
19. ( onzo 1). · ü. tlimõi.,H 

õniste ~ , õniste so hoos (Hergl kihelkond). · 

Peahoone on h"·v'inud, temas on säilu.nu.d v id osa sok.likorru. e 

õimsaist keldriru mis kaet~d rist- ja onnvõlvidega. 

Hoone oli suur, kah kordne ä ·a stiilne klassitsistlik kivi

ehit s, mis omas esif ssaadil suurejoonelise jooni orderi 

paarissammastega j kolmnurkviilu&ega laia portikuse ning 

samal·adse sammas eta keskrisaliidi hoone tagafassaadil. Ehi

tuct kat is lame kelpkatus. Ehitus pärinee XIX s ·.I poole 

keskelt, kuid tema keldritea võib leida v ema~d ehitusosi. 

õrvalhoone on mõieasüdamikus kõik hävinud, välja arvatud ~ 

väljasoool parki maantee ääres paiknev ehitus. Pargi piires 

asus .m.ajandashooneid arvukalt, osa neiot ääristaa kahelt kü.l

jclt a arat esiväljaku · peahoone e s. lende ilme ei ole määra

tav. 

Härj at _1 (?) on maa- ja telliskivist mü .. id ega suurem ehi tu. s, 

k e ud viilkatu. eg • O~a hoone maanteepoolset seinapinda lii

gendatud nelinurksete peti.ku. teg , mille älj ad es nelinurkaed 

akna vad. oonet, 1 a. kaasajal rekonstru.eeri d lau.daks, võib 

1 ge XIX saj. lõ.u või sajandivahetuse ehi uae·s. 

Par~ on suur, p "kneb kergelt l~inja~ reljeefil ning tema põhi

do · nandi moodustab regtl.leeri tava veetas d i ,a järv. Pargi 

planeering on stiililt vab alm.j ulin ning teo s-La tud kõrge taseme

liselt põhiosas pärinedes XIX saj. III veerandist. Peahoone ees 

mis a etse larocde.l. kõrgc.ndi.!rul, palknea avar piklik teedest 

liigend mata väljak, mida liigendasid üksikud lehtpuud. Tiheda 

istutuaviis~ga puistu ~ gas kõrv hoone·e joonel ja nende taga

käljel. Peahoone esifass·ad oli seega väljakule ava ud, ainult 
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hoone soklit kattis madal dekoratiivpõõsastik. Peahoone ta s

küljel paikneva, järvele laskuva väljaku telg asetses hoone . 
ke k ·elje uhtes nurga all, .vadea hoonele vaate järvele dia

gonaalil. Väli oli liigenda d keeruka vabakujulise 'eedevõr

guga nin r~.k:kalikult dekoratiivpõõsaetega. Järve k ldad olid 

palis atud z/3 kald joones õrghaJ.jastusega, mis järve taga 

läks üle looduslähed s tihedaka pargimetsako . Puud pargi 

põhiosas rQbm1ta~d kon rasteelt vormilt ja värvilt, mis t i n 

gis .rikkaJ.iku.lt okaspuude kasutamist (nu.lg, kuusk, lehis), kus 

ju.u.res tu.medam·d j"a vertikaalse.mad puud aset:...tud fooni loovas

se pargiossa. Lehtpuudest kasutatud pärni, vahtraid, tammi . 

Park on seo tud peale pargimetse1 ma" stikuga kolmel suunal kulge 

lie võimsa e ahepoo s ·e ~e- ja pärnaal-eedega maanteede 

äär\3 s, i aõisasiid e d omineeri vat asend t MLts·!;j õe oru veer ul 

v jali 1 ääral rõhut .v.d. 

Pargi e u d he~b, on ..1.u.n.kt iooni ta, risustatud ning 

ttunud loodusliku uuendusega. 

Külastatud viimati ~975.a., ildista d 1965 . ja l969.a . 
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