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Kanepi

~n.

)Karstem ois).

'ütlimõ is.

- anepi kolhoos ( runepi kihelko nd).

Peahoon e on hävi..."ln.d, s::iilunud
hoone oli keskmis e

s~uruoe

a

endiriis meist järeldub 5 et
liigenduma~a

Kõrval..h fLoneid on väga :n-vu.kal ~, neist os·

telliski viehitu s.
ord.lem. isi vähe ste

ümb rehi ustsga, osa

sii~ri ul~tusliku

mGis. Ei mood s ta r

.ei

lcdnjas , kohati jär

r·elj ee • Ol li:..omv.d 1" o on .. d on:

V~lltsej runa;j a ( '?) -

kordile hoone, mille

etel'l.Lii tk tte u

t muu etud, osa ka vare-

o saobleid , w.id a ei või ald a ka

suu ·e.m tell.istu s· , krohvim aiia sainteg a üheka lo.lr:atub e hoone olin .ol. bhi ... u.st katab

poo~kelp4utu.s,

I

illel kitsas räastas telliste st

lao Lu(l ki tsu astmelis e ka:r:·n:i i:::i&'-· selle ull. Karniis on pool-

viiluu e sl.l Jcrep' "et d. Hoone aknad on väikese d, kuid kõrged.
LakCl val ustarnise Ks

on pool.vii lus külgede l rombikt tjulised aknad ..

Kogu hoone on ko1ler<'l.:;; tud) "'ckkel maakivid est, kusju.u.r es sokkel
reljeef i tõtta ühel hoone otsal väga kõrGe, mõjub sokliko rruse-

.na. Hoone esifassa Bdi paremal tj.i val suurem väljaeh i tis, mis
Iuõju.b külgrise J.iid · na. Selle madal viilkc.t us ulatub põhikorp use
k· ·use tOOle kõr.....,u.set:t:i. Viilul

sawa põhikorp usega.

pärined a

nx

saj. Il

Viiluv~ljas
pOol~

ir.repitu d räästa- ja viilllka rniis
~aiu

äike Umarake n. Hoone võib

kwskeJ:c .

_J.audad moodusta va-d stture hooneter iihma, ku:::; dominee rivad 3 paral.-

leelsel t paiguta .. ud suur:t Ir•.rohvi .. u.d seinte ga maakivi st laudahoonet villkatu s ~e all. Lau.de.d kaasaja l u.latu.sl ikul t rekonstr uee

ritud. L(Au.tttde "tagakü ljel P'-".i.tmova.d hooned sulgeldid osa hoonete
vahelis i alasid hoovide ks.

ad võiv d präined a XIX saj. II poo-

lest, osalt ka sajandi lõ uvee!'an dist.
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on väike, kuid massiivsete proportsioonidega krobvilnata

maakividest seinteg , ku.s kivide vahel krohv dekoreeritud kiv1kildudega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, katteks laast.
Räästad laiad, Uleu.J.-- tuvad. Poolviilu.d lao ud tellistest, puhta vuugiga. Hoone esifassaadil külgseinad pikendatud

ellis-

test neljatalluliste ja ülaosal. karniisi.a sam.mastega, milledeJ.e
toetub avar uJ.ualune. Hoone Võib pärineda

nx

saj. II pooJ.e

keskeJ.t.
Kuivati on keskmise suurusega telliskivihoone, laotud puhta
vuugiga. Algne hoone kate poolkelpkatus, mis osa hoone tõstmisega kaaaaj al asendatud osalt viilkatu.sega ja kogu uJ. tuses
e erniidiga. Algsed avad (uksed, aknad) on tugevate sissemiiiiritud puitlengidega. Hoone võib Pärineda XIX saj. Il poole
keskelt või viimasest veerandist.
Töölis.~e

mai a lauda juures on väike telliskivihoone; seinad

puhta vuugiga, kaetud la stukattega

vii1k~tusega.

Aknad mitte

suured, 6-ruudulised. Osa hoonest lammutatud. Võib pärineda
XIX saj. lõpuveerandist.
öö li stemaja (?), mis ühe osana kuu.J.ub suurema majandushoone
(talli?) külge. Viimane on varemeis. El.amu. on väike tell.isteat,
krohvitud seintaga ehitus, mis kaetud S-kivik ttega pool.kelpkatusega. Sellel lih

e profileerimata laudräästakarniis . Ak-

nad pea ruudukujulised. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
Tööliselamu, mis koosneb elamust ja maj apid amisru.u.midest. Seinad lao ud tellistest ja lõhutud maak:ividest.

ajapidamisrau-

mide seinad olid algselt ilmselt tellisteet ja maakivist vahe-

•

postid ega, millede vahed täidetud hiljem puhta vuugiga laotud
tellistega. Hoonet katab S-kivikattega viilkatus, viilud rõhtlaudadest. Katuseräästad tor

lauaga viiladel ja külgfaseaadi-
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del tuulekastiga. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või sajan
di

ahetuselt.

Park on suur ning lahendusel t

var. Tema u.ksikud os

reljeefsel maastikul, laskudes ribadena
piirid on hajuvad. Kogu pl

k~i

laienev

ma&nteeni. Par i

eering on heas, väljapeetud vabu-

kujulisas stiilis, kus peahoone esiküljel on tihedaroa istutusviisiga pargiosa väikese esiväljakuga, peahoone tagaküljel vaid
ki. taas pargirib • Pargi. ülejäävad osad jäävad kahele poole

peahoonet, jättes hoone esifassaadi avara vaatega maastikku
avatuks. Pargi perifeerses osas reljeefil suuri, tihedaid tamme

•

gruppe. Selle domineeriva liigi kõrval ka eksoote: lehist, mitmeid dekoratiivpõõsaid.

aenteelt kulgeb mõisasüdamiku suun s

pargi äärel orus kahe poolne lehtpau (vaher jt.) al.lee. Puudegruppe ka majandushoonete vahel.
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