
49. L DU .m~is ( Li.mma t). llli.ii tli.mõis. 

ärjamaa lr/n, Vex ola llo'Yhoos ( ärjamaa kihelkond). 

Peahoone n iih kordne .... ivihoone, mis o b keldri. Ehitus on 

kaetud seintest kõr cema kelpka tu aega, llel 1 astukate ning 

eenduvad laial ja p ofileeri tu.d ,..ääotaka:rniisid. Soklit eral

dab ki taas ai ss. Hoone nttr ad on kujWld a:tud rusteeri tud nur-

aliaeenidega. Esifassaadis on ker alt eenduv keskrisaliit, 

mille pind samuti rusteeritud. Bisaliidi kohal an sein attika-

1 aadselt tõste iUd j Lil :· ::ir lõpetatud profileeri· d laia kar

niisi • Ehisseinal on nu.rkadel ja keskel lis eenid. arem oli 

keskrisal.iidi ees lahtine puitveranda aZUursete puitehiapit

s·de a lame at var~tast kandvate lihtsate puitsammaste vahel 

Hoone akn· d on kõr .. ed, 8-ru.udulised, piiratud .krohviä.äris 

te ga. Aknad on pai tutuu kalle- ja kolmekaupa. ~ii on ta afas

saaõ.i.... esktelj 1 3 a e.1:·4 kent, jä.r e ad tii a suu.na 2 kohe-

list aknariihm.a. I a a.knarüluna v el einapind liigendatud 

kit sa vertikaalee kroh i~ahvli a, millel nelinurkse sisselõike-

a uu.r ad. Eoi:f'assaadis on kcsktelj al peauks nin t da ka sk

risaJ.iidis ää::-istavad v ... tibiiü.li aknad, mille ääriste lu.k:u

ki id. Jär 1e"'t'ad tiiva. su.unas üks kaheaknaline rtibm, jär e ad 

ke: ..: s liit ü sikut aken ·t, mis er·aldatud tallVlito a. oone katusel 

on sü.mmeo rilisel t 2 kolmnurka t väikest lakaakent mõlemis fa 

saadi s. end .rä~atae omab kitsa pui"telliapi tai. Esi:f'asaaadis 

on a akende all soklis petikaknad, ·tacaf'a.ssaadis need puu.du-

vad. l? lta on al i u. ·, .mis exalda ud laia profileeritud 

karniisi • Viimast ekoreerib hellneanöör. al iku kla 1 t

sistlikus raamis ikua on trapetsikujaline laternakoht. Kahe

poole a aks tahvlid on. jaotaind 3 tahvliks, mille pro~il eri

tlld väl.jud kuju..o.da , keskel rombide a, iil 1 j all kuu.anurka-

de a. Uksel. on crokkstiilis kaunis e~epist ind lukuplaat ja 

~~~ 
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käepi :te. 

I oone sieerawn on filaadsed. ärkim.isväärsed on kaks 

veraklassitei tlikku ahju. Uks ahjudest on nelinurkse pjedea

taeJ. ca ja profileeri tu.d karniiei ja eoklige. Nur ed kuj de.

tud kE.IIlllelleeri tu.d pj.le.striteca. Ahju ü.laoaa on ü.mmar e, sa

muti kujundatud kahe kannelleeri tud Yöö a ja drapee. 1 tud räti

kumotiivi a nende vahel. Ulal on lai pro· ileeritud karniis, 

ku ka hammaslõi e. Ääris on ~õ et tud ebispitsi a. Teine ah1 

omab samuti nelinurkae pjedestaali kõr el eoklil. Siin aid on 

nur ümardatud . Samaleadne on ka ahju kitea.rn iilaoaa. Sokkel, 

abjuerios~d ja alaserv 0 eralda~.d profileer tud ahekarnii

aida,a. Ülaäär on samuti ehispitsilaadse &Zuurse äärise a. 

Ahju ülemise cole asiküljel on kaernies, millee reljeef:ne 

kraatervaas ja antuslehe motiiv. isa on ääriststud liseeni-

ä e e, mille pir.t.nel med J j onid meh - ja n aepea reljeefide a, 

sar.m.ti p e vöö ,n. f oo.nes oli varem teisi i, v el arokkstiilis 

kahhelahjuaid, mis r a ei ole säilinud. K ki~·jeldatu.d ahjUd 

on ,. a h el Yas ee i und :1 •• 

ä.rkimis ää.rne 011 ,_ a aal parkett, mis eru.ka mustri a 

suurtest tammeplokkida~t. Suu~ed siseuksed om -vad laiu p11rde

laQdU, mis kujundaLUd k nell erin~ a või teiste klassitsist-

like ot .1vi.de ", nurk relje.:.faed 1·osetid. Uksed on 

