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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. 
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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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