
55. TOOLAl A mõis ( olruna). Rü.ü.tlimõis. 

Alakül& k/n, "Rurrna" kolhoos (Räpina ·ihelkond) • 

. Pe 100~ on suureJr. ühekordne puithoone, millel Kõrge, prakti

liselt i eseisvat korrust moodustav kivist soklikorrue ning 

osaliselt väljaehitatud lakakorrus murdkelpkatuse all. Hoonet 

on K· asaegse e remontidaga ja juurdeehitustega moonutatud. 

Soklikor.!'us on alg elt 1. otud maakivist ning krohvitud. Sekli

korrus ttlatub mõlemis otsaf\.tssaadis ikendusonu välja ning on 

kaetud Uhepoolse kalde ,-. k-rge katusega, mis ul tu.b katuse

rää.s"'vani. See ka~~~u.sekuju võib olla ka hilise • Põhikorrus on 

vooderda ud pUntluud eLa, nii esi- ku.i tagafussaadides omab 

hoone keskteljel pealeehi.;use, mis lõik b läbi pmhi'orruse 

k.rniisi ing r.:tille teine kor us on s· al joone murdkatuse 

ehit,usosa muu u. .;ugev&l t eendu-

VLka keskJ.~is::liidilto. ~;e 1"1 joon-l c.<S b peul hituse kolmnu.rk-

vi:U , ille k us on o · Lo ~ • u , 1 t balldil, k .i.d risti põhi-

karp e k tu t.ha:rj t.- ...... oonet k ttev 1 urC:..k l~k .... iu.s omab laas u-

lau.a.karnii <i, .m s en du c:d tundu 7 :.1·· nin omavad 

p ofileerincu., or.~. jt:lt:,i d l t:Uilll eslõ.:.kest .• ..,' • e lõikeg~ on ka 
le 

pt= c1d1i .~sr;; vi:ilukEu·nJ i('i-, n· s Viilu · 11 ret · tl.Ci. Tag~f" asetadi 

k s rif.:·l :t i :i. ,.eine kO.t'.L'.l• ou l hendt.tu.d lah"t~ se roduna, mille 

Lmdr:tn..."latis. Välj ...,ehi tn.se nllrkadel on · :·lt_). h_,_ kvaaderlõikega 

attel"Udcdest. Hoone r-kn~d on suured, C-ruudulised, kõikide 

akende kohal aikneb ecndu.v horisontaulne imo. PooJviiludes 

o oto· f ... sca dides s·- ,~d aknad paaris<:3kenden ... , :Jeega 4-poolsed. 

Soklikorruse akn d on ruudukujulise,, algwelt olid tiheda ruu-

dus ikuga. 

Sec?:a on ehitus mõneti eb ··är&l , kL.1ssi~sistlik.ke stii-

licle. en e omuU ilm ~1 4IX s j. II poole lõ1u hoone. T~ on ka-

su usel elamuna ning h._.l vus seisundis. 
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Kõrvalwoned paiknevad võr lemisi hajali ja süsteomi tu.lt. 

_!! - v~ike m&akivist hoone. mille arhitektuuraed ehisdetailid 

~ tel:1 iHteot. Hoolle s .iuad krohvitud õhuke~o>e, ilmselt hili..,e 

päri vOlUg' krohv:t.ku tte f_.,U. fui tus katab laH· tuk 1ttega j • Jlllll'd

Sal'il:aga poolkelpka us. Ka lu.s om<4b külg:t'ascarulid el ja pool vi ilu 

-elbakolmnurg~ ell astmclise, osalt ka profileerilud tellis-

karniisi. 1oone nurki kl.unistavad telliste8t laotud laiod nur-

g .... lisec..1. id, esif'as<"~aa.di kujund .. :.Vc~ tclliste ... ,t laotud pac.ris-

pil·"'svrid .tto.hel pool pe'lu.st. Ka u.ltsed ja sknr;.d on äärisatud 

~euduva ~ellisäärise~a ning eenduva lukukiviga. ~lgselt on säi-

lu.nud peolviilu ruuaUi.{.Ujuline aken. millel 20 ruuduga aken. 

Hoone pec.tul(s tugevate pal.klengidegt~., n.ks laudiststud ruutkala

sa amustris voodriga. Hoone ell on kelder~ kuhu viib eeskoda 

hoone o vsal. 2rep.iruum1 tb ab Viil.k.ntus. Ioone võib lugeda 

kl ..... ssi tsis1.liku.k..s e .i tu..Jo1ts tõenüoliöel t veel XIX saj. ;:.tJ.gu est 

Lal!] on pikk ja massiivne maakiviehi tus, mille seinad omavad 

osalise õhukese krohvikatte. Aknad ja uksed on paigutatud esi

:t:ussaadis vahcldu.val t n:il.1.g .reeglipärase süsteemiga, kusjuures 

uKsed on silla ~d võrdlemisi kõrge kaurega tellissillustega. 

