
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-
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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 
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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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