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T3. IDU 17.1Õis (Alt- oido a). Riiüt J. õis. 

Uusna lr/n, Gagarini nim .. äidis ovhoos-tehnikwn (Viljandi 
kihelkond ) • 

Peahoone on s u.r kahekor-dne kivihoone, omab õrdlemiei kõrg 

soklikorruse. Hoonet k·tab lame viilkatue (katteks plekk), mil 

lel eendu.voo. ja profileeri tud rää.:;rtakarniisid. a ots iil. on 

äär i t·= tud sawalacA ,e karniiaiga, kusjuures viiluaJ.u.ne karniis 

n l~n~~am~ profileerin ug&. ~oone keskteljal nii esi- kui ta

ge.i'&socadis ee.r1 vad 1 ult kcskrisnl.iidid (7 akna laiuselt). 

€ e kolmnur iilud kujundatud anru.ooeilisel t 0 tsv11J.udel • 

Kõigil nelj aJ. v·· .. ·lul on keskel ümn.raken, j aota.tud 4 ruuduks, 

amit d kroh ·ääri ega. Tur.;ev'"' t on rõhutatud kõikide fassaa

r .... ico seintepindade horioontaaJ.ne liigendatus: räästakarn11si 

all kul0 eb 1 t öö, korruste vehel taas tugevalt eendu ja 

l .... iu t p.r.·ofileeri tud ~lcllck~nii"', mille all samuti pro:t'ileeri-

ud röü, see 01:a kitsas. S klikorrus on eraldatud laia ning 

pr.:>i'ileeri tud v~l ekarniicigu, t"Oklikorrui:'C s inapi.nd on aga 

ru .... tecri u.d kot:,t. ul<:ltuses. Hoone akn d paiknev iihtl te vah 

d ..... gu, uL'ikOrru.se aknad on kõrgemad, U.lakori·usel vähe .mad3lam.a.d, 

kuid ~õik aknt~ on võrdle~~si kõr ed, kitsad, 6-ru.u.dulised. 

'Puuduv ... id ak ~·d ri ad es ~nend atud pctikakendega. õik aknad 

(v.u. sokli OJ:ru el) r~ i"t.ud krohviäärietega, kusj ures ääri-

s d on kende all Pilcenc'latu.d vahelcarniisideni, enue alused 

pinnrul lii endatud nelinurkseto lameda"te petikute·a. Esimest, 

J0hiko~rts~ rõhutavad peale kõreemate akende veel p Oiileeritud 

~ ru.·niisid Il.en,1e koh • uoklikorruse aknad asu.v ad põllikorruse 

w:c ega koh kuti, puuduvaid asendavad pet~kakn· • ' ad on 

ruud uku j u.lised, 8-ruu ul:l. ed. 

sifass o i keskel on pe~u s ees õrgel soklil Oselle oll 

o ruum) aV8r puitpc~'On l~~eda viilkatuse all, katteks plekk. 

.,;)elle räästad on lai lt iileulatu.vad, ääris atud u.urse räästa-

p1 tsiga. Palltoni k tua·t kann v d saledad Umarsambad, kusjuures 
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esikiilg on avatud, kUljed aga kl situd mi evärviliate r~utu

dega pao~dogooti teruvkaPreliste raamistustea ak·noega. Aken-

de all postide vahellihtsad pu.itponeelid. Palkonilt laskub 

suurejooneline l · repp, mis vahep estiga hurgneb kiilg dele 

ning vahepodestidega ~aas k· e kõrgp trepim&rsiga suundub eai-

ä.lj akuJ.e. Tr p o ääriatatud kõ.t' e te ki.virinn.;;. tist ga. Ka 

hoone ta a on ilmselt asu.nu mingi Pul.kon, miu aoendatud näot 

kinoaparaadiruumiga. Bu.wnid o.n hoones un:filaadsed. 

oonet saab l~geda hilisklassi is liku.ks ehi t;aseks, ilm

selt XI saj. keskelt. Ta on asu·tu 1 "ebnikum.ihoone a ning 

on rahuldavaa seisundis. 

