;:;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:
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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.

