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helkonn -Loonq/ Kadvel). RUütlimõis: 

Kihelkonna k/ n, " ommu.niot' kolhoos (Kihelkonna kihel 
kond). 

P13 oone sU.Ul'e.m ü.h ko:cdn.e i ihaone kõrge poolkelpkatusega · 

S-kivikat ga. o nc otst-1 lakato • L i, rikka profilee

ringu.g -~arniL:. oone esikti.lj el, .mu· al ee puudub. Otsakel-

I!' a .... 1 ~ "U.d b ~ ::cä~,;;) tas. Dsif'~ s· ad il p e tü:. s e koh väike 

olmnv. kv iil, deKoreeri ;ud egmen liJQ.Q~Gio~ ga. Utno.d suu.red ke.he 

poolega -ruudu.g~, peattk e õrva~ ust ääristaväd kaks ühe-

~oolega c:en • ed seintel r·ealipärase paigutusega, akna 

pu du isel ··idab tem"' ase Jetik. knaa ad kaettld l..~.meda, 

arja kivisillusega. To d anfilaads s sQsteemis. Katust 

ooniv d 3 ass ·1 s t uht· l taLltl d dolomiidiplaa idest 

i u.st 'seloomustavad välja_ e ud ~~akaaltlstatud ehi-

u anud. Hoonet õib lu.g~ja I s • e kl ssi tsistli-

uks ebi u. eks. asu. e;. aks osalt elamun·, os<.:..l m .... ha jäetud 

Kõr~hocneid omas arvukalt, millest · les riismed ja vunda

mendi semed.. vestataV3d on: 

Ait (?) -väike kiv'hoone p e is esiväljaktl kõrval, 

kaetud poolkelpkatuaega S-kivi kattel, välisseinad krahvi

tu • Seisund rahuldav, võib idada pe hoonega üheealiseks. 

Laudad moodustasid sisehoovig~ ruudu. Säilunud ümber

ehitatuna üksikud l~i~td. 

~ jake- vtii·e kivihoone kelpkutusega. Hoone üks 

i tu õenäoliselt XIX saj. 

II poolest. 
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-ark kaheosaline, põhijoontea vabakujunduslik. Põhiosa 

• eclloon ees väikse esi v;;lj a.ku i.imber, ptttld sulgevad ka 

peahoonet-esifassaadi ees tihe rida (algselt) lehtpuid. 

P ki suundub maanteel~ togafasoaadi uunal nurga all 

le tpuuallee. Esiväljakut ümbritsev park äheb vabaltUle 

suureks aiaks, kus v:·lj aarend atud tiikide süsteem. Ka vilja

puuaed on kujundatud vabaplan eringuga pargiks, kuigi hõre

daks pargiks, kus dekoratiivpuud paigutatud gruppidena. 

Tiigi süvendamisest kuhjatud küngas, millel pärnad s ring. 

R'in ringil üks saarem es~1ev tes s ·an artlõvidest, 

ahu ud iihes dolomii'tplokis t . Park ·- ies i metsistunud. 

Puistu koosneb v· d V81t saart st, vaL ratest, ärna.est. 

Mõisa esiväl,j o 

OhC:iS • 

· ärel t~'.his Il a . tuh. e.m. a. asula-

Kiil eta ud vii a i 1974. a . l'ildieta ud 197) . ja 

1974 . • 