_õr-vw hoor; id on su.urel arvul, kusjuures osa neist ansamblili-- -
selt eAotvc p ·ahoone u, ra:.:m·des es·.vti jaku ääri, osa aga funk 

oion:J.~llset •. r· hm&dc s k :1s s· sse ""idu teede ääres või pargi äär

tel. P J " '·oo.Jled on latv.slikul t rekon trueeri tud. Olulisem 

kahe or ne osa i 
' ·.. ~"' t.u.s tema kohal olel~s kor ge.m. oone 

on maakivist, millv kiv · ovabelised luid krohvitud pillnad kor 

rapäraselt üekoreeritud kiviKildudega. roonet k tab poolke~p-

katiJ.a ( at eks t=.:t ... rnii.,), 11 ... 1 ltdsd, oendu a~l ja siigaval t 

pro::t'ileeri tul .r~st .... - · a viilukarniisid, asi.r.te ed on seejuure 

poolviilude all krapi illd. • on.e sekkel ercldatud seinapinnast 

kitsa eimsiga. ksed o.t õi·g k<.t mõned ~~d esifassaadi 

on väg ki 1i &d pilud, pool viilus et a on "u.ttr seementclten . ik. 

n2d o. rae.m.i ud l ed · e 1 iade kro· i;Uiriste a, mis kan d 

telli.:> ele. ,.. iv ti on 19)8 • • sisse ebita ud, .millega al.gseid 

... vasiõ. riku ud. avinud on ku avara v~t1.aluse kc.:ndt::aambad elle 

rä;.·.st tal as "tiku. aJ.l noono e oi T'assaal i ke sko s. Ulualuse ette 

·too lai, ukivi e u s~lluta~ud tee, mis tõstetud ja ääris-

ta d kivimUUriga. ~e classitsistlik hoone võib algselt päri

ed XI saj. keskelt. 
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Laudt;ül oodustavad u.ure lloone tcrU11ll'lr crip rioor1 i'1t pärineva-

te t akiviel1i ~ teat, mis ü teise uh es onum. ti asetatud . 
täisnu.l'kade illl, mille a moodus·tuva.d majandu.sboovJ.d. Hoonete-

gru.~is domineeriv d kc 1 s n rgcti lii et d J.nudohoonc , lleet 

v em on pikk maakiviehltus, m1lle lõhutud mu· iviõe ahed 

l~iult krohvitud, av ä~ri t~tud ellistega. llocr.e~ katab 

1 Ul u.l.;~. ;uvfld ~··äatad, oa iaelt alle gle 

~k luu id viilk tuste all. 

l~actud .... auedu ka e • ..~.oo ii el o s- on ~öliste orterid. 

e 

n:.~D.ki icl~i .. ~, · illE~ mü.U:riu ~ott: d l:J.cmbi tud kiviplokki est, 

~v· d c.c:ri ::;t~.:t <.:. telli::; 1i gu. ...uu.red L:lcru.d Oll üb tle. s te Vahede ga, 

li. o ~il :t .... dl ~mis· r eto kc....:tega. Kõrge k<.....r on l..a hoone ot-

ille .kohal 

c.'"en kiir el~uju i..,e raami· tiku.ga. oone t 1: _,_ab iileu.l tuvate 

rtiäs astega Vi~ r~t S ko ci..ernii 1 • Lul::t.ul~~6 tte tõllseb 

pikk ramp, r::il.le küljed 1· otud zuur"'~e t klom it '"'akivideet. 

V 1em 1~ut võib pilline .... XIX saj. I vccr~dis· , uus XX aj. 

ul llscst. 

Tcliid (?) moodustavad väikeema hooneterübm", mis põhiosa koos 

nev·r kaheat pural eelhooneet, müüridega otstel suletud sie

hoovig . Hooned on krobvi tud k!.Vie .. 1 tu. red, mis k .... etud S-kivi-

k:... ..... 1.e g~ vii lk::. tv. oteg~.. Om,A · gse iln:e on ehi tu e ed .k· otan il.m-

selt juba kodnnlikul ·tü iim ereh:i.t 1 s"tegE· . 1f või •.. d pärineda 

XIX sa~. Il ooleat. 

o krohvi ud aek~Vihoone, mis algselt võis 

korra a ait-kuiva 1 vorme j~ iimistluet, kuid kaoa~j 1 tllatu 

likult ümber ehi atud . lles on tem laiad ja ~rofileeritud 

räästa- ja viilu.Karniisid, mis kõiges kordavad aida 
0 , ka 
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lea hiljuti kinni laotn_ , katu 

rgend tud viilkatu eks. 10one võib elg el t oll·> seega. al.daga 

ü.hee ne, ~~~inedes XIX ej. keskelt. 

