
.. 

• 

l. oi.aa :a i. A j a m õ 1 s 

2. õisa liik- pe õis 
"2. Aadress: :!.1. d :i l' j., bj u lq'.n. .1• 

4. daja, k utaja: ja Lastekodu 

5. ait e all~ VÕetav d hoo . . 
a) etter · cku<1: · 

poaboone, uit, nn." õioapreilide maja", väravapostid, 

p:u~k 

b) põbj endu •;e" : 

i'J s blis ~ kuuluv hoor stu3 pai.kneb ü..mbritsetu.na -võrd-

le 1 · suure ning i 'tl1l o ali~,.., 1' i '~dai.ll rel · cei ·, ed ooe 

ja tiikideg parg1a1aat. PErgi keskosa on selgepiirill.selt re-

nn ., aarl e onu 
e< ... -... ' av r ova olikujuli· e siväljaku, is jaotatud 

väheste puudegruppide nin kii:rt 1.-uju.lise jal evärguga. tlk 

pa:t•' i. u.abuvatcs~ teedest ( mõiuni.ke kalmis"'tuJ.t) cm. c.oä.ri t~tud 

lehtptlu. leeea ja I·1en ·~ee~~itud p~clloone k cltteljele. I'arlti 

~·· umi t mar eeri d kaks pUram.iidi-ku.ju.llae otsaga nelja allu

lia k:1 ·posti. · 

õl.sa pea.ho a on kah k rune 19.aajand1 alguskiJnmct st 

par1.n i' ll&.asi oiotlik ehi tie. IIoone \lll .k~et · la::nedc::. kolpkatu

s g , kat·teks plekk. Hoone vasak o"'ts on pool.. r (Polli "'is -

hoo e kõrv u.s nimata ud hitu.slaadi naid e · esti ); pure-

al. e o ·sale lii t.ub 19. e ·en i t isel poolel r ja tud tir.!relkorru.

sega juurdeehi Qs. ~a~t tu h ä irib hoone algsel tasak alus

tatud nin sii.uuneetril1b't arhitektuureet ilmet, on a a teatud 

perioodi maitsesuunda illustreerivaka n ' iteks. võimalik, et 

analoogiline ju.urd el1i tus ;>li planeeri u.d ka hoone vasaktlle 

ots e, jäi aga mingitel põhjustel teos~ ata. Hoone ke kosa 

on kol e telje laiuselt keei.ud kol urkf'rontoOlliga ( fro.n ooni 
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namine plenoering on kujtm-

d atud klaasi tsis tliku.le ku.n .. t stlil lo omuacl t an:filaadsena, 

põlU.ko:rrueeks o te !n kor:ruo. 

Pe~hoone astes ~le mõisaasise tilj paikneb ·õr ge täis-

kelpkatusega Uli 1kk ~le~ant~e aaristuga aidahoane. Vi asest 

veidi eemal oxus ga k· ok.ordne u.hta vuu. ·ga laotud t lliskivi

ehitu -nn. n.mõisapr ilide mnjan ( alitsejamaja?). SUulise tra

ditsiooni kohas lt o iiks mõisa 'ViiJil.a test omanikest .maja ehit ... -

nu.d oma vaJ.lal.istele õdedele, .Hoone on -tähe kuja.J.1ne ning kae

tu.d J.~eda villk~tuseg , j t.U. .. Btl re~j eefi tõttu omab tagaltlU · 1 

kõree m ividest aoklikorruse. 

Abja mõisa hoonestus .~ tjundab kompakt ning erh1 ektu.urilt 

kiillal t rikkaliku ning omanäolise ansambli. Hoonetele mai tseka.l t 

1Jtuv pargie~a, au.htt::line h oldatu.s ning uus hitiste pu.udwn.ine 

lubab ansamblil pää.s eda õju.lP 

e) :rotod: 

e leoluka nin e in t1.1.msena. 

1. Peaho • aad e s1~ as s ile • 

2. Peahoone. Vaade otsa:fas aadile. 

3. Aidahoone. 

4. n. • misap:&"eil1de aja • 

5. äravapos tid. 

Xooat ads 

lllPI peaspe tsial.is t 
õ1 aarh~tektuur1 alal 

VJ.JIKI juht:iv inspektor 

J. a1st 

x.filk 
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