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31. KAUTJALA mõis (Kautel). Linnamõis. 

Sommerlingi ~n, Vaida ~ovhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on ühekordne kivihoone, kaetud kelpkatusega, millel 

katteks kaasajal vormikivi. Katus omab eenduvaid profileeri

tud räästakarniise, mille all kulgeb kitsas vahevöö. Hoone 

aknad asetsevad reeglipäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures 

üksikuid puuduvaid asendavad petikaknad. Äärmiste akende vahe 

on teistest pisut laiem. Seejuures on aknad suured, kõrged, 

6-ruudulised. Avad on raamitud esi- ja otsafassaadides lame

date krohviääristega. Esifassaadi äärmiste akende kohal on 

väikesed kolmnurkfrontoonid, samalaadne on ka esifassaadi 

keskteljel paikneva peaukse koht&. Ukse tahveldds on kolmeosa

line, kusjuures alumist välja eraldab teistest profileeritud 

vahekarniis. Samuti on profileeringuga karniis valgmiku all. 

Väljade tahvlid on kujundatud rombidega, alumised tahvlid aga 

omavad rihveldatud pindu. Valgmik omab stiilse klassiteistli

kus laadis ruudustiku, kus trapetsikujuline laternakoht. Ukse 

ees podest ning laskuv kitsas kivitrepp, ääristatud astmeli

sel t laskuva paekiviäärise ga. Hoone tagafassaadis akende reas 

esineb ka ebakorrapärasust, puuduvad krohviäärised. 

Hoone on seega klassitsistlikus stiilis ehitus, tõenäoli

selt siiski XIX saj. II poole lõpust. Ta on kasutusel korteri

tena ning rahuld avas seisund is. 

Kõrvalhooneid on väikeses mõisas arvukalt, sauvad suhteliselt 

hajali, ansamblit moodustamata. Tähtsamad on: 

Laut - suur maakivist ehitus, mille kivide vahed laialt krohvi 

tud. Kaetud kõrge viilkatusega, millel laudviilud ja kaasaegne 

eterniitkate. Aknad ja uksed on kõik lamedate kaartega, aknad 

seejuures on suured, 12-ruudulised, reeglipärases reas. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Ait-kuivati on krohvimata lõhutud maakiviplokkidest laotud 

massiivne ehitus, millel akende avade külgedel kasutatud ka . 
tellist. Avad lameäa kaarega. Katus on puitviiludega viilka-

tus, katteks kaasajal eterniit. Hoone võib pärineda XX saj. 

algusest. 

Kelder koos mingi majandushoonega on pooleldi maapealsed pae

ja maakivist ehitused, mis kaetud kõrgete viilkatustega, oma

vad laudviile ja kaasaegseid eterniitkatuseid. Kelder võib 

pärineda ~eel XIX saj. lõpust, teine hoone aga sajandivahetu

sel t. 

Rehi on suur lõhutud maakivist hoone, krohvikatteta. Hoone 

omab kaasajal eternii tkattega viilkatuse. Võib pärineda viima

sest saj andivahetuse st. 

Töölistemaj.@: on ühekordne puithoone, mis kaetud viilkatusega, 

katteks eterniit. Omab laiu üleulatuvaid räästaid, millel sa

rikajalad kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid otsvii

ludes avatud. Viilud vooderdatud püstlaudadega, millised seina 

joonel lõpetatud puitpitsina. Aknad ja uksed ääristatud pro

fiiliga piirdelaudadega. Seinte püstvooder on hilisem. Hoone 

võib pärineda sajandivahetuselt. 

Park on väike, kuid kaheosaline. Peahoone ees on väike regu

laarne haljasala, mida läbib peahoone peauksele suunatud kesk

tee. Selle lõpetab väga põline pärn. Hoone taga on aga erilise 

kujunduseta lihtne lehtpuupuistu, kus domineerivad vaher, saar 

kontrasti loovad üksikud kased ja kuused. Peahoone läheduses 

laotud dekoratiivse lõimise ja kujuga maakividest väike kivi-

kangur, mis kroonitud seenekujulise kiviga. Park on noorem, 

viimasest sajandivahetusest. On rahuldavas seisundis. 

Külastatud ja pildistatud 1974.a. 
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Kau tj ala mõis. 

Peahoone esikülg. 

Kau tj ala mõis. 

Peahoone tagakül g. 