on krohvitud tell's-1vihoone, n e oh a d 

"'u.e na.. Teda k ttev kht ~ Olll b l .... iu, iileu.J.atu-

v ·d rääs tai( • Igc..s t u • on kas · ~e ... , 

1·es u. te j petik.ute k .1al on kõrc.,e aare a s gment ja kitsas 

-.·".J:tt·:fro .. toon. ~clle km1d·: utatel"t kulgeb kogll ho et V"6ötav 

ida : ikuv '"td v· d ki t aa' -.rllud u.J.i ed akn 

l k~l b e~svöö nuraa all use~a l11ste t • 

• 

.. 1.;30 r; .... võ ib oone li lu s e ~ .~~ til · ka j u ee>· hi.o ·ori tsist-

~ iJ:ul:::. ehit 1 t;e.k. d iv alle sel • 

Puu.K.u. on pikk 8Zuurne pu.itehitus kõrg iilkatuse all . Sel-

leJ. on la stukate ja ü.leu.latuvud räästad, sa:rikajalad on ku-

da Ll • Kuj a1.ud ja kae ud ebislaudad ga on ka kata.st 

tugev gikä.pad räästa. all. ei· 

n d on aZU.t.trsed l&t sein& , kusjuures l' ttide d.luotsad terita· 

tud j~ kujunda~ud sik-sakiliselt. Hoone on ueega er~~ktilieee 

ln.adi 1."Ujund.atu.d ehi ... us, ilm=1elt viim· selt aaj andivahetllselt . 

Tööli tem · a o ..,.._- _.._.....,... ivihoone suurema mejandueboonete gru.i esi-

frond~ • 'eised ooned (laaaad) · er ehitatud, elamu suht li

sel· väh ..,e e ons trueerimise .·a ( v. a. lakakorru..,). Hoone on 

us laiEll t kro vi ud kiVidevahede ga. V'<.•d on üäriet 

tu talli ham' u a plokkide oone t katab tileulatuv ate 

ra •st te ja la viilku tu .• on kal:l·~ua lameda 

te k .... · ·sillaste a, raamid 10- ru.udu.lised. oon.e võ ·b . ärineda 

_Qölise majlt~ on ä ~ /äike krobvitu.d maakiviehi"us, mis k_e

ud ~aa .ukat ega v~ilk~ 'us~ga. Sellel külgfassaadide lihte 
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kalda l udkarnii sid. äike sed u on · • er ehitotud. Hoo-

... vo.:.b p ·· ~ine • s&j. II poolb k s 
I 

KU.i!!l (s llela.adseid on põllul v el mõni) on kivi tulpadega 

hitus, millede k:1dega. Tu.lb o.d on lao-

tud lõhu. tu aak1vides amara ee enat ku.s i v:i.devaheline 

lai krohvipind d o. eeri d .~ti i il.d deg oo t ka ab laas

tuku ~ega ja .. e lat.u ·te räe.s· ete kõr tus, t 

Vii tA.u on k ·e u ptts · ln dadega. • 1;u.a õi · ined a viima-

sel saa 

P e on keskmis4 eu w Tän w ilma jõe 

oru t·õ--·g 1 Cv.IUl nin see õ .. t· on ~a,,.e~i1;as tu.gava.ks domi-

ku.·un U.·"CgD ::baku.ju.lises stiilis 

e ivälj , tag ä "e rin!Y;Väljak ning ort uunus asetatud 

ot af ssaad ·1 amuti v;· .. u väljak. oone esi:f' esaali keskele 

on orienteeritud pikk all.eeg aia esõidutee ( ohtrad ja aa

red). Hoone taga äljekul suundub nurga all metsa uunas ea-

muti p , valdavalt tammedega puiestee, mis sunbub Kivistiku 

metsa, see parkmetsa, kust 1 ·a 11· id õrval p jl.l vaht-

raid, t 1. alj d ise peahoone juure on avarad, v ·d Uk-

sikpaudega v~btilt liigendatud. Väljakute ringteede vüliskUl

jel on puid tihedatas vabades grQpp d s, kus on saotud puid 

kontra teelt: kunsk-vaher, ta aher, pärn- aher-kask. soo 

t p.a ei o~ gi, v.a. r'Y-k ikult põõsaid (le ised, li~ ter, 

iio ic., hob • sotan). H· tüdu .kA leb lugeda par~ e as 

e. õid.u te d ·· · :iutdv enne rki auu.bwnist 

ii ·d, ühe~ kü.J.j el k vü a sUUl:' il j apu. ea, m 11 1 kõrg ~ 

oee 0 n linurkse-

,-t tel i~po tj eat, mille ahed täide td ~oolkaarekujulis e 
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vormikivi ega, iilalt • etu. tellistereaga. od võib ·· ineda 

viim·~s"'l!t saj andiV3hetusel t. 

Pargi seisr.md on hea, "'Oh ti on teda. lõhutud Piire e, 

älj akutc ja kuuridee.t- palju on puid vt.:.ljo. langen12d, muu osa 

võrdl mis h oldatud. 

~dlastatnd vi1mati l97l.a., 9ildistatud l969.a. 
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