Uksi ääris·iiavad ja hoone nn.rki ilmestavad laiad liseenilaadselt 

kergelt eendatud pixulad. Koga ehitust katab laas ukattega õrge 

viilkt.. t..us, mille vi~lu pü.s tlaudadest. Ehitus võib pärineda 

X saj. lõpus"!. .• 

"clli-
!a~l-tõllaltllUr (?) - ·~ööliste clc.cu on pik.lt ü.h le frondile ehi-

taLuo. ho() te, nille iea os · pdrineb erl. '"' j ast, k: si 'letakse ka 

eraldi. Tull on maakivist ehituo, mille seinepind omab õhukese 

kr·)hvikLt.to või kivi deV.:theline krohv~_inna, kus V "'' ele kiilutud 

kivikilde. Hoone otsviil on laotud tellistest nin krohvitud. 

iia avanevad ka lekatubade ~ad. Hoonet kat b laasttü~a tega 

(osalt e erniid iga asend at ad) oolltelpkatus, millel pool viilu 
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kelbr; .. kol.m.r1Ul' a all ki 'tsr..s .s meli.ne ra..e.stakar.niis . .Hoone esi

fassaad on aget kogu ulatuses sügavalt taauda ud ning katuse

räästa toetav tugev rõhtpruss ·to tub tellietest ü.marse.m.mas

tele, mis krohvi ud. Sambad ei oma kapiteeli, vaid ainult ne

linurkf:le sokli. Säilunud on 4 aammast. Seo hoo.u.eosa pärineb 

~õonäoliselt XIX saj. Il poole lõpust. 

Järgnev tõllakuur (?) on hilisem, ehitatud lõhutud maa

kividest. Alakorrus on laiade uategu, tema kohal aga madal 

poolkorru~ nelinur!:sete akendega. Hoone J.aastu.kattega katus 

on siiski mvd<:•.lam talli kõrgeet katuseharjast. Omab lihtsa 

laudk"ruii~ i. Ehi tu e Võib pürineda XIX saj. lõpust. Selle hoo

neg& on lii etud lamu, nille sein~d on m· akividcst, avade 

kU.lt,efel j ktrniisin k .. sute~:u.d k;; tellis·L St::in~.oi.Imad kae

luc.: os..:lioclt õhuJ:ese pritskrohv'{ l .. <Jdsc k ..... ega. Roonet katab 

ka ""'õllokuurj P .• void j mc-'d lae n lJ.;,;rj t.t,;.s- pocJ.l:olpk-= tLls, katteks 

1' as+. ~attts omab ast.nw1 .... o telli~'karniiai, .m.ill es jõuline 

hfAm < BH5ir,e. Hooue Le2Jdeljcl on s~L ·._pind s u~-el pinnal ker

e,t-lt av d' vlld n:ing ~inn3 !')OigU." c....tud ll.KS on ;···'r'iStatud \l-äh& 

kahe kohrolkGte proportsioonidega pilnstriga j~ kroonitud sei

nap:in.nr.st een·llV'.l suu:rg kolmnu.t'kftont"'onic, 3. •. oo11d ak,nt;.d on 

kit" 'd, · u'id kõrg"d.! t-ru•1dUli;:;zd . Ko .. tstnad om;>7 d katusel 

profileeringuga karniise. Ehitus võib pärine a XIX saj. III 

veer:.ndist või so;j 1:mdi keskelt. 

1 elu el.' peahoone ju 'GS o:'l pooleldi maapealne, .Lae ~o.u.d 1 astu.

.h.a tega viilku"tu...;.~cga. Kvldri o"ts.; sai 1 o ... kuju.nJ.c..tud tellis

ze;ÜJ'Hu .. a, millele antud . seudobarokse volu.utviilu kujtl. Keldri 

_. lee; u.s"b on.HVad lameda kue..r:::.vu, viilus paiknev uks aga nende 

kohal omab nelinurkse ava selle kohal asetaeva tjuudorkaare

k juliso ehisfroHtooni a. Kelder võib olla ,. saj. alguse 

eklektiliae.., laadir: 9 li tu•::. 
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~ on. väiksem, on v~ a avd.J.~a lahendu• eg : oetudes ojale 

ja tlaistiigile, mis eral.duvad peahoone kõrv lhooneist. Puud 

ädri::r ... av<:~.d peahoonEJt til ed ul..e gruppidena otsafassaadidel t, 

neid pea. u..l .aCl.es. Hoone esi- j ta afassaadid on seevastu 

ma tikk 1. vatud. üle ~varate pu.udeta parO. tüjaJr..ute. arg1 

scisw1o. on hel , palju. 1·isustust, laudkuure ja po.rustatud 

puid. 

ülast, ud j pil<l i ti:l.tud 1968. a. 
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