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=~-.,;;.;;,;;=-..;..m.-.õ.-1.-.s ( L mj. 11). RiiU li.mõis. 

Laimj lr/n, Lai.mj la kolhoos (P'öide kiheJ.kond). 

Pe oone. 

Suurem ühekordne m 

S-kivi kattega ( o s t .. · 

..,a.rdkorru.s ga kivihoone, kaetUd 

s j ka "sinkplekiga) poolkelpkatu 

ga. Hoone e~gselt esifassaadil lii~endam ta, kaa aja2 taga 

ktil·· el ~inoaparaadi ruum juurdeehi tvs~na, kuid varem asus 

s madal katusega kaetud vb:.l;jaehitus. Ainult maneardko.rru 

omab et..ukse kohal hoone eoii'assaadi keskel äljaehi tu ' 

m·s krooni ud kol urkviilu.g. ogu hoone lellerdatu.d, rist-

7:..lv ja sJ.lindervölvl· ged ga. Põhiko r ae hoone pikiteljal 

e koridor, toad reeglipärase p g tusecu nin reaatatud 

selt . oone ~l~sseu1ad krohvitud, vundament, mis 

hoon otstel kõrge (l:eskosas nJ.i ees ui ka aga, pinnast 

tõs et ) er datu . u. ud kivi, t s kli::· rniisiga. Vunda.men 

tidelt kerkivad hoone nuxg· laotud puht t tabutud dolomiid 

plokkid st kvaad~i tega. as laadis lahendatud maneardkorru. 

e vulJ aehi tuse nur ud esii'assae1dil. 'sifL...ssaadi rä·· at ak 

iis lai nin L ~alil .. u vrofile rin& ga, cpi ud peaukse 

lw 1, kus ·a. ku vaid Tal vöö. 0 · lilud ~' riiästad ei ulatu 

U e nüüri, välja urv~~ul lc_bahol 

ikU p Ofileeri 0 U a ._.rl .... .:. • 1Lu 

urg all, kus sam.uti rik

eküljel elline karniis 

p udub. ansardko:r· s e p Cil.:i.sehi tise ja ol u.r iilu. profi

leeri 11d k niis m is te lil ul t u ud doloml.i t lokkidest, 

kolnmu.rk et viilu ~~l;j' hi rin , lm võrdlemisi suu-

red, 3 r udu a, uud uhu ~ kivi laa i st, vaid manaard · 

~ 1 ""ehi l.si tol es akn,iS - äärmised on ki s ad. Pe uks (pole · 
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algne) äärista tu.d pila tr i taga, mis omavad rikkalik~l t profi-. 
leeritud k piteele. Pil strid toetavad profileeritud karnii

sidega ehisfrontooni. 

Siseruumides säilunud üks mantelahi. aljudel ustal sise 

ruumides ja akendel s""ilun d suurepäraseid arokseid sepis

hingi ja detaile. anser korrusele ii v trepp omab lt:ena vara

klassitsistliku ~uitballustraadi, kus dekooris esineb ka lil

le o iive. 

Peatrepp su.urtest tahutu dolcmii"t_1lo1lddest, treppi 

ääristav d kaks suurt d lomiitlõvi, mi~ esinevad mitmes teis-

t s s j. I poole õisa ( õ dl misi kohmaka töötlusega 

figuu~id). ,..,t ..!CMOOlO esis ettesõitu on tõstetud, 

i1s o see · ·.ris tetu.d -ahel t ·)ool xi·vipar oetie;a, 

mis lõ)etatu madalata elj~ ahuliste samm~ tega. Viimaseid 

k_ooni 

kuul b k 

äikesed 1vik1ulid. Im~o ant e et esõida juarde 

a.trep· UW'lalt otse es·v··lj ule laskuv tahutud 

ki i.lokkidest re p, e äärist ad suurt~, profileeritud 

pl ;:;tatidega kaetud J.lGlj tahulised lct i tuJ.b d. 

Hoo et võib lue;eda stiilse · v akl s ~1 tr.-istlikuks ehi-

uaeks I s j. etus ... l t või gusest. Osa e!itust kasutu-

s 1 si esõlmena, osa külanü ~oeu a, osa hoonest 

( ~ akülj ru id) w~hjui ing sisse varise. s. Seega hoone 

e.Jikülj seisund üil el - · alb. 

õrvalhoo a. Palju, osa reeglirJlir ste gruppidena pargi 

··~· tel, osa kuu.g al, põldudel. Enamik säUunud hooneid tundu 

v 1 t mo onu. ta ud ko anli u.l Perioodil või kaasajal iimberehi tus 

wc tõ u raskelt m"äruta. Olulisemad on 

,!!! eluruumidega otsal. Suur kivihoone, kaetad kõrge poolkelp . 
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k taseg· (kaasajal l eastukattel), aida oolel väikesed kõrged 

aknaavad, eluruumide poolel la'ade krohvitud ehisraamidega 

kabepooleg·- 6-ruudulised aknad. Tuulekoda klaasi tud eklekti

lise-ilmelisc rõdun • Hoone nurgad kiviplokkidest kvaadritega 

Võib lu.ge a .. li s j. I veerandi ehi tuseks. Seisund hea. 

~ { '? ) ehi ta tu.d aJ. e s rahvamaj ak s, nUiid v il j aku.i v tiks. 

Süilunud nUl"'kadel ouu.ra._)äras töötlusega ki-liplokkidest kvaa.d 

ri to ga. 

Viinakööt. äilunad Vtii oa· su es kivihoonest ümberehita-

tud kuju.l, milles võib järeldada, et tege ist on X Sc;.j. 

1 !.)U )OOle 1 usega. ii uks d kui ka aknad kaecud kõrge e 

taga. ool hoonest v:n·isenlld undamentideni. 

suv J.ina. a l' · .ts.:ug s aj andushoovil. lea iiks 

üm re itat d kujul (viilka u e ern'it t eg , öödaköö id 

j o.) kuid võib järaldad , t algsel oli Kaks paralleelselt 

paigu atud Jikk: paeki ist laudahoonet. 

L ut (:) õisc:siid ami.kus k i 30 m põl~u.l. Vä.o·a pikk i i-

Loon~, kaetud unk avade a roo ttel kel.katu.sega. Võis olla 

e.1.me kaasaegse laud ak ümberehitamist ~L 

ark kah eo ealine, õlemad osad vä kes ed. Esimene osa väike 

vabaplaneeringuga puistu peahoone ees, mis raamib väikest d -

koratiivpõõ ast ga kujundatud esiväljakut. Kasutatud tradit

siooniliste lehtpuude örval kuuske, hobukastanit. Paehoone 

t ga oli algselt vaid äike ellisaed. 'eine pargiosa on regu

la rae pu. d raaga raamitud viljapuuaed üle mõisasüdamikku lä

biva majandustee. e ~~xgiosa ann b maastikusilme suurest 

Kiilastatud viimati 1974.a., pildietatud 1973 ja 
1974.a. 
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