid krohviääriaeid omavad vaid retundide aknad,

ea~eb

ka lamedaid nelinurksaid petikuid akende all. Kõik aknal siim
I

meetr111selt rahmitattlten , retundide

s ejuures pu~duv~d

asendavad petikaknad. Hoone omab anfilaadae

I

r~u.midesUs~ee

hoone vestibUUlia oli algselt esindatud klassitaistlik
'/

/
I

käik, mis hävinud.
oonet, mis pärineb XIX

"t\

samm~
I

I

i;

,,I

aj. I poole keskelt, kasatatSk
\

r

s

kor eritena, on halvas seisundis.

\
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Kõrvalhooneid, mis paiknesid ansamblilisel t peahoone ja maantee vahel sissesõidutee külgiiel, on arvukalt, kuid enamus
tundmatuseni Umber ehitatud kaasajal. Olulisemad on:
,Ai~-töölistema.i a

( '?) on sau.rem mitmest osast liidetud paekivi

ehitus, mis kaetud õhukese krohvikihiga. Hoone üks tiib
(elamu) on ühekordne, kaetud poolkelpkatu.sega (kaasajal katteks eterniit), mis omab lihtsa profiiliga eenduva karniis1,
mis jätkub otsafassaadides

poolvi11~

all ning poolviilu. rääs-

ta. karniisina. Otsafassaadi ilmestab nelinurkne suur petiknis'ä, millea asnnud ust äär1stavad kalts pilastri t. Ukse kohal
viillls segmentak:en, selle kU.lged.el väikesed lakka valgustavad
ruudukujul1sed 4-ruudulised aknad. Hoonega liitu.b masaiiv.ne
kahekordne aidahoone osalt algsete väikeste ru11dukuj11liste
4-ruuduga akendega, .osalt kaasaegsete avadega. Aita katab
karniisita poolkelpkatus.
Hooned pärinevad XIX saj. I poolest, kuigi tõenäoliselt
ei ole Uheaegsed ehitused.
Kuivati on suurem kahekordne ehitus, mis põhiplaanilt
I
I

I

"~•-ku

juline. Ehitatud paekivist ja krohvi tud, kaetud viilkatusega
(kaasajal eterniit- ja plekk-kate). Omapärased on II korrusel
paiknevad kõrged kuid väga ki tead aknaavad. Hoone võib pärine
d a XIX saj • II poole keskelt.
I

Laudarühm moodustas reeglipärase hooneterühma tallide, lautaI

de ja abihoonetega, mis on ehitatud paest ja krohvitud, osa
hooneid omab poolkelpkatueeid. Kaasajal

u.lat~sliku.lt

rekonst-

rueer1 tud la:ludeks ja töökod ad eks. Võisid pärineda algselt

nx

saj. I poolest ku.ni saj andi lõpuni.

4
1
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Kõrvalhooneid võrdlemisi palju, ei

mood~ata

ranget ansamblit,

vaid joonduvad maanteele. Ukaikud neist väheste ümberehitus-

.

tega, enamik aga kaasajal rekonatrueeritud. Põllul mõisa piirides suuri rehehooneid, küüne. Olulisemad ehitused on:
T"döli te maja (?) väike krohvi tud sein·tega paekiviehi tus, kae

tud kõrge kelpkatusega, mille laastakattas aäilunud väike ungas (õlgkatus?). Omab väikseid aknaid. Võib lugeda veel XVIII
saj. lõpu ehituseks.
!alitaejamaja ( ?) on suurem õhu.kese krohvikattega saintega
paekivihoone, mida katab poolkelpka.tue, kaetud kaasajal eter-

niidiga. Ehitus omab kitsaid, väikseid aknaid ning Uhel tiiv

suurema kaarukse (kinni mUüritud), mille lamedas s1lluaes een
duv

~ukukivi.

Peaukse ette ehitatud hilisem viilkatusega pui-

dust kinnine eeskod a. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole
keskelt, osa ehitusest aga on hilisem, dateeritud raidkiviga
1876.

1.'-oölistemaja (?) sarna11eb kõiges eelkirjelde.tud ehituse vanem
poolega.

teudad ja tallid

moodustav~d

suurema hooneterUhma kahel pool

maanteed. Osa ehitusi paigUtatu.d kolmelt küljelt hooneetatud
ruudukujulise

plok~na,

osa a a moodastavad 'L"-tähe kujUlise

rQhma. On vanemaid, krohvitud välissaintega poolkelp- ja viil
katustega ehitusi, milledest buvipa.kk'..tvam pikem tööliatema.i a-

Piimaköök (?). See ehitus omab lameda kaarega ja krobviääristega ukse- ja aknaavasid, laudadest poolviilud poolkelpkatuse
all. need ehi tused pärinevad põhiliselt XIX saj. II poolest.
Omaette rahma moodustavad suurtest lõhutud raudkiviplokkidest
ning tellistega ääriststud avadega laudakompleks, mis kaetud

'

viilkatuatega. Telliaed liidetud maakivimUUri hambuvalt. Uhel
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hoonel ehitusdaatum:

-Park on keskmise

1~04,

suurusega, paiknedes põhiosas ainult peahoo-

n e ees. Kõrghaljastus laieneb ka maj enduab.oonete vahele. La-

henduselt vabakujanduslik, moodustades avara, hoone suunast
laskuva väljaku, mis jättis väljaku eägavusea paikneva hoone
maanteele avatuks, sulges ega kõrvalhooned. Peahoonele suundus
sirgtee, mis ehituse ees kaardua ringteeks. Väljakut ääristas
vaba piirjoonega puis tu lehtpuud eet, kus vali.tseb tamm, saar.
Stiilse pargiosa jätkuks -oli peahoone ta a paiknev ehis- ja
viljapuuaed. Pargi seisund väga halb, purustatud ja risustatlld, maha j äe tud •

Külaata ud viimati 1972.a., pild iatatud 1963. ja 1968.a.
{
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laastukattega viilkatusega. Uks uutest suurtest ustest lahen
datud teravkaarega •

.

Tall-taa.li temaj a (?) on pikem pu.i t- ja paeki villoone, mille

kiviosa lo:·oh vi tnd. Hoonet ko ab kaasaegne laastukattega viil
k tus, kuid algaest ehitusest

aäil~nud

kiviosal eäilunud

mantaknad ja lameda kaaravaga uks , mille kohal. dateering

Kelder on par~is, ehitatud maapealsena, kaetud mu.ldkattega
ja v1ilkataeega kü.lgedelt, otsafassaadid paekivist, tllgevdatud kontraforesidega. Dekoreeritud viilus

va~evööga..

Ehitus-

aeg dateeritud: 1842.,.
Valitsejamaja (t) oli väike ühekordne, kuid mansa.rdlt1.1badega
pui thoone, mida kattis murdyiilkatu.s, katteks laast. Seinad
vooderdatud rõh·tvoodriga, boor.es suuri kolmepoolseid ja 9-ru

.•

dulisi aknaid katsid aknaluugid, viilurüästaid ehtisid tagasihoidliku väljalõikega tuuleluuad. Hoone lammutati peale

1971. a.
~

on keSkmise s1.1urueeBa, asudes peahoon

Hoone esifasnnad av3tud
k-~lj

tagafaesaadil.

v~ljakule m~ja~du~hoonetega.

Taga-

cle jäS.v park' <;:lgcb vtlike&e lihtsa väljakuga, mis läheb

üle järje~

tihenevaks vnbas planeerineuo lehtp~u puistuks.

Põhiliikideks: saar,

sacre leina. iTor.me.
to~meallee,

~io

c;nm,

ärn, on üksikuid lahisaid ning

·õisaoü.d umik.ku. ,suun•' ub võimaa pärna- ja

läheneb peahoone tagaküljele, möödudes hoone

otsalt lõpeb evatttd esiväljakul. Allee lõll!lakiiljele jääb väg

auur nelinurkne viljapuuaed, mida ääristab tiheda iatutusega
pärnaderida. Vö.i e vealeo gu ( ·tiik) asub pargimajakese ( valit-

sajamaj a'?) ees. :Pargi seisund hea.

•

Kiilastatud viimati 1975. a., pildiatatud 1971. a •

•

61. OJAKttLA mõis ,(Ojataga~ Va:na.mõiQ/ ( onnamoia, Ojentacken).
Xõrvalmõia, ku.u.lu.s Purdi mõisa 3uu.rde.

Paida lr/n, Lenini nim. !<:olhooa (Paide-Anna k1helkond).

Peahoon

on kas bävinu

Tänapä,'3Val

~.~ema

või hiljem tugevalt ümber ehitatud.

.k ohal sailunud hoone on tfJ.iip111sce ostu. tulu

ilJ ega Uhekordne puithoone, mida katab unkaavaga kõrge kelpkatus, katteks laast. Ehi tas võib pärinoda .. IX saj. II pooles

KõrvDJ.hooncid võrdlemisi hajali, neiot ooa varemeJ.a (laudad),
osa aga cäilitanu.d hästi oma algse ilme.

Olu.l~aemad

on:

Moonaksteme2.;La - huvitav kuuele perele arvestatud kompaktne
rõhtpa~khoone,

mille otsaseinad laotud paekiviet, seejuu.res

need eeruluvad tu.geva.l t, .moodu.stadee räästaa.lu.ae ulualu.ae, mil-

le laetalastikku kannavad tugevad palkkonsoolid. Katus• on

t

laas~attega

-Küän on

viilkatus. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust.

paekivipostidega, mille vahed täidetud palkidega.

Hoonet katab

~aavadega

kelpkatus, mis viitab sellele, et

kaasaegne ' laastu- ja eternii tka us oli algselt kaetud õlgedeg(
Hoone on tõenäoliselt XIX saj. keskpaiga ehitus.
~

on

aa- ja paekivipostidega, mille vahed hiljem täidetud

lõhutu.d maakiviplokkidega. Ehitast katab laastu.kattega viilkatue. Hoone võib pärinad a viimasel t saj and:i.vahetusel t.

&it (?) on pikk rõhtpalkseintega ja laas tu.kattega viilkatuaegt.
hoone, mille [hel otaafassaadil sein viilu all taandatud. Viil
toetub konsooltaladele. Ehitlle
lest.

,

~ib

pärineda XIX saj. II poo-

- 2 -

'
Laudad moodustasid paar pikka maa- või paekivist hoonet, mi1les aks laotad jämedalt töötletud maakiviDlokkidest. ·avad
ääriststud · telliste ga. Ehi tused ilo::Jel"t XlX saj. lõpllot ja

.

XX saj. algusest. On ka$ varemeia või rekonatrueeritud.
~

puudub, on .mõned väga põli ed tammed ja pärnad peahoone

timb:rusea.

IDilastatud ja pildiatatud 1974. a.
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62. OLLEPA /Dllepä.il/ mõis (Dllepäh).
01 epa k/n, "L ninli~-:: tee

1

~iiUtlimõis.

kolhoos ( Pilistverc kihelkond}.

feahoon.e on hävinud jäljet11lt.

Kõrvalhooneist alles vaid t11gevalt ümberehitatud meierei,
mingi määramata hoone ja mingi maakivihoone vare.
"ääramata hoone (tööliste maja ? ) on ühekordne, kr ohvi tud saintega ehitus, mida algselt kattis poolkelpkatus.

Võio pärineda XIX saj andi st.
~

ävinud, alles tiltsilmd puud ja aJ.laekatke.

t
Klilasta tud ja pildis·IJa"'.;ud 1971. a.

,

6 3 • OR GMJ11'SA m()ig ( Or gme te) • Rtiii tl imõ i s.
Albu

Iv'n,

kolhoos

Kaardiväelane" {Järva-Madiee kihelkond

11

Peahoone on hävinud, asemest järeldub, et oli väike kivihoone
~val~~

moodustavad väikese, kuid reeglipäraee

kom~aktse

rühma, paiknedes kahel pool esiväljakut (aidad) ning ruuduku.julise laubaplokiga.

Ai t-ku.ivati on paek1vis·t

kJ.~ohvillla.ta

aeintega massiivne ehitus

mida katab poolkelpkatua, kaasajal eterniitkattega. Aida esiküljel kolm kõrge kaarega avar kaari;tu, mille sillaaed toetu.
vad nelja tal1ulistele tulpadele. Hoone võib olla XIX saj.
keskpaiga või III veerandi ehitus.

AU
da

(?) orJ. põhiosas väike krohvitud seintegu paekivihoone, mi

katab

pool~elpkatus

tagasihoidliku profiiliga räästakar.nii

siga. Katusekatteks kaasajal eterniit. Hoone poelviilus aegmen taken, esifassaad is aga väga lai l3llleda sillusega kaarava,

mis hiljem kuuli laotud. Hoonele, mis võib pärineda XIX saj.
I poolest, on liidetud hiljem (XIX eaj. II poolel) sama pikk
rõhtpalkosa, mida ke.tau samuti poolkelpkatus.
La~dad

ga

ehi~

moodustavad koos abihoonetega krohvitud paekiviseinte-

etest suletud ruudu, mille eisehoovi viis kaaravaga

vahekäik. Lautadest kompleksi ta.gakUljel asuv põhikorpua on
teistest kõrgem ja kaetud poolkelpkatusega. Kõiki katuseid ka

tab kaasajal eternii t. Algne ehi tuskomt;>leks VÕib L>ärineda
XIX saj. keskelt.
~

puudub, peahoonet Umbritaavad kõrged dekorat11vpõõsad,

põhiliselt airelid.
Külaatatud vitmati 1973.a., oildistatud 197l.a.
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64. OWA l@ia ( Orgeaa). IU.ll'Uilleia.
Jär'Ya-Jaani ale'Y, Järva-Jaani Kaalaltaekool (Jär'Ya-Jaaai
kihelk0114).
Pe@hoop.e on pikk flhekordae, hor1aon taalae ori e tataiooaiga
k1v1hoone, a.Ulele

h11~•

ehitata.cl 'Yaaalalle t:li'Yale JGhik

~

pu.aega r1at1 paiduat pealiaehi taa, aia ola.liaelt lfJhul» Jao
esifassaadi taaakaalu. Algne ea1faaaaa4 oli 111sa4atd ke*
tel~el

atiilae klaas1ta1etlikR,

mille 4 aaleclat b-1

~a

~le'Yalt

eeD4u.'Ya pOrtlkaaeca

kapiteelisa toaltaaaa oderi • - • "

( paiav.tatud aaabatll'Yega) k8Dila'Ya4 aalalat k J•nurJttroatoeai,
aUle

viilu.'YI.l~a

ehib eegaentaken. lortilata taikJleb kersel,

tahatud aaaki'Yiplokk1deat aoltlU a1q teaalt laaku'Y trepp
on kaaaaegae päritoluga. Ho ne tasataaaaad1 11igea4a ad kata
'Yäiltest kfU.gr1aal1i titooaet, a1llecle ltelpltata.ae4
••

t

lta~ateat

OJl

aadalaaad. liWte, ,Ohihoueat ltiteaa

tua paikneb ka pGhikerpuae

piltitel~el, •••~•

pGld.ko:rpa

~aurdeehi

otaafaaaaa41a

Kogu. hoonet katab laae 'Yiilkatua pleltkkattega, aUlel eeD4u'Y
profileeringu.ga rääatakar.n11a. See on hoone otaataaaaa414ea
ltrepi tud. Saaalaadae karaiia ea ka porUJmse ltol M&U'~

o

n11, lat14 a11n paidu.at. Hoone lakapealeet 'Yalgueta'Yal 'YjfJ.baed

aepen41ku~a.l1se4

katuaealmacl. Jtshihoone ekna4 olid alc-

ael t kahepoolega 6-cou4al1ae4, nendega aarnaneb lta peallaehi tu.se akende lahendas. ela& pe81llta asub eaifaaaaadia
'' '

/

I;

po~

tiltuae kGr'Yal, kuha tauaeb Urge k1 taas paeld'Yi trepp. Ust
vlSib lugeda hUisltlasai taistliiWta. !ua tahveldia

~aotab

kolmeks pinnaka, ku.s keakaisi pindu katavad 11htaa4 roaet1d.
Ultae kohal laternSBa valpik, lllia lllaäärea dekoreeri twl kaar
fr11s1 aeenuta'Ya 'Yöö&a• Osa hoonest on ltellerdatud. Sellele,
il..alsel t XIX saJ. II veerandis pilati ta tud hoonele on

,

lieelt sama

a~and1

llSpuveerandil

~enäo-

r~atud h1ate~1ta1atl1k,

teatavaid klassite1stl1kke elemente kaautav pea11aeh1t~a.

JUlJII1'1.1 &
~.·.a.•ltW&IIIk

1

t

B

paj Jaae'Ya

'Yai4
Jt a 'tra•"t•• l

etat

,

~Wud. ~

a 'Y 1,
"Yahert, taae, ai
•

.OJ"

14

a:rlt taae'Yal t lt ~a.•ia
,
i&& ooltle :r~aiu4 •UJapll4a.....

Dl.a tatad 'Y

i1 1 1

'
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65. PAIDE Paatorast ( eisaenstein) . Kirikumõis.
Paide linn, TaJ.linna ja Laia tn. nurgal (Paide-Anna kihelkond).

Ei käsi tle ta, kuna hoone jääb kai ta tavasse Paide kesklinna (vanalinna) kai tee tsooni.

+-

•

66. PALU mõis {Pallo). RUUtlimõi s.
Paide k/n, Len1n:l nim. kolhoos (Peetri kihelkond ).

Peahoone on hävinud, allee

müürifra~endid,

kuid veel 196o.

aastate keskel oli osa hoonest katase all. Hoone oli väiksem
ühekordne kiviehita a, mis kaetud laia ja kõrge poolkelpk etasega S-kivi kattel (laadalus el). Hoone oli kajandatu d heataseme -

lisalt klassitsi stlikus stiilis.

