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Halliste lr/n, Hallis te sovhoos (HDJ.liste kiholkond). 

_eQho~ on hävinud, toda tähistab madal keldritegu vare. Hoo

ne oli keskmise suurusega ehitus, milles on fragmente maakivi 

müiiridest . 

~~~~----~ on palju, nad paiknevad reljeefnes maastikus 

b·- jutatud funktoion ... alsete gruppidena, mis rear-tutud kas .maan

teele või rü.h..m.i ta.tud p· · njärve kallastele. Olulisemad on: 

.-::..:.J...l on pikk .m aki ii.toone, mille lt:.:l.vide vaheline krohv dekoree 

ri ud ki vikilduc1ega, kus j uu.res seinal ku.lgev· st ki taast vahe

vöö st allpool on 1iihedu "kirjaga", vööst kõreem~ü kuni räästa

k· ·niiol..ni on kivikilde hõreda.m~ t, mis loob heleda-tumeda. 

ko.n ..,rasti. r-roonet· k tab lame S-kivikat ega viilkQ.tus, millel 

1- i ja eendu.v profileeri tu.d telliflkivika:r.niü.!. oone teepool

sel fas!'3a::lii ·1 kergelt "en uv keskriPalii t, mi~ k&etud viii

katuse "ao soin· pinnal kU).•Yeb maast 2/3 kõrr.usel j{i SaS VaheVöö , 

millele toetuv d U.htl a""te vvhede aa. segmentpetikud. end es usu

vad 8-r:~.uflulised kaa, .. aknad, mis trellita~u.d. t. otaa:fassaadis 

on kahel pool kõrge kaarega Wtseuva samolaadsed oegmentpetikud , 

akondega. Ukse kohaJ.. viil s on segmentpe·tikusse asetatud Väike 

fieg;nen takeu. l{õik <:tVnd on ääristatud ja silla ud telliste ga, 

is l~otud puhta vuugiga. Selle kauni hoone ehit j ja ehi us-

aeg on kivikildudega krohvipinnases märgitud: ra 1840. 

vi tlld kivihoonc, mi· .. k~ e ud la stukattega 

poolkelpk tuseea, millel kitsad üleulatuvad rüüstad. oone esi 

1 üljel on kogu temc;.;. fasdaadi 1·- ·u.selt sein t tda ·ud u.lualu.-

cc o (hilj m OfJ<.llisel kllni hit· · d). ~~äclta · kann1:1vad liht

swi saledaJ puitiulb·d, ille vahel lih~ne puitrinn~tis (ilm

selt hilisem). Hoone alm. d on allosas 4-ruuduliscd, millel ava-
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m· tu 3-l·uuduline osa peal. oolviilue on Väike ümarake.n. Hoone 

võib pär:i.neda saj. e~gusest. 

alitsejamaja (?) on keskmise suurusega ühekordne m ssiivsete 

nro )Or ioonidega tellis ivihoone, seinad vä0a he .... s .müüritehni 

kas puhta vuugigu. oonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus 

S-ldvikattega. ä..äst d on 'iloulatuvad ja kaetud cr laudadcga. 

ste ja akende silluste kohal ki s aimsid, akn 

u ud. 1 !ad on kitsad, kõrged ja 6-rutldu.lised, ...,am· aadsed on 

v~ik~.;sed aknad poolviil de,.·. Hoone võib pärineda ~-~ saj. -es

kel t . 

Kaalukoda or! väike telliaki vihoone, laotud puht vuugiga. oon 

on kcetud la stukt..tte viiikatusega üleu.latuv -'~,.e räästastega. 

Uks on k· etud l8med ka<'~Ie e: ~illusega. võib pärineda 

,. .. waj . II poole kookel t . 

