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· mõis
·· j amaa

•Ta u.j a•• kolhoos ( ärj

lr/ ,

aa kihelkond).

on häVinud • ta põletati 19o5. ~. Säilinud on :frac;men i-

Pe

ü.ü.re ja mõned ta.a ta u.d ehi tu.sos

den

kahekorrus 1
ka ju

e

IiUtlimõis.

)•

e kiv1ho

d ehi usi.

oone oli vä a suur

•

e, keskrisaliit ko

ttt

oonet

ekorruseline, omas

dkel katus, mis

duvaid ja profileeritud räästakarniis • Hoone

as tugevalt

sifassaadi

'

oli kesk- ja kü.l,;risal1idid, keetmine neist kolm kordne. Kõik
nad olid ka tud kolmnu.rkviilu. e

• Hoone

oli teine

õhikorru.sek

korrus, k11s v,·· a kõr ete 6-ruudu.liste akende kohal olid eenduvad prof il eri tud si sid • Alumise korruse aknad olid vaid vähe
adal

amuti 6-rnudulised. Keskrisal11di kolmas korrus o

ad,

Väike m id,

r11u.dwrujulisi j

to e kapiteeliga. Ho

oli pilaster kor
Hoo.ne

~is

4-ruu.~lisi

sid. Iga akna vahel

e oli kellerdatud.

pärineda XVIII saj. lõpust, olles varakl

t··i

istlikus stiilis, mid

s

si t-

dati XIX saj. al.go.ses klassi tsis tli

s stiilis.
Tema paremal t11Val oli pikendu.s -

ikk t

v aed-triiphoone

mis teat val määral ü.mberehi tatu.J. t säilunud elamuna tänapäeval.

irllphoone esikiil

oli varem klaasi tud, nü.üd on ta ehi tatu.d made

1 ks, villkatusega kaetud hoone s. Tr" iphoone keskosas p · .kneb

kahekord e o a, mil.lel säilunud osa algse t seinapindade lii en
illel

dnseet. Ehitus on kaetud kelpkatusega, katteks eterniit,

tu.geval t eendu.v ja lai profileeri tud räästa.karniis, selle all on.

hammaslõige nin

weejärel

le proftleeri tud Vööle. Vi
de~

riis, mis

st to tavad i a akna v

4 laia pil.astri t. Ne ed lõikavad korrus te

ker elt profile
napind pilastri te
1

ri lQü.fide

itud

b 1·

el ja nurka

ab elis t laia ja

ööd. Sellest madalamal an alakorruse sei-

· el rusteeri tud. Kesktelj el paiknev

kohal on tei el korrusel
du.kujuline nin

oe

ema kohal

äilunud üks al

e aken. S e on

n seina ind dekoreeri

ukse

e

ruu

d stakist
~0

kraater aa i a ja lindi a, mis .meen11tab meandert. Se ga on k

talveaia keskne osa klassitsi stlikus stiilis, pärinedee ilmsel

.nx

saj.

1 poolest.

"'rvalhoon eid on erakordse lt
seo

d

alju, n

aumblilis elt Või moodust v

on

aeti peahoone a

~tsiona

seid rühmi,

õned neist mõi asadamest võrdlemis i kau el. Olulisema d on:
Va1i sajamaja on -võrdlemis i suu.r ühekordne .krohvitu.d paekiviho

e, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpka t11ae a,

eterniit. Omab kitsa

enduva rääetaka rniisi.

tteks

ad paikne ad

ebaühtlas elt, on keskmise suurusega ja omasid al sel t ilmselt
6 .r

tu..

·tsa ukse kohal. on lihtne val

-võib pärineda XI

ik 6 ruuduga.

oone

saj. I poolest.

(?) on sissesõid ut e ääre , keskmise

su.uruseg~

krohvi u.d ki vihoone, mis kaetud seintest kõrgema. poolkelpk a use a. Sellel poolviilu kelbakol.m nurga all ja esifassaa di kiil r1saliit1 de kolm.nnrk viilude ü.mber lai ja eendu.v, profileer itud

karniis .... saliitide kolmnu.r viilu. karniieis t
kiiljal veel 1 i pro:llile ri tud

õö.

al

al o

esi-

Risaliidi s pailmeva kahe-

poolega ukse kohal on lai eenduv ja kergelt profileer i tud simss

KUl

isaliitid

vahel o

taandatud seinapinn a kohal

eend~v

rääs

tas, mille alla moodustab laudkatte gu lae a u.l.ualune, ku.hu tüatu.vad kitsad 6-ruuduli sed aknad. Hoonet võib lu
sistlikuk s ehitaseks , tõenäolis elt

nx

da kl.assit-

saj. algu.sest.

it on keSkmise suuruse a, ku.id massiivse te proportsi oonide a
-kivihoone
, k.rohvi tud pri tskrohvig

a. Hoonet katab seintest

1isti kõr

ub-

m poolkelpk atus, millel laudkarni is rääetaste all.

