
13. HU LI mõis (lummelshof). Rüütlimõis. 

Hu.mmuli k/n, wnmuli uovhoo ja Fummuli 8-kl. kool (Helme 
kihelkond) • . 

Peahoone on suur kahekorruseline telliskivihoone puhta vuugiga 

.müüride ga. rge soklikorrue on klombitud g.raniidiplokkideat • 

Hoone kat b väga lame kelpkatus, katteks plekk. Rüästad on 

kitsad, kuid tugevalt eendutud karniisiga, mis on toeta ud 

lai e vööle kõrgetest, stmeli test konsoolidest, tihedas 

reas. V~oak oolses o saf~ssaadis on rätistakarniis lai, Ronsoo-

lideta j profileeritud. Korruste vahel on seinupind liigenda

-'-ud laia j profileeri tud vahevöö ga, mis parempoolses o tsa.f'as

saadis oetatud kooni.sekujuliste -s ·melis e konsoolidega. oone 

seinapinn e on liigenda ud ka vertikaalsel t. 'sif'assaadis on 

vasakul tiival kergelt eendatud sein pind, mis Ulal lõpetaud 

kõrge ~stmikViilulaadae se· ana, see tõuseb katuse koh~le. Een

di nurgad on laiade nurgaliseenJ.dega, mis ülal lõpetatud väi

keste ornikeste a. leedon toe ·tud koonisekuJulis ele aa me

listele nur akensoolikes ele k are a. ornikeste ül~äär on kre- ' 

neleeri tud. KrElZ'.Leleeri ud on ka as mik:Viilu kõik lilaääred, mi 

aeejuur·s eendatud, oetatud kõrgeele konsoolidele. iim s e 

all veel vöö väikes est koonusekujuliates as~meliste t konsoo

lidest. Viilu keakos~ on tõs etud väga kõrgele, on ~ärista ud 

samuti nurgaliseenide a. Tema väljas konsoolidereu all oli ~1 -

sel t vapi la t, mis ei ole säilunu.d. Hoone gafassa il on 

sam~l kohal kor elt eenduv ri~aliit, mis lõpetatud ülal t gasi

hoidlikwnal t m·- dala olm.nurkviiluga. millel lai, ro:fileeri tld 

m·niis. I eed risalii id paiknevad kogu hoo e suht s kesktel

jelt väljaviidu.na tiival, kuid hoone seinapinn s on ril"r · tav 

v evuu , ·s tähis ehituse esi es e ppi (Gee on m'rga ~v 

ka vähe eruteVöa müüri ehnik s ning sokliplokkide lihtsamas 

Viimistlusea). joimese ehi usjär u tule usel kujunea k1 saa, 
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kuid kõrge hoone, 1illel oli esi- ja t gaf'a""saadis 2 akna 1 u 

sed risaliidid, neist käl~edele jäi v 'd ühe akn· laiQne s~ina 

pind. .eiees etapis liideti hoonele parem le tiival.e uus ehi-

usosa, miö mahult võrdne vane ~le . Y~jundus mõlemil hooneosal 

on Uhine, lii e our slel mär atav. ~sifassaadi taeak·alu 

ta<::~.strunist:ks Paigu t· i us saadi p moemale nur ale eenduv ja kõr 

ge kolmekorruseline nur 0 atorn, mis 8-trululine. K torni liige 

dav~d vahevööd, ille orm korda põhihoone vahevööde vorme~ 

alakor~·uli.)el o Vöö esi aasaadi la.ia profileeri ud vööd kord av, 

teisel korrusel <-.ga pare.m oolse o csaf·a~ saadi kor .... ustevaheli;;) t 

vallevööd j:·1 ·end av ( oonu.aekujulistele onsoolidale "toe a ud 

n· g nurga aJ.l setaLud tellistest vöö) •. Torni iil osa on ki aa 

vahevööga ing selle kohal lõpe a · ud kõrge eendavud rinnatioe

ga. ee on kreneleeritud. ··äris on toeta ud laiale, profileeri 

Lud karnii ile, mis omakorda toe·tatud kõrgete, as meliste kan

soolide tih d reaga. Kahe alakorruse vahevööd paiknev·d hoone 

vastav ·eest k niisides·t ja Vöödes t mõnevõrra kõre;emal, nagu 

ka torni aknad põhihoone akende ri dest . Kõik torni ta..tmd 

kõi idel korrust l on liigenda ud suurte ja kõrgete nelinurk

aste pe ikutega, mis kahel alumisel korrusel Ulal omavad astme 

lisi liigendatud taandatud indu. 'Porni kolm· da korruse eti

kute kohal on kits vahevöö ja torniäärise k rni1s1 vahel veel 

.mi;ld d petikud. Tol"ni tahkudes on iile tahu petikuliesse p· igu

ta ud väikesed aknad selliselt, et vaated avanevad põhi or )Use 

fassaadid suhtes nur a all. Akntld on kõree kaarega, kus all 

k s ruutu, kaai'es kiirtekuj uline raamis tik. ~ ende all on 

peti.kutes laiad, astmolised ka-rniisid, mis oeta ud hamm slõi

ke a. AnaLoO ilised karniisid on torni 1 orruse aken eta 

aht de ... eti. utesl~i, iilakorrustel need on ainult akende all. 

