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42. üütlimõis. 

ere äe /n, "Võit" sovhoos ( aetseliina kiheJkond) · • 

eahoone o huvinud. 196o.·. oli v~ 1 säilunud os suurema 

kahe ord e kivihoone varemeist. Selle ae·n fragmentidel olid 

j~l · ttv· d urgali~eenid, peaaegu ruudu.kujulised keskmise suuru 

segu aknacv:.d. Hoone ohitu .... · jdl"'v ja ilme 

· ei. Ehi tui.:Jc ase on hiljem tr s and ut d. 

oli raske teha järel 

Kõrvolll oned ::s v~d. huj ali riihmad6a, on eL.- ses hävinud. Üksi

kud a···lunu.d hooned en ulatuslikult ü.mbex. ehitatud. OlUlisemad: 

1öölistemaJt. (?) on suur krohvitu.d seintega tellisk1v1ehitus, 

mis oli algselt kaetud poolkelpkatusega, nüad laastukattega vi~ 

katusega. Hoone se~apindu liigendavad üksikud liseenid ning p 

poelviilu all lai vahevöö. ad on lameda kaarega kaaraknad, 

kusjuures neid raamivad lukukivi a lamedad krohviä.ärised. Akna

paar valgustab ka lakatubP. hoone ots tel. Ehi tu3 võib pärineda 

X saj. II poole keskelt. 

au on telliskivist õhu ese krohvil::attCGO. ehit· G, mida katab -
laastukatteg· viilkatu.s, o.;>eejt.!.urcs viilu aljcd .. ~caetud lauda-

deg • Akna j kseavc:.d olid alt;""el t c.;naloo~.> lised eelmise hoone-

· ( 1 i vid, ku , äärised). E...~i tu s ja .. s õib lugeda XIX saj. 

viima·-'t veer:..tnd it 

( iiri kõrts) on arvaLltu 1975.~. kuuln :td arhitekiuuri

mäles i ste nimistusse nin käeAolevas i.i.lev atec jäti.b käsi tlem ... t 

~ oosneb katest eraldiseJ.svast osast: par ist peahoone ü.m-

r j p gist koos astseliina lossi varemetega, Piusa jõe kää

rus. urgi es~ene osa ei ole s~ur, on valdavalt lehtpuupuistu 

(pärn, vaher) vabas planeeringus, mille olemust raske määrata, 
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una p •k on tugevalt kahju.s tud. .. ine osa on 
v t s ei is i li eo.r • .. :.ru.o 

p · jõkk ~ ~1 v· ~oolsa 1, ill ~j d iltult liitu.b 
Ul1;;1 j õe teisel pool u --: .. 1 _ · Pork on eo ud 
mone e.ku.u ulis t w a r eks, asub val. 1 u 1 relj eefil 

~s d u r tu d ! on r l t: a k-t , ärn-
vahcr jno .. I tuvt:.svii:Jist võib jü.reldada, et osa puid on loodus 

i mõ . • Parki _toentcerib 'õe õrgel V s skuldal paiknev lossi. 
vare, ku enamik vaateid T·t~ holhda lah ist na, v id järsule 

....crule jõeede kalla."tel is utatu grtt_ J.t.i mä imändi. Seega 
domi.n eri v v... e .ed m · s-cilrus, õisahoone ja all jõe orus 

aiknev park p 'kneva ·taga ihoidlik m tos Jwh ades reljeefsel 

m a tikul ja tee eristil. 

Küla,tatud vi· ati 1975.a., pildis'atu.d 196o. ja 1969 ...... 
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