
60. 'lUSTI mõis (Tustenho:f). Rü.iitlimõis. 

Uusna k/n, GngarilU. nim. äidissovhoos (Viljandi kihelkond) 

eahoone on väiksem ühekordne u.i hoone lakatubadega hoone ots-

el. •tu on kaetud oolkelpkatusega (katteks eterniit), mil- . 

lel kül fassaadides lihtsad tuulekastilaadsed laudkarniisid. 

Seinad on oode.rdatud rõhtvoodriga lai dest laudadeat. Aknad 

on ki tead, kuid kõrged, 6-ruu.d u.lised, ääriste:tud ki teaste piir

delaudadega ning kaetud karniisi a. Hoone tagaküljel on katusel 

kal s 1 aake- t, .mis kaetud viilkatustega. Aknad esikü.ljel mõne

ti ebaü.htlaste vahede ga, agakülj l reeglipäraeemal t. eal ka 

väike kinnine ee ja sissepääs keldrisse . Hoone Võib pärineda 

XI sa· . II poole keskelt, ta on kasu.tu.sel kor eritena ja las

tea:Lana ning heas seisund is. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., kllid nad paiknevad VÕrdlemisi kom

pak se rühmana tl.mber väikes pargi ja esiväljaku. Olulisemad on 

t-kuivati on maakivist krohvimata hoone, mille ühel otsal. 

asunud kuivati o ola.liselt ümber ebit tu.d. Hoonet katab sein-

es kõr€0m poolkelpkatus (katteks eterniit), millel üleulatu

vad r··u.atad. Hoone aidaosas on esifassaad taandatud kitsaks 

ulu· useks. ad on ääristatud laialt tellistega, mis müüris 

seotud h bu.val t. Avad lameda kaerega. Hoone õib pärineda X 

saj. II poole keskelt. 

Laadad-tallid moodusta ad suure ne11nurkse suletud hoonete

ploki eisehoovi ümber. Hooned on ehitatud puhta vuugiga, klo -

bi tud maak1v1plokkidest, heas mü.ü.rit hnikas. Avad äärista ud 

ollistega hambu alt. Ehitiste katused on erikõrgustel, kõr~

ma ,el s ejuu.res viiikatused (kat eks eterniit). äästakarniisid 

on lihtsad l udkarnii id. Pargifassaadis kulgeb räästa- ja vii

lude alusel joonel lai ehisvöö (tellistest), kus karniisi kan

navad astmelisad koonusekujulised telliskivikonsoolid. Otsvii-
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ludes on väikesed ü.maraknad, uksed ja laudaaknad omavad lam.e

daid kaari, v. a. fassaadi keskel asuv peavärav, mis on suur, 

ka tud kõrge kaare ga silluaega, millel kaar:frontoon ( ukseava 

krepib räästakarniisi). Ukse kohal on kolmnurkviil. 

Hooneteploki ehitusajad on dateeritud raidkividega: 

1902 ja 1904. 

Küün on pikk ehitus, mille külgseinad on krohvimata tellis

kivi tulpadega, vahed olid täidetud lanku.dega (nüüd eternii ) , 

otsaseinad on aga krohvikatteta lõbutwl maakividest. Hoonet 

katab kõrge lakaruumiga viilkatus, katteks laast ja eterniit, 

millel üleulatuvad räästad. Otsviilu.d on rõhtlau.dadeat, kus

juures ü.he on suur lakavärav, mille ette tõuseb kõrge ja 

kaarj as ramp, äär i atatud maaki Vimiiiiriga. Hoone võib pärineda 

XIX saj. I veerandist. 

Sepikoda on väiksem krohvimata kivihoone lõhutud maakiv1dest, 

millel avad ja nurgad laotud tellistest hambu.vate plokkidena. 

Hoonet katab viilkatus (katteks eterniit), millel külgfassaa

dides lihtsad laud- ja telliskivikarniisid. Hoone otsafassaa

di s on kUlgseinad pikendatud ja nii moodustatud siigav u.lualune 

Hoone ü.h laste vah dega paigutatud aknad on kõr kaa.rega, 

aegmantoa all 6-ru.u.du.lised. Hoone ehitusaeg on 'dateeritud 

raidkiviga: 1874. 

KUiva i (?) on äike krohvimata maakiviehitus, mille müürid on 

laotud puhta vu.ugiga klombitu.d maakiviplokkidest heas müüri

tehnikas. vad ääristatu.d tellistega hambu.vate plok.kidena, kus 

j u.ures aknad on kaetud lameda kaare ga. I oonet katab laastukat

tega viilkatua, mille räästad lllatu.vad laialt üle. Viiludes 

viimane sarik.apaar ja penn dekoratiivselt avatud, kõik sarika

j al.ad ja mu.rispu.u.de otsad samuti kujundatud. Aknad on 8-ru.u.du.

lieed. Hoone pärineb XX saj. algusaastaist. 
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u:r on võrdlemisi auur ja mi m.eosaline, paiknedes Tän ssilma -
jõe Urgoru kald&nõlvukul ning orgu. suubuva oja s .. lkorlls ja 

sellele ojale paisuta ud järve kall stel. Istu usviisilt on 

pargi Pllistu vabakllju.linc tihe, äärealadel läheb Ule Parkmet

saillnelis ks, exiti veehoidla taga ja ürgoru nõlval. Peahoone 

ees 11h sa kujllndusega väljak, taga äljakut asendav väike 

ehisaed. Peahoone läheduses on mõned stiilaed okaspullde rüh

mad: kuused, ~ehised ning neile kontra tiks kased, pärnad. 

Domineerivateks liikideks on saar, vaher. Pargi seisund on 

peahoone iimbruses hea, pargimetsa esineb VÕaastumist. 

Külastatud ja pildiatatud 197l.a. 
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