Põhi oone aknad omav d samuti keeruka kujund· sa. cnad on 

suured, _aiknev d korrapär ste v ' e 1 re s puuduv d sen-
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d avad pe ikud. lgsel oli alakorru..,e nelinurk e el akendel 

ruutu, ülakorrusel 8 ruutu, k erakendel ga oli aegmantosas 

ümarkaareliste ja rin ikujUliste raamid ga ruudustik. Pea kõi
kide ak e de all on eenduv ad profileeringuga karniisid, ne de 
all aga lamedad n linurksed petiku , mille Ule~är k nis atud 
hammaslõike • Kõrge k are a aknad on ülal kaetud kaar~rontoo-

nig , mi rafileeri ud ja äär1st u hummaslõikeg , k~arte 

nur ad toetatud kaonise ujulistele stmel'stele kon oolidele .. 

I elinurkaed aknad oma d ü.lal mur ud, nrofileeri ud frontoone. 
Akn d on paigutatud järgmisel : es· f s saad is on kõikidel kor

ru tel nelinurkaed aknad, v.a. eendi teise korruse 2 akent, 
kus on kaarakn~d, milliste all puudub ka arniis. arempools 1 

l·i~l o s fassaadil on alakorruse kõik d kaarakn d (saali 

aknad), teisel korrusel nelinurksed. Vasakpoolsel ot afassaa
dil, mis kaasajal ümber ehit ud (1967.a.), on kõik aknad ne
linurksed. Te akül kordab üldiselt esikulje akendesUs eemi. 
Sokliaknad on ruudukujulised j· 4-ruudulised. 

oonel on asifassaadis eendi- ja arnivahelise seina
pinnas kõrge ~ l~ * peauks, illel por aal. See on kujunde
uud us~ ääristavate pilastritega, mis asetatud kõrgetele, lii
enda ud pin ·dega pjedest alidele ning mis toetavud horison

t alset fron ooni. ee on l i, alaäärel eenda ud ja rafileeri 
ud karniisiga, mis oetQ u kõrge e konsoolidega. Por aalis 

on õrge kaare ~a ukseava, mis ääris a ud pro ileeri ud äärise

ga, sillu es on suur lu kivi. Segmentkaares on val %1k, mille 
r amistik kordab m ja kaarake de mo t.iive ( limarkaared j rin-

id). Uks on uus, al e oli kolmeks jao· a ud pind ega, kus 

pinn d olid rikkalikult liigend ~ud profiillii tude, tahvli e 

ja val sam · g·. Al ne lai k id madaJ. kivi repp on samuti hUvi-. 
nud, asenda ud e toon r e piga. 

4oone si eruumi on põhilisel anfila sed, peaukse a 



jääb v trepikod , hoonet lä ib mõlemil korrusel keskkoridor. 

ei u o k e~ud ui ne lide a nin samu 1 lage, ku pl foonil 

rofileeri ud liiste. oone t· Ulj 1 oli suur p itpulko , 

mis ,a hävil1ud. 

Se g on e \hoone vä i ekal" lii enda.tu hoon m saide

ga nin pind e ~ hi us. kus k su t ud rikkalikult ehisde aile 

eri stiilidest. tua võib luged histori sis likuas hooneks, 

prevaleerib pseudogoo ika, kui i deta li s p lju ka pseudo-

kl ssitsistlikke elemente, õlem&d ehitusjärgud on järgnenud 

õen=·oliselt a a väikese Vahega, ehi us võidi alustada .nx 
saj. lõpul, lõpetad s · andivahetusel või käesoleva al ~ses. 

oones on kool, ta on r uldavaa seisundis. 

!Qrvalhooncid oli õisasüdames arvukalt, nad paiknesid sisse

sõidutee äärtel või arg! ees uQrema funk aion se rühman • 

s:·ilunud on ga tan päevani viiike arv hooneist, illes oluli

semad on: 

mis ehi~ati oluliselt Qffiber 1J68 . a. oane oli 

ahekordne telliskiviehi tl.s pu..hta vuu 0 iga, millel vasa.ku.l tii

Vul ühekordne tiibehi us. oon oli kaetud lamed Viilkatusega, 

ku ek lekk, räästad la1Blt üleulatuv d. ekordse ehi us-

oo ki s ..... o aai'es ... ad on hoone esi:fa 9aad· l{G. Siin viilus 

>anni koh~ kolmnurg s oli k· s pui ut väljasaetud lõvi·iguu

ri. oone nur ad on kujund ud krohvi ud 1 ude kvaaderliseeni

de a. õle il orru~el on akende kohal ja 8kn laudada joonel 

pro il~erin0uga krohvi t vahevööd, seega kokku neli. Akn d on 

1 d kaar a, pcl.es ·1 ttd ja äärised krohvi d• akn· d on see

jui.U'es suu ·ed • 4 -ru.t.lduli ed. oo.11e ehi t ua j ak s Võib lu ed d ·-

Qmit tuuleli ul - !908. ehi ust s iililt histori sistlikuks. 
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Kuivati on keskmise suurusega k·hekorru eline krohvik t eta ma