Esi~assaad

omas nõrgalt een-

dttvaid klilg- ja keskrisal 11te, kusju.ares kUlgrisal iidid ome.sid

madalaid kolmnurkf rontoone, keskr1sal 11t aga aatmikfro ntooni,
mille ees paiknee kol.mnark: f'rontoon. Viimane toetu.e seina pinnale asetatud neljale paa:riti rühmitatud toekaana orderi sambale. Seinapinn a vertikaala eks liigendam iseks oli kahele poole
~
I

portikust eeinale paigutatud veel paarispil astrid. Horisonte al
se liigendus e andis kergelt eenduv sokkel ntng lai, ~rofilee
ringuga, eenduv räästakar niis, mille all kulges veel võö. Analoogilise kajunduse ga karn11sid olid ka frontooni del. Omalaadseks seinapind a liigendav aka elemendik e olid ka lamedad ristkiiliku.ku julised petiku.d akende kohal akende laiu.sel t raami tud
krohvi ääristega , samu.t1 akende laiad, lamedad krohviäär ised.
Analoogse ku.ju.nduse (karn11s1 d, petikud, vööd) omasid ka

hoone teised fassaadid , kusjuares hoone vasakul tiival tagekUljel paiknea pikem kQlgrisa liitehitu , mis andis hoonele
"L"-tähe kuju. Karniisid olid poolvi1lu dee otsafassa adidel
krepi tud, kaejaures U.hes neist paiknesid kaks lakatuba valgust ...vat altent, teisee aga oli ü.ks püstkü.lik u.kujline aken äärista

tud samasugus te lamedate petikateg a, mis omakorda asetse*id
suures segmentpe tikus. Viimase kaared toetusid krepitud karnii
aidele. Hoone aknad olid paigutatu d reeglipär aste vahedega,
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68. P.IIOMETSA mõis /Piomets~ (Piometz). RUütlimõis.

Vää tsa k/n, 9 .mai kolhoos ( TU.ri kihelkond).

Peahoone on ahekordne horisontaals e orientatsioo niga puithoone
mis remontide ga väga u.la tllslikul t Umber ehi ta tud. Algne hoone

oli poolkelpkatu sega ( kaasaj 1 katteks laast) ehi t1s, mis omas
kitsaid kahepoolega aknaid, mis kohati rübmitatud kehkaupa.
Omas räästatel

m.i.J!~i

lihtsa laudkarniisi .

Hoonet, mis võib pärineda XIX saj. keskelt, kasutatakse

elamllna, seisand on halb.
Kõrvalhoonei d säJ.lunud vähe, enamj.k ümberehi tatu.d kujul.
Ai t-ku.ivati - kahest väikesest hoonest koosneb ehitus, kus ait

on madal, ü.hekordne, kuivati c:ga kõrge, lakakorruseg a ehitus.

Seinad krohvimata paekividest, katused kaetud S-kiviga viilkatuaed. Aida ja

os~:!l t

.kuivati

~kn.ad

kae-tud kaarsillasteg a, lame

da kaaregs, kuid ku.i v&-til esineb ka teravkac;reli si avasid. Uk-

sed kalasabamlls tris voodr · laudad ega. Hoone võib pärineda

nx

s j. II poole keskelt.
Laudad on ümber ehitatud. On üks algaema ilmega krohvimata

maakividest müüriga pikk ehitus, ilmselt algse päritoluga veel
XIX saj. viimasest veerandist.

Se[!ikoda (?) on paekivist ehitus, milles ka sepa kor

er. Hoon

katab laastukatteg a viilka tu s, mis o tsa:fassaadil ulatub p11a1 t

ale, moodustades kahele tellistest nurgatulbale toetuva suure,
lahtise varju.aluse. On tõenäoliselt XIX saj. lõpu ehitus.

KüUn on paekivipostid ega pikk hoone, kus postide vahed täide-

tud rõhtsal t plankudega ja ehi tu s kaetad laaetu.katteg a viil-

- 2 -

katasega. On eelmisega aheat perioodist hoone.
Park on su.ux, ku.oju.u.res ku.jlllld atu.d osa läheb sujuvalt ·üle loo<lu.slilcust ma·terj ali st metsapargilea Piiametsa jõe kaldal ning
metsaka selle taga. Peahoone ees on su.u.r avatud ala, mis vaid

äärtel t vähesel t haljastatud, hoone taga paiknee aed. Park
jääb mõisa küljele ja jõe suunale ning on psahoonega nõrgalt

seotud. See pargiala kujundatud osalt olemasoleval e haljastasele, pargi keskel allikaa. Omaette pargiosa moo:luatab XX saj.

I veerandil rajatud väike iseseisav tiheda istutu.sviiai ga,
kuid väga stiilne vabakujundu. slilt pargike pargi tagakliljel,
kus p:lud paigutatud hea riitmi 5 a ja kontrastselt . Siin paikneb

ka

~uugendliku

ilmega uuem hoone. mis mõningatel andmetel päs-

titati peale 1J20.aastaid endiste

mõisacm~Like

ausch von

Trau.benbergi de poolt neile eraldatud asu.ndustalun a ning seetõttu. jääb käesolevas töös käsitlemata.
Pargi seisund rahuldav,

muu~ud

Külu3tutnd ja pildietatud 197l.a.

pui&~iiduks.

•

"

(

o e,
tatu.d, al

aaJ

I po l

t

ei

h1

•

··

:b o1

I
1b olla DX ·~. III ,.••lPAI~1 e

n

al,

ti iu4

t tlab

idu t.

sa

'
aatatw l

•

~a

ia'tatw i 1969

hS. ta

•

a

'

.

10. PRAIIDI mõis (Dr and ten). Riiü. tlimõis.
~n,

Koigi
~_Q~

kolhoos

Kalevipoe g" (Peetri kihelkond ).

on häv1nad. Veremeist järeldub, et oli väiksem

Xõ:t'V:::tl~on.eid

ehit~s

palj!l, s_.-.tlV'-'1 hajali või väikestes rühmades enne

parki n:i.ng pärinevad :isna laiast ajavahemik u. t. Paljud kas varemsis või 1mb r ehi "ta tud, algset o t:;; ii arvet

~·aske

määrata.

TööliE:te maja (?) ü.ltekord!lc krohvi.mat a paekivihoo ne heas .mUü.ri
tehnikas. Kaetud viilkatusa ga, eterniitk a tega, omab laiu rääs
taid. Avad sillutud lameda

kaarsill~sega.

Võib olla XIX saj.

lõpuveera ndi ehitus.
!!j: (?) - õhakese krohvikih iga kaetud paeki v:i.ehi tus, mis omas
kõrge viilkatas e (laastuka ttega). Hoone esikü2je1 külgseina d
eenduvad

tugevalt~

.mo edu atades konaool talaatiku la toetu.va laia

ulualllae. Hoone, m.i.s võib

(

ä!"ined a XIX saj. keskelt, varises

196o.a. lõpltl.

W!

(?) on pikk maakivieh itns, mille nu.rged laotud paekivi-

dest. Maakivide

vah~d

laialt krohvi tu.d ning dekoreeri tud kil-

lustikuga . Hoone nurkadel silutud krohvivöö d. Aknad on madala

kaareea sillaateg a. Ehitust katab kaasaegne eterniitk attega
viilkatus . Ehi tu.s võib algselt pärineda XIX saj. II poole algu.

sest. Temaga rahmaa teisigi väiksemai d viilkatu.s tega paekivihooneid.

Ait-tall (?)

a~u.b

pargi äärel ning koosneb kesksest paekivi-

osast ja kahest külgnev st rõhtpa1ko sast. Paekivist osa seinad
.!'..roh'lli tud,

hoone"-~

k<: tab laas tu.kuttcga viilkatus , osa ehitust

varisenu.d . Võili pärineda XIX saj. lõpust.

(

- 2
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71. PREEDI

Si tz) • Biiü. tlimõi.e.

Koeru. k/n, Udeva sovhoos (Koeru kihelkond).
Pealloone on mitte suur, kuid kõrge kabokordne kivihoone pu.i t-

osadega. Ehi tua-c katab laJ.::ne räästastiga laas ukattega 'lamed am

viil.~tatt.ls.

Sa-lle sa"':ikujalad kunstipäraselt kujunda ud,

srunal. ....rui;.:,ed on plti ·~pi tsiga , uju.ndatud plli tonsoolid otsviilu.-

des. Hoone·!; liigend ab horisontaaloel t lai it:or.r ustevaheline vöö

vertikaalael t aga humbu.va ru.stikkv .

adrj:~

meenutavu·te nurgal.i-

s enidege. Hoone eiaküljel väljaehitusena kahekordne palkon:
mille al.akorxus mõjub pikema toana. Palkoni ülekorruse seinad
krohvimata, piistlau.dvoodriga ning klaasitud paljuruuduliste
akendega. Alakorruse aknad piiritletud profileeri tu.d piirdelall
d ad ega, ü.lakoxru.se akendel e lisanduvad akende kohal pui tkonooo
lidele toetuvad eenduvad simsid. Aknad on suured ja kõrged,

6-ruudulised,

•

viil~aknad

ümmargused.

Ehitus VÕib pärineda XIX saj. II poole keskelt, on his·to.r·i tsistlikus stiilis.

asu tu. sel korteritena .ning rahUl.d avas

seisundis.
Kõrvalhooneid väga palju, neist mitmed säilunUd võrdlemisi
hästi. Paiknevad

Ai!

fUlL~tsionaalsetes

gruppides.

on krohvitud aeintegl paekjvihoone, mahtudelt massiivne ja

lai. kaetud laBstrl.kattega

p oolkelpkutus(~ea

a.ing omab lihtsa

tl.l.ulekast i -laad.se l a udka.r.tüisi. Hoone esifaosuadi keskel on

sügav .lualune, mille ees on 3 ava ga kaaristu, kusjuures kõrge
kaar-d laskuvad maa9innani. Otsafassaadides on poolviiludes
väikesed, ru.u. tkalusabamuatris

la~distu.sega

uksed, nende kohal

( ü.hes fassaadis)kak.a ü.marak nt. Seintea leiduvad väikesed aknad trelli ·tud. Ehi"tu.st võib lugeda XIX saj. alguse hooneks. Te

maga liidetud väikseid hilisemaid ebamäärasaid abiehitusi, mil

- 2 -

lest u.ka krobvimata maakividea·t seintega, nurgad hambuvatest
kvasderplok.kidest (paas), !:atua laastu.kattega viilk.atus. Võib

pärinedo XIX suj. II poele keskelt.
~

on pikk ja kõrge krohvitad seintega paekivihoone, .mis kesk-

osas omab pealisehituse.

Vi~ase

viilkatus on risti ning sama-

kõrgana hoone kõrge viilkatusega, mis omas laia tuulekastilaada
rä.äatakarniisi. Pealiaehitise eaii'assaadile ava-tud viilu.a viimane aarikapaar ja penn dekoratiivselt laia räästa all. Hoone
võrdlemisi suut•ed aknad sillutud väga lameda kaarega. Pealiaehi
tise seinapindu dekoreerivad

eknava. Beega on ehi "tus ckl

ve~l

sõõrpetikud kahel pool kõrget

, kt:i~ise

laadiga XIX saj. lõpuveeran

diat.
Laudad moodu.stavc.d .k:!:ohvi tud seintega madcluteat paeki.v ihoonetest kü.lgedel t

hoon~st(

tud nelinurk:.:le hooneteploki, mis kaetud

ln.e.st'!.."..kattega. Lautade juu.:rde kuul.ut ka väiksemaid abihooneii.

(

Põhihooned

•

v~i v~d

pärineda

. . saj. - eskel t või mõnevõrra varem •

ali taej e.maj a (?) on kahekordne ehi tu. s, mille alcltorru.s krohvil,ud pae d vint körge ·e kuid vaikes e, lamedate kaartega sillatud

a.kel1dega, ülakoi·rt.ls ag1;;,.. pu.iduc:ot, mille sE:illacl vooderdatu.d horison taalsel t,

alr~al.audade

joonel ku.lgeb vahe ar.niis. Katus on

laastu.kattege viilkatus .. Hoone näib pärinevat XIX saj. II poole

keskelt.

,ill

(~n

on väike krohvitud aeintega paekivl.hoone, mis kaetud

laastukattega kõrge poolkelpkatusega. Hoone esifassaadi keskel
asus mitme kõrge kaaravaga kaaristu, mis varisenud. Kahel pool
kaaristut on seinapind liigendatu.d kõrgete kaaravad.ega petiku.tega, .mis raami tud laiade lamedate krohviääristega ning kaunieta

•

tud luku.kiviga. Hoonet vöötab räästakarniisi ~l)ävinud) all. eenduv kits as vahevöö, nirgad aga ku.ju.nd utud nu.rgaliseenid ena. Ehi-

.,

tust võib lugeda barokse i~ega hooneks, ilmselt veel XVIII saj •
lõpust.
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12. PHUONA mõis ( Tois). Riiiitl1mõ1 s.
Lehtse k/n, Lehtse kolhoos ja Lehtse 8-kl. kool ( .AIIlbla kihelkond).
Paaboone on suur ühekordne kivihoone soklikorr usel. Hoonet katab e ·t ernii tkattega ( al.gselt S-kivi) kõrge kelpkatus . Ehitusele
on otsafassa adidesse rajatud pikitelje le risti risaliitho oned,
mis kergelt eenduvad nii esi- kui tagafassa adis, seejuures omavad kü.lgrisal iidid viilkatus eid, mille kõrgus ulatub põhikorpu se katuse poolde kõrgusess e. Hoone tagafassaa d omab ka laia
keskrisal iid1, mis aga ei oma räästast kõrgemale tõusvat frontooni. Esifassaa di keskosas suur, portikusen a mõjuv lahtine pal
kon. See on kujundatu d kõrgel soklil paikneva kolmele kiiljala
avatud kaaristun a, kus igale kiiljele avaneb 3 kõrge kaarega ava
'
mis toetuvad profileer itud plaadiga neljatahu listele tu.lpadele
.

t

Tl.llpade vahel madal kivir:.t.nn atis liigendatu d pindadega , liigendatud

n ka tulpade ja kaarte pinnad. Kaared on seejuures ääri

ta tud krohviäär istega. Palkoni väga lame kelpkatus { plekk-kat te
ga) omab laia profileer itud karniisi ning vöö selle all. Pal.konilt lasku.b kahepooln e kivitrepp . Hoone esifassaa di pindu liigendab ka soklikarn iis, räästakar niis aga puudub, mõningal. määral on kujund atad kiilgrisa lii tide väljaulatu vad sarikajala d. Ak
nad on kõrged kahepoole ga 8-ru.uduli sed ning raamitud lamedate
osalt aga profileer i tud krohviäär istega. Need pikendatu d akende
all kuni soklikarn iisini. Akende kohal liigendatu d väli, .mille
lõpetab profileeri nguga eenduv sims. Külgrisa liitidel on alakor
ruse aknad ühise simsiga kaetud paarisakaa dena, nende kohal vii
ludes aga asuvad väikesed, kitsad paarisakn ad, mille kohal murtud ehisfronto on. Esifassaa di aknad paiknevad ühtlaste vahekaugustega, tagafassaa d.is aga paarikaup a rtihmi tatul t. Tagafassa adi
keskrisa lii t omab lahenduse , mis meenutab esifassaa di palkoni t.
Siin paikneb kolm kõrget kaarava (keskmine uks), mis toetuvad

- 2 -

pilastr i tele. Kaarte. pilastr i te ja seinapin dade kujundu s analoogilin e eaikü1j el paiknev a palkoni kaaristu ga. Portaal ina mõjuvaid kaarava sid katab profilee ringu te ga V"ööd e ja karniiei dega
eenduv aima. Keskris aliidi laiusel t on ehitatud suurtea t puht
tabutud graniitp lokkide st terrass, kust laekub lai kivitrep p,
ääristst ud kiviplok kideat astmelis e äärisega . Hoone katust kroo
nivad ühtlaste vahekau gustaga paigutat ud saledad arvukad korst-

nad. Ruumid paikneva d ardilaad sel t.
Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keSkelt pärinava ks
histori tsistlik uks ehitusek s, kus kasutatu d ka pseudok lassitsiatlikk e motiive . Põhikorp us võib aga olla vanem, kusjuur es
eelnime tatud periood il Üillber ehita-tu d. Kaasaja l on ehituse le
liidetud moodne silikaat ehitus klassiru umidega . Peahoon e seis
hea.
Kõrvalh ooneid arvultal t, kuid al.gse ilme ga vähesed . Paikneva d
funktsio naalsete s rUhmades. Tähtsam ai on:

t

•

Val. i ts e j amaj a ( ? ) on ü.hekordne massiivne kivihoon e,

m1d a

katab

väga kõrge kelpkat us. mis kroonitu d kahe massiiv se kar.niis idega
korstna taga (võisid algsel. t olla mantelk orstnad) . Hoone tugevalt Umber ehitatud , säilitan ud vaid algsed Uldprop ortsioan id,
mis viitavad hoone

~äritolule

XVIII saj. II poolest .

