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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-
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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.
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