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Torma k/n, Torma sovhoos (Torma k1helkond). 

Peah~o~~ on ühekordne v~ga pikk kivihoone~ mis kaasajal tu

gevalt ümber ehi ta tud, nagU näi teke mansardkorru.at meenutav 

teine ·orrus, kõrged betoon1st välistr pid jm • Algaest säi

J.unud pikad ja kitsad aknaavad, ääriatatud krohvitud ehis

raamiga ja kaWlistatu.d lukuki viga. Säilu.nud ka üks kahepoole 

ga ja valgmikuga plankJ.lks, mille pind jaotatud vahekarl'!1isi

dega 3 osak:st uksetahvlid omavad klassi tsiatl"ku ku.ju.nduse. 

Hoone pärineb l.IX saj. II veer~dist, kasutusel elarnu.na, 

sovhoosi ad.min.ru.umidEina ja kauplnsena. Seisund hea. 

Kõrvalhooneid arvukalt, asuvcd reeglip~astes gruppides väi

keste majandushoovide timber. S\lur osa hooneist ümber ehita

tud. Täh tsa!ltad j a säilu.nwn ... d on: 

Tall-laut on ainulaaine: ehitatud puhta vuugiga telliskivist 

põhiplaanil t 8-nurk:ne, omades suur sisehoovi, kuhu. pääseb 

kaorsillusega ltaetud läbikäigu.st. Kõrged kaaravad ka välis

se~tes astel. Laastukattega kat~s kõrge, selle all ru.~ 

heintele. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt päri

nevaks ehituseks, seisund ebarahUldav. 

Ai -ku.ivati on massiivne maakivist hoone, mille esimene kor-
-

ru.s laotud suurtest, lõhu.tu.d kividest, nu.rgad ja ukse-akna-

avad laotud telliatest kvaadreid meenutava süsteemiga, u.stel 

ja akendel kõrged sillu.skaared kaarja eenduva kar.niisiga. 

Hoonele ehitatud puhta vuu.giga tellismüüriga teine korru. , 

mis eraldatud tellistest laotud hammaslõikega vabevööga. 

Kogu hoonet katab eterniitkattega viilkatus. Kuivati korsten 

kõrge, ehiskarniisidega neljatahuline telliskoraten. Ehitus 

XIX saj. lõpuveerandist. 
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Kuivati on ühekordne suurem maakivihoone telliskivi ~aauta

misagc avada ja i nu..rkede juures. Hoonet k tcb lame laastu

kattaga viilkatus. Ehitise tagaküljel sein taandub, moodus

tades varjualu.se, ku.st kerk b võimas tellisldvikorsten, ncl

j a.tahuline, keskosas lai karn11siga, kus kahel reaJ. hamm.as

lõigc. Lai ka:rniis ka korstna otsal. Ehi tis on XIX saj. kesk 

paiga hoone. 

Yali tsej a.m.aia (?) on ühekordne tell~stea1i puhta vuug:iga ehi-

us, kaetud laast~at~ega viilkatuaega. Aknaavad kujundatud 

analoogiliselt ai~-kuivatile la1ade, eenduvate ehisraamide 

ja kaarjate karniioidega. Lakas hooneo stel toad, lak·peal

set valgustavad rombikujulised aknad otaviiludes. Hoone heas 

seisundis, on XIX saj. lõpuveerandi ehitus. 

Töölistemaja on m ühekordne krohvitud välisseintega kivi 

hoon.e,k~tud a· stuka eg· kelpkatuaega. Hoone nurki ilmcs

tavcd kvaaiireid meenutavad eenduvad plokid. Samalaadaed rus

teeritud li eenid hoone esifassaadil. Ehitust võib lugeda 

XIX sa·. I poole Jõpus~ ärinevako ehituseke. 

Park keskmise suuru.sega ( 2 ha.), lihtsa. vaba planeerin ga, 

omades aga ka regu.laarseid elemente maj andu.shoonete poolsel 

küljel allee näol. Vahtra- ja pärnaalleed ka suure viljapuu

aia ümber. Pargis pärnad kõrval palju tanmi. Peahoone üks 

fassaad ( ta.gakülg) pea maantee äärel, raldatu.d puudereaga, 

peahoone ees väike piklik väljak. 

iilastatud viimati 1973. a., pildietatud 1965. u. 
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