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1. (Ayakn ). üUtl~õis. 
-

Puka Ir/n- Aakre kolhoos ( õn&ru. kihelkond). 

Peahoone on keskmise suuruse a ühekordne kiviboone, is aas-

aj osaliselt ümber eh~tatud. Omab osaliselt älj ehivatud 

lakakorruse, lil.El ilmselt .kaasajal laiend ... lld (hoone keskosas), 

samuti madala soklikorxuse. .oonet kat~b kõrge iilka us vormi-

kivik· tteg ja kitsa räasta .e..., rr.illel kiil~f seaadides duv 

ja profileeri ud k::.rniis. õima :ik, et vii.lk· ua pärineb iimber-

ehitu est. lOCL nr d on uj 1~dttud kvce~e-liseenidega. Sama 

1 doed nurc lic~on d on .ulee.it~~e urkedel, mis ilmselt 

p" ine ~d • aa ajast. ooncl on ke<""lr.mise uu:r·v.se u kitsad aknad, 

-l·uudulised. Otaviil d G Oll a:· .. ...; med lt.:kcüfbade aknad aari-

·ti, nad on v··iksemad, E-rt: uduliHed . ~eid ääristuvad ruudu.kuju-

11.,. d j 4-ruudulice lak ... :.knad. Pollikorruse aknud on rühmi t -

ud, põhilia lt koliJ.ekEU."' ..... l.cox.e"' on ruumid põ 1iosas järjee-

tavud aniilaadselt. 

Ioone võib algselt pürjneda XIX e~j . keskelt, olles stii-

111 t lähed ane klassi tsisml.le . ~ a on -c:..Sll tu sel koolina j amet

ruumidena ning on he· s seis .dis. 

Kõrvalhooneid on mõisas palju, nad paiknevad haju.tatul rUJ:una-______ .__.......... 

des, mõned ans mbliliselt seotud peahoone a. Sellise p igutu.se 

tingib mõisasüdame asend kerealt lainjal m stiku.l. Olulisemad: 

A~t-kel~r o suur ja m siivne kiviho ne, millel reljeefi õt

tu. ot al ja tagaltül.el k rge sokkel ~Gld,..i 0a • .Joonet k t b hi

line laaatukattega viilkatus. loone se~nad on krohvi ·ud, kuid 

maakivide õsed ulatuvad krohVipinnale. Kiv~de vahed d kereeri 

tud killu.stikuga. Hoone nu.rgad on laiade ja siig :Vol rus eeri

t d nurgaliseenidega. Esifassaa i keskel on viie arkaadi a 

ka istu, laotud tellistest ·~ Y~ohvitud. K aristu. algab ru.a-

teeri u lieeeniga, r~steeritud on s[ ava lõikeg· ka ko~ kaa- j 



ristu pind. Kaared on kõr@Sd, kaunistatud jõulise kvaadriga, 

kaar e kannad toatuvad madalatele neljatahul1stele tulpadele, 

mille pinn·d samuti rusteeritua. Kaariatu ta a asu sügav ulu

alune, mille põrand prügitatud munakiviga. Hoonel on kah l pool 

kanris ut v~kke~ad se~~entaknad krohviääristega. Otsa~ osaadis 

on ~um laadsed segmentpetikaknt"td. Kõrge kaare ga ja laia krohvi-

äär:i.se en ka keldriuksed otsafassaadis. Kelder on kae ud ser 

joonega r~stvõlviga. 

Hoone on seega r~assitnistlikus s iilis ehi~us, võib päri

nedu -:x n~~. II veerand1st voi keskelt. Ehi tu meenutab õngu 

nasto4 a"'di aita ja n.tl. "Kõver at kõrtsi", meister võib olla 

ühine. 

,Yu;li ~~sej am ja (?) on väike kahe .ordn kivihoone krohvi tud sein

t~ •• Hoonet l'~c;·~ab hil1oe ":ir i tolug::: vi "lk~.tus, katteks laast. 

Omab kõiki i" as saade ·· _i t:Jcv 1 laia ja .:-ofileeri tud räästakar

niisi, millest või. eeldada algoct kGl~ katust. oone nurgad on 

kujundatud 1 'ado r,s Qeritu1 nurgaliaceniäe , mis tõusevad 

sol>:lisimsil t. mad on kes .. oü:Ja suurusega, 6-ruudulised ja oma

vad krohviääriseid. ad on paigu-tatud õrdsete vahedega, puudu

vuid a e.duvQd pc-ikaknad. conot saab lugeda klassitsistlikus 

stiilis hooneks, mis õi pärineda eel) i e hoonega samast ajast 

Elamu-laut on pikk hoone, lles·t elamu on krohvimata .ma ivi-

ehitus, laudaosa kroh i ud telliaki ihoone. Ka uo on üleulatu

va~e rääöt ~ce~a viilka us, mis kav~ud osal e'erniidi, osalt 

la· stuga. auda o sviil on lao ud Vai!Vargile · e listest. Tellis 

pindad-e on kitsad tuulutuspilud ja viilutiJu ristikujulisad 

uul tusc.Vt.d. Viilu ke~kel Oi"! vt:e;a su.ur l:.lkau..ks. Lauda aknad on 

ru~dUKujuliscd ja võrdlemisi su~~ed, E-ruudulised. Elamu aknad 

on kit d, samu i 6-ruudu.lised. oon või 

- · saj. Ir veerandis • 

er iku.na pärineda 
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Aednikumaja ( ?) on väike ühekordne maakivihoone krohvi tud sein

e a, millel kivide põsed krohvipinnal, kroh d kereeritud kil-. 
lD.CJ~ kugnft Hoonet katab poolkelpkutus, millel tellistest stme-

lino karniL , . uunokatteks on laast •. :vad on äärista u.d tel-

li:;:, -:;e , a;, c..;o.Clc };:ohc.l s"'~n"' s konetru.ktiiv sed telliskaared. Alg

