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3. A dreas:

4.

õ i s

iljandi raJ., Polli

Tal aja,

esti

Ir/n.

aaviljeluse ja

aaparand1.1se iUI

Polli i:atseba.as

5. Xaitee alla Võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, va.lit sej am~ a, a1 t, koertemaja, viinavabrik,
viinameistri elamu, ametnike elamu, kae"fllhoone, aedniku

'

lamu~

lau.dad, sõnniku.hoidla; park ja vära apostid

) põhjenduseda

Erakorda

t hooneter bke laial.dasel terri toar1wnil paik-

ev .mõisaansambel. B.oonestuse haarab endaese vä a saur metsaalj a

liste osadega kaugele .maastikku laienev pargiala.
põh1~iku

use

moodustab suur ja kõrgetasemelisalt plane ritud

vabakujU.line park. Par i kujundajaks on väljapaistev Riia arhitekt G.Xuphald. Park om
on ori

kaht kuj unduslikku telge.

ei st a.ks

teeri tud pargi a r aalal p ikneva peahoone keskosa t

pargi sü. avikku; teine peahoone otsaf'assasiilt -võrdlemisi Jär111 t langevale pargiaasale ja paisjärvele allosa •

jel on

'Ya.

aku.juliste äär1stega väljakut

õlemil tel.-

rida. Pargi äärealad

on järsu reljee:figa ning kaetud tiheda.ma pu.istuga. Pea ärava

oodustavad kõrged graniitp1okkidest laotud postid (täp e1t s as gu.sed vära apostid leiame ka Uu.eOletata as 1 pärine

õisa hoones

tsla.

isas Tõru rajoonis)

s valdavalt 19. saj andi

tei est pool at. 18. sajandil raj a tu.d suht 11se1
peahoone on hiljem U.mb er ehi tatu.d. Ka on t

ta asiho1d1ik

kaotanud

araeemal

planeeringule iseloo ul.ikll koha ansambli keskmes. Põlispuudest
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ta vähest sid

varjatuna o

põ1l~

paiknev t

des Või hajQtatud

sisete de ristmikel , or

äärte~

par

pid

funktsion aalsetes grup-

t suurte

kõrvalhoo n tega.

Peahoone on kahekordn e lameda k.el.pkatus ega kaetud
oone van

a o a

hitis.

oodustab keskne liigendam ata korpus, m.õle al.e
•

otsal.e liituvad hilisemad ju.urdeebi. tu

oone vasakpool ne

ots on lõpeta"tud 7-tahull ena. Enam ku.i hoone väliaa.rhi tek uur
on tähelepan da mõnin ate siseruumid • eeskätt kahe saali pseudostiilis kujWldus. Tä.ä.rispuu st puhvetilta pp, kahhelabju d ja

selt esmakla silised.

t11bukaed on o a teos
Peahoone

ahetus naabruses a

b

lliskiviho onet iil

maja nime all tuntud

peaho

tr~glaüfide

orient eritudrin -te paikne

di~e

us koerte-

··ike - rahv

e otsaf seaa.a fr11a1 nin

p it amma te a kla sitsistlik aidahoone . Peahoones t p5hja

u-

nas asub k..1Vimüü.r1ga piiratud rohta d ning kasvuhoon e ja aedni- ·
el

; eda 1 te.rvikliku .lt säilinUd maakivide st karjakast ell.
j und ab oru. s paiknev Põllu- ja

li

eel eo luka alaans

telli kivide t maaliline v11navabr 1k; viimase juures asub väieistri elamu.

ke puithoone - Viin

õ1 aan am

P olU

mi t väärivaid el

en e. P aho

lik situ tsioon nin

id

sile tõ t

e kõrgeväär tusl.ik arhitektu ur,
uurepär ane loodus-

eist rlik pargikuju ndus on tunnusjoo n d,

koosek 1 teerimine

selt harv

end as vä a m1 t

1l.mapa1 tv alt hea säili w.s,

kõrvalhoo ne

l~e

l ilhelld

e:i.e mõi aarhitekt uuris o

esinev (säilinud ). Õi u ja Olustver

li paremini säilinud m isaans

blik

e

2. P ahoone.

e t

taafassaa dile.

at

kõrval on Pol-

f1ljand1 rajoonis.

e) fotod:
1. Peahoone.

suhtel.i-

saadile.

3. Peahoone. Puhvetika pp saal.ia.
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·4. P Bhoone. Ah1 saali •
5.

arjalau.dad ..

6.

i.1nava rik.

7..

ednik.um · a

J rohtoia kivimi.iür ..

oostajad:

I peaspeta .. mõi aarh. alal

juhtiv insp ktor

'

J. ai t

I.1'illt

•

.

