130. V AIDA mõis ( Wai t). Poolmõis.
Sommerlingi k/n, Vaida sovhoos (Jüri kihelkond).

Peahoone oli ilmselt mitmeosaline hoone,

mms

aga sellisena

pole säilunud. Praegu on tema kohal kaks iseseisvat hoonet.
Neist terviklikum on väike ühekordne, kaasaegsete lakatubadega paekivihoone, mis lameda poolkelpkatusega, katteks eterniit
Viilul ja katuseräästal jälgitav profileeritud lai karniis.
Hoone all on kelder. Algseid aknaid ja uksi pole säilunud.
Hoone teine osa on säilunud tema kõrval liigendatud ehitu
sena, mis lammutamiste ja ümberehitustega samuti moonutatud.
tlks väljaehitus omab astmelist räästakarniisi ning ühepoolse
kaldega laastukatust.
Seega võib peahoonet lugeda põhiliselt klassi tsistlikuks
ehituseks, põhiosas ilmselt XIX saj. I poole keskelt, mis hiljem laiendati mitme tiibehitusega. Hoone põhiosas on korterid,
ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooned paiknevad pargi äärtel ridades, moodustades teataval määral peahoonega seotud ansambli, on ka maastikus hajutatud majandushooneid. Tervikuna omas poolmõis arvukalt kõrvalhooneid, millistest olulisemad on:
Viinavabrik-elamu (?) on suur kahekordne liigendamata, krohvitud paekivihoone, mille algne poolkelpkatus asendatud lihtsa
laastukattega viilkatusega. Hoone aknad paiknevad reeglipäraste ridadena, alakorrusel on nad kõrged, 6-ruudulised, ülakorrusel ruudukujulised, 4-ruudulised, kusjuures osal on puitleng
nelinurkses avas ülaosas lameda kaarega. Hoone otsviilus on
suur segmentaken. Uks on valgmikuga ning kaetud ruutkalasabamustris laudistusega. Hoonet võib lugeda XIX saj. I poole, võimalik ka, et I veerandi ehituseks.
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on väike krohvitud paekivihoone, mis kae-

tud eenduvate ja profileeritud viilu- ja räästakarniisidega
poolkelpkatusega, katteks laast. Hoone omab kompaktseid proportsioone. Algseid aknaid pole säilunud. Hoone võib pärineda
XIX saj. I veerandist.
Tall on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega
kõrge kelpkatusega, katteks laast. Omab eenduvaid profileeritud räästakarniise. Aknad on väga lamedad, 6-ruudulised. Hoonet on hiljem paaril korral pikendatud ning lõpetatud lõhutud
maakividest~

krohvimata massiivse ehitusega, mille katus on

sisse langenud. Hoone on põhiehitusest vähe kõrgem. Aknad on
suured ja ruudukujulised, kaetud sepistrellidega. Seega talli
vanem osa võib pärineda veel XIX saj. I poole keskelt, uus
osa aga XX saj. algusest.
Laut asub põllul eraldiseisva väga pika paekivist ehitusena,
mis kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks laast. Räästad on
üleulatuvad. Korrapäraselt re astatud lamedad aknad on 8-ruudu
lised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole algQsest.
Park on suur, kuid praktiliselt hävinud. Siia on süsteemitult
rajatud uusi majandushooneid, individuaalaedu ning tööliselamuid. Oli ilmselt vabakujuline peahoone ühel küljel, teisel
küljel aga paiknes avar nelinurkne väljak. Maanteel pargi
suunas saareallee, mõned puuderidade riismed ka pargis. Valitsevad lehtpuud: vaher, saar; üksikud kuused.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.
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Vaida mõis.
Säilinud peahoone osad.

Vaida mõis.
Töölistemaj a?

