60. LAI !S:B a81s (Lai tz).

l11Ul~l1112Sia.

Tas al-a k/a, Baiba so"Yllooe ja Tabariiklik a. Ruiio-~ele
'Yisooni Saatelteek use B.aaiioj - Dl'.l ( iaai ld.llelkai ).
Pealloeme cm. suur ltaheltorb. e paeki'Yiho one, .Ulel kerp aokliltorrue ainc 118J1aariina "Yi.l3 aelli tatu lakaltorru e. D.1 ase torniä en ltolae- ja nelj aker4sei. Koae a
nica, ltuajaurea teaa ltola tassaali an

lU.ce.Diat
'Y~räselt

piSlliplaa-

plh1taesa ali-

4elta, U.lta aooiastab l:leo"Yitae aaaii. Bocme ae1aai e

:troll'Yilta t-

teta paeld."Yiat, aoltliltorr ue on kaetd la:t.aie paeplaati iega.
1Da1 tuat kat~e'Y IUU'ikelpk atlla on pleklt-lta ttep. BU.atakar :niieü
lai ai, aooclasta4 ea astaeliee l t ee:n4u't'a ehia'YiSG pro tU eeritai
kar:niiais t, aeia toeta"Yast lt1 taasteat lmicl t1lle4al t asetatai
ltonaool14 eat, •-aaltar. niiaia t nende all aine laiaat 'Yü.evööat lluaael~ilte all. Allaloopli~e karlliisi OII&.'Yai ka llooae
kalts torni. Äillal t hoo'Yitaea aa4ile liiietwl ltol.lleltor ue ja
neljatahu line torni aeeauta'Y hoeaeoaa o~ lihtsa _,t.. liee
rääatakar .niisi.
Hoone eaitaesaa iis oa lterplt eenchw lteskriaal .ii t, aia
aur4ltelpl tatuaee o-.b korisaata alee aelala ~rontoani. Se a
181ltava4 ltola lt1 tsaat tera'Ykaa relist akent, llilleat lteek•1ne
oaab kol.lmurlt viilu, äärmiaei aca tera'Yatip uliee ltii'Yriga
neljatahu lisi torniltesi , ~el tahkudel a~ti kol.nurlt' fiilud.. !or:nikeat e ja keskai ee akna vallal olev aoriaanta alne
frontooni pind an liigendatu d ristiltuju liete petikutec a. lilcrisal.iidi d puuduv ad, kuid seinapilm aa on vertiltaal ee vöa ca
kaks äärlliet altent eraldatud . .Alalad. on nii ala- kui alaltorruael sellee fassaadia altsteise kohal sarnased, horiaanta alselt
aga ri1hlli tatud nins ka erisuurus e ga. lW.lcr1sal 11 t14e aklla4 on
klSrged ja kitsamat kahepoole ga teravltaar elisei aknad, aille
11
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alaaia e osa aooda.ata"Yai 4 ruu ta., fllaoaa

aca

2 tera"Yaaart,

aille "Yahel nelika11r • .ü.:enclel on lai, 3irsu.lt la&e"Y abalm4 nina vtsrdleais1 la:l.ai, ea411'Ya4 pulltalt talautud a1maäär1ae4. Xeakr1sal114 11 ain& teaaat kahele poole

~lä"Yal

ak-

nad on ptshilaõttelia elt sama ku31UL4useea, m:l4 laieaai, neDie
alaosa ruwlastik oli alcselt tihe, l6-ruu4ul1ne , lllaosae
ruuduatik on lUpetatut nel3a teravkaareea ninc kolae aaarica.
l:a katusel oll "YI.iltesecl aans&'l"ti.aba ä tera"Ykaarelia ecl, eaa"Ya4 karpid kolmnurlttro ntoou, aUle p1Dnai 1111aiata. ,
ääriatav karn11s a1a kercelt prefileeritu i. Soklikorruae &t-

asa

on aelillurkael, kas ra.wlultu3ulia ei "Ye51 kitaall, kUreeel

pilwl • .ü:na:l.cl raaai"Yai laiad raiäplaa:t;1ie at äär1ae4, raaIlistus on diagonaaJne Dinc

~äga

tiheda ruaäuatikuca . Sokkel

on aeejrmrea alt la1ene"Y, toetades em:Le aaa! aaakivist laiale VUD4 aaad.Ue. Soklit katab lai kaUakilp aokl1karn11a .
Ea1faasaa41 keeltteljal paikD.eb auar eeakoda, JDille aokkel
põhihoonega aBilal kGrpael niae aaaa

~anduae,a.

