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94. PERILA mõis (Pergel). Rüütlimõis.
Pikavere k/n,

~~on
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Tasuj a" kolhoos (Harju-J aarli kihelkond).

hävinud, 1963.a. olid säilunud veel osa puitsei-

nu, tube ja mantelkorstnad, 1968.a. vaid väike kivist ühekordne juurdeehitus, krohvitud seinte, petik- ja harilike
akendega ning poolkelpkatusega.
Algne ehitus oli suurem ühekordne puithoone, mis kaetud
seintest kõrgema poolkelpkatusega. Viimane omas profileeritud
laudkarniise. Osa siseseinu oli laotud kivist. Aknad olid
väikesed ja kitsad, 6-ruudulised. Hoonet liigendasid tiibadelt madalad väljaehitused, neist kivist ehitus säilunud ja
eelpool kirjeldatud. Hoones oli üks massiivne mantelkorsten
ja teine väheldasem, mis liitis suitsulõõre. Ruumides leidus
riismeid rokokoodekooriga pottkiviahjudest.
Seega kuulus peahoone XVIII saj. II poole barokkhoonete
hulka.
Kõrvalhooneid omab mõis arvukait, selle piirkonna jaoks
erandlikult maakivist hooned, moodustavad funktsionaalseid
gruppe. Olulisemad on:
Valitsejamaja on kahekorruseline võrdlemisi suur ehitus, mill
alakorrus (vanem) on krohvi tud maakivid est, ülakorrus (uuem)
on puidust. Alakorruse aknad on kitsad ja 6-ruudulised, ülakorruse aknad seevastu on suured, 4-ruudulised ning nad ei
asu alati alakorruse akende ga kohakuti. Korrapärane on ainult
esifassaadi lahendus. Hoonet katab üleulatuvate räästastega
lame viilkatus, katteks laast. Katuse viilus viimane sarikapaar ja penn on lahtine, sarikajalad on kõik kujundatud, samu
ti sarikaid viiludes toetavate kensooltalade otsad, mida toetavad profileeringuga kujundatud tugikäpad. Teise korruse
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puitosa on vooderdatud kiviosa eraldavalt veelaualt kuni
aknalaudada joonel kulgeva profiiliga vahekarniisini püstvoodriga, kõrgemal kuni akende ülaosas paiknevate simssideni
- rõhtvoodriga, edasi kuni räästani ja viiludel taas püstlau.distusega, kusjuures laudad e alaserv on pui tpi tsina. Nurgad on kujundatud kitsaste, pilastreid meenutavata kattelaudadega. Eklektiline on ka akende ääriste kujundus: aknaid
äär1stavad piirdelauad lõikavad vahekarniisi ja lõpevad selle
all konsoolilaadselt. Voluudilaadsed konsoolid on ka ülal,
toetamaks laia, profileeritud simsai akna kohal. Algselt omas
hoone esifassaadis paremal tiival suure kahekordse klaasitud
puitpalkoni madala viilkatuse all, mis pole säilunud. Hävinud
on ka hoone katust krooninud kõrged telliskivikorstnad, mis
ülaosas olid laiendatud, kaetud viilkatusega ning suitsuavad
kujundatud kreneleeringut meenutava süsteemiga.
Seega võib valitsejamaja lugeda algselt XIX saj. keskpaiga ehituseks, millele XIX saj. lõpul püstitati ilmselt
11

Suvemõisa11 funktsioonides historitsistlikus stiilis pealeehi

tu s.
Viinaköök on suur ja liigendatud lõhutud maakividest ehitus,
krohvikatteta, mille massiivne põhikorpus on kahekordne, kaetud laastukattega viilkatusega (osalt varisenud). Katuse rääs
tad otsviiludes üleulatuvad, külgfassaadides aga laiad profileeritud puitkarniisidega. Esineb kõige erinevama kujuga aknaid , põhilia el t aga suur ed kõrge kaare ga kaetud aknad, mille
äärised ja sillused tellistest, akende kohal eenduv kaarfrontoon. Korsten on kõrge ja neljatahuline, vahekarniisidega.
Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist.
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Ait-kuivati on massiivne krohvimata maakiviehitus, mille nurgad laotud suurtest tahutud maakiviplokkidest

hambuv~t.

Hoo-

ne akna ja ukseavad ääristatud tahu tud paeki viga. Katuseks
on S-kivikattega ning eenduva profileeritud räästakarniisidega kõrge kelpkatus, milles mõned 6-ruudulised katuseaknad väi
keste viilkatuste all. Nende hilisemat päritolu tõendavad
konsoolidele toetuvad ja kujundatud sarikajalgadega üleulatuvad räästad. Aknad on lamedad, nelinurksed, hoone ette toob
kõrge muldkehaga tee. Aita hiljem sisse ehitatud kuivati omab
kõrge neljatahulise telliskivikorstna. Hoonet võib lugeda
XIX saj. III veerandi ehituseks.
~istemaja

on maakivist krohvimata ühekordne väiksem hoone,

mis kaetud laastukattega kelpkatuse ga, räästad kits ad ja astmelise karniisiga. Avad on ääriststud tellistega, kaetud lameda kaarega. Aknad on seejuures pea ruudukujulised, 6-ruuduga. Hoonega liitub väike puitelamu laastukattega viilkatuse
all, seinad vooderdatud rõhtlaudadega. Kivihoone võib pärineda XIX saj. keskelt, puuhoone -sajandi lõpust.
Tööliselamu-meiera i maantee ääres on krohvimata maakivist
ehitus, mille nurkadel kasutatud paekivi ja tellist, viimast
ka avade külgedel. Avad on kaetud lamedate kaarsillustega.
Hoonet kattis poolkelpkatus, mis hävinud. Hoone võib pärineda
XIX saj. II poole keskelt.
Laudad-tallid moodustavad suure reeglipärase hooneterühma,
kus mitmed ehitused paigutatud paralleelhoonetena , moodustades sisehoove, osa on seotud ka nurkadega, moodustades liigen
hooneplokke. Ehitused on krohvimata maakividest müüridega,
millest vanemad hooned omavad tahu tud maakividest nurgaplekke
Katused on valdavas enamuses viilkatused, on ka kelpkatuseid,
algselt S-kivikattega, mis kohati säilunud. Karniisid on ka-
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tuste all laudadest, vanematel (tallil) on need profileeritud. Ühel laudahoonel on viilu all karniis krepitud, seal on
viilus suur segmentaken. Domineerivaks hooneks on väga pikk
~

laastukattega viilkatusega. Tema korrapäraselt reaatatud

aknad on lamedad, ääristatud tellistega, väikeste 8-ruuduliste raamid ega.

~ee ga

on lauda- ja tallihooned püsti ta tud ala-

tes XIX saj. keskelt kuni saj. IV veerandini.
Park on võrdlemisi suur, tema lähistele jääb suurem okaspuumetsa massiiv, mis äärtel omab pargimetsa iseloomu. Peahoone
ette jääb ringväljak, mis liigendatud üksikute puudegruppidega, äärtel haljastus tihedam. Ka peahoone taha jääb avaram
väljak, millel vabas planeeringus puudegruppe. Neid on istutatud ka tootmishoonete vahele, s.h. valitsejamaja ümber. Valitsevad saar, vaher, pärn, kontrastike on kuuski, esineb
grupiti lehiseid. Pargi äärel elamute juures leidub väike
tiik. Pargi seisund on väga halb, ta on funktsioonita, teedevõrk on hävinud, palju on risustust.

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud l968.a.
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