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Polli ~n, Polli sebaas (P atn kihelkond). 

Peahoone on keskmise suuruse a ahekordne kivihoone lakatubadega 

hoone o~s al. Hoonet kutab aintest kuni 2 kord ~ kõr em pool

kelpkatus, ka eks S-kivi. äästakarniisid on pro~ileeritud 

külgfassaadi el, poelviilus n kitsad laudkarniisid.. r oone ak

n ei ole suured, on kae u.d lameda kaa.rega, on 6-l.·audulisee. 

Eeifassa il an kahelpool kesk eljel suva pe st 2 võf~aete 

vahede akent, tagaküljel on aknad rühmitatud kahekaupa, kokku 

3 aknap ori. ool iilu. akn p ari äärista:vad väikesed ruudukuja

liae ja 4- uudulise<i lakaaknad. 

lioon peallka on kahepool g , kuid v rdlemisi ki t as, kl s

sitsistlike otiividega ku.'und· Q ahveldis ga uks, mille la-

eda kuar ga ava ü.laos s on Kõ kol.meru.u. Liline valgmik .. Tah-

eldi on · uota"tu k Joks pi.nnuks, rnillest madalam. alllliline tah

vel kaetu~ kitsa profilee i ud karniisiga, ülemin kõrge ahvel 

o a p:z:·o i eeri ·u.d li~s te j on ü.l l oamu ti tu.o. kar.n.iisiga, 

siin s e vaid laiem, omab hammaslõike ja toe ub konsoolidcle. 

Ukse es on väike lahtine p&lkon, mille madalat viilkatust kan

na ad 1 · sad pu.i ttu.lbad tugikäppa ega~ tu.lpade vah 1 all laud

r~a is. Palkonilt laskub väljakule ki sas trepp. 10one o s -

:fassaadi e va.ne keskteljal kits· a s, .millel iilal suur ruudu

kujuline valgmik, 4-ru.udulin • oone all kelder, katusel alles 

ü.ks algne massiivn~ orstnapiip. Toad on an:filaadsed. 

Hoone on väljapeetud proportsioonidega klassitsistlikus 

stiilis ehi us, ilmsel · XIX s ·. II poole lõpust õi eaj~1di 

keskelt. ~ooaet kasutatakse udmiiL.ruumidekst ta on h a seisun

dis. 

Kõrvalhooneid a.rvu.kal t, oaa neist asub peahoone eeivälj aku äär

tel, olles viimasega ansambliliselt seotud, osa aga pargi taga

küljel langeva reljee~iga alal. ~ik omab kaasajal muudetud 



- 2-

ilmet. Olulisemad on: 

_il - .maaki vist i:rOhVimata hoone, mis kaetud pooD elpkatu ega 

(katteks eterniit), omab külgfaasaa-J id es ja poelviilu kelbaka1m
nurga all 1 tsa kaldu laudkürniisi. 'sifasoaudis uluaJ.u.ne, mis 

kaetud 4 ark adige kauristu a. Selle kõrge kaarega telliskivist 

sillu~te k ad toetuv&d kitsa talumivööga neljatru1ulistele tel

liakivisaiiJ.!:lastele. Hoone peolviilus on 8-ruuduJ.ine lak.aaken. Hoo 
ne on m ssiivsete proportsioonidega ehitus, ilmselt XIX saj. kes 

kclt. 

~ on krohvimat· m~t.akivihoone, mis kb.e1iu.d kõrg viilkatu.sega 

(ilmselt hilisem), ka·· teks rnii • Omab astmelise telliskivi-

karuiisi, tellisteg· on äaris · llld ku avad, sealhulgas su.u.red 

lameda. kacru. aga ja 6-ruudu.liaed · ad. hoone il.maelt XIX aj. 

III ve ran.Uist. 

Ait-kuivati-kelder on tellistest ja maakivist hoone krohvitud 

seintega. elder asub hoone aga ja on maa-alune, kaetud .maa 

peal vaid laudkattaga viilka usega. Viilkatusega on kaetud põhi

hoone {kat eks eterniit), algselt omas hoone aga kelpka ·u.se, 

S-ki vikat te a. Räästad on ü.l.eula u.vad, karniiaideta. v d on 

kaetud lameda kaarega. Hoone juurde kuulub ka väiksemaid maaki

vist abihooneid. õhiehitus võib pärineda XIX saj. II poole kes

kelt. 

ednikwn§jake on väike ehitu.s, lõhlltud maakivist ja tellistest, 

mis raami ad avasid. Viimased on kaetud l. date kaartega. Aknad 

seejuures on 6-ruudlllised. oonet katab lame, äleulatuvate rääs

tastega viilkatus~e, katteks eterniit. Hoone Võib pärineda XI 

saj. viimasest veerandist. 

oonakat~m~jade rühm koosneb mitmest maakivihoonest, mille kroh
vimata seintea kasutatud tellist, eelkõige avade külgedel, kus 

kohat~ telliaed hambuvate plokkidena. Hooned on kaetud poolkelp-
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kat~ tega, katteks -kivi või laas • Ühel hoonel on k~lgfaasaa

dides ja pool viil~ kelbakolmnurga all lai ai, tuulekasti 1 aed 

la~dkarniisid, teistel ü.leu.lat~vad räästad. Aknad ei ole suured 

kitsad, on 6-r~udulised. ooned võivad pärineda XIX saj. II 

poole keskel-t ja löpu.veerundist. 

Purk on keskmise suurusega kaheosaline ning ühel küljel väga 

suure v~ljapuuaiaga. Esiväljaku moodustab pikk ovaalse kujuga 

Väljak, mille keskteljelt mõnevõrra kü.ljele viidud lõpus paik

neb peahoone, väljaku teisel 0 taal liigendab väljakut tiik. v··l 

j ak on ü.mbri tse ud ringtee ga, mille tagasarvaks on ainulaadne 

elupundest tihe nsel.n". Elupn~d on kasutatud mitmeid liike, mis 

Võimuldavad luua pilgatavaid munaja.id vorme, pü.ra.miidseid ridu 

ja rohelia t "lau eina". Hekid o u.la tusliknd ja kõrged, moo

dustades esiväljakust ümbritsevast maastiknst isoleerit~d rnu

miga väljak~. Ole heki paistavad f'ooni loovad pärnm, vahtr d 

ning nende juurde seta ud vertikaalsed nu.lud. ooni moodu a 

hal.j · a us on vabcltuj uline, so.mas laadi on ka ki tea ta avälj aku 

1 skuva reljeefiga al asetsev tihe puistu.. Aednikwn· · a j uurea 

on U.ks elupuuhekk. ktljundatud "S"-tä.he kujulise konf'iguratsiooni 

ga. AJ.leekatkeid on ka selle segastiilis pargi ääreal el. a 

mõis lähedas d me saosad on kujundatud pargime sa l ad sel t 

siia lehis te, tammede lisamisega {teede ä.ä.red, etsaserv). Par

gi põhios seisund on eesku.j ulik. 

·lastatud viimati 1973.a., pildietatud 1966. ja 1 71.'. 
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