Tö"liste IDfij ~ on pikk lo:·ohvi.mata m akiviehi tu s, mille nurgad 

jt.. vad l~otud tellintest hambuvate plokkidan3. ~urkadel on 

tellistest karniis. oone ku·i.ab laastu.kutteg iilkatuB, mil

lel viilu.de · üleul<A-'"uv rü;;.stas, kiil fassaadidel ~gc,;. tuulekas i

l.r..adne lihtne lau karniic • .t m;;1.d on kaasaegsete ra· ·dega ( 3-

rutJ.duli .:.ed). .1::1 all lih ·n e tellissimso, mid"'" "' et nb 3 l 01 öOO-

li. Hoone võib pärineda X saj. IV veexandist. 

~ en vüg· pild!: krchvirüuta .maakivihoone, mille müürid luotud 

klombi tud kiviplokkidcst ~ u.hta VUll[,iga j n hccs znü.üri tehnikas. 

suured akncd ja uksed on raum1tud telliotega, ukn&d on seejuu

res :;~-rur~d~lisec1 j . lamelh._d. Eoon~t k a tab scir en" kõrgem suure 

loltun~·- sega viilkatus, millel U.leulatu.vad rääst "d. Laka val

l:.us· amir:;ck'1 en 1-:Ltnsco rida katur;ea.tmnid. Katusekatteks on tu.
n otiev.-.1 et erni it. . .bi.tL'. :.:: võib Jl::r · 1e -... a ... " s f! . I eerandi st. 
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ulik on massiivne krohvit~d maakiviebit~s, neljakordne. Ak-
. 
nad on väikesed, nelinurksed. Veski kere on tavikoonue kujul e 

Hoone puitosad on vari e aa. i tus võib pärinad a XIX aj. II 

poolest või sajandi lõpust. 

dldrimaja on väike übekordn p~ithoon , mis kaetud laastukatte 

ga poolkelpkat sega, millel Uleulatu ad rääatad. Hoone einad 

on vooderdatud Ptistlaudadega. Aknad on vä.ik.esed, 6- ruudu.lised. 

Hoone VÕib olla veski a Uheeal1ne. 

Vesiveski on u.r kahekordne aakivihoon , mille kivide vaheli

ne krohvipind on dekor ritu.d tihedalt kivikildud ga. Hoonet ka 

tab vi~at s (kattek eterniit), millel aat eline telliskivi

karnii ( oeoJ. kaasajal asendatud silikaatt lliatega). Hoon 

maanteepoolsel ühekordsel ~assaadil on aknad laiade kroh itud 

eendu.matu t ääristega, nad on paiguta tud riihmi tatul t: k skel 

2, äärtel 3, viimaaed liidetud ning keskmine on petikaken. Aken 

del on 6 ruutu. alJ. ning ülaosas 2 raat segmendis. KU.lg- ja 

tagafassaadide aknad on samalaadsed, kusjuures akende eegment

osa kõr~sel kulgeb seinapindadel kitsas vahe~öö mõlemil korr~

sel. eia :f esaadides on ainlll t akende laiad äärisad pu.hta vu.~

giga tellistest ning kergelt eenduvod. Osa aknaid on liidet~d 

paarisakendeks. Akende kohal on otsviil~ all telliaailluatega 

segmentpetikud. Viilus aga on suur paarisaken, mis kujundatud 

põhikorr~se akendega analoogiliselt, kuid petikutena, milles 

kõrge kaarega v ·· asemad aknad. Hoone kaasajal rekonstru.eeritud, 

k~id algselt võib pärineda XI saj. II poole al~sest. 

Sepikoda on suur ellis- ja maakiviehitu.a, mis kaetud S-kivi

kattega viilkatuaega, millel külgfa saad1des laudkar.niis, ots

viilus aga kitsas pro~ileeri ud telliskivikarniie, is viil~ 

all kr pi tud. oone aknad on kõrge kaare a ning otsai'asaaadi 

kujundatud suurejooneliselt: nad on asetat d sügav palestikuga 

kaarnissi, sillaskaarte all joo eb t umivöö. Külgfassaadid 
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aknad on lihtswaad, need on eendum tut tellisääristega kaar

aknad. Otsvi1.lus on akende kohal kak kergelt eenduv tellis-. 
sillu.s ga aegmantakent kiirtekuj ulise raam1stuaega.. Kõik aknad 

on lao tud puhta vu.ugiga tellistest ···· 1stega ja sillu.stega. 