Ka u seka tteks on laast j a tõrvapapp . Hoo e nur ad, pool viil.ualune V"öõ ja pool iilu. rääst

alune on krohvisse silutud laiade

val endatud vööde a, .oi.s meenutava d

u.r ad on ühendatud kaa.rj

1 ia se

ahe'V'ööd, nur aliseene.

endiga. Seinapind adel esi-

1/

neb (otsata saadis) barokseid silutud krohvitahvleid k arjalt
..

sisselõi atud nlll'kadega. Hoone esifassaadi keskel on kehe 1

a

.

kaarava a ulualu.ne, mille kõrge kaare a eilluste kannul toatuvad profileeri tud talu.mivöödel kiil seintea ja keskel asuval. ma-

dalal nelj c:;.tahulisel piilaril. Ka kaared o a ad lameda k:rohviääriae. S

veel XVIII

ga o

hoone bai1Dkkstiil1s ehitus,

is VÕib

ärineda

aj. II poole keskelt.

Lau. ta.sid on mi tm.es eraldi r..

s.

Vanemad lau.dad on kaks pike at paralleelboonet, mis otstel ühen- .
datud adalamate abiehitastega nii, et moOdu.atab piklik sisehoov
Laudahooned on Ubetaali ed. Ho

ed

etu.d seintest kõrgema pool-

kelpkatuse a, millel kitsad eenda ad rää.sta- ja viilu.kar iisiä,

-

katusekate on eterniit. Seinad on õhllkese krohvikihiga.. Alolad on

omapärased paari ti liidet d, ru
neda XIX

aj. I

uk.tljlllis

• Hooned VÕi ad päri-

eerandi st.

Uued laudad moodustavad suurema. rühma. ho

eid, mis p ekivist
aldaval t nilk

üüride a, kaetud õhukese krohnkihi a. j

uste-

ga. tlks nuumhärja lau,:t._(?) on pikk krohvitu.d pe.ekivihoone, mis
kaetud seintest kõrgema poolkelpkatuse a, katteks eterniit,

räästad üleula uvad. Poolviil on
nad on

ooderdatud püstlaudade

a~

Ak-

äike ed, lam.ede.d. See laut VÕib pärineda XIX saj. keskelt

ema j uu.res paikneb !iinaköögi vare,

e oli paekivist

hitus.

Selle hoone juures oli ilmselt kasu.tatu.d p · ekivist ümarsambaid,
mille f'ra

Töökod

ent

hoone varema juures leidub.

(?) on keskmise suurusega kr oh Vi tud paekivihoone, mis

kaetud viilkatusega, katteks eterniit, omob üleulatu aid rääst id.

ema alesed aknad on suured, lameda kaarega, 8-ru. dulised,.

õ ed ka Väiksemad. Hoone Võib pärineda

nx

saj. lõpllVeerandist.

Kuivati on keskmise suuruse a pri tskrahviga k e ud p ekivihoone,

millel viilkatus väga kitsalt üleulatuvate räästaste a, k tteks

eternii t, viil on pü.stlaud d est. Hoone VÕib pärineda

nx

s

•

I I poolest.