T'õöliate maja (?) on klassi tsistlik u lahendu sega suurem paekivi
hoone, mille seinad krohvitu d pritskro hvilaad selt. Ehitust katab poolkelp katus (kaasaj al etern11 tkattega ), lllis omab laia pro
fileerit ud räästak ar.niisi . See puudub poolviil udes. Nurgad lahendatud nurgap ilastrite na. aknad raamitud lamedat e krohviä ärie
tega. Hoone võib pärined a XIX saj. alguses t •

.ill

(?) on väike krohvitu .d seintaga paekivih oone, mida katab

~aastu.kattega
t

ja laudade st otsviilu dega viilkatu e. Esiki.ilje kes

kel omab suc.re kaerava ga Llkse, mille sillus lameda kaare ga.
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73. PRAÄVA mõis (Breme rfeldt). RUUtlim õis.
Paide Ir/n, P:rääma Lastekod Il (Paide-A nna kihelko nd).
Peahoon e on ühekordn e kõrge sokliko rrusega ning mansard tubadega
hoone. Viimased omavad aknaid nii arvu.kat es viilu.de s klli ka katuseaken dena. Ehitatud telliste st, pu.hta vuugiga , viiikatu ste
katteks kaasaja l eternii t. Põhipla anil t liigenda tud ehitus,
.moodus tades "T"-tä.he ku.ju.lis e võrdse kõrguse ga katuseh arj aga
korpuse , seejuure s põhikorp us omab kergelt eencluva id ki tsaid
kahekor dseid keskris aliite nii eai- kui ka tagafass aadia. Viilkatuate karniisi d lahenda tud laiade profile eri tu.d ja hammaslõikega vöödena , kus vööväli laotu.d aerviti telliste at. Viilude
( v. a. keskris aliidid) nurkade s karn11s murtud ning sinna paigutatud Väikeaed neljatah uliaed torne imiteeri vad tutbad. Seinapindu 111genda'Tad nurgalis eenid ja keskris aliitide l lihtsad
n~gap1lastr1d,

samuti väikeaed sõõr- ja rombiku julised petikud

viilude s. Jõuliaem a liigendu se annavad aga suurte, 6-ruudu liste
akende laiad eenäuvad tellisää rised, mSs allpool aknalaud u pikendatud soklini . Akende kohal tugev hammasl õikega aima. Seklikorruse pind krohvitu d, kusjuur es soklis asetseva d aknad raamitud samu.ti hambuva l t laotud, kuid eendu.va te laiade ääristeg a.
Hoone Uhel otsafas saadil kaks suurt, kõrgel soklil asuvad puitveranda t kõrgete , tiheda pseudog ooti motiivid ega akn raamist ikega. Verandad kaetud lamedate plekkka tuetega ning neist laskavad vastaskQ lgedele kõrged kivitrep id. Seega lahendu salt historitsi s tlik hoone pseudog ooti ja -klassit sismi element idega.
Hoonet, mis võib pärined a XIX saj. II poole keskelt või lõpust,
on kaasaeg sete väiksem ate juurdee hitusteg a mõneti rikutud . On
kasutus el lastekod una, on heas seisund is.
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75. ~IATU mõis (Pojato). Boolmõis, kuulus Purdi mõisa juurde.
Paide k/n, Lenini nim. kolhoos {Paide-An na kihelkond ).
~õieekoht r skelt määrat&v. Olctatavn sti asus PUiatu-

Möldri tcl.u kohal, kus kansaeene elomu. Veskist säilunlld vaid
osa kanaleid. Park puudub samuti.
Kalaatatu d ja pildietatu d 1976.a.

I

....
\

•

'·

76. l?tJRDI mõis (Noist1er). Ri.iüt.}.imõis.
Ilaide lr/n~ Lenini nim. kolhoos, Pu.rd1 Eri in ternaatkool
( Paide-Anna kihelkond ) •

Ei kirjeldata, kuna mõis on lUlitatad 1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse.

77.

HJ.AKA mõis ( l?ochjak). KõrvaJ..mõ is, kuulub Palu mõisa
jtiurde.
Paide ~n, Lenini nim. kolhoos (peetri kihelkond ).

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga hästi proportsi eneeri ud ehitusmas side · varaklas aitsistlik ehitas. Hoonet katab kõrge, kaasajal laastakat taga poolkelok atus, mis omab eendllVo.id

profileer i tud räästakarn 11se, mis pool Viilude all otsa-

:f~ssaadideo

1-'..repi tud. Srunalaad se lõikega on ka esifasnaa di

keckrisal 11di võrdkalgs e kolmnurge

kuj~line

kolmnurkv 111.

Räästak.a rniisi all kulgeb esi- ja togDfassa cdil eenduv vaheV'õö
Hoone esitassaa die on väga tagesihoi dlikult eenduv lai keSkrisalii t, mille pinnalt omakorda eendu.b ki tsam keskl:·isa lii t

3 akna laiuselt, jättes äärtele laia risaliid i aknad, ü.ke kummalgi poolel. Seega moodustub hoone keskosas viie aknaga pind
( aknavahed ühetaolis ed), hoone tiibadel aga kummalgi poolel
U.!:aik aken, .mis ääristatud . kahelt poolt kitsaste kõrgete ristkülikuku juliste

petik~tega.

Aknad on kahepoole ga kitsad, 8-ruu

-des
du.lised. Kolmnu.rk viilu/ valgustava d lakapeale et kaks ümaraken t

kahel pool

~ aitatuba

valguatav at väikest pool viiluaken t.

Hoone tagaJ? aasaad~on riku. tud hilisema ( tõenäolis elt XIX
saj. lõpp) juurdeehi tuaega, mis moodustab hoone tiival paikneva majandusr uumi .madala ühepoolse kaldega katusega, samuti
l eldri siesepääsu .le ellitatud madala

vii~katusega

väljaehitu se.

Hoone katust kroonivad 3 säffimeetr iliselt aseta ud koratent, mi
lea üks algse korstnapi i u a (profilee ritud karniisid e ja Vöö
ga). }oone peasissep ääs asub hoone otsafassa adia ning moodustab

su~rejooneliselt

kujundatud varekless itsiatliku puidust

portaali. Ukseava äär1stava d ümarad poolsemba d, mille lihtsate
le kapiteeli dele toetub segmendik ujuline suur valgmik. Sammas-
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tel toettt.V seinast

k~rgelt

eenduva pinnaga portaa.l on krooni-

tud profilee ritud vöö ja karniis iga simsiga . Uksetab viid1s kaheosalin e, eraldatu d hammasl õikega ja profilee ringuga või geomeetril iste kujundi tega lcl1enda tud vahekar niisideg a. Tahvlid
ääristat ud prof1lee r1tud liistude ga, kusjuur es &lumi te väljade pinnad rihvelda tud rombiku julistek s ruutudek s diagona alse
lõikega ,

~emised

väljad rihvelda tud vertika alselt. Ukse suura

kaarava lises valgmiku s hilisem aid pseudog ooti teravka artega
raamist ikke.

Hoone siseruum id on anfilaad sed, kusjuur es ka siseukse d
(al s ed) omavad stillse, peallkse le lähedase tahveld ise. Kahe-

poolsete uste pinnad jaotatud 4 tahvliks , mille profiil liistudega piiratud väljad ri~hvelda ud vertika alselt. Ukse lukusil di
omavad va ai kujutise . uäilunud on kuUks

~aali

ahi,

valgete a kahhelk ividest laial soklil 9rofilee ritud aoklika rnii
siga, om.;. b laia ja ~enduva, pro.filce ringuga nine: hammasl õikega
karniis i ahju ülaosus ...lliju. keskne pind lru.ju.nda tuR liigenda tud
pinnaga , mUle nurknde s rose ·bid • .li.hju nu.rgad. aga on iimardatu d
ning omavad sügavaid sUvari.h vu.

Hoone, mis võib

pärL~eda

XIX saj.

aleusest~

on kasutus el

elamuna nin e rahuldav ac seisund is.
l968.a. külastam isel leidus mõisas ka klassite ietlikku
mc;öblit : nu.rgal.a uad, lillelau ad, akendev ahelised peeglid ja

peeglila uad.
Kõ~·vclhoon

ja

ifn .mõisasU.dam.es alles üksikud ehitu.sed : vesives ki

iiün.

mivesk i on krohvitu .d sein ega paekivi st ehi ua, mis kae ud

etcrnii t- ja la1 s u.kattel viil.katt: :.ce r-a, viilu.d laudade st. Hoone

peau s on kõrge teravka areliae avaga uks, milla kaareos as

azuuxse eklekti lise lõikega dekoree ritud valgmikk u meenuta v
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paitpind . Ka

nelinurk~ed

väikesed akn2d on asetatud teravka a-

reliotes se niäsi.de ase. Hoonet võib

lug~da

.

XIX saj. II poole

lõpu ehitusek s.
K'"ü.n on laial vund.. endil pai

cvate packi vipo~>tidega, millede

vahcd täidet td r-htpalk ; d ega. FJli tu.st katab la.astuk a·ttega pool
kelpkatu "'. F..hi tus võib

oll~

XIX saj. II poole hoone.

Park on ol.nud U.sna suur heas ·lahendu .sea vabakuju .J.ine pu.istu.

peahoon e ees hoonest kwli maantee ni paralle elselt jõega. Pu.ud
paigutal iud harvade mõnepu uliste riihlla.de na, kusjuur es peahoon e
juures lehiseid .

·ee puisniid u.il.meli ne av&r puistu on Ta1da-

valt hävinud , asendunu d võsaga. Alla

1as~d

on ka vesives ki

paisjarv , Bis varem moodust as pargi kujundu sliku telje. Parki
ääl.·ietab 2:i.ngtee maantee ni.

KiUD.siia tud ja pilC' istatud 1968 •., •
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78. roRIKI /Põrrik a/ mõis ( Porrick ). Kõrvalm õis, ku.ulu.s Pruuna
--------mõisa juurde
Lehtse lr/n, Lehtse kolhoos (Ambla kihelko nd).
Peahoon e on hävinud , aseme st järeldu.b , et ol.i väike hoone.

Asendatu d asundu.s tal.uga.
säilunu.d
---ristil. Olu.lisem ad
Kõrvalh ooneid

väike gru.pp, mis paikneb siisteem itul.t tee

on:

To õli ste .maja (?) on ühekordn e väike paekivih oone, mille miiiiri s

kasu.tatu d ka maakive .

Hoon~t

katab laastuk attega poolkel.p katu.s.

Ehitus osalt sisse langeiJ.u. d. Võib pärined a

nx

saj. I poolest .

T"õöliste maja-pii .maköök ( ?) on väl.jape etud propor ·sioonid ega kroh
vitud seinteg a paekivi ehitus, mis kaetud laastQk attega kõrge

kelpkr.t usega, ku.s säilunud väikesed u.nkaava d, mis viitab VÕimali
kule õlgkatt ele. Omeb kitsaid , profilee ringuga räästaka r.niise •
.A.k.a.ad on väikesed ja. kitsad.

oonet võib lugeda XVIII saj. lõppu

Laut orJ. lõhu."lld maakivi est ehi u.s, mis kaemd laastu.k attega
viilkatu .sega. Selle viimase< i sa.rikap& az·l.d uva.tud ning penn kuns-

tipttr .... e kujundil se u. ()
,Ai_!-kuivc-.lt

-1·

1

ilmselt XIX

hi (?) on pi

~k

.

lcas ehitus, min kuetu.d

sa~.

:töpu ehitus.

lõhu.t d maakivi st J..1.eas JD.iiüri·te lmi-

lae~stukatteea

viilkatu . ega. Hoone sein-

tes·t osa kro:1 ri tud. Omab suuri, lrõrge }:aarnva{ }a !.lks1, mis ääris·..;d tud

paek.i viga. Hoonele .k .•

kos~:~a

liide tud madalam juurdee hi tu s

.rõhtiJa lkidest, midr;; ltutab laastuk cttega viilka-t us. Hoone tervi-

kun6 on iiheeulin e eelmi-e ehituseg a.

P. .rk on vt-dk , J.1h tne

u.u.d e. Lt_;)p _ !Ja.hoone ase..•ne ees mõnest leht-

ja okas_ ULlst.

Ktil"e·ta tud ja piJ..:t istattld 196S. a.
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80. PJiBU mG1s ( l'llhh ) •
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81. PÄINURME

õis ( Assik). RU.titlimõis.

Koigi k/n, Päinurme 8-kl. kool (Peetri kihelkond).

Peahoone on hävinud jäljet\llt, tema kohal kaasaegne koolimaja.
Vana ehitus oli sllu.r kahekordne kivihoone, liigendatud pal.jllde
tiib- ja pealeehitustega ning peahoonega liidetud kasvuhoonete
talveaedadega. Hoone põhiosa VÕis pärineda

nx

saj. al.gueest.

Kõrvalhooneid ei ole samu.t1 säUu.nud algse ilmega, kuigi mõis
e~dames

oli neid palju. Vähesed kivihooned on tundmatuseni

moonutatud või kahekordseike ehitatud (meierei, elamud jt.).
Kirjeldamist võimaldab vaid:
Valitsejamaja (?) -kahekordne krohvitlld seintega kivihoone,
kaetud lamedama viilkatu.sega. Aknad kitsad, kuid kõrged, viilus Um.araken. Võib olla

nx

saj. II poole ehi tu. s.

Park samuti oluliselt muudetlld. Koosnes peahoone ees asunud
sau.remast, Pl1l1dega raamitud esiväljakust ning tihedama

is~tu.e

viieiga pargialast peahoone taga, mis rajatud selgepiiriliselt
vabaku.ju.lises stiilis, liikideks valdavalt saer, pärn, jalakas
Pargi tagaku.ljel erakordselt su.ur tamm, nn. "Päintlrme tamm".
Mõis omas sau.re, pu11de tiheda ekraaniga piiratud viljapuuaia,
mis kiilf)le s pargiga. Park rahuld avas seisundis.

Kalaetatud ja. pildietatud l97l.a.

,.

.,

82. RAKA mõis ( Rakkamois). Rtiiitlimõis.

Ambla 1r./n, Aravete kolhoos (Ambla kihelkond).
Peahoone on hävinud. Asemeat järeldub, et oli keskmise suurusega puithoone, milles ka osa seinu paekivist. Hoonest ol1 osa
kellerdatud. Omas mantelkoretn a.
Kõrvalhoonei d varemetena säilunud äksikud, kasutusel vaid laut.
Paiknevad teatava reeglipärasu sega peahoone esiväljaku äärtel.
Töölistema.ia. (?):krohvitu d seintega paekivihoone , kaetud laastu
kattega poolkelpkatu sega. Aknad võrdlemisi väikesed 6-ru.u.duga.
Varisema.s. Võis pärineda

A!! -

nx

saj. I poolest.

on suurem, maseiivsem hoone, mis lahendatud eelmiBega sa-

mas laadis ning on samaelalina. Varisenu.d.
Viinavabrik on mitte suur paek1v1hoone , mis kujundusalt on eel.J
I

miste ehi tu.stega (krohvi tud seinad, poolkelpkatu sed jms.) Uhelaadne ja -ellline. Vari senud.
Lau. t on pikk ja m.1 tmes osas hiljem ( nx saj. keskelt -kuni. lõpuni) amberehitatu. d, veel kaasajal rekonstru.eer itud hoone. mis
mäüritu.d n11 pae- kui maakivist, osalt krohvitud, osalt puhas
milüritis. Kaetud

kaas~al

eterniitkatte ga viilkatusega . Teis-

test lauda juures asunud ehi tistest vaid asemed.
Park on väike, moodustab esiväljakule vähestest puudegruppid est
ja -ribadest raami, kus Uksikud puud kujundavad väljaku. Samalaadne on ka ki taam ala peahoone taga. Peahoone kU.ljel viinavab
riku kohal aga tihe puudesalu., mis ääristab tiik6. Viimase kaldajoon kujundatud, on saari ja kanaleid. Tiigid kaasajal poolkuivad, park pu.ru.statu.d ja maha jäetud, siloaugud väljakutel .

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1964. ja 1976.a.

83. RAMMA mõis ( Ramma). Bü.iitlimõis.

.

Järva-J aani k/n, Järva-J a.ani kolhoos ( Koeru kihelkond).
Peahoone on väiksem Uhekordne puithoone, omab lakatube, millede
aknad on viiludes. Hoonet katab laastu.katteg a viilkatus, kusjuu-

res räästad on iilelllatuvad ja .karniisita, sarikajalad, viimased
viilusarikad ja murispuude väljaulatuva d otsad on kaastipärase
kujandusega. Seinad vooderdatud laudadega kuni aknalaudada kõrgu
sel kulgeva vahekarniisi ni pü.stselt, kõrgemal - rõhtsalt. Kõrgetel kuueruudulis tel akendel profileeritud piirdelauad, aknad pai
gutatud ühtlaste vahedega. Katusas väike kolmnurkne aken laka
valgustamise ks. Esifassaadil peasissekäik selle ees asuva lahtise puitpalkonig a. Selle

l~tt

villkatust toetavad lihtsad nel-

jakandilised puitsambad. Viiluräästal on kujundusega räästa
tuulelaud.
Hoone võib pärineda

nx

saj. viimasest veerandist, on kasu-

tusel elamana ning heas seisundis.
Kõrvalhoonei d mõisas oli vähe, neist säilunud osa. Olulisemad on
Laut: suur maakivist pae kasutamisega müüritud ehitus, kus kõrge
kaarega akende ja uste kiiljed ja kaared laotud tellistest. Hoonet;; katab kõrge laastukatteg a viilkatus, mis osalt asendatud
eterniidiga. On peahoonega ilmselt üheealine.
Kuivati-elam u ('?) on väiksem .maakiviebi.tu s laastukatteg a viiikatuse all, mis samalaadse müüritehnika ga

k~i

eelmine, esineb

vaid osalt krohvitud seinapindu. Pärineb samast perioodist. kui
eelmine ehitus.
I
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8G. ROOSNA-ALLIKU mõis (Kaltenbrunn). Rilii'tlimõis.

