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üUtlimõia. 

i eal kih lkond ) • 

. 
feahoon iihekorru.selin pui tho e, millel. k sko 

p e hi atud tein korras risti õhihoonele. Hoonet katab 

lai t üleulatu at räästaste a Viilkatus, ka teks eterniit, 

arikaj alad on ku;j datud. Pealeehituse katusehari on põhi

hoon ka us et kõr e , s u i Viilkatus. Hoone seinad on oo-. 
dordatud laiad rehtlaU.dode a. ealeehituse seinavooder on 

k junduselt mit ekesise • Xitaa korruste~an 11ee ~ahe~dö ko

ha.l t kuni aknalau.d e joon l kul e~a vaheka.rniia1n1 Cll püst

laudvooder, kõr em rõhtl udvooder kuni Yiilualuseni. Viil 

on taas kaetud püstlaua a. 

· ako ruse aknad on s a.red, 6-ruudulised ja· omavad profi 

leeri tu. piirdel.audu., ealeehi tuae Bknad on kolmepoole a ja 

keeruk ruudustiku a. Yiilu. 'lja.s o väike ee entaken kiir 

t klljQ.lise raamist1kll a. Hoone esit s aadis parem nu.rk on ku

jundatlld suureks esikuks, millel ä a suured palkonile omaaed 

aknad. Siit laekUb ka pe repp. 

Hoonet ~ lugeda nimase saj andi'Yahetuee eh1 tuseks, 

peal ehi tue on a s • al ee t. !fa on kasu tu sel admin. 

ruuinid ena ja 

"ilunu.d a1nu.lt tiksa t{ hi tatud el uks) on --
akinst tua, millel kroh'V1pinnale alatu•ed ki'fide põsed, 

kivide'Y eline kroh'Y dekoreeritud kivikildude a. Hoonet katab 

laastu.katte a poolkel.pkatus, millel kU.l fassaadides ja pool
• 

'f'iilu. kelbakol.mnur a all lai lihtne kaldu laudkarniis. Es1fa 

aadil räästa u.latllb k sool teledel ü.le, mocxlu tsiee varju

aluse. Hoo e l'Õib ärineda XIX saj. keskelt ~1 III 'Yeerandi 

al. est. 
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P k on väike ja kujundusalt se astiili • Peahoone ees on pWl-
. de a vabal iir u.d ~· iko välJ , millel kasvab vä põlin 

t6l'I!Jll ( loodusk teeobjekt). Peahoone ta on ru.ud ukujuline aed, 

mis on piiratud kiil edelt pärnaalle doga. Peale pärna, tamm 

ja saare leidub mõni lehis. Par seisund on hea. 

(ila tatu.d j n pildist tud l97o. a. 
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62. 

T l1s k/: , 

lwa}. Xõrval.maia, kuUlu Vic 

la õiea juurde. 

( Vi eal a kihelkoncl) • 

Kõik hooned hävinud arvataval mõisa aS\lkohal pea jälje

tu.lt. Alle on esi eek1 vare u.rtu. jõel. See on 't'äike krohvi 

ta ka.llekor ru s 11ne hoone, mille mwirid J. o tud maa- ja. pae

ki vist. A ed ja nur ad on laotud paeki i a, kusjuure avadel 

on l ed ad kaarsillus • K t-u s sisse lan enu.ii. Hoone '9Õis 

pärineda XIX a3. II poole t. 

Kalaatatud ja pildiatatud l97o.a. 
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63. ool õis . 

... _,. ärja.maa k/n, Varb~la sovhoos ( ärJamaa kihelkond). 

~oone on häT.Lnud, alles vaid osa seinte t. oone oli väilt-

em ühekordne u:Ltehitu.e paekivist kõrge aoklikorruse a. 0 as 

lak tube hoone e ko a , kus oli ka väl~aeh tu.s • .Ak:n d olid 

väikesed, pailale sid Võrdlemisi korrapäraselt. Ruumid ai.lale

sid põhiosas anfil ed sel t. Ehitus ~is pärineda XIX saj. II 

poole t, ilmselt sell ke$kelt. 

K'õrvaJ:hoon~ võrdlemisi arvukalt poolmõisa koht • auvsd 

pargi iiärel ko1:1paktses ru.hmas. OlUlia ad on: 

~~l1ya;ia-reh1 on väike ilmarpalld.d est ristnur aga rõhtpal.k

hoone, millel rehealu.se os kroh'Yimata paekivi t • .Hoonet ka

tab seintest kõrg kelpltatus, millel urkad e unkaavad. See

ga praegune laastukate 'l'61s asendada varas at õlgkatus • Kõ

ned säilinu.d aknad on vä a. 'Yäik sed, 6-ruudu.J.ie d. oone VÕib 

pärtned XIX saj. II poolest • 

• e.u,t-tall on pikk ttmarpalkidest ristnurgaga rõhtpal.khoone, 

Ulest säil1nu.d rekonstru.e ritu.d osad. On ilmselt eahoaneea 

e aet ajast pärit ehitus. 

~ on keskmise suuruse a tlmarpaJk1d st ja ristnurga a rõht

palkhoone, mi kaetud aintest kõrgema poolkelpkatu.sega, kat

teks l . st, rääatad tileulatu'Yad. Aida uksed ja avad ool viUu. 

des on raami tud ugevat prueeidest gidega. Aidal on e 1-

ki.ilj el pool o a seinast taandatud aiigavake ulualuseks, mille 

rää. tast kanna"fsl konso ol tal • Hoone VCS1b pä;rineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Xae"'f ar e on vooderdatud pa.e a, rakete iUaos palkide t. 
. -
Kaevu. katab kahel tulb al e toetuv kiivri taoline 8-tahu.line 

ar1katu.e, katteks laast. Rää tas on dekoreeri u.d puidu.st 
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ehisp1 tei • Koe-w kujundus ~1 pärine a XIX snj. le5pu~ eran

diat. 

Park on V6rd1em1s1 suur, kuna ta läheb eujuTal t tU parkmet

saks, see oma orda meteaks. Peahoone ()n piira1ud puude a, 'fii

lu.d on vaid tema t ga. K~r'Yal.hooned paikneTad lagedal.. Pu.ud 011 

enamalt loodusliku päri toluaa - kuusk, kask, m.id on ~abaku.ju

lisel t täiend atu.d pärna ja tamme ga. 1\:ll.em&teeks on 'Yäga stiilne 

puien11du.1lmel1n 'Yabapark parpaaesdega. Pargi eeiet.md on 

berahu.ld a:Y, kuna tal pol tunktsiooni ~a ta metsistub. 

Xü.l st tud ja pildietatud 1975. a. 
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64. OHEKATKU m;s1e ( Odenkat). Rü.i1tlim.fS1s • 

Kehtna lr/n, ltehtna S! (Rapla ld.helkoad). 

Peahoone on hävinud pea jäljetult. Hoone oli iJ.maelt vii1keem 
»uitehitus. 

-
hoo.nega ans~blili~ea seosea, Uldiselt aga kom,aktse rUbmana 
p ar g1 äär el. Olulisemad ont 

!aJ.ilisajcm~ on keskmise su.urusega Wlekordne Jaooh: itwl ld.u
hoone, millel lakatu.be hoone o·~etel. Ehi tu. at .katab laastukat
tega poolkelpkatus, millel kitsalt U.leulatu'Yad rääetal. Hocme 
aknad on 'Yäikseaad, kaetwl lameda kaare aa, 6-ruudtüised. Alma4 
pailme't'ad tihed korrapärase reana. T11lwie aknad on kaaraillu 
teta. Hoonel on parempoolsel otsafaseaadil 'Yäike lameda kelp
katusega kaetud pu1 tpalkon ( vooderdatwi kaaea;j al eilikaat't'ood
riga). Selle aknad on kõigil kolmel kUl~el liide~d 6-ruudulia 
test akendest. On ka ka tu.saken lakapealse valaustamiseke. ocm 
"tU1b päriDeda XIX saj. III .,eorandist. 

pjD11stemo.1...! on kahekordne 'fäilte ehitlla, mille alakorrtls an 
pritakroh'figa kaetud paeki.,iat, tUakarrus aga puitehitus r~h't
sa laud,.oodriga. Hoonet katab laialt tUeu.latuvate rää.stasteaa 
'Yiilka tu. s, millel sarike.j alad kujundatud. Alakorruse aknad on 
'Yäikesed, 6-ruudulised, a.,ad kaetud lsm.eda kaarega. eise kor
ruse aknad on kaasajal moonutatud .. Hocme kiviosa VÕib olla eel
aise hoone ga eamaeal.ine, pu.i tosa. aga pärineb ilmselt XIX aj. 
lõpu.st. 

!111 on su.ur krohvi ·twl paek1v1hoane, mis oli kaetwl 'Yiilkatuse-; 
ga (sisse langenud). Enamik hoone tl.ksi omavad lamedaid kaari. 
Ehitus ~ib pärineda XIX saj. III veerandist. 

li 
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Ait-kuivati on suur krohvitud paekivihoone, millel kaks kor

rust. oone on kaetud kõ1•ge Viilka.t et: a, mill l ü.leula. uvad . 
rää tad, katteks eternii . Katusesse ulatu.'Yai lakauksed, mis 

samuti kaetud v11lkutusegu. õned ü.ksikud aknad on väikesed, 

kaetud lamed kaarega. Sellele, ilmselt XI a~j. IV veerandi 

ehi tu.sele on ühele tii ala liidetud risti väike kahekordne 

ju.u.rdeehi tus, ::lis kaetud samuti viilkatuseea. ..iirid on laotu.d 

kro' imat~, lõhu u 

ki iga hambllvalt. 

aaki 1dest. oone avad on ääristatud pae

ad OA ruudu.kujulised ja 4-rlluduJ.ised. 

Ehi tu s võib är:Lneda XX. aaj. a:I.euaest. 

Laudad paiknevad mõisasUdamest mõnesaja meetri kaugu.sel ise

seis-va rü.hm:ma. Selles domineerivad 3 pikka kivihoonett 2 maa

ki ist ja krohvi.mata, l paekivist ja krohvitud. Hooned on kae

t d viilkatuste a, katteks eterniit, rääatad on kitsalt Uleula 

tu vad. Viilud on ka.e lld pastlaudedega. Aknad kaigil väike-

aed, paikne ad iib lae e ahedega. ami.k s te on kae u.d lame 

date kaarte a. Hooned pärinevad XIX saJ, II poolest, põhUi

salt sajandi lõpaat. 

Park on keskmis suurusega, paikneb a'Yam aetikus ning on tihe

da iatutusviisiga, mis pargi tuwnikus asuva eahoone m stikku. 

sul.eb. Eriti tiheda iatu.tusviisiga on pargi taga sa, kus puu

dub ka ta aväljak. Väljak on hoone ees, kus oli rin tee. Pars;L 

puistu abakujul:Lne. Pargi eesäärelUle teda J.äb1Ya tee n 

valitsejamaja ;ju.uree su.u:r tiik, · le kaJ.dal vahetu.l.t maj 

asub. Selle hoone ümber on korra.pärasel·t aiguta d k ra,jalt 

pii atlld suured elu.puud. uidu. pargipuistu p<Shio as vahtra, 

me, saare ja j al.akaga. Pargi seisUXld ebarahu.lda'Y. Peahoone ase 

me Umb er park kasut aroata ja kiiresti metsistu • 

Külastatud ja pildietaÜld l972.a. 
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65. OHUXOTsu m~i§ ( Odenwald). BU.ü. t~imõie. 

är;iamaa lr/n, arbola sovhoos (Rap~a kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Hoone oli suur tihekordna puithoone, mil

le keskosa 3 akna J.uiusalt kahe ordne. Hoonet katti vä a lam. 

kelpk·tus, keSko a peateljele risti asetatud lame viilka us. 

Hoone ... einoo olid voo oru tu rõh·~laud ad a. skmise suuruse-

ga aknad olid 6-ru duli.; , oma id ülal lame o.id kolmnurki'ron

toone. Pealeehitus -viilUd o olid u a se.,nentaknad. Hoone 

räästad omasid eenduvaid ja pro:fileerl tud kitssid karniiae. 

E ei- ja tagakülg ed el asus kesk:telj e~ k p al.koneid. Hoone oli 

seega kl asits1stl1kus stiilis ehitus, i1msalt XIX saJ. II 

veerand1st või keskelt. 

Kõrva).hooneid on mõisas väga palju, osa n 1st paiknevad funkt

a1onaalsetea rühmadee korrapäraselt, osa aga VÕrdlemisi ettste 

mi tuJ. t pargis ja selle äär tel. Olulisemad on: 

Va.litsejama.ia on võrdlemisi suur ü.hekordne krohvitud paekivi-
.. 

hoone, mis kaetud se:Ll'ltest kuni poole 1 õr laasttlk ttega 

poolkelpkatueega. Räästad tilg:fassaadides ja oolviilu. kelba

kolmnurga all on kitsa ja liht alt prof'ileerittld u.i-&karn:l.isi

·a. Aknoo on ka saj al mo onu t tud. Aknaid oli vähe. Hoonet võib 

lu.ged a veel .... VIII saj. lõpu. ehi tt1saks • 

.o:.=-.-=;;;.;::;..-=G•J.-a (?) on väike tUlekorCine pu.ithoone, 1s ltaetu.d 

seintest kõr ema poolkelpks uaesa., kat eks lo.aat. Xü.l.gfassaa

did ja. poolviilu kelbakoJ.mnurge. all on liht ~d l ast räästa

ka.r.niiaid Seinad on kae-rud rõ ... lilau.d voodrl.n-~ .. , nlll'gad kaetud 

püstiste kattelatldadega, mis meenu.tavud nurgaliseene. Hoone a.lt· 

nad on ru.u. ukaju.lieed, vä1kes nin mõnel on säilinud algne 

raamistik 12 ruudu.ga. Aknad on ki·tsaste piird laudadega, tilal 

k etud ki sQ kaxniisi a. oon keskel n ontelkorstan. Ehi-
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tu.st Võib lugeda ba:rokseka, ilmselt XVIII saj. II poole kes

kelt või lõpu.veerandiat • 

.Mi on keskmise su.u.ru.sega paeki W.hoone, krohvi tud seinte ga. 

Hoonet katab hilisem l astakatte a 'Yiilka tu.s, mille all kit-

s s lihtne pael~i is·-- rääs akar.niis. oone eaifassa 1 kesltte.l 

jel on lai eraelt eend v kaokrisaliit, mis kaetud kol.mniU'k

iilu. a. ~il on ü.mb l. setud lih~sa k1tda a1.•"liisiaa, v11lu.

välj as on koJ.m.uurk.ne aken. Hoon.e V'öl.b pärineda XI saJ. kesk 

TuuJ.t.k on sale ja kõrge lcrohvitud paekiviboone, ais omab tlht

la.selt tõu.avu tu ikoonu.se kuju., v •• j wu, kus ttlulilm keha 

la.1aneb pudeliaarnasol t. J alam on iimbritsetud paek1Yiat laotud! 

madala ja lcda tee.nindu.spl.atvormiga, mis 8-kand111ne. !u.uJ.ik 

o.n 4 k0%'l'U.sega jL V'õib pärineda XIX aE.Ij. keskelt. Hocm.e puit

osad on varisemas. 

MJiu.dad moodustavad r udu. kus hooned on suletud sisehoo"Yi kUl

gedel. Eh1 tu ste st on laudad kaks pa.rslleelsel t aaetatu.d ehi

tust T1U1tat!:tste ell, mis ü.hendatu.d nend.e"a a:::ma kerpte abi

hoonetega. Katnsed on Uleulnt~~ate ~~stustega, katteks 1aast 

(oa al. t etamii t) • Seinad cm krohvi tud paeki Yi s~. Aknad on SULl

red, lamedad ja 8-ruudulised. Eooneplok..lt -võib alaselt pärined 

XIX saj. I poolest, teda on hiljem rekonstrueeritud. 

~R,±]tod,a (?) on väike kxohvi ud p""0ki vihoon. , mis kaetud kõrge 
~ 

viilkatu.aeg , katteks etcrniit, r:· ;· stad U-eulatuTad. OJOb mõ-

ed !{itsad ja väik0s~i 6-ruudu.lis .d · ~d. Hoonet on kaaaa.;jal 

tunduvalt moonutatud. JU.~e ehitus võib pti.rineda XIX saj. II 

pool SJ st • . 

~ on pri takrohviga k etu<l keskra:ise ur ee paeki'Yihoone, 

llel la~stu.katteea j ki tsal"'li tlleul ntuv ta xäästasteaa kõr e 

kelpkatua. I .. oone keskos a on kit aal t, k i d sü.gaval t taandatu.d 

u.l.ualu.eeks. Selles kahele poole Jääval s inapinnal on sUmmeet 

f( 
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riliselt iikf-3 ak m., ee on lOile, 10-xunduline, paiguta:tud tuge

vat Pl'Ueslengidog • Hoone võib päJ.~inoda XIX aa.j. I J>OOlest. 

ednikuma..i a on väike "L"-tü.he kuju.line röhtpe..lkhoone, millel 

laiadest rõhtlo.udadeat vooder. u:rgad kaetud 1 de piistlallda-

deaa. Hoonet katab kõrge laastu.kat·tega kelpkatus, millel kit

e·d lihtsad laQdrääatakarniisid. Aknad on pea ruud~julised, 

6-rv.udulised, äärj.staiud profileeri tu.d piirdelau.dadega. oonel 

on siseküljel v~e laudasik viilkatuee all. Hoone tagaküljele 

on pttsti ta tud aeL lüliseo väike väljaehi v..s, rll.llel laastu.k(;4 t

te a ~n.ilkc.tu.a Ueu ... atuvate rü.ä.s ';us·~e~·a. Hoone põhiosa '96ib p·· 

.. ineda JaX e ... j. el 11~est, .. 11äiendeniue ja ~elliskoJ:>:s ad ssjan

di lõpu.st. 

Xiitill on pikk krohvitud paeki'Vihoone, mis kaetud kõrge laaatu

kattega ja kitsalt üleulatuvats räi:istaat ga viilka uae • Eb.i

·~u.s võib piiir1neda XIX euj. II poole k~skelt. 

Ait on ·aike krobntu.d paHkivihooue, mis kae·tud laastukattega -
viilka tuseg;3.. ell proiileer tu.J ·u\3lll.s ta t vi1lu.- ~ a räas 

knrniis.ld, mis l~R -i~lu fJ.l. .o or.~.o ';"Õib p:· ·iu d XIX eaj. kes-

kelt. 

1' u-k on võrdlemisi suur, ku.id eriliselt kujundamata. Peahoone 

ees väga aV8X vaba piirJOOne e esiväljak, suur an ka Väljak 

hoone taga, ~is jätsid hoone kälrrfaesaadi avatu.ks. Puistu on 

neid äljukuid vabcl.t raamiv ja källalt tihe 1 htpuupu.istu, 

ku.a do.mintlerib saar, kask, vah r. On ka mõned hobllkaatanid, 

ee kõi e välj ku e äärtel. aik kõrvalhoo ed uti piiratud 

puu.derühm&de a, mis neid osaliselt sulgevad. Park lai.eneb libt 

a parlaneteana kõrv hoonete ta a, kus jäat do:.Idneerima sa.arik 

~s suis~~dis, ~ee e õr .Park metsistu:v ja 

r1eu.statlld. 

Xiilast tud j 
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66. OHULEPA mõis (Erlenfeld). RUUtl1mõ1a. 

Rapla k/n, Xodila sovhoos ( ~ge:ri kihelkond). 

teahoone on keskmise SU.'.trusega U.hekordne pui the one, .mis kao

tud oein·test palju .k(h•gema viil a ~useg:.., J<ette1:.s laast. Kü.l ·

i'asoaooiue :r:i:i.äotf <Jtol on eeu u kitsas ibl..ue l&.Ll..:;.a" räiist""

ka.rniie. Jeil ad on o äeldavlld lõlrtlat.dade a ktmi aknalaudada 

j oonen:t., kus i 1.1aas ah.e cu·niis ja et:llest madW. · al kuni vun

df:\Jlle.tJ.di. veelau.an:t. }:JÜ.s tl· dis·tu.se ·a. Ho nel on VÕrdle ioi uu

rw, l.tw.~vcü . pai~uta\iUd akn· d, mis 3 Ul'P, l'Uuduga.. Piirde;L~ 

lauad On profileeri tttd • SUQ ~ahAOOOle . j k.OJ..mek.a pinnaks 

jaotatud t~lhYeld ee a peauktl i1'asAaa.d1 R on keak·~olj alt vii-

ud vähe P<il"eme.le. J_ • u.mid on hoones põbicsas enfilaad ~d. 

Hoone o pü.eti ta·tu.d ilm el t XIX saj. VJ.l.maael Yeerandil, 

ta on põhiosa maha jäetud, kasu.ta~;ud vaid va:tke osa hoonest 

kor.{ erina, mille st:isund Oll ruhuld a 7 • 

KõrVL1lhooncld on ü :.. · ..::11id. P ai:lm ... · d sellegipoolest korr pär 

sel·t neli!l.tl!' .. {se c::dv~lj " ~ ··är-:.;ol. lul.' 3"' :::-d on: 

e laustu-

k· ·t·tega ,ia üleulatu ~ te rä" s ·~ s~e .. Viilka u.s ga. Sellea mõned 

pealeehi tus ... J lakalt1u.kidelõ. iilud .k t. tud p· ' ·luu.dade a. 

ad eu..ur e k epoole a uste vall 1 on vä.ik~s d, ki·~sad ja 6-ruu 

du.lis.ad. I oone 01b pU ... ·· .:da A • IV -.r · :)randist. 

nn. n ·eu tzw;Jldi .o.· ·::.." e.. v~il~ , ühekordne p1.1i t 

l .. oo:ae. i:d om:;.b vor.t.e a ke~osa j· bil:l.se!!l?.d. pikendu.aed. Hoone 

o· k· tJ '~;u5. .hiliHeiD . ~ laas ·u ~a te ga .kutu.ee , . ui~ iihe tii val 

pcolkol'"', isel v ilkatus. Lih :re eat ... äuv laud ·äästakailniis on 

ainult vnrLe~ kos .ooal, is ka vood rd att·tl 1!:0..ade rõh.J~leudadeea 

• <J,' poe nA j 1:d • bi t t s on p 1 ta nn.rfu ·e ll.i:LI::'.l- alkehi ~ua .maj an· . 

"tlfJrtu.n:h f-!1 , ~·õib p~J.'U'i.ed ,q kcnWlliku.ut .ttt:rioou.ist, nai,U kc. 

are poolne elam ~aienuus. r sko~a o ilmeelt x~III s j. 
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II poole e.ui u • t omab ruudo..kujulisi v'ikssid aknaid, millel 

prae~ 4 ruutu.. Piird lauad an leiad, ülal on kitsas kar.niis. 

Hoone on rahuld aves seisundi • 

~ on äike nin eril"selt ku.jundamata vaoaztii:J.ne plli • 

Peahoone ees ja taga on atul "Yälj d, :puu.d ula u.v iheda 

eJ..nttna hoo..~cJ otsteni. val.d üKsik puu ka~vab a·:f'asaae.di vasa

kul .Kü j el. si väljaku .kuju on nelL'lu.rkne. Pu.ud on ekra ik 

äheat ev e a ama stikule. 1alits ad lii~id on v er, tamm, 

sgar. 

x·.lasli lld V im ti 19'/l.a.~ pildista~.;:.d 1.-66.a. 
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67. OB.J. fiJDJ mõis ( Orl.'OUik). "rõrvalmõie, kuulu Xa;u mõisa 
JUUI'de. 

J ou.x·u k/n, Ir· u kolllOOs ( Juu.rll ltih lko.nd). 

· e uno on~ on hä .. il1ud. T s:rv a. t :v .:J. kohal on k r.i.o 

~~_Q_one~ aLles ai!1ul.t !mU o::mliselt. Hoone on maa- ja 

paekivi et m.ti.üridega, l:aetu.d õhukese krohvik.ihiga. Ehi tu sel on 

laaa·tukattega poolkelpkatus UJ.eulatu.vate rää.atastega. mned 

algsol t säilinud aknad. on väga väilwsed, tugevate prusalene;i

dega, 6-ruudulised. Hoone "Võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Park pu.u.du.b, on n:õnoo puua re us mo.an te ~es. Hooneid on ü..iub-

ri tsentld aed j 3. vä.:1.ke u.u • 

Klil1j,statud ja pild ~.statud 1972. a • 

--2! 
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ü:l e (_ o en ihal). tiiü tlim.õis. ,;;;;;.--... ......... ........, 

:.tlärjemaa k/n, Märjamaa sovhoos ( ärjam.av kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tem.a. koh 1 ka~SR g.ne euu.:r maje. di keskuse 

hoo!le. 1..1 ~! e e·~ o 011. .nä i 1941. a. 1 hin • Ta oli .K:i 

ne, mill CbikU.lg oli ü.h Ol.1 i.ll: tt, ~ a iil · k ho:;;ko .... dn • ""ai· 

di s o ö &.l.li tus kaks kahekor se ker ._.e t. e nd1 t tiib.boaaet, 

mis k tud ko1m.t1.u..rkviilu eg.... o al""adlle lai koll · u.:r:k 111 ar-

kargelt eenfi a:'.;ud. kes' .ci z.;liit, ro.i,=J. . k tits ttt.ka. .i us ka!-

s, t i 1h OOli ed.d 

oli laiad, p ~~ileeri d 
ja e endil r ~d. OJ ::üa13d s e eli ka kolJ:il U.i'kvi. 1 a kar.niisi • .t 1~ 

n ·'"'d paiklti)Giõ Uhtl ote vahe.:J.eg , olid küll·llt suured. iibhoo

nete alumisel korrusel esifassa dis nil g keslo"'1sal11di tei.ael 

korrueel -'~.~u afassaad.:. esine kõr gc karu-ega aknaid. Peaukse ee 

esiküljel oli lai .madal trepp astmelise äärise a. Tagafassaadi 

paiknee risal;iidi laiuael t rõdu ja t rrnas, kuRjU\lres II ko.rru 

ae kõr~se~ paikneva rõdu kandsid 4 neljatanulist kiviaammast. 

Tez·:ressilt lash"Us ;arki ki~sac kiv.i.tlJepp. 

Hoont; pärin en ilJasel t kan es·" e1 ~ • ...,--; eriouäistr põhihoone 

oli klassi toistlik ehi t!l o XIX onj. I ~e anc. ·s · VÕi saj andi a-

hetusest, ta .,afes a.~i tein~ .ornl ~ ju t i bhooned pärinesid 

ecfi j L! e. X:~ X s j. kc sl: el t. 

Kõrval~ooneid on mõis. s sU11:rel huJ. al, r:m imik neist paikneb pe ....,. ___ .....,_ ..... _...__.... 

hoon.:.";:> ·thtses ansalll lis. Säil:!.nui ut on Olu.lisemeda 

M.! as1väl;aku1 on pikk krohvitud p e .. ;:iv:Uoonu, mi ... k::tetu' 

e eint":)st kõr r.ema, lao s ~u!:..attefa k~ ... pk. tu. , .~ "'e;\• ollcl l it eel-

d .. .. t l i . . 11 all 0:1 l.' l . .J v·o·o·· ja 1:1"'"'"' .;•lõ l' rr.c•. uv r a: in •t -: : ·r ~ f nn ... ~ P= . t)O:i:.'J. .:i.l __...... - " 
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mie k tud kolm.ou.rkviiluga. iil on aemttti limbri tsetud eendu.va 

:r· äst.:ikftrnlit:Ji · , ille ull laia profileer tud ja he.mmaalõike· 

a kt::x.nii • V"iiluvälj us n võ le iai sllU!' ovaelaken ... isalii

di keskos-.. on laJ.al t taand a tud sUguvaka ulualuseks, milla a-

l e;;; l.kku. k ~'.lm ~ !Id e al ed ad u o sk an order i s sm paisu t a ·Lud 

sam a ü.v a. ülua.t.u.see on 4 sammas t, r is iiai ä.ä.rtel on kwn

rualgi ool 1 1 poolsammas. I oo.n 1 o.n i:anel pool ki.Ugrisaliiti 

ja ulualasee äike sed elint.U·ksed aknad 8 u.ad a. oone on 

see~ klassitoiatlikus s iilis ehiUla XIX ~j. algllsest või 

s janu· ehetuselt, ~ s on areklassi is ikk su emeid (püs

tin ovaal en), 

Jgll väljaku v~stasküljel 01 pikk kroh itud paekivihoane, mis 

ks s j al tun u. alt Umb er ehi ta ;u • 1' ma ete:rnii tkattega viil

ka tu ee all on jälgitav eenduv ja. profileeritud räästakarniia. 

KesJtteljel esiküljel on asunl.ld. ka ing1 risalii ehitus ~a pi-

lastrid. ro ne võib parmeda p a.hooneEja. samust ehitusperioo

dist j~ -stiili t. 

as""Y .. ljak.lll o viikse Uhekordne krohv1katte6a 

!JU kivihoone, ls a.etu. li.;ias ·' u.k t. egu kel .t{a!l se a .. Omab pro

fileeri ttA.d räästake.rniiei ja vahevöö ellest mr alamal. 

selt on hoole om.anu.d kas äOlm.tlu:rkviJ.lu csif'".-..t:~, i keskel õi 

ka portikuse kolmnu.r.k:viilu a. OOl"le akn.c:d Oll vtiikesed j kit-

ad, 6-ruudulised . ~hitus võib olla pP.abo nc emaaegne ja 

-stiilne. 

1ilii.lisc ~· ,:1.-~epiko.l o ( ·?) on ,,i.::i.k" ent mw~k · vihoo 1e kt·oh ikatteta 

lõltu.tud kivitle t~ nu.rgvd ja avudc käl'ed l r..otut1 tellistest ham,.. 

uvate lokkident... IioCJne ~· ::..v.tab laialt ü.leulu t"Yate r .. ki. taste 

::l v1ilka:Lt.1.s 1 .u· i cka et erni it, millel J.imose s ikapaa.r·id j E 

p :. :.iJ. i tlud · V.- i. .d 1 V. ll l lt ~:•. Lu·~ ,ttÜ~ 1 •Ud \"Ood:ri a, 

Õ p e U.~llu Oll au.u.r d 1 t -ru.u lllise • :&l.J.'li US ib parine a VJ.i-

masel't saj andi alle u.sel t. 



L_ar , p~vil~ on on ro·•undilaadne vä ke peekivi at lr.rohvi tud ehi

tu. • õ.hip aul. on 1•ing~ millole kolmes suun s VÕl .. dsete vc-iliede-
. 

r:;~ li:t.dei.ud 1 elin .. kn.e juurdeehi sifas aadis ü.ha1,dab kah-

te ;iut.1rdeehi tust !raarj #s axniis, :.tis tootat <i kaarele aseta-

tud ncl~ 1a doc.Jt:ur, ordE.ri a:mb, o. Strabc-d on hä ti p:r.opoJ.:t

nicncori "!;ud nir. t . pui s1.1 -tu s E e soobe,tavegu. Hoo.~:-et kotab -võl vi

tud kõrn kuppellv.gi. 1 v.is eli k et.ua laasttkettega lameda ilma-

rn k( tt.1.eo~ ": ,. ä·: et ok:: n~ is on lai j f terc.. .. vnl t C:an.õuv, toet tud 

profileo1 i tud l;:ur.niir.i~ t. Profilee i -cua leJ. ve.hekarniis on ka 

kaart ke.nd vat~ samrn::... .s"'~c kohal. Somb ad jo kru·niis põhioo·'~e vari 

ae.r:ud, jälcitcvr!d vaid frat;~runtlid. Eoll!l väljaehitust hoone kül 

~ed el on kaetu. 1 mu .ala '·e k lmnurk iilu.d egt:~millel ü.nibri t~ v 

karnJ.is t e al-'- eendu.v ja profileeri tud. v~·J j aehi tiates on 

kitsOO. ju kõr ,ed aknad osikU j el, im1l Uk.~ B--.c·uudUl1ne aken. 

