
• 

• 

.. 

7 

2. WE-Al;TSL mõis (l Cll-Allzen). Rü.U'tli 1Õis. 

Urvaste k/n, "Edasi u kol.hoos ( Urvaste kihelkond). 

Peahoone on häVinlld. ' ma k hal ka ~aegne ehitus, mille tõtta 

algscst ehitusest pole pr·ktiliaelt määrut vat säilunud. 

Kõrvalhooned ei ole seotud peahoonega otseeel t, vcid asuvad 

väljaspool parki või selle äärtel, ori;nteeritu~ pargi ees asu

vale m~«:tnteede ristile ning par i all as1vatele suurtele all ika-

tiikidele. Ioonei .... t nJ.les osa, e'st tiihtswnad on: 

on suurem übc.h. .rdne tellis d vil e one, mis kaetud 

la'"' stukat ega poolkelpkat~sctsa• Sellel jõulise profileeringuga 

ri.iästakarni~sid esi- ja t· gafansa d idel ~ a !,lOOl villu katva ka-

tu.sekol.mntlrga all. ad paikneva ü.htl:aste vahemikega, ei ole 

suured., on kuuert,_udulis:d. oon3 v.hel o t .· far::...,a· "'il lihtne km-

nin e palkon, mis kaasajal ümber e it tnc~. Hoone võib olla XIX 

s~· . Ip ole ehitus. 

(?) on väiksem krohvitud sollltc ~ telliskivihoone, 

illele lii e tud v~ik pui · osa s al piki·L ljel. I oonet katab 

lE.as ~~ukat'Gega poolkel pk· tuo, illel es;- .i a t~ g~assaadidel liht 

sLd tuulekastilaad scd eeuduvad rä.aatak' .. nl.isid. .Eüi to sa vood er

da ud rõhtlaudistusega. i ad vä.ikeoed, alg,..•el t kuueruudulised . 

Hoone võib pä:t·ined . XIX e j. : PvOlest. 

d! on väga stiilne barokne suure ja m .s~iiVn"3 h.>lliskiviehi tus, 

· a katu sein teat kõrG m S- .:1 ik, /u .ga poolkel) a~Gus. Hoone 

osifassa d rikkaliku.l t liir.;er..datud ss~ upilut· ..,t;;.. _ogu hoone kesk 

osa ujunda~ud kaarist~~s, mille tag iiguv ltt luna. Kaaristu 

lamedaid ja lLtiu kae..rsillus id kanna E..d ma siivsed madalad nelja

talmlised, tugeva ·e~. es~ · ico sDLlbad, milli te k· ttepla tidele 

·Loe tu. vad 'aarte kannad. K· ared kaunl.s ~~atud lukukivid ega. Sammas-
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te e ikiilgedel t tõusevad pjedestaal.idel t kl.mi räästani laial 

liseenid, mis ll.igendatud samba karniisig· ning ~aaris"tll; kohal 

ku.lgeVt.. ki sa vahevööga. l~oone keskosas 4 lca.arcvc, hoone äärtel 

oga kummulgi küljel 2 kaarpetikut. oeda võrdlemisi halvas seisun 

d is eh~ tu s võib lugeda I~l suj. II ~ool~ burokkstiilis ehi-

tu selts. 

~ on võrdle.ud si suur, kuid mHhajäetuo., nd s .. õttu VÕrdlemisi 

rü.üstatud ning metsisttmu.d. lõ ib mät.rG..~.>a stiililt vabakujundus

liklÄks parg:~..ks v bal-t kalgeva teedevõrguga., mi s ~gavud peavä:ra-

vast. Uoe o.r .. lao.ll.!Ltd ouur ... lieA , p h .. cü t ahu ~.ud nclj atahulistest 

g uni· tkvaadxi test, ku.sjuu.,..cs ploldd D üknevo laial soklil, 

tõu5tes Vclleldu.misi S•:turem j u väiksem kuni 2, 5 :D. kõrguaeni. 

S 1ba lõpetab l&me katteplaa+. Ssrnba plokkide nvxgad on faasitud 

P, :rbi puistu. ko u..m· i.:-. eet lt:lt)U.Udesl., V d av·.l t vaher ja pärn, 

esi.neb reljeefsemaid put,cleer _pe . Pexgi, mis , .. ~.sul) ltergclt . la.in-

j al ja lDskllVal reljeefj J., lõ" etab suw~ew allikatiikide süsteem. 

Pur~ist nJ.g:-vc.J le.tlt:_:.uuulleed., .w.illes .... pikem ula-cub üle oru Vana 

Killastatud viimati 1_69 •• , pildiatatud 1965. a. 
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