kivihoone lõhutud kivideGt. V '1 ää.riat~tud telliste a. I oonet 

on ka saj cl tunduvalt r rons l'tweri tud. Katus on uus viilkatus 

e erniitka tee • Alane on lai korrustev· el 4e vöö, akende neli· 

nurkne .kuju. 'hitus Võib päri ed ··,. saj. IV v erandist. 

Viinavabrik (?) oli suur telliskivihoone, mis ehitati Umber 

1J67-69.a~statel. oone omas pub ·a vuugiga müüre. Seinu ja nur

ki lii.endasid liseenid, aknalaudede joonel kulges vabeVöö . 

Korsten on vär:u kõr e, tellistesL, amara põiklõikega. Ulaäärel 

om ... b karniise ja vahevöösid. Otsaknrniis unduvalt eendu.v ja 

~oe atud pikkade konsoolidega. Akn d olid kitsad ja kõrged, kae 

ud murtud frontoanigQ. Hoone kordQb peahoone kujundusmotiive, 

on ilm elt s a autori töö, sam st s iilist js ehitus erioodist, 

ednik:u.mc.i · on vä.ik. ühekordne tallislü vihaone krohvika eta 

seintega. oonet kutab la~stukattegc viilka us, millel 1 ialt 

ü.leule ~;uvG;.d :r·ääo tc;;4d. Vi im ne s ... rikapaar ja pen.n vi ilus ava lld . 

ad on keskmise suurasegG, 6-ruudulised, kui on ka kiteaid, 

ü.hepoolee:a. ak.n ·d. endel on kergelt e .. ndatu.d ~111us j akna

laud, mis toetatud estmelistele konsoolikestele. Hoone võib 

pärinea XI saj. lõ ust. 

~ on üga suu.x ja Jll1 t.meo saJ. ine. Par · 1a kuj Wld atu.d ala su.a

~us on 11 ha, tr.lle lii ·uu äike - ~·õeni la8kUV ets, kus esi

nes par · metsailmelisi osi. P· :rk on ki"sas kuid väga piJr..k. Esi-

. ese osa moo us ab avar, se t..stiilis par iala eahoone ees, kus 

ova· lne ring ee uiflg vähe.., e puudega, >õhilisel t tummede ga lii

genda ud esiväljak. issesõidutee, mis alleeg on vasemal ääris

ta ·ud tii iRa, mille äärel purgi oolel p~udcrida. Peahoone ta

ga on teine par iosa. ee on väike nelinurkne ala, keskteljal 

poolit tud t ega. Siin on kujundus re ulaarne, ta oli al selt 

väikese barokk iana, kus elupuid ja põõsastest kujundid. ee 



ar Jiosa ei ole nime ~ isvüareelt säilunu . Sellele aiole 

jär peb par · põhios , mis peahoonest sõltuma • See on väga 
\ 

pikk reas a ' ud väljakute sUsteem, kus võib eristada kuni 5 eri

suurust välja. eed on vabakujUlise piirjoone • Väljakuid 

ääristavad puuderühmad on valitud võra kuju ja varvuse alusel 

väga hea stiilitundega. ea igal väljal on puu e ekraani ees 

mõni ak santeeritud ü~sikpuu või väike rQhm, mis fooni suhtes 

kon ras ne: hõbe ap el kuuse- ja t mmet"tUstul., lehised tamme-

t us al, :Ji.lrn mtinn].- ju a.tnmetaust3l jne. uud li.ldiflelt suure

mates Uhelii gilistes rühmades, p,r gi äärel on ekraanike tammed, 

.mis koha·ti piiril moodustavad allccsid. rbis on üldse 85 puu-

~a põõsaliild, neist eksoote: õbe ·aher, hall pähklipuu, punane 

vaher, a.muuri kore,ipull, k ada k usk, euroopa nulg, .lol ke 

pärn, suurelehelino parn, mäeivaher, punnne tamm, pensilvaania 

s ar, hüb~iid-hobulehised, ebatsuuga, alpi seedermänd. lõhis-

lehine hall lepp, berliini pappel jt. Vä a palju põõsaliike, 

eri i sireleid, mis sulgevad vaated par iväljakutelt maa tikku. 

Park on al. f a raj ooni huvi tavamaid nii den roloogilises .mõtte 

kui ka väga heataeemalisas vabakujuli e~ planeeringue. Parei 

see osa on. r j tud põllamaale XI saj. lõpuveerandil. Tema sei

sund on ebarahuldav, esineb risustamist ja võsastumist. 

· las tud viimati 1976. a., pild istatud 1 67. ja 1976. a . 
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