105. VODJA mõis (Wodja).
Paide

aatlimõis.

lr/n, Alliku sovhoos ja Vodja 8-kl. kool (Peetri ldhel
kond).

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille kaasaegne kuju päri
neb kodanlikui perioodil teoatatud amberehitustest. Algne hoone,
mis kaasaegses ehituses võrdlemisi hästi jälgitav. koosnes ka
hest eri perioodidel paatitatud osast. Vanem osa oli barokkehitus XVIII saj. II poole lõpust, rajatud ühekoz·d sena, sokli.korrusega ning mansardkorrusega kõrge murd-poolkelpkatuse all. Seejuures hoone esifassaadil keskteljal paiknea kolme akna laiuselt
madal pealisehitus, mille kolmnurkviilu katus asus põhikorpuse
katusega samal tasandil. Hoone omas kitsaid, kõrgeid, kuueruu.dulis1 aknaid põhikorrusel ning pea ruudukujulisi manaardkorrusel
ja väljaehitasel, kusjuures põhikorrQse aknaid ääristssid lamedad krohviäärised ( säilunud ja korratud ka hilisematel juurdeehi
tuatel), manaardaknaid raamisid aga puidust voluutmotiiviga äär1
eed. Hoone esifassaadi keskteljel paiknev

pe~s

kujutab endast

aga suurejoonelist barokkust mõningate varaklassitsismile alamineku twmustega. Laia, kahepoolege. ukse tahvlid on jaota"tud ka
heks pinnaks, kusjuures mõlemi pinna kohal on profileeringuga
i).a hammaslõikega karniis. U rse tahvldise alwnise osa moodustab
eendu.v, rihveldatu.d pind, ukse ülaoea tahvli t .kujund ab ring. Ukse kohal paiknev valgmik on lahendatud kõrge kaarega aegmantakna
.
no, mis toetab profileeritud vahekarniisile. Viimane jätkub seinapinnal kahel pool ukseava ning teda toetavad kaks joonia stiili

~ustega

kõrge pjedestaaliga pilastrit. Valgmiku kohal paik

neb krepitud karniisidele toetuv

pro~ileeritud

voluut~rontoon.

Kõik kirjeldata on teostatud puidust ning paigutatud nelinurkae
konstruktaioonina seina kivipinda, mis tema Umber omab reljeefse
rusteeringu. ViimDne palj and us laia lahtise palkoni lammutamise
järel 1968.a. Kas rusteering kattis

ko~ esi~assaadi,

ei ole
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esialgsel vaatlusel määratav. Algse hoone

seinapind~

liigendavad

veel põhikorruse akende all paiknevad la.medad, ümardatud nu.rkü-

.

ga horisontaale ed pinnad. Hoone nurgad on lahendatud hambuva
rustikkvaadr iga, milline motiiv korratud ka hilisemates ehitusjexkudes, s.h. ka kodanlikul perioodil algsele hoonele täiskor-

ruseks ehitatud II korrusel.
Ilmselt XIX saj. II poole keskel on hoonet laiendatud puemaJ.e tiivale risti risa.liithoon e ehitamisega. See rajati kahekor
ruselisena, nii esi- kui ka tagafassaadi s kergelt eenduvana,
kõrg'e viilkatusega , mille hari ü.le tab vana hoone katuseharj a.
Hoone aknad kujundati põhikorpuse akendega analoogseten a ( stUU'Us
seinapinna liigensus jms.). Põhikorpuse katase murrujoonel kulges viilukarniis , mis kaasajal likvideeritu d, esineb ainult kre_,
pi tult. Prof'ileering uga on ka kolmnurkviil u räästakarn1i s. Viilus paiknenud algne ilmaraken on kaasaegse! hoonel muudetud segmentaknaks, katusel S-kivikate asendatud plekk- ja eterniitkattega. Kvaadri te ga on analoogselt vanale ehitusele lahendatud ka
uue osa nurgad. So.klikorruse akendel on lamedad kaaravad. Ilmselt omaette ehitusperioo di tähistab ka pe·u.ksel

ehitatud lah-

tine palkon esifassaadis , mis võib pärineda XIX saj. keskelt.
Pelkonist on säilunud tän:: seks lai terrass, rui.llel t laskub astme
lise äärisega lal kiviteepp. Terrass omab teravkaareli ste akende
ga sokli.

