
'· 86. mõis ( arrol). ü.Utl "'is. 

Vara lr/n, ara sovhoos ( aarj a- a aleena kihelkond). 

eahoone on suur kahekordne t lliski'Vihoone, llel madal sok

likorrue. Hoonet katab S-kivikattega poolkelpkatus, millel kUl 

~assaadide profileeritud räästakarn11s. Otsv11ludee ka u Uh

tib seinapinnaga, vaid kelbakolmnurg all on ki as 1 udkar.n11s 

Hoone seinspinnad omav d taga ihoidliku liigendus • Esifaasaa

dia on hoone nurkadel lamedad liaeenid ning seinaPinda kalle 

na kaupa j aota ad lis nid ( 2 tk), mill ke kosa on iil.al alla 

kannella ri tud, räästak niisi all on kannelleerl-ng lõpetatud 

nin lieeen dekoreeritud rosetiga. orisantaalse s liigandnee s 

o 1 soklisi.m. s ning lai lame ö<:s tema kohal, samuti i' aasa i 

kes se aknapaari laiune lame elinurkn pe · korrus vahel. 

Tiib del jäävate vah l on väikesed nelin sed pe

tikud, milles rombi kujund. Hoone tagakUljel o ainult 4 l e

dat liseeni, millest k skmi ed lõpe ad alumi e korruse palkoni 

k&tusel, akende al.l on korruste vah l kergelt endatud neli

nurksea t· ~lid. Otsafassaadid seinspinnad n kujund at • 

Akn hoone esifaas adi paiknev· korrapär s vahede a, 

põhikorrusek on esim ne, us aknad kitsad ja kõrged, 6-ruudu

~iaed. Teise korruse akn d on ruudukujuliaed ja 4-ruuduli ed. 

Soklikorru.se aknad, mis koh t i tUakorruse omad ga, on lame-

ad ja 8-ruudulised. Hoone oteai'assaadi' eknad paikne samuti 

orr päras lt, llOOlVl.ilu on seejuures kak äikest lakaruumide 

akent, ääristatud väga väikeste nelinurkaeta l aaknakeate

ga. Korrapäraaed on ka tagafassaadi ake de paigo.t s, k s ainult 

keskteljal liseenip ari vab 1 on teisel korrusel palkoni kohal 

Uks aken. oonc ran ust rõhu avad k tus l ü.mmeetril1s l t pai-

ta d 3 karstnapiipu, llel karniisid a imsid. 
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oo.n le on em e ii "ole pai ta d ü.he ordn p 

d s, mis ecifa s &d i kerg lt aanda d, Gendu.b ee a t t a.-

ki.Ujel, .mill ka ·us j ~d õhikorp ee k u e 

or e, ai d -kivi on Val asend tu.d tõrv ai Piken-
duse Paiknevad esiküljel pe s ning ves ibU~l, ta.g tU j 1 

mõned maja id isruumi • Vestibüülil on esifa s adi suur kolme 

poolega ja 9-ru.udu.line en. Uks o ab vaJ.gmiku, milles ro bi-

ujundito a raamietik. Alg el oli P au.kse e s avar uitver 

d , mi oli kaetud lameda viilka se , külj d kl~asitud ruu-

dukujuli te raamidega, veran t 1 kub kõr 0 e {7'ani1ttrepp. 

T'anapäeval säilo.nud kõrg sokkel. sifassaadi ehit tu.d ilme-

tuid katuse useid pääs keldrit • 

lioon tagakill el on keskteljal avar j kõrgele aoklile 

õ e ad palkon, mis aetud väg lameda ja 1 kk-k tte a k tu-

e a. ellel lai, kc.ld rää t arnii , 

ro~ileari d vöö. oni kü.ljed on aau.r , .kõr te en ee, , 

mis ·· ae ud korv r are a, õle il palkonikriljel 2 ent. 

sJ. · lj 1 on wnasu use k e g 3 lall i t av , mille t kesk-

mine 1 · • ad on ruu.du.ku.ju.liste ruu.tu.deg· (28), kclle akna 

el on aari pilastrid, mis oe vad akn al~ael rinnati-

end äär 1 Uk • amas g11sed n palko 1 sise ·· jel. 

ai Ul · l on a a kaärte all e tall s cl.atu.d osk· a rderi 

samb , ko u. 6, äärmise nu.rkad 1 aariti ning toetuv amu-

~ rinna i ela. es sea a õr e l so itele. b d ja 

ila rid t e vad luiu profileeritud 

vad r1kk iklll t profil eri t kaarte kannad. 

