135. VIHTERP ALU mõis ( w'ichterpal). Rüütlimõis.
Risti ~n, Kungla sovhoos (Risti kihelkond).
Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda
kelpkatusega. Hoone plekk-katus hiljuti asendatud eterniidiga
Hoone fassaad id omavad liigendatud pindu ning on rikkalikult kujundatud. Esifassaad omab väga laia (5 aknavahet)
keskrisaliidi ning kitsaid ( 1 aken) külgrisaliite, mis eenduvad väga tagasihoidlikult. Risaliidid on kaetud kolmnurkviiludega, mille katuseharjad on hoone katuse harjast madalamal. Räästa- ja viilukarniisid on tugevalt eenduvad ja profileeritud, kusjuures risaliitide viilude vahel on räästakarniis kaunistatud voluudikujulise hammasfriisiga. Räästakarniisi all kulgeb profileeritud laiem vahevöö, mida keskrisaliidi seinal toetavad akende vahel laiad pilastrid, iga akna
vahel üks, risaliidi nurkadel aga kaks paarispilastri t. Kokku
on pilastieid kaheksa. Nende kapiteelid on rikkalikult kujun-

.-

datud ja jõulised komposiitkapiteelid. Risaliitide vahel on
seinapinnal ka korruste vahel kitsas profileeritud vöö. Külgrisaliite rõhutavad veel kõrge kaarega uksed

~üks

säilunud).

Aknad alakorrusel on asetatud madalale, sokli joonele, aknad
on 6-ruudulised keskmise suurusega. Teise, peakorruse aknad
on aga kõrged, kuigi ka 6-ruudulised. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega keskrisaliidis (5 akent), risaliitide vahelisel
seinapinnal ( 3 akent) ning üksiku eraldatud aknaga külgrisaliidis. Keskrisaliidi kolmnurkviiius on segmentaken. Algselt
paiknesid külgrisaliitide ees ühekordaed verandad, mille katused olid teise korruse rõdudeks. Nüüd lammutatud jäljetult.
Hoone tagaküljel eeneuvad ainult külgrisaliidid, mis
siin laiemad (3 akent) ning samuti kaetud kolmnurkviiludega,
ega
kus ovaalne kiirtekujulise raamistusr, mille südamikus ring,
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viiluaken. Vallevööd puuduvad, on ainult eenduv,profileeritu d
viilu ümbritsev ja räästakarniis. Aknad kordavad esifassaadi
omi oma mõõtmeilt, rühmitus on erinev. Keskteljel asetseb
aga teise korruse kõrgusele tõstetud podestiga suur lahtine
veranda, mille lamedat kelpkatust kannavad veranda külgedel
kolm (kokku 6) suurtest dolomiidiplokkides t väga hea töötlusega doskaana orderi ümarsambad kõgetel pjedestaalidel. Nende
vahel paikne!lwi ballustraadirinna tis ei ole sailunud. Veranda katus omab lihtsa profileeringuga laia räästakarniise.
Veranda kõrge paekivist podesti all kulgeb võlvkäik. Podestilt laskuvad külgedela kivitrepid, mis vahepodestide kohalt
pöörduvad kahel küljel pargi suunas. Seega moodustub hoone
keskteljele suurejooneline trepistik. Trepi algsed rinnatis
ja vahetulbad ei ole säilunud.
Hoone otsafassaadid on lihtsad, neid liigendab ainult
hoonet ümbritsev räästakarniis, ka aknad on neis süsteemitumad.
/

Ruumid hoones on anfilaadsed, hoone keskel asuv suur
saal on jaotatud vahetalaga ka.keks, mida kannavad seinte
ääres paarissambad (kokku 4).

Need on teostatud korintose

stiilis. Rikkalikult on kujundatud ka laekarniis (ka vahetalal): siin on esindatud mQnavöö, tihe hammaslõige, voluutkonsoolid, kaetud akantuslehega ning rosetid nende vahel jms.
Seega on peahoone suurejooneline

hilisklassitsistlik~s

stiilis ehitus, mille dekoorielemendid on võrdlemisi hästi
säilunud. Ta võib pärineda XIX saj. II veerandist. Hoone on
kasutusel kultuurimajana (osaliselt), ja osakonna keskusena.
Ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on mõisas arvukalt, kuid nad on halvas seisundis. Osa neist on peahoonega väheselt seotud, osa paiknevad
mõisasüdant läbiva jõe teisel kaldal. Olulisemad on:
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!!! on pikk krohvitud paekivihoone , mis osaliselt hiljem
rekonstrueer itud, tiibhoone