Otsafassaadi sein on seejuures aakivis~, mille krohvipind kivi 

de vahel dekoreeritud tihedalt killustikuga. Selle fassaadi 

eriline viimistlus ja rikkalik kujundus on tin itud s lleet, et 

ta on suunatud lile veehoidla peahoone esifassaadile. Hoone 

külg~assaadis on lihtne, sügav ulualune. Ehitus võib pärinoda 

IX saj. II poolest. 

Saun ( ?) on väike aakiviehitus, mille seinad on laotud klo bi

tu.d maakiviplokkideat analoogiliselt laadale. Hoonet katab 

s-kivikattega viilkatus, millel kitsaste Ul ulatu. ate räästas

te alJ. lihtne lau.dkarniis. Otsviiltld on pU.stlaudadest. Aknal on 

6-ruudulised. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

etsniku .maja on võrdlemisi suur telliskivihoone, mis laotud 

heas mü.ü.r:L tehnika puhta vu.u.giga. Hoone on Wlekordn , lakatuba

d ega hoone otstel ning kesko as suure pealeehitusega. Hoonet 

nmg ka pealeehit st katavad laialt iUeulatuvate räästastega 

poolkelpkatused (kattek etarniit), ku juares pealeehituse ka

tusehari, asude risti hoone pikiteljega, on hoone katusehar

jast kõrgem. Otsafassaadide ja peal.e hituse poolviilude all 

kulgeb laiem vahevöö. Aknad omavad silluete kohal kitsaid een

du.vaid silnsse. Osa altnaist kahepoolega kitsad ja 6-ruudulised, 

osa aga 3-poolega ja 9-ru.udlllised. Otsafassaadides on lakatuba

de akende külgedel väikesed rombikuju.lised lakaaknad, peale

ehitusel on poelviilus aga kaks kõrvuti asetatud väikest terav

kaarelist altent 6 ru.uduga. Hoone esikiiljal keskteljal t kõr aJ.e 

viidud peaukse ee on avar palkon, mis ga kaasajal ulatuslikul 

rekonatrueeritu.d. Palkoni katusel on asetsenud rõdu. Hoone võib 

p·· ineda nx saj. II poole keskelt. 
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Park on suur 3,9 ha, kuid ebakorrapärase kuju.ga, kuna ta 

paikneb oja ja veehoidla äärsel nõl akul, oll s viima est 

eraldatud teega. Ta on kaheosaJ.ine - avara nelinu.rkse siväl

jaku ü..mber asetsev vabakujUline p istu, kus puud rühmitatud 

hea valikuga kon·trastsel t: tamm-lehis-vaher. Välj ak.u sügavu

ses asuva p ahoone tagaküljel on Vaid kitsas okaspuudega pii

ratud riba. Järsu. relj figa eljandiku.le jääb par teine 

osa, mis i1mselt pargimets. Siin asub teedevõrgQ sõlmel 

"suve.mõisake 11 • Teedevõrk ~ puistu on vabakujUlised, valitse

vad mänd, haab, saar ja pi.irn. Eksoo tidest peale lehis te on 

par-is ~orkavat kuuske. P,".rgi seisund on halb, ta pu1.1dub 

fw· ~aioon, palju on risu.stust, sekundaareeia ehi usi (küüli

ku.kuurid j ms. ) • 

Väike vabakllju.line hõreda pu.iatuga parlt on ka metsniku. 

hoone juures. Ku.jundatud ka metssääred mõisasQdamiku suu-

nas suu.no.uvatel teedel, eelkõige lehistega. 

Külastatud viimati 1974.a., pildistat1.1d 1971. ja l972.a. 