äär j· soklid on pro~ile r~tu , mill le to uv 

tos d. o:fil.e rin uga on ka rinnatl.se soklipe 

millele oe 

r a ise · 1 

s as e 

e lai vöö. 

aste vahel on epi võred ili eeri ud palmeti-

mo iiviga. Palkon1 põrand on lao ud osaii a, 1 kitsa te, 
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rofi'ceriW.d kaxnii'"'ide &. nin peegelvõlvig. P 1 oni kiilga

d 1 r~atis ohvi ud ivipar petina. .sikUljel laekub palko

ni kõrge~ t ooklllt lai tahutu.d granii ttrepp stmel· se ääriseg 

Sega või ~õhikorpust lug·da veyl as~ituistli~ s stii

lis ehi tu s •k X e; j. kesk ai est, pikendus VÕib pärined a

.m at perioodist, .Palkol hoone tag ü.ljel o.o. ga ilma lt vi· a

se s janelivahetuse või - sa·. al ... e p·· itoluga hia oritsist

liku> "'tiili pseudokl:assitsistlike motiividega ehitus. oonet 

k,..sut::.tak..., korteri tena, Kaupl aena, kul tuurim ·· una, oe ruu..me 

on mah jäetud, e ·tus on e &hulda~a seisundis. 

KõrV" hooneid on :mõis sUd iku.s s el hulgal, nad p iknevcd 

... argi äär ·el või selle kõrval uure ise s isva riihmena. Pm-gi 

ees cr as aiknevad ehitused Oll teat ~al määral onsamblilise 

seosee peahoonega. Suur hulk hooneid n veremeis. Olulise ad o 

/~etnikame a on keskmis suurusega ühekordn krohvitad kivihoo 

ne, millel lskatube boon o·cst 1. Hoonet ko.t, seintest kõrgem 

poolkelpkatus, millel laiad (ctmelis profiiliga räästakarnii

si külgfassaadidea, ki aas karni1s poelviilu elbakolmnurga 

all otsafassaadides. Katusekatte s laaat, eterniit j 

oonc oma kitsa soklisimsi, illelt tõ~sevad 1 edad nurgali-

seeni • tthtla te ahedega p tatud akn ja u.ksPd avad 

iäär1seid, kusjuures er4d l äär1sed aknalaua l pik da ud. 

Ustal kits valgmikud~ 1 toa aknal al sed, 18-ruudulieed 

aamid, põhikorrusel need mulldetud. Hoone ü.bel otsafassaadil 

lihtne leht· e puitpalkon, mille viilkatust kannavad paarit1 

asetatud lihtsad nelj atahulis d pu.i tto.J.bad, nend vahel lau.d

rinnotia. Hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist. 

Tööliselamu on väike kivihoone, ·11e osal krohvi· ud müürid 

lao ud aakivis eg.1 te~lis · • Hoon t katab lame k lPkatus, 
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katte.. lo.· st, rää tad iileulut v d.. '"tu.se nu.rkad.el... n 

ud aümmcetriliselt 2 ko stnapiipu. ~~Qd on väike~ed, t-

Sadt algsed raamid ei ole säilu.nud. Hoone Võib pärineda XIX 

saj. eskf3lt. 

i on .krohvimuta maakivih e, 11 1 ai osa J. i 

al t ·va ios· it 
' kahe orrua 11ne. oon t 

iihel a·~ !d:a.l ü.l:dne viilkei tu. s, kt..t ks vor vi, rääs' ad on 

luial t illeul tuvud. ad j nurgad on hoonel r u tellia 

te ea, nurgad se · u.ure ham uv t Pl idena. , ad til isel t 

d rg kaare a peti-nelinurkaed, pu.ii mõni neis · 

ku ae. Ioone võib pär' ed~ saj. IV veerendist. 

1el 1 a ube hoone o atel ja hilis a itoluga pealeehitus 

hoone eskosas. oonet katab poolkelp a s (katteks e rnlit), 

millel profileer tad laiad räästakarnlisid kalgfassaadid s 

ja poolvillu kelb ol ttrga el1. o k1 tsad, kõr-

ged, 6-ruudul.ised, l. atu. ade1 väikesed paari ti akn , 6-ruu

du.J.ised. Hilisem Pealeehi s hoone e itaesaadi keskosas omab 

m rdviilk· 11se. oon võib ·· ineda pe ooneg s ast eh1tu. -

erioodist . 

Kellatorn on väike nelj tobuline ja kolmekordne k:rohvi.mata _.;;;;".;. .............. 
-

maakiviehitus lõhntud kivid st, nur ad ja av d tellistega, 

kusjuureo nurg harr.buvat plolr..kideno.. Yäikesed aknad on kne 

tud lameda kaare~ orn ahaneb kõrg nedes n· g omas atuse 

all telljskivikarn"isi. K tu bttvinud. Ehitus VÕib Pärineda 

XI saj. lõpust. 

ot al 

hoone, os t õhukese ohvika 

an usru~d, on su~ e1liskivi 

ga seinte a. lloonet katab 

sein eet kõrge kelr>ka·iius, Katteks e ernii t j laas " rääst .. 
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1 alt üleu.la uv • oon algsed akn mu.ude u.d, on mõni 

lam.ed k are ga kae iUd uks. Ehi us võiD pärineda XIX saj. III 

veeran ~ 1st . 

ei ere i (? ) on kr b i d telliaki v1hoone f s k e ;ud villka-

tuaeg (katte s 

karni i e. .U s ed 

võr le ·ai kõr e 

II poole ke k lt. 

ernii } , omab rää.staste al.l lib s· id lawl

äheaed aknad on 6- ru.u.du.lised ja kaetad 

kaar ega. Ehitus või pärineda X saj. 