:lesko4a

valgustav &i klileedel t auure4 teraYkaarelia ecl av al., llilleaae
asetatud kola liidetud tera"Ykaarel ist akent, kesk•i»e kGrce,
kahepoolega, äära1se4

a&dala~~aä,

ü.he poolega• .Almaii eral-

davad "Yahesambad.. Raamistus on diaconaalse tiheda ruuiust1ku.
ca, teravkaare all aga &ootipäraate teravkaartse a raaaiteca.
Esim esiktlljel on lai ja ka ltlJrge portaaliava profileeritu i
paleat1k:uaa. Esiku seinu toetavad eaikiiljel nurkadel asU811sei kontraforsid . Bende kohal on nelinurkaed tor.nikesed,
aillel kaarpetikute ca li1cend.atud ltiUCPilmad ning U.lal kolanurkv11lud. Torn1kes1 ltspetavad neljatahulis ed torn1k11"Yr1i .
Esiku laepealne on rõduks, millel rinnatis nel1ks11rude ga.
Esiku portaali eest laekub alt laienev, kontraforsai da sokli
te ga ääristatud kõrge kivi trepp.
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Hoone maanteele saunatud otsafassaad on liigendatud
hoone keskteljelt kuni tagafassaadini eenduva poolega. Selle
fassaadi aknad kordavad esifassaadi külgrisaliitide aknaid,
esinevad ka mõned teravkaarelisad petikaknad.
Hoone tagafassaad on lahendatud paremal tiival tugevalt
eenduva külgrisaliidiga, vasakal nurgal aga jõulise 8-tahulise ja 3-kordse flankeeruva nurgatorniga. Torni ja külgrisaliidi vahelise seinapinna ees on esimese korruse kõrgusel lahtine 5 avaga kaaristu, .mille teravkaared toetuvad saledatele graniitsammastele, nurkades poolsammastele. Sambad
on ümarad, kuid omavad neljatahulisi pjedestaale. Samuti on
ruadukujulised kapiteelid, millele amarlõikeline sammas läheb üle sajuvalt, vahekarniisidega. Sammaste vahel soklikarniisile toetuv rinnatis, mis kajundatad teravkaareliste
av ad ega ja poolsa.mäakestega. Kaaristu on laotud telliste st,
kaarte kandades on kolmiksiirpetikud. Kaarista t ääristab
ülal lai konsoolilaadse hammaslõikega karniis. Kaaristu on
kaetud pealt raud tal ad el lae ga, .mis moodustab teisel korrusel
lahtise rõd·u. Selle algne rinnatis kordas esifassaadi rõdu
rinnatist (neliksiirudega), mis aga ei ole säilunud. Alles
on vaid rinaatise nelj atahulised karniisidega ja. plaadiga
kaetud vahetulbad. Põhikorpuse seina kaaristll taga läbi kahe
korruse toetavad kitsad kontraforsid, mis lõpetatlld teise
korrllse akende kõrgllsel väikeste kolmnurkviillldega. Nurgatornis on aknad üle tahu, s.o. otsafassaadi, tagafassaadi ja
rõdllle saunatud tahkudel, kllsjuures aknad kordavad esifassaadi külgrisaliitide aknaid. Samalaadaed on ka tagafassaadi
teise korruse ning külgrisaliidi aknad. Kaaristll all asu.vad
aga kolm suurt kolmepoolega uks-akent, mille teravkaare alune
osa täidetu.d su.urejoonelise gooti m.otiivistikuga raamistusega.
Jl
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( ter avkaared, roo s aken, neliksiirud) • Manaardi aknad kordavad

esi~a

tagafassaadi akende vorme, sama ka soklikorruse

aknad. Torni lõpetab laial eenduval karniisil, mis kordab
hoone räästakarniisi, rinnatis, mis kreneleeritud. ·
Hoone teist otsafassaadi on õigem nimetada hoovifaasaadiks, sest siin paikneb kõrge müüriga piiratud sisehoov hoone pikendusena. See fassaad on liigendatud tagafassaadi
flankeeruva nurgatorniga ning teisel äärel kolmekordse nelinurkse lihtsama kujundusega ehitusega, mis võib pärineda
hoone ehi tlllltööde lõpuperioodist ning ta rajati maj andusruumideks. Algselt oli see ehitusosa kahekorruseline, tema kohal omab hoone põhikorpus väikese horisontaalse, kreneleeritud frontooni, mis ääristatud kahe tornikesega. Nende vormid
on sarnased esifassaadi esikutornikesega. Kirjeldatud kahekordeele ehitusosale on hiljem peale ehitatud kolmas korrus,
lihtsa astmelise räästakarniisiga, mis varjab algse otsafassaadi ülao sa. Väljaehituse aknad on vpksemad teravkaarelised, kuid samuti raamitud eenduvate ääristega. Tagafassaadi
nurgatorni ja kirjeldatud eenduva ehi tusoaa vahel seinapind
on otaafassaadis tugevalt

ee~~a

taandatud, kuid siit tõu-

seb hoone kohale nelinurkne torn, millel viis korrust, eelviimane neist akendeta. Hoone katuse kohal kõrgQVai viiendal
korrusel on otsafassaadidale suunatud tahkudes kolm kitsast
teravkaarelist ak:ent, esi- ja tagafassaadidela suunatud tahkudel aga üks teravka.araken. Torni eenduv ja lai karniis kordab hoone räästakarniise. Torni lõpetavad nurkadel 4 väikest
neljatabulist tornikest, millel vahekarniiside ja nelinurkaeta petikutega liigendatud tahud ning laiemalt horisontaalselt karniisilt tõusev neljatabulina terav . tornikiiver. Hoonega liidetud sisehoov on piiratud kõrge paekivimüüriga, mis

