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A ER~ tpõ!!! (Adda:fer).

Uütlimõis.

Põltsamaa ~n, Ldavere sovhoos ja Adavere 8-kl. kool

( Põl teamaa

kih~Uond).

on suur, kõrge ühekordne ki 10one, mis kogu ulatuses .t{ellerdatui ja moodustab soklikor:rusc. Hoone keskteljal
e~kris~iit,

is eendub nii esi-

k~·

t~afassaadil.

Risalii

dile ehitatud peale r:sti hoonele teine korrus, mille katus

on kõrgemal kogu hoone
l~{.akorrusel"

us

k&tv~s

viil~atusest.

mis omavad aknaid o

väikes e segmentakende

~bi

Ehitus on paeki ist, kaetud

Toad on ka

s ning lakavalgus-

svii~ud
r~tusel.

~~obelise

mördik1higa, kar-

niisid ju a.t{ende-us e avad voo erdatud ning sillustatu1
l .. oone

amas laadis lahenda

telli~tega,

ealiseenid' mis i.mi t.e ri V ad k

pealiaehi tusc nur-

awie.rplO.tcl~e.

Eaifassaudi lii-

gen aV6d kahel pool keskriaaliiti voel rusteeritud
tas

lao u

liseenid. Liseenid to tu ...d ukende kõrgusel

jooks ale lihtsa profiiliga

on aoklik&rniis,

kusjuur~~

v~evööle-Aurniisile.

Rüti.., t.ak~:.trniis

l~ia.,

6.

JeA.o:ratiivsed pinnad.

jõulise prof1leG.Linguga, lahendatud .frii

sina, mille välja dekoreerivad rida

de

x~~niisi om~7~d

illu&~d

Samala~dne

mõlemi kurniisi vahel on akende

all seinapinda liigenda ad eendu

Jõulise

ellis-

rõhutatud

~lj~ulatuvaid

telliseid

le risaliitine Rolmnurk~iilud. Aken-

pun~o

e tollioteg·, risaliitide teise

orrl.4s<.;; sillU.s..:!d .,.. e· u.re .... l.:.. o t:J.J 1 '.wJ

.......

kaarena.

h.E. tu sek at-

teKs plekk.
Hoone esiktiljel kõrge kitsas kivitrepp, mille podost
..

moodustab laia, suure suletud pu.i trõdu madala, karniisidega
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kolmnu.r.t :viilu =>a. Loone taeakülj el oamu t1 lai, kõrge platvorm, ku.., t lüsLub
ehit,.

par.:~i

kõrge kivi trepp. Ka siia on liilj em

lai katustn.t!l d j n suletud rõdt

1..v..1.1

~

mis aga laiElu tatu.d

k::...9.sD..i al.

Hooua
li~,

ois
~o

s~e~a

hi

-hi un XIX

toritnistlL~,

l~enduaelt

s~.

Jõ~uveorandiat.

I! poole

pseudokl assit-

Kasutatak -

..cooluaum iu na, seisund hea.

_orvalhoo neid vä a arvu.kal t, osa piira ad vabade r'ihmadena

esiväljak u kuht

k~ge,

osa kaugemal gruppides . Paljud hooned

ümberehi tuste tõttt1 algse otstarbe kaotanud (ei ole määratav
Tähtsamad on:

Val_itsejar n?.l.::t- kahekordn e kõrge kivihoone , kaetud viilkatuseea ts· nkplel:.k- kattega. Hoone välissein ad viimistle tud pr i
krobvica, nirl :1 liigend avad korruse id mar'keeri v lai vahevöö,
lai~

profileer i tud räästakar niis, mis kaunistab ka kolmnurk-

se:l.d e tL..viile, akende ja u.ste laiad kro vi tud ehist'aami d,

mis on: ....