~it Par äärel on suu.r ja massiiv ete proportsioonidega, 

krohvi tud elliaki iahi -cus, mis k e tud kelpkatusega {k ttek.s 

tõrvap pp), millel kiteal U.leula uv räästad. Hoonel on 

.mõn d k aruksed, kõrge ko ega on kae d ka lakau.ks poolvi1-

lus. lloon.e võib pärinoda IX saj. I poole st. 

mis 

V • 

is on vä.i.t!e aa- ja el i , tivihoone, 

ae·tud viilkatus a (kattek eterniit), r· ·ästad tlleu.latu.-

oone ein on kro .. ni' a eta lõhu e. muaki idest, nur-

g , avad ra tu elliatega, iilud laotud tellistest. Av 

ja nurgad seejuures 1 o u.d hambu.v;...te ~lokkiden • Aknad on 

kitsad ja kõrged, uksed lam d· 'aare a. Hoo e õib pärineda 

j. r \feerandist. 

lder on ü.l oole aa al.ne, ille .mu.J.let kuhja ud kU.lgmiiii-

ridele. tu.s on k u.d viilk tu ega, lel laudkate ~ a 

~ai al 

Lilao 

n ed 

ü.leu.l tu. rää tad. e ad 

e~li t s , seejuures krohv 

XIX saj. I veer dJ. et. 

a s lao ud aaldvist, 

a~t t itu.s võib päri 

iinavabrik (?) on su.ur ja liigendatud maak1V1hoon , mis ka s 

j al su.ures ula. usas rekonstrueeri tud. Hoonet katab kaas gne 

viilk tus. Algsed o ohvimat aakivimtliirid, .millel nur d 

lao ud tellie;test h buva plokkidena, a ad ··äristatud tel-
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li taga, on kõrge kaurega s~uri uksi. Ehit~a võib pärineda 

X! saj. lõpu.v erand 1st. 

Laut on keskmise s uruaega krohvimata k.ivihoone, mille · iirid 

laotud lõhutnd maakividest; nurg tellistea hambuvate pl 

. id ena. oo et katab kõrg viilkat (katteks eterniit), mil-

1~1 tileu.l tuvad räästad. 11man . sarikap j penn on otsvii 

lus DVatud, sari j ad ku.jun atud. Ots iil Pü.atla dvoodri 

g'""'. Cõrgeor.~e lakapeal esse viib kü.ljel t k tu.seluu.k kits väl

jaehi tase ga, m1s kae ud viilkatt:tsega. Hoone avad piiratu.d. tel 

li ste ea, kusjutu-es aknad on väikesed, ru.u.duku.ju.lis d 1 aed -

suured j kõ~"'ge kaare ga. Hoone võib pärineda XIX saj. IV ee-

:r· ~~ist. 

~ on keskmise su usega, KUid vä a stii se vabakujulise 

pla.neeringuga. eahoone eaikü.J.·' el on :r • tee a. piiratud s1-

välj ak, millele suunat11.d '"aerli kõrv a.lmõisa euw1al t üle kilo-

mee ri pikkun~ ir e sissesõidu ee, s orien eeritad p ahoon 

l • ~~gist vül ub kUleje veel ·eine kilo~~ctrito Rikkun sir 

ge teet mis läbi undimetsa suunatud Alajõe l:õrvaJ.mõisa.ni. Ka 

ni metsani on see tee võim a lehisealleena. 

Pargi esiväljak on maastikua isol eritud ibeda u.de 

e kr a.~...ni ga, kus kõrge te puud e all ( l hised. vab li.r ad ) tihe rinne 

dakorati1vpõõsad.d. argi põ osa asub pealloo a taga, .mis kuj 

duslikul t pooli ta tud, Wlel pargipoolel avaram, väheste P Udeg 

planeer1ng, teisel poolel tihedama istutusvi"siga puistu, kus 

välusid. arg.i piir tihedama ääriseg • oone agakU.ljel Paik

neb suurem, vaba p·irjoonega äljakt .lw.s lell pu de hlll.gas kon 

rastiks lehiseid. Neid on ka korrapäras kujuga e iväljaka 

äi?..rtel. Lehiseid on ü.ksiklll t ku:i ka grup ide s. OkasPtllldest 

o..,ine veel seedermändi, kuuski . Lehtpu.u.d ... ;.;t on por 1 kujunda 
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-~ e j val~.:r". ~a 

res. or tihed • -1 
lS .. u" S 

m ·siin koh~ti mood•sta 

on ea .Pt1Ud ta. 

i o • e i äljaku ja da Pii

iisi a ool 1 o rohkelt pärna, 

idu.. orvsl oone Pargi serval 

ar seisund o r cllu.lC1 av, selge iirili .... t fUnk. ei ooni 

parg 1 aa i ole ning see·õtt esine rie~~t ist j koha-

• 

X:til st d i '1 1~71.~., Pildista~· d 1 7o. 
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