
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 • 
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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- •• 
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