
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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