kah tsll'Vli a, _ inn· d liieendatud j ää:::istatud profileeri tud 

1 ie.de ltis~u ega -va.:r·a,kl saits.ta·tllkus kujnnd.uses. Laed on 

pee elvõlvi a nin kujundatud profileeritud laekarniiside a. 

Hoone parempool ele otaafass~sdile on liidetud esifassaa

di eenduv väike tiibhoone, ilruetu kiviehitus vi1lkatttse all. 

Katuaeräästad ki taalt üleulatuvad, lihtne karniis on ka Viilu 

all. knud põhihoone Gke..l'lde möõtmete a. 

See a on peahoo - su!U'epärene v · '"a.kl asi ts· tli ehi us 

XVIII s~. lõ ust, juurdeehitus võib pärineda jär ise a·j d1 
,~, 
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II oole t. Hoone on aha Jäetud, kuid r ontim.iael puhkebaa

eike. 

lil1oes aeo see, 

hooned aikncv d kõik võrdlemis kompa.kts 1 t mõisasUd ea. 

Säilinuiat ol~lis ad ~n: 

-~ peahof'>ne t paremal ei ka i tl ta, kuna ta koos tema alla 

jää ate .ruumid a j varf1me a kindlusarh1tektuQr1mälesti-

ena 1.75.a. koo tattld t-ilestiste nimestiku. 

väike rõbt alkhoo.ne, mille puhtad nur ad k e-
-

tud pU.atiste nurgalaud de •a. Hoonot at 1 astllkatte a ja 

laia.1 t U.le 11 -m va·l:ie rääst te a. vi 'lk t11s, Viilud kaetud piist-

lauda e e . on väik<~eed, (- u.urlu.l1sed ja ... r1sta1ud lai -

de pi:i:rdela d e ti. ioo e i1ma e saj diYahetu-

~ pea.hoonao · v ..... ekJ.:~.l on vtiiko, ku.id m· Ul;;liiv3e e proportsioo-

, ···o .. J vJ.· .. ,.. t::l ~ ..... .,.i'· nr· e m",~ k e ··1 " "' - ._.t ... •• .LJ. • J. t .J.,-" -..1. - e'\ 1 •est kõr ema 

kelpke.t a-:: tt~:~k·~ l c.et. m.i.äeto•. nii id 1 laiad ja ast-

meli~a profiil a. 2-d on 1 ed ate krohviät::ria e a. Hoone on 

pe oon e n s {~ ti i li j r s ~ e P, .. 

~5öli.:mta.i a o -.·äike pa · ihoo.ne, ö 1 es\:l a seintel 

Ehi tu,,t katab iil ult;;tu a '3 rkHia us"':eg j~ vormikivikatte a 

viilk .,+rt • G.ik aed aknad o ~ 6-ruuuu.lised. tua Võib pä.rine-

da aj. lf'pu t. 

Tall on kroh i tud ~ ~sl:mise suu.ruse a p e 'ivihoo.ne, mis kaetud 

laa.stll.Äat-ce sein'est l~r em kelpk~tase a, ab laia ja ast-

me li pro iili~a rO.as·tskarniise. oo e on peahoone a eamaeali-

n e j (;-t -s ~ii.l.ne. 

oodust Y ~äikese ehitusterühma, kus domineerivad ,,, 
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kak suurt paek1 vihoonet, kaetud õhukese .krohyikihi a. itus-

tt:l o küJ:• ed la tu.ke." e e. j i.ilea.letu. e e rä·· aste a. 1.11-

.it·tuaeu. Aknad o.n äikesed, am~dad ja 8-ruudulised. Ehitu-

j. I ja pool st. 

!ehi n pikk krohv1tud p·ekivihoon~, mis oli e tud p o olkelp-

.ka·· 6 a. Hoone o ver tUeis, ta oi s p : ·:l..ue<ia XI saj. I poo

lest. 

~.! on a1.ke ja kaheosaline omab re ~laa:rae eeiväljaku., 

mis pi 1 ku kllj u. a ja kal. edelt hoone atatud, piiratud ee a. 

aboo e keakteljele on su'Wlatud .m 9llteelt ltthike allee, kWl.a 

m tee on õgvendatud si (tee e enne õi asüdant. Esiväljakul 

ovaalne rin te kõrgemale tõe etud ettesõidute IB· aljakU 

iiärt l vE:l.iko te s l'iihmad s 'Vab as 9ai u tu sea puid, kus kont?as

t1 s .aartele on siberi lehist. Peahoone ta a on tihtl.asel t 

laskava relj ee:figa välj , 1.llille aärel suur aJ.l.iltas. Selle 

a a lill me perk:me põ li.,. el t aartee"t. Puid on rü.hmi ti. kõr-

val.hoone ·e va:L 1. Pti. hatl. häe:r~i · e~i tud rühmades: tamm-

-saar, saar-kuusk. ali sevad 111 .id: saar, aher, tamm. Park 

on h<:.W.Vus s J.. .... nd:ts, :tunktsioo.nl.'t't •• 
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