Järva-Jaani k/n, Alliku sovhoos ja

oosna-Alliku 8-kl.

kool (Järva-J aani kihelkond).
Ei käsitleta, kuna mõisaansambel on lalitatud 1975.a.
koos

at~d

arhitektuurimälestiste nimis usae.
•

b
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- 5 •

4

hoone ja sõiduhobuatetall, paremal tiiv 1 aga tõrvalhoonete
·ida.

all1 tagakü.lg j~ osa väljaku •asskuat kitljest üä:t'ista-

1

tud tiheda leht- ja

ok3spuu~ar&~gs,

kus kujundus lihtne, vaba-

planeeringuga. P11istu eesmärk oli luua väljak ja peahoone hoo-

ne terü.h:.nale kõrge foon. Pur i seisund :rahuldav, kohati mahajäe
tusest halb.
Maan te el mõisnike von l'i s to hJ.kor s' id e .roat11 s e paik.

:..ü.laa atud viimati l972.a., pild ·ata ud 1965. ja 1971.a.

AO}

I

88. RÕHU mõis ( Rehbo). Kõrvalmõi s, kuulus Preedi mõisa juurde.

Ko

l'U.

!~ahoone

k/n, Udeva sovhoos (Koeru kihelkond ).

on bävinud, ascmest järeldub, et oli väike hoone.

Rõrva::!Jl..o oneist alles mitmed.

!fcili:~sam<:<-d

on;

KuJ...vat,! - on .m.1.1 ...kivist hoone, mille kivideva1I eli.ne krohv kaunis
tatad kivL.tildu dega, os:::;. rec .... ala

tatud

tellicteg~.

Viilu.d

l~ud

k<..c.ravr...g~

k~etud

aknaid. ääris-

a:iest, k"tu.s on laastu.kat tega viil

katl.:.s. Korsten en l3pik telliskj.v ikorsten, krohvi tud. Hoone
võib pärineds XIX suj. III veerandis t •
.Ait-elc.mu (?) on k:l.ohvitu~ s intera packi-vil'oo .ne, mis kaetud

Omp.b peolviilu katusekolm nurga all l(.ia ja jÕL1lise, profileer in

eue;a. rääs"takar nii""i. 11 oone võib olla XIX
~on

rleuse ehitus.

pi.llli krohvimat a maald.viho one lõhutud kividest. Väikesed

aknad lumeela

kaarsillt.~. ...·EJga,

lt.astuka..;;te a
d a XI

~rtj.

vii~katus.

karistatud tcllistcga . Katus on

Ehitus, :millest t;.lles osa, võib pärine

s uj • lõ p 1.11.1 t.

Töölistem aja on "T"-tähe kujul:a.ne väike paekivi ehi tu.s, kr ohvi-

mata välissein taga ning laudviilud ega. Katus on

~aas

u- ja tõr-

vapappkat tega viilka us. Hoone võib olla XIX saj. II poole kesk
pai a ehitus.

-

Pr~k pu~dub,

mõn~d

puud mõisasade mes.

Kü.lasta ud ja pildistatu d l968.a.

,

•

A(O
89. R.itGAVERE mõis (Reggafer). Kõrvalmõis, kuulus Lir.napää mõisa
juurde.

Lehtse

~n,

Lehtse kolhoos (Ambla kihelkond) •

.!.!Jahoone o.!l iihekordne

äike kivihoone, :etille krchvimata seinad

laotud sunrtest lõhn.".;ud muakividest, aYad ··ä.ristetud tellistega

Hoonet tstab lwne ning l ... i::..de :rä.. atastega plekk-katteg a viilkatus. Sa-rikaj alad,

viim~<sed

viilu.sarikap asrid ja. konsoolid ena

seinapinnast eenduvad pärlinid kunstipärase lt kujundDtud. Hoone
rucnad mitte suured, kuu.eruudulis ed nelinu.rksed, lakapealeet val
gustavad o·t;sviiltA.s aga ki sad, kõrge kuarega paarisaknad ja n3i
äär i

avad ü.marak.nad.

roone vasakul tiiVfÜ on paiknenud mingi

madal juurdeehi tlls, mis enamuses lammutal;lld.
saadi keskteljal paikneb

v~ike

viilkatusega

eau.kse ees esi:fas
~ine

alkon, mil

le aknaruudusti k tiheda, keeruka raamistu.sega .

Hoo.ne, mis ehi atu.d his tori tsistli.kus laadis, VÕib pärineda viimasest sajandivahet usest, on kasutusel korterilia ning
heas seisundis.
E~1Boon~~

alles

~sikud

varemed, nende algne Iunktsioon

raskelt .määrate.v. Olid teoste,tud se.maa materjulis, laadis ja
~jal,

mil peanoonegi. Olulisem on:

!?ja.t;.dl!JW~.2ruLAQ..!'.i~rj.ga

mille miiiiriu

l~o

ud lõhutud maakivi-

plokkid est, aknaavad raami tud telliste ga, kaetud lameda kaat·-

sillusega. Katlls oli laudviilu.deg a viilkatus, katteks laast.
Oli sajandivahet use ehitus, praegu vnremeis.
Park !_>ev.hoone ees väikese segastiilis lD.hcndv.sega puistuna, äu.s

sirg- ja

ringt~ed,

elleed siseesõidute el ja pügatavaid põõsaid,

peahoone jL'turea ka elt:-tpuid, lehiseid, kuueki, muldu. domineerib
sacr, vaher. Hoone tegu puud ega

piir~. tv.d

ellisaed. Park noor,

Gaj an~.ivahetusel t, rahuldavas se.i sundis.

Külas atu.d viimati l.9G9.a., pildis-tatud 1964. ja l969.a ..

•

•

1

90.

··_SNA zcis ( Resna). RUU.tlimõ is.
Lehlise k/n, Lehtse kolbooo (.Ambla kihelkond ).

Peahoone on hävinud. Oli ühekordne keskmise suurusega puithoone l::õrge poolkclpk atuaega ning lihtaate eenduvate tuu.J.ekas ti1· d ... ete kE.rniisid ega. Omas suurt laht1st vertmda.t ning kesk-

osas vanemast hoonest pärinevat

võiu uigaalt parinedu

a~urt

mantelko rstent. Hoone

TX saj. I pooleot.

Kõrvalhoo neid samuti hävin d, on jälgi to.vad 'semed pargi äär"tel, kus

l~udt:d

Alleo o:n ü.ks
1 6el

mooc.u 'tat..id ruudu.ku.ju li::;e pleki sisehoovi ga.

~

plokkid · .. s

laotud seinte a.
p a""

(?), mi~ on suUJ:•teet lõbu ~·t'l.d ja jämedakoe -

~d est,

eldud mc:akivid ... st heas müüritehn ik s
h~ik

nUJ:·g...

u ad ja

n~'Gud l~otu

puhtalt paekivi-

se j lu·ea hf.!.!Ilbuve:te plok.kir ena. Aknad ja

ukued kaetud lanedu kaarega uilluaega , o tsavJ.ilue kõrgele ase-

ta ... d Ülilarcl... cn.
vii.m~sed

A!:-.t:S

on lausu kat"Lec;u. kõrge viilka us, mille

sarikal:' a:..u·· d uvatt..d .

.~ kee.kmise suurusega ,

~

var, vubEtkujun dusJ.iku. planeerin uga,

ku.s lchtpuuc e V: ppiJele ( tammed, Vc:htrud) rühmitatu d jUUl'de
knu.ski. ttksilm1d põlice.m.aid leht puu. ekscmolar e. Maj anduShoon e-

te suunf:::; ää.ristaoid

tda·~esõidu teed

kal:s .massiivset nelj atahu-

list võrdlemis i kõrget r aa- ja paekiv:f.tu lpa.
Park halvas eeisW1dis , suur osa pul.d bäVinlld, park .maha
jäe t.Ud.

KU.lastat.u. d ja pildiatatu d 1969. a.
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91. BÖA mõis (Böal.). Bü.iitlimõ is.
Väätsa lr/n, 9.ma1 kolhoos ( 1nr1 k1helkond ).
Peahoone on ahekordne liigendatu d paek1v1ho one, mille vanem
osa teostatud varaklass itsistliku s laadis, tõenäolis elt XIX
saj. alguses, uuem oaa liidetud tema tahakü.lj ele klilgrisa liidi
na hiljem, ilmselt

nx

saj. II poole keskel ning lahendatu d

historits istlikus stiilis.
Vanem osa on keskmise su.ur11sega, ehitus, mida katab kaasaegse kattaga osalt laast11ga, osalt plekk-kat tega kõrge poolkelpkatlls . Kat11s omab kitsaid rääataid eenduvate profileer itlld
räästakar niisidega , ,mille all klll.geb hoone esi- ja tagafassa ad il kitsas

pro~ileeritud vahe~öö.

Vahekarn iis kulgeb ka otsa-

fassaadis peolviilu a11, ku.hu avanevad lakatubad e aknad. Põhikorruse aknad riihmitatu d ebareegli päraselt, on kitsad, 6-ruuduga aknad. Ka peau.ks esifassaa dis asub hoone :äesktelje l t nihlltatWla paremale tiivale. Uks ise, kuigi p11rustat11d, on stiilne
kahepoole ga ja kõrge valgmiku.g a varaklass i tsistlik u.ks. Uat
poolitab ornamenti dega vahesammas, ukse ptnnad jaotatud horisontaalse lt väljadeks , k11s väga dekoratiiv ne on alumine väli,
mis eraldatud iilemistes t vahekarni isiga. Väli ääristat11 d ornamentidaga pilastrite ga, kujllndatu d rihveldatl ld pindadega , roset
tidega, girlandide ga jms. Lllkuailt vaasi.mot iiviga. VaJ.gmiku all
tiheda hammaslõi kega karniia. Saalil on lagi kuj11ndatlld profileeri tud karniisid ega ja :friisiga, mille atuk.korna ment girlandide ga. Vöödega on jaotatud ka laepind, k11s esineb palmioksa
motiivi ga stllkki. Ka teine saali { söögisaal ?) lagi omab karniise ning paalornam endiga Vöödega ruutudeks , rombideks ning ristl:iiliku teke j ao tat11d pinnaliige nduse.
ääristatud siaeporta al saalide vahel.

On

ka üks poolsamm astega

-

(! -

Uus risaliithoon e põhikorpuse tagakaljel paikneb kõrgel
lihtsalt tahutud graniitplokk idest krohvimata eoklikorruse l,
ida eraldab põhikorruses t lai vahe. .karniis. Hoonet katab
samuti poolkelpkatu s, mis kaasajal omab osalt plekk-, osalt
laastu.katte. Katusel ka lihtne eenduv ja tagasihoidlik ul.t profileeritud räästakarnii s, mis peolviilu all kitsa vahevööna.
Poolviilu.s avanevad lakatoa aknad. So klikorruse aknad on raamitud hambuvalt telliskiviäär isega, omavad lamedaid kaarsilluseid. Põhikorruse aknad on kõrged, külgedelt raamitud lamedate
krohviääriet ega, aknalaud aga eenduva telliaraamig a, akna tilaosa laiema, kaarja,kUlge delt pikendatud ehisfrontoon ina, milles
lu.kukivi.
Hoone on meha jäetud, lagunemas.
Kõrvalhoonei d alles vähesel t, asuvad ümber pargi, enamlls varemeis. Tähtsamad on:
Ait-kuivati on pikk krohvitud saintega paekivihoone , mida katab viilka tu s, kaasajal katteks eternii t. Hoone krohvipind on
muudetud tttäkkimisega u ebatasaseks, viimistletlld tumedaks, mis
võimaldab eriti tõsta laiu valgendatud nurgaliseene ning avade
laiu krohviäärise id. Ka on hoone Vöötatud räästast madalamal
kulgeva kitsa vahevööga. Hoone esifassaadil paikneb 3 avaga
kaaristu sügava u.laalusega, mille väga laiad ja lameelad kaared
to e tuvad kahele mad alale, kuid tü aed al e nelj atahulisele tulbale
Kuivati on aita ehitatud hiljem, omades kõrge ealeda neljatabulisa karniisidega telliskorstn a. Algne hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist.
Laut on pikk, krohvimata seintaga lihtsalt tahutud maakividest
plokkideat laotud müüridega hoone, mida kmiab laudviiludeg a
kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit. Aknad on suh elisel
suured, ruudukujulis ed, 16-ruudulise d. On ilmselt XIX saj\ lõpu

\

-' või saj andi vahetus e ehitus.
Töölisel amu (?) on massiivn e krobvitu d seintag a paekiyih oone,
mis kaetud laaatuk attega kõrge poolkelp katuseg a. Hoonel lihtsad puidust räästak arniisid ning vahevöö poolvil lu all. Aknad
väLkese d, asuvad madalal . Hoone ilmselt peahoon ega Uheeali ne.
On varisem as.
Park on võrdlem isi suur. Et mõisasQdamik asub kõrgend ikul,
siis avamaae tikus teda hästi markeer iv. Rajatud väga heatasem e
lises vabakuj unduslik us stiilis, mida

nx

saj. lõpupoo lel pid e

valt noorend atud. Lahendu salt kol.meo saline. Esimese moodust ab
ovaa.lse kujuga ringväl. j ak peahoone ees, mida ääristab tihe puu
deekraa n (palju kasutatu d tammi), isol.eeri maks peahoon et maj an
dushoon etest. Pargi teise osa moodust ab ebakorra pärane, reljee
fil asuv väl.j ak peahoone tagak:Ul jel., kuhu lõikub uus juurdee hi
tus, siin, pargi äärel asub väike kõrgend ik, kuhu kuhjatud
väikest ringi ääristam a dekorat iivsaid maakive . Siit avanes
vaade nai Reapalu suunast saabuva le sissesõi duteele kui ka
peahoon ele. Lähedus ea asub ka veskiki vist kujunda tud graniit laud. Pargi kolmand a osa moodust ab väga tihe, kõrgete dekoratiivpõõs astega veelgi rohkem suletu.m aks muudetud puistu, mis
vabakuj ulise teedevõr gu.ga seotud 2 väljaku t. Puistu kontras tsetest liikide st nii kujult kui värvilt: kased, kuused, siberi
nulud, pärnad jms. Suhteli selt suur on okaspuud e osakaal , mis
annavad pargile roaaetik us vabeldu va sil.ueti. Park hal.vas seis
die, risustat ud, ulatual ikult metsistw nud, osalt ka hävitatu d.
Külasta tud ja pildieta tud 197l.a.
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92. SEIDLA mõis ( Seydell). RüUtlimõis.

Albu k/n, Kolhoos "Xaardiväelane" ( Järva-Medise kihelkond).

Ei käsi tle ta, ku.na mõis on lilli tatu.d 1975. a. koostatud
arhitektuurimälestiste nimistusse.

44
93. SELIKltLA /Sellikü.lE/

!!!lli ( Sellikiill).

ü.ütl1mõ1s.

Järva-Jaani B;/u, Järva-Jaani kolhoos (Järva-Jaani ~elkond

Peahoone on hävinud. Alles vähesed miiürifragmen did. Hoone oli

·

suurem ühekordne paekivihoone lakatubadega , ehitust kattis tõenäoliselt poolkelpkatu s. Võis pärineda XIX sajandist.
Kõrvalhoonei d erakordselt palju,

as~vad

suurtes funktsionaal se-

tes gruppides hajta.tatul t suures ringis pargi ümber, paljud vare

meis.

O~ulisemad

on:

Valitsejamaj a (?)on suurem ühekordne krohvl.tud paekiviehitu s,
millel aiafassaad il teise korrusena lai ( 5 akent) pealiaehi tus,
hoone hoovifassaad il aga kaks ktilgrisaliit i. Hoonet katab laastukattaga kõrge viilkatus, viilkatus on ka pealisehitu.s el, kuid
risalii tehi tustel aga on madalad kelpkatllsed, mille harjad ulatuvad põhihoone katuse

2/3

kõrgaseni. Nii pealiaehitus kui risa

liithooned hilisema päritoluga, kuna ei oma räästakarnii se või
tel
lõikavad põhikorpuse omi. Viimatinime tatuil eenduvad lihtsad
astmelisad räästakarnii sid, mis otsaseintel krepitud. Aknad
mi tud laiade lamedate krohviäärist ega, on ku.l1eru.udulis ed, kaetu
kaarega. Hoone põhiosa võib pärineda XIX saj. III veerandist.
Ehitus on sissesõidute est eraldatud madala kivimUUriga,
millea nelinurkaeta tulpadega värav. Hoonel avar hoov, kus viil
katusega paekivist majandushoon e.
Tall koos tööliste korteritega on esiväljeku vastasküljel ehit
tud lihtsalt tahutud granii tplokkidest ja kaetud karniisideta
viilkatu.sega , ke.asaj al katteks eternii t. Hoone nu.rgad laotud
suurtest

tahutu.d~paekiviplokkidest

hambuvalt kvaadrite laadselt.

Samuti on paekiviplokk idega raamitud aknad ja uksed, mille lamedas kaarsilluste s lukukivid. Hoone esifassaadi keskel on jõulise
vertikaalina eenduv poataal, mis mõjub kesk:risaliid ina. See

2

...
llo
't 'tOi
klialla al 1115Ae4

lR&ecla llX

- 3 Töölistem aja pargi äärel on

krohvit~d

seintega paekiviho one .

mida katab laadviilud ega ja laastukat tega karniisid eta kõrge
viilkatus . Aknad ki taad, kõrged. l oone, mis maha jäetud, pärineb

i~selt

XIX saj. II poole lõpust.

Moonakat emaja-kõr ts (-?) sissesõid utee kohal maanteel on pikk
krohvitud saintega paekiviho one, mis sisse langenud. Omab lamedate krohviäär istega

r~ami tud

lameda kaaravc.de ga 6-ruuduli si ak

naid. Võis pärineda XIX saj. II poole keskelt.

