
95. ROHU mõis (Rocht). 

Laakvere ~n, Rahkla sovhoos (Simuna kihelkond) • . 

Peahoone on hävinud. Hoone oli väike kivihoone, millest on säi

lunud vestibüüli kiviparkett-põrand. See on laotud osalt liht

satest keraamilistest plaatidest, osalt aga väga kauni mustrig 

plaatidest. Hoone oli ühekordne, paremal tiival omas kahekordse 

väljaehituse viilkatuse all. Fõhikorpust kattis kelpkatus. Ehi

tus võis pärineda XIX saj. I~eerandist või I poole keskelt, väl 

jaehitus sajandi lõpust. 

Kõrvalhooneid ei ole suurel arvul, neist säilunud vaid üksikud. 

Hooned olid peahoonega teataval määral seotud ansamblis, paikne 

des pargi esiosa külgedel. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad nelinurkse sisehoovi külgedel nelja hoonega 

ja vahemüüridega suletud hooneterühma. Ehitused on krohvitud 

paekivimüüridega, kus kasutatud ka maakivi. Ehitusi katavad üle 

ulatuvate räästastega viilkatused, katteks laast. Mõnel on ots

viilud püstlaudadest. Esineb lameda kaarega kaetud avasid, on 

ka harilikke, ristkülikukujulisi. Esiväljaku küljel on ringmüü

ris hoonete vahel kaks väravat. Suurem värav on müüripinnast 

eenduva portaalina, mis müürist ka kõrgem, kaetud astmelise pro 

fiiliga karniisiga ning sellel asuva kolmnurkviiluga. Ka see on 

piiratud eenduva kitsa astmelise profiiliga karniisiga. Värava

ava on kõrge kaarega. Selle kõrval on müüris samasuguse kaarega 

väike jalgvärav. Ehitused võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Värava kujundus on veel klassitsistlikus stiilis . 

Tall-töölistemaja (?) on varemeis. Hooned moodustasid väikese 

ehitusterühma, mille tuumikuks suurem ehitus krohvimata maaki

vist seintega. Ehitust kattis viilkatus. Väljakule pööratud ot

safassaadis on säilunud keskteljal kitsas teravkaareline uks. 
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Samasugune on tema kohal viilua, kuid suurem. Viiluust äär1sta

vad üm.araknad, põhikorruse ust laiad &ka ed, mis kaetud lamedate 

kaartega. Avad on piiratud paekiviga, mida kasutatud ka hoone 

nurkadel. Hoovi ees on otsafassaadi pikendusel kõrge piirdemüür, 

samast materjalist. Selles müüris on väga kõrge teravkaareline 

värav, mis ääristatud paekiviga. Hoone on seega historitsistli

kua stiilis, lebenduses esineb pseudo&ooti elemente. Ta pärineb 

190l.a., mis dateeritud raidkiviga viilu tipus. 

~on võrdlemisi suur ning planeeritud vabakujuliselt. Pargi 

esiküljelt möödub~ea maantee, millel pikk allee, valdavalt kas

kedest. Pargi esikülg on avatud planeeringuga. Siin on puid vä

hestes gruppides või üksikult, paigutatud hea valikuga kontrast 

selt: vaher-nulg. Väljaku äärtel kõrvalhoonete vahel ja taga on 

puid suurtes, ~ooni loovatea rühmades. Ettesõidutee kulgeb esi

väljaku paremal äärel, möödudes peahoone ees asuvast suurest 

tiigist, millel vaba kaldajoon ja kõrged kaldad. Pargi tagaosa 

on tiheda istutusviisiga ning väikeste pargiväludega. Puistut 

on tihendatud dekoratiivpõõsaste lisanliaega puude jalamile. 

Taas esineb kontrast: pärn-nul~, kask-pärn, lehis-kask. Välja

kutel on mõni dekoratiivpõõsas või puude leinavormid aktsentee

ritud vaadetega, samuti püramiidvorme. Omas ka pügatavaid elu

puid. 

Pargi taga on temani kiiluna ulatuv metsasiil, mille terav 

nurk kujundatud omalaadse nulukollektsioonina, ~us mitmeid nulu 

liike. 

Pargi seisund on ebarahuldav, kuna tal puudub funktsioon 

ja ta on maha jäetud, park on tugevalt metsistunud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1965. ja 197o.a. 
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Kõrvalhoone vare· 


