
38. LUKE õis ( LU.gden) • .Rü.ü.tlimõia. ---
Nõo Jr/n, õgiart1 so hoos (Nõo kibelkond.). 

eaboone on bä 1nud~ tema em st järeldub, et hoone o~l. .kesk

mise uru eg k1vihoone. 

Vlll., osa nei t seotu.d aboonegaan-

sarnblilisel t, osa m odu. t b eraldi eisVa :fu.nkt ionaalse hoonete 

rühma.. Enamik hooneis · hävinud. Olul.is mad on: 

Aednikuma a on väike ühekordne k1vihoone, millel ~ atube hoo

ne o .. tel •. oone seinad on krohvitud, väljaarvatud avad küljed 

ja nurgad, mis laotud telliste~t puhta. v ugiga hn buvate plok

kitlena. ~ee tõttu. on hoone sein'te viimistlu väga ekoratii: ne. 

Hoonet katab kõrge viilka tu s, kutteks vormik.ivi, rääst laialt 

üle latuvad. Sarikajalad on kujundatud. Viim~sed sarikapaarid 

ja pew.id on viiludes avatud. Otsvj.iluu on pU.stle.u. istusega, 

millfl kivisein~U.e l.lla uv~d otsud e.hisl)its a. Viiludes on ümar

akn d. ltoone osiküljel on k• ~ ugovaJ. t eendt.1.Vat külgrisaliiti, 

mie kaet~ sa~uti terava~e viilkntustega. Nende viilude viimas-
~a 

te of.'trikapaari1e/ pen.nide vahed täidet 1d. aZtlu.r "e Pllidt1st ehis-

pitsiga, viiluvälj~ ~titpru~siga suL~ terevkaar. iilude tip

pudes ptlidust trei tud teravikud. Hoone Bknad o.n su.u.red, 6-rnudll· 

lised. Utende hambuv· t.e I·lokkidegu llioää.J:·ised pikendatud VWl· 

damendilli, nii et akende alla oodu.stub kroh i tud nelinurkne 

pind. end vahel on nelinu.rksed tellispinnad, · les äike cd 

romb kujulise eenduvate ä ;riste ~,a petiltud. Ka hoone madal 4-

dament omab p ofileeritud elliskivisimsi. Kõrged telliaki ·

korstnQd oma ad hammaalõ" ega kar ii~i. loonet võib lugeda his-

oritsistliku.s stiilis vä a ilmekaks ehituseks, tõenäolis~lt 

s ·• algusest. 
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L lid on kaks P al.leelhoonet, mis tag ü.ljel ühenda-

tud -v ekor.Pllsega. ii tel'"..ib kolm 1 t külj 1-' hooneata 'tUd maj an 

du slJoov:l gr.<. hooneterUhm. Eh1-'~used on kivist, krohvi tud, krohvi

mata on vaid ahekorpus ja lau t· e otsviilu.d ning nurgapU st

rid, mis puhta vuu~e • Hooned on kaetud viilkat~stega, kat

tek vormikivi . Räästakarniisid kal ~ass adid s on kitsaste 

lih sate laudkar iiaid n , o safassaadis k ta vi1lusein ka-

tust. iillld o 1 ää::ci c.tu.d. ha~Ll!ll~ lõ·· e~e;. karniiaiga, e alaad

ne vöö on Viilu. all krohvi tud Ht; .· ... apinnu kohal. Yiilu tipus 

on n linu~~ta kõr~ u-ud p , m~llel lisaks hamm arniiei-

ju toeta v.d lai de nur gapil str i te ga, millel uti. h 

lõikega kapiteel. v~d on ääristatud eenduv t tellistega, 

kus ·u ee .~ st:d omav d la.medaJ.d u.ari. Aknad on n.elinurksed, 

alaäärel silluse kohal karniisi • az ekor use es välja-

er..i u.stenl:.: · tu::::eu..ksi viilkatu. e all, 1 a valguatavai ga 

segmentaknakeaed. _oonetekompleksi võib lugeda .XX s~. alguse 

historitais likl1s stiilis ehitueek • 

!§litseja.maja (?) on suur kahekorru. eline kivihoone õrge sok

likorrusega. Hoonet katab Ule~latuvate rää tast ga viilk us 

(katteks e ernii ). oone aknad on paigu.tatud Uhtlast vahe

dega, raamistik kaasajal ~udetud. Ioone esi~assaadi on keSk

teljal kõrgele soklile tõstetud kinnine Palkon Viilkatase all, 

mille väliskuju tänapäe al muudetud. Palkonist laskub väga 

kõrge kivitrepp .mr:tdal"' äärise ga. oone võib pärineda XIX s j. 