Töölietcmaja on keSkmise suurusega krohvi

d paekivihoone, mille

poolkelpkatus o ab ü.leulatu.vaid .räästaid, katteks eterniit ja

laast. Hoone ü.htlaate vahedega pai
ruse a, 6-ruudul.ised. Ehi tu.s

Küqp

on väga pikk krobvi ud

tatu.d aknad o

õib pärineda XI

aekivihoone,

keskmise su.u-

saj. I pool.est.

is kae d s intest

kõrgema v.iilk tuaega, katteks eterniit, räästad üleulatuvad.
Viilu.d kaetud p\is laudada a. Kiil seint

e kosas väga laiad vä-

ravad. Hoone võib pärineda XIX aa.j. II poole keskelt.
T'õölis tem ja on pr1 tskrahviga kaetud paekivihoone, keskmise au.uru.se a nin

kaetud kelpkatuse a, millel olnud lihtsad l rdkarnii

sid räästastel. Aknad on ?dikesed. al aelt 6-ru.udQliaed. Hoone
VÕib pärineda veel XI
~iiphoone

saj. algusest.

aia ju.Qres on

äiksem krohvitud pae- ja telliakivi-

sein ega ehitus. mis kaetud osalt iihepoolse kalde a katuse a,
teisel poolel paiknenud klaassein asendatud uue katuse a. Ehitus
Võib pärineda XI:X: saj. lõpust.

a.J..l

(?) on pikk, krohvitud paekivihoo e,

me. Kaetud

~

is o ab otsal eluruu-

astukattaga ja iileul.atuva e rääatastega k tu. ega.

Hoone üks tiib on kergelt kaarjas. Aknad on paigutatud alluremata

ae pet1ku.tesse, mille ülaosas väikeaed 4-ru.udulised aknad. Kits
välgmj.kuga

e~u.ruu.mide

"f()ib pärineda

nx

uksel on kalasabamllstris laudvooder. Hoone

saj. I poole keskelt.

Rehi on erakordselt pikk krohvi tud paekivihoone, mUlel ühel otsal kiitteruwn, keskosas aga tll eval t eenduv tiibehitua (ait?).

Hoonet katab kõrg

kelpkatus, katteks eterniit, millel üleulatu-

vad rää.sted. Kii ttaruumiga otsal on väikseid ruudukuju.lisi aknaid

Kors en on eale, ne~ja ahu.line telliskivikorsten

iJnsiga. Hoonet

on kassaj al ula u.slilml t rekonstrueeri tud laudaks. Algne ehi

v"J

s

- 5 -

õib pärineda veel XIX saj. I poolest,

kUtteru~

sisseehit

ine

on hilisem..

ooncltatema.ja sissesõiduteel mõisast

ärjam.aa suunas lõhuti 1970.

a-te algul. Hoone oli suur krohvitud ühekordne kivihoone, mis ol
kaetud seintest kõrgema poolkelpkatuse a,
sel. Omas kitsaid,

pro~ileeritud

atteks S-kivi

lauda~u

Vi1lu- ja räästakarn11se. Pool-

viilus oli suurem segmentaken, põhikorrusel aga kallalt suured
ja kõr ed 6-r u.u.dulised akn d .. Katu.s

a..

ol.id mõned ~gscd massi! -

sed koretnapiibua. V"õöde ja karniis:i.de a.
oonakatemaja {?) mõisasüdamest Kasti sutma.s l,o km on väga suur
ühekordne paeki ihoone, k.rohvi tud seintega. Hoonet katab väga
kõrge kelpkatus, katteks eternii ,

llel kitsad üleulatuvad

räästad. Hoone esi:fas aadi keskosas on kahekordne 3 aknavahe lai
n e ehi tu. so

, mis k etud koJmnu.rkvl.ilu a. (pui tvoodriga viiluv:'li)

Viilu ja räästaid ruamib lai proi'ileer:i tud puitkarniis, mis esi.~ aasaadi s

-"'

toeta ud nelja rusteeritud pilastriga, narkmiaed seejuu

res nur apilastrid. Ka ho

e pare al tiival on tagakUljel tiib-

ehitus. Hoone aknad on suured, 6-ruudu.lised ja kitsaste kroh 1ääristega, kuid ilmselt ei oJ.e al s ed., vaid pärinevad hoone rekonstrueerimisajast rahvamaj aks. Hoone võib al aelt pärineda vee

XIX saj. I poolast, keskos
sistlikus

A!1

stii~is

võib olla rekonstruee.ritud his orit-

juba sajandi lõpuveerandil.

e61mise hoone_ vastas on väike õhukese kroh ikihiga maanteele

svtm.atud o teafassaadi a ehitus, mis kaetu.d viilka tu.sego, katteks
eterniit, I·äästad on kitsalt tileulatuvad, viilus kaetud

1~1ade

tormilau.dadega. Hoone otsafassaadis on seinapind taandatud nmg

viilu. all ulualune toetub külgedel külgseinte pikendusele, ke kel aga kahele dosk ana orderi
templit. Viilus on väike 1
r · id ~iviplaat

d usega.