·~a

lukukive. Aknvd kitsad, kõrged, osa akna1st peti-

kutena. Viiluvälj ades suured lukkivi eca dekoreeri tud segmen taln1 ~. lloonc pärineb tö enaolisel t ..ax saj. II poole algtl

.... ~ ... t, on kl s ei tsi.s.mile lälledase lallenrJ.u.se ga. Kasutatak se·
sideken torinq ja korteri tena, seisund hea

J!.'.,.cieroi

~

suur ühekordne paeki v ilwone, mis omab lakutube

hoone ühel o t~al, samuti hi iscma

n·\

.ri

ouga pealiaehi tuse

hoone .. s1\0sP.:.:. 'Ehi tuo .. aetud plc tk- "'attega poolkelpk atuseea
ein•1l vji.tni1')tl tud pt:>ii-1".. ohv· r::." .::n J.l.e pindu liigendav ad

ckcnde jr uste laiad chisraami d.
pealse vol{..ustm niseks otsfa saadi

kaetud lameda

silluskaurog~.

Aknuäva~
~.i.~mised.

mitte suured, laia

väikesed aknad

ool hoonest meierei, pool

- 'l.

::;

korterit~na.

Tõenäoliselt .XIX saj. II poole keskelt pärinev

hoone. Hees seisundis.
io koosneb mätastega
1.t..et·fi ü est prekivist tonnvõlviga raumiot. Kaasajal
takso

kOOf'

!!_ on

.iibimisru.u.mina.

p~~k

hend{... ... ud

.In(..

ef:li·

a~rnmd.i

r.ir~L

hoone

kf. ar.lstv..

asuta-

bu ita
clt..

kaheke une ehitus, mille teine korrus la

poolRor~'uuena.

ja L.oont: na.rkj
~um.ma

oone p!.A.ekivimü.ü.rid kro.bvi tu1,

liige.r.td~va.d

il·t o+salt teise ju. kolmt.e.da liseeni vsllel

iimcse

sillu.sk~e

on lai,./ jt..

tL.~...isam.bt;.le,

m~dalt. k~._,.regu.,

kivi e;~. Kaaristu. "toetub

ku;j und u "ua ehisr (..aflliga ja lt.ia sill

nelja vahuliscle

rusteeri tud liseenid

Llille e..,ikü.lg on rusteeri tud li

seen . ..'•.naloocilised ehismotii ·id korJ.t.t cl hoone mitme

ahel petiku ena.

lumise korruse

q] .~

vllta väiksed,
twtä~sed-

ru.u.du.J..t.tjulised, poolkorruse a.Y..nad laiad, kuid

Võlvialuce

uksed

r~sked

plankuh.

sil uid ga. lioo.net katab lame

~u.

~ea

u:.adfD.ü

iJ·U"okse iseloomuga luku

viilk~;Hils,

kuas&j al e ternii tkat

ega, rtias ad omavad hästi propox LbiO seri ud Pl'Ofil ... eri.n~Ugc;

.C:.hi tu st võib luge:d a pol...ios ....s

'!III

st.~.

lõpu

naks, millist hj lj em mõnevõrra rekonf.j Lr·ueeri tud.

1

u.rckkhoo-

s~isund

ra-

hulduv.
Laudad moodustavad ltC:Lks gTuppi: 1)

suure neJ.inurkse p_okiue, suletud si

lille.mcd, mis lahendatu.d
·ehoovi~u.

On valdavalt

paekivJ.a t, oa e~ t ka maaltivi k .. su turuiset,,a ehi used, millest

kõik 1.ii vad ei ole sailunud.
kui laas tu st. Pürineb

·

t ... se<.t

kuaeaj al nii eterniid is

,õenüolisel"t XIX saj. keskelt.

2) Ullem lEJl t vät..a pikk ju kõrge paeki vihoone, miiü.ris ka maakiYi. Kaasajal ulatuslikult rekonstrueeri ud.