Välj achi tu s pinnud on ko~.u u1 nusea 'Üt!P.Va t :cuateeri·tud. 

llo undi · ulcs on võr<llomiai suur, poolkõt· ~e k t:ll"e a. Kahjuks on 

, oc Uk3 - : b ::.u'ilgi k~wlint:;lid p ar giJ. o tWlö e v· ·i ·emas. Ehit s on 

iil:;.t., ~ · il: .. \;;s ilLluelt .. a: saj. I vearan-

ark on õrdl.m1E1 s~ur (5,2 ht) ~inc kolmeosalin s parki peo

lito risti t;ee, • ill3e · p;;ahoo•e pr:oL .. jä·~ ..~. gulafll'ne es.iväl 

j al{., piiratud ovaalse 11 iilgve za. ~->ell '1 välj2' 111 domineeri'Vdl 

l.oc.a.e e :f"'tH:i<:)~did, pt. id on ·· G~ • h::.0.t:s r·Ub.madea hoonete 

v~.h~ ja t · h C.a cl.:rar. 1.ina hoor..Lt.. 0 taga. P ~ ·ceise os moodus 

u;; at.tuj ulis 1 ruG~ ·i tu ii pu.uderti.L.m.ade a, 

kolmr.!.n'' a, 

• pär11oo, u.h t-
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r !' jt. P nrJri J.&.lJ b i .. .i onr..cli ... smn· j-. e.un~ . . t t'Ok eve kaJ-

d j cor..ega, kor d aheneva, kc.!'. 1 ei ene va vee .. oeg·l iga tiik, ~ ille 

kallastel hõbcpuju ja siberi kon p u::l. e 00.,.,.9 läh .. duses lei-

dttb el:noote: eurccpa j n venn Jehio9l1.. h 1 ,a.hklipuu, p see-

d-armä'1.d, ho u..'l::. t•. 1, palsa"'lnul ·, pun t ~l~:Jine vaher. Palju. on 

t;.ud e j 91 ami.. ~'ll;::)ev~'l d }')ÕÕ a ·.d, eri tj en el ·iil: u.ur t lääts-

pt.md, tatari .ku~.l C:!pU ~., v11tjat irpnu jt. "'e~vikwla on park 

li r;iriko~ .• P sr 11 atlo aa Reisw..d on h.Jll.). 1? ""höone Umb~ eon 

kcrr ~ .. eta tud~ 

KU. astat.ud viimati 19'74. a., pildJ.sta'W.d 1968. a • 



• 

• 



69. '!AE mõis (Pahel). Kõrvalmõis, kuulus Hõreda õisa juurde. 

ehtna lr/n, altu kolhoos (Juuru kihelkond). 

Peahoone on hävinud, t a. kohal on 'Väike aetmduetalu pu1telamll 

X<Srvalhooneid on allee tlks1ku1d. Olulisemad on: 

Lau. on pikk krohvim ta paeki'fihoone, mille seinad on kõrgenc1 

tud lõht1tud maakividega. S juures eraldab eri mU.Uri.materjal.e 

Yana räästakarniis - ki tea "fabev"õõna. Hoonet katab lame pool

kelpkatua, katteke laast ~ Eterniit, llel väga laialt lileu.J.a 

tu"fad räästad. Avad on ääristatu.d tellistega hambuvat plokki

d etla. Aknad on väikesed ja nelinurksed, uksed kaetud lameda 

kaare a. See hoone -võib p''rineda XIX saj. II poolest nin r -

konstrueeritud juba XX saj. algu.aes. 

IQiüA on su.ur (!marpalkidest ja ristnurgaga hoone, mUles alles 

l/3. Hoonet katab laastukattega ja laialt \Ueu.latuvate räästas 

tega viilkatus. Ehi tua võib pärineda XIX saj. lõpust. 

~puudub, on hOO"f peahoone ees ja põlispu1d U.ksikult pea

hoone taga paiknevas aias. 

KU.laatatud ja pildietatud 1974. a. 
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10. PAEKULA /PaenkiUa/ atJis ('Paenltiill). RiiiitlWis. 

ärjamaa lr/n, är3amaa so'Yhoos (Mär3amaa kihelkorul). 

Peahoone põletati 19o5. ning käesole'Yal ~al on alustatud 
tema varemete baasil puhkekodu rajamist Uhekordee kiv1hoonena. 

Peahoone oli pr i tskroh'Yiga paekivist keskmise auu.rueega 
fihekordne ehitus, millel t11b &del risti põhikorpa.sele pliet1 ta
tud t11beh1t1eed, mis eendu.vad tunduvalt nii esi- kui taga

fassaadides (hoonel ol.i"H"-tähe lw~u.). Tiibhooned OJilasid su.u.
rej ooneli~si ast.mikv1Ue karniiside 3 a Tahevtii:Sde&a, TiUu:väl
jas kol.mikaknad, keskmine kl5r !'!'em. Hoone põhikorpu.ae keakteljel 
paiknev peauks omas samuti madala, horisontaalse frontooni. 

·Hoone aknad on suured ja kar&ed, piiratu.d tellistest ääristeg 

mis krohvi tlld. .Aknad p ailtnevad pahio•u i1htlaste 'Yahedega. 
!!ib eh1 tiste esi:f'aesasdide keskel on akende Tahel U.markasre
line petik, omab s81l11ti ltrohviää.riseid. 

Seega oli peahoone historitsistlikns stiilis eklektilis
te elementidesa ehitus (pseudogooti, pseudoklassitsiam), mis 

vtsis pärineda nx s~. II poole keskelt vtsi IV veerand 1st. 

:qr"YaJ.hooneid ei ole Jal~u., nad ei aoodusta aneamblit. 
Säilinuist olulisemad one 

Al! - väike ruudu.kuju.lise põhiplaaniga krohT.imata paekivihoone 

katas sisse langenud. Omab laia ja eendu.va, prof1leeringuga 
Katus Võis olla kelpkatus- Väga väikesed ja lamedal tiksikwl ak 
nad on laiade pru.ssidest lengidega. oone VÕib pärineda XIX 

saj. I poolest. 

Vefä1!1Yeski on kü.llal.t suur ühekordne paekivihoone, kus .mtiUrides 
kasu atud .ka maakive, seinad krohvimata. Ehitust katab k1 tsaat 
tUeu.latu.va te räästastega ja lav.stu.ka ttega viilltatus (osaliselt 

sisse langennd), milleet esikUljel Ulatub Tälja .k:oneooltalaie

le toetatud suurem ärkel laudseinte ja Yiilkatusega. Aknad on 
JO 
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keskmise suuru.se a 6-ru.u.dulised, uksed kaetu.d lameda kaar ga. 

Ehi tua võib olla XIX aj. II poole keskpai a päritoluga • . 

Töölist.em~j,!l o iihekordne pikk ja krohYitud p ekivihoone, mis 

ühes otsas kokku langenud, teises kodanliku.l ajal palkhoone a 

pikendatud. aetud laastu.ka ttega ja väga k1 saate räästaatega 

poolkelpkatuse a. Omab äga väikseid ja madalala asetatud 6-ruu 
dulis1 .aknaid. Ehitusa · raidki'Vil: 184?. 

sau.r paeki~ihoone kroh 1tud seintega, kus ait on 

kõrg , viilkatueega, eterniitkattega, millel UleulatuYad rääe

tad. Sllared, krohviääriste a uksed on kala.sabamus ris lau.d ood

ri a. Kuivati on selle ehituse otsal kiteam ja ,-: ikeem, amuti 

madalam kiviehi tu.s, omab k · korrust. On kaetud samuti iil-

katus a. ·da põhikorpus õib pärineda nx sJ• keskelt, ku.iY 

ti aga XIX saj. lõpu.'1'eerandist. 

Lall t on säilinud varemeina. lioone oli keskmis ee suuruse a kroh

Vi tud paeki ihoone, millele liitusid tiibehi tu aed. Võis pärine

da XIX saj. keskelt .. 

Park on võrdlemisi suu.r ja läheb su.javalt file metsa.pargika. Ta 

toetub poolkaares pargi ta akiilge pi1ravale Teenuse jõele, kuhu 

peahoone Juurest aTane Ul. pargiaasede maalilisi vaateid, üks 

piki jõge. Pargi kohal on jões saar ja kä.Ees1;ikud. Omab väikese 

teeea piira ud esi väljaku, kll.S ka regu.laarse1d elemente äärtel 

alleed e näol. Kohati peahoone kU.l ed el ja ta a puwi hoone juure 

aantee suw1al aatauti fragmen·te puiesteest. L:iigiliselt kodumai 

sed sae:r, kuusk, 'faher d omineeri vatena, esineb kontras·tsete lii 

kid e kõrvu ·~.mi s't. Eks oo id ea al.pi s e ed ermä.nd • Park on hal as 

seisundis. 

Külasta~ud ja pildietatud 197o.a. 
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71 1' AllKLA mõis (P ach el) • RU.ü tli.m.õis. 

Kohila lr/n, Salu. taguse aovlloo (Hageri kihelkond). 

Peahoone on häv1nud, ta põle ati l9o5.a., säilun~d on seinad. 

oone oli võrdlemisi s~ur · UJj.ekordne paekivi hi'tu.s m ala sokli

korruse a. Hoone t aküljel asub pikk tiibehi us parempoole l 

tiival, mis ennab hoonele "L••-täb,e Kuju.. Esi aasaadi vasak 

tiib omah samuti ta.gasiaste. Hoone on o anud profil eritud laia 

tell:Lski Vist ja pae st rääatakarniisi, mille all ku.l.geb k1 sus 

vabeveses. Sama karniis on ka v~ilude all. okkel an. erald tu.d 

samu.ti simei a. Hoone aknad on suured, piiraUld krohviää.ris e-

a. ad paiknevad enam'1'ähem korrapärast vahede a, esine eti 

aknaid. oone tagaküljel paikne.s SllUrem puitveranda kõrgel maa

kivisoklil. u.u.mid olid an:filaadsed, la edel esine pro ileeri

tud karniise. 

Hoone VÕis pärineda põhiosas XI saj. I poolest, ii.mb cr 1-

tus koos tiibhoonega võis jä:r - eda ama saj. III veerandil. 

Kõrvalhooneid on ü.sna ar'fllkalt, nad moodustavad par äärel 

auure reeglipärase rUbma, osa neist omas teatava ansamblilia ee 

ka peahoone a.· Dlamik Yaremeia VC5i maha jäetud. Olulisemad on 

P;?qlistemaja-tall on pikk krollvitu.d p ekivihoon , mis kaetud 

seinteat kõrgema poolkelpkatuse a. Katteks o eter.niit ja la st 

raästad on kits~ ja ül ul.atu ad. Hoone elamupoolel on äikeaed 

6-ruudulised aknad, ühe ukse kohal on prafileeritud kolmnurk

:fro .. ltoon. Tallivoolcl on veel väiksemad kõ:r e kaare ga aknad, 

kus 4 r\lutu ja kaarea kiir ·teku.ju.line raamistik. Akende kohal ka 

kaa.:rf· Oll oo.n mur u.d uarkade ,.a. Us tel on aga lame kaar, 

on lame ka frontoon. Hoone võib pärineda XIX saj. III ee andi 

o alt ka sajandi keskel·t, olles veel klasait iatlilw.s stiilis. 

e'1X..VaJ.1 sajamaja (?) on ühekordne pikk ~ a kroh'Vitud maar- ja p{E±u-
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kivihoone kõrgel Yelvitud lagede -a soklikorrusel. Hoonet katab 
laastukattega ~11lkat~s, millel lnielt Uleulatu~ad rääatad, 
kaetud e.l t leu.d tuulekastiga j n kitsa pui tka.rn11s1ga. T11mane 
on vi1.ludee krepi tud. J.knod paiknevad ühtlaste ~ahedega, keld
riaknad on nende all. Aknad on kiilgfaessadides asetatud ~rge 
kaarega petikutes~e, on ümbritsetud lamedate kroh~1äär1etega. 
Nad on seejuures väikesed, 6-ruudulised. JJtende kohal oa la1 
kaartrontoon. Samal ~ii sil on kujund atu.d keldriaknad. T11lus 
Ummar~e, krohYimata tellisääristuaega viiluaken. Sisaepää&Q 
ees hoone keskel on ki5rge poeleet kitsa trepi"a. Eb1 tlla 'ftSib p · 
r1ned e. XIX saj • IV ~eer andis t. , 

AeAAik!lJiläiä (?) on 'Yäilte tihekardne krohvi tud paeki~ihoone, mis 
kaetud lameda, aleulatuvate räästastega laast~tteaa ~ilkatu 
seaa. Hoonel on ~äikesed ku.id kõrged 4-ruuduliee4 tihtlaste va
hedeae. aknad. Peallka e ees on väike lahtine Jal.kon, mis kaetwl 
Yiilka~sega, katteks plekk. Katust kanna~ad lihtsad nel3at&hu
l1sed puitsambad :faasi tud .nurkad.ega. Hoone Tel ib pärineda XIX 
saJ. lõpu veerandi et. 

Lap.dg! moOduste.~ad Yäikese eh11uatertlbma, klls eaine.,ad krohn
tud paekivihooned. mutused on kaetud laastu.- (osalt eterniit) 
kattega 'Yiil- ja kelpkatusteaa, millel U.leu.J.atu~ad rääet.-1 ~a 
pU.stlB11d~1ilud. Do.mineerivad kaks pikka hoonet, millel JIDlemil 
on keskosas liidetud võrdlemisi pikk 3uurdeehitus risti põhi
hoonele. Hoonete keskmise aua.rnsegs aknad on algselt olnu.d 18-
ru.udul.ised. Ehi tu.aed pärinevad XIX saj. II poolest. 

Härjatall ( viinavabrikll juures) on su.urem kroh~itud me.Wtirthoo--ne, mis oli kaetud kõrge Yiilltatusega • .Aknad lamedad, väikesed. 
Hoone Tdib pärineda algselt XIX s .• II poole keskelt, naad 
varemeie. 

Tiinavabrik moodustab väikese hooneterUhma (valdavalt varemeis) 
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oone on põhioe e krohvitud paekiviehi u , millele liidetud 

küljel lõhutud m vkivido t krohvimat~ tiibehitua. On kabekorru

selinc mõle 1 tiival. Aknad on võrdlemisi suured, k1 sa?-· Ka

tua~d ei ole säilinud. Põhihoon v~ib p ·:I' in ed~ X saj • . III 'V'e 

randiot, tiibehitus agu ajandi ahetuse t. 

Yiinameiatri elamu en väika, hiljem p~itos a pikenda ud p e

ki vihoone. inad ka tud pr i tskrohviga. oone oli algselt kae

tud poolkelpkatuse , mis asendaLad hariliku laastQkattgga vii 

katuse a. Aknad on väga väilw s ed, 4-ruud u.l.ised. ..hi tu s 'Võib pä. 

rineda ·r.x: ssj. keskelt VõJ. III vaerandist. 

Ait(?) samas on krohvitud maakivihoone, millel avad ääristatu. 

ellise ja paekivi a. Avad on kaemd kõr ete kaarte a ning 

kaarfrontooniga nende kohal. Hoonet on k tnu.d kõrge viilkattls, 

nfilid 'V'arisenu.d. Ehi tu s Võib pärineda XIX saj. IV -veerandist. 

!1 t-kui va!! on pikk ltr oh vi tud p aeki V1hoone, ku.s suurem ehi tu s 

on lai ja lameda viilkatusega (osalt varisenUd). Katteks laast, 

rääet üleulatuvad. Avod omavad tel~istest, krohvitud ääriseic 

Kuivati on aidast kiteam, sama kõrge, ~~id kohati kahekordne 

ehituatiib äga lameda viilkatuse all, katteks eterniit, millel 

laialt lileulatu.vad räästad. ·atusesse lõikub lakaluugi peale

ehitus samuti viilkatuse a11. Mõned suuremad aknad omavad 8-ru 

tu, 'Yäikeemai 4. Ait VCSib algsel·t pär;lne a XIX saj. III veeran 

dist, kuivati liX saj. lõpust. 

~ on suur (8ll.a), Uldlahenduse11i vab ujuline. avara planee

ri.nguga. Peahoone ees on regulaare a ilme a. korrapäran eeiväl 

j ak. P ar is on peahoone ku.ljel suurem hoone a nõrgalt seotud 

väljak, m s ääristatud hästi valitud rUhmades puude a. Puiatu 

tiheneb välisäärel. Park on osaliselt piiratud kivimüü.riga, oa 

li sel t laieneb maastikku. aujuva üleminekuga. Kontrast on loodu 
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72. :fk:!.AKA mõi§ (Pajak). Rüü.tli.mõis. 

ärjam a lr/n, Varbola sovhoos ( issi kihelJtond). 

:fe "'hoon..2 en hävinud, t~us säili ud müiirid. Hoone põletat 

l9a5. a. ' itua oli uur Uhekol.~dne aekivihoonc kaheko d s 

keskosaga. liaone omas kõr e poolkolpkatuse, millel on profile 

l'i .. ud ee.ndu.v karniis, ·oetatu h ~.alõike u. Selle lill ku.J. eb 

p~ofileeritud &tevöö. Hooue kaheko~doe keskase karniis on ea

ma.laadne, aid e.rldatum. Siin oli pealeehi tua lõpe atud atti-

ka-·E" .• Hoone esi i'aasaadi tiibadel oli viimase ukna kohal v~ike 

kol..mllu..rkviil, mis samuti iimbri tsetud räästakarnii siga cnaloogi 

lise ket.rniisi "a. Jülg1 ta.vHd on korl"Ustev"'.helia _d lc.modad 

vt;öd, s - uti aknapaaride ahel asunll.d liseenid. JJmad on vald.., 

val t p ari i, ta "a- j esi assasd:i.de äärel t!kaik ak 

twn • .Akn i oa on võrdlemisi .Uged, oma id 8 ruutu. ii.är1scd 

on laiad, akende kohal on. aga. eenduvad profilaeri tud segm.en t

frontoonid. Teise ko:r.ruse 3 aken t olid väiksemad, 6-ruudulised 

.Akende al.l kulgeb ki·tsas karni1s, is toe a.tud hammaslõike ~. 

Sim ää:ris'Lavad akt ' ovaalsed petikud, kus säilinud stukk-

dekoori: an usle ed ja teised tai.memo~oiivid, lillepär ja 

rätikumotiiv tähtede :a e. · {e illo ,. arkgraf). Ovaal lameda 

kroh iäärise a nin , ooni tu.d loorb erilehtedust g-..&.rlandi a. 

Siseruwnid i'J.laadse • Saalis säilinud. stukkdekoori riis 

eid, millega sein · olid rikkalikult klljundatud. J""lai · vP'-' 

relVõl V in • ;r Ofilceri t d karniis selle all, VaheVÖÖ a Voel 

.:nudalämal. llekoo:.:-is ali evad suur ed ak, ntusspiraalid, dr pee 

rl. t-u.d .A.·ätiku.mo iiv, girlun i . .~mjud on lõõride -a seotud ühis-

·li es s k o1 atno. t e s so. 

,. ool e li ee ..,.a klassi ~Bis 1=:.ku..3 ::.;~iilis ehi tu s, il.m .... 

e~1·an<1 1 ... t. 
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os-lt peahoone a seotud ansamblis, osalt 

a a funktsionaalsetes rahmades jõe kc la tel. amu.a varem.e1s • 
. 

Val. i tsej amaj ( vare.meis) on ilhekordne -.äiksem krohvi tud paeki-

vihoon , millel olid .. i..~tesed aknoo. lloouel on S::Lilu.aud mantel

korsten, mis markeerib seir ... teat kõr ema katuse. 'oratnapiip on 

vahevöö ja profileeri tud otsakarniisi ti· liaone võis olla pea

hoone a eõilmaealine. 

A1 t on suur ja kõrge kivihoone pr i skrohvikattega. Ehi tuet ka

tab kõr e kel katus, katteks eterniit, millel lai, as melise 

profiiliga rtiästakarniis. Esifassaadi keskteljal Cll Sllur kaer

ava u.lu.alusele, mi~ kaetud lameda kaare ra , Ulualust äär1stavad 

paaris poolsam.bad, .mill 1 dosleaana orderi sammas lõpetatud nel

j atahulise plok1 a. Siin il.msel t oli algselt fron toon. Ulualuse 

sieekiilgedel väikeaed uksed kalasabamustris laudvoodriga. Kahel 

po()l ulualust veel kitead, kõrge kaarega kaetud uksed mass1iv

setes müuridea. Ehitust võ! lugeda see a klasaitaistlikuks 

hooneks ilmselt XI saj. I veerandis·t. 

Aed.rLiku.m :~j a on väike krol vi tuJ p aeki viho one, mis ka e tl.ld U.leu.la

u.va e räästa t a viilkutllsega, leat ek -cõrv p p. Viilud k~e- 1 

tud rõhtlaudistuse a. väikesed, 6-raudulised aknad on kaotud 

lameda kaarega. Ehitus võis pärineda nx saj. II poole keskelt. , 

i tu. s d on varemai • I 
HoonGd olid kl·ol vimata 1 a j· p e.k.ivim.ü.U..ri e a it\A.sed, li..ts:s 

( ~all? J 1-h\.L uJ. mct i vid oa • Viimasel 011 avad ka e ad l ed k 

X saj. k 

.kel t kw 1 ;;;aj t· .. ui J.õpun:,... 

on au.ur ki ihoone, mis kaa.aaj al j kod anlikul perioo

dil u1 uslikult rekonstrueeri~ud. lloones siiski säilinud min

gil määr al vanem, ilmselt XIX saj. I poole ehi tusoei • 
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1'ööliate1J!W (?) ,on keskmis suuruse ~ kahekordne pr i tskrohvi a 

p ekivihoone, millel Uleulamv 

e er11ii t. Altnad puiknevacl tih ~laste vahedega, on piiratud kroh 

ääris e • Uksel Oll astmeline }:rohvi tud alestik. ViiJ.us on 

tilal k!ll\.s ä •a ki tsas't lakaaken t. v. i us võib pär·ined a XIX aaj. 

II poole keskelt ~õi lõpl veo= ~ is • 

Töölistemaja silla uarea on suur .nu. aki iat krollvimat Uhekord 

n e 100 .:.; lak Lub .id ega hoone o t"" el. ~i tLl.st k~tab laiaJ. ·t Ule

u~a'tuvate rüäs-taste a v.:.ilkutus, ka·~te s et rnii t. lo)arika Llad 

j sro:ik~id kandva ta kan aoolide otsad on ku.j uni s · tld. iilu.d 

lao ad toll:1.ste3t •. r ai ai ole suured, on ki~aa<J ja 4-ruudltli

a d. Viiludes on aknc ~olmel kül'el ümbritsQtu~ ~ombikuj~ist 

lakaak ::lld e rT~. Hoone võib p:.:.rined a .XX: saj. 3lgui)es • 

_2g9,. rreenuse jõel on Võrdlemisi lai, kas veepiiril kasutatud 

ulatusliku.lt maakivi. illa kü.ljed ja madalad ääl'ised krohvi-

tu.d. Silla kelm. la.ia a on sillatu lamedate kaartega. ild 

võib pärineda Xl.X. saj. lõpust või sajandi"ahetu.selt. 

V" in·"Vcll.rik on pikk tihekordn~ krohvi tud kiV hoone, millel kesk ..... inb ..... 

OStiS kahekoJ:dne masina a&l. Hoonet ka. ao laastukatteg iilkr.-

tu s, rääated üleul.atU.VE'.d ja otsvi:f.lud kaetud ptiatlallde.dega. a

sinasaali katus o põhirorpuse a risti. Selle saaliosa paeris

a.lcnad on l~bi kebe korruse ja oma vad kõr e id ko.e.ri. Korsten on 

kõrre j a massti-me neljatshul.ine paekivikorsten, lõpetatud kar

niisiga. hitu~ või.b pärineda I ~ saj. lõpuüt või sajandivahe

tusel t. 

P A on Keskmise su.u.rus a nin 'vara. ab ak(Ä.jul1se planet;.rin u -
a, kus dominandiks on ~1'eenlls joele pai~ut.atu•: veskijarv, mis 

Kaarjal hõlma varki. Pet:J..LoruL sa p ·d ta ah:t.Ujel, t~a 

ee laskub reljeef 1 injUlt jõeni. Ho~Ae taga sid vä aki sas 
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aed. ehetul t hoone ees on paiknenud püaatt d eltlpuudeat hekke 

ja ü..m.arake piig tad põõsaid. Pargi pu.is~ Oll ü.ks1kpuu.dena ~1 

vähestest puudest rUhru2de 1, kus Psineb ~tjil ei kõrvutamisis 
n m-ku.vsk, pärn-t ... .rnm--.!!länd, temm-lehis. ""ksooi.idest eeineb 10-

buk .... a"t;t. 1 "' euro p 1eh:i. 1i. Jõe l\:a da•le.l on irwloomulikku õ

bepaj:.L Ma:-.nteelt j· lebi m .t::w. kul ~ev tee ääres on pikk leh~ 

puuallee, os~lt topelt pärn~allee a. Puid on gruriti ka kõrval 
}Joone tA vnh~l. Pm•g1 a:r.hi tekt:.k3 peet~kse Tolly' t. Par nei

sund r::1huld av. 

Kül· st· tud vlim.ati 19'7l.a.t pildistatuõ. 1963. ja l...-71 •• 
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73. fALLASE mõi~ {Pallaa). Kõrval.mõis, kuulus Päärdu mõi a 
ju.u.rde. 

Vi ala lr/n, i ala kolhoos (Vigala kihelkond). 

Peahoone on vä1ke tihekordne puithoone, millele ta aktiljel lii

detud samuti ü.hekordne puidu.at juurdeell tus. Tiibhoone on pai

gutatud tagaeiastega hoone parempeolae tiiva taha. C5lemad tii

vad on kaetud laaatukattega poolkelpkatustega, milledel kitsad 

tileul.atu-vad rääatad. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega, nur-

ad kaetad laiade ptis teete nurgalau.dadega. Aknad on võrdle isi 

s~ured, peaaegu ruudllkujulised, 6-ruudulised ning ambritaetud 

laiade piirdelaudadega. Poolviiludes on väikesed, kitsad, 6-

ruudu11sed aknad. T.iibhoones on säilinud mitte suur mantelkore

ten. Esifassaadi keskel paikneb VÕrdlemisi avar klaJsitud hili

se a päri tolu.ga palkon, mis on kaetud kõrge 'Yiilkatu.eega. Pal

koni aknad on keeruka ruudu.stikuga, kus esineb ristkiilik ja 

romb. Hoonet võib lu. eda veel nx saj. I veerandi VÕi saj andi 

keekpai a eh1tueeks. Ta on kasutusel elamuna ja rahtüdava sei

sundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, ollllisemad on: 

r,aut on pikk õhukese krohviltatte a paeki ihoone, mis kaetud 

la.astu.kattega poolkelplea tuse a. Sellele külgfassaadides ja 

ool"fiil\1 kelbakolmnu.rga all lihtne lai kald1.4 laudkarniia. Mõ

ned väga väikesed aknad omavad tugevaid prusslen e. Hoone VÕib 

pärineda XIX saJ. II eerand1st õi sajandi keskelt. 

~ {?) on väike kr oh vi tud paekivihoone, mida on kodanliku.! 
( 

ajal pikendatud palkehitu.sega. Roonet katab õlgkattees Viilka-

tue, mis hilisema päritoluga. Ehituse algne oaa Võib pärineda 

nx saj. II poolest. 

SepikOda an vä a väike u.marpal.kideat ristnurga a ehitu.s, mis 

kaetud laialt tileula tu.vate rääatastega ja 1 aastu.kattega viil-

tf~ 
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k tuaega. V111Ud k etud pt1stl a a. Ehitusaeg dateeritud: 19o8 • 

Park on :·ga väike, iirab abakuJu.liae puud esalu.n eda peahoo .. 

ne taga. Põhiliigike on saar ja vaher. õisaeridamest suundub 

Päärdu mõisala kuni 2 km pikkune sir e tee, .mille perspektiiv

va tee on Päärdu peahoone iiks nurkadeet. Pargi sei und on ra

huldav. 

KUlastatud ja pildiatatud l97o.a. 
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74. PARXA mtsis (Perkenhof). Poolm.õis. 

RaikkUla k/ n, V. I. Lenini nim. kolhoos ( ärj amaa kihelkond ) 

Ei ole ktilastatud. 

,. 
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75. PIRGU õie (Pirk). RUätl õis. 

Juu.ru k/n, ahtra so hoos (Juu.ru kihelko ) • 

Peahoone hä inud, säilinud o varemed ning isegi osa katu-

sest. Hoone on Ule keskmise suurusega ü.bekardn.e ki viho kõr-

e soklikorrllsega nin pealeehituse a hoone keskel. si:faesaadJJ 

keskosa on taanda ud, sama on tagafaseaadis, kus eendatud 11-

vad on ka keskosast kõr emad. Taandatud keskosa on eeejllures 

kahekordne. oone eendu.vad tiivad on kaetud lameda kelpkatllseg 

(osalt varisenud), kattek laa.et, rääetad on tu. eval t eendatu.d 

ja pro~ileeritud kar.niiai a. Samalaadaed räästakarn11s1d on ka 

pealeehituse katusel, mis on plekiga kaetud kuppelkatu.s. Kit

sas, profileeri tud karniia piirab hoonet põhikorru e aknalaud 

de joonel. Selle korruse aknal on kitsad, k11id väga kõrged, 8-

ru.udulised. 11 ei- kui tagafassaadis on mõl mil tiival 3 

akent, oklikorru.se aknad o nende all. Esifassaadi on viima

sed pea ruudukujulised, 4-ru.u.du.lised. Ta afaseaadis reljee~i 

tõttu on aknad suur ad, 6-ruudulised. EsikU.lje taanclatu.d kesk 

oa as on äga kõrge kahepoolega ja valgmikuga p allks, mis j aota 

tud neljaks 'Väljaks. al.gmiku.a nelinurksetes raamidee romb • 
.,.. 

Samalaadse kujunduse oaavad peaua äärieta'fad k1 tsod Uhepoole 

aknad, kus 4 ru.utu all ;Ja Viies ülal rombiku.juJ.iae ra istikug 

Pealeehitusel on esi- ja ta a.fa sa idee vä a suured segment

akn d, jootatlld vahesammastega kolmeks. Xa siin on ruudu.atikua 

esinenud romb. Keskmine osa aknast on es1:fassaad1s uks-aknaks, 

kust pääses portikuse lael asu ale rõdule. 

Porti1."Us äidab hoone keskosas tatltld tud seinaoaa, eerulu

des esifassaadi s. Portiku.se (enamuse varisenud) lai peakar

niisi kattis lai eenduv karniis, mis kordaa hoone räästake.rnii 

ai vorme. Karniiei toetave.d 4 ealedat ja hästi proportsioneeri 

u.d ü.marsammast, millel sU arih aga attika aas ja euurejoone-
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line komposiitkapiteel voluQ~1d ja rätikumot11 1 a. Fortiku e 

ta a on seinapinnal kahel pool peau.st ja eenda ud tiibade sise 

nurkadel samalaadaed poolsambad. Kogu port1kuse laiusalt on 

lai podeat, millelt lask.l.lb sama lai kõrge kivi trepp, 

madalste massiivsete äärietega. 