Kirjeldatud hoonet on IDiendatud veel hiljemgi. Tema vasakule tiivale on paatitatud väike [hekordne ilmetu juurdeehitus
hoone pooleltlaius elt, kaetud ahepoolse kaldega katusega, nurgad
lahcud atud ha.mbuva rustik-kvaad riga. Hoone paremale t1ivale on
aga paatitatud tõenäoliselt XX saj.

gul endise vanema hoone

rekonstrueer imisega kahekordne eraldiseisev kivihoone, mis paikneb risti peahoone põhikorpuse peateljega, on temaga ühendatud
vahekäigu.ga. Ehitus omab lameda viilkatuse, mis veel D saj. al-
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gases oli S-kivi kattega poolkelpkatas. Kaasaegne katus on
laiade karniisideta räästastega, :mille viimased sarikapaarid
ja pennid avatud,. sarikajalad kujlUldatud. Hoone korru.eeid eral
d ab horieon·l;aalne lai vahevöö, nurgad on lahendatud rl.lsteeritud nurgaliseenidena,. Kl.luerl.lu.dulisi keskmise suarusega aknaid
raamib lame krohviääris. Ilmeel t paiknesid sellee hoones mitmesu.gased majapidamisruumid.
Kogu kirjeldatud hoonekompleksi kasutatakse

kool~ajana,.

on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on mõisas pa.lju, paiknevad võrdlemisi ansambl111selt, vähemalt moodustavad kindlaid

f~tsionaalseid

gruppe

pargi äärtel ja taga. Olulisemad on:
su.vema~

( ''Kav?).eride maja"?) esiväljaku kü.ljel, oma peatass

-

diga, milleks on hoone otsafassaad, avatud väljakale. Hoone on
ühekordne puitehitus, mis paikneb kõrgel paekivist krohvitad
soklikorrusel. Omab ruume ka lakakorrusel. Ehitust katab väga
laiade, eriti otaafassaadil eenduvate räästastega kõrge viillt:a:tus, kattel-;:s kausajal etcrniit. Otaai'assaadi eenduvat räästc..st kannuvad konsoolid, .mis nagu ka. rä.llsta.s, kaunistatud
aZl.lUXse rikkaliku. pni tpi·tsiga. Viimane lahenda ·ud eklektilises
laad.:.s. Hoone nargad lahc.ndatlld nurgapilaatreid meenutava
l~~distusega,

seinad vooderdatud horisontaallaudistu sega. Põhi

korruse pea ruudukujl.tlised 6-ruudulised aknad on ääris·tatud pr
fileeringuga piirdelaudadega. Viilus on aga kru1el pool nelinurkset viiluakent väikesed, kõrge kaarega kaetud lakaaknad,
mdllede piirdelauad

ka~istatud

puitpitsiga.

puittrepp, mis moodustab lahtise rõdu

Põh1korr~sele

otsnf~sscadis

vii

peauAse ee

Hoone ehitusaeg dateeritud raidkiviga: R.v.Toll. 1873. Ehitus

on stiililt historitsistlik, kasutusal korterü1a,. rahuldavas
seisundis.
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saj. I poolel rajatud

krohvi tud eeintega pae.kiviaidast, millele

ii.masel sajandivahe-

i·t-kuivati koosneb vaneme.et, ilmselt

tusel liidetud otsal. e sama lai, ku.id kahekordne, lõbu tud maakivist ja paekivist (ukse- ja aknaavad hambuva ladumiaviisiga)
kuivati. Vana ja u.u.e hoone katu.sed samal kõrgusel, ühel poolkelp, teisel viilkatue, esimesel lihtne räästakarniis, teisel
lai, kujundatud sarikajalgadega karniisita plekk-kattega katus.

Aida aknad väikesed, pea ruudukujul1sed, kuivatil suured ja
horisontealaed 8-ru.uduga, lameda kaarega sillusega kaetud aknad
idal peolviilu all lai vahevöö, nurgad ruateeritud nurgaliseenidena. Kui vatil lai tma tu. puhaevuuk müüri tis.
Viinavabrik koosneb kahest suu.rest liidetud kaheko:rdsest korpusest, milledele liidetud veel vi:i.iksemaid, madal.aid ehi tu.sosi.
Ehitatud paekivist ja kaetud kõrgete, S-kivikattega viilkatustega, osalt algselt poolkelpkatustega.

Roon~ te

mitmes etapis

ehitamist ja rekonstrueerimist tähistavsd tiigi kaljel paiknev
kõrged, läbi kahe korruse tõusvad teravkaarelised pseudogooti
cltnad, teised aknad on nelinurtsed. Kahest korstnest alles üks

väga kõrge

ko~üten,

mille kõrge alaosa neljutahuline, kõrgem

koonuc.,i as. Hoone [Jõhikorgilsed või vai
ke~kelt,

p~xineda

XIX saj. II poole

kaasajal varisemas.

v.~.itscjarngja (?)

viinr..vabriktl lähedusen on kõ.ree, krohvitu.d

acintega ü.heko.cdne {luC ~ivihoone, mis omab ..;:õi·t;e soklikorruse

ning lakatu e hoone otatel. Hoone esifassaadia paikneva peaukseni tõuseb kõrge pui ttrcpp, u se ees lal!tj.ne pui trõdu. Ehi tu st
katab karniisideta, kitsaste rää.stastega pcolkelpkatus, kaas-

ajal ka·ttelce o aliöel·t eter.niit, osalt le.ast.

lli:nad on põhikor-

rUf)EÜ kitsad, k.uu.eruu.(llllised, peolviilus ago. pea nelinurksed.

