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109. öõTLA mõis (Oethel). Rüütlimõis. 
' 

Esna k/n, kolhoos "Oktoober" (Peetri k1helkond). 

Peahoone on sQurem massiivsete proportsioonidega kahekordne ki

vihooaa. mis .kaotud kõrge kelpkatusega. Osa katust säilunud 

S-k1 vi katte ga, enamus aga plekk- VÕi eternii tkattega. Omab pro

fileeri tud räästakarniisi ja kergelt e•nduva sok11. Hoone alami

se korruse aknad on Yäga kõrged, kuid kitsad, 8-ruudulised. Tei

se korruse aknad aga väiksemad, 6-ru.udu.lised, paiknedes alakor

ruse akende kohal, väljaarvatud hoo.ne vasakul tiival. kus ala

korrusel paikneb suurem kolmepoolega aken. See massiiv.ne ehitus 

pärineb tõenäolisel~ veel XVIII saj. lõpust, omades barokse üld

ilme. Temale on hiljem, tõenäoliselt XIX ,saj. II poolel rajatud 

vasakule tiivaJ.e kitsam ja .madalam kahekordne tiibehitus põhihoo 

ne pikend.usena. 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 kivi

trepp. 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, reeglipä

rases 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 kon

sooltalad, 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 varise

nud, 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 paekivihoo

ne, 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 päri

neda 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 kae

tud viilkatusega, kaasajal katteks laast. Keldri esifassaad 

laotud pae- ja maald. videst astmi kfrontoonile lähedaselt. Kahel 
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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 alledesiistee

midest säilunud vaid vähesed fragmendid. Siin kasutati pU.gata

vaid 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. 




