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li2. 1RIIGI mõis (Ottenküll). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Triigi sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Peahoone on väga suur liigendatud hoone. Tema põhikorpuse moo

dustab pikk ühekordne ehitus, mille vasak tiib ja keskosa on 

krohvitud kiviseintega, parem tiib aga puidust. Sellele hoonele 

on tagafassaadi keskteljele juurde ehitatud pikk kahekorruselin 

tiibehitus, mille teine korrus ulatub ühekordse põhikorpuse 

peale viie aknavahe laiuse pealeehitusena esifassaadis. Kõik 

hoonetiivad on kaetud lamedate viilkatustega. Põhikorpuse kivi

osal oli algselt katus kõrge, tänapäeval on ta alla lastud. Põ

hikorpuse katuseräästad on laialt üleulatuvad, alt kaetud kitsa 

laudkarniisiga, mis vasakpoolses otsafassaadis viilu all krepi

tud. P arampoolses pui ttii vas on fassaad lõpetatud kolmnurkvii

luga kahe viimase akna kohal. Nii selle kui ka otsafassaadi 

viilu laialt üleulatuvate räästaste sarikajalad on kujundatud, 

samuti neid toetavate konsooltalade otsad, viilude all vahekar

niisid puuduvad. Kahekordne korpuse katuse on laia, eenduva ja 

profileeritud räästa- ja viilu ümbritseva karniisiga, karniisi 

all on lai vahevöö profileeritud vööde vahel, mis mõnemeetrilia 

te vahede ga püs teete liistudega liigendatud. Katused on kaetud 

plekiga ja eterniidiga. 

Põhikorpuse parema tiivapuitosa seinad on vooderdatud 

laialt soklikarniisilt kuni aknalaudad e joonel kulgeva vahekar

niisini (hävis 197o.aastate algul) püstlaudadega, kõrgemal kuni 

räästani- rõhtlaudadega. Analoogiliselt on kujundatui kahekord 

se tiibhoone mõlemad korrused, kusjuures korruste vahel on lai, 

tu gevalt eenduv ja profileeritud vahekarniis. Hoone puitosade 

nurgad on kujundatud laiade nurgaPilastri te-laadsete kattelauda 

dega, mis tõusevad akende aluse vahekarniisi joonelt. Pilastri 

pinnad on liigendat ud kvaaderlõikeliste suurte tahvlitega kol

meks. 
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Aknad on peakorpuse kivi tii val keskmise suurusega ja kõr

ge kaarega, ümbritsetud krohviääristega, 6-ruudulised. Aknad 

on asetatud paariti ühtlaste vahedega rühmadena. Sama korpuse 

puittiiva ~197o.a-te al~l krohvitud) aknad on nelinurksed, 

6-ruudulised ja paigutatud ühtlaste vahede ga, kolmnurkviilu

alused 2 akent on teistest eraldatud. Algselt olid akendel 

sad, profileeritud piirdelauad, nüüd äärised. Akende kohal asu 

sid suured ristkülikukujulisad tahvlid, mille keskosas oli 

kvaaderlõikega tahvel. Neid kattis ülal kolmnurkfrontoon. tlmbe 

ehitusega on need liigendatud pinnad hävinud. Kiviosa otsafas

saadis on ümaraken, samasugune on põhikorpuse tiiva kolmnurk

viilu väljas, otsafassaadi viiluväljas on siin väike 4-ruuduli 

ne lakaaken. Lai pealeehi tu s esifassaadi s omab kõrge kaare ga 

aknaid, mis omavad profileeritud piirdelaudu, on 6-ruudulised 

ning rühmitatud süsteemiga 2-1-2. Kolmnurkviiius nende kohal o 

keskel kaks väikest lakaakent, samuti kõrge kaare ga ja 6-ruudu- . 

lised, neid äär1stavad 4-ruudulised väikesed ümaraknad. 

Kahekordse korpuse aknad põhihoone tagaküljel on suured, 

ka ristkülikukujulisad ja 6-ruudulised, ümbritsetud profileeri

tud piirdelaudadega. Aknad on enam-vähem ühtlaste vahedeta, ot

safassaadis korrapäraselt. Otsafassaadi kolmnurkviii kordab esi 

fassaadi viilu akendesüsteem~. 

Hoone esifassaadi keskteljal paikneva kõrge kaarega pea

ukse ees on tänapäeval kitsa vahega asetatud kaks neljatabulist 

kivisammast, mis kannavad kitsast rõdu. Sellele avanev pealis

ehituse keskteljal uks-aken. Algselt oli aga esifassaadi ees 

väga lai ja tugevalt eenduv puitveranda, mille küljed klaasi tud 

ruudu- ja rombikujuliste väikeste ruutudega. Akende all aga 

karkassi prusside vahel oli püstlauast tahveldis. Veranda esi

külg oli avatud, väga lamedat katust kandsid 8 saledat puit

sammast, millel laiad tugikäpa.d ja ehispi ts nende vahel. Tulpa-
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de vahel oli ka laudrinnatis. Selle laia veranda katusel asus 

teine väiksem veranda puidust pealiaehituse ees. Ka see oli 

kujundatud alakorruse verandaga analoogilistes vormides, vaid 

tema esiküljel oli väike kolmnurkviil. 

