56. OHTLA mõis (Och tel). Rüütlim õis.
rv· artna .k/ n, "Kaard i väe 11 k olhoos ( h.ullam a a kihelk ond).
Peahoo ne on hävinu d. Oli väike ühekor dne puiteh itus, mis hävis
19 60.a. I poolel .
Kõrval hoonei d on vähese l arvul, nad on peahoo nega siduma ta,
paikne des mõisas üdant läbiva tee ääres. Olulise mad on:
Tall on krohvi tud maa- japaek iviehi tus, mis kaetud (osalt varisenu d) üleula tuvate räästa stega viilkat usega, k atteks laast.
Hoone al g sed aknad on lameda ka &rega. Nad on väike s ed, lame d ad
ja paikne vad ühtlas te vahede ga. Hoone võib pärine da XL.{ saj.
II poole keskel t või lõpuve erandi st.
Töölis temaja (?) on väike, krohvi tud pae- ja maakiv iehitus , mis
kaetud laialt üleula tuva te räästa stega viilkat usega, kattek s
on laast. Viiman e sarika paar koos pennig a viilus avatud , sarikajala d kujund atud. Otsvii l on kaetud püstlau dadega . Viilus on
kõrge aken, millel kõrge kaar. Akent piirab lai, profile eritud
piirde laud. Ehitus võib pärine da XIX saj. lõpust .
Laudad moodus tavad nelinu rkse suletud hoonet eploki , mis moodus tavad piklik u siseho ovi kahe pikema külgho one vah el. Ehituse d
on lõhu-cu d maakiv idest krohvi mata müürid ega. Avad on muudet ud,
algseal: on pikema te hoonet e viilud es suur ed ümarak nad, mis
äärista iud tabutud p a ekivi ga. Paekiv ist hambuv a test plokki dest
on laotud ka hoonep leki nurg ad. Pikema te hoonet e katuse d on
viilkat used kitsal t üleul a tuvate räästa stega (katte ks eterni it)
Lautas id ühenda vate hoonet e katuse harjad on põhiho one katust ega
s amal kõr gu sel. Ehitust ekomp leks võib pärine da XX saj. al&lse st
Park on väike j a vabaku juline, väga tiheda istutu sviisig a. Pe ah oon e e es on vä ike väljak , mis külje ga avatud mõisas üd an t läbiv a le ma~1 t eele. Puistu s valitse vad saar, j a l ak a s, v aher. Esineb
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üksikute vertikaalidena kuuski. Park on halvas seisundi.s,
mahajäetud ja võsastuv.

Külastatud viimati l968.a., pildistatud l966.a.
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