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Puka 1r/n, :Pu. sovhoos ( an 0 aete kihelkond). 

eahoone on hävinud. oone oli keskmise u.urusega üh kordne · 

uithoone kõr e sok.li.korruae (kivist). oone oli kla aitaia 

likus s iilis hi us, poolkelpka us a, mill 1 profile r1 ud 

karni sid. paiknesid võrdse-te ahedega. Hoone kesktelje 

oli esitassaadie l in suur palkon, k·etud viilk tuaega, mil 

lee viilu väike am aken . Hoonel olid esit esaadi ehitusjoo

n l tiibadel väikesed pikenduaed, mis omasid astmikviil • Hoo

ne võis pärineda XIX saj. keskelt. 

lhooneig on uurel arvul, osa neist paikneb peahoonega 

ran 1 t seotud ensom li e, k "'j u.u.res u:;td olid peahoone t i1m

aelt mõn õrra an .mad, is tähendab, et i· ane pU.sti tati 

ansambli tuumiku vana. hoone kohane. Osa kõrval.hooneid paikneb 

ka t ede rist.mikel ja teede äärtel pargi kü.ljel. Säilunud on 

... ida a1gse i.lJne a ehitusi. Oluli emad on; 

etnike maja on väike krohvitud maakivihoone esiväljaku kül

jel pGre al ti val. Hoonet katab seinteat kõr e poolkelpkata 

kattek laast, al aed räästakarniisid on hävinud. uti on 

moonuta u.d enamik algseid aknaid. anad aknad on pea ru.udu.ku.ju. 

lised, väikesed j -ruudulised. ·amalaadne paikneb ka poolvii 

lua laka oaJ.e. Hoone võib pärineda VII!/ XI s • vahetusel t. 

~==~~~~~väljaku vastasküljel on samalaadne vähe suur m 

hoone. ema poolkclpltotu~e räänta..,tcl on külgfassaadides ja 

peolviilu kelbakolmnurga all säilunud pro ·13e ~tud karniis. 

.Ak."l .. tilgf'a s i e. p knaved korraptira 1 t kaka kummalg 

pool lt.eslt: eljel :>uvat ttst. On äilunud õn l · 1e, 6-ruudUli 

e raamis ik. o on iJ.m 1 el · e üheealine. 
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_il v· ' lj aku p e.::.~al küljel on s~ur j ss1ivaete proporte1oo-
n~dega Kroh i ud k~ ihoone, m~ kae~~d seintest kQn1 kak kord 

kõrgem poo~ {elpka uocga ( .kat·t ks oterni1 t), millel 1a1· d ja 

pro:filccri ·u Vtli urnl.i id külgf ss adides j· ool viilu. kelba,-

l.runur gu all. si.fossaadi k sk osas loi u.lualune, mUle ees 

•. elj · vag ka '~"istu. alle võ dlemiai kõre;e ksaxeg sillu.s e 

kun u k· avud masaiivsed ja tilrge>d nelj atahuliaed sumbad, mil

lel avade ~isekül edel on ro:fileeritu okl1simss ja lai, pro

file ri · ud tal.umivöö. Yii aed on seinapinda ·toetuv· kaarekanna 

all. Fassaadi välis innan on samma te pind liigend ata. Hoonel 
on otsafas aadis v .. ike ruuduku.ju.line altnaava, mis asetatud ma
dalale ja rellitatud. Selle kohal on poolviilu.s a a hilisem 

ki t · j väg kõrge teravkaareline aken, raamistik on väikeste 

ruudukujuliste ruu.tudega. oonet võib lugeda põhijoontea veel 

varaklassitsistliku.lls ja ta on eelmiste ehitustega samaeaJ.ine. 
Teravkaarelin .. clten võib pärineda XI saj. II poolest. 

Ta1l eelmise horu1e v· stas väljaku paremal küljel oli algselt 

tõenä li s 1 t amaa laa.Jis j sam ealine ~hi s, kuid on XIX saJ 

IV v ~;;randi j o alt ju. a ·i:L"lapäev 1 ula1iu.aliku.lt rekonstru.ee
ri u.d: k e'u.d viilka u.seg , osa seinu. krohvikattet maakiviet, 

·ellistest profileeritud räästakarniis jne. Om b kahe arkaadig~ 

k sr·i e l.U. u.l u. se i:les. Kuared on lama ad, oetuvad ühele liht-
'"1 nelj taluüi ele oambale. K ariatu o ab ltrohviäärise. 

·~all· t . e külj 1 ustavad väikese korrapäras 

hoonetertthma. lu.lis m nei t on: 

Uijn - pikk viiikatusega kae ud hoone, millel pUstlaudadega 

seinad asetatud maakivist laotud tu.gevate ümarate postide vahe
le. eed krohvitu.d. õrge laastukattega katQ omab Ul u.lat vaid 

räästaid. Hoone võib äx ed X arj. IV · erandist. 

edniku m j on äike ühekordne t lliskivihoone, mis k e d õhu 
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kes krohvikihi a.. oonet atab seintest kõrgem poolkelpka

tus, kut~eks laast, raastad Uleulatuvad. Aknad on väikesed, 

6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XIX ~&j. III veerandist. 

~'ööll.smaja on auma su.u.r, amas aterjalis ja kujund sega 

hoon kui eelmine, olles te kaasaegne. 

!t'ööliselamu. l®tade juures on pikk krohvimata telliskivihoone 

mis o ab keldri. Hoonet katab viilkatus, katteks laast ja 

Uleulatuvate rää taste ga. .Aknad on väikesed, i ts ad ja 6-ruu

dulioed, otsafassaadia esineb mõneti suuremaid, lameda kaar

sillusega kaetud aknaid. iilu on kitsas, kuid kõrge laka

aken, 8-xlli.lduline. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandis 

õrts 'artu maanteel on väga pikk Uhekordne krohvitud kivi

hoone, mis tänupäeval ehitatud kogu u ~u e elamuks. Hoonet 

kata la e uka tega poolkelpkatus, mi lel laialt üleulatuvad 

räästad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest • 

~õöl~selamu kõrtsi läheduses on väike krohvitud kivihoone kõr· 

ge soklikorruE;ega, osa lloonest lammutatu • ülejäänud kodanli

kui ajal mõneqõrra rekonstrueeritud. Hoonet k atab seintest 

kõrgem pool el ku.tue, katteks laast. ""ästak rniisid on liht

sad kitsad laudkarniisid külgfassaadidel ja. poolviilu kelba

kolmnurga all. \k:n..,.avad on väikesed, raemistik uus. oone võ11: 

algselt pär1neda XIX saj. I po leet. 

Pe:rk on ka.heo~al· 1e. Peahoone ees on pikk esiväljak, kus häs

ti vali u.d rü.hmades vabakujuliselt puid. älj ak ise regu.laarsE 

teed võr~1ga: ~eahoone keekteljele suuxill~b sirge kesktee, is 

vall. eja ja wue i e nur· e ees utub ringte ga piiratud 

väljaks. P~ ·pu~ ·u ä jal on seega XI saj. II poole kesk 1 

j· lõpul raja ud vabas leneerineus p~ gutueega var eemale 

barokse :va tud vi.Uj ul • älj akule suundub maant el pi ja 
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