Ruumid hoonetiibades on põhiosas anfilaadses süsteemis. 
I 

Hoone kiviosa võib pärineda XIX saj. II poole kew~elt, ta on 

teostatud klassitsismi sugemetega historitsistlikus stiilis, 

puidust tiibehitus ja pikk kahekordne tiibhoone võivad pärined 

sajandi lõpust või viimasest sajandivahetusest, on samuti histo 

ritsistlikus stiilis eklektilises laadis. Hoone on majandi kes-

kus, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul, nad moodustavad suuri korrapära-

seid funktsionaalseid ansambleid pargi äärtel ja peahoone taga, 

viimasega ansambliliselt ei ole seotud. Olulisemad on: 

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

laastukattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. 

Akna1st osa on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja mõned kaetud 

lameda kaarega. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

~dölistemaja on pikk ühekordne kivihoone, krohvitud seintega, 

kõrge viilkatus on kaetud laastu ja eterniidiga, räästad on 

laialt üleulatuvad. Aknad on väikesed, 6-ruudulised, kaetud vä

ga lameda kaarega, piiratud kitsaste, lamedate krohviääristega. 

Aknad on paigutatud ebaühtlaste vahedega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

~dölistem~ia on eelmisest väiksem krohvitud kivihoone, mis kae

tud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega. Sarikate jal 

ja neid kandvate kensooltalade otsad on kujundatud, viimane sa

rikapaar on viilus avatud. Aknad on kitsad, keskmise suurusega, 

6-ruudulised ja ümbritsetud krohviääriste ga. Aknad paiknevad 

ebaühtlaselt. Korstnate astmeliste otsakarniiside all on hammas 
lõige. 
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Laut on väga pikk krohvimata maakivihoone, laotud plokkideks 

klombitud kividest. Hoone nurgad ja avade küljed on laotud pae

kivist hambuvate plokkid ena, avad kaetud lam.ed a kaare ga. Hoone 

lame viilkatus on laastukattega, räästad on laialt üleulatuvad, 

sa.rikaj alad ja konsool talade otsad on kujundatud, viimane sari

kapaar viilus avatud. Aknad ei ole suured, on 8-ruudulised ja 

paigu. ta tud ühtlaste vahede ga. Hoone võib pärineda XIX saj. lõ

pust või sajandivahetuselt. 

Küün samas on suur ehitus, mille seinad on laiade kivi tulpadega, 

nende vahed täidetud rõhtprussidega. Kivitulbad on laotud lõhu

tud maakivid est, nurgad on p aekivist, seotud müüriga ha.mbuvate 

plokkidena. Katus on kõrge, laastukattega ja kitsalt üleulatuva

te räästastega viilkatus, otsviil kaetud püstlaudadega. Hoone o 

eelmisega samaealine. 

T"öökoda.-sepikoda (?) on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks eterniit. Peolviilu

des on räästad kitsalt üleulatuvad, külgfassaadides laiad, liht

sa profiiliga. Hoone esifassaadi s on ebaühtlaste vahedega (üks 

rühm kolmest aknast) kitsast ja kõrget akent, millel kõrge kaar 

ja 8 ruutu. Otsafassaadds on kitsaid 6-ruudulisi ja ruudukujuli

si 9-ruudulisi harilikke aknaid, poelviilus aga kitsad 6-ruudu

lised aknad. Hoonet võib lugeda klassitsismi tunnustega XIX saj. 

keskpaiga ehituseks. 

Linnumaj ake (?) tiigi kaldal on ruudukujulise põhiplaaniga väike 
-

puithoone, mis kaetud lameda kelpkatusega, katteks laast, rääs-

tad laialt üleulatuvad ja kujundatud sa.rikaj algadega. Seinad on 

vooderdatud horisontaalvoodriga, nurgad kaetud vertikaalsete 

kitsaste kattelaudadega. Hoonel on kahe ja Uhepoolega aknad, 

mis algselt 6- ja 3-ruudulised, ümbri teetud piirdelaudadega. 

Hoone kelpkatuse keskel on 8-tahuline puittorn, mille alaosa oli 
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kaetud püstvoodriga, ülaosa rõhtvoodriga. Torni lame laastukat

tega katus omab üleulatuvaid räästaid. Katuse keskelt tõuseb 

sale korsten, mille räästakarniisi all on hammaslõige. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölismaja on väike ühekordne puitehitus, kaetud kõrge viilkatu

sega, katteks laast, räästad üleulatuvad. Seinad on kaetud rõht

laudadega. Aknad on väikesed, asuvad ha.rval t ja on 6-ruudulised, 

ümbritsetud profileeritud piirdelaudadega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt või III veeraniitt. 

