
48. (Lu.iate). Ktsrvalmõis, ku.u.lus Looelna mõisa 
ju.urde. 

Loodna Jr/n, Teent1ae kolhoos (Xullama kihel.kond). 

Peahoone n keskllise suuru.aeca Uhekordne pu.ithoone la.katu.ba-
... 

deca hoone otatel. Ehi ust .katab seinteat kõr em poolkelpka-

tu.s, .millel murdsarikas. i:atteks on plekk, ku.id eelmainitud 

sarikatUU.p ihjah al ele S-kivikattele. Omab lihtsaid, kuid 

tu evalt eendatud laudrää takarniise. Seinad on vooderdatud 

rõhtlaudadeca, poolViilud a a piistlaudade a, kusjuure Vii

ma te t~ritatud otsad kataTaä rõhtlaudu viilujoonel. Hoone vä 

hesed korrapäraselt aset tu.d aknad on vCSrdlemisi suured, 

tubade om d mõnevõrra vä~s ad. ~eineb ka kolmepoolsaid ja 

6-ru.udulisi aknaid, kahepoolseid on 4-ruuduliei. PoolYiilu ak 

n on liidetud kak ikakn d. ende piirdelau d on profile ri 

tud. Eai!a saadi keskel on väike pealeehitus kelpkatus all 

ü.hele toaJ.e. Pealeehituses kahel pool on 3 väikest epant

ak 1 t lak val u. amiael~s. 

oone ta akUlj el peaae keskteljal paikneb suur palkon, 

· illel katteks amu.ti poolkelpkatus. Viimane omab kiil fassaa

dides eenduvaid laudrhästakarniise, peolviilus on rääatas a a 

tu e lt üleu.latuv. Ver~ da on kolmalt kUljelt klaasitud suur

.,e akende a, · illel allos s ruu.dtlkujuliate raamide a, iil osas 

ro bik~ju.liste raamide a raamistikud. Ruumid hoones on põhi

osas an~ilaadsed. 

Hoonet võib lu a XIX saj. IV veerandi ehi tu seks, m.id 

on aj. al s s täienda·tud. a on kasutusel elamuna nin 

heas se sundis~ 

KQrv~hoon~ on vähesel arvul, hooned aikne d 'Yald a"'fal. t p 

1 äärtel. äilu.nuist oluliaemad on: 

Laudad moodus tavad 
, 

1ksema paekivist ehitusrühma, kus domine 

rib Uks pikk õhuke oa kr oh rika·ttega hoone. ! .m kõr e iilk -
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tus oma kit alt Uleula uvaid räästaid, k tteks eterni1t, ots-

Viilud kaetud pü.s"tlaudad$ • .Aknad on kaksikaknad kahest 

ruudu.kujulisest ja 4-rl.ladu.lised, paiknevad ühtlaste "t'ahed a. 

Sellele ilmalt XIX saj. II poole keskelt pärinevale ehitusele 
liituv teised tiibehi used korrapäraselt. 

•.r 1 (?) on väike krohvi tud paeki vihoone, mis kaettld viilka tu 
se a, katteks eterniit, räästad on illeul tu vad, viil kaetud 

püstl udade e.. Va.besed aknad on suured. r udukujulisad Ja 4-
ru.udu.lised ...... oone võib pärineda XIX saj. IV veerand1st. 

ehi põllul on suur kro.tlvitud paekiVihoone, milles ka kuivati. 

Viimane on rahehoone ilheks tiivalrs ja on rehes ki sam. Ehitus 

on kaetud kõr e kelpkatuse a, katteks laast, räästad on Uleu.la 
tuvad. Suured reheuksed on kaetud lamed te kaarte a. Ehi tu s 

võib pär:l.neda XIX saj. II poole k skel t. 

Pa;:"k on võrdlemisi suur, liitudes atljuval t metsapar a. Pla-
neeringalt vabakujuline nin heatasemelises teostuses. Ta on 

orienteeritud parki lähiva väikese oja loo etele, kus välja
kuid ja ~alusid. Peahoone ees avar, vebD piirjoone a väljak, 
hoone a e. ed. Puud ü.mbri tse ad ka kõrvalhooneid. Seeca on 
park kaheosaline: avar peahoone Umber nin tihedama, su.letuma 

iatutuaviisi a ojakese kallastel. Do~eerivad kodumaised 

kuusk, aa.ar, tamm ja vaher. Cn eksoota - euroopa lehis. Par 

seisund on holb, metsapark on muutun~d metsQks, a aküljel 

karjäärid. 

· KUl- atatud ja pildiatatud 1974. a. 