õib lugeda
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·u. lõpu.ve

X1Y

.!e

ldi.

~~~~=~~ noo~ustas

-hit~~se,

i e gu ül1epoolse

s.

tompleksi
t..lt:.

L:.:Ä.tu' l

1/0

Lrii~hoon

~1

~ld

f:.taki i- ~ u

al

utus gu

test ja

~niu~s.

v~ikesest

pQ.eki

T.J..

aeg:e

aldavas osas

a.r i seLt.U.d •

t &sL'lnl~ (? )

äike lõhutud maakivid es

viilka tu sega ehi as

r..tille o tsu.:f.'Qssa adil suur, lameda silluskaa rega planku s,

killt,e:iel
J.

oon.3

kitsad ku.id kõrged teravkaare .._a lõl>P

t.[D

pärino~

1!-!u.li~ ..,.G~..ilu.nud

mille t.- g

r

t.U. akn:1d.

saj. vahe usel t. heas seisundis .
vuremeina . On väea hu vi tav suur lti iboon ,

tlakorru.s kllup, teine korrus ailin.der ning kõrge

mad korrused sujuvalt ahenev tävikoonu o. Esimest, kuubitaolist korrust piiras kõrge laheksata huline paekivist laotud
tecnindns rõ u, .mis o.mus laiad teravkaar elised ni

ssid.

Algse

välissein ad viimistle tud krahviga. Ehitus võib pärineda XIX

sav. kenkel t.
~ü.ünid

_jt. re!.ehoone d llajusal

rea. pc-e' ivihooned , kelp.- j

t ">Õl ud el. On ·:ügsel t olnud suu

poolkelp' ··tuotega. Kaasaj Gl ehi-

&tu~ ul tuulikult ümoer kuivateik s, · undu.stalu deks või v·reL eis.

uur,

kolm~oaalin

• 1)

~ew!ooa~

ees paiknev ebakorrgp ä-

r .... ue kujU€,t!. euiva jwt, mis ljigL:.s:d.v. u.·
ue ..,te )Uud
n

·u V

C ... l.
1~

~ruppid.t;lt.:.O(

0 lJ .:.J.;:c,_rr
J\.U.j 1.H1

p;,:l' c..Je

uu...w

u.balt pai.lmevat e vä-

kuu:.:;·). 2) Juu.r, .. eahoone ·aa

kuju._:;... .wii.ü...~ i .... u.

tU.bl · . st ul~;;~.u.t:n tld.

b

L

J..._

..J •

i.r• h

U<4

1i.l.~.g

'

-d 1 mille '

[,-

id rii.,. cicl keliiri

dLl. ..·~~ - elu~uu est ja kllUt;ked<:..bt regulaars ed hekististe t:-

mid, miu moo ustav

t~uKujulio

kujundi. Pu d olid

pU~~tu-

v d. Kujund ... äril t-lb peahooneg a ühe t .1.•aj ·i saj ast, olemuselt

11
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cKl

. . ·1

'~

o•

;:

,.,~

) ...uu.r crr.

c...b ....J.m.julin c tihr-da is utusega park

("

esivc...lj Jru l:·c.r.. ckü.ljcl , ku
-~ t.r v~.lj

nee-

tihcin lehtpuu iirde sees paik-

aku t. 1 id "'..b ka tum.rneJen-a ääristat ud alleede

f

<=:M~r,t

m[

a.n"l e ..-. P"?rr,i seisund hea.

• ute

ryr.~rgioea

19f-4.t:.. läbi lõi[atud ma1linn -Ts.rtu

õisesü.a arnikust lõunas
k~as~j~l

o~irutntud

~var

tammede ca p11isnii t., kuhu

sovhoos ikesku .

Mõieast kuni 1 km edelas põllul väike tihe lehtpuu salu,
kuhu vurem

8

·is allee.

'alus mõisnik e n erekonn a matusep aik

mao!{sc sepisri stiga ning bistori tsietlik us stiilis pae_bclig~.

ki 'i

laiaa.e

nurgu.

hoone k etud kõree v-kivi kattega

I·oi'ileer .i. tu

viilkutaseg~

kar iisideg a, mis esi:fass aadi viilu.kol m

Jr..r ... ni . . ud. uoonc r. . urgad liigc..l'h.... ud nurgalise er..id.cg c.,

kt - .. .J.d

~õru;;

tb kub li
h :·d s

v~

silluska areea. Uks", lcoh 1 raidki vi, mis tühi -

~eset r~j@misaastat: 1111~

ib pärined a XIX

~cizund

Kaasaeg ne viilula -

aj. II poole at.

hclb, hoone sisse

vari~emas,

tammesa lu metsis-

tLt.:ld •
.i.:ul~s

ta tud vi im· ti

1.;~75.

s. , 1ill ·ata tud 197o. a.

a ere
P
,k iil

.......---

~

.

-

--

-

--

-

-- ...

.....

OOD

1a.
taga-

-----~
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