Hoone t gaküljel paiknea tiibehitiate vahel taandatud ke 

osa ees kahekordne puitveranda, millel es1kü.lg oli avatud, 

sel korruselt laskus kitsas ja kõrge pu.ittrepp aeda. Ehitust 

kattis ühepoolse kaldega plekk-katte a lame kat11s. Niiild asub 

selle kohal näotu kõrge telliskivikorsten, mis pärineb hiljuti 

sest katsest rekonstrueerida peahoone tellisetehaseks. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures soklikorrus on 

õl vi tud la ed ega. Saal põhikorrllsel o b otsaseintee kaht us·t 

ja kahte akent ääristsvaid urepäraseid kolm eerandsambaid, 

mis kannavad kõrget p akarniisi laialt eendu a ja profileeri

tud simei a. Sammastel on sii.Varihvaga attika baas ja suurejoo

nelised komposii tkapi teelid volu.u tide j muna ööga. Samba üVed 

on paisQtuse a .. Sammastega ääriststud uste j e. akende vahel on 

kõr ed j ·a sa avad kaarpetikud (peegl:.ltele?), milledel kõrge 

kae.r. Selle silluse all on stukkrosetid. Xa saali ktil seinu 

piirab pro~ileeritud eendu~ laekarniis peegelv51Y1 all. Oma

pärane on veatibüt:Ui peal SU.'Y pime, madal vahekorrus, kllst 

pääseb peale hi tuse II korrusele. 

Hoone oli seega stiilne klassitaistlik ehi s tõenäolia l 

nx aj. I poole keskelt. 

Ktsrvalhoone1d on vähe, neid paikneb pargi äärtel peahoone ·a ai 

dumatult. Olulisemad on: 

alitsej aja on Võrdlemisi · uur Uhekordne krohv1 tud k1 hoone, 

millel lak toad hoone otstel ning keskosas paiknevas puidust 

pealeehituees. Ehitust katab laaa~atte a ning äg laialt 

~1-
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Uleu.latu. ate rääatastega viilkaius, mis katab ka pealeeh:l.tu.st. 

Viimane, nagU. ka Viilu.d, on kaet11d laiade rõhtl u.de.dega. Aknad 

ei ole suured, on 6-ruudulised nin kiviosal piiratud krohvi

ääriate a. iiluaken t hoone otaafaasaedis iimbritsevad 3 äikse 

mat 4-ru.udulis lakaakent. Hoone alwnine korrus v'6ib olla pea

hoone a samaealine ning puidust pealeeh1·tus Võib pärineda nx 
saj. lõpust "Vai isegi saj andi vahetusel t .. 

Tfäll koosneb suu.rest põhihoonest, .millele otsale liidetlld samu. 

ti sllur tiibhoane · risti~ Ehitusi kata ad kõrged laastu.kattega 

viilkatuaed, otaviilud on rõhtlaudadest. Räästad on kitsad ja 

ü.leulatu ad. Sein ai on krohviltat·tega p aek1viie1ned. Põhikorpu.

sel on väikesed üksikud nelinurkaed aknad, tiibhoonel esineb 

'Yäikeseid Ja kõrge kaarega aknaid, iika eiat ka oteviilua. See 

ga on põhihoone ilmselt peahoonega samaealine, ti1bhoone V6ib 

pärineda XIX saj. II eerendist või sajandi keskelt. 

Xaev pargi äärel on paekivirake·tega ning oli varem kaetud kõrg 

kiivritaolise 6-tahalise katasega, mida kandsid 6 krohvitud 

iima:reammast. Viimaseel omasid ainu.l t ab akust. 

Parlt on keskmise suurusega (; ha) ning 'Ve.bakujuline. Ta on pla 

neeritud Atla jõe Võrd~emiai ilmeka reljeefiga orule, mille 

ahel neemikul asub peanoone. Selleat avaneb tagaküljel kauge 

perspektiivvaade .maastikku ja maanteele, ms pargi 1iril eral 

d ab tema a-vamaastikuat ja p arkmetaast. Omab pikliku ja iikaik

pu.udega liigendatud esi välj a1m. ning jõeloogetega liigendatud 

pika ja ki tea tagavälj aku, mis piiratud vabakujulise puistuga. 

Jõel on agaküljel terrassiline laeku relj ef. Liigid on põhi· 

osas kodumaised: pärn, tamm, saar, kuusk hästivalitud rühmades 

Ekeootideat on tä.helepondavaim suur 31 m kõrgune hall päbk.li- · 

puu, on veel ene lehis ed, euroopa lahiaed ning väga palju de

koratiivpõõsaid, eriti ene1a1d. 
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Pargi äärel maanteel esineb lehtpuualleesid, sam~ti tam
mik pargi.metsana Ul tee. K jõeoru piires on aastik kUjWlda.

tu.d mõisa lähistel t1ks1ku e .männi ja tummegruppid ega. 

Park on hävimisohu.a, funktaioonita. tla jõe;J. on pargi 

piires hävitatu.d, uudetu.d sii'Yendatud pealtraa ka. 

Kalaatatud viimati l974.a., pildietatud 1966. ja 1974.a. 
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76. PURILA mõis (Purgel). ·ütlimõi.s. 

apl .k/n, · i tluuini nim. sovhoos ( uuru .kihelkond). 

Peahoone on auu.r kahekordne kiVihoone, ie o a ä a madala 

soklikorrus • Hoonet katab kõrge ja murdsarikaga kelpkatua, 

katteks plekk. Hoone esif ssaadis on kUlgedel kitsad ~ a ~rdle

misi tugevalt eendu.vad kiUgrisal.iidid, mis kaet.ud kolmnu.rkVii

lu.dega. !raga1'aesaad1e eendu.vad seinaosad puu.dllVad. Rääeta- ja 

viilu.de karniisid o ugev t eenduvad ja laial.t profileeri tu.d, 

Viilud kaunistatucl äikeste ü.ma.rakendega. oane ja tema riaa

liitide nu.rgad on kuju.ndatnd laiade liseenidega, millede pinnal 

ki tead pri tskrahviga ka tud lindilaadaed liigendatud pinnad. 

Liseenide nu.rg&d on ülal ja all kergelt laiendatud. Bie.la sok

li pind on rusteeritud. 

Väga xikkaliku. ku.jundus omuv esifassaadi aknad. Põhi-

korruse!ts on alumine korrus. Siin ou aknad kõrged Ja 6-ru.udu

lised. Aknad on piiratud laia ja profileeri tud krohviäärisega, 

mis ttlanurkadel kergelt laiendatud, aknal alJ. aga soklini 

pikendatud. AknaJ.au.d on toetatud laiale karni:lsile, 1lle all

äärel profileering, risalii tide akendel all ka hamm sltsige. 

Akende kohal on eenduvad ja profileeritud frontoon1d, kü.lgr1sa

li1tidel kolmnurksod, nende vahelisel seinapinnal an ü.le Uhe 

samuti kol.mnurkfrontoon, nende ~ahel aga kaa:r:·frontoon. Seina

pind :fro.n.tooni all aknani on rllsteeri tlld. lrü.lgriaal11 tide siee

külgedel on alakorrusel kaarniääid, milledel kõrges kaaree 

lukukivi, teised elemendid kordavad akende kujundust, vaid li

sandub talu.mivöö, frontoonid on horisontaalse aims1na, äärised 

on profila rimata. Ta ga- ja otsafassaadide alakorrus akn on 

lintsuatatQm kujundusega: on vaid profileeritud äärised j lii· 

gendatud pinnad aken e all aokli.ni pikendatud ääriste vahel. 

Teise korruse aknad on väiksem d, 4-l"'Uudu.lised. Ka need on 

f 
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Umbritsetad ro 1leer d ääriste a, millel ttlanargad kergelt 

laiendatud. Altend all on liigend at11d »ind, millele kinnitatud 

g1rland1d, alläärel on nurkadel aga tilgakeete read. Aknad 

paikn vad mõ emis kUlgfaasandis ü.h:t.last vaha:lega., esit saaadi 

keskteljal on peauks. See on piiratad ruuteeri ud liseenidega 

ning ruateeri tud ka seinepind ukse kohaJ.. Ust raami v lai 

k.rohv1ääris on profileer tud. Uks ise on VrJlg.mi ga, rikkali

ku.l. t kU.jWldatud kahepool ga kõrge uks. Tema pind on ~ao atu.d 

laia ?ahevööga kaheks, kusjuures tahvli e pinnad on tu.ge alt 

liigendatQd. l~umisel tah lil on äärtel kannelleeritud pil st

ridt mis toe avad profileeritud simsile. PilGstrite vaheline 

pind on samati kannelleerin ga, kaunistuseks on ka Ulanu.rkadel 

rosetid. 4 roaett on 11t1 ülemise tahvli nu.rkadel ~a 4 kesk

se ah li n\ll'kadel. See tah el on kaunistatu.d ,pär~akeae ja lin

dikese mot11v1ga. emise tanvl1 lõpetab Ul l profileerit~d 

karniis hamm.a~lõikega ning kann3lleer1 d pilld aga selle all. 

Valslllik omab keskel trapetsV-Laterna t beka, d a äär i atavad 

iaeloot.tu.llik peen te liistlldega raamis·tik. Ukse lu.kuplaat o.n 

kraater a i ku.ju t'J.sega, link aga rikkalikult sepistatud ak8l

tuslehe motiiViga barokkuep s. 

Ukse peal on algselt asunud äike rõdu, ukse ees aga hili

sem eaik, s kaasajal ehi taw.d täies ulatusea ü.mber. Samu.ti on 

kaaaaj al ehi tamd efli- j & ta af'aasaadis J.alta.korrus altendega ka-

tu ses. 

Siearu id on antilaadaed. H one on säilinud la:Lu., profi

leeritud la karni1 e. AJ..les on ka Uks klassi is likus stiilis 

vaJ g kahh J.ehi. See on u.rgaahi, illel nu~k d 1 laiad p1las -

ritekujuli ed pinnud, all pro:f'ilea:r tud eimsi sokkel, Ulal 

tugevalt eenctu? kitsas karniia, coetatud hammaslõikega ning 

laia eh:1s'V"öö a lle aJ.l (taime 1otii vid kam~.:rriiaina). ju 

keskel pinnal on lame kaar etik kõrse ka ga, kus kaare äär 

-'t-
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profileeri tud, nuxKedel rosetid, keske akan se n kaetud luku 

kivi. ar·e lWle vali on k e tud sl)iraalse akan .. usle!'!e motiivi-
. 

e-e· J.C are nurgud toe usid verez kahele tim sambale. Varem oli 

k e. shju l.l..'its kol el girland. Praegu. on trlmemoLi1viga dekoor 

säilunu.d -;eel ktilgpilastri el •. ju lcel on kit"as silinderi

laadne osa, m: s lõpet tud pr ofl.le ri tud ke:rnil.ciga ja kaetud 

ku.pliga. Silindri pinn d on pil.Adiri te ga j eo tatu1. kol.meks, kus 

r.;4peeri ud ä iku.mo iivi all vü jadel 

inimfi u.uride a. 

jeefsed antiiks ~eenid 

no one oib seega ~ugeda stiilseks varaklaesitsistlikuks 

ehi tu. s s :VIII aJ. lõpust, ku.s e't'i ti häs i on :·11unud pea-

uk a. äilunud ju. ib lugeda. a ::... anpiirstiili ~õks juba XIX 

euj. I pool:.. lõpu..,t. :Uoon.e on kasutusel 

kor er -:;ena ja on hc s s ei aw1di • 

in.ruu.midena ja 

Kõr al.hooneid on mõisas au.urel hulgal, osa ne~ at paikneb tea

av s ans bliliaes seoees peahoone-a esiväljaku ähel äärel, 

teiaed moodustavad suurema regulaarse i seseis'Yr rühma tUe maan

tee, kolmandad on hajutatud k~~gemal maas ikua. Olalise ad on: 

yaudlP., .moodust vad rengel t ruudukujulise auletud hooneploki si

sehoovi€ll· Ehit · se tiivad on krohvi tu.d paeki vimUUridega, milles 

kangialused läbisõiduks boovi. Katus on kelpketua, millel l , 

astmelise profiilig 1·ääa ak nii s, k~tteks ~~er.ni1 t. Esineb 

vanemaid ruudukujuJ.isi keskmise suur sega aknaid, ku.1d on ka 

uuemaid, ki t ai d ja lameda kaare ra 6-ruudul.isi aknaid. Hoone 

võib algsel kujul pärineda peahoonega samas·t ajast. 

}I_ eam!ls on äge suu:r .t1auki·vihoone kroh rimat seintega, "lle 

nt. g~ j uete äär:l.sed leo url paekivis · h!.Wbu" a e plokkiden , 

akendel e~incb tall1st. iVad on kaetud lamedate kaarsillugtega, 

aknad on eeejv.uz·e;J t!ULtrrd, · ·selt 12-ru.udulio · • Katus on lame 

viilk ·!il.s 1 · s1·t U.leuletu · t. rüästastee;a, k._.tu""e tila05e.s äl"'-

.G 



,. 
... . 

... 

- 4 -

m~k el' 1 k. pke.tu till. oonQ 'fõib p in X saj. lõpuet. 

~ on 1k.k oh vi u.d ki vihoone, .lllic kue ud poolkelpk tu.se a • . 
1cllel ~aiad Uleula u.vad rää.etad, mio oe-'"uvod kujundatud ot -

t; .u..o sool tal delc. · FJG.K ~ ·te..-ts ternii t. mõned 1 a.c1 , 

6-x·u.u. uJ.i . 

VaJ.i 
i (?) on keSkmise suuruoeg. krohV1 ud kiVihoone 

massii aete pro or s:l.ooni· egn. Ehitus on kae u.d seintest kõrge-

ma kelpkatuse a, kat-eeks l t, rääst .. äga itaalt U.leulatu-

ed. Hoone a ad on kaetud l eda kaare ,a, kUsjuures akn on 

väikesed j~ kitsad, 6-ruudtü.ise ·· , paigut tud tihtJ.ast .., ede a. 

Ehi u.s võib .Pä.rinede. :viii aj. lõpuve randist. 

ise AllUlUsega krohv1tud ki ihoone, mis kae-

tud laaatukattega kelpkatusega, rääatad Ul ulatuvad. ad 

keakmi e urusega 6-l'Ullduliaed. Ehi us 1b pärinad XIX saj. 

algus 

on väike, k:roh 1 tud ki ihoone, s kaetud ~iilkatu-

ttekH la~st, :rää.sta.d ng ü.leulatu'fad. Viilus on 

U.l al sõõr etik, ell e al. er vkearel 1e akf3. Hoonet on kaa 

r .. j c.ll · ber ehi ··atud, ku.id ta õib pärineda :n saj. l(3puvaeren

dist, Ol!:ad~; his ·to:r tsi likke de"ts.ile. 

oh vi tlld Jri vihoO! e, mis kae u.a ül tlJ.· 

va to rätis tastege. pooJ.kol.p a ·tu.saga, ~at ·tcks laast. Võrdlemisi 

suured aknad oma ad laiu krohvidäriseid, on c-rulldu.lised. oone 

v 1b pürineda XL or.j. keskel,;. 

!!.! ( ? ) vll1ke paekivihoone, k etud õ llke e .krohvikihig. La stu 

kaitega kelp ~uiQa omab laia, profileeri d rällstakern1iai. Alg-

aed keed on hi:i.vl.nttd. EhJ.tua Tõib pti.rineda XI X saj • I pool. at. · 

uek'Yiehi u.a, mis kae-
. 

tud seintest t>elj :t kõrge 1 poolkelvkt'.l. ·Use ·• ellel U.lsnurk:ade 

S' J( 
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u.n.ka v , k t eks lnas ~, .... ·: . s1iad üleul tu. vad ... oonel on õ ed, 

k :La era~tord el väi.i.tesed rU1.ldu.kUju isei ja -ruu.du.lised aktl 

tugeva e prusJlengida eeee. itus Vol.b pb.rinada eõl I I 

sdj. J. I ve 7raJ d i st õl. saj .adi pooles • 

!!~..! on ke bis s!luruaega n ng roi tmeo s al ine. Peahoone . ette 

jääb piklik ja var nelJ~nu.rkne esivüljak, m algsel oli uu-

d st liigend Sl•l:J ~-a. V"ilj on kU.lj el·t p 1ramd müür1g , kue 

keerava a lix v. oone ·taba jääb ki sas aed, mis esiväljakust 

sanmti raldatud kl.5r e · amüüri 0 o.. Selle u.jun·lu.s kordab pea

hoobe ruo·t i 'i ' or t:iJ :tü.ri ka-t a ka. r.1e all laia pro fileerinett 

l:ar· ii 1. ·uu.r s o 1:aarnisse, mia ümbri tse ud kergelt eenda

tud lai· ja ru t eri t11d pinn rra. -diU.:r to tu1.> hoonele. P ahoon 

taga oli eb. .;ted) is laskub Keila jõeni, hoone on seejuures 

.maa ti. ~vatu.a. 1>u id .. · d p ah oo...11e kiil e el. SU.urem nin 

lib ea kujunduaeen v !>~tt stu. on p "rei siigavuse eeiTäljaku 

aga. ku ta laien b ki"ljele. iin pUhiliikideks kuu.sk. saa: • 

pth~n. tamm, seejtlures i tmed põliaed eke plarid (e 15o n. 

V8ll ) • Ek .. oodid pärinevald vald val t keaeaj aet, need an põhi-

liselt ~ekoratiivpõõeed 

hoold tud. 

ai'Lri aeisu.nd rclluld av, vä.lj akud 
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Peahoor-.!..2 o ~ävinu.d ~ ailil'lud on vaid kaks maaaiivae · mantel-

koretent. 'ora on lõpe atud trn.eli e ka.rniisi j a ki 

V'ööga selle all. Al le ·tua oli U.hekordn pui·thoone, mille 

esikiiljal oli eendatud J.ai (3 :ik•nt) k skri i:lt. it.US 0 a 

kõrge kelpKatuoe, rio· iit iil atu e. Hoone oli paremal tii

Val pikendatud risti o safasaa.adile ehi ta" d kahekordse pui-

duat iib ehi tu s & ilkatuse ., 1. Ioonel oli- suured 6-ruudu-

lieed uknal. 1 ees, lillj el su.a suur lahtine tez·ra s, 

.mille m&dal kiv z·epp on tänaseni eäilin:.td. liaone põhiosa VÕis 

pärineda veol X III aj. lõpuveerandist, iibeh:L tus aga XIX s · 

II pooleot. liä"'via peale vi1m st r.õda. 

Kõrvall-J.ooneid ei ole palju, anamik hä inud või ümber ehitatud. . .. - ~ . 
Olulinemad on; 

j la o 

J.il.~ laolvitud pt.Leki ihccne, mis kaetud kõrg 

at aga viilkatu eca, rüäotad l~i lt äle~atn ad. ~~t 

l~st edv rD aknad on k1 sad, 4-ruuduliseu. Hoo e ke~ eljel 

01 lih ts::· al 

IV VOGrandist. 

o väg~ vi:.ike krobvi tud paelii 1ihoo.u.e, .mis kae ~uo. 

kõrg;; ja 1 ~ tul\:c ·tt;e0 u kE::lpka uaeg , om b ki tscld ü.leul tu. aid 

räas .,..·d. ll.knad on väga äikeaed ja kitsad, lameda ka.erege.. 

Ehitus v<'Sib pärineda :.VIII aj. lõpuveerandist. 

11 on krohvi tud p ac..ri vihoonc, mi"' eh:.t te tud mitme a ;j är .u • -
.. ;u.lituu en ka .... tud hili~cmc.. viilkatU"'icgn, ket OJ .. n la.ast. V al 

o oal. on nelinurkaed uk.ned, uuel o aal tellisteet kergelt eenduv 

l eda kaarega eillu.s. oone oib pärinad a eeg XIX saj • I 

s4' 
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poolest j a.j andi lõpu eera d i t. 

M.1 on pikk kr oh vi ltd pa ki vil oone, mi ·kaetud poolkelpk tu 

( n ·tcks e erniiii), :r.ääs ad iiJ eu.la tu ad. Y.: skrliaa au.u.rusaga nar 

alt as€-t t nd 

ka.arega. on ka algsed auuxed UKsed, \.us ooder kal.asabamuatri :.a• 

Hoo~e on hilj L rekonatxuearitad kuil tiks ·llel kõrge nelja-

tshalin kor ellel aatmeline pro ileeri tud otaakarniie. 

.Al gne ehi u .~ õio pär.; eda ~ A e· j. aleu.aes11. 

P erk on -eekmJ.se su.uru.see ( 2, 6 ha). l?laneeringu.l t on ta va a--
kujtlline, k1.1s airl eclloone e .... e:1.kneb :·or:rupär · _e ringteega 

pl.ira 14. P a:z.'k on tl.ge · t ·toruli e k IJJU.statud.. ~~,:äili-

!ld p'lud hulQ s leidub ~-~ ·· lesei' väg anu. puid ~ st pe:r iet. 

Vali t .. e ad 1 .i 111 on v· er, tamm. pärn, kt.ülek, illest teata

Vt i riihm.1 oo J.ls avad ku'l. ka . • t,k ... ootides · on lõbnav p pel, 

hobukas·"an., eu..roopa lehl.s. Park bäa tl.!lus, :..1. puudub fwl.k sioon 

Külas a ud viimavi 1975·~·, pil ista ud l972.a. 
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78. PÕLLlKA mõiq (Pöllik). K rvalmõio, kuulus 

Jull:l'u k/n, X:c-4-u. kolhoos Jt u.ru l:ihel.kond). 

aidle mõisa 
juurde. 

õllikaa mingoid algseid hoo-

neid d o le oäj 11.-"lr~C. • 
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• • 7S. rPillU /J lldcvw' ~ (Fedv ). üü.tlimais. 

Mlll'j d.ti! t:lt k/n, :.'rärjamaa ovhoos ( ·iirjamu kihclkond) .. 

_c::ili<l.Q.Ilc on Ui v .. ud, · põle·~.a i 19o5 ....... llocnc oli väike ühe

kordn puithoon , -is oli k~e - kürge ~oolkclpka aoeg~. AY~ad 
olid t\11-.,._,..t::.J J•o }'' , .. , a. • "'""'-.r..- ..... ,.., ... ~ e;. ..... tr.~-..~- , gv. t:k en o i e.t· ":1 aa tu. ll.a 

go Loe ~o~Ul ur .:.. ... l1seeniue •a. Om s oua:ce kl· u~s" tld puiliVer da 

;i:ilkatL1ae oll. .:.hi t,~ võj.s p ärineda · _ 1 ~'III s ·• I pooles 

vol lõpus • 

_J. - p1kk kl'ohvi tu.,l ue ivihcone, :!is kaettl! l astukottegs. 

l!OClkelpk· :;>eg , tääat;;.;d ülcu.l tJ. ii. ÕI.1.CCl al sel" aäilWlud 

u· sed ou Uh-e te .Prt:tssleL:. iii e a jt:~. 

lulld-voodz·i. 'i"~us õib pär1ll a XL 

ed kala.sabamu.s ris 

.!!.:!!!~vabrik on suur, osaliselt krohvitud saintega paekivihoone. 

mis põhioa~s ilhekordne, keskel aga risti peale ehi:~atud kntuse

g~ kahekor ne osa. r6-iko~ ua katab viilkatQa, kat eks eter-
j 

niit, millel l :;ial t tileul .... .Luved rää tad. V:l ima ed ar:ik~ aarid/ 

.. ennid viiludes ".vatud, toetatud lwnsool tcJ.adest. Põhikorpuael 

on väikeBeC., peamiselt ruuduk.ujulised knad, Kuhekord~ec• kesk 

osas on mu~inasaal11 kc s kõrvuti ·tetttud väga kõrget, läbi 

! c:t.o korr ~t. e ..,kent, mis kaetud kõrge ke: :t ega, piirtl.llld telliste 

s hemb\.1."\1 te plokkid ega, sillu.aes kaerfroL.toon. al oogaeJ. t on 

lallend tu.a u.k -· ~en kõrgel vii.Ju., , ku.a segm n te.knaa kiirlie.ku.ju-

Ji.n.a l 'rs'li h 'Lik. .1tan .,_.õib päxinedtl viimase • andivahetllsel • 

~ all~ millega o l~.i tu.nua. ka luu t• on ltrohvi.mt:'t paekiVihoone, 

JL.ilJ.el iiU.ri U.lasel .. V~"<s p&ar korda .riotnu.rga :1 ümarpal.kseina. 

1. Seda ka 
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-aas t, ä~~ tad .a iUeula· vau. ' oone -võib pi:irineda XIX saj. 

II p · olt-1 ?<: sl el t. 

• uu J.hi vus, mille s in ad on mv sai Ystt eH nelj atulm-

ille v, .d ·ä~de ·ud 

pü.atlaudc->de~ • Hoonet kata· 1 ~atv..katt ga pool.::elpka:tu.s tU.

la uv te räastasteea. Pool viilu.d on kaetud. rõhtlaudadega. 

·. i'tuo on ilmselt XIX Raj. IV veerand1st. 

~ on. i.iike j <i aegastiilis. Pea.boon.e ees avar ringteega väl

j k, mis liit,ei ... detu.d vrhesi. puu.deriihn'tadega. Peahoone taga. on 

, ähev. 1 e algselt pü-

g ta 8te-. t. puude~t. Oli ti ike. V'=ll.i ts sd pärn, saar ja vaher. 

PE:•rgi seisu.n.d or.. halb, E'JS e "Õs .... ntru; :i.t. , rit:;U. tuat • .Korx·as 

CJ:. 'V ..... iÕ. p ~·ki '}li t · c1 t:ltl 

t; .ast~ tu.d ja piliiot::tud 1~'68. ~. 
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80. PÄÄ@U mõi__g_ (Xosch). Rfltitlim.õie. 

Vigal lr/n, Vigal kolhoos (Vigala kihelkond). 

Ei käsitleta. kuna mõis on lülita~d 1975.a. koostatud 

arh1 tektuurimäle stiste nimistusse. 



81. PUll TU m61s (Ptihhat) • P ool..mais. 

RaikkiUa lr/n, .I. enin1 nim. k lhoo (Rapla k1helk ) • 

Pe oone on hävinud. aemeat Järeldub, et ehi ns oli väike. 

Kõrvalhooneid on vähe, eedki enamuses 'Va:t'emeis. Olulisemad on: 

1'all on pikk krohvitud paekivihoone, kaetud laastwt tte a T.i.il

katnsega, millel laialt iUeulatuvad räästad. eed o alt k e tud 

laud ega, toe a ud kujundatud otatega konsoolidele. aid on 

'Vähe, need on n linurksed, 9-ru.udulised. Vi1lu.a on lakaluuk t -

raYkaarega. Eb.itll.S 'fõib pärineda XIX saJ. J.õpu.veerandist. 

__]. on s as materjalis ja omalaadne ehitas, pärineb e lmisega 

Uhe t ehitueperioodist. 

Tõölistem j on Yäike krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastu 

kattega iilkatusega (osalt sisse lane,en11d). Räästad on üleUla

~ ad ja toetatud kujundatud ot tega konsoolidele. Aknad on 

suured, 6-ruudul1 ed, p ikneYad Uhtlaste Yahedega. Hoone 'V5ib 

pä.rined XIX saj. II poole keskelt. 

Park on väike ning rili kujunduseta. Omab lihtsa es1Yäljaku, 

kus äär1 taveid p111d. e1d on ka kõrvalhoonete 'tabel. Pargi ta-

gapool on aed, kus samuti äär1st puid. Vali teevad liigid on 

saar, tamm, vaher. Park on täiesti metsistunud ning aha ~ äetu.d. 

Külast tu.d ja pildi etatud 196 9. a. 
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82. .--:;;;;;;.;;;;...:;.:;;.o;.;:;;;;;;;...;;......,.;.;::. (Rabbif r). Rüü.tlimõis. 

Kohila ~n, Kohi~a ovhooa {Hager1 kihelkond). 

P ahoone o.n suur llhekordne kivihoone väga madala soklikorrusega 

ning ltihikese tiibehitu.s ga hoone p arampool e tii a tagakiilj 1, 

otsaseina joonel. On lakatuba hoon otatel. Ehitust kata}) kõrge 

hästi proportsione ritud poolkelpka ·ua, laa tukattega ning la1 

de profileeritud räästakarn11sidega külgfassaadides. Poelviilu

d 1 on räästad kitsalt iileulatuvad., Tiibhoone tagafassaadiki!t on 

oma !llsse il.me kaotanud teise korruse peaJ..eehitam.isee;a kaasajal 

Hoone aknad on riihmi tatu.d kahe- ja n lj akaupa, :f'a.ssaadid e äär tel 

on . ttks aken teistest eraldatud. Aknad on kitsad ja kõrged, osa 

tänapäeval 'hi t tu.d madalamaka, algaeid raam1stikke ei ole säi

linud. Esineb petikaknaid. 

Hoone esifaasa.adis on -võrdlemisi avar lahtine puitpalkon 

vi1lkatuae all, millel plekk-ke.te. Katust toetavad sal.edad liht

sad puittulbad, nende vahel on laudrinna is. Palkon1 keskelt 

laekub võrdl misi kitsas madal kivitrepp. iseruumid on fi-
I 

laadsed, on ka keakkoridor. iieew W. Alle on tJ.ke algne kors 

n i ip simai, vahe õts ja karniisiga. 

Ehi tu.st -võib lugeda klassi tsistlikuks hooneks nx saj. I 

poole keskelt. oonet kasutatakse admin. ruumideks ja korteri te

na, ta on rahuld·avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel arvu.l, nad paikliavad pe oone küljel 

korrapärase ansamblin "Või pargi äärtel. 01\111 emad ona 

Laut - sllu.r krobvimata ml;lakivihoone, klls aTad ja nurgad laotlld 

paekivist. Ehi tua kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks laast, 

rää tad tileula tuTa.d. Osa avasid on nelint1rksed, osa kaetud 

~rdle isi k<lr ge kaarega. Ehitus võib olla XIX saj. II eeran

d1st Või saj andi ke skpaigaat • 

Ait ja moonakatemaja on "L"-täbe kujuline pikk k:rohvitud kiVi-
~ 
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hoone, mis kaetud laastukattega nilkatueega. Algselt oli iihel 

tiival poolkelpkatlls. Räästad on llleu:Latuvad, otavUlUd pllstl 

dadest. Hoone väga kitsad alen d on tugevate puitprusside.ga. 

Ehi tu.s võib osal. t pärineda XIX saj. I poole lõpu.st, osalt III 

veerandis-_t. 

Ait on 11Ltt-tähe kllJu.line amadee proportsioonidee kJ:ohvitwl 

pae i ihcone, a~~ on ka m terjal. Säilunud on poolYiilu.s väike 

segznentaken. Hoone ehitusaeg on eelmisega 1l.msel t samaealine • 

...;.::;oo--.:~;;;;.:::..;:;;;. on st1ar lihtne kahekorru.seline krohvi tud maski Yihoo 
ne, ida on otsal piltendatud lihekordse .rnaak1v1ehi tu.aega. Põhi

hoonet katab poolkelpka~s, katteks eterniit, millel kit ad, 
tUeu.latuvad räästad. Hoone aknad on kitsad, '9tSrdlem1s1 kõrged 

Ja 6-ruudu.lised, alakorrusel esineb lameda kaarega kaetud uksi. 
Juurdeehi tu.ael on lameda kaerega aknad. Korsten on väga kõrge , 

poole kõrguseni neljatahl.l.line paeki'Yikorsten, mis kõrgelldattld 

ealeda tellis.kivikorstnaga, millel laiad tellis.karniisid. Ehi

tus Vl51b pärineda ptJhiosas n~ saJ. III 't'eerendiat, pikendu.s n 
saj • algusest. 

!aJ.l on suu.r kroh"fimata maak1vihoone, .m111el avade kU.ljed lao

ttld paekiviga. Hoonet k tab seintest kõrgem poolkelpkatus, kat

teks eterniit, ttle~atuvate räästastega. Ee1fassaad1s on 3 s 

ust, kaetud Yardlem.1s1 kõrge kaarega, uksi ääristaYad väikesed 

6-ruudulised aknad. Ehi tle on tasakaalustatud propoJ:·taioonideg 

ta wtsib pärineda peahooneg samast ajast. 

Park on keskmise suurusega, piiraind müllriga. Planeering on lilt 
ne abakujuline ja. valdavalt leh tpuudest, kontrastike i1ksiltud 

kuused. Peahoone ees kaarJas ettesõidutee ja väike eeiv~ljak, 

hoone taga õunapuudega liigenda ud ed-park. Sissesõidu tee äär 

tiik kõrge saare ga, i tLhend a.tud k1 vi tammiga. X: s tiiki on ka 

viinavabriku juures asetseYa sirge tee ääres. Põhilii 
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gis on pärn ja vaher, leidub k saart. Pargi seisund rahul-

dav, tootmishoonetele lähedamee tsoonis aga tu evalt risustatud 

Irulas atud ja 1ld1s ta tud 1973. a. 