samb~l

Seega hoane matkib unt-

e ja 6-ruuduline aken, mille kohal

ehitusaastu Q: 180?.

ks on kala abamustr s vooder

Park koosneb kahest suurest iseseis7aat par 1st, mis lahutatud
maantee a, samuti omab mõis suure parkmetsa. Sissesõidute e,
al ab

ärj amaal t, on ä.ä.ristatu.d al

pärnaallee a.

i

l võimsa lehise, tamme ja

ee läbib .metsa, mis kuju.nd atud tee äärtel park-

metsana: taas lehis ja tamm looduslikt.ls m taas.
dualikult. Sissesõidute e

ammi an ka loo-

mi me kilomeetri pikkune. Tema al~

ses paiknevad kaks pea. kuubik'Ujuliu t suurt e;raniitplokk i, mis

puhtalt tahutu.d monoliidid, om vad katva

la di all kitsa karnii

si.
P ar g1 e aime se o a mo

u.s ta:b p e &hoone~ .,

r 1 ta e

park, mi s

hoone ees omab väga suur e ringteega piiratud väljaku. See liigen
da ud vaid mõne lehtpuurühma

• ·· ä.realadel on tih

puuderinne,

uti on pu.udega piiratud vä:.Lke tagaväljak, ku.s jälgita ad ka

s

regu.laa.rse ehisaia kujundid elupu.udest.

odwnaiate vahtra, saare

kuse · a tamme kõrval on eksoote: palsam- ja siberi nlllg, hlbukas

tan, valge mänd, mä i vaher, euroopa ja vene lehis, viirpWl. Eriti

ilmapaistvad on 2

uroopa lehist, kõr

s 41

m.

Pargi teise osa moociustab eel.misest suur·em, iile tee aseteev
vab aku 'a.line pargiosa., mis plan ·eri tud vaba kal.daj conega keeruka
ii isüsteemi amber. Tiigid moouustavaü kanaleid, poolsaarit saa
ri. Tiikide kallastel on vä~ksemaid välusid, kQid üldiselt on
siin puistu. tihe, mis ieoleerib selle parg:l.osa täiesti isesei -

vak, ümbrusest
l~ohud,

sõltuma~s alal~

'iik1del on jälgita ad

illa-

samuti nlgne looklev tecdevõrk. Puis tll on samu.ti vab akuju.

lises paigatuses, vald vad kohalikwd lii id, eelkõi e saar, I tutusviis on välud e ümber tihe, kohati on allle-us

suurendatud

puistu alusrinde tihcndamiseg a dekoratiivpõ õsaste"a, s.h.

ela-

te a (pihl.-, tara-, põis- ja paju.leheline enel- ) ja lu.memarja
ning

baj as iiniga. Teedesa teem seob rin teede a kogu pargi

su.letud süs11eemiks. On jäliitava.d teed ti
k

iiks

ide

euu.re rin ina pare,i äärealal. Peahooneni vii

ee.

allas el nin
per 1st vaid

Uhe~

tiigi ääre

on VÕrdl ..rnisi suur 2argi.maj~, mis

eenu-

tab k beli·!;. Hoone on õhukese krohvikat tega paekivieh i tu,s, mi
o ab -võlvitud lagesid ja kUleedal ter·lV.Kaa relisi aknaid, esifa ".uadis samuti kaks mi. · te
1::. viilka tu s, .mill

uurt teravkaar eli t uct. Hoonet ka

aba varjab hoone otaai ss aa i

ette pü.at ta-

tud kõrge sein, mis kae-tud horioonta olse karn1isig' "' ja laia voö~

elle all. Sell

seina taha moodustuv a ulualusa

kõr et teravkaa relist

&Va,

es on 2 väga

:mille ko.arte kannad äärtel toetuv

profileer itud talu ·vööle, kesk l a

kõreclc do&kaana orderi

sambo.le. See a on kirjeldatu .d templilnad ne su.ur par ·hoone h ·i storitsiutliku~

_ooti

stiilis ehitus, kus kujuneuse s kasutatud pseudo-

lemcnte.

Park on üldiselt halvas seis
pUUtu.d os&liael t

dis. Tiikide

pargiosa on

taastada ja hooldu.da, puu.d.ub :funktsioo n.
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