Lau.dad moodustav ad hooneterüh ma, kus põhihoone on pikk ja massii·v ne krohvimata . maa- ja paekivimü üridega ehitus, arvatavas ti

jt1ba algselt viilkat\lse ga. TQgevalt ümber ehitatt1d, kuid VÕib
pärineda XIX saj. II poolest.
Samas aks väiksem maakiviho one, mis teostatud talliga samas stiilis jamatarj alia (lõhutud maakivi, paeäärised avadel,
nurkadel, viilkatt1s jms.), ilmselt ka samast perioodis t.

Ait-kuiva ti on suur ja massiivne ehitus, millest vanem pool
ehitatud krohvittld seintaga kõrge paekivihoo nena, ilmselt veel

nx

saj. keskel; tlllem pool aga lõhuttld maakivipl okkidest ja

paeat avade kü.lgedega ning nurkadega , mis laotud hambuvate
plokkide.n a. Avad kaetud lamedate kaarte ga. Uus osa on kahekordne, kuigi katus kogu hoonel ühine, kaasajal eterniitk attega

poolkelpk atus. Uus pool ilmselt talliga üheealine .
Viinavabr ik paikneb mõisasiid amest mõnevõrra eemal. On eutlr

liigendatu d packiviho one, milles tootmishoo nega liidetud ka

viinameis tBi eluruumid . Põhikorpu s on kahekordn e, kaett1d viilk tua ga, seinad lao·tud .k:rohvima ta paekivi iiüridena. Osa aknaid

kaetud lamedate kaarsillu stega, millede kohal lihtsad eenduvad
kaar:f.ront oonid. Viiludes .ka ümaraknai d. orsten kõrge, poole
kõrgusen1 nelj atahuline , omab nelinurks aid petiku.id ja karniise

paekivist , alaosa aga tellistes t 6-taht1lin e ning kooniline .

- 4-

Hoonest, mis pärineb tõenäolis elt

nx

Sc;j.

II poole keskelt,

osa varisenu.d

Park ei ole suur, põhiosas asub peahoone ees paikneva suure
nelinurks e esiväljak u äärtel, tibedate gruppiden a, samuti grupi
ti majandu&1 oonete vahel. Esiväljak puudest liigendam ata. Peahoone taga osalt mUUriga piiratud aUQr ehis- ja viljapuua ed.
Park väga halvas seisundis , puruetatud teedega, risustatu d ja
VÕsasiunu d.

KUlastatu. d ja pildista-tu d 1971.a.
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veranda aknad, ku.s esineb ruutu., ristküliku. t ja rombi.
Hoone on eklektiline ehitu.e historitsistl iku.st stiiliperioodist, ilmselt pUstitatud XIX saj. lõpus või sajandi vahe

tusel, kasutusel koolihaanana ning heas seisundis.
~rvalhooneid

-

&hlunud vähe, enamik kaasajal väga ulatusliklll. t

rekonstrueer itud. Fuiknevad

põhio~aa

suures erupis maantee

ääres. Olulisemad on:

.ill -

krobvitu.d seintaga lüvihoone, mida katab S-kivi kattega

kõrge poolkelpkatu s. Omab puidust

tuulekastik~julisi

räästa-

karniise, mis poolviilu.de all seinapinnal krepi u.d. On il.mselt
XIX saj. keskpaiga hoone.
!l:õöli·:lte aja(?) - krohvitud s intega kivihoone, kaetud S-kivi
ka·~tega

kõrge poolk--lpkatu .sega, mille all

:f'ileeri·tud räästak

1olad

XIX saj • ke ske 1

O.mab pro-

niise. Lakatoal. omavoo a..maid hoone otstel

nin., üks aken välju.b ka k

katuse all.

l~!l:a"i:ube.

sele väikese

v~ljaehitusena

viil-

6-ruudulise<l , ki-'lisad. lloone pärineb ilmselt

J".

Valitsejamaj a (?) on ühekol.. d.ae, le.katu.badega ,

.rohvitud kivi-

hoone, mis kaetud viilketusega . Kaasajal. katteks eterniit. Hoo
nele o tsafasseadi vasa.klll tiival püsti ta tud puhta vu.ugiga laotu.d väike tellistest ju.u.rdeehi tu.s

v.iilka~.ottse

all, mille aknad

lameda kaarslllu.seg& ., v;iilua i.imaraken ning räästa- ja viUukarniisid

t~geva

tellistest hammaslõikee s kajundtJ.sega. Hoonele

kaasajal remondigamu udetud aknatd, ehi.tatud mansardt!lbe jms •

.Algselt

-o~õib

pärineda XIX saj. lõpust.

audcd moodustavad suletud sisehooviga nelinurkse hooneteploki ,

.

mis kolmelt küljelt hoorLestatuJ,

te~le

... u.unatud kü.lg suletud

miiü.riga. Hooned on krohvikatteg a pae- ja maakiviehi 11sed, vill-

•

katuste all. TUgevalt ümber ehitatud, ehitusaeg võib olla XIX

saj. II pool.

'

1

,. _• ,

1 •

e

oone .

,

••ktlls·

96. SARGVERE mõis /Särgvere / (Sarkfer) . BUütlimõi s.
Paide .k/n, Lenini nim. kolhoos ja Sargvere 8-kl. kool
~Po~tri

!ll käsi tle·ta. ku.uu

õio on arvatud 1975. a. koostatud

arhi tektuuri.u ili.lestistc nimistu ae.

)

•

kihelkond ).

97. T miKU mõis ( Tammi.k) . Kõrvalmõis, kuulus .Aru.kü.la mõisa
juu.;-""<le.

Roeru k/ , Koeru sovhoos (Xoera kihelkond).
eeh one on h~vinud. i'em& kohal s.au.ndus alu elumaja. Hävinud
või Umber ehitatn.d on ka kõrval.hooned, arvesteda algse ehituse
na võib ainult järgmisi:
Tuulik - varemeis hollundi tuulik, paekivist, koonl.l.seku.juline
kõrge ehitus
~

nx

sajandi t.

- varemeis, koosne .a kivis

~

mü.ü..riuegu põhikorpusest ning

tem(; a l i i unud mõnest abiehitusest .
Tööliatemaja- algselt lihtne väike paekivihoone

nx

saj. kes-

kelt.
~

on väike, kujundatud looduslikttst

pui~tust,

kooenedes põ-

hiliselt tammede st. ll.õjub seetõttu maastikus tugeva aktsendina.

KUiastatud 1968.a •

•

;:;8. TORI mõis ( Torri).

üütJ.imõi s.

' ü.ri k/n, Kirna sovl.~.oos ( 'I'tiri kihelkond ).

Pauhoone on keek.mise

1 udalusel

outtrUs

ga Uhekordnc kivihoone , mis k~etud

-kivikatt e e viilkat segu. Hoone on osifassea dil

liigend !!'tlld k!-dJ.e lt:iilgrisal iid iga,

is ehit

puse ots tele risti. ning esitaema
scr-rJ.ides :aga tugevE.i.l t, siin
.te

okrisalii t, mille m

is e

dudeo :kõrg alt, tagaf'as

aine i.> veel

v~iksem

ning madal.am

alat viilkatus· t katab laastukat us.

ne osa võib olla hilisema päri

o~u

asuv väiltt:: kinnine kl e asi.t tl palko
katu.se all.

ud toone põhil{or-

Hoo-

a, nagu Iru e ii'a s adis
madnla laastukat tega viil-

isaliitide Jcatu.sed põhikorr>u.ae katusest vähe kõr-

geiJal, neil ell:i.tu.stel ka eenrluvad,
viilukarnii~id,

pro~ileerine;uga

rääeta- ja

m·s viiludes krepitud. Põhikor)U se almad on

't.:P:EJsed, olid algn(;!l t kahepoole ga, kuueru. du.l:toed, risalii tiel el aga kõrged, 8-1·nu.duli ued.

n end e

viilu.vbi.lj ad es ru.udllku.ju .li-

sed, W.gsel t 6-j_•uud ulised .-..vad, mis ääristatud madala te krohvi
ääristega . l'alkoni aknaraam:: .stik on keerukas olclektili ses lahendu.ses.

Kokkuvõtt es on maja

ehi~at~d

Villl~mult

koLmes etapis: põhi

ko.rpus, mis mõningate l tunnustel vai.b olla XIX saj.
hoone, millele lizati snjzndi II poole

al€~ses

**'I poole

klassitsis mile

lähedases historits istlikus laadis risaliidid . Palkon tähistab
sama sajandi lõopu. Hoonet kasutatak se koolina, on heas eeisu.n
d is.

Kõrvalhoo ned olid enamikus puidu...,t, osa noiste eäilunud algsele
lähed~se

ilmcga, olulisema d on:

- 2-

T"ööl!&tt;!l'!.a~ (?) -

ühekordne pu.i thoone, mis kaetlld la.astu.kat-

~

t~g~

kõrge poolkelpk~ ucega, millel kiteud, tuulekastilaa dsed

rääa·t.ukarni isid. Seinad v cderda: ud laia e pü.stsete voodrUau-

dadega. Aknad, mitt
t

uUd laiaae pijx
ajandivahet~se

sutred, piistsed, f-r v.du.lised avad, ääris
laud&dega. On ilmselt

saj.

lguseJ või

ehi us.

j!)Ji_liq_ tem~j a (?) on i.ihekordne sarn ... laadne ja -eal. ine ehi tu s
lout~c

ascmete juures.

beJ~sest

eristub ainult hilise pärit-

olu. a lao.stul':atteg a viilkntu.s.

L-1

(?) on rõhtpalkhoon e, vooderdamat& , omr-b laastukattsg a

kõ:rge kelpka'tuse. Esifassaadil kogu laiuselt u.lual.Wle, mille
laetalastik toetub lihtsatele puitpoatidel e, ml.s omavad aok-

lile ( ki viplokk) toetuva baasiga saledat ü.marsammast. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poolest.
~

on ke.;,){lllise sau.rusega ( 4,o ha), lihtsa joonega vobakuju.-

J.i.."le p

k, milles .k

rea). Peahoone

~sub

algselt lood.uslik'ü t kasvanud puid (saa-

esiosast sissesõidute e

väljak paikneb teega risti. On kooli päevil

küljel~

seega esi-

rekon~trueeriiud

ltekkidega Eihisai.aks. l'argi tagaosa iisna loodusläheda se ilmaga.
Pa.reis saarte kõrval. ka tummi, pärni, vahtraid, kusjuures 3
põli sLJärna moodustavad jõulise gru9i. Park lõpeb vilj aptluaiaga
On r:iliuld avas seisund is.

Külestatud ja pildi tatua 1967.a.

99.

-~~~"toraat

( Tu.rgel). Kil,ik:umõis.

1Uri linn ( ~ ü:ri

.._f'~q~

ihelkond) •

on übckordne horir::on taal se o:cien t~;.. tsiooniga pikem .k:i-

vihoone, mis kaetud

poolkelpk~

kaas~jal

.usega,

katteks eternii

Katus omab külgfassallili ' el ning poolkelba kolmnurk, e all laie

ma profileeritud

~äike

arniisi.

· a1~i1

on ka soklil. Hoonele

hiljem püstitatud juurdeehitusi: risti hoone pikiteljala keskos s a

uidust pealeehitus, mill-al ki·tsaste räästastega viilka-

tus, se.'llu ·ci hoone ot.;;, le ki . . sas m dal pikenfll.ls lu.. chvitud tellie
seintega Ja v;.Lilkatueegu,
viilu.u:::...~..niisid,

samuti kujundatud räästa- ja

mill~le

mis :riiluvrd.lj ~1 krepi tuc.... rõh:ikorpuse a..lo1ad ei

ole suure::., kits ad, 8- uudu.lised

k:coh · · ää.riscd. I

vad, mi

pi.irav&d lamedad

o ruse p... W.:i.~ohi tise akni:l.' C-ruuduga, äi;.ris-

tc... -.. u.d pro.J..'ileel·.:.tud piiro.el udadega.

E:kle t1l113e J.a e.o.duaii:?t;;d.

~

. .i.i.::;e aknad on

Ju.urd~eh:i "

oL 'iääri.etega (ak .u lcmeda kam. . avaga,

~ii;trise<l Ulaosa..L ~,i end a tud)

6-ruuC.LüJ.sed. av"'d .

See ga võib põbikorpuo )lla VarLem, XIX saj.
ju~rde-

al~tse

hoone,

ja peclcohitused a ca sajondi II poole keskelt ja lõOU-

poolelt. Ileone heas seisundis.
Kõ.rvaJ.hooneid ei ole arves'taval t säilunu.d.

Park
----·-

lihtne, erilise kujunduseta ?uistu, mis liitub vahetult
~

ldrikt:taia.g·s . On tihed c. istu tusviisiga, liikidast eaa.ri, vaht-

r c id, äkeikud siberi nulud. Heas seisundis.

KQlastctud ja

pildistat ~d

l967.a.

-,
!:m.EV~__m~

lOO.

(Uddewa).

KoElru .k/n. Udev

~P~e~ah~9~~

mls

01

sovhoos (Koeru. kihelkond).

aut~usega

ühekordne massiivne kivihoone,

ab keldrikorruse osa hoone all, samuti lakatube hoone

ots el.

külg

on keskmise

üUtlimõis.

oonet

ass~al~Jes

k~tah

laustuk.atteg1:1 kõrge poolkelpka u.s, mis

omrb laia jõaliselt profileeritud räästakar-

niise ( ka~~u ta tud mu:cdssrikat), otsafassaadides aga rätistad pea
puuduv~,

on vaid lame tagcsihoidlik. vöö katusejoone all. Hoo-

nel ka "tagasihoidliku astmena sok11karniis. Vöga erinevad en
aknaõ.' JD.is ilmselt kõik pole
rekonstrueerimista st.

ulgsed~

vaid hilisematest

nx

saj

õhiosa aknaist on väga kitsad, kõrged,

k hepoolega, 4-ru.uduliscd aknad, mille ruudu.d omakorda j aotatad väiksematelrs ruutudeks, kokku 2o ru.u.tu. Osa aknaid on aga

liidetud kolmest analoogilisest poolest (3o

ru~tu)

või neljast

oolest ( 4o ruutu). tihe s o tsafaesaadis on aknad hiljem rekonst
rueeritud -neile on lisatud kõrged kaar&d ja laiad krohviäärised (nii põhikorrusel kui ka 2 akent poolviilus). Lakapeal
so valgus1iam:Lseks on kaasajal lisandunud 2 kol.m..."lurkset katuse-

aken t. Uhe s otsafassaadi s on põhikorrusel vaid ki tead ühepoole
ga 10 ruuduga aknad. Hoone

esi~assaadis

on keskteljelt parema-

le tiivale nihutatwl .ma al. algselt auletad ja kl.aasitu.d palkon, .mis kaasajal kao·tanu.d oma aknud. Palkoni viilka.tus ulatub
va~

hoone ka"tuaeräästani. Mingid ees oj ~d o! olnud ka hoone

-;;a afaasaadides, kus ""lasak.t! olses paikn-.. ac1
n~s~
-e

cenduvu lih st

~a

or~aalitaolise kaaravag~

kaks seinc.pin-

sissepääsid võl-

i.tud keldrikorrusele. Katuoel alles Jra.h:a massi i vset karniisie a korstnapiipu.
Hoonet võime lugeda .s eega XVIII nuj. lõpuveerandi barokse

iseloomu a ehituaeks,

illel väheseid ümberehitusi XIX saJ.

- 2 -

keskpaigast. Cacu.tusel elarnu:.."la, on rahu.ldavas seisundis.
K.õrvulhoonojd alles v:.:h

~

lt, neis" ·

1

J.mik Umberehi tuate jtil-

ged ega. Olu.J.ise:mad on:

__;j: - pj.Jc:k krobv;.-:.ud kivihoonet mida kc.o;ab luastukattega viil-

kai.uE, ü.r1berehituate tõttu võrdleii•isi ebamäärane, võib olla

nx

sa • hoone.

Viinavabr~

on

SUQ~ ehi~uskonpleks,

kus m"tmest

pe~ioodist

osi,

valdavalt siis.l i XIX saj. lõpast ja vahetusel t. Põhiosa laotud

suu.rtest lõhn tud ja puhtalt ruiiü:ritnd rnaak.i viplokkidest, ehi tu s
nll1·gaii seej\lu.res hwnbuv: te plokkidena laotud pa.ekiviplaatidest.

Hoone t.e.:r.iihma katavad kõrged, üksteisega rtatuvail t asetatud vii

kt. llli.)cd, mis
aJl

k~etud

maslõike ja

1 c.sttlga.

k~rniisige".

mab väga kõrge· neljatalJ.ulise,

lõpetatud korstna.

]{ell! on ü.lir:>1k.k ronaki vi ehi tu s, mille iihelo kiilj el e ehi ta tud
lci.i. tteruum. K:letu{l laas ~.~tl.kattega viilkatt:.aega.

y

C)One võib pärine

da XIX saj. II poole keskelt.
_9öl1f3:t~nuj

a ( '?) J.au tade juur ca on ühekordne

ui t- ja kivihoone

mida k· "!;ab viilk<Jtn.s laudadest viilu.dega. Katu':lekatteks laast.
I,iht:ne hoone pä:"c:ineb tõenäoliselt XIX st.j. II poole lõpust.

Par

on väike, kusjuures v ·ikese esivki.ljakil·e

eaboone on ase-

tatud pargige

k~lgne~c

tcb

majan ushoonetest isale riv erilise kujunduseta

~eahoonet

tit...cd o.m puistuvüö, kus
lru::.rsc par i

piir f"

~u.d

maentee suunas o .saga. E

i:i.ski jäl.,i t :v

~

ivälj~ku

lõpe-

v lem&, ilmselt regu-

ouge1r.ea. all ;e ka.tk- te näol. Peaboone taga puudega

ae , maanteel ss1 uti alleed. Pargi neisund ebarahuldav

ülasta~ud

viimati 1973.a., pildiatatud 1968.a.