.. . ' 
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83. AIKK'OLA mõis ( ayku.ll). RiiU.tlimõie. 

1re~11mil1ne Internaatkool 

( , la kihelkond). 

i k~L ... tleta, kuna ~is an. r·11 tat11d 1975. a. kooatatud 

:ns. itaktu.urimäJcst::t.s :.11 1stusse. 



84. PLA paatorast (Rappel) . Kirikumõis. 

ap la el v, Rapla ii ik a ( Rnpl kiholkond) • 

P .oane on u.u.rom tihekordne ki Vihoone, ·1~el katteks kõrge 

Viilkatu.s, katt s laast ning rääs o.d U.letlla ad. oonel on 

keskmise suurusega ki ead ja kõrged, 6•ru.udulised aknad. On 

mõned kahekaupa rü.hmi ta tud aknad. Kõikide ekend kohal on äga 

väikeaed lakaaknak~eed kõrgel lakapealsele. Ka viilu.s on ram

bi uju.lised lukaaknad. Hoon esifassaadi e on väikene palkon 

viilkatuse all. 1?u1teh1tuse külgedel on kõrge k ega aknad 

ro b1kuja1iste r~utudeg • 

Hoone "fÕib är1ned a XIX aj. lõpu. at. 1'a on ~asu. tu sel " .. 

trü.kikoj ja rahulda as seisWld1s, remontimata. 

Kõrvalhooneid märkimisväärselt ei ole säilinud. 

i._ark lii tu.b kir1kt1par gat iseseisvat parki ej ooduata. On 

puid hoone ees ja kU.lgedel, taga aed, ie oetub ojale. 

XJ.riku.mõisa ees nn. "Pr11 se tamm", ·a ietut d 18lS.a. 

talurah aeeaduse ähistamiseka. 

XUlaatatud viimati l977.a., pildietatud l969.a • 

• 



" 

.. 

... 



.... . 
85. !!AfL mõig (Rappel). Kts:rvalJDõis, kuu.lus u mõisa ju\U'de. 

ap la ale'Y ( epl a kihelkond) • 

Peahoone ja ~rvalhooned hävinlld või tilllber ehitaind kujul trag-. 
aentiden alevi uutes hoonetes. Alles algse1st ehitustest aa 
lm1Yat1 (?)a 'Yäike kroh itud paek1vihoone, mis kaetud U.le_ula1u
Yate räästastega ja laastu.kattega Uilkatusega. SarikaJ elad on 
lw.jundatu.d. Algse1st altnaist on säilunud 'Yiilus asu.v teravkaa
rel1ne aken. Uks algne koretnap11p on sims1, Yahe~ts ja lihtsa 
k8.1'n1ie1ga. Ehi tu.s Yaib pärineda nx saJ. l~pu'Yeerandist. 

~puudUb. 

KtUastatud ja pildistatu.d 1973.a. 





' .. 
86 •••••• (Reicllenau.). Poo .. õis. 

( epl a kihelkond) 

ettkoht ei ole õnne tunud määrata. 
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87. ~IIDAKU m~i§ (RidSk ). Poolmõis. 

Ra.ikkiila k/n, V. I .Lenini nim. kolhoos ( la kihelkond) . 

Peahoone on hävinud. Sä.1lu.nud on väikese p aek.i i t fihekordee 

hoone varemete riismod. Võis pärineda n saj andi st. 

lmrvqlhooneq eld alt hävinud, neid oli · gsel tk1 'Yähe. 

Olulisemed sä111nu1st on: 

s k e ud . 
laastakat ega i1lkatu.sega, k1 taal t filetll tu ate rää tastega. 

Omab keskmise suurusega 6-ru.u.duliai aknaid • Oks uste t kaetud 

kalasabam.ustris vooderdisega, tilal 1 

pärineda XIX saj. II poolest. 

valgmik. Ehi tu -võib 

Park on väike omab lihtsa. vaba kujunduse. Peahoone ees väike 
-

väljak, o. a t1i iga äilce ae • !;,is e sõidu. eel alle :fragmen-

te. äljaku.l ju hoone·te läheduses palju sireleid, puistu valda

valt saarest ja jalakast. Park hääbwn s. 

Ka atatud ja pildietatud l974.a • 



' 
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88. RUSSAAU aQis (Bussal). Rl1Utlimtiis. 

ärj amaa lr/n, Varbola sovhoos (Nissi kihelkond). 

feahoone on keskmise suurusega ühekordne paeki vihoone, mis ko

danliku! perioodil täies ulatuses ümber ehitatud koolima~aks. 

OmclJ uue -viilkat se, uued suured aknad ja osaliselt Täl~ aehita-

wl lakakorruse. Al@le peahoone 'YC:Sis pärineda nx s"andist. 

J:õrvalhoOl-eid võrdl8J:lis1 arvukalt, lHd on põhiliselt peahoone a 

sidumatult kahel pool.Teenuae jõge eraldiseisTatea rühmades, 

paljud hävinad. Olulisemad ons 

@li te!~ aeaj a on keskmise suurusega Uhekordne paekivihoone lak 
tubadega hoone otetel. Roo.ne on kaetud seintest kõrgema pool

kelpka~sega, katteks eter.niit, millel libtea pro~1111ga rääst 

karniis kU.lgfass adidee ja poolviilu kelbakolmnurga all. Al~ed 

akn~ on keskmise eLUU"Usega Ja 6-ruudu ised. :Shi:tuet "ftsib luge

da klassi tsiemiper1oodi hooneks XL saj. I poole keeltel t ~1 

II Te erandi st • 

!11!a•abrik on keslaDise el!urusega, põhiosas U.hekorrueeline, osa 

kahekordne kivihoone krohvitud seintega. Ehitust katab Uhine 

laastukattega villkatus Uleulatuvate räästastega. Oti..-111 on 

kaetud rõhtlaudadega. Algsed aknad on keskmise suurusega ja 

6-ruudu.lised. oone -võib pärineda XIX saJ • ll poolest. 

_ä! (?) on väike pritskrohviga kaetud paekivihoone n.ilkatuse 

all, kus katteks laast, räästad u.leu.latu.vad. iilwi kaet11.d pU.s 

lau.dadega. Ehitus õib pärineda XI saj. 11 poolest. 

Sild Teenus.e jõel on paeki vist, krohvi tud külgede ga. Oaob 3 

811\U't lameda kaarega sillar.u.d ava, äärtel on veel 2 kitsast ava 

Äärisad medalad. Sild Yäib pärineda X saj. keskelt • 

Park on väike ja toetub esiktU.jega Teenuse jõele, kus ka mõisa 
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kohal saari. Peahoone jõele suunatud otsafassaadiga. Hoone 

timbru.s ise avar, puid Void vahetult esifaas 1 e e. Pu.is 

vaba.ku. ·uline, väheste rühmadena peahoone läheduses j kõrval

hoonete vahel, tihe uistu on jõe kallastel, siin päritolalt 

looduslik. Vali t eb aher. On ka. saari ja kontr stseid kull aki. 

Park on oma kujunduse keotamaa, kuigi on rahllldavas seisundis • 

.. ,..ulae·ü d viim ti 1972. a., pUdiatatud 197o •• 



.. 
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89. ~ AGUSE mõis ( Sall~ntack). UUtlimõie . 

Kohila.lr/n, Salutagus Sööchtpä:rmitehaa {Hager! kihelkond). 

Peahoone on suu.r ühekordne paekivihoone, mi omab esi:faeeaadis 

kergelt eende.tud kesk- j killgr eel:ti te, neist keskmine laiem. 

Tagafassaadi s ke:Jkriselii t J aen.datud sar.1uti kergelt, kü.l risa

liidid aga ~gevalt, oodustades tiibehituai. Esi~assaadis on 

xisalii · 16. e '-"ol.mnu..rk- 11iltld kõreed., nen.de taha on varJatud viil 

katus. Viilude tilanlll'gal on lai nelinurkne pind, alanllrgad on 

eg~ kõreel ka~,~ut~e kohal .murtud ho 1oonta.91seks. iilu. ääristab 

lai~ profileeritud kar.niis. Hoone tu ufaasandis risaliitehi us

tel on harilikt1õ. kõrged kolmntukviilud, piil'a'tud 1 aja eenduv 

pro:fileeri'tud karniioiga. Sama lõikega on ka hoone räästakarnii 

Katll e k tte ~a on etern11 ii. O.a jälgi räästakarniisi all kulge-

t~.st k1tpust vahevööett alles on ka kitsus si.mae sokl.il. Esi

:faaaaadil markeeri ad riealii te nurlt~d el l~.iad liseenid. Hoone 

t1lmed on suur ed, paikne~ad põhiosas ü.htlaete vabedega. Esineb 

kabepoolega akend kõrval ka kolmepoolseid. Tiibhoonel on aäili 

nud algset kuju:n ust,: la:'Oh 7.ltiaz-is j~ karniis akneJ.aua. all. Esi

fassaadi kes:Y..risali1di ~elillurkset pinda dekoreerib "fäike aõõr

petik, tagafaseaedi viil .s on suurem Um.areken, selle all aga 

le.katoa paarisaken, kergelt lameda k arsillu.sega kit Ed aknai. 

Hoonele on kaasajal osaliselt välja ehitatud katusekorrus suurt 

katuseakAndega, mis hoonet ~tndQValt moon~ta ed. asakpoolsel 

rit:taliidil on küljel säilinud algne eesruum sissepääsuks keld

risse. See on viilkatusega kaetud madal hitus, millel lai pro

zileeritud rääs t l- jn viilukarniis, mis v.iilu oll krepitud. 

Su.u.rt, kõrge kaarega ust äär1stavad laiad pilastrid, ava omab 

krohviäärise. iin o.u. k·- kõrge ja kitsas J l.Vi trepp ruumidesse. 

Peaukse ees on madal ja lai terrass J..·. · a ja mõneastmelise kivi-

tre iga. 
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Hoone on seega e aUhtlase IDtjundu ega ehitus. ilmselt liX 

oaj. III veerand1st VÕi II poole kaskel t, t osta. tud histori t-. 
ie 1stl1kua stiilis. Hoone põletati l9o5.a. ning oluliselt on 

t a ilmet mõjutanud (11ht atanud) peale seda kiiresti järgne

nud taastamine. Hoonea on korterid ja admin.ruu id, ehitus on 

ebarahulda'Yas sei undia. 

Kõr"falhooneid on väga palju, oea neist peahoonega ansambl111ses 

seose • Olulisem d ona 

:.,...eP,ik~ on Yäike krOhv1.tud pnekiviehitus, mis kaetud YOrmiki 1 

kattega kelpkatusega. Omab profileeri~d räästakar.niiai. Hoone 

o so:f aacadil afigaT ulu::üune kogu laiuses, ku.s eendu"fat räästae 

talastikku. toetavad 4 ee d oskaana orõ eri samma st ( ellea 3) pei 

sutatud sambatu ega, samb d olid paigut· t11d paari tt. Ehitus on 

seega klaasitsistlikue stiilis ilmekas hoone XI saj. I poole 

kesrelt. 

ill-~?..E!! on pikk la'ohvitud paekivihoone, kaetud laastu.kattega 
~ 

Vi1lka~~aega; millel astmelise profiiliga rääetakarniis. Elamu 

osal on v·:ikeacd 6-ruudulis d aknad. ~i ·us võib pärineda XIX 

saj. II poolest. 

oli ke mi~e suurusega ühekordne pae iviehitu 

r~~ohvitud oeintega. On kuaaajal ehitn ud ktihckorntseliseks . Alg 

nc hoon.e Võis pä:ri...""'l.eda. X! saj • II poolest. 

-~ikwp.aj (?) Ol ü leo Kro i"" ki ::. ... 1oon • l l.J.lel kaasae@le 
-

ii_!rc. tu. j'"'· oo~i~,cl ülj · urä ta:.u.d .l.akal:.:or:::-us. Algsed on põhi 

korru.se .keskmise auuru.se a kits ed ja 6-ruudulised aknad. Ehi tu s 

või pari.ne Y..IX saj. 19 "feeranõ.ist. 

--!::!i.!.~;Lkem<~ (?) on kaAlr.mi e u.uruseg:: Uhekordne krohvitud pae-
, 

kivihoone osaliselt väljaehitatud lakakorrusega. Hoonet katab 

ainteat kõrgem kelpkatus, katteks e erniit, millel lai profi-

t(Jr 
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leeri ud räd karniic. /Jmad on üikeaed, kits ja 6-ruudo.-

lised. llilise.:nad l ~atubade rumad katu.fml on samuti 6-ruudu.J.i

cd, keetu.d viilkctuatega millel vä".a laialt tileu.latuvc.d rääs 

tad. /1.1 e ehitus võib pärineda nx suj. keskelt -või II vear 
c.ist, lalr.a.toct1 ago s jandi lõpuot. 

su.ru.~ eh • tu. kompl Q' mis W.n. p .. e al ul.atuali-

kult rekonstrueeritud kaas egaeks pärmitehaaeka. Alles mõned 

aekivi t abi 1oaned viilkai;u.a ii~ all. 

Ai~ on keakmi e suurusega krohvitu.d paekivihoone, mis kaetu.d 

kör e iilk usega, katuse katteKs on vormikivi, külg~assaadi

des ou ee.ndu.v ja lihtsa ro 1il1gC:;L räästakarniis, vi:Llu.dee ka

tu.s u.latub tile • . Aved, on kaetu.d lamedate kaa.rteea. Aknad on 

seejuures väikesed, la.medad ja 6-ruudulised. Uksed on vooder

datud kal.asabamastr1e laudistu.aega. Ehitas või.b pärineda n 
saj. II i)OOJ.e keskelt. 

1:..all~ on pikk kr oh i tud paoki vihaone, mis kae·tud U.leulatu.vate 

rääetastega viilkatusega, katteks etern1it, ~ilud kaetud rõht 

laudvoo~riga. Hoonel on kitsad 6-ruuduliaed aknad, m1e kaetnd 

lameda kaare ga. Sellele iJ..msel t XIX saj. II poole keskelt pär1-

nevale ehitusele on hooViktiJ.jele J.iidetud keskosas väike tiib-

eb:ttue, m.i omub põhikorpusest mroalarrt~ ilkatt1se. Oteviil on 

kaetud pü.atl&udadega. Seinad on laotud krohvimata . lõhutud mae 

kividest. Juu.rdeehituo 'V6:ib pä.rinerla .Dr saj. algllsGst. 

ankriku.ur on oikk varjualane lauda juures, millel 'Yiilkatu.st ·---..... .... 

kannavad maasii aed neljatahulised krohvitua tulbad, otsasein 

an ehi t..utud ki:r..r.daon • K!.tU.'"'O kutt~Jks on 1 r nst., Viil k etud 

rõhtJ.eudadega. Ehi.tu.s YÕ1b pärineda XL s ;1. lõpast. 

-lel kõrge laastu.katteg viilke.tua. ääst on laialt üleul tu-

v , kusjuures kiilg:fass id es on säil.inu.d liht aa tmelise 
r;j..r 
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rofiiliga r · ästakarniis. iilud on kaetud horisontaallaudistu

sega, viimased sarikapuarid ja p ennid on viilud es ·avatud. Aknad 

on kitswi, 6-ruudulised ja k etud lameda k arega. Esifaseaadis 

on katusel u.uxem ki.z·klilaudne pealeehi us, mi>;~ o ta ·ll ·tu.g va-

ele ko ool al "el Ja neid ·· oe · va el ··u.g· :·pp adele. lja-

ehi tu· on ~õh ·~alds inte -a · a aetLld Uleu.l tu·vate 1.·äüstastega 

Viilka tu s ga. Hoone k1 viosa on vanem, Võib pärineda .X saj . II 

poole keskelt, katus j ärkel Yõiv pär· 4eda aga sajandi lõ

pust v~1 vahetuselt. 

egastiil1s •. eahoane ees on 

&.V::.~r, puudest ll.igt'.ndam ta ringv.':U ak, m.is pi ... ·· tud granii .l tu.l

padel·a {:inni ta-rud ma aiivae eepisketiga. vone ees on pool ingl 

kujal e p ekivi lW.ri m d al ter:ra:.3 :1, rnilJ ole t5useb ettesõidu 

too. v·· ja:mlo ..:..U.uni.lub lehtpuuallae; mis ori.~teeritud peabcon 

.k Si .J~eljelc. v~· jaku äärtel 01' k:itsos iba val'~ak·~juJ.iaelt pnigu 

tatud ., aid, ltu:.. esineb ü.hnti tnmisi J '.:i.., i· s 1 tJ kunsk-pärn, on 

: gd. 1~n puuc!eridu., eelkö1ge kõrvalhoo..-"le we eea. Peahoone tat;,"a väi 

ke äl.j 't. ~1L1g se~legu tat;a j kli j al lii t"u.v v-· ike metsap<ll'k 

e ineb leh1.s t. P. argi e und o eb a.huldG~ , :;"1neb :ri atust, 

korras o v ~id e i~ilj.k. 

pil iststud 1972.a. 
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,;;;;,;;;;:;;;;=...;;--.--. ( Selli ) • · tltlilnõi • 

Juuru lr/n, Sell anatoor:t (J uru kihelk d). 

~=-;;.;;;;;;;;;;- on uur kah korruseline ki iho e, mis kaas j al tundu

valt rekonstrueerimi töödega moonutatud, osalt aga t st s

töödega peale 19o5. a. põletamist. 

Hoone omab tagafaseaadis kitaaid kabekordsei~ t11b hitusi, 

mill ah l. oli algselt tthekordne manaardkorrus ga, nU.U.d täis

korruseks rekonstrueeri tud põhikorpu.s. Tiibhooned omavad lamed 

k lpkatuae, mill 1 eendu.v ja lai profileeri tu.d rää takarniie, 

põhikorpu.sel oli ag kõrg murdkelpk tus, mille hari Uleta 

tiibhoonete harja. Põhikorpuse esi- ja tag~a saadide k skel 

on ' akna laiune kergelt eend tud keskrisaliit, mis oli algsel 

kahekorrusel1ne. agafaasaadis on säilinud selle madal kolmnurk 

'Viil eenduva ja laia profile ri tud viilllkarniisiga, mi s "Viilu 

all kitsam. Kahel pool kahekorrusel1st keskosa avanesid varem. 

põhikorpuse katusel manaardkorruse aknad, mis ol.id samuti kae

tud väikeste kolmnurk~iiludega, piir tud profile ritu.d Tiilu-. 

karn11s1dega. Hoone tagaküljel on keskrisalii i alakorrusel 

säilinud kolm kõrget uks-akent, mis omavad kõrgeid kaari kiirt 

kuju.li e raamieti.kuga kaa.resegmendis. Kahel pool eekrisalii ti 

on tiibhoonete vahel samuti uks-aken kõrge s s11guee kaarava-

ga, ääriststud nga kit t nel.inurksete '-ru~d1lliste uksaken-

dega (tõusevad erraasilt). Avad on eralda ud doakaana orde i 

ools~astega. eekrioaliidi ise korr11se ee on kogu laiu-

eel. t nii esi- kui gaf seasdie eklekti11se kuj asoga tuge-

at e konsool1dele toet tud rõdu, samas laadis k~jund "tud me

tallrinnatisega. agai'assaadi on põhikorpuse e s tii ehi tu et 

ahel ur t rrae , mille keskelt laekub lai ja kõrg ki i

trepp parki, iäristatud astmel.ise äärisega. erraesi kUlgedel 

on rõduga analoogne eklekt1lis s la is k11jund tud metall.rinna 

(r/ 
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tia, Algselt olid põhikorpuse ee sellea faasaadis keskrisalii 

ti vabaks jät ad ja tiibhoonetele toetuvad kak laht1st ver 

dat, mille lamedad katused toetusid ealedatele üm.arsamm~st 1 , 

katusel e inesid väikesed kolmnurkfr toonid. Aknad on hoonel 

kõrged, 6-ru.uduli aed. 

oone siseruumide leidus samuti klassitsistlikus stiilis· 

kujundatud ruume (sambad, uksed, karnii id), mis tänapäevaks 

ei ole säilinud. Hoo el on madal keldrikorrus. 

Seega on peahoone mitmes järgus pt1 ti~ tud ehitus, kus 

v ak on tõenäoliselt veel barokne põhikorpu (XVIII a.j 

II pooles ) , millele liideti tab.akülj ele t1ibhooned ja kujun

dati uued llks-akn ja 1seruu.mid klas i tsistliklls stiilis ilm 

selt nx saj. II 'Yeerandis fG1 I oole lõpul. Sajandi lõ uvee

randia täiendati hoonet rõdud j verandadega t rr sil. 

ed (imberehitllsed jär@J.eeid taastamistöödega 19o5. a. 

kaasajal sanatooriu.miks rekonstrueerimisega. Hoone 

sanatooriu.mina ning rah\lld avas s isand i . 

kasutu e 

...;~rvalho~ paiknevad peahoonega Uhi ·s ans lis VÕi parg:l 

äärtel. Hooneid oli suurel arwl, kuid säilinUd on neid "Yähe • 

. eeni4atemai a (praegu liidetud peahoone ga) o.n klas i tsistlikue 

stiilis väike krohvitud paekivihoon.e, mis on k etud 8-kiT.l.kat

te a poolkelpkatuse a. Sellel on eenduv ja profileeri ud rää -

ta- ja 'Viilukarniia. noon 1 on lihtlaste vahedega ki tead ja kõr 

ged 8-rllUdlllisad aknad. Pool Vi ilus on se~en aken. Hoon l on 

häs~i valitud proportsioonid. Ehitus v<sib pärineda XI • II 

veerandis t. 

ednikumaj a on äike kr oh i tud paekivihoone, is kaetud 1 aa tu

katte ga poolkelpkatuaega. Sellele profileeritlld viilu- ja rääs 

takernii oid. Aknad on võrdle isi suured, 6-ru.udulised ja p e 

ruudukujulised. Poolviilu.s on s gm.entaken. K~iki aknaid ümbrit-
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s b lom krohviääris. Ehi us võib pärineda ll.I aj. I poolest, 

ilmselt ve 1 I veorandist. 

,.;".;:;;=..,;:;.::;.:.;~=.::::&.:: on k skmise suurusega Uhekordne krohvi u.d paeki Vi• 

hoone lakatubadege. hoone otst 1. Ehitus on kaetud poolkelpkatu

s ga, katteks eterniit, millel eenduv ja lai, pro.filo ritud 

rääata- ja v1ilukarn11a. Põhikorrusel on kiteaid, Uhepoolega j 

erineva laiusega kahepoolseid, 6-ruudul.iai aknaid. Poolviilae 

Väikesed 6-ruudu.lised lakatubade aknad, ääri tatud väikeste rom 

bikujuliste lakaaltend ga. Hoone "ft>ib pärineda XIX saj. Il Tee

rand1st või sajendi keskelt, teda võib lu.ged.a klassitsistliku.k 

,A!! on suurem k:rohvitud pe.ekivihoone, mis omab hästivalitud ta-

ak alustatud proportsioone. · oonet katab etn est kõrgem pool

kelpkatus, katteks eter.niit, millel eenduvad ja profileeritud 

räästa- ja iiluka:rniieid. Hoone eai:faseaadi seina ind on eamut 

ilmeka kujundu.segal fassaadi keskosas on kergelt 

pind, mis krepib räästakarn11ei. See eend on kae lld 

nurkviiluga, mis piira ud rääetakarniisi vorme kord va karniisi 

ga: viil~ all on aga riis triglQü~idcga, mi toetub kitsule v 

hevööle. 'asoaadi kogu seinapind on oole kõr ueeni säga alt 

ru teer1 tud. steeri 'tud pinna ülaäärele toetu.vad suured seg-

ment knad kiirtekujuliste raami~tikega. Akende ahel on uk ed. 

Ehitust võib lugeda klasait istlikuks , ta 'V51 pärineda nx saj 

II eerandi t. 

Viinavabrik on suur j liigendatud kroh 1 tud kiYihoone, põhi

osas kahekordne, ühekordse e tiibehitus ega. Hooneosad on Kaet~ 

alda alt viilkatu.stega, ku.id on ka Uhepeolae kal.d a k tuseid, 

katteks etern1it. Rääatad on laialt Uleulatuvad, Viimased sarik 

paarid ja pennid on Yiiludes ava d. Sarikajalad ja neid toeta

vad kanaooltal d on kujundatud. Viilud kaetud rõhtlaudade a. 

asinasaalil on k s äga kõrget , läbi kahe korruse ent , mil-
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lel kõrge kaarega ailluaed . hel tiibehitu el on ju.u.gentliku. 

laadiga su.tired aknoo, mil.lel lamedad kaarsillu.aed eendatu.d, 

nu.rgad ääristeua oll piltendatud. Kor ten on kõrge ja Ummar :t

a lõikeg , üleäärel astmelise karniisiga. Hoone põh1korpua 

V61b p··rineda XI 

algusest. 

aj. lõpuveerandiat, tiibhoo e aga saj. 

~amu. (?) maanteel on väike, kuid muasiivaete proport ioonide

ga krohvi tud paekivihoo.tle, mis kae ud · kõrge, laa tu.ka tega 

kelpk tusega. Rääatakarniis on kitsas ja lihtsa, astmelise pro 

fiiliga. Aknad on äik aed ja kitsad, raamistik kaasaegne. 

Hoone eeifassaad.i keskel on aeina.pind taand tud uu.r e neli

nurksek petikuk , mille keskel kitsas, Sü av ulu une. Selle 

nurk el on li.mmargueed, kapiteel ja baasita kolm l:!er dear.noal 

paisutu.seg eambatii"'fega. Petiku kohal on t.d. kol ur iil, 

mille k8xniia kordab hoone k-tusekarnija· orme. Viiluvälja 

lõiku.b ilmselt hilisema pär tolu. a teravka , mille 1 annad 

toetu ad ulualuse nurgasamm tele,. Ka Uko .~en o omandanud 

hiljem ter Ykaureliae ava. Hoon aei inn~ü on liht""'ai tltiri 

ankruid. lloone VÕib päri..7leda XIX saj. a1.gt:ts eerar~ i:::t, p;;;.eudo-

gootikala omase . J. is lät ndu. ed -võivad pärineda asa XIX saj 

III -veerandist või II poola ~~e1.t. 

ark on su.ur 4,5 ha ning väga ilmekas vabakujuJ.ia e stiilis. 

!fa bas erub Keila jõel ning t kaldaterrasaidel • Jõelooge-

e V ah 1 e on kae atud täiend a1d ühenduskanaleid ja ahetiike. 

Peahoone asub pargi eeaeervas. 'l'ema ette jääb hoone fassaadi 

a-vs ova teega piiratud väljak, kuhu suundub diagonaalis 

sirge t e, ää.riata·tad alleega. a hoone taga an väike ringtee-

ga piiratu iil j ' 
is jätab parki va·tuks tagaf ssaadi. 

Sellele o orienteeri d par · eUgavusest aateid alo pargivä-

lude. Fargi põhios asub aga jõe kald al ja siin on pea.hoon 

?r 
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ga vähem seotud jingteede aüeteem väike te äljakute a, kus 

vaatapunk id ori teeri tud jõele j tiikidel.e Yõi k v ti-

kule. alt;u e-varju ko tr aste on e.av "thu.d osalt väga t e ·· 

istu u.sviisiga pu.i tu. rtlj isega, ka. tiikide kallastele, osalt 

a veepeegli ~. ami ega puuao DJ. • iiski õib leid k äänu

aeiu mingist v e a t, regulaareest p argist, e 1 (Sig pargj. t 

guosas. Puuli1€id on 6hilis~lt kodam ieed ja hästi ali ud 

rUJlmadPs: pärn, kask, kuus -, aar, mänd, vaher, hõbepeJu. Eksoo 

te on engelmar.n1 uu.sk, ·corkav ku. sk, W.pi seedermänd, ane le

his. Haruldustost on mä iebakUpresa. . 

'P ar on ira tud .tlii.U.r i ga, s eriti kõrge i sesõidu.tee 

äese • Sell ejs küljel on aaQnud paviljon. Säilunu.d on Uks 

suu.r rotund. See on kõrge krohvitu.d ebitu.s, millel tagakUlg 

poelkaarea suletud, esikülg g~ ava· ua ning toete·ud kolmele s 

ledale ilmaraamba.le. eed omavz.d paisu.tu.s ga a:lbatü.ve, ba sid 

puuduv~.d, abclru.se all on ehh1in .munavöe ga. agaseina servadel 

on peoleamb ad. RotUlldi katcb kuppelkatua, kattek-: plekk. ··:·ata 

ka:r.niia on tu0 eVal t eenduv, lai ja pr f'1leeri tua . Se !ü· esi 

sir-tliku.e trtiilis aTtl;l on Y ib pä:rir.~d a XI saj. II A~ran 1st, 

.m.id a Võib pidad ka kaasa; ani t' .. ilinnd pargiplnneer ~ 

P'-'Xgi seisund an hea äärtel 

Ulsstatud viimati l97o.a., pildistatad 1966.a. 
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91. SIK. DI mõis (S1klecht). RüUtlimõis. 

Rapl Y../n, Kodila sovhoos ( ap la kihelko.nd). 

P (lhoont! on hLivinud pe jäljetult, alles on madal ee. 

Kõt fllhoonel.d v :rdle.m1s1 palju, nad moodlla avad eatav korra

P ·rase sambli, mis otud peahooneg·. da hooneid on =·ili-

enud I.Ü.gsele lähed ase l.lme. Olu.lisemdi c.n: 

....., ..... d.-ad-. on kaks .i a pikka aralleelset kroh 1 d p eki'Yihoonet, 

mi kaetud l stQkattega poolkelpkatusega, räästad o kitsalt 

Ule l·tu~ad. Uhel 1 dal (ta~sel) on akende kohal profilee

ri d Tahevöö. Aknad on laut el väikesed• nelinurkaed, Uht-

1 st v edega pal. '\iu.sega ning 12-ruudu.ll.a • Tagu.misel lau

dal on sees keS!tel . rl.d iimarsambaid, ml.lle baasi aJ.l nel~nurks 

ris lõikeg okkel, k kapi eeli kohal on nell.llu.rkse ristloike 

ga pikendus. am hoone ot al on · ilisem kahekorruae.Line juur

aaehi u r2ati oone pikiteljele. Juurdeehi~ue an krohTi~ud 

Kivisein e , kae ud korg -.J.il a usega, Jta.~teJt l a t. a.aat 

ja viilukarni1sid o eenttuTad ja pro~J.leer4t~d. korruete 

el on lai ab.e-vöö. Aknad ( aed) on keskmise suurusega ja 

-4-'UI.lduliae • Viiluve.ljas on ae~en aken, is pJ.ira'W.d krohvi

äärisega. .t!.simene lau vdib pärineda XIX saj. 1 eerand1st VÕi 

I poole kesk 1 t, ·eine - li Ye randiat. Õlemi t ho et VÕl.b lu. 

ged klassi siatlikcks. Juurdeehitus (tööliselamu-karjaköök) 

Võib pärinad XIX saj. l_ veerand~et. 

o VÕrdlemisi suur ühekordne krohYitud paek~vi

boone lakatubadega hoone o stel. Ehi-cu.s on kaetu seinteat kõr 

gem.a poolkel ka·.;uucga., .k ·(;tcks laas·t. J; ääa a- ja Viilllkarniisi 

an luitd ju eo: ... du ad, sügavalt profiloeri·~ud, viila alanurks

des mUl·tuu. Av ~e lt.Uljed on lamcdat krohviääristeg , mille si 

la·t,ud. pir!llud (nag ka l"u.rniisi ) on elj eefsed a 1n e pil .. dado 
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twneda pr i tskroh'Vi taustal.. ad on pea ru.udukuju.lised, kesk-

mise suurusega ning ühel säilunu.d osaliselt 16-ruudu.line ra -

istik. Hoones on kak samm etrili elt aseta d mantelkorstent 

lle korstn iibud amavad. karniiee. Hoone on mass11veete, 

kuid akaalustatud proportsioonidega ehitus, ta võib pärine-

d :I saj. algu.sest. 

