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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., 
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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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