
91. BÖA mõis (Böal.). Bü.iitlimõis. 

Väätsa lr/n, 9.ma1 kolhoos ( 1nr1 k1helkond). 

Peahoone on ahekordne liigendatud paek1v1hoone, mille vanem 

osa teostatud varaklassitsistlikus laadis, tõenäoliselt XIX 

saj. alguses, uuem oaa liidetud tema tahakü.lj ele klilgrisaliidi 

na hiljem, ilmselt nx saj. II poole keskel ning lahendatud 

historitsistlikus stiilis. 

Vanem osa on keskmise su.ur11sega, ehitus, mida katab kaas

aegse kattaga osalt laast11ga, osalt plekk-kattega kõrge pool

kelpkatlls. Kat11s omab kitsaid rääataid eenduvate profileeritlld 

räästakarniisidega, ,mille all klll.geb hoone esi- ja tagafassaa

d il kitsas pro~ileeritud vahe~öö. Vahekarniis kulgeb ka otsa

fassaadis peolviilu a11, ku.hu avanevad lakatubade aknad. Põhi

korruse aknad riihmitatud ebareeglipäraselt, on kitsad, 6-ruudu

ga aknad. Ka peau.ks esifassaadis asub hoone :äeskteljel t nihllta

tWla paremale tiivale. Uks ise, kuigi p11rustat11d, on stiilne 

kahepoolega ja kõrge valgmiku.ga varaklassi tsistlik u.ks. U at 

poolitab ornamentidega vahesammas, ukse ptnnad jaotatud hori

sontaalselt väljadeks, k11s väga dekoratiivne on alumine väli, 

mis eraldatud iilemistest vahekarniisiga. Väli ääristat11d orna

mentidaga pilastritega, kujllndatud rihveldatlld pindadega, roset 

tidega, girlandidega jms. Lllkuailt vaasi.motiiviga. VaJ.gmiku all 

tiheda hammaslõikega karniia. Saalil on lagi kuj11ndatlld profi

leeri tud karniisidega ja :friisiga, mille atuk.kornament girlan

dide ga. Vöödega on jaotatud ka laepind, k11s esineb palmioksa 

motiiviga stllkki. Ka teine saali { söögisaal?) lagi omab karnii

se ning paalornamendiga Vöödega ruutudeks, rombideks ning rist

l:iiliku teke j ao tat11d pinnaliigenduse. On ka üks poolsammastega 

ääristatud siaeportaal saalide vahel. 
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Uus risaliithoone põhikorpuse tagakaljel paikneb kõrgel 

lihtsalt tahutud graniitplokkidest krohvimata eoklikorrusel, 

ida eraldab põhikorrusest lai vahe .. karniis. Hoonet katab 

samuti poolkelpkatus, mis kaasajal omab osalt plekk-, osalt 

laastu.katte. Katusel ka lihtne eenduv ja tagasihoidlikul.t pro

fileeritud räästakarniis, mis peolviilu all kitsa vahevööna. 

Pool viilu.s avanevad lakatoa aknad. So klikorruse aknad on raami

tud hambuvalt telliskiviäärisega, omavad lamedaid kaarsillu

seid. Põhikorruse aknad on kõrged, külgedelt raamitud lamedate 

krohviäärietega, aknalaud aga eenduva telliaraamiga, akna tila

osa laiema, kaarja,kUlgedelt pikendatud ehisfrontoonina, milles 

lu.kukivi. 

Hoone on meha jäetud, lagunemas. 

Kõrvalhooneid alles vähesel t, asuvad ümber pargi, enamlls vare

meis. Tähtsamad on: 

Ait-kuivati on pikk krohvitud saintega paekivihoone, mida ka

tab viilka tu s, kaasajal katteks eternii t. Hoone krohvipind on 

muudetud tttäkkimisegau ebatasaseks, viimistletlld tumedaks, mis 

võimaldab eriti tõsta laiu valgendatud nurgaliseene ning avade 

laiu krohviääriseid. 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 tu vad kahele mad alale, kuid tü aed al e nelj atahulisele tulbale 

Kuivati on aita ehitatud hiljem, omades kõrge ealeda neljatabu

lisa karniisidega telliskorstna. Algne hoone võib pärineda pea

hoonega samast perioodist. 

Laut on pikk, krohvimata seintaga lihtsalt tahutud maakividest 

plokkideat laotud müüridega hoone, mida kmiab laudviiludega 

kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit. Aknad on suh elisel 

suured, ruudukujulised, 16-ruudulised. On ilmselt XIX saj\ lõpu 
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või saj andi vahetuse ehitus. 

Tööliselamu (?) on massiivne krobvitud seintaga paekiyihoone, 

mis kaetud laaatukattega kõrge poolkelpkatusega. Hoonel liht

sad puidust räästakarniisid ning vahevöö poolvillu all. Aknad 

väLkesed, asuvad madalal. Hoone ilmselt peahoonega Uheealine. 

On varisemas. 

Park on võrdlemisi suur. Et mõisasQdamik asub kõrgendikul, 

siis avamaaetikus teda hästi markeeriv. Rajatud väga heataseme 

lises vabakujunduslikus stiilis, mida nx saj. lõpupoolel pid e 
valt noorendatud. Lahendusalt kol.meosaline. Esimese moodustab 
ovaa.lse kujuga ringväl.j ak peahoone ees, mida ääristab tihe puu 

deekraan (palju kasutatud tammi), isol.eerimaks peahoonet maj an 

dushoonetest. Pargi teise osa moodustab ebakorrapärane, reljee 
fil asuv väl.j ak peahoone tagak:Uljel., kuhu lõikub uus juurdeehi 

tus, siin, pargi äärel asub väike kõrgendik, kuhu kuhjatud 

väikest ringi ääristama dekoratiivsaid maakive. Siit avanes 

vaade nai Reapalu suunast saabuvale sissesõiduteele kui ka 
peahoonele. Lähedusea asub ka veskikivist kujundatud graniit

laud. Pargi kolmanda osa moodustab väga tihe, kõrgete dekora

tiivpõõsastega veelgi rohkem suletu.maks muudetud puistu, mis 
vabakujulise teedevõrgu.ga seotud 2 väljakut. Puistu kontrast

setest liikidest nii kujult kui värvilt: kased, kuused, siberi 
nulud, pärnad jms. Suhteliselt suur on okaspuude osakaal, mis 

annavad pargile roaaetikus vabelduva sil.ueti. Park hal.vas seis 
die, risustatud, ulatualikult metsistwnud, osalt ka hävitatud. 

Külastatud ja pildietatud 197l.a. 
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