Tööli_§tema,j.§ on materjalilt ja kujundusalt samalaa.dne ja -eali 

ne ellitus, hoone on väiks m. Kaasajal on ma.udetud aknaid, katu. 

sekste asendatud eterniidiga. 

Ait on väike krohvi tud aekiv1ebi tua, mis W.gs~l t oli kaetud 

poolkelpkatusega. Sellel on pro~ileeritud ja eend~vad Yiilu

j a rääatakarniisid ( eäilunud osaliselt uue 'Viilkatuse all). 

Hoone v<5ib pärineda nx saj. I eerendiat. 

M.~S!:r:ei on keskmise 3Ul.ll'U.sega U..."'lckordne kro ... i~ud paekiviehi

~s. mis kaetud pcolkelpkatuseg~, kattck5 eterniit. Omab een

duvaid, lihts~ut profileorit~d v.iilu- ja r~llst karniise. Viilu 

väljas on un.r scgmcn"'"aken kiirtt;;lmjulise raaoi·l tilw.ga. Väike-

seid sagm~ntaknuid on ka k3tusel kQ laka. v auu' iseke. Põhi

kor:rnse aknad on iim.ber ehitatud või tm.tc raam1dega. Algsed 

a ed ei ole suured, on kitoeä. Telliskorsten on k6rge ja nelja 

tahtlline. Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks, ta "f'Õib päri

neda XIX saj. II veerand1st või sajendi keskelt. 

Saei:§od a 1 ! on õhukese krolivikihiga aetud väike paekivihoone, 

kus müüris ka muakivc. Ehitus katatJ vormi.x:ivika.ttega poolkelp 

katus, millel i.iloulatu od ... U.ä.stad. .. f~vad on ku.e·ttl lamedate ka 

tega. Ab1ad on võrdlemini ouured, 12-ruud~ised, uke kae 

1 ')s ab amt.\s tr is la1.1d.ia .. usega. Hoone võib ptu·i.nad.a XIX saj. III 

veerandi at. 

,!u_u;;;o,;;;;oli.k;;;;;;;;;o on kõr rre , nelja. korrl.laega holl::mdi nlik pa kivist ja 
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krol .. :i tu J·ehnea. ee om1: b -võrdlo ·oi .. iiruati aheneva til'Yi

koonun~ kuj • kus voiö Ulaser.v muutub oilinaerjaks, iilal~ isegi 

kergelt ta:: la nt1dc • Koonus tt:.gineb kuuenurksale iilalt ehe

novale aoklile . .millel oli · eenindLl.srõdu. äikcsed ruu.du.kujuli

sed aknad o a ad tu.gevaid pru slengo. Pui ·osa en vald :val t va

ri sen d. Hoone -võib pärineda XIX eaj. II veerandiet 'Yõi sajandi 

ket-lkolt. 

Park vi':iiko, meenutab äikest aeda, mis liigendatud ä.heat pun

e .:t. ·kaik uid ."' k-r alhooneto iim er. 1 end.e -vab. 1 ja peahoone 

U.. ue.t· · va:r hoov. :1oon ü o maa ti us svutu.U. • 
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92. IP /Sipp~ mõis (Sipp). aatlimõis. 

oodna k/n, Teenilse kolhoos (Kull aa .kihelkond). 

Peahoone on suur ü.hekordne, keskosas .kul:wkordne paeki'Yihoone, 

kes!tmiso kõrg s )ga sol'-..likorrllsega. Hoone ühekordset põhikorpua 

ku ~ au . .ht elisel·t lace poolke pka us, milJ.el .&catteks plekk. 

Irulgi'u~saadide ja pOOJ. iilu k ... luak all on lai, stiga-

v t p1·o.filc ·ri _._ ul riii.it{tcitarniis, oill all karuiisiga liitude 

Vüü. K~wko:..•t1r1e o hoo1c 1teukol uu võrdlemisi lai 

.. Õ.!! • Orl,)u.sulo lu .. i ... sa va harjaga viil-

k·J-~L 'J , oil:.o ht.:u:i ,- li:':o;,t•puse k t· E:J o · tu .. ~ ist::. kõrgem. olm

nlll:'kv:l :n.u. nii cdi·- kui ~.~aga.='t'...,:;au. i e o.n p; i:--u d räästakamii 

oi -.;orm '~o:r:Jc·7a p .. o ile~1i' ~. ;t~·.nii::s.:..gu ja v'dä.ga. Viiluvälja 

on o v C'illr ... {;I ~ CX! , J. 

kU,_god el V: il· V~~1·· U 0 · li OU t 1:u "",; '·ov al .. Ul vUslel...e motiiViga 

~-JO.faBsuua.;. viilu.s. si:fassaadi 

tu:g....:'_iaeer d, .lll.-.fJ oe L ~ hoo.u.: · · 1bri taevale 

ockli u · 1 ~~le. 'J~1.r ~ ...... audi ueilu::..., 1n1.ad kuhekoz·dBe;st keskosa t 

xrlhol pool o liigund!itu.:l s u..c:be, V~ t. l......:ne~L ... e tahvliten , 

ille aken, pind k o-cud p ~i tr;krohvile lillled ao r· laadis. .tJten

de Vül" el lamo liaeeuil oonu vcz·ti aaln. so\.lil t tõusev "Vöö, 

clllel lilunu.r g ·1. u ... ~aatu.d 'bt:.:rok,.. . t. 

Lkn. el on pChikorrP.r-Jcl • .. i;e ju kõ:-Led, hiliste, 3-ruudu.-

liste raaruidee-;-::.. Toisel korrusel on v:·iltc~ndt 6-ruudulised. 

alma-1 • .Ake e vahed~ peale Y.enko-.a on ebaiilitlr ::-~Ed, esineb kahe

kau a rühmitamist. kuigi süstee itult. ~sif ssaadis akende va

hed korrapäras ad. Tagafa~.3aadi on poti' ak ... aid, .::lia markeeri 

krohViääristega. Teistel akendel need puuduvad. Peaaks eaifas-

aadia on kealcteljel t .nihutatud vasemale. 'e.rna kohal on tuge

valt enduv kolmnurkviil profileeritlld laia karniisiga, mis toe 
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tatud nurkadel pikkadele astmeliatele konsoolidele. Katusel on 

:rida 'VäiKeseid aee;me.nt-lakaalma1d. -oo e ees on kitsas, kuid 

piki s inap:inoa pikk madal terr· ss, llel lai, profileeritud 

raidkivikarniis. errassi välisäärel on 8 m soiivaet neljataha 

liot k:robvi tud '-1 . tulpa s()kligu j profileeringu.ga laia katte 

lc,·"'iga. l~ea.km.::la~.:.'\1. 4 tulpa on kõrg ad, ll x el asu id al selt 

al.ta· t 1~ ;• u ad 3 kit us kl. Vi tr ppi esi väljakule 

ol· · gs l t pu.i trinnatia . 

... ,UlAJ ic 1 oo.:n.t: s o ... • ila~ s ed, b .Ke sklt(.>ridor. 

J.OO.!i-{ "!; - v.L' 

· ilir;leh.~ 1.i · ot!-a . Ta VÕib pä-

taast 1 
':t'l • • J.. 

4 .ül ,1 on .. ·:;; .. , ·~··t- Hoo·• no ~•~ - 'JI J tJ.. • .. I U aa.!.t 1 •- t:.I· ;..· ja t on 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, kuid säilinUd neid vähe. 

Osa neist pa1kneb e i vä~j akll külgedel peahoonee iib.ieea ansamb

lis. Olulisemad on: 

J\it, .1d.s eli·tc:~:t.ud kaasajal ela uks. on VÕrd emisi auur krohvi

tud ki J.hoon , kaetud lameda. viilk tu eg . illcl ktilgfaesaadi 

des laialt iileu.la.t ed rE.äatad, ke.tteks eternii t. Hoone ttht-

l .... a ~o~e vahedega akn kaasajal uudetlld juea. itu e nurk del 

o säililllld k · tsaõ nu.rgal.iseenid. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

II poolest. 

(n) or kit ~v 1 k id keslliniPe suurusega krohvitud 

p. eki · ool !'), mia kactt d poolkclpJcatusc;:c;a. knttt- ~a plekk. Kiilg

fas. aa.L.l.:.des ki tec.d nstm li s profiiliga rüä::::takar iiaid. .tk:nad 

ei o nnu.rr;. , 4- uudulised. i ua õ b p .. rinod:~ XIX saj. I 

vearandiAt. 

(?) 0 

laadne ja - ealine . 

rj 11·t; ja 1 ' e1 d s-l eelmisega ama-
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l.:r oh i tu.a pu ·i ihoo , ka tud iil-

r·nii • Viilud 

or. kao· c.1 pti.s ·tlu.cd - eglo!. Al i:;d o. ...,:;.. ke e·, ki ·se.d, 6 .. ruu uli

sc,t, sillut;tc all on tuge äd pu. vpru.a ia. l :1. s Võib pärineda 

4ax saj. I v rr!D: 1 

,-rdl misi Pikk, 1 hvi t11d · kor:ln kiYihoone, mis 

kõre,c 1111ra ueegs, katt s le.lrk, rääs ed :tai t iileul 

, r -rtlU 1 ~e ::u. .:·1 On 'i j. i ' o 1 -·ä.r i tega. itu.s 

aLa j .a mas 1e krohvi 

iu l· ·ad ast ~li e profi.liga 

a a .d. t a1·t ü.le\lla in • 

, al sel ~2-ru.udu-

iih ·las e va-

läh ela 

s mt1s i.l e ii k l' ·~:,a.n t, .r.o.il l pi."t~eil alma e, alle ö ja otpa-

t&J:.ru..is. uee hu. i t:1· 10 ue õio _l,)ärinect XIX 

il.rneeli.. se le $:~ sltel 'ti. 

----l 
.1---~ 
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! )i on kcl ee, W.in.e. Pew.~.oo e ees on kolmnur oe kaju.ga. ai-. 
f:;da ii 1:a·1t:s v "Vab t~lju.lLl'le õr<ller. si tiheda istu 

us iiisi E~ puis tll. Pu.u.d e rü. w.i ku älj ul , ~is osal. i el e 1-

esiia s ~1i. Selle kesk lj leo. Sllunatu ei e õidu.t.ee. 

P. e.rp_ • t .ise o a oo · ust ab regu.laarse·te ri s· vat al.loede

E;U 1.eeroide ... a ja puuderingidega .regulaa"rna väike . ark peahoone 

taga~ kus u.iesteed on piig.'l aYataat pärn dest. ~eed ja la-

ne ring on säilinnd vnid fr. muentidena. Pa e::t kt-"ljel on oj ake , 

e tiik s aaregt knskel . 

Pargi e..,iosas valiteevad ab.er, s~ar; taga as pärn. On 

ka ekaoote: le liseid, al i seederm:· oi, fl:ih j nulgu.. l?aref. 

seiaund on rahuldav. 

IC( 
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' . 93. ,aON.~:'" I mõis (~OlUly). orval!uõis. u.ul Keava mõis ju.11rde. 
Kä1u k/.n, LWlgl.l so-vhoos ( apla ki 1elkond) . 

Kõ 1K 0 01J. ed ··- hti in õis& kohal kodanlil~l.lst perio st 
pärin e .me:..: &w:ü.korru.sega pu.i telamu.. 

J>"r.u-k plludub, on m.õieasüdan t markeeri vad ttkeikud põliep11ud 
( a.omed, kuused), .mia -.õisid asllda. a i piires. 

Külastatud ja pildistatQd l972.a. 
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.:~4. <~oini ~). ~u-l~mõi6 • 

Lo d.nt. rl~, wOO 1 .. e ... ~ovhoo ( Kullamaa :1 o -ond). 

Gk..- .... 0 ... o 

~ . ... 

.ri.UU.ffi iCi ::m 

e or~ lil..t .. 

mi~ :relj ee:L'i tõttu 

au ko dse~ "'c:ahe akno:;a.V e 

vga, Lli 01·puae 

k~ il.' .i>. • ... aw .~iiataka:rniisi 

cr.. vüral ioi ou.ur,.. ;; ä k ·r t;\4, 4 :.;;u.ure ru.u. u.g • 

sa iuea eeir. eb pet 

j 

kt:..~ U...:..l.n~,;; ll' o:;.ilc e ·i- u.d :.Listu.dega, ülemine 

a."'l::.. ':..la:.:~U~cs :JL~o e"'rr .. s • ., ... ,:e:pid oone ees ja t 

Li l.- .· a rm.i ., ep 

r. \ r 1:' .... _ 19o5. ~stat, millal 

hoone o::i üh ·J~ .• :t!ne, luku· .. badega 

l:õ-g ... poolkelpkatusega tihekordne ehitus. Omas 3 massiivset 

mnntelko.rsten·i;. Esiiss .... rmdis kc1 mu:rkvi·l puudus. Peaukse e s 

oli slllU' lahtine puitverande., tagaküljel kinnine puitveranda. 

/OS' 
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Hocn oli Vt:!rakJ.aeEJi ts·-ilik ot.itu , ilmselt .- III-XIX saj .. 

Hoor -t k·;,~u :tak.e.; cõ.mm .. ru:.:ur:id{'.nt:.., kluci ~ • korteri ten.a, 

temo. scicuml cm e'b U'Sbul ... • 

:. .. :õr lc~ioi arvukalt, ooa nei t eclloonegu to • 

~- aa~~ krohvitad paekivihoonc, mis aleselt Oli kaeGUd pool

kelpkatuseg~, nüüd laastukat ega V11lkatua. Hoonel on keskosas 

V'<iga ta asibo1<ili.t01l t eendatud .keskrisal11t. Kolm su.urt ust on 

allepoolega ja ruu. .tta1.asaba.mustr1s prot1leer1 tuu lau adest ood 

r~ga, mi~lel sepisn l~eg Kinni us. kus1l~ o bcu·okse ise o 

_!Wlistemaja. (?) on pikk krohvitud paekivihoono, mis kaetud 

poolkelpkatth1ega, osul t sie s e ltelcienud. Räästad on. ki taal. t iil e-

ul .,tuv~,. katteks laaHt. Võ1·dlemisi ~u.u.red ::iknc.d on 6-ru.udu.li

sed. Ehitus võib ptf..rineda XIX saj. I poole lõpu.st. 

· (lrm:i.kivlkott gr ~)nolk~J.~'k:)tllf.H~·ea. SeD.el"l f:f .1 .}" saadides ki t 

sad ar-/l.illl ,] i aa pr.ofiili ,o. -räiistal:r.clr.ti: sid. VU.hcqed, väga madala 

nse·t~:-,evvd .:iknud on r~oa r ~dt u;j ·.isoc~, 6-:ruu.du.lined .. Hoonet 

v6:i.b lt!f...:e ·· a ··:r .. ~ snj. r 1 w ee eh::· -Ltlsel .. s. 

l ... 1 .- t t . l . t "J , ·• t .. .. ... !.ttl~ t~ u~a _.tOone o ~~:...: !') • lt~. :-)ne a nJ.). .-:- .~ C:· ll .• e.. \ltlva e ru.u.s as 

ja p ::mü.d on ,..J. luc s :.... att d, saz"i-

. ..:~nr e _•:t jll pärineb kaaaajust. Toone kiviosa õib olla Yanem, 

prae
0

U...l'l ·.lme ·.rõih päri..~ ad ·:t ~ s. j . alensest 

on suu.red paralleel. elt a etatud .kroilvi ·tud p kivi 

106 
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hooned, mis kaetud seinteat kõrgema viilk~üu.aega, katteke laast 

.;se · süilinud ouureri ak11ad on lamedad, 
. 6-ruudulis d. oane~e otsv~ilud 9ü~tl~~d dcst. ~ • ae6d T~ivad 

pärineda XIX saj. li poolest. 

' "-ti-lbt3 kujuline k..t·ohv1 t~ d paekivi.boone, 
ku.a a1.datiio on h:D1 em J h Ah i t1;1 s. Vi ilke.i !s$ ga, etern11 t-

katt e j U.leu.l tu.'fato r~:~: tastaga. Põh1hoot1e {ait-elamu?) on 

eelmi.soi::it kõ •en hitils. '" a po 1J('elpkatus on seintest klSr em, 
ja Yormikivikattega. Omr~ laiu profileeritud rääetakarn11ee 

kUlgfe.scaadides ja poolviilll kel" HkOllll."!V.rga a.ll. On väga väike-

seid r~udukujulisi ja 4-ruuduliei aknaid, on ka keSkmise ~uru

eega 6-rliudulisi eknaid. PoolViiluR on aegmentsken. PGb1hoone 

vt:Jib pärined peahoonega samast perioodist, t11beh1 tus aga nx 
saj. II poolest. 

y_ i~a.!,. b~·ik oli keeJ...·:~cti8e ~utU·u.ee . k!'oltTi s1i maaki~ihoone, 

ille t alles vare. <'•:'ilinu.cl on abriku k ·r Ja rnaeeiivne nel-

~ia. ahu.li.Ae kor ten, .millel allosas kõree eo kel, tilal abeneb 

kora er. o lõpetet õ 1 d. .liprrJi!.si r Jlli1J. l Bll ka hammus

lõir • Hb.:."l f' tr~rvikU.na võib pi;!.ri.nP.c1a XIX s ~. Jõpuveerendist. 

1' 1 k on k sk.w. · '"' ·'' LU'UC g.t ( 2, ~ ht. l? t:hom e e o on nelis'.Lt: .. r · 6 

p. l' i·l·., lii 1 . ' t un o.r . er .elt lat1ku 

1 J j oe.tt- .rci.3 p,~::t: t,d. t: ":.:t: el J õpe t: u.d .!__gi .a~ f~oone juures märga-

~ d!lllud ringid ena 

.,, pi "'Cf'! er. r d, 

cb:-t une:-, el.'l.roöp j n vr:n€ , ohisad. On pildt lc.btpu.uallee I.eevre 

f 'n r '"' i <t 'i n>OlJ < h :J ~v, ;•a·•r-tt 1 ... 08 ... i..~ 'b [ h • ~· ( . r. -' "v. - e ~ ; "" geva.t võeastumi 
st . 

Iru.lastatu.a viinlati 1972. a., pildistatu.d 197o. a. 
;o-t. 
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95. S!JTLEMA aOis ( tlem). RtititlimCSis. 

Kohila lr/n, SU tle metskond (Hager1 k1belkond). 

leahoone on keskmise suurusega tihekordne paeki"Yihoone, millel 
kel.der ning laltatube hoone o stel. Eb.1 tu. st katab seinteat kõr
gem poolkelpkatue, katteks laa t. Omab laia, profileeri tud 'Yii
lu- ja rääatakarniisi. Sokkel on markeeri tud aimsiga. Aknad on 
keskmise eu.urusega, ki tead ja krohYiääristega, 6-r11uduliaed. 
PoolTiilu aknaid äärista'Yad 'YtSrdlemiai suured rombiklljulised . 
lakaaknad. õned 'Yäike sed nelinurkaed ka tuaeaknad laka Yalgu.s
tamiaeks on ka tagafaasaadia. Põhikorruse esifassaadi aknad on 
teata'Ya susteemiga: keskteljal pe~ka, mis ääriststud kitsaste, 
u.hepoolsete vest1biitU1 akende ga, jär gne"Yad tiiva s11unaa paari t1 
paigu.tatlld aknad ning äärmine teietest eraldatwa aken. Akende
rü.hmi eraldavad ru.steeri tud liseenid. Hoone hoo"Yipoolel akende 
Yaaed on ebareegl.ipärased. Ru.u.mid hoonee on anf'ilaadsed. Esi
fassaadi keskosas on paiknenud hilisem pu.itveranda, mis hä"Yinud 

Hoone on seega klaseitsistliku.s stiilis lihtne ehitus, 
ilmselt nx saj. I Yeerandiat. Ta on kasutusel pOhiosaa korte
ritena ja on rahuldaYas seiaWldie. 

~ .. ., <D 
11 0 
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:.KörYalhooned pa1lmevad su.u.res osas peahoonega Uhises ter'Yikl1-
ku.s ansamblis, millest osa on säilinu.d. Kõrval.hooneid on ar'W.
kal. t. Olulisemad on: 

Tall on pikk ~a kaarjas, krohYi tu.d paekivihoone, mis kaetud 
seinteet kõrgema kelpkatu.eega, katteks laaet. Omab kits , ast
melise profiiliga räästakarniisi. Kogu eei~aseaad on ulualuse
ga, mille ees on kaar1stu. 7 arkaaliga. Kasred on kõrged, nai 
toetu.Yad lihtsatele neljatahu.listele talumiteta sammastele. Se 
hu.vi ta'Y ehi us pärineb ilmselt peahoone ga samast perioodist ja 
stiili st. 

Teenijate elamu on 'Väike krohvitud paekivihoone esi'Yäljaku 
kUljel. Hoonet katab seinteet kõrgem poolkelpkatue, katteke 
eterniit, millel lai, astmelise profiiliga 'Yiilu- ja räästa
karn11s. Aknad on väikesed, kitsad ja 6-ruwluJ.ised, piiratud 
ltrohYiääristega. .Akende vahel on ru.eteeri tud liseenid. Hoone 
on peahoonega samaealine ja -stiilne. 

!8il1ste (kutsari?) ma.1a 'Yäl.jaku YastaekUljel on eelmiaega aa
.malaadne ja - ealine. 

Laut on pikk krohvitu.d paekivihoone, mis kae1nd laialt ü.leula
tu.vate rääetastega Y.iilkatusega, katteke eter.niit. Viimased e 
rikapaarid ja penn.id ots"Viiludes avatu.d, 'Yiilud kaetud rõ lt

voodriga. Aknad paiknevad Uhtlaete "fahedega ja on suured, 16-
ru.udulieed. Hoone Võib pärineda nx saj. II poole keskelt. 

Ait on väike krobv1tu.d paekivihoone, mis kaet~d Uleulatuvate -
räästastega viilkatueega, katteks la s • iimased sarikapaarid 
ja pennid viiludea avatud. Sarikajalad ku.ju.ndatu.d, ota'Yiil kae
t pU.s laud ega. vad on raamitud tugeva e pru.selengidega. 
Ehi tue "Yõib pärineda nx saj. IV veerand 1st . 

• all (?) on keskmise suurusega krohvitu.d paekivihoone, mis kae
(10 
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tud kõrge viilkatu ega, räü tad fileulatuvad, k ttek laast. 

On erisuuruses aknaid, .mtJned rulldu.kujlllised 6-ruudu.J.ised, mõned . 
samuti 6-ruudulised, kuid kaetud lameda kaarega. Otaviilud on 

ka tud rõhtlaud e oone v<51b pärineda nx saj. IV eeran

dist. 

ali tsej ama.ia. on võrdlemisi suur ühekordne krohvitud paekivi

hoone pargi äärel, oma pealeehituse ja lakatuba hoone otstel. 

Hoonet ja pealeehitust katavad T.l.ilkatused, millede ha.rjad 

Uhel kõrgusel. ····stad on laialt illeulatu"Yad, katteks eterniit. 

Algsed aknad säilinud põhikorrusel, o 

lameda koorega .. Ehi tu s 'VÕib pärineda 

d i vahetusel t. 

suured ja kõrged, kaetud 

X aj. lõpust või saj an-

~--~~---------t~i o t aväljaku lõpul suur kaheosaline 

kivihoone, lõhutud ja kroh-vik tteta e.aki'Tideat. urgad ja 

avad 1 otud telliateat, seejuures nurgad on laotud hambuvate 

k aaderplokkidena. ~kuivati on kiteam ja Uh kordne, kaetud 

kõrge vii1katuaega, kattek eterniit, millel ttleulatuvad rääs

tad. ad alal asuvad ruuduku.julised aknad oma ad lameda, eendu

v k arsilluse erivärVilistest tellistest ning tell1sääriseid. 

Akende kohal aknavahedes erivärvilistest tellisteat laotud d k 

ratiivsed rombid, .mille sees on neliksiir. Viinavabrik o kah -

kordne, kaetud lameda ja üleulatuvate räästastega iilkatus ega, 

katteks eterniit. Altnad on uured, 6-ru.udulised ja paiknevad 

samuti korra ä.rastea ridades. Nende kujundus on al ogiline 

aida ake. d ega. Puuduvad seinapinda liigenda'Yad rombid. Ehi tlJ. st 

VÕib seega lugeda ekle.lttilises laadis ehituseks viima elt saJ 

di Tahe tu sel t VÕi XX saj. algu.sest. 

akivist 

ttmartorn, Alakorrusel on igal kUlj el neli kõr e kaar ga s urt 

uk eaTa, millest kaks on suunatud e iväljaku keskteljele ja 
11/ 
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peahoonele. Uksed om vad välisküljel mü.U.ri ilmest eendatud 

nelinurk ee portaaJ.i, mi kaetud ki tea karniisiga. orni sise

ku.lj el on uste vahel kõrge kaareea ü.gavad ni said. ahelaed 

olid puidus • eisel korrusel on 8 kõrget kaerakent s~uti 

kõrge kaare ga ning iga akna kohal on lame avaalaken. Sisesein

tea on i as aknaYahes sügav kaarni , nagu alakorruselgi Ka

tus, mis häVinud, omab laia ja profileeri tud eendava karniisi. 

orn ib pärined nx aJ. II poole keskelt ing t da -võib 

lugeda pseudoborokseks histori tsiatlikuks eh1tuseks. 

Park on kaheosaline. Esimeseks on hooneteg piiraind ovaalne 

esi- ja nelinurkne t a"'· lj ak. kUs pu.ud peaaegu puuduvad. Yaid 

p oone seinte ees on vclltrarid a, i s hoone fassaadi osali

selt au.leb. Pargi teine osa on peahoonest sõltu.m.ata 2,4 h 

Sllurune stiilne vab· planeeringug ordlemisi tiheda pu1 e tu ga 

park, mille tuumik\1 ja telje moodustab iikidesiisteem kanali te 

ga ü.hend atu.d kolmest tiigi st. end e konfigu.r tsioonis on siis

ki tea avat re~aarau.st. Põhiliikideks on tamm, sellega kant

raatno kuusk, pä.t-.n. Palju on eksoote, mis pargi ruumilise la.

henduses aktsenteeritud vormi või vä:r i alusel. eed on siberi 

ja. palsemnu.lg, harilik valgepõök, hall pähklipu.u, alpi se der

mänd, mägl.mänd, roheline ebatsuuga, hatuseviljaline pappel, eu 

roopa lehis, hõbehaab. Palju on kasutatud dekoratiivpõõsaid, 

eriti pargi äärt 1, äljakute eervad el, valitaevad enelaliigid 

on n ir puid, eb j asmiini. P a.rki su.undu vad all. , iika neist 

põlistest ändideat. Pergi syi~und on hea, ta on rexon trueeri 

isel. Palju puid hävis 1J67.a. tor i • 

~dl astatud viimati l976. a ., pildia atud 1963. ja 1972 •• 

1!:2. 
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96. SÕ" / Sõ tktil a/ mõ1§ ( Sö t tkü.ll) • Riiii tl imõ is. 

ärJamaa k/ , ärjamaa sovhoos ( ä.rjamaa kihelkon.d). 

Peah~ on hävinud, ta põletati 19o5. a. Hoone oli keskmise au.u. 

ru.eega kellerdatu.d UhekQrdne puithoone, kaetud lamed kelpkatu.

eeg • Omas horisontaalse laudvoodr1. Tal olid esifassaadie kit

sad külgrisaliidid j 4 pilastriga markeeritud keskoe • See, n 

~ ka risaliidid, olid kaetud kolmnu.rkviiludega, ?.iilu.v~ljades 

s gmentaknad. Xolmnurkfrontoone oli ka keakoaa akendel, teistel 

olid karniisid. Seega oli mõisa peahoone kl ss1tsietl1ku.s stii

lis ehitus XIX saj. I poole keskelt. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist seo ud peahoonega enam"fä
eei-

hem Uhtaesse ansamblisse, uld,valt äljaku ühel äärel. 

Ait-kuivati on pikk kivihoone, kus vanem ait on paekivist kroh

vi ud ehitas, millele ~iidetud 15hutud ma ividest kahekordne 

k2•ohvimata kuivati. - ooneid katab ü1ine poolkelpk tus U1eu.latu.

vate rääetastega ja la stukattega. Kuivati avad on ääristatud 

tellistega, k-usjuures valdavalt kae ud lameda kaarega. Aknad on 

keskmise suur~sega j 8-ru~d~lised. Viilus on kõrge kaarega 

aken. Korsten on sale ja nelj atahu.linc telliskorsten karniiside· 

ga o saJ.. 1 it v<51b pärineda X saj. I poole at, kui'Y ti ega Vii· 

masel t saj p~d i vahet\lsel t. 

Ta 1 on väga pikk krohvi u.d paekivihoone, .mis kae ud kitsalt -
Ule~latu ate räästa teg poolkelpkat~sega, katteks laast. Alg

sed aknad on vti a väikes d, tt1s ru.u.du.kuju.liaed, 2-ru.udu.ga VÕi 

kits ad, 4-ru.u.du.J.ised. oone võib pärineda XI saj. I poolest. 

~ ( säilun.~d vaid f'ragmendina) on krohvi ud paekiTihoone, mil

lel rääs a all oli l.ai krO!lVi vöö. Esif asaadie on su.urem kõrge 

kaarega uks, mis sam11 ti omab kro.b.Viääriseid. Hoone VÕis pärine

da XIX saj .. I poo_le t. 
lty 
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krohvitud paoki ihoone. On kaetud la tuka t g· ja alaulatuvat 

r~ä t teg~ iilkatuse a, 111~ viimane serikupaar ilus koos 

p enni a av tud, arik aj al. ad on k j und u • Akr ad j a uksed oma

vad l medaid kaari, aknrd on k1 s ad, 4-ru.udu.liaed. Otav11lu.e on 

k(Sr e kaa.roga laksuks-aken. oone VõilJ pärineda rtim sel t saj 

di abatusel t. 

Lut moodustab kolmelt käljelt liidetud hoonetega ruudukujulis 

isehooviga hoone e loki krohv1 iud paekiviehi tuatest, NEli on 

kaetud laastll.k.at ega ja kitsalt üleulatu vat e räästaete a viil

k tu.s ega. Aknad on Yc5rdlem.is1 su.u.red, nelin ·ksed ja 8-rllu.du

lis • Hooned -võiv&d pärined XIX saj. II poole keek.el.t. 

Lau t s emast riibmast melnevõrr eraldi on krohvi tud su.u.r paekivi-

hoone, s kaetud ki taal t üleulatuvat rääst ste ja 1 aaetWta 

ega. iilkat1.1sega. OtsYiilu.d on piistlau.dadeat. oonel 

t kaartega kaetud avad, ku. juures aksel on see kergelt lainj 

Aknod on suure , 6-ru.udu.lised ja paiknevad UhtJ.aste -.ahedega. 

Hoone '9õib pärineda XIX s j. lõpuveerandi et. 

~ on väike ning pailmeb põhio a P ahoone a akiiljel, hoone 

on a ar p1k.l1k esi älj k, · s jättis hoone t ss adi avatu.ks. 

Pt1is 1.1 tagal{iiljel on vabaktljuJ.ine eri11sel t kujundamata. Leidub 

siiski fra~ent pär aalleest sissesõidu.l. Fõh1111kidest on va

her, kask, kuusk, aar. Eksoot1dest hobukastan, elup~u, euroopa 
lehis. Palju on sireleid ja elaid. e.rk on häaõu.ma ja tu.g -

vaati purustatud. 

·1 t tud ja pildiatatud 1968.a. 