~agaküljele

juurde ehitatud. Alg-

ne hoone on säilunud ühel otsal: see on poolkelpkatu sega hoone, mis kaetud osalt laastuga, osalt sisse langenud. Räästakarniisid on eenduvad ja kitsalt profileeritud külgfassaadi del ning poelviilu kelbakolmnur ga all, peolviilu all on karniis krepitud. Hoone keskosas on lai ulualune, mida toetavad
2 ümarsammast ning äärtel 2 kolmveerands ammast, mis kujundatud doskaana orderi sammastena, kuid baasideta. Hoone võib
olla peahoonega üheealine.
Kuivati on liigendatud maakiviehitu s, mille krohvimata müürid
lõhutud maakivide st, avad ja nurgad puhtalt tahutud delomiidi
plokkidest, avad kaetud lameda kaarega sillustega. Roonet katab üleulatuva te räästastega viilkatus ( ka·Lteks laast). Hoone
võib pärineda XX saj. algusest.
!~öliste

maja oli ühekordne krohvitud paekivihoone , millel

väikesed ruudukujulis ed aknad 4-ruuduga. Hoone ehitatud kahekordseks kaasaegse puitkorruseg a. Algne ehitus võib pärineda
XIX saj. I poolest.
Laudad moodustasid korrapärase hooneterühma , millest säilunud
vähe. Üks hooneist on lai pae- ja maakivist, krohvitud müüridega ehitus, mida katab kõrge, üleulatuvate räästastega viilkatus, säilunud osal katteks eterniit. Hoone võib pärineda
XIX saj. keskelt.
yali tsej amaj a (?) on ühekordne kõrge soklikorruse ga paekivihoone, mis kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega , see
suures osas sisse

lan~enud.

Hoone aknad on kaetud lameda kaa-

rega kergelt eenduva tellissilluse ga. Ka akende küljed on raa
mitud lamedate krohviäärist ega. Aknad on kõrged, suurte 4-ruuduliste raamidega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
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Küün on pikk

ehi~us,

millel neljatahulised krohvitud paekivi-

tulbad, nende vahed täidetud püstlaudadega. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), millel poolviilud rõhtlautladest.
Aiamajake ( "Sveitsi majake 11 ) pargis on kitsas, kuid kõrge kahe
kordne hoone, mille alakorrus pigem soklikorrus. Ehi ta tud paekividest ja krohvitud, otsviilud aga vahvärkseintena, millel
tellistäide. Hoone otstel on ehitusest laiemad lahtised rõdud,
millel madal aZUUrne rinnatis (säilinud fragmentidena).

~hi

tust katab laastukattega viilkatus, mis on nii külgedel, eriti
aga otstel laialt üleulatuv, kattes eendatud rõdusid ja moodustades külgedele laudlagedega laiu varjualuseid. Viiluräästast kaunistas algselt puitpits. Hoone aknad on väga erineva
kujuga, kuid ääristatud seinapinnal silutud ja valgend atud
ääristega. Soklikorruse aknad on kitsad ja väikesed, 6-ruudu-

y

lised, hoone küljel aga väga suured üksikud 4-poolega aknad,
12-ruudulised. See historitsistlikus stiilis eklektiline hoone
võib pärineda XX saj. vahetusel t, ta on varisemas.
Park on 2,3 ha suur, kuid tagaküljel läheb üle looduslikuks
parkmetsaks. 1? ark on põhiosas vabakujuline, kuid temas on regulaarseid elemente (allee, võrdlemisi korrapärane esiväljak).
Hoone ees on nelinurkne teedega ääristatud väljak, peahoone
ette oli istutatud puude rida, mis jätsid risaliidid avatuks
(praegu pole kõik säilunud). Peahoone taga suur vabakujuline
väljak, mis liigendatud hea valikuga paigutatud puuderühmadega ja suurte dekoratiivpõõsaste kogumikega. l?argi sügavuses
kulgeb risti allee. l?ark tervikuna toetub Vihterpalu jõele ja
paisjärvele jõel. Liikidest kasutatud kontrastseid kuuski, tammi,vahtraid, saari. Eksootidest on seedermännid, torkivad kuused. Pargi seisund halb, on metsistunud ning suures osas funkt

,.

siooni ta.
Külastatud ja pildistatud 197l.a.
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