,

- 5 .mis samu.ti ltrohvimata. Jliiüril on karniis madalal vundaraeniil
nin& karniis U.laääre katteplaatid e all. Kü.iiril on välisnurkadel saledad Diürist kõrgellad ü.llartornid, .millel eenduva,
kuid kfeneleeriaa ta riDnatis U.laäärtel. Mõned aknad on kitsaste laskepilwie taolised. Hoone esi:fassaadil on dUri ja
hoone liitekohal tugevalt eenduv viietab.u.line torn, ais aü.firist vaid vähe kõrgeil. forn omab ta&afassaad1 nurcatorniga
sarnase kujunduse ( ehisvöö, karlliis ja ltreneleering ). Tornil
on mõned lladalal. asuvad kitsad laskepilusid meenutavad aknad.
Torni kõrval. paikneb llliiitris kaks ust: jalgvärav on väike,
teravkaareli ne; hobuvärav aga lai ninc kaetud ltõrce iilaarkaarega. Mõlemil väraval. on eendu"f ääris.
Hoovilliiü.ri siseküljel on aaj andushooneid , llis oaavad
aknaid tagafassaadi suunas. Need on ruudu.ku.jlllie ed, tiheda
diagonaalse raamistu.sega . Aknad on asetatud paari ti. Enamik
akna1st on hilisemad.
Seega on Laitee mõisa peahoone suurejooneli ne historitsistliku.s stiilis ehitus, väljapeetud pseu.dogootik as. Hoone
pärineb 189o-1892. aastast. Ehitust kasutatakse adainistratiiv- ja elu.ruwnidena , ta on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d on arvukalt, hoonei paikne"fad peahoonest sõltumatu.l t pargi limber. Seejuures ehi tu.sed on valdavalt "fäiltesed,
ilmetud, enamuses kas ü.mber ehitatud või ka vare.meis. Olulisemad on:

A!! -

krohvitu.d paekivihoone , mis algselt oli kaetud pool-

kelpkatusega , ais omas karniisi poolviilu kelbakolmnur ga all.
Niiiid on ehitusel laastukatteg a ja iileulatuvate räästastega
viilkatus. Aida uksed on suured ja vooderdatud ruu.tkalasaba mustris laudistusega . Otsafassaadi s kõrge ukse all ramp.
Võib olla XIX saj. keskpaiga ehitus.
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-Tall

on krohvi tud paekiviseinte ga ehitus, millel kaaaaj al

laudadest otsviilud ja eterniitkattega viilkatus. Uksed on

kalasabamustris vooderdusega. Hoone võib pärineda XIX saj.
lõpust.
~

on suu.r krohvikatteta maakivihoone, mis müüritud liht-

salt tahu tud graniidiplokkidest. Kõik avad ( u.ksed, aknad ja
tuulutu.savad) on ääristatud puhtalt tabutud paekiviplokkidega, aknad ja ukseavad seejWl.I'es ha.mbu.valt. Uksed ja aknad
omavad lamedaid kaari, seejuures põhikorruse aknad on suured
ruuduknjulised, 6-ru.uduga, lakakorrusel on uksed ka otsviiludes (2 kummalgi), mis ääristatud külgedel ja ülal 3 ümaraknaga. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel laialt üleulatuvad räästad, katteks kaasajal eterniit. Otsviilus viimane
sarikapaar ja penn on avatud. Hoone võib pärineda XX saj. algusest.
Kelder on

2/3

maapealne, laotud maa- ja paekivist krohvimata

müüridega ja kaetu.d laastukattega viilkatusega. Otsafassaadi s
lameda kaarsilluseca uks ja ü.maraken selle llohal. Ehi tu s
võib olla XIX saj. lõpuveerandist.
~on

vanem, krohvitud paekiviehitus, säilunu.d vaid osali-

selt. Hoone omab laudviile ja laastu.kattega viilkatu.st. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest.
Vana peahoone ase asub pargis madala kiinkana, millel alles
osa paekivisoklit ning mingiks majandusehituseks ümberehitatud mantelkorstna f4l ao sa.
Park on suurem, 9,1 ha, planeeringul t vabakujuline, kuigi
omab mõne alleefragmendi näol jälgi regulaareest kujundusest.
Peahoone asetseb pargi äärel, tema tagafassaadi kaaristu alt
,
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avaneb vaade avamaastikku.. Hoone ees on väike "Yälj ak, . teine
väljak asub pargi südamiku.s. Selle piirjoon on vabalt looklev.
Pargi tagakiiljal on väike tiigike. Vabalt paiknevad, eriliselt
t

riih.llitamata puud on kodumaised, kontrastsed: kask-kuusk,
saar-vaher, väheselt jalakaid. Valdavalt peahoonega samaeal.ised. Pargi seisund on rahuldav.
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