II poolest. 

T"õöliatemej a on väike kivihoone, kaetud õhtlkese krohvikihiga. 

I oonet k . tab l .... astukattega viilk"'"tus, millel ü.leulatu. rääa-

t~ • Poolviil on kaetud laastukattega. Jlgsed d on kesk-

mise su.urusega, 6-ruudul.iaed. I oone Võib pärined XIX saj. 

lii veerandi t või saj di keskelt. 



~ on suur ning ""'hiosas väe,t huvi eNa planeering g regu-

laarne t-ark, is r ~ c.."LIJ.d il.mselt vii sel saje.ndiv· tu•sel. 

Pargis jälgi varasemust, ilmselt vuo· u.jlllisest pargist. 

\J AEO 

rõhim() ·Lteline ~;teem. 

Pargi eriosad on tas 1o.a1..ud, neid ere:ldavad terrassid. 

Ühel neist lai betoontrepp, mille ääristel 1 avate lõvide 

betoo i _,llu.rid . ? Jri lä.biv ..... piki elje ~le,use.s on neljvtahu.li

sed t,1'l'cii.liitaambad madalal oklil. p, gi lõplls aga alu.s figuu.ri 

le (pol~ aäilunu.d). argi allosas on m-dal aakivimü.Ur, mis 

piir c.b ka suu.r t ae e. Ai as ·tii.kid t: su .. teem kaskaadina, kus j uu.

res paisatusseadmed ja neil asuvad· sillad on suur est pahtal 

tabutud ja hästisobit~L d ~raniitplokkideat. ~gis on. riltkali 

kult regulaarseid kujundeid alleede, ringide, lekkide näol, mi 

vald<:iVcl t pü.gat vatest pärn est ja elupuu est. iimasei on 
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kas atud e ivo uidena, et a· rikaju~o Pä ata aid vorm 

( e:r il it dr id j.ue. ) • e ga P&rK koo b 5 erioaasti 

1) k~. te s vä 1 j · .mi 1~--,i _ eskt lj 1 pärna lee, selle 

oea gr ::.nii ttu.J. ega väJ.· v. ··lj del k. el pool all d ii iku.d 

okas uud (n 1lud). Välj 'ihel äärel tiht"l lehtpuuok:r , mis 

eraldab pazoki tootmishoonetest. 2) g e · väljalt echoone 

valitsej· · ·a vahel, s ringi ees hästi ud vab es 

grup ide s ... uu ~ ··· 1 • (tamm-siberi .n g- astan-hiigelelu u.u-

a leiv vo m) ,nin põõs gru.)pe end 'sl l. 3) Barokkaed, 

mil:!. e s.r: l ri t t e lii enda väljak., välisnurkades ela-

puudest PU ·ud osketid. äJ. ·.., u · :· _ t 1 n pii atu.d ärne.d t 

all d j& ringid. 4) elm1se t os s t rr· siga j lõvide a 

.t.•epi a. er d tad k "'osaline rok.n.. v;~lj k, pooli ta c..ud kõr e 

pä n all e E.., vasakul on e a j " allee piira ~.~ud va tud v:·l-

j ak, keeruk ~lleeue üstee iga, rin .i e ja poolr ide· 

ga suletud älj ' • ~11 a a · pkcnade t. 5) =·ljak o lõ us 

külged lt 1en , piira d müä·iga, pooli atud eeg, mill 



\ 

tu.d v·l·cl t p 

to.;~v d [i\1 ta uus 

ees, ille kes el 

t .d eede · j 

de gu. 

Ka , · eemal ma 

n 1. on 

a 9a!' tsal. .... mel 
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f lii-

s l' L.d > • f'i uurile oodu.s-

01 d:ikujtlline osa peahoone 

vast' lolmn &äS 3 pärna. ~ gment o. 

·rnadega, "'egmend1 pir...d a0 a t darid -

t:t. ru.s o t ed el alee id, 

~ mille e1· on 

mäerin

d a. tu.d r .. i e te-

~e ... ~ Lu.lw p ... "k s~ d h'J~Or taistlik~s stiilis 

pcrrke ab:xii is. M.·'ul"a · s s 1 s pü. tav ~,.e 

··rn ae liihie suse tu. i ub p ·1 funktsioon. 

t· me ... i tu J. 

v. 

n6I'k ilms 1 t suj . aleaae , i el t arhitekt 

ardi oo t, k s rojekteer~ i~ p ahoon ümber-

äla~tat d V1Lmati 1973 •• , pilais t~d l964.a. 