-hi tu

võib pärineda XI

euj. I poolest.
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~rdölisteme.ja

(?) on eelmisega semelaa.dne ja samaealine

~ihtne

ühekordne madal. paekivi ehi tu s.
!9l5J4.s_!em§.j a-:m.aJ andush?.P..!!! (?), mille algne :ftmktsioon hilisemate täienduste tõttu raskelt määratav. On eelmistega samalaad
ne ja -ealine k1vihoone. Majandusruumide poolel oli algselt
suur kõrge kaexega avaga ulualune, hiljem täis laotud. Kitsast
räästastega kõrge poolkelpkatus kaetud kaasaja laastukattega.
I,au.d co. moodustavad suure nelinllrksol t rühmi ta tud kiviehit

tee

hoonetegrupi, JTJ111est osa ehitusi varisenud, osa kaasajal tugevalt re onatrueeritud, osult aga lähedased algsele ilmele. fihe

põhihoonetest moodustab krohVitud paekivisaintega kompaktne
eh i tu s, mis kaetu.d ki teaste korniioi ta rää.ste.stega poolkelpka-

tuse ga. Pärineb, nagu ülalkirjeldatud clamaä., ilmselt XIX saj.
I poolest -või sajandi keskelt.

Hoonetegrupis ka üks

cbihoon~,

mis ehitatud lõbu u.d maa-

kivideat, kaetud lameda, laiade räästastega

viilk~t~sega.

uur

ukseava ääristatud paekiviplaatidega he.mbu·v<:.l t ja kaetu.d lam.ed
kt~.sraillusega.

Bhi·Lus p ärine~ il.moel t XIX saj.

lõpust.

Park on võrdlemisi eau.r ( 4 ha) ning kaheosaline. Vanem osa oli

kujundatud selgepiirilisas regulaarsea stiilis, mis tänapäevani säilunud veel jälgitavute fragmentidena. Selle, regulaarse

pargi esiosa moodustab nelinurkne välJak, mille keskel ringtee.
Välj ak-u.le pääseb läbi peavär a a pargi peatelj el ning killgvära-

7u( te), a1ille ...:ii alles värav

k~vulerJ.demaja

kõrval.. Peahoone

ta &küljel jätkub .l'eguluru.,ne aed, mida kesk·celJel poolitab tee.
Sellega pm·alleelsed

eed ning nendega ristuvad teed moodusta-

vad selle pargiosa keskel 4 võrdseks ru.uduka j aotatu.d ruudukllju
lise välja, mille peclloonepoolsed .ru.lldud on kõrgemas tasapinnas, järgmised astme võrra

m~dalamal.

Neid välju lõpetab taas

-

b
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'
aste, millele järgneb ru.udukuju.l.i.!le tiik. See on keskteljel paik

ncvu kanaliga tihendatud suurema, kogu. pargi laj.use ovaaiae tiigiga, .mille teisel kald ru. paikneb juba viinavabri.kli: ja rida teisi majandushooneid. Kirj el.datud

ke~.::kse

sUs·iieemi äärtel on ka

te:i.si reL,TLtlaarse stisteend ga tej_d ja puud eridu, kuid kesl'"..ne välj aku te oü.steem oli algselt puude ta. ll 1.me "'·atud park rajati tõenäo-

lisel t peale peahoone valmimist XlUII saj. lõpu.li:s. XIX saj. II
poolel parki laiendati maanteepoolsel küljel lihtsa vabakujulise pargiga ning alleedega maanteed el.

Samo~

ajal täiendati vaba

pc.:'.igutusega gruppiciega ka vanemat, regulaarse l; parkit eell:õi e

esivä.lja.lcu äärealadel .. Koos traditsiooniliste vahtratega ja

sa:::1.rega lisatj. siia arvllkal t kuu.ski,

tammi.
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Pargi peavärav mooiuatab kaks kõrget murtud pinda, mis jätavad keskele leia värava :va. Ka eei:o. te s on kummalgi küljel
jclgväravad, mille avad kaetud lameda kaarega. Maantee ja vära-

va

sisekaljel~

pööratud pindu liigendavad laiad pilaatrid, nen-

de vahele jäävad murtud seinapinnad on aga rusteeritud. Väravaseinad on ülal. lõpetatud laiade profileeri tu.d karniisidega ja

ka usega, mille all kulgeb
~lgvärava

itaas vöö.

moodustavad kaks maasiivset kõrget neljatabulis t

kivitulpa, mille pinnad rus eeritud. Iga tulba kolmel küljel
pilastrid, mis toet vad laia.

ugevalt eendu at ka ustatud plaa-

ti. See omab jpulise p:rofileering uga karniisi, mida algselt on
dekoreeri.n.ud omapä.I·aae kujaga hammaslõige ( säilu.nud osaliselt).
Karniisi all profileerita d vöö. Nende vahele jääv pilastri pind
on

liigendat~A.d

siiva.ri . .vad ega.

aini tud väz·avad võivad pärineda

XVIII saj. lõpust, on halvas seisundis. Park seevastu esi- ja
keskosas rahuld avas seisundis.

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1964. ja 1969.a.
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