4 "· cts1 ••
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101. VAAL! mõis ( Wahlhof:). Riiiitlimõi s.
Koigi k/n, Kolhoos '·h.iir tt
'Peahoo.~.

(

Koeru kihelkond ).

st on säilunuõ. krmi pool.

1lt'Tl.e hoonn oli väike ii.he-

kordnc ehi tu~~, tõenäolis elt pa.·dus·t, om s ltõrge ketuae. Selle

ehi tusc jäljend siiilunud uueme., ilmselt XIX s j. II poole lõpu.-

osast pärineva ltivihoone ""einal. Viimane ehitus on kahekordn e
pllhta vuu"'iga laotud telJ.istes t ehit1.1s, mis piistitatud risti
V(;;ll~

peahoone otsa. Omab viilkattts e, mie kaetud kaasajal eter-

niidiga. Ehitus omab kolmel kUljel astmelise laia rääatakar niiai Vööga selle all, samuti paikneb vaheV'öö korr11ste vahel. Sei-

.napinncl, mi s oli pööratud vana hoone pool e, karniis ja. vööd
puuduvad, sest siin on müü.ri jäetu.d hambuvad ·tellis ed, et vana

ho nc lammutami se järel püstitada uu.a, tervi.klik ehitus.
n

ll.Us

hoo11e tegcli.kLtl t osa lõpetamat a ehitusest . Hoone aknad

ku ·u.naz. :ud

kohal.

eega

astmelise l t een uvate aknalauda dega ja simsiga akna

iimast toetavad konsoolki vid. Hoone kasutusel

~SJhconeid

e~amuna.

s:ilunud vühe, ocs. rciot iimbel· ehitatud.

i t-ku.ivati - $lder -

suure.rrt ehjtu ... kompleks, r.nis laotu.d põhiosas

ma<:'\ki 'id est krohvil ata müü.ridega , lm.s avad e küljed ja lamedad
kaursillus ed l<::.o tud telliste st. Omab lameda laas ukattega Viil•

ka use, mis katab

k~

esifassaa ais

aiknevet laia kolmnurkv 11lu.

Viima....,ew kõrvuti 2 ümarakeut . lloone põhiosa võib pärineda XIX
~ ...j.

II :>.:>ole kesk el "V •

.I!..f..:.2:.9~

en lr.ro.h imuta maaki vi::;t ehi tus~d ~ mille kaasaegse d viil-

ka v.sed lw.etud etcrnii' ig<J..

aJ..

n •

~ sam~~aliGed.

~

ilmselt eelmise hoon

-P·arkk kesl:mise
pee.hoone

o1ev .rl k l e

ti'

Ileelse ehi tase-

suurusega erilise kujundu.Ge7a vnbaplane eringuga
Ltue

osa raj:J.rd.sP.. jas't. :Palju va.h"tra.id. Park liitub

tagakülje l, kus puistu ti.hedam, loodu.slik a metsani, vahet tähis
tab tiik. Maanteel allee mõisasüda miku.ni.
Külastatu d Viimati 1:;6 ,.a_- ni1rl " .... +~~--

'

...

102. VAHU /Võhu, Väbu/ mili ~ röhho). ?oolmõis.

KoerQ ~n, Udeva sovhoos (Koeru kihelkond).
Peahoone on htivinu.d j ··1j · tul t. Alles vaid ü.be kürvalhocme
(laut?) vare. See hoone oli laotud maakivides-r;, krohvi.mata,

hoone r1urgad ja avad e kü.lj-..

tellist st. Ehitus võis

W:-ineda.