Viinavabrik on väga s~ur hoonekompleks mitmest kahekordsest kor

pusest ja lisaehitustest. Hooned on lõhutud ja kergelt klombi

tud maakivid est, krohvikatteta. Nurgad ja avad e küljed on pae

kivist, seotud müüriga hambuvate plokkidena. Hoone põhikorpuse 

moodustab keskmise pikkusega ehitis, millel otstel kerge~ fas

saadides eenduvad tiibehitused kolmanda korrusega viilus. Hoone 

vasakul tiival eendub tugevalt iseseisev pikk kahekorruseline 

korpus. Kõiki ehitusi katavad lamedad viilkatused, räästad 

laialt üleulatuvad, katteks on eterniit. Hoonete aknad on suured 

6-ruudulised, kaetud lameda kaarega ja asetatud võrdsete vahede

ga. Põhikorpuse tiibehitustel on avad kõik kõrgete kaartega, 

viilus seejuures on kolm liidetud akent, keskmine kõrgem ja 

laiem, äärmised kitsad ja madalad. Korsten on neljatahuline, 

tellistest ja kõrge. Hoone võib pärineda viimase sajandivahetu

se piirilt. 

Tall on suur, krohvitud paekivihoone, kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega, katteks laast, räästad on kitsalt üleulatuvad. 

Algsed aknad on kitsad, kaetud lameda kaarega, viilus on tugeva

te prusslengidega lakauks. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt 

Kuivati on väike ja kõrge, kahekorruseline ehitus, mille ülakor

rus mezzaninona. Müürid on krohvimata, lõhutud maakividest, nur-
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gad hambuvatest paekivid est. Hoonet katab väga lame ja laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eterniit,millel sa

rikajalad kujundatud. Alumise korruse aknad on krohvitud põhja

dega väga kõrged petikaknad (hiljem kinni müüritud?), mis kõrge 

kaarega, tellistest äärisaga ning silluse kohal eendatud kitsa 

kaarfrontooniga. Silluses on läkukivi. Aknad paigutatud ühtlaste 

vahedega, Nende kohal on väikesed pea ruudukujulised aknad, 

sillus väga lameda kaarega ja lukukiviga. Otsviilus on suur uks 

teisele korrusele, millel lame kaar, kaetud lameda frontooniga. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust, . ta on historitsistliku 

kujunduse ga. 

Valitsejamaja on võrdlemisi suur ja väga lai krohvitud paekivi

hoone, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks 

eterniit, millel kitsalt üleulatuvad räästad. Omab väikeseid, 

ebaühtlaselt asetatud 6-ruudulisi aknaid. Ka lakakorrusel on 

tube hoone otstel, mille kaks akent poolviilus. Katusele sümmee 

riliselt asetatud korstnad on massiivse piibuga, simsi ja astme 

lise profiiliga otsakarniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. I 

poole lõpust. 

Tall tema kõrval on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 
-

mis oli kaetud laialt üleulatuvate räästastega, kõrge viilkatu-

sega (on enamuses sisse langenud). Uksed on kõrge kaarega, ak

nad on väga kitsad, võrdlemisi kõrged. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

~kordab materjalilt ja kujult eelpoolkirjeldatud küüni, on 

ilmselt samaealine. 

Laudad on mitte suured krohvitud paekiviehitused kompaktses rüh 

mas, kuid nad on 1973.a. ulatuslikult rekonstrueeritud, osalt 

lammutatud. Võisid pärineda algselt XIX saj. II poolest • 
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Park on võrdlemisi suur, 6,7 ha, on kaheosaline. Põhiosa asub 

peahoone ees. See on vabakujuline, puud istutatud ühtlaselt, 

~epinnaliselt, eriliselt rühmitamata. Gruppe on vaid peahoone 

ees väikesel esiväljakul. Hoone keskteljele on suunatud sirge 

ettesõidutee. Esiväljak piiratud hekkidega. Ka peahoone taga on 

pargiala, kuid siin väheselt vabalt paigutatud puudegruppe, esi

neb üheliigilisi rühmi - lehised, vahtrad, mõni kuusk ja nulg. 

Esiküljel domineerib vaher, tamm. Pargi teise osa moodustab avar 

puistu sissesõidutee äärel ja majandushoonete vahel. Ka siin 

eriliselt rühmitamata ülepinnaline istutusviis. See pargiosa on 
eraldatud eelmisest tiikide ahelaga ( 3 tk.). 

Metsa ääred maanteel enne mõisasüdant kujundatud parkmet

saks, teede äärtel on eraldatud suuri põlispuid (mände). 

Pargi seisund on rahuldav, peahoone ees hea. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1965. ja 1973.a. 
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