/Ir 
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97. -TE=· =' ;.;...;;..:;;:S=E;.....;~ ( Stenhusen) • Riiü tlimõi • 

Loo na k/n, Teenuse algkool (Ku.llama ldhelkond). 

on keskmise su.u.rusegtt ühekordne i"Tihoon okl1 orru.-

ega ja lakatubade a hoo.ne ots 1. eljeefi tõttu tagaküljel 

soklikorru väga kõrge. Seinad krohvitud pritskrohviga, illes 

se ses ~d kloasi(pu eli-)k1lde. .oonet katab poolkelpkatua, 

·tteks eterniit, millel lai ja s~gavalt profi eeri ud iilu

ja raüetukarniis, viilu all on arniis krepi ud ja jätkatud 

l a vahevööga. Hoone esifassaadi nurkadel on pilastrid, teis

tes fas aadidea ~ga liseenid. Pileatrid on ka esifassaadis 

eraldamaks äärmisi, eiatest su.urema vahega eraldatud aknaid . 

Külgi'essaadide on räästakarniisiet madalt'..illsl profileeri t1.1d 

all öö. Sokkel on eralda'tl.ld si.maiga. 'ai- ja tagaküljel on 

keskt ljel vä1kes kolmnurkviilud, mis piiratud räästak niis 

kordava karniisiga, ~a1d 11lualune kar.niis on kitsam. Hoone 

aknad on kaoklilisa uruae a, 3 su.ure ru.u.du a ning pi1ra'tud 

krohviääristega. Ka soklikorrus v · om ad krohnääriseid. 

Viillldes on väike aed aknad, esifassaadi s kaks, tagakiiljal ü.ks, 

mis 'VÕ J. vad oll ka hilisemad. 'si:fassaadl. n ilu kroonib ovaal

no, krohviääricega aken. SamutJ. on 'Väikesed poolrtilu lakatub~ 

2 aket1t, mi ä.ät·is atud ü.hepoolsete akendega. Esi:f ssaadis 

n val e<lega, vaid ~ä.rmised akn on eralda u.d, 

"<..g 1tiil·· el o.u .&.ad eb ako r eyä.I· s 1 t • 

1 oone s on "Õrdlo.a.d i 1· · ter ·r..s , . ust laskub kõrge ja 

lui trepp , piil.· a elise rinnati e~a. •f l,I osi ka ab ühe-

pool.ee l: ~udoga lihtne varikat o, mida toetav. lihtsad puit-

tulba.d. a tae· ssaa1i on aiknen .d mingi pu.i tveranda. u-

id 1 oon,~s o.s.l os t anfilaad.:.ed. 

· tua ·b alga lt pi..u in c..da veel III aj • lõpust, kull-

llld arakl aite1smi vesi i eg:l barokki. a põletati 19o5. a., 
It '7-
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ninz tiinap~~c · e 1 e päl.'ineb sellel jär01enud taastem1seat. 

Roonea on kool ja ta on rah1lld a as seisundis. 

Kõrvalhooneid on kesk.tnisel. hulgal, nad pai.knevad hajutatult 

teede äär a või ka danee ikutel, mia tingitud 1'eenuee mõisnsi.i

dame pa~knemiseet Teenuse jõe suubumi~koh ~ Kasar1 j~kke. 

,;;;.o;;;;. .......... ;;;;;.;;;.;;;"";.;a:;.;t;.;.i on suur ja massiivaeta proportsioonide · paekiTi

hoone, kaetu.d pr i tsk.rohviga. I oonet katab seinte t kõrgem 

poolkelp atQs, kat~eks eterniit, millel kUlg~asaaadides pro i

leeri d lai räästakarn11s. Pool iil11s on kitsa rääet all kit

sas lihtne V"õö, ,peol Yiilu. all aga lai vab.e"f"õö. oone nurkadel 

ja keskteljal on laiad lisee.nid, mitte nurgaliseen-id. Es1:fas

saa.di. keSkosas on a.ks suurt aga mu alat kaarava, kus poolringi 

kt1.julise k.1a.re kanneil to e tu-vad maale, mit o tulb al e. end e ar-

kaadi · aga on aiigav ttlualu.ne. vad on piiratu krohviää:riete 

ga. Uksed kaetud ra~tkalasabamustris pro~ileer1 ud ja sepanael 

te ga kinni ta· d 1 aud ad ega. LukusUdid on barokse lõikega sapi

aed. Aknad on väga väikesed ja l.a.!!ledad. Hoone katusele on ehi

tatu.d eeikü.ljel hilisemal aJal kaks võrdlemisi au.urt väljaehi 

st paarisakendel • Aknc.<d on kitsad, 6-ruu.dtüised ja kõrge 

kaarega. Fu.idust väljaehitusi katavad ilkatused, millel tu-

gevalt een u.vate räästastega viilkatu.s. iimane sarikapaar de-

koratii eel ~v u.d, toe ub kuj a.t11d oteteg konsoolidele. 

Ke. e.aaaj al on "'.b.i ta ud näo "tlld katuseaknaid. floo.ne p ar al tii

al en · s kõrge "'lj a.tanuline j a ks veel kõrgem tt.mmar gune 

·" llisko;r-ste.n, õle il l i, astmeline o tsakar.niia. Se ga. võib 

ai luge:-le eel e.rokseke ehi useks X III saj. lõpu.v erandist, 

cld e a histori teietlikek • saj. IV veer dist. 

Jalitsej@J!!a.ia on suhteliselt su.ur ühekordne paekivihoone, kae

tud pritskroh iga. Omab lakatuba hoone ot t l. Laastukattega 

( o alt varisen11 ) poolkelpka s on aeinte ~t kõrgem, ta omab 
~~ 
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~o ileQri ~d lai rä~ tak niise kü fassaadi es j po lviilu 

kelu ~o · .ur~a al , villurä~et~ote U ~del on lihtne kitsas 

VÖÖ . lai v<.lh VÖÖ p olviilu all. loo e esitass adi on akna-

pearide vaheJ. ja kõigil hoone nurkc.d~l l. ad liseenid, s tõu 

aevud k1 .. alt ~oklisi e:tl·~.~. J.Vt.;l on piil:'O;l d kits ste krohvi-

t.;.·· ··sJ~ .. gu, 

j · esifus.:: adis Pdll:•i ti rühmi ·atud. O·tsa:f'asoaadis on ka y:· ga 

ki·teaid, kuid k.;hepoolcga 6-ruudulis1 aknaid. ~ ad on pool vii 

lu kaks aken·t, mis ääri tatu.d ovnalsete lakaakendega. Hoonet 

VÕib lugeda peahoonega sarnoealiseks ja -ati lseka ehi tuaeka. 

Laut en vaga pikk ü..rnd .. cp ... lkit~ est, ris nu.rgaga illi tud ehi tu s, 

:mis kae ud illeulatu.va e räüstaotega ja la atukltte 'Viilkatu-

aega. OtsViilud on kaetv.d pü.stl· udad ga. On äga 'Yäik eid ak

na· d. Ehi 'tu s või pärir ... eda XlX saj. IV veerandist. 

~csi~~ski on ~õrdlemiai suur kroh itud kiviho e, Uhekor~ , 
kuid äga kõr ·e poolkelpkatus ga, mille all VHskiruu.me ... eid 

valgust ad iil atu.stega katuseaknad. lloone otsufn.osaedil u.la ... 

u.b ka· u.s kaugel Ule, mood~stades vaxj u.alu.se, millel l.'äi:iataat 

kal'l.n-v· .. masaiivee neljatahulist.~ p- e.kivitulbad. Aknad o kit

sad, 6-ruudulieed, uksE:.>d kaetud lame a ltaareg • Hoone ~ ·b päri 

neda ; saj. lõpuveerandis t. 

P arlt on võrdlemisi sl;ltu', kuni 3 ha, kuid ta paikn b jõgedes --
liigendatud ja re~ j ee:fsel alal, tema juurde kuulub mõisasild an t 

ümbritsev avamaaatik, kus hä~tivalitud pui5~tuocga puuderUhmi, 

eelkõige laieneb park üle jõe edelasse, läänea suubub jõgi loo

duslikku metsa, mis omab pargimets ilmelist kujundust. Kasuta 

·tud on ka jõe vanu soote tiikidena. Peahoone aeub ühel ki eal 

neemikul Te usa ja Kasari jõe vahel. Seega on pargi pl eerin 

vabaku.juline, peahoone as on äike ovuaJ.ne esiväljak, m1s 111-

gend atu.d dekor e. ii vpõõsastega, hoone ga on kit al 
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ehio ed. uid on van ... t jõe J;:all·Jctel j~ hoonete 'Yal1., kasjuu

ren pecllcone on oscliscl t ~ t"!s .... o.didcgu t aa·~i.kku avatud. · odu

m isteot liikide t omineerivad t ~m, kesk, aero· ja 'Vaher. Ek

aootideet on alsami ,ulg, pe~jrc toom1ihl; ~s, euroopa ja ve-

n.e lehiaed, ll.p s~ ermH , h 11 ebntcuJ ~. On palju dekora-

tii põõ aid, s.h. enelaid ja siberi kontpuud, li~strit ja 

üm.arleb at Yiirpuud. Pe!'gi eiaund on hea vaid keekosaa, mujal 

r su$tatud j~ võsaatnnud. 

KUlastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1974.a. 
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98. (Toi ). R~U limõis. 

Kohil k/'n, KohUa keskkool {Ha eri ld.helkond). 

Peahoone on suur kivihoone, mis kassaj al omandanud e sU aas is 

ko~ Ulatuees teis korruse, tagafassaad1s n kahekordne ainult 

keskosa. Hoone o :b keskmis kõrgusega soklikorruee, mis laotud 

puhta 'Yl.lU. ga me1sterl1ku t1U.ri tehnik ga, aterj liks lõhutud 

e.akivi, nurkadel ja aYade äär el plokkideks klombitud kivid, 

laotud hambuYate kvaadritena. Hoonet kattia algselt Yiilkatus, 

mill l keskosa oli tag aasaadi kõr em iin asuva kahekorda 

i u.so tõttu., i1n oodu.s as ta kel katuse. Bääetakarniisid 

on laiad ja tugevalt e end tud, profile eri tud, nend e all kulgeb 

kitsas profileeritud ~öö. Esifasaaadis on teise korruse peale

ehitamine rik.k:Wlud nii gse katllseku.ju. kui rääs akarniisi. 

Hoone esifaas on liigendatud kitsaste {2 akna laiused) 

kiilgrisaliitidega. ende nurgad on u.mardatu.d {ka oklil). sa

liitide esikülg on rikkalikult liigendatud se1nap1nnaga. ··ä.rtel 

on liseenid, mida lõikavad aknalaudede kõr~sel ku.l.gev prffilee

ritud kitsas vahe öö ja karniisi alWle öö, samllti soklisimse. 

Riealiidi paarisaken on asendatud kergelt taandatlld seinapind s, 

akendel on ülal astmelieed äärisad lllkukiTiga. isaliidi räästa

karniisi joonel on keskel timaraken , mis k:repib karniiei. See p i 

r altent se@llentkaarena, korr tea la.i.a karniisi vorme. K are ti 

pue on profileeritud ja kõrge lukukivi. Akna all on 2 konsooli

kest. ~saliidi kohal on rääs akarniisist kõrgemal se apind 

tõste ud nii, et arjab katuse. Ehissein on kae u.d kitsa hor1son 

taalse karn1isi ga, seina nurkadel on liseenid. · saliidi eoklia 

on kahe akna vahekohas iiks keskmise suuruse ;i a lamed kaare a 

sokliaken, 2 suure ruuduga. 

Hoone keskosa oli kitsa kahekordse ehitusosaga, mis seina

pLnnaat ei eendu. a o ab 4 pilastrit, millede ahel on teisel 

I. 
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korr~sel keSkel kahepoole a ~e-aken, äärtel kit ad tthepoolega 

5-ruudulieed aknad. Rääs akar.niie kordab p6h1korpuae karniiae, 

on 'faid vähe ki tsam. Keskmise akna kohal on väike kolmnurkv.11l. 

Ehi tuet katab attikale lähedana frontoon, kaetud pro±'U eri tud 

karniisiga, .mida toetav 4 11eeen1. Ehitase alakorrllsel on 

iietahaline esik lamed katusega, millel oli rõd~~ Kõrge valg

mikuga uks on oma algse ilme kaotanud, samuti on lammutatud 

tema eest kõrge alt lai ev kivitrepp, nU.U.d on uks viidud maa

pinnale. Põhikorpuse aknad esifassaadia on paiguta tud Uh tl.aate 

ab.ede a. oo on ü.hendatu.d aknalaudada joonel ku.lgeva 'tahekar

niisiga. Aknad on kitsad, 4-ruudu.lised ja om vad ü.lal astmelise 

äärise nagu kü.lgrisal.iitide akendelgi . SamaJ.aadeed on kliak

nad ka kõikide põhikorruse akende all. 

Ka tagafassaad on ela"fa liigendusega seinspin adega, kuigi 

eendu.vak ehitasosaks o lai ja kahekordne keekoea. Ta on een

datad vaid väga kergelt. Korru.ete ahel kalgeb kitsas vahe16ö, 

aknalaudede j oonel on kitsas vaheka.rniia mõlemil korru.sel. Tei

ee korru.ae kealtmised kolm aken t on eraldatud 4 li eeniga. Kesk

mise suure ake-akna kohal on räästakarniis oepi tad • kuna ae 

aken on kõrge ka.ara'Vag , millel astmeline pa.lestik Ja talumi"föö 

Kaares on kõrge ja astmeline lu.kakivi, mis toetab Yiilapinnal 

kulgevat profilceritu.d horieontaalset vööd. Hoone keSkosa kolme 

akna kohal on katusel sein kõrgendatu.d horisontaalse frontooni

na, .mis esktelj el ka.ar~a kohal tõu.aeb murtud nurkadega kolm-
~ 

nu.rk:frontooniks. Sellel lai ja eendu.v profileeri tud karniis. 

HorisontaaJ.ael ehiaseinal on ki taas karllii , mia toetatud nu.rk 

del liseenidega. Kolmnurkvill on narkadel toetatud pikkade ja 

aetmeliste kon soolidega, mis krepivad rääatakarniisi. 

::J;endu. a keskosa alakorruse aknad on erandina teistest aken· 

dest kõr ge k areg·, nad oma. ad lakakiviga laiu. ääriseid, kus 

kaare kandade kõrgasel on talu.miv'dö ja allpool on äärisad kit
/..2 
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samad. Teise korru e teised aknad, samuti Uhe ordsete tiibade 

aknad nin sokliaknad on ku.jund tud põhiliselt aloog1liselt 

e ifassaadi akendele. Katusel leidub väikeseid segmen aknaid 

laka valgus amiseks. 

Hoo e keskteljal on 3 akna ahe laiu el seinao alakor-

rusel ugeval eenduv ja lai palko , mis relj eefist tingituna 

omab kõrge sokli. K as al on see ehitatud kinniseka, sammaste 

vahel on su.ured tiheda ruudu.stiku.ga aknad. 1 sel oli ee a 

lahtine, esikflljel 4, k:Ul del l täis ja 1 poolsammaa, is 

kandsid 1 ia rõdu. teisel korrusel. Sambad o Võrdlemisi m seiri 

sii veed, neljatahtllised, ta.lumiV'õöde ja karn11s1dega. end e v 

hel oli kivirinnatis. eskmiste sammaste ee on väike terrass, 

mis eendub poolringikujuliselt. See omab madal k1vir1nnatise. 

errasa1 kU1 edel laskuvad kõrged ja kitsad trepid kUlgedele. 

~ eed on raidki 1st, ääriststud kivirilmatieega ja all lõpet -

tud ma:lal nelj tahu.lise tu.lbaga. Terrasei s 

krohvima a ma aki vid st. 

el o laotud 

Hoone on pü.atit d kogu ul tuses peale l9o5.aas at histo 

riteistliku tiilis, klli "fana peahoone õletati. ena hoone 

oli ühekordne vanem kivihoone .mant lkorstnatega ja ammaepor

tikusega. 

Uut hoonet kasuta'aks koolimajana, ta on heas seisund1e. 

Kõr"falho dd on suurel arvul, nad aik.nevacl :fUnktsionaalsetes 

rü.bmades pargi ää.rtel, peahoonega seostu.matult. Oluli ad on: 

Vali tsej ama.i a ( äilunu.d aremena) on keskmisa suuru ega krohvi 

tad paekivihoane, mis oli kaetud poolkelpkatusega. Alakorrusel 

on suured, krohviääriatega aknad, pool iludes aga väikesed• 

pea nelinurkaed aknad, mis äärietatu.d äikeste segmentakendega 

luka "falguetamiseks. Hoones on suur massiivne mantelkoret 

Ehi u.a -võib pärineda XIX saj. algu.eest. 

v.y 
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L~t-tall mood~st ~ad suure ehitusrUhma, kus domineerib kol
mel t küljelt suletud hooneteplokk nelinurkee s1 aehoovig • i
tueed on krohvitud pae.ld.Y1seintega, katused on kitsalt tUeu.la-
u.Yate räästastega laas~attega. On ühtlaste Yahedega lame

daid, keskmise e11uru. e a aknaid, kuid on ka lamedate kaartega 
kaetud aknaid. Hooned on kaa ajal ulatuslikult t.lmber ehita'tlld, 
nad Yõiyad pärineda XIX saj. I poolest, osalt ka II poolest. 

'.tõ§liatemaj a lautade juures on väike krohrttud paekirthoone, 
mis kaetud kitsalt Qleulatuvate räästastega ja laaatukattega 
poolkelpkatuse a. Omab Yäikeseid lameda kaarega aknaid. Ehi. tue 
"fõib pärineda X saj. III Yeerandist. 

it-kuivati koosneb kahest t11bhoonest, aia ehitatud kroh i ind 
paekivimü.ü.ridega. Paremini on säilinud kuivati. See on kõrge 
Y111katusega, katteks eterniit, räästad kitsalt alaulatuvad 
ja nende all on lihtne kitsas karniis. Katusesse lõikub katu
selu.ak kolmnurk'Viil~ga ja pui tsei.ntega. Hoone otsal polü.gonaal 
ne pik:endus kelpkatuse all. Ehitus Tõib pärineda XJ)X saj. II 
poole keskelt. 

Viing.Yabrik on au.u.r ja liigendatud kahekordne kiv1hoone, pae
ki viJJ1U.iir1d ega, krohVi tud, kaetlld Tiilkataeega. Hoone on. kaas
ajal 111 tu elikult reKonstraeeri 'tud. T võib pärineda XIX saj. 
II poolest, ilmselt lõpuveerandist. Alles on kõrge neljatahu
line, alt lai, lilalt Y:ciga kit•aks ahene"f paekiTikorsten, UJ.al 
'f'dö ja ki taas otsakarniis. 

1!tC>liete.maj ad Yiina"fabriku j auras on kaks väikest paeki l'ihoo
net, Uks krohvitud. Hooned on k etu.d seintest kõrgema e ja 
laastukattega kelpkatustega, illel lai lihtne laudkarniis. 
Aknad ei ole suured. -rutldulised, on paiguta ud ühtlaste va
hedega. Uhel hoonel on ta ,aküljel tiibehitua, illel poolkelp-



- !) .. 

... b 1 • • 
-

-. 
11 0 8 

0 d i Il 

' d 

: • 

0 ub kiil' 0- il ~ 

e. õ hõ p 

1 .;)S t1i i 1 da u.d 0 1 

ar l ' El e . J 

tut • 

t 

' 
V 30 i 

p Uõ 

p 

r 

p a j. • 0 

' 
I i her, 

' 
r· ~~U d 

t l*:u1 "e 3 a hoo o a , id p g1 u Il -

/$~rk 



- 6-

pakku.Tam on: kare dentsia, .mitmed kontpu.lll.11g1d, ebajasmi1n1 

liigid, alpi kuslapuu.. Palju. on eri liike enelaid. 
Pargis on hästi jälg'itav varasem, enne 19o5 •• r~e.tu.d 

regulaarne planeering vana peahoone ja kõrval.hoonete korra
pärasee ansamblis, ku.e plan.eering toetus ovaalsele väljakule 
ja peahoonele o:cienteeritud sisesõiduteele. 

Pargi seisWld on valdavalt hea, teedevõrk on hotldatwl. 

KUlasta~d Viimati 1976.a., pildiatatud 1966. ja 1972.a. 
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99. TOLLI mõi ( argenth ). UUtlimõis. 

Loo a lr/n, Teenu e kolhoos ( Kullamaa kih lkond). 

Peahoone o säilinud tugevalt iimberehi t tud Ullokord ee pui thoo

ne.na. Algselt oli a õrdlemisi suur, kahekordne ehitus, mia 

ol kaetu.d lameda vii lk u.sega. Hoone on kahe t1i vaga, mis to e 

~.1v d madal ·e, kellerdatud sok.lilc. Se1na1 malemil tiival on 

kaetud hor sontaallau.distueega, aknaluudada joonel kulgevaat 

ab.ekarni1s1 st madalamal. ag püstlaudadega. Hoone teise korru

se asemel on tiibadel kõrged viilk.atused lakutubadega nende 

all, varem rikkal.iku.l t liigenda ;u.d seinapindu asendab Tiilude 

lihtne pUstl udvooder. Vaid ühes oteViilue on säilinud akende 

all püetvooder, kõrgemal hori ontaalvoouer. Prae~ete kõrgete 

v1 lka1õuete räästad o Uleulatuvoo, k tueek t eks on laast. 

Ebaü.htla.ste ed ega pa:t. u ta.tud ki taal Ja kõrged aknad on 

osaliselt ·11itanud algse ilme: need on al.loaaa kahe suure 

ruuduga, ülal a. 8 väikse ruuduga.. Aknad on Umbritsetud laia-

de ~iirdelaudadega, kaetud ülal astmelise profiiliga simeiga. 

Hoone põhikorpllse otaa.fase dia on kitsas, U.hekordne juurde

ehi tua al sa viilka uae all. Sellel on säilinud omapärased 

cl.ikee e ruu u.dega (22 ru · 11) aknad, mis on ~õpet tud U.lal 

kolmnu~kselt. Selle uurdeehi·use katu~eräästad an laialt Ule

u.l· tuvad, vi ar·e sarikapuar ja penn on dekoratiivselt avatud, 

a&rikajalad on kujund tud. Viil kaetud püstluudadega, kus 1 u

dade alaotsad on kolmnurteelt terita ud, lasudes seina horison 

taaJ.lau.distuse peal. Viilus en algne :r·utldu.kujuline ja 12-ruudu 

line vi iluaken. 

Hoonel oli palju pal.koneid ja eeakoda.aid, nei t säilinud 

on osaliselt iiks väike lahtine alkon põhikorpuse nurgal. Siin 

on lrune kelpkatuo, mida k avad neljatah~iaed kapiteelid j 

"f'dõdega eel ed ad pui sambad, millel rääata all kujundusega tu-

I 
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gikäpa.d. Postide vahel on laudrinneti s, algne olJ. ~uurne. 

hoone on püsti ai~d mi mes järgu. • Põhiosa Võib pär.ined 

XIX saj. lõpust, mida täiendati ja kõrgendati XX saj. alguses, 

eklekt111ae laedia ehitus omandas mõnevõrra juugendliku ilme 

( aknad) • s e~e väl.imus pärineb kodanlikust periood i st. 

Kõr olhooneid on arvukalt, need paiknev·d hajutatult suurel 

E.llal kahel pool Teent; se jõge, mis labib mõiscistidant. Hu.lk hoo

neist on varemeis. Olulisemad on: 

.Ai.t on kõrge keskmise eu.u.ruaega krohvitud paekiviehi tus, mi e 

kaetud kõrge viilkatu.sega. Algselt oli s e a ~o pooJ.k:elpkatus, 

mis omae kitsa räästakarniisi. Hoone avad on piiratud krohVi

ääristega. Esifassaadi keskel asub väga kõrge ja lai kõrge k~ 

rega uks, millel valgmikua kiirtekujuline raamistik. Akn d on 

nelinurkaed (kuju võib olla hilisem), kaid on ka Uks suur pe

tikuka kõrge kaarega. Ehi tuo -võib pärineda nx saj. keskelt • 

. ~+1 on väiksem rõhtpalkhoone puhta nurgc.ge ja tahu.tt.ld palki

dest. Hoonet k tab kõr e ja laastukattego poolkelpkatue, millel 

tileu.latuvad JTää:stad .. Ehi tu. sel on ru.utkalasabamu.stris uksi. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Lbut on suur krohvitud pnekivihoon~, kaetud (hilisema) kõrge - . 
Viilkatuce , , millel kntteks le .. st, l.:·ä at":d ki-'- aJ.t iileul.atu

Ycd ning ots iilud pastlaudadest. i ~de sästeem esitassaadia 

on rü.h.m.itatud: ke&kteljel suu.r uks, te ast tiiva suuna 2 aken 

taas uks ja tii al U.ks e:ken. Aknad on lamednd, keskmise auuru

sega ja 8-ruudulised, asetatud kõr e kaa.rega petikll esse.. oo-

net ib seega lugeda kl ssi tsiatlike elementidega XIX aj. I 

poole ehi uaeks. 

c:<opik.Q2_g on äike lu•ohv1tu.d paekivihoone jõs k" dal~ on ka-

tud katuseki ide viilkatu.seg , millel o s a saadia rää t d 
)'~0 
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üle i ulat11, kiilgf'as aadides oma ad '"ga ki s ·d astmeliei 

räästakarniise, mis Yiilu all krGpita • Hooue dlg~aesa ide 

o äikes d 6-ruuduliaed aknad. Otsaf s eaadi s on väga kõrge te-

:r:.:vkaerel ne 'se .... va. 1!.1litust võib luged& historita1atlikus 

1 .a1ie hoone s Y.IX ea.j. III veeraa.dist. 

Ve iveal'=i on kedltmi e suu.ru.1e , krohvi tad paeki ihaone eaki

ruumi e a soklikorr el. Hoone keskosas on risti peale ehitatud 

puidust t~ine orrus~ Illille viilkatus on põhihoone viilkatusest 

tublisti kõrgem. Pealeehituse sein d on rõhtlaudvoodriga. K tu

sel on Uleulu u. ad rtiäa·tad ja l stu.k" te, Viilu.d kaetud rõht

laud&.dega. H on~ altnai on k sad, 6-ruu/ u.lia d, kaetu.d lameda 

aarega si lustega, mis telliatea j- eend · u • äljaebitusel 

on a koe koh~1 ugikäp ade.l toeta ud ärkW., mis ehitatud 

rõhtlaud est, kaetud viilkattloega. · ell iilu.a viimane sari

kapaar ja pe~~ av~tud, kensoolide ots kujundatud . Otsasein s 

on ürklil kõrge kaare a akan. Veski õib pärineda XIX saj . IV 

vaeran 1st. 

Pork on avrrr:, eda läbib jõgi, miJl.ele* on ava ud nii pea- kui 

kõrvalhooned. Esimese ees on -väea avar äljak, mis laieneb ka 

hoono küljeni, nid vüljal on vähesel t. Puistu on Ta akujlll1ne 

veid jõe vastaskUljel esineb kuuokede ridu. Liigid o kod~ai

sed ja kont:rastsed: kuusk-kask-tam.:n. Peahoone taga. on avar aed, 

mille äärel meta. ia piires on allikuid ja a111kati1ke. Park 

on valdavalt_ hüvinud, palja puid kõr aldati juba kodanliku.l 

ajal 2sanika poolt. 

Killaa·tatud ja pildistatuu 1c '" 6. a. 
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lOO. ern). KõrvalJnõis, kuulus Järlepa isa 
juu.rd • 

Ju.uru. k/ , Järlepa. aoYhoos (Juuru. kihelkond). 

Feahoon on hä.Vi».ud. Hoone oli Yäik Uhek rdn T a u.i tehi tus -
antelkor tnaga. 

t hävinud VÕi ttmber 1 tatu.d. Olulia ad 

ona 

A:;U - vä a Yäike arp k1de t ja r1 tnurgaga ehii11s, kae-
-
tu laastu.kattega j . iileulatuYate räästa t ga v1ilkatusega. 

Hoone · Y31b pärineda XIX saj. lõputst. 

Park on väg väike, lehtpuu t, ku domin r1Tad pärn 3 
Taher. Kujundusalt vabakujuline, kuid mõned põlispu.u.d a ta Y 

nii, et Või ldad iin arld.. 

:Park häTima , ets1 tunu.d. 

Kiilaat tud ja pildi tatu.d 1972. • 
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101. 

Ra:Lkkiila lr/n, ärl'ak di kolhoos ( la ki elkond) • 

Peahoone on ··ue f1h kordne puitehita , kaet\ld seintest kõrge-
-

ma kel!lka:tusega, katteks etamii t, rää tad on U.letll.atuYad. ei 

nad on kaetud rõhtlaudadega. Uhtlaete vahedega ai~tatud väi

ke ed aknad on kaa aegsete raamietikega. Hoone sifaseaedi 

kesktelj el uva peaukse ees on väike lahtin e skoda, kaetud 

1 eda Yiilkatusega, toetatwl seledatest lihta est pui ttu.lp&

dest. Hoone all on osaline kelder. Katusel on tthtla.St vahe-

ega. 3 saledat koratu.apitsi·. Ruumid hoone on filaaclsed. 

Eni tu s Y3ib pärineda XIX e j. algus t, kasutusel ela

muna ja rahu.ldavas seisundis. 

Peahoone j u.uree on vee~ "fan elama. ase, mille t on aäi-

lu.nud -võimas m elkorsten. See on pudeljaa ja järau.J.t koondil

va kujuga, lõpetatud ahe"Y'õl:Sde j e. karn11s1dega ealeda piibuga. 

J.(Srvalhooned pailale'Yad tilnb er aYara hoovi peahoonega Ulltaee an-

aal li s. amu. e säilitanud algse Ume. Olu.! i ad on; 

attdal on kak äga pikka paralleelhoonet, illede vab. line ei 

eehoo~ on hoonete otete~ eal tud kõrget aUridega. Hooned on 

kroh itud pa kivist, kaetud kõrgete 11lke.taetega, mi~lel l1l -

ulatu-yad kitsad räästed, katteks rniit, ~iilud kaetud pttst-

~aud ad ega. Uhtlaate 't'ahedega. paigu. tatud ad on ruudultujuli-

ed. äraYa kohal on mü.ilr tõ tetud kõrgem.e.J.e. Hoonertlhm "f5ib 

pä.r1n a XI saj. II pool keskelt -või IV 't'eerandi t. 

JUM o 't'äga uur j väga kõrge kelpk sega kaetud ehi , 

mill .miiürid laotud krohnkattet paek1Y1 t. K ttt ekat 

laaat, räästad ki te alt üleulatuvad. Uksed on kae ud lemed at e 

kaartega, on ki tso.id tuulu tua Uueid. Hoone ib pärineda nx 
'75' 
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s • II poole k sk lt. 

Ait-kuivati an ~rd~em1 1 pikk v1 h1 u lõhutud kivide t, 

kroh"fimata. Kui va 1 osa kah kordn j a ki t am, ait Uhekordne 

j 1 em. hoo eoaed on kaetud fihise s al kõrgusel 

'Vi1Uatusega, k t ek terniit, l alt Ul.eulatuvad r··ästad. On 

uri 4-ruudulisi. aknaid j lameda kaareg k e tud uksi, millel 

eendu.v tellistest s1llua. Hoone võib pärineda XX aaj. algusest. 

Park on väga äike, asub peahoone kõrval, hoone ee uur av -

tu.d majandushoo , hoone taga v"'ike aed. Pargipuiattl eriliselt 

kujundamata pu.uderiibm aia .ltõrTal. On hool atud. 

iilasta ud ja 1l1istatu.d 1969. a. 

13; 





102. VAli STO m61p ( ehhaet). Rtilitlimõis. 

Juu.ru lr/n, ·aia kolhoos ( Triri kihelkond). 