XI.. saj • II poole ke ...,l:el t.
~~~

uudut, veski keha läheduses aksikQd suured põlisputtd ja

dt::kor· tiiv õõsnid.

Killestatud ja pildistatv..d 1.169. a •

•
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103. VAO mõis ( aokUll). BUUtlimõis.
Koeru k/n, Koer11 sovhoos (X:oeru kihelkond).

Peahoone on U.hekordne keskmise suurusega pui tboone,

is kaetud

kõrge laastu.kattega poolkelpkatl.lsega, omab lihtsa, kitsa rääst
karniisi. Lakas, hoone otstel lakatu.be, mille aknad otsafassaadides. Hoone seinad vooderdatud laiade rõbtaate voodrilaudadega
Aknad suured, ku.ueru.l.ldu.lised, paisutatud Uhtlase vahedega. Katu.
sel teiste hulgas aks võimas korstnapiip,

mis võis

,~l.llu.da

man

telkorstnale. Hoonet, mis algselt pärineb
sest, hiljem korduvalt täiendatud. Ellifassaadi ja otsafassaadidela on nii liide tud koka ot afassaadidele avanevat kõrgete
klaasit11d altendega kinnist palkonit, millistest säilunu.d tänase
ni ü.ks, paremal tiival. Selleks ehitati poolviilu katus kelpkatileeks ning tema alla paig11tati klassitsistlikule käsitlusele
lähedases laadis eklektiliae raamistiku.ga altendega kinnine palkon, mis avaneb otsidassaad is lw.jund atu.d ulualu.ses. See pal.kon
võis pärineda

nx

saj. II poole lõpuveerandist, mil koos temaga

liideti hoone tagakUljele samas otsafassaadis pikem kivist risa
liitehitu.a. Hoone krob.Vitud, tema nu:rgad ja avadekliljed kujund
tud nu.rgaliseenidena ja krobviääristega. Hoone kaetud laastukattega viilkatusega, mis vähe madalam põhikorpuse katuseharjast.
Tema otsaviilus on lakatubade ku.uerul.ldu.lised aknad ning lakka
valgustavad 2 väikest ruudukujulist akent ja kolmveerandringikuju.line aken nende kohal. Hoone esifassaadi vasakul tiival,
kohal, kus lihtne varik:atu.sega uks, paiknea varem osal. t esi- ja
kogu otsafassaadi hõlmav palkon, kinnine klUgedel t ja lahtine
otsai'assasdil. P alkonil oli madal kolmnu.rkviil, mida toetasid
4 saledat puidust toekaana orderi sam.mast, osa nende vahedest
täidetu.d palustraadiga. Palkoni kõrged kabepoolega aknad omasid
kõrge kaareava. Ehitise nu.rgad olid Umardatu.d. Hoonet kasutatak-
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se koolina, on rahuldava s seisundis .
Kõrvalhoo neid pargi piiridel, s.o. mõisasUdames, säilimud vähe
needki väga ulatuslik ult Umber ehitatud kaasaja vajaduste le,
nende algne otstarve raskelt määratav. Osa maj anduahoon eid moo
d ustavad kUlgedel t osaliselt hoone atatud nelinur ga. Olulisema d
Ai ~kuivati-elamu (?) - krohvitud kivihoone , pikk ehi ins, mis
osalt ühe, osalt kahekordn e. Ehitust katab viilkatu.s . Aknad
kõige erinevama suurusega . Võib pärineda XIX saj. II poolest.

LaQt on lõhutud maakivide st krohvimat a välissein tega ehitus,
millel laastukat tega viilkatus , vi1lud seejuures laudadest .
Avaküljed laotud tellisteg a. Võib olla XIX saj. lõpu ehitus.
Park on suur ( 4 ha) Ja väga heas lahenduse s vabaku.ju.l ine park,
millel peahoone asetatud ühele otsale. Hoone tagakülje l väike
tihe puudesalu hoonele fooniks, peahoone ees aga pikk park,
mis moodustab kUlgedel t vabade rühmadega kujundatu d ovaalse
välja, avaram peahoone ees, puudegrup pidega VÕi iiksikpuu.d ega
liigendatu d pargi sügavuses . Riihmad vali tud värvil t ja kujul t
kontrasts elt: kased, nulud, tammed, lehised, ku.used, vahtrad,
on ka kastaneid . Mi t.med puu.deriihmad alt tihendatud põõsasteg a.
Parg1st väljub maastikku. 3 alleed. Seda, ilmselt XIX saj. II
poole alguses rajatud parki on nii kodanliku ! kui kaasajal kil
lustatud uute istutu.ete ga piki uusi maavaldus i. Pargi seisund
rahuldav.

KUiastatu d viimati 1975.a., pildietatu d l966.a.

104. VIISUmõis (Vieso). RüUtlimõis.
Paide k/n, Alliku. sovhoos (Peetri kihelkond).
puitPeahoone on hävinud. Oli tõenäoliselt keskmise suurusega hoone.

Kõrvalhoonei d väga rikkalikult, osaneist suhteliselt väheste
ümberehitust e jälgedega, asuvad reeglipärast e gruppidena pargi
Qmbruses. Osa aga ka hajali põl@udel. Olulisemad on:
Valitsejamaj a (?) on põhiosas kahekordne kivihoone, mis kaetud
eterniitkatte ga murdkelpkatu sega. Hoone oli algselt ilmselt ahe
kordne, mida

~istab

akende

sobimat~s

korrustel. Hoone omab

lihtsaid laudkarniise , otsafassaadi l poolviilu all astmeline
karniis, poolviil laudadest. Hoone nurgad kujundatud laiade ru
teeritud liseenidega, liseenid äär1stavad ka hoone keskosas II
korruse rõdu ust, mis toetub neljatahulis tel kaasaegsetel tulp
del. Veel 1964.a. olid rõdu.sambad kõrge neljatahulis e sokli ja
ülaosas samasuguse laiendatlld sambaga, mis säilu.nwl veel rõdu
all seinapinnal poolsam.maste na. Alakorruse aknad on su.ured, ku.ll.!
ruu.dlll.l.sed, samasugtlsed on ü.lakorruse aknad, need vaia väiksemad. Kahekordeele hoonele l.iiiub paremal tiival ühekordne pike.n
dus, millel tube lakakorru.ael . Viimased omavad viiikatusega
väljaehituse katuses akna tarbeks. Ilmselt on hoone algne, ahekordne osa raj atu.d XIX saj. I poolel, võimalik laiendus ja II
korrus aga XlX saj. II poolest.
Tööliste elamu (?) on suur kivihoone, mUle keskosa kahekordne,
tiived ühekordsed. Kahekordsel osal veel väike väljaehitus katu
sel, kus viilkatuse all aYa.n.evad lakatoa aknad. Hoonet katab
viilkatns, mis kaasajal kaetud eter.niidiga. Aknad paiknevad
reeglipärast e vahedega, on raamitud

~edate

krohviääriste ga.

Hoone võib olla XIX saj. lõpu ehi t~s.
Kuivati on paekivist ehitus, mida katab räästakarn11 sideta viil
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katus, kaasajal

katteks eterniit. Sarikajalai Jmjundatud, viima

ne sarikapaar koos penniga viilue avatud. Viil kaunistatud veel
Umaraknaga. Katusel küllalt kõrge neljatanulin a

telliskivikora~

ten. On ilmselt XIX saj. lõpu ehitus.
Viinavabrik on kõrge krohvitud seintaga paekivihoane , mille kahe
kordsale põhikorpusel e liidetud teisi sateliitehit usi. Hoone
keskse saali aknad kõrged, läbi kahe korruse, kõrgete kaartega
aknad, teised nel1nurksed. Kaml11sita viilkatus kaetud katuseki-

viga. Katuse viimased villu sarikappsaid koos pennidega avatud.
Hoone keSkel kõrge paekivist korsten, mille katuaepealne neljatabulina osa lõpeb karniisi ja hammaslõike ga. tllaosa aga on 8-ta
huline ning omab pro:flleeritu d vahe- ja äärekarniise .. Hoone ilmselt XIX saj. II poole keskelt ehitus.
Laudad moodustavad ulatuslikult väljaarendatu d hooneteriihma ,kus
laud ad on pikad paeki vist, krohvi tud seinte ga kivihooned, mis
kaetud kaasaegsete eterniitkate tega viilkatusteg a. Hooned moodus
tavad nelinurksaid majaddushoov e. On tõenäoliselt XIX saj. II
poole ehi tu s ed.
(?) on krohvi tud
-Ait
vate rääatagtega

seintaga kivihoona, mida katab lame, ee.ndu-

viilkat~s.

Tema sarikajalad ja viiludea avatud

viimased earikapag:rid kunstipärase lt kujundatud. Võib olla XIX
saj.

~õpuvaerandi

hoone.

Kõrts (?) Peet-ri suu.nas ku.t.geval. maanteel on massiivne krohvi tud
seintega paekiviehitu s, mida katab laastakattag a kõrge poolkelpkatus, .milles säilunu.d unkaava ( aJ.gne kate ilmselt õlg). Hoone
aknad jt. avad ääriststud laiade krohviäärist ega. Seejuures ak-

nad pea ruudukujulis ed, poolviilu.s segmentaken.

adaJ.a kaarega or

ka lai u.ks tal.li. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest klassi tsistlikust perioodist. Omab hilisema väikese paekivist kõrvalhoo.

-ne.

kaetud viilkatusega .

-

:;J

4f0

-

.

Park mitmeosaline: peahoone taga aelgepiirilinEl, kuigi tugevalt
kahjuatatu.d, regulaarne pm·k paralleelsetest ja nendega. ristuvatest alleedesüsteemidoa t, kus istuiusmaterjaliks pärn. lUudest

võib järeldada, et aec regulaarne park rajati hiljomclt

nx

saj.

algQses. Pargl teise osa moodustub suur ju avur esiväljak p ahoonc ees, mida läbib risti tee. Väljak lõpeb tihedama puuderühmnga sügavuses paiknevate tiikide ääres. Pargi seisund rahuld av.

rulaotatud viimati 197l.a., pildistatu.d 1964. ja l969.a.

•
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105. VODJA mõis (Wodja).
Paide

aatlimõis.

lr/n, Alliku sovhoos ja Vodja 8-kl. kool (Peetri ldhel
kond).

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille kaasaegne kuju päri
neb kodanlikui perioodil teoatatud amberehitustest. Algne hoone,
mis kaasaegses ehituses võrdlemisi hästi jälgitav. koosnes ka
hest eri perioodidel paatitatud osast. Vanem osa oli barokkehitus XVIII saj. II poole lõpust, rajatud ühekoz·d sena, sokli.korrusega ning mansardkorrusega kõrge murd-poolkelpkatuse all. Seejuures hoone esifassaadil keskteljal paiknea kolme akna laiuselt
madal pealisehitus, mille kolmnurkviilu katus asus põhikorpuse
katusega samal tasandil. Hoone omas kitsaid, kõrgeid, kuueruu.dulis1 aknaid põhikorrusel ning pea ruudukujulisi manaardkorrusel
ja väljaehitasel, kusjuures põhikorrQse aknaid ääristssid lamedad krohviäärised ( säilunud ja korratud ka hilisematel juurdeehi
tuatel), manaardaknaid raamisid aga puidust voluutmotiiviga äär1
eed. Hoone esifassaadi keskteljel paiknev

pe~s

kujutab endast

aga suurejoonelist barokkust mõningate varaklassitsismile alamineku twmustega. Laia, kahepoolege. ukse tahvlid on jaota"tud ka
heks pinnaks, kusjuures mõlemi pinna kohal on profileeringuga
i).a hammaslõikega karniis. U rse tahvldise alwnise osa moodustab
eendu.v, rihveldatu.d pind, ukse ülaoea tahvli t .kujund ab ring. Ukse kohal paiknev valgmik on lahendatud kõrge kaarega aegmantakna
.
no, mis toetab profileeritud vahekarniisile. Viimane jätkub seinapinnal kahel pool ukseava ning teda toetavad kaks joonia stiili

~ustega

kõrge pjedestaaliga pilastrit. Valgmiku kohal paik

neb krepitud karniisidele toetuv

pro~ileeritud

voluut~rontoon.

Kõik kirjeldata on teostatud puidust ning paigutatud nelinurkae
konstruktaioonina seina kivipinda, mis tema Umber omab reljeefse
rusteeringu. ViimDne palj and us laia lahtise palkoni lammutamise
järel 1968.a. Kas rusteering kattis

ko~ esi~assaadi,

ei ole
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esialgsel vaatlusel määratav. Algse hoone

seinapind~

liigendavad

veel põhikorruse akende all paiknevad la.medad, ümardatud nu.rkü-

.

ga horisontaale ed pinnad. Hoone nurgad on lahendatud hambuva
rustikkvaadr iga, milline motiiv korratud ka hilisemates ehitusjexkudes, s.h. ka kodanlikul perioodil algsele hoonele täiskor-

ruseks ehitatud II korrusel.
Ilmselt XIX saj. II poole keskel on hoonet laiendatud puemaJ.e tiivale risti risa.liithoon e ehitamisega. See rajati kahekor
ruselisena, nii esi- kui ka tagafassaadi s kergelt eenduvana,
kõrg'e viilkatusega , mille hari ü.le tab vana hoone katuseharj a.
Hoone aknad kujundati põhikorpuse akendega analoogseten a ( stUU'Us
seinapinna liigensus jms.). Põhikorpuse katase murrujoonel kulges viilukarniis , mis kaasajal likvideeritu d, esineb ainult kre_,
pi tult. Prof'ileering uga on ka kolmnurkviil u räästakarn1i s. Viilus paiknenud algne ilmaraken on kaasaegse! hoonel muudetud segmentaknaks, katusel S-kivikate asendatud plekk- ja eterniitkattega. Kvaadri te ga on analoogselt vanale ehitusele lahendatud ka
uue osa nurgad. So.klikorruse akendel on lamedad kaaravad. Ilmselt omaette ehitusperioo di tähistab ka pe·u.ksel

ehitatud lah-

tine palkon esifassaadis , mis võib pärineda XIX saj. keskelt.
Pelkonist on säilunud tän:: seks lai terrass, rui.llel t laskub astme
lise äärisega lal kiviteepp. Terrass omab teravkaareli ste akende
ga sokli.

Kirjeldatud hoonet on IDiendatud veel hiljemgi. Tema vasakule tiivale on paatitatud väike [hekordne ilmetu juurdeehitus
hoone pooleltlaius elt, kaetud ahepoolse kaldega katusega, nurgad
lahcud atud ha.mbuva rustik-kvaad riga. Hoone paremale t1ivale on
aga paatitatud tõenäoliselt XX saj.

gul endise vanema hoone

rekonstrueer imisega kahekordne eraldiseisev kivihoone, mis paikneb risti peahoone põhikorpuse peateljega, on temaga ühendatud
vahekäigu.ga. Ehitus omab lameda viilkatuse, mis veel D saj. al-
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gases oli S-kivi kattega poolkelpkatas. Kaasaegne katus on
laiade karniisideta räästastega, :mille viimased sarikapaarid
ja pennid avatud,. sarikajalad kujlUldatud. Hoone korru.eeid eral
d ab horieon·l;aalne lai vahevöö, nurgad on lahendatud rl.lsteeritud nurgaliseenidena,. Kl.luerl.lu.dulisi keskmise suarusega aknaid
raamib lame krohviääris. Ilmeel t paiknesid sellee hoones mitmesu.gased majapidamisruumid.
Kogu kirjeldatud hoonekompleksi kasutatakse

kool~ajana,.

on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on mõisas pa.lju, paiknevad võrdlemisi ansambl111selt, vähemalt moodustavad kindlaid

f~tsionaalseid

gruppe

pargi äärtel ja taga. Olulisemad on:
su.vema~

( ''Kav?).eride maja"?) esiväljaku kü.ljel, oma peatass

-

diga, milleks on hoone otsafassaad, avatud väljakale. Hoone on
ühekordne puitehitus, mis paikneb kõrgel paekivist krohvitad
soklikorrusel. Omab ruume ka lakakorrusel. Ehitust katab väga
laiade, eriti otaafassaadil eenduvate räästastega kõrge viillt:a:tus, kattel-;:s kausajal etcrniit. Otaai'assaadi eenduvat räästc..st kannuvad konsoolid, .mis nagu ka. rä.llsta.s, kaunistatud
aZl.lUXse rikkaliku. pni tpi·tsiga. Viimane lahenda ·ud eklektilises
laad.:.s. Hoone nargad lahc.ndatlld nurgapilaatreid meenutava
l~~distusega,

seinad vooderdatud horisontaallaudistu sega. Põhi

korruse pea ruudukujl.tlised 6-ruudulised aknad on ääris·tatud pr
fileeringuga piirdelaudadega. Viilus on aga kru1el pool nelinurkset viiluakent väikesed, kõrge kaarega kaetud lakaaknad,
mdllede piirdelauad

ka~istatud

puitpitsiga.

puittrepp, mis moodustab lahtise rõdu

Põh1korr~sele

otsnf~sscadis

vii

peauAse ee

Hoone ehitusaeg dateeritud raidkiviga: R.v.Toll. 1873. Ehitus

on stiililt historitsistlik, kasutusal korterü1a,. rahuldavas
seisundis.

••
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nx

saj. I poolel rajatud

krohvi tud eeintega pae.kiviaidast, millele

ii.masel sajandivahe-

i·t-kuivati koosneb vaneme.et, ilmselt

tusel liidetud otsal. e sama lai, ku.id kahekordne, lõbu tud maakivist ja paekivist (ukse- ja aknaavad hambuva ladumiaviisiga)
kuivati. Vana ja u.u.e hoone katu.sed samal kõrgusel, ühel poolkelp, teisel viilkatue, esimesel lihtne räästakarniis, teisel
lai, kujundatud sarikajalgadega karniisita plekk-kattega katus.

Aida aknad väikesed, pea ruudukujul1sed, kuivatil suured ja
horisontealaed 8-ru.uduga, lameda kaarega sillusega kaetud aknad
idal peolviilu all lai vahevöö, nurgad ruateeritud nurgaliseenidena. Kui vatil lai tma tu. puhaevuuk müüri tis.
Viinavabrik koosneb kahest suu.rest liidetud kaheko:rdsest korpusest, milledele liidetud veel vi:i.iksemaid, madal.aid ehi tu.sosi.
Ehitatud paekivist ja kaetud kõrgete, S-kivikattega viilkatustega, osalt algselt poolkelpkatustega.

Roon~ te

mitmes etapis

ehitamist ja rekonstrueerimist tähistavsd tiigi kaljel paiknev
kõrged, läbi kahe korruse tõusvad teravkaarelised pseudogooti
cltnad, teised aknad on nelinurtsed. Kahest korstnest alles üks

väga kõrge

ko~üten,

mille kõrge alaosa neljutahuline, kõrgem

koonuc.,i as. Hoone [Jõhikorgilsed või vai
ke~kelt,

p~xineda

XIX saj. II poole

kaasajal varisemas.

v.~.itscjarngja (?)

viinr..vabriktl lähedusen on kõ.ree, krohvitu.d

acintega ü.heko.cdne {luC ~ivihoone, mis omab ..;:õi·t;e soklikorruse

ning lakatu e hoone otatel. Hoone esifassaadia paikneva peaukseni tõuseb kõrge pui ttrcpp, u se ees lal!tj.ne pui trõdu. Ehi tu st
katab karniisideta, kitsaste rää.stastega pcolkelpkatus, kaas-

ajal ka·ttelce o aliöel·t eter.niit, osalt le.ast.

lli:nad on põhikor-

rUf)EÜ kitsad, k.uu.eruu.(llllised, peolviilus ago. pea nelinurksed.

-hi tu

võib pärineda XI

euj. I poolest.
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••'

~rdölisteme.ja

(?) on eelmisega semelaa.dne ja samaealine

~ihtne

ühekordne madal. paekivi ehi tu s.
!9l5J4.s_!em§.j a-:m.aJ andush?.P..!!! (?), mille algne :ftmktsioon hilisemate täienduste tõttu raskelt määratav. On eelmistega samalaad
ne ja -ealine k1vihoone. Majandusruumide poolel oli algselt
suur kõrge kaexega avaga ulualune, hiljem täis laotud. Kitsast
räästastega kõrge poolkelpkatus kaetud kaasaja laastukattega.
I,au.d co. moodustavad suure nelinllrksol t rühmi ta tud kiviehit

tee

hoonetegrupi, JTJ111est osa ehitusi varisenud, osa kaasajal tugevalt re onatrueeritud, osult aga lähedased algsele ilmele. fihe

põhihoonetest moodustab krohVitud paekivisaintega kompaktne
eh i tu s, mis kaetu.d ki teaste korniioi ta rää.ste.stega poolkelpka-

tuse ga. Pärineb, nagu ülalkirjeldatud clamaä., ilmselt XIX saj.
I poolest -või sajandi keskelt.

Hoonetegrupis ka üks

cbihoon~,

mis ehitatud lõbu u.d maa-

kivideat, kaetud lameda, laiade räästastega

viilk~t~sega.

uur

ukseava ääristatud paekiviplaatidega he.mbu·v<:.l t ja kaetu.d lam.ed
kt~.sraillusega.

Bhi·Lus p ärine~ il.moel t XIX saj.

lõpust.

Park on võrdlemisi eau.r ( 4 ha) ning kaheosaline. Vanem osa oli

kujundatud selgepiirilisas regulaarsea stiilis, mis tänapäevani säilunud veel jälgitavute fragmentidena. Selle, regulaarse

pargi esiosa moodustab nelinurkne välJak, mille keskel ringtee.
Välj ak-u.le pääseb läbi peavär a a pargi peatelj el ning killgvära-

7u( te), a1ille ...:ii alles värav

k~vulerJ.demaja

kõrval.. Peahoone

ta &küljel jätkub .l'eguluru.,ne aed, mida kesk·celJel poolitab tee.
Sellega pm·alleelsed

eed ning nendega ristuvad teed moodusta-

vad selle pargiosa keskel 4 võrdseks ru.uduka j aotatu.d ruudukllju
lise välja, mille peclloonepoolsed .ru.lldud on kõrgemas tasapinnas, järgmised astme võrra

m~dalamal.

Neid välju lõpetab taas

-

b

1f5

-

.;

'
aste, millele järgneb ru.udukuju.l.i.!le tiik. See on keskteljel paik

ncvu kanaliga tihendatud suurema, kogu. pargi laj.use ovaaiae tiigiga, .mille teisel kald ru. paikneb juba viinavabri.kli: ja rida teisi majandushooneid. Kirj el.datud

ke~.::kse

sUs·iieemi äärtel on ka

te:i.si reL,TLtlaarse stisteend ga tej_d ja puud eridu, kuid kesl'"..ne välj aku te oü.steem oli algselt puude ta. ll 1.me "'·atud park rajati tõenäo-

lisel t peale peahoone valmimist XlUII saj. lõpu.li:s. XIX saj. II
poolel parki laiendati maanteepoolsel küljel lihtsa vabakujulise pargiga ning alleedega maanteed el.

Samo~

ajal täiendati vaba

pc.:'.igutusega gruppiciega ka vanemat, regulaarse l; parkit eell:õi e

esivä.lja.lcu äärealadel .. Koos traditsiooniliste vahtratega ja

sa:::1.rega lisatj. siia arvllkal t kuu.ski,

tammi.
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'

Pargi peavärav mooiuatab kaks kõrget murtud pinda, mis jätavad keskele leia värava :va. Ka eei:o. te s on kummalgi küljel
jclgväravad, mille avad kaetud lameda kaarega. Maantee ja vära-

va

sisekaljel~

pööratud pindu liigendavad laiad pilaatrid, nen-

de vahele jäävad murtud seinapinnad on aga rusteeritud. Väravaseinad on ülal. lõpetatud laiade profileeri tu.d karniisidega ja

ka usega, mille all kulgeb
~lgvärava

itaas vöö.

moodustavad kaks maasiivset kõrget neljatabulis t

