
42. ..;...:::::.::...;;;..;;;;.:::;;;;.;..::;.;..~,;;;;";;. ( Al t-:Bor.n u sen) • Rüü. tlimõ i s • 

Hallis k/n, elliste sovhoos ( alliste kihelkond). 

eahoone on hävinud, e as~ on äilunud r1ismed, millest veran
dat k sutati 1968.a. veel ümberehitatud kujul elamuks. Säilu

nud varemeis selgub, et hoone oli keSkmise suurusega ühekord-
n telliskivihoone puhta vuugiga, mille siseküljel oli anem 

puitsein. Hoone keskel on sellest hoonest säilunud maakividest 

l otud mantel orsten, mille kooniline ülaosa oli ellistest. 

Hoone seinapillnad on rikkalikul~ ll.igend atud. Kõrgel aoklil on 

lai profileeri ud simss, millel tõusevad akendevahelised paa

rispila trid. renae baasid on nurgeti a eta ud tellistest. Rääs

takarniis on lai, profile ri ud ning omab hammaslõike. S a 
kord avad pilastri te kapi teelid. ääa akarniisi all kulgeb ki t-

s as profileeritud vöö, mis ületab k pilastrite pindu. Kivisei

n· taGa on näha veel vana palkhoone profileeritud pui karniis 

fragmente. Hoone aknad on suure , kaetud lamedate kaartega, 

E-ruudulised. Sokliakn· omavad samuti lamedaid kaari. Hoone 

esiküljel on uur puit veranda, mille üleservas seinad kae ud 

e ispi siga. Verandat katab lame Viilk-tus üleulatuvate räästas
tega, mill hari krepitud ja tõstetud. ~ee osa samuti kaetud 
viilkatuaeg • . ... ataste ü.la.serv on kae ud a.Zuurse ehispitsiga. 

Viilus on suur ümaraken kiirtekujulise ra · stikuga, kusjuures 

aken on ··äris atud (oa t klaa ka. al ) aZu.urse pui tehisp1 -

siga. V randa akn on oonutatud. 

~eega võib peahoOl e lugeda III saj. II poole puitehiti

seks, mis on XI saj. II pool. õptü ü...mb1,i s ud histori tsist

l.iku kivivoodrig ja varustatud samas stiil.is rikkalikult orna

menteeri ud pui tveranda a. 

Kõrvalhooneid on keskmisel arvul, ne:...d paiknevad võrdlemisi haj a

li, enamik varemeis • .Ansamblit ei moodusta. Olulisemad on: 



1/.o 
Kuivati-elam ee suurusega krohvim~ · m i i- ja tel-

li i i ""ü.ridega, vii el os- s. oone k t::4 sein es 

kõrgem poolk 1 katus, katteke S-kivi. KUlgfassaadides ja·pool

viilu kelbakolmnur a all on lai puidust profileeritud karniis, 

mis peolviilu all epi ud. o e ots ass~~di .1 kolme ar kaa-

diga kaeristu, milla kõrged krared l~o~ud ell"stest, kaarte

karu a. toet·v d lihtsa ele neljutahulistele m~d.W.atele sammas-

tele. hoone nu.r ad on laotud tellistest hambuvate plokkidena. 

ool viilus oleyhken, e u ti elan u akn cd on väi \.e oed, 6-ruuduli-

Qeu. I o õi :.:rin 'a XI.A. j . I J:' oo le lo p st või saj undi 

ke kel·. 

Jt on m ivist krolrvi ata ehi us, .mida. -kivikattcga 

poolkelpk~ Uo. el. ol on lri k u lau~ku oone keskosas 

on · 4-;l* lai ulualu.ne, mille äd.s ast kann .... vad kaks kabeksa

tahu iot lroh itud sc mast, millel äl 1 k pite 1 puudub, on vaid 

kitsa.... öö. s e uu ustr~s laudistuse a. 

Hoone võib pärineda eelmise ehituse a samust perioodist. 

=~--.-al=l (?) 0.1 suur kr oh imata, lõ ud .W.ä.akivides ehi us, 

millel avade külged-el, karniisis ja nurkadel kasutatud tellist, 

viimasel ha.muuvate plokkidena. Hoone oli kaetud väga kõrge viil

katu eg(;l., ille all oli kõi·ge lakaru. • .1: ü.ü~ <;4-senda ud 1 eda 

eternii k<;ttus ga. äästa..ltar.niisid on kitsad, ,..t elised. Sama 

viilus, k s · g iil i p lõ et d kol liid viiJ. torni

keuega. N e d nelj u.tahulised tornikeaed on petiku ega liigend a

tud pindadega, keskmine torn teistest kõ gem. Tornikeste ülaäär 

04 karniisigu, mis nu.kadel tub ken ol·l~st~le. rni ste 

all on viilu kaks eendu.v(;l.te äär1stega sõõrpetikut. de all 

omoko d a väga su.u.r 1 ks · ted äär i st vad lakaaknoo.. Aknad 

(nagu. ka allpool teised hoone aknad j uksed) on ääriststud 

eenduvate telli ääristega, ülal kaetud lameda kaarega sillusega. 

Selle kohal kaarfrontoon, millel alla murtud ääred. See histo-
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ritsistlikus stiilis hoone võib pärineda XI 

d i st. 

a ·• IV veeran-

ehi - suur ja erakordselt lai krohvimat!.. maakivihoone, .mis

tõttu tal on ka vägr cõr e viilka tu s. Sellel külgfassaadides 

lilli. sud 1 '"' U karniisid, ot vi iludes on kotu. ~ää • sei:a, ga tasa. 

atust k ab laast. Al sed uksed on ääriatat~d osaliselt el-

li stega, ·lliste~t on k· avade kõrged kaarsillused. Uus sel-

line uks asu rele o safa saadia väga kõrge viila all. Hoone 

ühel tiival on vä ke juurdeehitus (hilisem) kütteruumile kroh-

vima+~ maakividest ja iilkatuse all. orsten asub aga rahe

hoone ~tus s. ee on sale, nelinurkne telliskivikorsten. oone 

võib pärineda XIX aj. keskelt. 

riil;..)~d .1 t raamivad ti-

hed· · i~ u~usvi =i~ puudcrühmu. h. ti ~~~i u 

0 v ud ··11, kust va e 

lcaugel maastjk.ku .. le II lis e ürgoru . ::r i ku 'undust on kaas-

tjal :ras e mää.ralia, se tu on ari tu juurviljaaedadeks või 

on jäütmaa. Ka puistu on tõui 1 ju .. , ·a ud, park on hääbuv. 

On riismetena ek ootc: lehiseid, torkav t kuuSkc, Uksikud see

der.männ~1. 

Külastatud ja pil ista ud 19 8. a . 




