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Uusna k/ , Gagarini nim. äidissovhoos ( iljandi k1h lkond). 

Peahoone on keskmise suur~sega ühekordne . ithoone Pealeehita
sega hoone keskosas ning osaliselt väljaehitatud lakakorrusega. 
Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), millel üleulatu
vad räästad. Pealeehitusel on viilkatus, mille põhihoonega ri -
t1 asuv katusehari on Uhel kõrgusel. se· a on vooderdatud laia 

de voodrilaudadega. Aknad paiknevad ebaühtlaste vahedega, see
juures aknad on võrdlemisi suured põhikorrusel, pealeehitusel 
( 3 akna laiune) väiksemad. aamistik on 6-ru.uduline, aknal pii
ratud kitsaste piird laudadega. Pealeehituse viilus on ki1rte
kujuli e raamistusega ümaraken. On ka kaasajal ümberehitatuid 
aknaid. Hilised on ka mõned katus aknad ühepoolse kaldega ka
tuste all. Hoone esifassaadi keskteljal on suur eklektilises 
laadis ehita~ud palkon viilka ·u.se all. Viimasel laialt üleula
tuvad räästad. Palkon on ehita~d sõrestikehitisena, kus prussi
de vahed täidetud akendega või lau.dtahvlitega, prusse seejuures 
katma a. Akn d on tihed , erisuuru.ses nelinurkse ruud ustikuga. 

end all prussid moodustavad diagonaale. Sissepääsud hoonesse 
on eel otaai'assaadides, kus aste ees v .. ikesed eeskojod, millel 
samu.ti klaasi ·ud akn id, mis m.een1.1 avad Palkonit. oone ta a-

:fas u s paiknenud p al on tundma tas i ü.mber ehi ta tud. Ru.u.mid 

hoones n filaadsed. Os ta est on kellerdatud. 

oone VÕib lugeda X saj. I poole ~õpu. ehituse s, mida 
saj d i lõpul eklektilist laadi paJ.koni t ja pealeehi aste gu 
täiencl.. ... tud. oo es u..,u;c;.d <:.4 mi:tlistr iivruu.mid, hoone on heas 

KQ_:;:valhooneid omas mõis suurel arvul, kuid nad on enamuses kas 
kodanlikul perioodil või kaasajal ula tuslikult Umber ehitatud. 

Olulisemad on: 
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Ait on pikk krohvitud m akivihoone, mille krohvipinnad manki--
Vide põs d. krahv dekoreeritud kivikildudega. Hoone katus pole 

säilunud, talle on peale ehitatud teine korrus. Algsed avad 

om· vad lamedaid krohviäüriseid. Hoone võib pärineda peahoonega 

samast ahi ·tusperioodist. 

Laudad paiknesid mõisasädant läbiva maantee vastasküljel n1ng 

moodustasid kivimü.ü.riga piira 'ud suletud hoovi. Kaasajal ü.mber 

ehi "tcttud. Al" e i.l.rne on säilitanud iiks m<;~jandushoone: see on 

krohvitud maakiviehi us, mille seinad viimistletud analoogili

selt uidale. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks etorniit), 

millel üleulatuv d räästad. Hoanel alles otsafassaadis algseid 

aknaid. Need on tugevate pruse-lengidega, mis krohvimata. Aken 

on lai, kolme poolega ja 18-ruuduli.ne. ~ i tus Võib pärineda I 

JJX saj. I poole lõpust või se.jandi keskelt • 

.Aedniku.m ja on väike puithoone, mis kaetu.d poolkelpkatusega 

(katteks etern11t), rä~stad on üleulatuvad. Seinad on vooder

datud püstlaudadega, poolviilud rõht alt. AknBd ei ole saured, 

on 6-ruudulised ja laiade pi:rdelaud ad ega. Hoone võib pärineda 

XIX su·. II pool e ke skolt. 

test kõrgema poolKelpKatu.sege (k· ·tteks eterniit), räästad on 

üleu.la tuv ad. Hoo"'1e aknad on ka.asaj t~~ mo onu t<:~ ud, eamuti sein-

e kate(' P-plaat), kuid ahitu või ärineda peahoonega aa-

m st ojast. 

Kelder-~lamu on väike ehi us reljeefwol rinn ul. Sokkel on 

kõ.rgcks kcldriks, lao·~uc1 1crohvi.m;;~.t .... m ..... kividest, avad äärista

~ud tullistega, aksed kõrge kaaregu sillustega. Elamuosa on 

kelclrl peal puidust ning kaetud viilkatusega, millel laialt 

üleula~uvad rä .. stad. Sein:~d on vooderda 'ud sokliot kuni akna-

luudar..leni .P.iis'!ivoodriga, kõ~, emal horisontaulsel t. Aknad on 
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keskmise suurusega, 6-ruudulised ja laiade piirdelaadadega. 

Hoone võib pärineda XI s~j. lõpuvecrandist. 
. 

Rehi on suur ja massiivsete proportsioonidega maakivihoone, 

mille krohvikattest ulatuvad välja kivide põsed. Hoonet katab 

seintest kõrgem. poolkelpkatus {katteks eterniit), millel kit

sad, üleulatuvad räastad ja püstlaadadest poolviilud. Hoone 

avzd on ääristatud laiade, lamedate "Ohviääriste a, uksed 

poolkõrgete kaaravadegu. 

või III veerandiat. 

tus võib pärineda XIX saj. keskelt 

Park on keskmise ( 6 ha) suurusega, paikneb maantee ja järsu 

orunõlva vahemikus, olles ise samuti tugevalt liigendatud külg

orgudega. Tasasamal plt:.tool paikneb peahoone ringteega piiratud 

eesVälj akuga, mis liigendatud Väheste puu.dega ja põõsarühmadega 

Ringtee ta~e on haljaetatud tiheda istutusviisiga puistuga, 

mis pargi äärealadel ja lõhandikes pigem parkmetsail.melised. 

Pealoone taga paikneb aga väike reg~laarses stiilis väljakahte 

tasapinda viidud platool, klls teedevõrk ei ole säiJ.unud, kiiJ.l 

a · mõnd pügatavate elQpaude read (enamikus noored~ ilmselt 

vana aia rekanstrQktsioon). Seega võib üldlahcndllselt vabakuju

list pcrk1 lugeda keskosas segastiilseks. Liigi11selt on kodu-

m--iste leht- ja okaspU.tl.de kõrv el eltsoo vident lehiseid, siberi 

nulea, hiin~ paplit. Puud o~ gruppidee kcntrastselt (kask-tumm, 

tomm-vaheb, kt\Sk-kuusk-nu.lg) või V""· et and atul t (kased ja tammed, 

kuse d ja lehised). 

Pargi seisund on ke~kosas hea, perifeerne osa aga tuge

vslt metsistunu.d. 

Külastatud ja pildistatud 1971.a. 
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