Peaho ne o.n hävinud. äiltmlld em st 3 äreldub, et hoone oli 

ke kmise suu.ru. ega pu.i thoon , ilmselt iihekord.ne·. 

r alhooneid on säilunu.d Uk ~~id, nad ooduatavad ühtse Täi-

ke e riibma. Olu.li ad • 

o kab.aoa in itus, mille daosa k.rohvi tud pae 

ki ~st, ehi tu.s k etu.d tsrge laa tukatt g viilkatll ega, Ulel 

laialt tileu.latuya:J. rääatad. Katuse on ul tal ad el kõrge ärkel 

katu.seluu.giga. Ärkel on ehitatud pttstlau.d eintega ja kaetud 

Yiilkatusega. <Sned aida aknad on kaetu 1 da kaare a. Ait 

'f'Õib ärined a XIX aj. III Ye randist, talle o r1 ti ot al. e 

pU. ti t tud lõhu.tud aaki'Yide t tiibehi u en kuivati, lle 

Viilka tu s on madal da k u est. iil on kaetud kal saba-

JIUlstri laudistus g • Avad on l edate aeltivi t laot\ld s llus 

· g • Xor tn 

tu.ulu. skore 

sest. 

on lja ahulised, suit~orst telliateat, 

laudadest. XU.ivati võib pärine a s j. algu-

Tall on äike kr oh tu.d ki Yihoone, kus vid e õ s ulatu-

vsd seina krohv.i.piru:uüe, on k ld id v list deko atiivset 

kil.lustikku. Hoonet atab rge ja l astukattaga Vi ~kattL , 

millel laialt üleulatuTai rää. tad, T.i. an eerikepaar ja pel'Ul 

Viilus a atud. Akn on väikesed, l eded, 8-rlludlll.ised ja 

piiratud ääristege.. oone VÕib pärineda nx saj. II poole kes

kelt. 

Kiiiin (?) on 1kk kr oh-vi ata a 1 "\'ihoone, mille nur gad aotud 

p aeki viga. Hoonet katab ttleu.l u.vate rääata te ga ja laastu.kat

tega kelpk tu • Eb.i tus VÕib pärined XIX saj. II poole keskelt 
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Park on äike ja lihtsa, vabakujulise kuj useg • eda läbib 

risti a.antee .. Pargi keskel on väike esi~··ljak, pu.ist\1 ääre..

aladega lii tub lcohati .meta. L11k1dest domineer1vw l tpuu.ds 

vaher, saar, pappel. Park on hävimas. 

Kalaeta u.d j pildiatatud 1969.·. 

, ... 
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103. ( d ois). BUU l1mõ1 • 

ö.rj a k/ , Va1mõi 8-kl. kool ( j aa. kihelkcmd ) • 

~e§hoone on au.u.r kah kordne kivihoone, is kaetud 1 eda k lp-

ka t1 ga, katteks terniit. ab ge alt e end atu.d, ki t aid 

ja profileeri t1d rää aka.r ise. Hoone eeif s aad~s eendu.b 

kerg lt l · {3 akna:vah t) Skrisaliit, illel kolmnurkviii 

ja sell all kulgevl vahevbö, .mille jao on xi eliit hoone 

seinast kõrgem. Viil o.n pii:ra ;u.d ecnduv ja profile r:i.tu.d ka.r

niisiga, mis kordab rääatakarniiei vorme, viilt1 alune karniis 

on k1 tsam. Kesltrisali;i.di ekorr·uae seinapind on ru.st eri tud, 

korruste vahel on risa.lii l.l e.udu. ja profile ritu.d karn11s, 

mida katab osaliselt rõdu ea kogu. ri aliidi 1 u.s lt. See on 

toetatud .metallist tu.eikäppadele ja omab kl si t 1 tlike motii 

videga aepiarinnatise. Hisaliidi kolmnurkfrontoon1s 

keskel relj e:f Pu.ha-Jtiri kUju isega. 

välja 

Hoone tagafa.es adis eendu.vad kergelt kt1lgr1 aliidid 

2 aknavahet laiad), mis kaetu.d madalata kolmnurkfrontoonidega. 

Nend karn11sid kord :vad keek:riaaliidi karniiaide or • Taga 

:fassaadi keskel on lai kahekordne p aJ.kon, mill alakorrus lah-

tinc ainult kolme maa ii s neljatanulis baga, millel ta-

lami'Yöõ j~ sokkel. Tag seinas on kolm amalaada t pooleammaat. 

Sambad kanna ad teise korruse kõrgusel aikn vat pu.i verandat, 

mio omas alesel t k<51g1l külg del väga suuri liide ud aknaid 

rombi- ja ku.usnurkse:te ruu.tu.dega väikeste ruutude r ga. 

Ka viilualuse väli oli uures osas klaasi ud mi evärnl· ste 

ruu ude a akendega. Akende all oli m6dal lau.dp eel almavabe

postide ahe.miku.s. U.fid on ver :.nda krohT.L ud ja akn haxili

kud 6-ruudulised. Allee on al 10 ka t:_s: see o 1 Tiilkatu.e 

Uleulatuva e rääatastega, millel eer kajalad j kensoolide ot 

sad on kujunda ud, iimene 

t11 eelt ava ud, k~ist 

arikapaar iilu.s pennig dekor -

d uidust tabutud kuj 1 g • 

It 
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Hoone põhik.orru.e ka on teine korrus, mille aknad k1 t 

ja ä.ga õrged, S-rulldulised. akorrus ·ike ad aknad on 6-

ruo.duliaed. .Aknalau.ad on toet tu.d esifassaadie profileeri tud 

karn11a1dega. Kroh"fiääris d on ainult es1faa adi tei 1 kor

rusel, kus kõik ko ent on kae d e duvat ja profileeri tu 

ehiskarn11sid ga • .Aknad Jaiknevad U.htla t Tahedega, puuduvaid 

as davad petikaknad ise ehitatud ra id s . X:atu l on e 1-

kUJ.jel kak väike t egmentakent laka Talgu.etemiseks. Peauks 

on valgmiku.ga. Uksepool te vahel on klassi sistlik Tahe am.maa. 

Uksed on· jaotatud kaheks p aks, kus alumise, madal a pinna 

liigend ab vahekarn11s1ga kaetud kannelleeri tud tahTel. ttl.emine 

sut.trem. tabv 1 on profile ri tu.d liistudega, ille nurkadel ta-

asihoidlikud rosetid. Valgmik on eraldatad protileeritud Tahe 

karniisiga, millel h a.slõig • algmik omab tra;>etsi.kU.julise 

aTa laternale j traditsioonilise klassits1etliku raamistiku.. 

Analoogiline uks aau.b otsafas aad1 , kus lllts n Taid ki taam ja 

valgmilm raamistik libtsuatatwn, la e:rn -ohata. Ruumid on põhi 

oea anfilaadsed, on ka keskkoridor. 

Seega on ehitus rangeilmelille kJ.aesi t atlikus st:l.ilis, 

t sakaalllatatud ehitusmassidega ehitus, pärinedes ilmealt XIX 

eaj. 1 poole keskelt. 

Kõrvalhooneid on su. r l arwl, ku.id pealJoone a sid ata, asude 

iibmadee .Pargi ··ärtel, mõned ka parg'i • Olulise ad on: 

Vali t ej amaja on ühekordne 1 tubadeg-· ke se ur11s g 

kroh·vi tud p ek:i vi hi· uo, .mis kaetud poolkelp atu.aega, ellel 

le stultate j ü.lelllatuvoo kitsad Jiääa~ad. Akn ... d on väga kits 

6-ruudu.lis , esineb ka Uhepoolega 3-ru.udu.l.isi aknoid. õik 

avad on kaetud lamed k ~reg • ~d on P~o watud U:b:tla.ste v 

hede it11s Tõib pärineda IX saj. II pool keskel • 

at i on pikk kr oh vi tud paeki ihoo.ne, ille ku.i vati o .::::...-...;= ................ 
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hilisem täiendu • i ana on k ekorä.ne. Hoonet katab ühine 

laaetu.kattega poolk 1 katus, millel on profile ri u.d iilu- ja 

rääetakarniis. Uksed on. kaetud kalesabamustri landvoodr1ga. 

Akn d ~amedad ja eskmi e auurusega, poolviilu.s on kõrge 
.0 

kaare' a lakuuka .. Hoone õhio a -vt51b pärineda cub.oonega samast 

t;&jast ja st:tilist, kuiv*ti on ais e Gl~tatud ilmselt juba XIX 

suj • lõpu. vee und il. 

eiere1 on väike kroh itud paekivihoo.ne, Jnis võis varem olla 

aednikumaj aka. l4oone on kae ud saiutest kõrg poolkel atu.-
\ 

e a, katteks e e.rnii · , millel ki sad eendu.vad laud-r~C ataker

n11aid, viilude all need krepitu • Akna ~n v~: ·ese ja k1 taad, 

:raam.;.d muu etud. 'Pool ilus on äike · egme.ü·~ak n.. i tu.$ VÕib 

~~;;;.;:;,o;.;::;;a (?) on keskmise su.u.rusega. kõrge krohvi tud a 1-vihoo

ne, mi., kaetud kõrge ja. ü.leu.la ·uv .... te :.äästast a viilkatu.sega, 

kat't eks eternii \i. . i tu e otsa1' ... ssaai on pea:fassaadiks, kus ke 

kel orni t:".Oline eenduv kõr e kesko a, kaetud vi1lkatuaega põ

bihoonega tU1isal körgueel harjagu. TorW. eiktil el on kõrge 

astmelise palestikuga teravkaareline uks, mille kohal roo -

ak ent atk1 va kuju ja raamistiku.ga suur umarak • Kahel pool 

tor 1 on fassaadi s llarilikud uared 6-ru.u.duli ed aknad. See 

kab lit meenutav hoone on teoeta u seega hiatoriteistliku.a 

stiilis pseu.dogooti el.Gmenti ega, ta 'VÕib äl'ineda nX Saj • 

IV veeran 1 t. 

Tall on pikk j, krohvitud paekiv·hoone, mia kae·ttld l s ttkatte

ga ja Uleulatuvate rä~stastega poolkelpkata eg • Xatnses an 

väike laltalu.uk v11lkatuoe all. Hoon 1 on õned 6-ruudüis d 

lamedad aknad. · i tu.s VÕib pärineda XlX saj. keskelt. 

Laut väga suu.r kivihoone, mUle "tUumiku moodustab van krohvi 

tud paekiY1ehi us, mida on u.mber ehitatud lõhu. ·ud maaki idest 

!ip 
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kroh im ta mt1Uxid ga. vade kü.ljed ja nurgad on 1 otud suur

te~t paeki iplokkidest. Uhtlaate ahedega aknad on keskmise 

suurusega 6-ruuduJ ised ja kaetud lameda kaarega. äge. kõrge 

iilka us on kaetud laastug ja omeb V.leu.latuvaid ki taa1d 

räästaid. Boonel on tagakU.J.jel pikendus väikese ja madal. pae 

.ki vihoone näol viilka uae all. Lau t -võib ltspliku.l kujul päri

ned XIX saj. lõpust Või sajandi ahetusel t. 

1\Julg on 4-kordne krohvi ud paekiviehi tu.a, ille alakorrus 

s1linder, ülemised 2 korrust tii.Vikoonus ja viimane taa silin

der, lõpetatud hollandi tüü. i veskikupli all laia võöga. Kup

pel on kaetud laastuga ja on 8-tahuline. Aknad on tugevate 

pru slengidega ning ru.udWt.ujul.ised. Ehitus Võib pärineda XIX 

saj. keskelt VÕi III veerandist, tema pu.ito a on -veel auhteli 

sel t rahu.ld avas seisundi • 

~ on keSkmise suurusega (2,5 ha), planeeritud aegastiilis. 

Peahoone ee!9 on korrapärane ringteega piirat. d liigendamata 

esi älj ak, ka pargi Uhel äärel kv.lgeb pikk äl·naall.ee. u.idu. 

on planeerl.ng va.balw.ju.J.ine. Peahoone taga o väike ehisaed, 

kulu kiiljelt u.la·tub ev.ur ja ab kald ·oon.egr.. ~iik, mis asub 

pargi tuwuikus. Tii ile on av tud peahoone ots aeaa.(i. Tiigi

le avanevcl kc:~. mõned vabt:J.väljakud ·gis, ds asuvad lile tiigi 

Puud vaJ.i·tu rühmades: k sk-t , vaher-kask. Kodumaistest 

liikideE.Jt vee pä n~~, jr ak t.Eksoote välle: hobu.kastan, elu

puu., al i seadermänd, euroopa lehis. Viimased moodusta ad suu

re salu epikoja läheduses. oa dekor tii põõsaid vaheault pea

hoone ju~es, eelkõige sirel ja enelad, villane lodjapuu jt. 

Pargi seisund ou rahuldav, kooli ü..mb.L·ua hooldatud. 

Külas atud ja ·pUC.istatud 1963. j 197A- •• 

I 





104. GU mõis ( ~alck). RäQtlimõis. 

"e J.se k/n, algu 8-kl. kool (Märjamaa kihalkond). 

Ped'loor.e on väga suu.r kahekordne paekivtl::oone, mis kaetud üsna 

lac1cda kelpka tlse a. Al. a ka~<l s oli kõrge kelpkatus. Säi.lunud 

on algne ·tu.geval:t eendu"Y ja profileeri:bud räästakarniis, mille 

ull lai profilee itud vahevöö. Osa karn11s1st on ta ata~ud * 
lau.d ..... arniisina. Lai vaheV"õö on ka korruste vahel. Hoone esi.fas· 

saad on liigend amata, kuna siin naiknes algsel kesktelj el 

sn.tu:· 6 sambaga portikUs, mis Yer·ti..Kaal.ina tasakaaluat"'a väga. 

ikka. hori so ·C.aalset f&ssaOO.i. Kõrged sGmbad om sid komposii t

apiteele, milles oli voluu.dimotii • Sambad kandsid peekarn11s 

· a leia, la.medat kolmnurkvi1lu., piiratud tuge-valt eendatud pro 

i'ileeri tud karniisig • Portilalae taga on seinap1nnaJ. säilu.nud 

6 pilastrit akende vahel, pilastrid krepivad "YaheVBöd. 

Peahoone tagak.ü.lg on liigendatud ki tsaate k\Ugrisal.ii ti

dega ( 2 aknavahet laiad), is kaetud lamedate kolmnurkviilude

ga. ~eid piir :vad karniis::Ld kordavad raäaiiakarniiside vorme. 

Tagakülje keskteljal paikne vaid lai rõdu teise korruse uks

ulm· al.l . YiimG e on i-;l.lr:is \-a.tud k11is~~.ate ti..he,poolec;a ekendega. 

õdu. omr-::.s ekla rtilisef.' la.<:tdis sepisvõre. Säjlu..t:ll.d on rõdu kand 

nud k.onsoolid, need on met liot, jõulise volv.udi kujuga, mis 

l{aetuc! lop rika alt: .... n-tual e ega. v·oluu. t Loetu.b konaoolile ~ .mida 

kaunistab kii vrig$ mehe näo relj eef. Rõdu all on ülakorru.se 

uk..,-ak~nt ja. kitsai.d aknr.d.d kordavad avad. 

Hoone põhikorruseks on ülemine, kus aknad olid väga kõr

ged, 8-ru.udulised. Alakorruse aknad olid madal ad, 6-ruuduli-

ed. Naüd on kõr~used Uhtlustatud, kõik 8kn d on 6-ruudulised. 

Aknad paiknevad ühtlaste vanedega,·otsafassaadis on petikak

naid. Aiapoolsel uksel on alakorrusel säilunud ukse valgmiku 

alune hammaslõike ga ja .muna-võö ga vahekarniie. Hoone ka ·us el 
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oli v e! 4 sÜJll.llle_ tr il i el t p s.ari1t:~upc- asetatu.d a s11 v et ma

dala korstnapi tai, nüü.d on kors naid rohkem ja ebakorrapära.

oelt. Taastatud on mõned väik ~ed k~tuo.aknad viilkatuste all. 

uumid on anfilaadsed, on ka keskkoridor. 

Seega oli peahoone kl~osi tflistlikt".s stiilis ilmekas ehi tu 

ta Võis pärineda llX saj. I poole k sk",l t, hä;j'i tati l9o5. a. 

ing ta tnti lihtBn tattlLlal ku,jul. Ilnone . on kool, ta on heas 

seisWldis. 

Kõrvalhoone d on väga a1·u, k i ee• asuvud pee kõik väljas 

pool parki, ccec e ~är "'el :ru.nktsiOl!.aalsetee rtthmades. Olulisem 

'all pargis on pikk krohvi tud paeki V1hoone, ille esikU.lg kogu 

ula usas ulualuseks. Hoonc;;t katab lame poolkelpkatus, katteks 

laaat, külgfassaadides omab laia lihtse laudrüästakarniiai. 

Ul aluse r··ä tan.llrgad o tcetatu.d pikendatud ktl gaeintele, 

räästakarniie aga kuuele doskaana orderi snmbale, millel paisu 

tusega sambatUvi, s~bad on p~id~at. Säilanud on neid 5. Pool-

iilu on taJ.lil s~u.r segmentaken. Ehitus on seega klassiteist 

likus s iilis, võib parineda nx saj. II veerand1st. 

Kelder pargis on põhiosas ma.apealne, kaetud mullaga. Omab pae

kivist o saseina, mis kaetud attikaga. Seina keskel on suur 

nelinurkne petik, kus keldri uks ja teda äärista ad keskmise 

suurusega aknad. Uks on kalas6bam11stris laudiett1 ega. Ehitus 

"Vaib pärineda nx saj. keskelt. 

esi eski (?) jõel on suur liigendamata kahekor<ne hoone kroh--- -
v ata pae- ja maakividest mtiürj.dega, kaetud üJ.eulatuTate rääe 

tastega ja laast~attega viilkatusega, illel r htl udkattega 

otsTiil. On väikeseid rllt~dukujuliai ja 4-ru.aduliei aknaid, 

kuid ka mõned kaar kno.d. Ehi tu e ves ib pärineda XIX saj • II poo- · 

le keskelt. 
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~~~~1amaja teeristil on kUllalt pikk ühekordne krohvitud 

ki vihoo. e, .mi~ kae ud väga lameda. poolkelpka'ttlsega1 katlõeks 

ctt:rnii t. Omeb ee _d u. a:Ld ja ro~ileeri .. u rär:i.sta- ja viilu.kar

ni.; e, ai.r:; poolviilu. 1.U.l l'::repi u.d .. Viilu.s cm väike aegmantaken 

Hoonel on esi iiljol ke;.'lkteljel pe<.u.ka ja aeda äärlatavad kit

s· u U.hepo -le ga alu.Lad. 1'e.i.~oo aknw pai.k."leV d iihtlaste vahede-

ga, o 3~ured ja 6-ru.udulis d. oane ovsafas aadis on Uks ka-

~ee on ·t&vakoh~8a la·~ e:cnakoh ga ,· a l'u.wo.istik~ ~. Vahekarniis 

selle e.ll o.n pro:"'l'9eri t ul, m v-VÖö ja ham.maalõikege., ll ffP. 

pcaboonolgi. Uks on j nt --.tutl vab.e.tcarnii·~iga kaheks pinnaks . 

.. ü.u. 1.a • p · rl. on 1r~.u.nell e ·i ~ud '*cib.v iga, Ul .mine ou piiri tl -

ud profileeri t~ .... l:J.:i..:. tu ... ega, nurkadt;ll on J;'Osa cid. S ega ou 

hoone kJ.assits1stlikus otillis ja parineb p ahoonega samast 

chituspcrioodist • 

.§!t~.l!!Q. on suur ja liigendatud ehitus, mille ttrtllliku moodus

tab maa- j ·tellis:Y..i vihoonc. See on kahekordne ja kaet11d pool

kelpkaiiu.se g:a, katiicks eternii t, räästad üleulatu ad. Teine kor 

ru.a or.. hoonel osalisel · puidust. On erisuuruste s aknaid, masi-

'Õib põhioaac lt:..gcda XI...: s~. IV veal.' al-..di hvont:ks, kuigi teda 

'l'õöli temajj! on väike k.rohvi tud ki vihoone, kaetu.d lameda Viil

ka ·usega, millel kül.g1:aasaaiiid ea ja Vi ilu all kitsas lihtne 

karniis. Katuse kattl212 on la st. Alolad on väikesed, 6-ruudu

_ised. Hoone Võib pürinoda XIX s"'j . II poole keskelt. 

· edn1ku.m j· (?) on. V':.iike krohvi·tud kivihoone, kaettld ilmselt 

hilisema laastukattega Viilkatu.sega, millel üleulatuvad rääs-

1iad. Hoones on säilunud massiivoe korstnapiibu.ga mant lkorst 

I~ 
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l~e ehitus V( ib pürineda nx se.j. algusest . 

.ltb.-: Ul. vati on sllU.I' j kõrge paekivJ.hr-one õhtt1c sc lcrch iltatta 
-

e<, millel · eia~; .. -\s kor:r:l)..seks l1ka! eol..ne. Hoonet k ab kõrge 

J l i..il el'Üt uvat äüste: s" 0 1,.l::O • ilkatlls, l-:::.:. eke eterniit. ii-

m~ '>te sari apa&r:.de pc. id o. n l'i.i:'.=i tud iilt: d esse vahvti.rgina. 

põ .. J- j lakaltCrl'Usel on 1 ts~d ja väikesed, aetud la

~ a .. eg n · tlksc ki. oone V'õib parineda nx saj. II 

,t;oole ~>-\;S elt. 

Laud&d oo· ll,\Sta ai suu.rema ehi tusterü.hma mi t.m.etest aiksemr-

· sat: p""e: ivi =>t abihoonest 1 g vägb ~uu.rest lsnda.hooneat. See 

o krohvi·~ud p ekiv·eeint~ga ja .kõrbe Viil.kat~sega, ks.tteks 

e ernii t. Räästad on üleu.latu:v , vj ilud kaetv.d pü.stl.aud ad ega. 

Jür..r ad on vt',ikesed, ruu.dukujulised. Hooned VÕl ad pärineda XIX 

saj. II poolest. 

~ (?) n võrdle isi auur krohvitu .l:.1e.d:i vih one, .mio kae-

tu' lwlled a viiJ.k~tuscgD. ~taasaj e;~. kiil 1ud o algse pr otilee

ri tud ja eendatud rääatakarniisi f:pagmend1 külgfassaadid es. 

Hoone Otl tugeval·t iimber ehitatLtd, kuid alene ehitus V"6ib ptiri-

eda veel XIX saj. I poolest. 

V!!!!.aval>_lli moodllstab suurema ehi ·ust rabma, kt\ rid väike

seid krohvit~d paeki ihooneid villkatuste all. Põhihoone on 

pikk. kehekor ne krohvitud paeki'Viehitus, illel tu.be ka laka

korrusel hoone otstel ja lakaakandega katupel. Hoonet katab 

üleulawa~~ve rauatastega kõrge viilkatus, katteks eterniit, 

otaviilud on poole~ ulatuses kivist, pooles rõhtlaudadest 

kat ega. Aknad on kitsad 6-ruudulised. Hoone katuseharjast 

~ouseb kõrge neljatahuline orsten, millel kõxge sokkel. Sel

lel v.-mevöö ja lo.i arniio, mis toetatlld hammaslõikega .. Se.m.a-

1 e~sclt on lõp tatud ülalt ~ ~n~va korstn tipp. Hoonet or 

korduvalt rekonstrueeri tu.d, ku.l.J. &.1 .. e .... hitu.s võib pärineda ,, 
XIX saj. IV eer andi at • 
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~~ on ~Ull~l · UU2' (8 h~) ju välj·peetu vabakuj~liaea atii 

liL. T,, cr 11'-ikuvo.relj~u:d.L~, toetudes alg\ jõel, .IP..is CltU-

uet -:.oeakt:J avatu.d 

gt.'trele k .1.ra lir.Nsele 'öi- tilje}.·J.o ja vabam< piirjoonega t ... -

~av::lj ~ ::~Al e. V&.lj kuu on lii 

pii:entud ·· gtcegt.t. 1':.., f.!.l'a ;.;.l'Cl oli ehjsaed elupuudest 

1 LI gu tu.d r·;:gulaarEit:·~e u~ U.:.'ldi ega, 'llesi.. s· lunud riismed. 

F _,_, t tf.lj se osc. moodu.ct~b ouu:r. pm'g rllt.: pe.ilioone , laänekü j el, 

1~" o lEJYutenu. argi "tuu.miku.a on suur ebakorrapär~ se 

!Jiirj oontq~c piklik V' lj uk, kust on näh a peahoone nurk. Puud 

tL~ ~d a·t 1. t -~u. ii siga rü.h ad ea, esineb hästi vali tud kõrvu ta

mi~i: k~u k-ka -p~rn, tamm-nulg, on suuri lehisterUhmi. Kodu 

maisteat liikidest e 1 jEt kat, .vahert, saart .. Eksoote one 

hobuha ta1, ib ri- ja bal amnulg, m8gus kirs1puu, elupuu, 

ost tuhkpQu, ~ne- j earoopa lehie, torkav kuusk, alpi aee

de:r:mrl.ud, lõhn. pa pel, e·batsuu.ga, cmeerikP.. pärn ja palju põõ 

ealilke. P ar _·i .co j ak 1 et ,._..e BE're.z: J 't'On )~k"lli. e E lmj 

,õhi :IX C!.ej. keakel. . f3rgi ~e \}..nl on :rahuldav, äareala-

Külast·· ~·u.d vij.mati 1973 • .::., piJ.'i·statud 1."61. t• 197 .a. 
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105. ......... ;;;..;;;;";;,_...,.;";;;;;;";;. ( ald an) • RU.ü. tlimõi • 

a la k/n, i taurini nim. so hoos (Rapla kihelkond) • 

Peahoone on hävinud- tema asu.koha juures kaasaegne kahekordne 

kivim ja m j andi keskllsega. Peahoone põJleta.ti l9o5. a. a oli 

äga stiilne hiliaklassitsistlik ehitus. Hoone oli Yäga pikk 

paekivi 1 tu.a, kesko kahekorruseline, mille a lii usid ka-

hel pool pikad ü.hekordsed tiibhoo ed. Hoone ea:l.küljel olid 

kiilgrisal.iidid, tagakfilj l keakrisalii t, mis kaetud kolmnu.rk

Yiiludega. endega olid kaetud ka risaliitehitused tiibhoonete 

äär el. Põhikorpuse risaliidides olid kõikides suured poolsam-

astega eralda ud kolmikaknad, mi teisel korrusel lõpetatud 

a.re kolmeks jaotatud segmentaknaga. Esifassaadi keskosas lii 

gendas seinapinda 6 poolsammast, ille kohal oli katuse kohale 

tõ tetu.d ehissein ja sell l kolmnurld'rontoon. Ellisseinas oli 

taas u.ur kolmeosaline segmentakent. Hoone põhikorrus moodu. -

ts alwnine ü.htlaat vahedega kõrgete ja kitsaste akendereag 

(8-ruudulised). Teise korruse aknad olid ru.udukuju.lised ja 4-

ruudulised. Hoone ka u. oli väga madal. k lpkatu.e, millel oli 

lai eendu't' räästakarniis jõulise hammaslõikega. Samalaadaed 

olid Yiilud e karnii sid • Ka ei eru.u.mid olid väga rikkalikult 

kuju.nda u.d. ii oli polü.gonaalne aal p11ratt.ld kori.n ose stii

li amma t ga, mis kandsid 'fäga rikkalilml t kujundatud pea

karniisi. Ruum omas ku.ppellae. Hoone võis pärineda XIX saj. 

I poole ke kel . Hoonest olid äilunu.d madal varemed, e 

likvideeriti Viimasel aastakiimnel. 

Kõrvalhooneid on säilWlud arvultal t, ku.igi aldavalt ulatuslike 

ü.mberehitu tega. Neist olid peahoo ega seotud Taid kak Uhe

taolist hoonet esiväljakQ külgedel tee kaarel. Säilunu.ist olu 

liee ad on: 

väljaku äärel o keskmi e suuru.sega ah kord 

I 
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ne krohvitud paekivihoone, s kaetud viilkatasega, ka teke 

eternii t. Sellel eendll ja profile ri tu.d rääste.karniis kü.lg-. 
faas adis, mis ilu all krepi ud. Hoone keskteljal on seina-

pind kõrgendatud ning kaetud räästast kõrgemal asuva laia ja 

profileeri tud karnii iga. Selle arhi traavi kannavad paari i 

rUhmitatud do kaana orderi 4 pool ammast. Keskmiste ammaste 

vahel on uks, ambapaari vahel aga sügav ja ki taas nelinurkne 

etik. Kogu eendit katab plekk-kattega kuppelka us. Hoone tii 

badel pailmevad ühtlaste ahedega kit ad ja kõrged, 6-ruuduli 
1
sed aknad. Ehitus on seega kla ait istlikus stiilis, 

n SaJ. I poole ke el t. 

eine samalaadne ja -ealine hoone on 'Yälj aku vasta ktilj 1. Te 

maJ. on aäilunud ka algne kl.aasi t atlik uks. See on kahe pool 

ga ja kaheks pinn ak jaotatud tahveldusega. õlemad tahYlid 

karmelleeritad pind ega ja kaetud ü.lal rafileeri tud karn11s 

dega. Ukse kohal on trapetsikujulise la ernaavaga algmik. 

alitsejamaj on kahekordne keskmise suurusega ehitu , mille 

alakorrus krohvi tud aeki vist, ü.lakorru.s aga puhta -muglga teJJ 

li te t •. Ho et katab ül ulatuYate räästa tega T.iilkatus, kat 

teke katu ekivi. Aknad on suured, kaetud lameda kaareg eil

lu ega, mis eenduv d ja telliaed on heledad ja tumedad vahel 

dumiai. Hoone kesko as eendu. suur palkon, mis all lahtine, 

ülal kinnine ja klaasi tud suur e lihtsat akendega. Palkoni 

ka tu on kõrge, plekk-kattega ja üleulatu'Yate räästa te ga ii 

ka us, .millel rääs a e all ki te lihtne laudkarniis. See on 

otsviilu all krepi tud. Viilus on iimane arikapaar ja p 

dekoratiivselt ava u.d, viil kaetud pü.stlaudadega. Palkonit kan 

navad lihtsad nelja abu.lieed kivisambad. Hoone Võib pärineda 

XIX saj. algusest, alakorruse .müü.- id Või vad olla van ad • 

.Ait on keskmise suurusega k.rohvitud paekivihoo e, is ka tud -
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kõrge ja ki t alt U.leulatuv e rääata te ga viilkattlsega, ka -

tek laast. Killg.fassaadi rääs a all on kitsaa lllltne laudkar

niis. Otsviil o kaetlld piistlaudadega. Hoonel on üksikud raud 

kujulisad ja 9-ruttdulised aknad. Sissepääsu ees on väike puht 

vuugiga tellistest laotud esik, mis kae~d Tiilkatusega. Sel

lel on U.leulatu ad rääs ad, millel kuju.ndatud sarikajalad ja 

neid kandvate kon ooltalade otsad. Põhiehitu.s võib pärineda 

XIX saj. II Yeerandist. 

· t (?) on keskmise suuru.sega paekivihoone krohvi tud seintega, 

mis kaetud seintest kõrgema ja kitsalt U.leu.latuvate räästaste

ga poolkelpkatusega. Hoanel on mõned äga väikesed ruudukuju

lised ja 4-ruuduga aknad, mõned harilikud 6-ruudulised suured 

aknad. Hoone Võib pärineda nx saj. II Veerandist. 

Tõöliatemaja on madal ja pikk ühekordne krohvitud paekivihoone 

mis ~aetud katusekivikattega viilkatusega. Sellel kitsalt üle

ulatuvad räästad. Avad omavad väga lamedaid kaari, aknad on 

asetatud ühtlaste vahedega, nad on kiil.lal t suured ja kitsad, 

algseid raam1stikke ei ole säilunu.d. Hoone Vi51b ärined XIX 

saj. lõpuveerand 1st. 

Tuulik ei vaja t.äsitlemist, kuna ta on lülitatud l975.a. arhi

tekt~urimälestiste nimistusse. 

