
25. KOIKKliLA mõis ( Adael-Koikkü.ll). Rüü. tlimõis. 

Kaagjärve k/n, alleva sovhoos (Hargla kihelkond). 

Paaboone on ävinud, alles on vaid kahekordse hoone telliskivi 

vare. Hoone oli suur kahekordne hoone, millel reljeef1 tõttu 

esiküljel oli madal, tagak~ljel a a väga kõrge soklikorrus, 

nii et hoone tagafassaad mõjub kolmekordsena. oonet katti 

poolkelpkatus S-kivikattega. Räästakarniisid olid laiad ja 

eenduvad, profileeritud. Hoone keskteljal oli mõlemil fassaa

dil pilastri te ga markee~i·tud keskosa: esif'assaadis ki sam., 3 

akna laiuselt, tagafassaadis laiemalt, 4 aknal uaelt. eid 

pindu katsid lamedad kolmnurkviilud, mis ämbritsetud samalaad

se karniisiga kui räästadki. Viiludes olid aegmantaknad ruudu

kujuliste ruamideg~. Pilas ·rid tõusid soklilt ja toetasid vii

lu karniisi alu t laia vööd. Liigendatud oli akendevahelised 

eeinapinnad lamedate nelinurkseto petiku-tega. Nii on pilast

ritega liigendatud ja Viiluga kaetud seinapindadel petikud 

akende all korruste vahel, tiib del aga on kitsad ja kõrged 

petikud tagafassaadis kahel pool äärmist akent mplemil korru

sel • .Aknad pailmevad võrdsete Vahedega, ridades puudu.vaid 

asendaVad otsafassaadides petikaknad krohvile maaJ.i tud akna

kujutisega. Peakorruseks on alakorrus, kus aknad kõrged, teise 

korruse aknad on madalama. All olid almad kolme auure ruuduga, 

ülal 6-ruudulioed. Soklikorruse aknad on ruudukujulised, 12-

ruudulised. Hoone esikaljel oli lai, mad terrass, mille kes-

kelt laskus lai ivitrepp esiväljakule. Trepi äärised olid ma

dalad, terrassi äärised aga nelj~tahuliste kivitulpade vahele 

paigutatud aZuurse ä·risega. Hoone vas~cul otsafassaadil paik 

nes samuti suur ki.nnine pui tverandat m.is oli krohvi tu.d. Veran

d at kattis ahepoolse kolde · ka ·ua, veranda aknad olid suured 

ja teravkaarelised, lihtsa. pseudogooti raamistikuga. Hoone ta

Baküljel paiknea kahele nelj atahulisele kivisamhale tõstetud 
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lahtine rõdu soklisimsi kõrgusel. Sambad omasid profileeritud 

kapiteele. õdul oli lihtne a!uurne puitrinnatis. Ruumid on 

hoones anfilaadsed. oonet võib seega lugeda klaasitais likus 

stiilis ehituseks XIX saj. I poole keskelt või II veerandiat. 

Hoonet Püüti taastada 196o.a. lguses, kuid tööd jäid pooleli 

ja varemed on va.risemas. 

Kõrvalhooneid on mõisas arvu.kal , kuid enamik neist on kaas

aj aJ. U.mber ehitatud. Hooned paiknevad mõisasüdames asetaeva 

kolme maantee ristil peahoonest sõltumatult. Olulisemad on: 

__! - suur ja massiivne maakivihoone, mis kaetud viilkatusega. 

Algselt oli see poolkelpkatus, mis omas räästakarniise. Pool

viilu aJ.l on lai vahevöõ. oone seinad on k.rohvi tud nii, et 

kivide põsed ulatuvad krohvipinnale, krohvis kasutatud dekoree 

rimiseks killustikku. Hoone esifassaadia on keskel 4 arkaadiga 

kaaristu ja uluaJ.une tema taga. Kaared toetuv neljale nelja-

tahulisele kõr@Ble ja seejuures jõul eele kiviaambale, millel 

talumivöõ, äär ·el on poolsambad. Kaared on korvkaartele lähe

dased. aaristust tiibadale jäävaa seinapinn s on kummalgi poo 

lel 2 nelinurkset akent 6 rlluduga, Piiratud k.rohviäärisega. 

Otsafassaadides leidub ka sllurem.aid akn id. Peolviilus on kes

kel suur segmentpetik krohvi tud põhja a ja krohviäärisega, pe

tikus nelinllrkne lakaaken. Hoone võib pärineda peahoonega sa

mast perioodist ja on temaga aamas stiilis. 

Park on sullr 2, 5 ha, kujundatud vabaplaneeringlls, olles kahelt 

küljelt piiratud maanteedega. Peahoone ees on ringteega esiväl 

jak, taga lask~val reljeefil vaba piirjoonega väljak. Uks tiik 

asub hoone tagaväljaku kUljel, on liigendatud kaldaj oonega. 

rr.eine, suurem. tiik on esiväljaku taga, samuti vaba k ldajoone

ga .. Parki siduv vabakujuline teedevõrk on vaevu jälgitav, ta 

moodustas ringe. androloo liselt on park liigirikas - 30 
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puu.- ja õõsaliiki, eri·ti rikkalikult on Viimaseid. Puud pai

guta tud kontrastsel t: pärn-vahor....;kuu.sk, tamm-lehis. Väga ilu

sad on euroopa lehised, leidub ka siberi nu.lgu. Hulgaliselt 

on mitmeid liiki enelaid, kontpuud, peajat toomp~akat jms. 

Puid on rühmiti ka m· ·· andushoonete vahel. õisust läheb pikk 

kaseaJ.~ee oiv a jõele l~oi männiku, kus asus vaba \ile sõidukoht 

ja kõrts. 

Pargi seisund on halb, ta ?n tugev lt äärtel võsaetunud, 

majandushoonete ümber on kuivanud puid. 

·· lastatud viimati 1975. a., pildi atatud 1964. a. 




