
104. VIISUmõis (Vieso). RüUtlimõis. 

Paide k/n, Alliku. sovhoos (Peetri kihelkond). 

puit
Peahoone on hävinud. Oli tõenäoliselt keskmise suurusega hoone. 

Kõrvalhooneid väga rikkalikult, osaneist suhteliselt väheste 

ümberehituste jälgedega, asuvad reeglipäraste gruppidena pargi 

Qmbruses. Osa aga ka hajali põl@udel. Olulisemad on: 

Valitsejamaja (?) on põhiosas kahekordne kivihoone, mis kaetud 

eterniitkattega murdkelpkatusega. Hoone oli algselt ilmselt ahe 

kordne, mida ~istab akende sobimat~s korrustel. Hoone omab 

lihtsaid laudkarniise, otsafassaadil poolviilu all astmeline 

karniis, poolviil laudadest. Hoone nurgad kujundatud laiade ru 

teeritud liseenidega, liseenid äär1stavad ka hoone keskosas II 

korruse rõdu ust, mis toetub neljatahulistel kaasaegsetel tulp 

del. Veel 1964.a. olid rõdu.sambad kõrge neljatahulise sokli ja 

ülaosas samasuguse laiendatlld sambaga, mis säilu.nwl veel rõdu 

all seinapinnal poolsam.mastena. Alakorruse aknad on su.ured, ku.ll.! 

ruu.dlll.l.sed, samasugtlsed on ü.lakorruse aknad, need vaia väikse

mad. 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, ahe

kordne 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 

reeglipäraste vahedega, on raamitud ~edate krohviääristega. 

Hoone võib olla XIX saj. lõpu ehi t~s. 

Kuivati on paekivist ehitus, mida katab räästakarn11sideta 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 neljatanulina telliskivikora~ 

ten. On ilmselt XIX saj. lõpu ehitus. 

Viinavabrik on kõrge krohvitud seintaga paekivihoane, mille kahe 

kordsale põhikorpusele liidetud teisi sateliitehitusi. 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 nelja

tabulina osa lõpeb karniisi ja hammaslõike ga. tllaosa aga on 8-ta 

huline ning omab pro:flleeritud vahe- ja äärekarniise .. Hoone ilm

selt XIX saj. II poole keskelt ehitus. 

Laudad moodustavad ulatuslikult väljaarendatud hooneteriihma,kus 

laud ad on pikad paeki vist, krohvi tud seinte ga kivihooned, mis 

kaetud kaasaegsete eterniitkatetega viilkatustega. Hooned moodus 

tavad nelinurksaid majaddushoove. On tõenäoliselt XIX saj. II 

poole ehi tu s ed. 

Ait (?) on krohvi tud seintaga kivihoona, mida katab lame, ee.ndu--
vate rääatagtega viilkat~s. Tema sarikajalad ja viiludea avatud 

viimased earikapag:rid kunstipäraselt kujundatud. Võib olla XIX 

saj. ~õpuvaerandi hoone. 

Kõrts (?) Peet-ri suu.nas ku.t.geval. maanteel on massiivne krohvi tud 

seintega paekiviehitus, mida katab laastakattaga kõrge poolkelp

katus, .milles säilunu.d unkaava ( aJ.gne kate ilmselt õlg). Hoone 

aknad jt. avad ääriststud laiade krohviääristega. Seejuures ak

nad pea ruudukujulised, poolviilu.s segmentaken. adaJ.a kaarega or 

ka lai u.ks tal.li. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest klassi t

sistlikust perioodist. Omab hilisema väikese paekivist kõrvalhoo. 

ne. kaetud viilkatusega. -
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Park mitmeosaline: peahoone taga aelgepiirilinEl, kuigi tugevalt . 
kahjuatatu.d, regulaarne pm·k paralleelsetest ja nendega. ristuva

test alleedesüsteemidoat, kus istuiusmaterjaliks pärn. lUudest 

võib järeldada, et aec regulaarne park rajati hiljomclt nx saj. 

algQses. Pargl teise osa moodustub suur ju avur esiväljak p a

hoonc ees, mida läbib risti tee. Väljak lõpeb tihedama puude

rühmnga sügavuses paiknevate tiikide ääres. Pargi seisund rahul-

d av. 

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