..,ed ckn d e' ole GU.Urod j:J on G-=u.udulised. Hoone võib päriJ.J.e-

d: otl)i "''" III vecr ndist. 

d<- u ü.heKOl'd.J ~e e.r lõJ:" Uodt.9o ehit S') deg. õoinad on krohvi-

-c;ud. • 001 e" J~t i..:l, ... :õr ~ viil: "' 1J.s, l illi?l k tteks laast, rääs-

tad iileu.la· n ~rl ja kujund& ud s· ~i.A.aja.L at'J.ega. Otsviiius pen-

nid de· oratiivs lt r·::~.s uva · J. ' 's i :te ·· • .~.ioor .. el on osal. t kõrge, 

sim.sit;· er ld tud sokkel, nu:r[:, .... d on laiade ruste~ri tud nu.:rgali-

~ee idü[.. , aecl ka Jikc!ldu ~1. Poon 1 on J ju erisuuruses ak-

n~id, ruudu~ujulis est w~i ~lk}: 2 läbi kz1e korruse m~sina

s- ali ak nde!li • .lõik av d on ra mi tld. krohviäd.:riate a, masina-

saali aker do kohal on l3r"-vltucrelisad wetik' , äärised a a ula-

tu 'I ad sokli.I i. tusel leid~b sam~ti v~ljaehitu 1 mõnele aknale 

mis ~aetud viilkatusega. Juurdeehi s omab hoone otsal kõrgemas 

osas lwued ...... vi.i.lJ t.."'11use U rakr1:-: u o sviilub, madalamal osal on 

aga ünepoolse kaldega katus. -oone KOb~l 

tellisltiv·L ors en, mis lõpet a ud e""'nduva 1 

g:: selle all. 

korg~ nelj~tahuline 

k niisiga ja Vöö 

Eoont.:: Cil> e ios s .XIX saj. II veerandist, ted· 

O!l ttier1d tu.d tõend.oliselt e;.j@t .i. lõp·l. ü.junduses esineb 

his ori tsistlikke detuile. 

Laut (?)ou väike maakiv st krohvimata seinteg ehi us, mille 

kividevahelised lu-ohvipi.nnad kaun:.Lsta~..ud killuswiku.ga. oonel 

on s r isi ss, millelt tõusev·d kitsad kroh iliseenid hoone nur 

kade. vad on äär~sta·ud telliste a. Algne k~ us ei ole säilu-
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nud, osa hooneot ümber ehitaud elamuks. 

pärineda .nx saj. III ve rar d i 

fo 
itus võib algselt 

Elamu-t 1 on suur ja m· ss:L i e krtJhvitud _·iTihoone kõrge sokli-

ga, .~.L1l.lle ookli,.,.i. ss • ..till.' Us." :Jt~1J •eint 's"'li kõ1•gem H:elpk .... tus, 

ku:· ~d ~e laa ~.r, .cääs ~ad ki 9 lt ü.lculatuvad. Ho ~ nuxkadel taga

silloit..li u~.l -·u Jticsctd nU!'t:.aliseu.nid. Al"..n;.,d on väga väikesed, 6-

rut:tdulJ.sed, eGineb .Q·J ~ikakn.aid. oone keskel on suur kõrge kaare 

a u! s. Hoon.~ all on osaliselt k~lder, ku...'~-m otsa:fassaadist viib 

kõ:r. e kaar e~ ukz. •,hi tu. s -võib ~ .. '~"in d a ,. j. I poolest või 

sesõidutee t:.äres on vt:ike ühekorne krohvitud ki

vihoone, kaetud poolk~;;l_pkat.us g-, ml.llel katta ·s laas ja üle-

ul · tuvad raästad . Akn~d on vaike~ed, e- uuduli .... ed. I oone võib 

p~rinedc XI s·j. ool ot. 

Park on suur 5 ha, kuid erilis~lt kujundumata ühtlase istutus---
viisi r_a puis tuga, oacl t ilmselt ka looduslik puistu ojakese kal

dal. Peahoone ees on väike esiväljak ringikujulise teega. Pargi 

puistu on pöhiosas lehtpu.udeE~t (saat·, l?ärx , kask), kuid on ka 

kontre.stt,eid okaspuid (lehis, kuu sl). E oootidest on vene ja 

e1.1roo a lehised, siberi seeder änd, berliini puppel, torkav 

kuusk, id jt e;aru.u, kor, jc-üa ,:ts jt. l?Hx·gir t väljtlvatel mi mel 

teel pikcd lehtpuu·lleed. Kaugemal ·suvad ~etsaosud (looduslik 

mär1nik) kujundatud parkmet8adP.na, esineb lehis~ega ääristamist. 

Pc.r0i elsnnd on rahuldav,, ec:ineb koht.t..:..st võs:.1stu.mist. 

Kü.lastatlld ja pild iot<. 'tt;td 19(..,. e . 
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