kivitulpa, mille pinnad rus eeritud. Iga tulba kolmel küljel
pilastrid, mis toet vad laia.

ugevalt eendu at ka ustatud plaa-

ti. See omab jpulise p:rofileering uga karniisi, mida algselt on
dekoreeri.n.ud omapä.I·aae kujaga hammaslõige ( säilu.nud osaliselt).
Karniisi all profileerita d vöö. Nende vahele jääv pilastri pind
on

liigendat~A.d

siiva.ri . .vad ega.

aini tud väz·avad võivad pärineda

XVIII saj. lõpust, on halvas seisundis. Park seevastu esi- ja
keskosas rahuld avas seisundis.

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1964. ja 1969.a.

t

!
\

106. VOBEYERE IIG1s ( errefer ). Jairvala õia, kwü.us IaaYere diaa
jua.rd •

Imuvere lr/n, !JD"'vare kolhoos ( Pilistve. r& kihelk<m õ.).
Pea'1.oan a hävinud pea jäljetu. l t.

IJSrval houeia t allee vaid aadalad aaemed, välJaarT atwl tall(?).
See on pikk aaaltiv1h ocme, ms .lli1ilr1U 11 ka pae.ldvi . HoODet katab kitsaste rääataa
~ttega.

a k.Qrga poo

oone s ina.pixld

m.oodl.ls"tadfila JR1d ag1
kaarega aka, .1111.1

~pkatuil,

a1~aasaad1.

skrisaJ. it1
ltobal. neli.mar

mis kaaa&Ja l 1

keakoaa s eenda.b kergel. t,

taolist. Sell .a ka
e laae

vad kake llaarake at. 1'eieed väikesed aknad

8WU', aliiillal

Uk,
n kutwl

t1 1

d aw k.aarteg a. Otsafas saadi pool viila.e oA aga aepeat aka,
äär1ata twl taaa i1Jiaraltend ga. Ho
nu.rgali aeenid

• llllrgad krohv1ta 4

a • .HoOAe Vtlib pärined a

n.I.

või aaJaDdi keskelt . Oll sia e langeaa a.

Park mõissa

puud~b,

on UkDikud põlispuu d.

tUustatll d. ja pildiata tud 19'11. a.

aaj. I

•

alaga,

0 le lUp

t

I

107.
Kocru. JWn, Udeva sovhoos ( Koeru. kiholl:ond).
Peahoone on au.ur kahekordne madal

soklikorru.se a, liigendatud

kivihoone. Hoonet katab väga .madel kelpkatu.s, millel katteks

plekk. Hoonel on kaks

p~hifassaadi:

otsaiassau , mis ehitatud

laia, põhikorpu.ses t tagDkü.l · l eendu.va ·tiibehi L.sena. Selles
.fassaadis paikneb pe sisse •· J.k. Teiseks põhifassaadi ke on pargi
fassaad. lloone seinapinnad on rikkali.ku1 t liigeudatu.a.. Soklikor

ru.s

eraldab lai, profileeri tud soklikarniis . 1 äästakarniis on

la.be.11datu.d pro.fl eeri t-ud, tugovul t cenduva kru.· liisina, m.1c1a kan
navad. hamraaoli'ike la ' ,.,...
Y~ ~oolkivid. n~nde ull F~geb pro~i
l. crinbuga vöö.

'

~xr

korpuse

tagak~tjel

saudil.

Tugev~

to ev 1eline lai vöö ku.l 0 b vaid hoone põhi

n·

e

ris~iitehituse

tagcltülj 1 ja oteafas-

vertikaalse liiEendc use <mnavad

õhifassaadid e1

lai· d ru.s ·eeri tud nu.rgapiJ.t;.st rid. Pargi kü.J.ge liigend ab kesk-

osae veel lai eenduv

fileeritQd

~axnii~1de

k~s

a

skrisci.iidi lai sel

·isal1it,

e. elt o.mas adala, pro

is

stmikfrontoo ni. Pat•
pai.!f ... b lE..i

:fassaadis kogu

e:!·raas, millelt laekub park

ld, as· ·meiiste äär'istega kivi tr pp. Jumai, mi

dldel paikn ... vad rangelt
asend~vad

aken-

l'

eglipäraste

~tikud sein~le

laiu, pro ileeritud

ärv~

krohv~ä~riseid,

van

e ea

( puu.du.vaid

a.knai

ud aknakujuga), omavad
põhifassa~idel,

osalt ka

tc.t;ukülj el, on E.kende kohG!l .ctu.rtu.d frontoonid. Pargi fassaadi
ke sl

~lsall

id il nir1g

korruse akend el asenli ab l!J\l.l··W.d fl:on to one lai, profileeri tud
si.ms. Põhi..lcorrunekt;. ou es:!..meue korru , mille kitsad, .h-uueruudug
aknad on väga kõ1·gcc1, te ..:>€ korruse samuti kullel"Uildulis ed aknad
on ..,eLla 1

usetje;., ku.i.d mud alamad. Pargifas .. aadil on aJ.a- ja tila

kol'rtAse akende vahel llOJ.iaontaala ed nelinurkscd petikud. Hoone
laial otss:fassaad il, kus paikneb peau.ks, on ukse kohal karniis
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krepit ud ning sein tõntetud horison taelee frontoon ina, mida ka
tab rillis ta.kc.xn1 1siga cnuloogn e karnii... . Pr-on toonis paiknev as
neli urkseo
mid ~

~ otikuo

Här:l.ata vbd ak

ette j ililv cle
se

ohal

Hot>n

.

asetseb raidvap iplaat von Earanof fi vapiga,
t uslched ja krooni.b rüiitliki l. e • Peau.kse

l~ili:'· icele

t erc.1ss.:l e tõuseb kõrg

Dtneb veik .rp u, mille pseudo

i"~

ki

oti

~o

e p. Peat.l.k

·iiv1st1k nga

ü.hel nurgt.ü. ( pure-;1f'af. . E.1 adi .... pare · a.l) aseteeb VÕimas

kehcksa tahuline nurgato rn, millel sckliko rrus, laiemad põhikor -

ruscd

k~ni

põhihoon e

raästck~niisini

ning sama kõrge kitsam

torniosa t mis lõpetatu d vdõde ja eenduva te laiade profilee ritud
karniisi dega lameda vaa.tepl atvormig a • .Laiad, astmelis ad karniisid kulgevad ka põhikorp use räästa

kõr~sel.

Tbrni kahel põhi-

korruse l aseteeva d põhikorp use aknaavad a kõrgusi jälgivad aknad

kaet' d kõrgete kaarteg a ning

se~entfrontoonidega

nende kohal.

Torni ülaosao on sumalaad sed väikesed aknad torni igal tahu.l
vahetal t älemise ksrn11s1

a1~.

K& tornist välJu

parki kõrge

trepp.

Ruumid on hoones põhiosa s antilaad aed kahel pool keakkor iäori. S e a mõisa his

criteistlikk~.

Jõhilis elt pseudok lassit-

sistliku s laclie teosl.;atu d peohoon et võib lugeda XIX saj. li

poole keskelt pä.rinsv aks ehitusek s. Kosutus el klubina , on&
o se.l

i.ihi ning tehn.ili sel t l.'ciltüd avas seisund is.

õt'Vclh oou id oli ru:"Vu.kult, kuid &iilunu.d on neid vaid osa.
Tah t eamud on poa.ilcone lähedta.s es ,Pergi äärel asu
~

('I) -

~ameda,

••

paeki ist: krohvi.tl ld seinte ga pikk ehitus, kaetud

laastuk attega poo kelpkatu aega. Sellel eenduvad profi-

leerj.tud rääAtak orni.isid . Hoone kesktel jal e ifassaa dil kergelt
eenduv keskris alii t, mida kroonib rn.a.d eJ. kol:m.nu rkfrontoo n räästa
.itarniis iga sama profiili ga ksrniisi dega. Keskrisa J.11d1 laia pee.

;fG
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(ki.nr~1

ust
k

ü.ü.r1tud) poeris.11 astr1d tugevalt pro.fileeri tu.d

u·niisi~cg ..

, r sl:üii ti markeeri vad ka

Hoone vertila:

n .. eal is

seteka liige.ndaj ateks on veel

.id. Xa alal -·

·· "ri stega. I oonet
j- I

kv..m.m~gi

jt:~ ukeeav~d

kü.ljel pilaster

l~iad

ru.s ·eez·i tud

on raamit :d lam date kl" 11Vi

õib lug .da klas i tsi tli .ks

ehit~us

ks

pcoleo'\..

~ (?)

eelmis

kõr al on

e.htm.datud kirj ... ldutuga samas laadis

nil g on ilma l t samaealin e. Omab otet=fa.s a di peolviilu s suure
nelinu.rk ... e avu, mi le::;t kc:l::.el pool püCJtsed ovaalsed aknaavad •
___..~........,.

........._

on kõr e Keldriko4• r• .se g~ krohvi iil~d seintoge paekivi-

h.oono, mis kaetu.
k

skü~

j 1 e i

laast

ao aadia

~s

p-~knev·

Aknad on xuuf1 u.kujul aed, 1

pääauk

on ehit

all. Hoone või

e5 ... kol ge poolkel katu.sega. Hoone

ed _te krohviäär iste

u.d esifasaQa di

pärineda

t ust äär·istavu d kaks liseeni.

a s

saj • I

e. Keldrisse

epieeskod u viilkatas te
ool e et.

Valitsejam aja ('?) on ühekordne krohvitud sein'tega paekiviho one,
mida katab laas llkattega viilkatua . liaone otavitlud puidust,

lekas leidub ehi tu.se otstel ka lP..k.atube. Hoonel on

kv.sjuu.re

väikesed t-ruudu ise

aknad. Ehituse kiviosa võib olla vanem,

kuid tema rekonstru eerimine VÕi väljaehita mine võis toimuda

XIX saj.

.õpupoole l.

LcU.dE..d moodustav ad erij;l.{Ugc liee hooneterüh ma,

millest sä:Jlu.nud

va.:.d ose. ?aiknevud hoovi mo "ustava gru.pil•a, m1.llest on era1d &tud stl.IA.r krohvi iU.d seinte :>a paekivihoo ne 1 kaetu.d eternii t-

k

·e a

oolkel ka·· t: sega. I,oonel on iseloo.rnulik "Ud väikesed, ti-

1: de, .l.'aana p8.·knev Ad pea

n da XIX
.1ida

a<;~.j.

el.ai

J

uuclu.h.-uju liseu almad. Ehitus võib päri

II pOole ulgus· o"t. XL
u.darülun

saJ.

;:eakelt päl•inevad ka.

krohvj.tud pa kivi oo.neid 1 mis kaetud

~aas~ ka~tega poolkel~katusega.

ks varemeis seisev hoone oli

AG
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laotud ka krohvimatamaakividest, olles hilisem ehitus.

o.rk on
jee~

r.~uu.r,

!r:ujtu .Ju..slikttlt bHseel.'L!b Väinjärvele. Psrgi rel-

lang b aeglaselt järve

gi puis u. Nli peabovne

sõidu -eea, siis hoone
datu.d

·Jlja.k

s~unas,

s

ka par-

1 asub väike välJak

~e~sisae)ää
p~rgifassaad

aasgselt tihene

~vaneb

Uk

ikp~u

at~e

ega li1gen-

e, miljhe siigaiiU3'"3 on vähel ane a-va jä.rVale. Üle-

.:. 'lel on

~amu ti

lah

de:tu.d

kõrl3e"tnsemelJ.ses va apl"";dleeringus ri:agc või looklevaid radiuale

moodustavate teedega.

Pa~~i

äärealede

i~ tu

suletud tiheda dekorati1vpõtsasteat vööga.
kL1l t, ka u.tr-tud ka

on tih.endatad. ,ja

Y6õa~d

on rikkali-

e.rci siseosadee lebt';'IJ.llgrtl?.Pides, mis parki

tu.geval t liigm1d av~-td • Valiteevai pärn, saar, tamm, v cller. Järve
kallas: mis on kohati seine, ort au.l tud mi tmet li-iki pajudega.
'

PDrk rahuldavas seisl..Lndis.

Külastatud viimati 1_74.u., y Idiatatud 1963. ja 1968.a.

.#

'

Ta.tuJärve

~1

oooe t- ·

•

•

'
•

•

---

..

108. v ····TSA mõis
V"aätsa

4

Ir/n, 9.

aetz). Rilütlimõi s.
a1 kolhoos (Türi ldhelkond ).

Peahoone on ühekordne kõrge

soklikor~sega

kivihoone , mille ta-

gaf'assaad i keakrisal. 11dil madal pealiaehi tu.s. Laltas on ka lakatube, mille 2 katusealte nt paiknevad esifassaa di katuses. Booa•t
katab S-kivikat tega kelpkatus , kuhu lõikuvad mõlemi kUlgfassa adi keskr1sal. 11 tide pl.ekk-kat tega viilkatu.s ed. Nii katuse kui ka
keskrisa liitide kolmnu.rk viilud omavad eenduvaid profileer itud
karniise, mida toet _b jõuline hamm.aslõ ige. Tagafassa adi räästa-

karniis on krepitud keskrisal iidiga. Karniisi all

kul~b

profi-

leeri tud vöö.
Hoone esifassaad on l.iigendatu d ld.tsamate (1 aken) kiilgr1sal11 tidega ning leiema ( 2 altent Ja u.ks) keskrisal iidiga, mis
eenduvad seinapinn ast tagasihoi dlikult. XeSkrisa liit on seejuures lõpetatud madala kolmnu.rkv iilu.ga, milles Umaraken. Peaukse
ees paikneb lahtine terase, millelt laskub ldtsas kõrge kivitrepp. Hoone aknad on kõrged, kuid võrdlemis i kitsad, 8-ru.u.duga
äär1steta avad. Aknad paiknevad kõikidel fassaadid el rangete
vab dega, iga akna all on

vä~e

soklikorru se aken VÕi seda asen

dav petik.
Hoone tagafassaa d omab analoogil ist, ktllg- ja kesk.risal 11te, millest viimane omab .madala pealiaehi tuse lameda kolmnurkviiluga. Ke skr1saliid 1e avanev aken on lahendatu d suure kol.mikaknana, mille keskmine aken on kahepoole ga ja kaetud kõrge kaarega. Seda aken t äär1stava d kaks Uhepoolee t 4-ruuduli at nelinurkeet akent. Akende vahed on markeeritu d komposi it-stiilis ka
piteelide ga poolsamm astega. Kogu aknaava, mis paikneb kergelt
taandatud seinaPtnn as, on

ääristat~d

aga samas stiilis veerand-

sammasteg a. Semal.aads el t on lahenda u.d kesk:r1sal 1id1 pealisehi -
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tu.se kolmikaknad ning sokl1korru.se 3 aken t.

~

eil vaid seina-

pind on liigendamata, keskmised aknad on raudukujulisad ( v.a.
soklikorr~se

keskmist akent kattev lame kaar), puuduvad ka va-

hesambad. Seega moodu.stab keskrisaliit selles

~assaadis ~geva

dominandi. Selles tassaadia on hoone nurgad lahendatud omapäraste tagaaiastega

amarn~kadega.

Uldiselt hästi tasakaalusta-

tud proportsioonidega hoonet kroonivad 4 algset sUmmeetriliselt
paigutatud madalat •asedat karniisidega korstnapiipu.
Hoone esifassaadile on hiljem vasaku.le t11 vale

ktilgr~sa111

d i ette ehitatud põhihoonest madal.a.m väike Wletoalin.e ju.urdeehi
tus, mis kaetud madala peahoone karniisini ulatuva v11l.katusega
Omab kolmnu.rkviilas segmentakna ning p,rofileeritu.d viilukar.n11si, samuti esiväljakule pööratud kaks kõrge kaaravaga akent.
Sllurej conelisel t on ku.jWld aind tubade anttilaadis hoone
ü.hele äärele asetatud suur saal. Selle lag1 on ku.jundatud laia
karniisi ja friisiga, milles kar.niisi hammaelõige on dekoreeritud akantusmot11viga voluudiga. Kasutatud on ka munavööt jt.
klassi tsistlikke dekoorimotii ve. Saali Uhe otsaseina ees (kuni
2 m) ku.lgeb suurejooneline lahtine sam.mastik peakarniisiga,
mille saledad, hästi proportsioneeritu.d sambad on teostatud

I

kompos1itst1i11s kapiteelidega. Saali uksed on
fileeritud

piirdel~dadega,

ääristat~d

pro-

nu.rkadesse on paigutatud roeetid.

I

S~osetid

on ka saali laes.

Saali ühes nurgas ( sammastiku kohal) paikneb SU.\U'ejoon.eline neljata.hu.line ampiirahi, mille saalipoolaesse nurka on
asetatud sambakujuline silinderjas ahjuoea, viimane on neljatahulisest osast kõrgem. Mõlemad osad o

vad profileeri tud

karniisiga sokli ning ü.laosas tuge aJ. t eendu.va profileeri tud
karnii s i. Karnii s i all kulgeb r .i kkalikul t ornam.en te eri tud
~riis,

kusjuures ahju neljatahulisel osal Qn see kujundatud
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'

akantusspiraalideg a, ahju UmarosaJ. aga ptletsete akantusl hte-

.

dega. Selle ahjuosa lõpetab baasiga murtud samba motiiviga

.

pealdis, millel paikneb vaas. Ahjukeha on rihveldatud kanneleeringuga.
Hoonet VÕib lugeda XIX saj. II veerandi ampiirstiilis
ehituseks, on heas seisukorras, kasutusel koolina.

Kõrvalhooneid on säilunwl vähe, kuid mitmes kaasaegseteks vaj

adusteke rekonstrueeri·tud ehi·tuses leidub vanemate ehi tuate

osi. Olulisemad on:
eierei -

krohvi~d

välisseintaga kivihoone, millel algaest

säilunud PrOfileeri tud rääatakarniis ning ulualune keskosas,
kus kasutatud Umarsambaid. Kaasajal katab hoonet katusekivikattaga Viilkatu.s. Al€}le ehitus VÕis pärineda

l

I

nx

saj. keskel

.

Tall {?) on pikk krohvittld kivihoone, kaetud laastu.kattega

'

viilkatusega. Hoone uksed ja aknad on kõik lahendatud kõrge

.

kaarega kaaravadena, osa aknaid segmentakendena. Uhel suure-

nx

mal. ukseaval kaarsillu.ses kva.adrid. Hoone VÕib pärineda

saj. II poole

al~sest.

Kelder on ehitatud paest pooleldi maapealsena, kaetud tonn-

.

võlviga. Osa keldrist oli katustatud viilkatueega, mille pae-

kivist otev111 oli pööratud esiväljaku.le.
Elamu on "L"-tähe kujulisel t paigJJ.tatud puithoone., mis kaetud
~

eternii tka:ttega viil.ka..tu.eega. Seinad on vooderdatud r5htvood-

riga. Aknad võrdlemisi suured, 6-ruudu.lised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolea·t .
Ait-kuivati on väike lihtne paekiviehitue, väljast krohvitu.d.
\

\

Hoonet katab eterniitkattega viilkatu.e, millel viilu.d
Ehitus -võib pärineda

nx

saj. II poolest.

l~aet.

\

1

a, p

1

m.

109. öõTLA mõis (Oethel). Rüütlimõis.
'

Esna k/n, kolhoos "Oktoober" (Peetri k1helkond).
Peahoone on sQurem massiivsete proportsioonidega kahekordne kivihooaa. mis . kaotud kõrge kelpkatusega. Osa katust säilunud
S-k1 vi katte ga, enamus aga plekk- VÕi eternii tkattega. Omab profileeri tud räästakarniisi ja kergelt e•nduva sok11. Hoone alamise korruse aknad on Yäga kõrged, kuid kitsad, 8-ruudulised. Teise korruse aknad aga väiksemad, 6-ru.udu.lised, paiknedes alakorruse akende kohal, väljaarvatud hoo.ne vasakul tiival. kus alakorrusel paikneb suurem kolmepoolega aken. See massiiv.ne ehitus
pärineb

tõenäolisel~

veel XVIII saj. lõpust, omades barokse üld-

ilme. Temale on hiljem, tõenäoliselt XIX ,s aj. II poolel rajatud
vasakule tiivaJ.e kitsam ja .madalam kahekordne tiibehitus põhihoo

ne pikend.u sena. Selle ka tu.s on viilka tu s, aknad mõlemil korrusel

•

6-ruudu.lised keskmise suurusega aknad.

t hoone on madalam, siis

tema teise korruse põrand ei ühti põhihoone põranda tasandiga.
Viimaseks ehitusetapiks tuleb lugeda peau.ksele väikese Sl.lletud
ja klaasitud tuulekoja ehitamine, kust laekub parki lai kivitrepp. Tuu.lekoja katus on madal kelpkatus, aknad väga väikeste
pikkade nelintttksete ru.utudega. Ilmselt pärineb ülaltoodud pal-

kon XIX saj. lõpu.st. Sam.alaadne, kuid su.u.rem paJ.kon on paik.nenu.d
hoone tagaküljel, mis käesole aks

~

aks lammlltatud.

õningaid

ümber- ja jl1Urdeeh1 tusi on pü.stitatu.d ka koda.nl.ikul ja kaasaegse
perioodil. Iloone seisu..nd rahuldav.
Kõrvalhooneid on säilu.nu.d arvtlkalt, pailmevad tihedas, reeglipärases riihmas peahoone kõrval, mõned ka eemal.

ähtsa.mad on:

Viinavabrik - su.ur, osal·t kuni kahekordne krohvi tud seintega ki-

-

ihoone pae- ja muaki vlst müüride ga. Roonet katab laastu.kattega
viilkatu.s, mille iileu.latu.vaid räästaid toetavad kujund a u.d konsooltalad, kujundusega on ka sarikajalaL Xu.i hoone aknad ja uk-
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sed on k a nelinurka d Või kae

d

äga lameda kaarega, siis

maainasaalil on kõrged, läbi kahe korru. e aknad, kaetud kõrge

kaarega ning

äärista~d

tellistega. Vabriku korsten

on· kõr~,

neljatahuline, lõpetatud kerniisiga. Hoone, mis osalt varisenud, pä.rin ... b Umsel·t .XIX sa,j. II poole keskelt.
eiere1 on ulatusliku1t ümber

hitatud, kuid temaga liitub

nelinurkse sisehooviga hooneteplokk., ku.s elamuid, ai tu, ku.ure.
Neist töölistemaja on ahekordne krohvitud seintega paekivihoone, mida katab laastukattega viil.ltatus. Omab lihtsa tuulekasti

laadse

~äästakarniisi

ja vöö viilu all. Aknad 6-ru.udul.ised raa

mi tu.d krohviääristega. Võib aJ.gsel t pärineda XIX saj. I pooles

TaJ.l { ?) samas hooneterühmas, on

~õhu. tud

maakividest krohvimat

ehi tu s, mille aknad omavad laiu paekiviäärise id. Katu.e on laas
tukattega ja laldotsviiludega viilkatus. Sellelaadseid hooneid

on veel teisi samas hooneterUhmas. Nad ilmselt pärinevad XIX
saj_. lõpust.

Laut on pikk kivihoone, m.Slle Uks osa on ehitatu.d paekivist ja
kaetu.d õhukese

krohvikihig~,

teine osa aga ehitatud

lõhu~d

maakivid at analoogiliselt eelkirjeldatud talliga {?). !loonet

katab katusekivikattega viilkatu.s. Hoone paekiviosa võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, mawtivist osa aga sajandi lõ-

pust. Osa hoonest varisenud.
T'ööliselamu (?) on väike lõhutud maakivist ehitus krohvimata
välisseintega. Omab eterniitkattega viilkatus , mi1le viimased

sariitapaarid ja pennid dekoratiivselt avatud. Kujundatud on ka
üleulatuva räästa sarikajalad. Viil on la11dadest. Aknad ei ole
saur d, 4-ruudulised. Hoone võib Pärineda XIX saj. lõpust.
Kelder aseteeb pargis, on põhiosas maapealne ehitus, mis kaetud viilkatusega, kaasajal katteks laast. Keldri esifassaad
laotud pae- ja maald. videst astmi kfrontoonile lähedaselt. Kahel

poo~

ust kitsad almaavad. Ehitust võib lugeda

nx

saj. keskpai

ga ehitu.seks.
_!te.g! (?)on väike, lõhu.tud maakividest ehitus, ku.s avade kü.lj
ja lameda! kaaraillused laotud paekivist. ·U.üritehnika on kõrg
Uksed on kalaaabamtlstris. Ehitust katab lame,

U.~eulatu.vate

räästastega viilkatu.s, mille kat•eks katusekivi. Ehitust V61b
lugeda XX saj. alguse hooneks.
~

on väike, kaheosaline. Esiväljakut Umbri tseb lihtsa pla.-

neeringuga vabaku.jul.ine pu.istu,

võrd~emisi

tiheda istu tueviisi

ga. Pargi tagaosa moodustab aga peahoonega üheealine, veel

XVIII saj. pärinev lihtne regulaarne park, mille alledesiisteemidest säilunud vaid vähesed fragmendid. Siin kasutati pU.gatavaid pärni, teedesüsteem moodustas nelinlll"kseid väljakuid.
Hiljem on iileaeisnud pargipuid asendatud vabalt paigo.tatud iik\

sikpu.u.dega vÕi p!ludegruppid ga. On ebarahu.J.a.avas seisundis,

osalt metsistunud.

KUlastatud viimati l973.a.,

i~dista~d

197l.a.

