
Ihamuru k/n, V. Sassi niin. sovhoos (Kambja kihelkond). 

Peahoone on säilunud ainult osaliselt. Alles on uu.em, kahekord

ne tiibehitus, mis ehitatud risti vanale hoonele vas~e otsa

fassaadile. Uus tiibehi us on puidust, krobvi tud ning kaetud 

plekk-kattega viilka usega. Katuse räästas üleulatuv, sarika

jalad kujundatud. Kolmnurkviilud kujundatud vabvärki imiteeri

valt, mille prusside vahed krohvi ud. Hoone suured, reeglipära

selt paiguta ud aknad on 6-ruudulised, ääriata ud Ulal ja kül e

del t piirdelaudadega, mis al.losaa pikend a ud. e ise korruse ake-n 

de ülaosa kujunda ·ud kõrge kaarega avaga, mis paigutatud krohvi-

ud seinapinnast eenduvaase pu.itpinda. Nende akende Ulaäär lõpe

tatud karniisiga. Otsviiludes on väikeaed nelinurkaed paaris

aknad lauapealse valgu.stamiseks. Kirjelda ud uus ehitusosa on 

lahendatud seega historit•istlikus stiilis, pärineb tõenäoliselt 

XX saj. algusest, on halvas seisukorras, osaliselt kasutatav 

kor eri tena. 

Vana peahoone oli keskmise suurusega ühekordne puitehi us, 

millest sä111nud jälg uue ehituse seinal. 

Kõrvalhooned asuvad võrdlemisi hajali gruppides lainjal maasti

kul suure ringina pargi ümbruses. Olulisemad on: 

Ait(?) - maakividest ja tellistest laotud müüride a krohvitud -
seintaga ehitus, mis enamuses sisse langenud, osa kaetud uue 

poolkelpkatusega. Hoone otsafa~saadid on sarnased, kujunda ud 

kõrge teravkaarelise petikuga, milles omakorda nelinurkpetik. 

Viimases paikneb väike nelinurkne aken ja uks. Petiku külgedel 

on kahel pool pilastripaar, mis toetuvad kõrgele soklile. Ka 

hoone kUlgfassaadidel on nurkade juures samalaadaed pilastrid. 

Ka usekarniisid ei ole säilinud. lloone on seega historitsistli-
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kus stiilis ilmekas ehitas tõenäoliselt XIX saj. II poole keskel 

Laudud moodustavad naljalt küljelt hooneata ud suletud sisehoo-

viga nelinarga. Hooned on akivist osalt krohvimata, osalt aga 

õhukese krohv1katte a seintega ehitused, milles aknad ääriata

tud osalt lamedate krohviääristega. Hooned on kaetud laaatukat

tega katustega. Kompleks pärineb XIX saj. II poolest. 

Tall on eraldiseisev pikk maakivihoone, mille seinad krohvitud. 

Aknad müüris on ruudukujulised, 4-ruudulised. Hoonet katab uus 

• eterniitkattega viilkatns. Ehitus on tõenäoliselt püstitatud 

XIX saj. I poole lõpul. 

Sepikoda(?) on maakivis·t väiksem krohvi.m.-t ehi us, kus asu

tatud rikkalikult tellist avade, petiku e, karniiside ja nurga

tornide kujundamiseks. Viimased suvad flankeeruvalt kõigil nur

k del, on kuuanurkse põhiplaaniga; vormitellistest laotud rikka

likult profileeritud sokliga. Tornide igas tahus on kitsad pilu

aknad. ornide kiivrid, nagu ka algne hoone k~tus ei ole säili

nud, see asendatud lihtsa eterniitkattega viilkatusega. ogu 

hoonet piirab rääs akarniisi ja otsviilude all lai pro:fileeri

tud nin liigendatud pindadega vöö, .mis kujund· b ka nurgatorni

de karniise. Aknad on igas :fassaadis 3-a..lcnaJ.ise gt"Upin.a või neid 

asendavate petikutena, kusjuures aknaid raamivad eenduvad tel

lisäärised, aknad omav d kõrgeid kaari. Otsviiludes on aga sama

laadaalt ääristatud ümarakr1ad. Seega on hoone historitsistlikus 

stiilis ehi Qs, pärinedes tõenäoliselt XIX s~. lõpuveerandist. 

Valitsejamaja on suurem maakivist ehitus, kus avaküljed ja 

hoone nurgad ääristatud hambavalt tellistega. Osa ~assaade kroh

vitad. Ehitust ki:ltab laastukattega poolkelpkatus, millel pool

viilu kelbakolmnurga all ja külgfassaadidel t gasihoidliku pro

~ileeringulfa tellisk' niis vormikividest. Algsed akn.:.d on ki t

ead, E -ruudu.lised. roone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 



• 
- 3 -

Sellele hoonele analoogseid väiksemaid m·akivist eluhoo

neid on ajandushoonete vahel mitmeid, enamuses aga sisse lange 

nud katusteg, ..... või ainult liliiü.rivare.metena säilunu.d. ' õenäolisel t 

X saj. III-IV veer ndi ehitused. 

ehi (?) on su~em ehi us, mille lõhu ud maakivides kõrgel 

oklil paiknevad .maa- ja telliskivist vahesambad ning n näe 

v ele täidetud põletamat savi ellistest täite a seinad. oone 

k tab kõr@B laastukattega Viilkatus, mille otsaviilud ehitatud 

püstlauclades • Hoone pärineb ilmselt veel XIX saj. lõpust. 

Park on väike, hajuv väheste puudegruppidaga liigendatud maas

·ikus . eahoonet on ümbritaenud suurem ehis ed, tema ees on asu

nud v··ike puud ta e~ivälj k. Puid v d aia ja sissesõidutee 

~ürtel. ed .mah jäetud üeisundis, d koratiivpõõsad metsistQnud. 

Xülöstauud ja pildiatatud l968.a. 
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