T§!l on keskmise s~urusega puhta vuugiga telliskiviehi u.s, kus 

seinte allosa punaateat, ttlaosa kollastest tellistest. Roanet 

katab vormikivikattega Viilkatus, räästad Uleulatuvad. Vii~ud 

kaetud pü.stlaudadega. vad on lameda kaarega. Suured uksed on 

raamitud punaste tellistega, is hambuvad plokkidena kollas

test tellistest seinas. Ehit~st Võib lugeda XX saj. al~se 

hooneks. 

Kuivati on väiksem suhteliselt madal, kuigi kahekorruseline 

hoo e pu.hta vu..ugiga tolliatest. Hoonet katab väga laialt Ul _ 
/( 
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Ula u ate räästaatega lame viilkatus, kattek etern11t. Katu

se arik te j alad on ku.ju.ndatlld, samuti neid ka.advate konsool-. 
talade ot ad. Vii.m aed t1arikapaarid pennidega. v11ludes avatud. 

Viilus an kolluste tellistega piiratud aõõrpetik. Aknad on la 

ed ja nelintlrkeed, mil;:te s w:'ed. Korat e 1 on suhte-

liselt k6rge, nel~ atahuline, simei ~ laiendatud filaotsaga te 

11 ki'fikorsten. Hoone ehitu.saeg on tõenäoliselt XX saj. al.~s. 

V inavabrik (?) on Võrdlemisi 'iäike krohvitud U.hekordne pae

ki'Vihoone, .mis kaetud U.leulatuvate rääeta taga ja katusekivi

kattaga iilkatu.eega. Omab harvalt, kuid korrapäraselt aseta

tud kitsa1d 6-ruu.du.lisi aknaid. Kõrge elja abu.line telliskivi 

korsten omab U.lal laia karniisi, mis hammaalõikega. Hoone ehi

tusaeg on dateeri tu.da l8~6.a. 

Park on kaheosaline ja hõlmab võrdlemisi suurt territooriumi. -
Peahoone ees on väga suur nelinurkne esi väljak, .mis on liigen

datud ringteega. Kogu. peahoone pikk esifassaad oli väljakule 

ava ad. Puud raamisid kulie ina väljakUt kUlgedel t ja maantee 

poolelt. Väljakut piiras graniittulpadele kinnitatud raske se

piskett. Sissepääs üljakule oli ori teeritu.d peahoone kesk

teljele. Hoone taga ae~b väike nelinurkne aljak, mis oli lii

gandatud s~ure lilledega kaetud ringiga ja selleet kiirtena 

läh tu ate t edega ( 5 teed). Väljaku kiilgedel on pär aalleed, 

äljaku sügavuses aga kaarjas iik korrapärao ku.juga. Tiigi 

· ga fooniks lihtne parkmetaail eline puistu. aan.t 1 on leh 

puualleed, mõisa damikule lähedaseli metsasarvad kujundatud 

parkm.e"taaJ.aadselt (ääristatu.d lehis ea). Pargi seisund 

halb, kuid es~väljak on väga hästi korrastatud. 

Külaetatud viimati 1977.a., pildiatatud 196}. ja l969.a. 
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106. VARDI mõis (Sch artzen) . RUUtl õis. 

ärj amaa lr/n, arbola sovhoos (Ni s ei kihelkond). 

s e .cekon trueer vgseks ajand1 keskuseks. 

ulatu

gne ehi 

us oli keskmise suuru ga ü.hekordne ki vihoone, .m lle keeko a 

oli kahe orruseline, kaetud kolmnurkviiluga. ise korruse 

aknad olid suured, 6-ruuduli ed, ülal väik aed, samuti 6-ru.u

dulised. Hoone esifassaadi keskel oli sammasportikus 4 dosk 

na orderi sambaga. Väga stiilne oli hoone saali sisekujundus: 

kor~1 ose orderi samma te, klaasi sistlike kahh lanjude, ham-

aska:r iisidega laes jne. Hoone vanem tiib oli seega XIX saj. 

algQse klassi siatlik ehitus. 

Põhikorpuse vasakule tii ale on rajatud hilisem tiibhoon 

pllld. telj el e ris i ja agasl.astega esifassaadi s. Hoone on kr oh 

vi tud kahekordne kivi ehi tu s, is kaetud lameda ~iilkatu.aega, 

katteks eterniit .. Sellel üleulatuvad räästad Yiilu.des ja liht 

ad, laia:l laudkarniisid külg:fassaadides. Neis on aknad paigu 

tatud üh 'laete vahedega. Aknad on keskmise suurusega, ümbrit

setud krohviäärl.atega, algne raamistik ei ole säilunud. Hoone 

ehitu aeg on dateeritud: 1912. Ta on kas tu el admin.ruumide

na ning heas seisundis. 

nad pailoleYad vaid osalt peahooneg 

ü.hises ansamblis, ü.lejää.nud hajusal t VÕi rü.hmades kahel pool 

jõge. Paljud hooned o ulatu liku.lt ümber ehitatu.d. OluJ.ise 

Ai -kuiv ti on pikk kz·obvi tud p& kiVihoone, mis kaetud kõrge 

viilka·Lusega, kat-teks eternii t, rui~lel ki tead, ü.leulatuvad 

räästad. Katuses lakaluuk väljaehitusena, kaetud Tiilkatusega 

Hoone aidaosa s on ü.htlaste vahed ega sU. avad ja kitsad ulualu

sed (3 tk.), mille põhj as suur u s. ad on väikesed j tel-
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lisääristega, cl.gs d olid sesmantaknad. oonele, mis võib pä

rineda XIX saj. I poolest, on liidetud sa,3 andi lõpul väike . 
kui~ati Uhise katu. e all. Sellel samuti krohTik ttega kivi-

seinad, .milles mõned lameda kaarega kaetud avad. 

Teanijate maja(?) on väga väike krohvitud ki'Vihoone, kaetud 

lameda ja laialt U.leulatuvate riitLstastoga v1ilkatusega, kat

teks etern11 t ~ Hoone abad on kõrged, kaetud lameda kaarega, 
... 

u. sel on valgmik. Hoone Tc5ib pärineda 6IX saj. lõpust. 

~6listemaJq on.pikk krohvimata maakivihoone plokkideks klom

bitud aru~iviplokkidest, viilud puhta vaugiga tellistest. Hoo 

net katab kõrge viilkatue, katteks eterniit, millel laialt 

ü.lelllatuvad räästad. Viimane sarikapaar viila.s a'Yatud, sarika 

j alad ja sarikaid kandva te kansooli e otscd kujundatu.d. A'Yad 

o r ami t11d tellisääristeg ning kaetud lameda kaarega, kus 

kaars1lluse alaserv paliatatud hammaslõikeeu. Aknad on 6-ruu.-, 

dulised. Hoone ehitusaeg on dataerit11ds 19o9. 

~!!.lJ!,.aJak~ on väike, 6-nu.rlme krohvitud kiVihoone, kaetud 

kõrge 6 viilaga kelpka·tu.sega, räästad ki taal t tUeulatuvad, 

katteks plekk. Avad on kaetad kõrge kaarega ning ääristatu.d 

tellistega, pllhta Vllugiga le.oga, kasjaures telliaed on hamba

Yates plokkides. Ehitusaeg dateeritudz 1~12. 

!öölismj~ on väike rl5htpelkehitue riatn11rgaga ja t111larpalki

dest. Hoonet katab seinteet kuni 2 korda kõrgem poolkelpkatus 

lnio.l t üleulatu vat e räästastega, katteks tõrvapapp. Aknad on 

väga väikesed ja pea ruudu.kujulised, asetatud madalale. Hoone 

keakel on mantelkorsten. Ehitus VÕib pärineda XIX saj. alguse 

_edniku.maja on V:dike pritskrohvtga kivihoone, mis kaetud iile-

ulatu te rääetustega j a laastukattega ilkatusega. Sarika-

j alal ja neid toetavad konaoolid on kujundatud. Aknad on kit

sad j kõrged, 6-raudulised ning kaet11d lameda kaarega. Ehi-
usaeg d teeritu.da 1912. 
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Rebi on pikk krohviulata maak:i.Vl.hoone lõb.u"uu ki idee ... ·, nurgad 

lao tud telliste ga. Ehi tuat ka ab sein test kõrgem ja ki taal t 

U.leula·Cu.vate räästas~eg v · ilkatus, kattek plekk. o·fiaviilu.d 

on kaetud püsLlaudadega. Hoone võib pärineda X saj. Viimasel 

veeraudil·t. 

Laudad. moodnstavad väikese hooneterUhma, kus abihoonet keskel 

domincer b Uks suur l&udahoone. See on krohvitud paeki 1ehitus, 

mis kaetud laialt U.leu.la u. ate räästastega viilkatu.sega, kat

teks laast. Sarikajalad ja sarikaid kandvate kensoolide ot ad 

on ku.jWldatud, vii.lnane sarika.paar otsviilus a atud. Yiilu.d on 

kaetud püs laudad ega, mille alaotsad teri tatlld. Aknad paiknevad 

ühtlaste vwedega, on suured ja 6-ruu.duliaed, lamed • Põhihoo 

ne võib pärineda XIX saj. keskelt, on ilmselt käesolev sajand 

al~ses rekonstrueeritud. 

~ on suhteliselt väike, bascel'U.b jõel 1 m5.s hõl.J:nab arki 

ktlljelt vabalt lookleva kaldajoonege. Peahoone eee on avar ja 

piklik as:J.väljalt, kus puid paigutstud har-valt ktilgedele, jätte 

paaboone asifassaadi jn kõrvalhoonete esikü1'ed VÕrdlemisi~ 

tl2ka .. Ve.id peahoone uus tiibhoone on osaliselt va.rja.t-u.d tem.aet 

8nemate puudega. Väljak on piiratud ovaalse ringteega. Hoone 

taga väike puu.dega iiratud ehisaad, kus korrapärasam teede

Yõrk • .Kõik pargipuud pa:igu.tatud pargialal vaba planeeringU.s. 

LiigilJ.sel t on vaene, d omineeri 'Yad vaher, saar ja ärn. On õ

ned kontrasti loovad euroopa lehieed, mis aigutatud esivälja

ku. küljel e väljaku. t tea av al määral aktsent(:er1 'fana. l? argi se& 

sund on hea. 

Kälas~atu.d ~iimati 1976.a., pildist tud 1968. ja 1972.a. 
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107. VELI E mõis (Schlo~ elks). iiütl õis. 

kihelkond). eliee k/ , Valgu sOVllOOS ( Vig 

'2 hoone on hävin•.l . ta põlatati 19o5. e.. Oli a ttr Uhekordne 

p aki~ihoon\., mi.., kE.ctud kõrge kelpkatuse a .. ita saadi kes-

kel peiknes lei ja ma al kolmnu.:r .. cvi11 suu.re s gmentakna a Vii-

luvaljaa. Hoone aknad p esid Uhtsete ah dega, nad olid kit 

sai ja õr ed, ak .n kohaL olid o.m aads vahekorruse väike-

eed lamedad .akee '1. Ei:litd.s oli s ega kl&. sit iotlilru.e tii-

lis, ··r X · • I e ool 1,.e el t või I 'Veeran.dist. 

Kõ:rvalllooneid n T"'cahe, needki kas ·are is -või Umber ehi ta d. 

1? aikn.evad . lj Id., ocl p . r • Olu.lise.mad on: 

alit§e1.~-W on pikk UJ1eko:r.dne tlj.~,..: oon , mis säUunud veid 

oaali ~1 • Hoonet ka ab äleulatavate räästaetega j laaatuk t

te a viilk· tue. ~ur aknad paiknevad iibtl s e 'fa.hedega, on 

6-ruu.duJ.ised ja oma piirdelaudu. Hoone Võib pärineda llX 

aj. lõp11at. 

Te 

g kae 

(?) on :.ilekordne k ...,'-!mise .uui: e ~ pritskroh"'li

lri ihoone, illel kõrge ü.leulatJlV te üä taste.::.·a 

Viilka u , k eterniit. Otsviilud ka tud rõ 1 ade a. 

Ho e nurgad on k.it ste nu.rgaliseenid t:.. t l & V'öö ku.l~eb ka 

rääa a 11. suured 6-r11u ulised aknad on Uhtlaste ahedega. 

lkendel on 1 ·ad kroh"Vill" ised, ruillel laie datud tU. u.rgud. 

Ot viUu.s o.n ak~ laka· b , ille väikes ~1 G-ruudulist 1 aken 

dei on ülal k:i:'- as laud a:c.aiis. lioo1 e pä:L· · b ;.~.lmsel · XI saj. 

IV ae.randis • 

Laudad mooduataYod nelinurkeelt hoonesta·u.d ehitusterahmaga 

auletud sisehooviga ruu.du. Põhihooneiks on kaks paralleelselt 

asetatud leuta, mi kaetud kõrge viilkatusega, kat ek eter-

{/ 
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nii , milJ.el üleulatuvad rä etad. OteViilud cm. pU.stlal.ldadega. 

·· oo e e seinad on alao ae aakiviat, tllnl tellistest, eeina.d 

:Cohvima a. uu:red 6-ruuduJ.i ed eknad. e.euv< ... d iihtlaste vehedega 
' Hooned võiv pärineda XIX aj. lõpuvee:rendist. 

~U (?) en ;;j.ke kt·ohvilt:t::.t _a kivihcone, .mis kaetud hilisema 

on o L aj?e.e. t.adis kahel pool ust asetaevad 

__:.!.'Lill(?) on väj e krobvitud paek.lviboo1e, mis kaetn.d kõrge 

j . U.leu.l tllvato räe.eta tega. viilkatuseg , katteks eternii·t. 

Hoo.nel o .mõned kõrgele s.setatud lamedad 8-ru.lldulised aknad. 

orsten tõuseb seina kõr clt, on eljatchuline ja t llisteat, 

om :b väga kõr a karniisig sokl1. Ka üleserval lai k · niis. 

Hco.ne Võib pä:.t'iJ.le.:l nx e j. lõpust. 

una ·en ""' terri toor u.mile jääb 1975 . 

arhi tektuu..rimäl cstiate nimistus oJ ;;Va el. se linnuse ase. 

õi · a-:; krui 2 km kuu s 1 asub jõe keldel kla sitsistlik k be 

like mõisnike ;r:.r~kon.r..a JlJatuaep~·.ig?l. Ka'b 1 f:.hitatu.d 

kroh 71 tu~ . • H·nn on ve..remeis. Jä.J..~ · ~avW. ..... ools bad, 

niisid j e. kl assi tsist11klls stiilis kuju..Yldu. ..... Hoone VÕib päri· 

neda ax saj. II vee dist • 

.K.ü.la te tud ja pUdä.statu.d l97o. a .. 

16. 



108. ......::;;-=:-..;.,::.,o::::.::==-o;;:.:::o::::. ( SehloP> Fickel). BUU.tlimtsi • 

Vigal.a lr/n, Vigala aaku.tsekool ( igala kihelkond). 

Peahoone on väga suur kahekordne paekivihoone, mida katab kõr

ge po lkelpkatua. See oli al selt murd-poolk lpkatl1e, .mis aaen 

dati peale l9o5. a. pi5letam.ist järgnenud taas amistöödel. Xat

tek6 etern11t. OJ!lab laia profileeri d rää takarniis1 kü.lgfas-

6aadides ing poolviilude kelbakol.mnurkdle all. Hoone keskoe 

esi~assaadis eendub ning on kol.mekorruseline, kaetud la.m da 

kolmnurkviiluga, mida Umbri teeb rääetakarniiaiga analOOeP-e k 

niie. Häästakar.niis aga jätlo.lb teis orruse Tahekarn11si.na ka 

endi pinnal. Vi lu:väl.i on dekoreeri tud sõõrpetiku.ga, milles 

Uxki1111de vopi lõvi painu.t tl1d hell ba:rdiga. Eendi nurgad on 

~1 tatud nurgaliseenidega. Xa otsafassaadid on poolViilu 

all räästakarniis jätkatud orruste ahelise ·ön • Esifassa. i 

äärtel on äärm.ised kaks akent eraldatud pilastri tega, mis tõu

eevad alakorruse ru te ri ud seinapinnalt ( on ru t eri tud kogu. 

fassaadi ul.atu es). Pilastrid oma ad voluutidaga komposii tke.

piteele, mis toetavad kitsast karniisialust vahe16õd. Akende 

kohal on kits s ja lame kol.mnu.rkviil, mllle karniis kordab S:· 

rää takarniiai vorme. XolmnurkViilude väljades on Väikesed 

üm. aknad. 

Esit esaadi keskosas on alakorrasel lai, eenduvat ke -

osa ambritaev liigenda ·ud ammaskäik, mille neljatahulised 

bad kannav laia rõdu teise korruse kõrgusel. Sambad on 

"fohe"f"dö ja lihta profile ri tu.d km>i teeliga, nurgasambad mas

sii aemad, vabasambad saledamad, on ka liidetud sambaid ja 

pooleamb a.id sein innal. Rõdu ääris on et ailist, ·s tt1gist -

tud madalata n lj a tahuliate ttü.pade vahele. eed on massiivsed 

kivi tulbad kaetud pro ileeri tud plaatideg • 

Hoone ta aküljel on kUlgedel kaks lUhikest kahekordset 
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tiib hitllat, mis eendllVad ka otaafassaadides. Nende vahel asus 

tagafassaadi keskel var suur rõd ga puitpalkon, mi i ol. 

aäilunud. Rõdu ol1 ptisti t t11d 1.874. a. Ka hoone Yasaku.le ot e.

fas aedile an paatitatud vä ke, põhihoonest kitaam kahekordne 

juurd i tus, mis ka põhihoOllast madalam, kaetud kelpkatuseg . 

Hoone peakcrruaeks on te e korrus, ku.s ad .mõneV'õrr 

kõrgemad, al selt 8-rlludulised. Eendu a lai keskosa 3 ak t 

oma ad seejuures lameda kaare. llu.mise korruse ·aknad on vaid 

ähe m al adt 6-ruudul.is d, piir tlld krohViääristega, iilal 

lu..k:u.kiVi.· eskosa kolmanda korruse aknad on ruu.dukllju.lised, 

äike s ed ja 4-ru.uduli s ed. asaku tiJ. va j llurd eehi us e aknad on 

alakorruse akende kujuga. Samalaadaed on l.ak. tllbade aknad põhi 

kor uae pool villudes. eid ääristav "d ü.mmargused väikesed laka· 

aknad. Hoone katusel on sü..m.meetriliselt paari ti asetatu.d kor t 

apiibt1d, kaunistatl1d vahe'V'dö ja karniisiga. 

Hoone alakorrus o Võlvitud lagedega. Hoone ke~el o 

saur kiviparkettpõrand g vestibüü.l, .mille seintea 2 kuns 1-

mäJ.e ti en kaits all ole t antiikeet mar.morrel.jeefi. Hoon 

omab keskkoridor1, ruumid põhikorrusel anfilaadsed. 

Seega on hoone ärl:d.misväärael t stiilne barokkehi tu. s, mis 

kirj duse andmeil pastitati l775.a., t atati õnevõrra liht

sustatud kujlll peale põletamist l9o5. • Hoon on kasu usel õp

pekorpusena j admin.ruumidena n g on heas seisundis. 

~rvalhoone1d oli arvukalt, kuid säilunud on neid väga vähe, 

n edki u.latualikul ü..mber ehitatud. Jlõned nei olid peahooneg 

an amblil1ses seose • Ollllis ad äil.unuist on: 

aliteejamaja, mill.e ümberehitamine l.õppes .l976.a., on prae~ 

täies ulatuses moonu. atud hoone. Varem oli kiillal t sullr kah -

kordne krohvitud kivihoone esi älja.ku kõr al. Hoone alakorrlls 

oli rusteeritud, korruste ahel kulges ahekar.niis. Ehitu t 
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kattis viilka~s laia profileeritud räastakar.niisiga. Hoone 

alakorruse aknad olid kõrged, 6-ruudulised, teise korruse Sk

nad madalamad, 6-ruudulie d. Hoone keektelj el paiknee lai läbi 

käik, mille :võlv meenutas korvkaart. Läbikäigu kohal oli kaks 

petikusse a etatud paarisak:ent, mis o.m sid teravkaari. Katusel 

oJ.i nende kohal ki t as ja väga kõrge kolmnurk iil, m1 kreppis 

räästakarniisi. Selles aous vapiplaat ttxkt:flJ 1 lõ viga. Katust 

kroonis Väike nelj atahu.line hari torn barokk-kii'Vriga, millel 

oli sepis ta tud tu.ulelipp. Seega oli valitsejamaja eklektUi es 

laadis histori tsistl..ikus stiil.is hoone, ilmselt XIX saj. II 

poole keskelt, alakorrus Võis olla ka -vanem. 

_..1 on pikk krohv1 tud paekiviehi Ile, mille otsviilude vah

V"ärkkonstru.ktaioone. oon 1 on ee:JMIJjel eendatud ja konaooli

dele toeta d rääataa, mis moodllstab kitsa ulualuse. Hoone Y6 

pärineda 11maselt ajandi-vahetuselt. 

Park on -vaga suur ja liigendatud eriilmel.istek oeadeks. a 

hõlmab põ.W.oaas 4, 5 ha, eraldiseisva pargio a moodustab uur 

pargimeta, nn. "I irve ed •. · 

Park on raj atu.d erip erioodidel., säilunu.d ka vanemaid frag 

mente. Ki:rj anduse anameil ~ati zsegu.laar e park Tana peahoone 

ju.u.rde ju s III saj. II -veerandil. tinapäevas peahoone U.m.b

ru.s ku.ju.ndati põhiosas 1795-1834. a. vahemiku.s, kus põimuvad 

regulaarsed ja vabalmjul.ised elemendid. lupuude riihma ietata

.misajaks peetakse 1792. a., ietutajaks Berend von Uxkillli .. Par

gi tagaserval paikne kalmista ühendati pargiga l835-187o.a. 

vahemikus teh ud laienduatöCSdega. U.Ur raja i p arg1 piirile 

1867.a. H1rvepargi rajamist alustati l79l.a. Lõpliku kuju. om 

das ta sanlasest aedniku H.Lintrupi pl anide kohaselt 

sama aednik oli ka tegev põhipargi klljundamieel. arg1 täi 

mine jä kus ka bilj em. RekonstrUEeeimi s töid tehakse ka tänapäe 

val. /6 
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Pargi es1oe moodastab aur ovaalne teega piiratlld esi väl 

illele saundab leh~sealleega ääriststud sissesõidutee. 

fee alguses on kaks kõrge ja klassikalise kujtl a tabutud gra

niitob liski, teed äärists ad p1klikud korrapär aed tiigid, ve 

ba$~emiskohal on suur tamm.eriihm, mis peahoonele saun tlld a -

t teata al määral v jatab. Ka ovaalvälje.k on liigendatud ä

heate põõsa- j · puaderübmadega, mis jätav hoone fassaadi 

täies tllataoes a atuks. älj t1 jõepoolsel kUljel on Tabakuju

line puistu, kus vaateid ~õele ja maastiku.le. Rirvepargist ava

neb llel suunal suurepärane T ad e peahoonele. Ka kõrvalhoone

te rW.:.m oli osal..isel t älj aku äärel kasvava puudeekraaniga kae

tud. Peahoone ag väike regu.J:aarse 11mega auletud väljak, mil

le kujundid hävinu ning järf1J.eb pikk ahenev park, .rnis lahenda

tud ab u.juliees stiilis. Tema telje moodustab parki diagonaal 

selt läbi tiik, teise t lje aga parki ääristav Kanover jõgi, 

mi kal..IIdstu. kohal asu.vat neemiku.t piirab poolkaarega. Vaated 

on arvestatud pargi aü.dam:ikus looklavale veekogule õi jõele, 

ktls veekogude kaldad äär1sta.tud teedega ning neilt hargn vate 

vabalt looklevata kõrval eedega. Jõe kaldaosa o vaheldumisi 

a a ud väljakud ja sulettld tiheda is utusviisiga puistud, is 

alt ihendatud dekoratiivpõõeastega. ii on loodu.d vahelduv 

valgu e-varja kontrast. Pargi äljakad on tav iselt aksen e -

ri tud silm pai tva vormiga puude Tõi eksoo'ti1d ga,. P arg1 lõpus 

asub neemikul kalmistu U'xkiillide ja Si versi te kal.mlldega ja ka

beliga. Kalmis al on metallist alatud klassitsistlike sammas

tega his ori taistlik -v;· ike vcirav. 

Pargi liigiline koosseis on ag . rikas. od aised puud on 

e inda ud pea kõik, domine r1 vad aher, pärn, kuusk, j al a , 

tamm. Eksootidest oluliaemad ona bal.l pähkliplltl (suurt dilnen-

ioonidega), ajaani kuaak, põld- ja ägiTaher, dalekarlia ka , 
kanada kaask, kollane hobukas , mend~uu.ri pällklipull, amuuri 
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o.r puu.. ida- ja harilik jugapuu., kõv puu., hall ja s1n1hall 

b suu.ga, harilik orfa. aga VÕi.ms on euroopa ja vene le-

hised ja 1792.a is ut tud elu.puud. ilikumatest eksootideat 

võio märkida si eri, bals ja liraseri nulgu, Ginnal.a ja Käm-

ul vah r, atari ja mäQi aher, harilik hobukas an, hallilepa 

lõhialehine orm, kuredipuu, saare lein~vormi, ~ari111 lehist, 

j apani lie;ustriini, hall aä.nd, lpi seedermünd, valge mänd, 

hlSbep pel, põhj , tu.hkpihlak.as, läüne ja am rika pärn, 

suurel h e pärn t. ErJ. tl rikkalik on dekoratii vpõõ aste va

lik. 

Pargi taga kalmistu. kohal iile jõe me. ik kujund tud tam

e- ja lehisegru.ppidega. õisa wtas suunduvad Kuudalt. Kiv1-

1gal.ast ja eenusel äga pikad põhiliselt lehi 'te t alleed, 

on ka pärna- ja nulual.leesid. 

Kalmis~e maet d isikute hauaplaa idel l idub Uxküllide 

· ja Siversite vappe, raiutud graniitplaa ideaoc. Kabel on vaike, 

vertikaal.ne tellia · tu.s krohvimata seinte ga. j e. graniidist puh 

tel tabutud .. >lokkide t sokliga ning tugipiilari tega nurkadel . 

Hoonet katab vi:Ukatua, mille algpe kuju. hävi.n1.1u. Säilunu.d on 

osa1J.sel t aid 1 1 p:roflleerl. tud räästaka.rmia. Kab 11 kõrge 

po.rtaal on sü.varihvadega profileeri tud pale s ikuga, kaetud 

tjuu.dorkaarega. Kabelil on his ori aistlikus laadis ristu.vate 

öödega ja roselötidega kaunietatud uks. Kabel on eeeg h to

ritsietlikus stiilis pseudogoo i vormid ga ehitus. pärinedes 

ilme9lt XIX saj. lõpu.st või ajandivahetuaelt. 

Hirvepark on suur park.mets, .mille keskosas korra: äraaed 

tiigid saartega, Maanteepooleel äärel rida puudegru.ppidega 111-

gend&tud vaba. piirjoonega äljaku.id. Par 1 · i ad abal.t look

le ad ringteed ja ühendQsteed, peateed seejuures ääriststud 

tammede ga. ets park raj ti põhiosas 1791-1832. • ahendku.s, 

rajamist alustas on Si ver , kellele piistl ati parki obel1sk 
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tema nimega. Selle alus sä.ilu.nud metakonna hooVil. Tiigisaarel 

en pUst~ a ud kõrge aammast 13-st üksteisele asetatud eSkiki

viat. etaapa.rgi põhll11giks on looduslik põliemänn1k, mia ri

ka. tatud peamisel tamme ja vene nin eu.roop lehisega. See on 

Ee tie anim võõrpuu.lii.kid est .m.etaakul tuur, ..-anu sega UJ.e 15 0 

osta. Dendroloogias esinevad juba põhipargis e indatud liigid, 

kus domineerivad ekaoodid; balsami ja r eeri nul.g, mägivaher, 

dalekarlia kask, .m.äg1Ji'lä.nd, suurelehine pä.rn~ torld.-v kuusk, val 

e lepa lõh.islehine vorm, kUriil1 lehis, alge, hall. ja alpi 

seeder.mänd, ebatsuuga, suv..relehise pärna. lõhislehine vorm ja 

äga palJu dekoratiivpõõsaid. Metsapark on pil.ratu.d aiaga ja 

temas on euroopa hirved. 

Parkide seisund on hea, ~le.m.is toim.u't'ad taastamis- ja 

rekonstiueerimistööd. 

Kalaatatud viimati 1~77.a., pi~distatud 1961, 1964, 1975. 
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igala k/u, Vigala hai l (Vigal& kihelkond). 

on suur u.hekordne pu.i hoone, laka"t'11b dega hoone ots

tel. Hoone on kaetad õrge j laialt üle~latav te rääataste a 

iil atuaega, katt ka etern11t, milles mõned katuseaknad väi

este viilka ~ste all laka algustamiseks (2 kummalgi poolel). 

Hoone seinad on kaetud r htlaud oodriga. ad paiknevad eba-

üh laselt, on suured, 6-ruudulised ja itsaste piird laudadeg 

Ka usaakilad on pea ru.udu.kuju.lis d, 6 U.i.ke e rlluduga .. Hoone 

esi~aasaadis viidu.na kesktelj lt v sak 1 on võrdlemisi suur 

p~i palkon, mis kae u. lame u kelpkatuse a, katt~ pleltk. 

Selle sõresti.k~prusa d on seinapinnal, nend vahed on täidetud 

suurt Etkendega (ra ati.ku.e rombid) vi lau paneelideg , ala-

eer as esinet ~uu.rne ball~strcid matkiv motiiv. Kujundatud on 

ka sarikajalad j e. neid kand ad konaooljd. ei väike palkon 

on a unud k· hoone ta ukül.el täpselt eaik v staskU1jel, kuid 

sellest säilunud vaid lai trepiga. terrass- Iroo e on seega ek . 
lektilist laadi elenentidega ning ta pärineb kirjanduse and e 

1 81. • IJ:a kasutusel haigl korpusena ja väg h as eeisun-

d is. 

Xõr alllooneist on mä.rki.miavä· :ene pa.r is paikne leerihoone. 

sa on väike iihekordn tabuiiud palki est pllhta nurgaga villi

tud ehi tu.s, ktis o sviil samuti rõhtpalkidest. Hoonet katab 

1 aas tu.ka t te ga j taal t U.lelllatuvate räd.atas·tega viilkatus, 

mis sJ. sse langenud. Hoo e vähesed aknad p kne ad korrapär -

selt, on. pea ruu.dukuju.lised Ja 6-ru.lldu.lised, ääristatud laiade 

piird laudadega. iilu.s säilunud ka vanem raami tikug aken, 

16 r~~t~. Hoone eskel on mant lkors en. ~s 'V3ib pärineda 

XVIII-XIX saj endi t vahetu.sel t. 



P k o lcealuni •.. suu..ru.se ... j heatasemelisa vabaku.jundu.sliku 

1~ (.erin.s r.a. I' ecill on e s on a·1 z· e ·1 vUlj ak, piira d ring

ee gu, ta ·akü.ljul kõz· .e ki taas kaJ.daterrass Ja sl~ Jäd1vere 

jõe pcd ta ud. peegel. Park laieneb vabakujulise pllistuga piki 

jõe k llH.st. 1oone KOhal "'õele avar vaad'3, uu.liikidest dom.inee 

r:l d l f:ll .. , ku.u. k, pärn. Jõe kaldal o ka ~aar ja paju. Pargi 

seisund haa. 

Xlilastatud ja pildist t d 197o. a. 
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ll.O. Y.~QA.l\. mõis ( Schwengeln). Xõrval.mõia, kllu.lus Vana-Vigala 

mõisa j Ulll"d e • 

igula k/n, "Vab adus e n kollloos (Vigala kihelkond) • 
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