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Tarvas tu k/n, n ambola" kolhoos (Tarvas tu k.ihelkond). 

Peahoon on keskmise suurusega Uhekordne puithoone, mis kaetud 

laastakattaga poolkelpkatuse a. Viimasel lihtsalt profileeri

tud puitkarniisid külgfassaadidel. Hoone seinad on vooderdatud 

laiade l'õhtlaudadega., nu.rgad kaetud pü.stsete nu.rgal.au.dadega. 

Madalal vundamendi! on 1' · veelau.d. Hoone aknad ei ole suured, 

on kitsad ja 6-ruudu.lised, ääristatud profileeritud piirdelau

dadega ning ü.lal t kaetud eenduva si.msiga, simss on ka aknalaua 

all. oone tagakü.ljel on k skteljel aeda su.unatu.d uksel säUu.

nud segmentaknana valgr.ui.k:. Ukse kohale on ehitatud kitsas pea

leehitus ü.he aknaga toale, mis kaetud viilkatu.sega. Selle hari 

ühtib põhihoone katu.seharjaga. Hoone ühel otsafassuadil on väi

ke lahtine palkon viilk use all, .mida toetavad paariti aseta

tud lihtsad neljatahu.lised puittu.lbad. K~tusele ulatub teiste 

hulgas ü.ks massiivne korstnapiip pro:fileerin . ga o ·tsakarniisil; 

Hoone võib pärineda XIX aj. algusest või I poole keskelt. 

Ta on kasu tu sel elamuna ning halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, kuid nad on seotu.d komp t eks 

rUhlnaks pargi äärel. Olulisemad on: 

Tö211ste muja - tall (?) - pikem ühekordne aakivihoone, mille 

laialt krohvitud kivid vahelised pinnad dekoreeritud kivikil

lustikuga. Hoonet katab katusekivikattega viilkatus, millel 

lait profileeritud puitkarniis. vad on raamitud kitsalt tel

listega, osa kae ud lameda kaare a sillustega. Elamu aknad on 

6-ruudulised, samasugused on ka talli lamedad, väikse ad aknad. 

Hoone võib pärineda XIX saj. IIi v ersndiat. 
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Laudad on kaks .masoiivset krohvimata maakivihoonet, millest 

üks lõhutud kiVidest. Hooned on kaetud UleUlatuvate räästas

tega poolkelpkatuste ga (katteks eterniit). Avad on osalt raami

tud kitsalt tellistega, noorema lauda p~l uksed on seejuures 

kõr e kaa:ravaga.. Ehi tused võivad pärineda: vanem - XIX saj. · 

III veerandist, noorem - VI veerandis·(;. Lautade juures veel 

väiksemaid maakivihooneid viilkatustega IX saj. lõpuveerand1st 

UUn on suur segaehitus, mil1e laiad kivitulbad laotud lõhu~d 

maakividest, vahed täidetud laiade plankudega. Ehitust katab 

üleulatuvate räästastega kelpkaus (katteks eterniit). Hoone 

võib pärineda XX saj. lõpust või sajandivahetuselt. 

Park ei ole suur, kuid põh1osas tiheda istutusviisiga vabakuju 

line pui~tu. Mõisa peahoone asub väikesel künkal, kõrvalhooned 

jalamil. Mõisasüdant läbib maantee vahetult hoone ees läbi 

pargi. Uuemas pargis on mõned al1eekatked vanast pargist4 Hoone 

taga on väike ehisaed, mis tihedalt puudega piiratud. Keset 

aeda on võimas põlistamm~ kuhu on suunatud tee hoone aiapool

aalt ukselt. Park lehtpundest, valitseb tamm, vaher. 

Kü.l.astatad viimati 1973.a., pildistatad 1966. ja l973.u. 




