
41 .. PATKQ~ mõi~ ( Onerlack). RUü.tl õis. 

Heln.e /n, õxv~ ovhoos (llolme kibelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega Uhekordne puithoone, mis k e
t!. .... ~intes·t x.õrg .m poolk·lpk.ata egt., ka:te~ s -kivi. s
ta.n.arn11a on lihts'"' kaldu laudkarniisiga. oone sein.;.d on 

n .... .: or. e~ ruu D.kuj li-

1 .ia , o~il e ·itud 3 seo~ g~ j~. nur~ l ... el d plo-

• .. ·.nii..,. ar a-

jun u. e~.... Saeuksed on 

s ga, J..llcl pz·o:t'ilceritud liis tad. Ukse .. 

on .. •Al .. :osc .id. ltl..llli hoones on o.nfi-
1 udsed. 

Hoone teJ. vi ·tma on t. c-.5J.r.su.lu .1 .... etuc pro9or sioonide a va· 
r. ·lnssi taistlik. ehi vo.s, t""cnäolir-Hü• fiii sa·. lõpu.st. 

oo.nc o: 1 19G7. • ~ool .. s ll9.tü. ~es oL.,se 1 l[f~nild, aä.ilunud 
poolt kas tati a -""'U..'ln. -·e a säili.mi est täna äeval. töö koos· 
taj 1 and 

Kõrvall}.Oon!(d moodustavad esiv'"ljaku. -va ... akul kü.lJel peahoone-
ga Uhtse ansambli, kui asilVud peahoonest teatavas kau. ses. 

~~11 o ~uur, krobvimatn 

kõrgem oolk.l katus katte 

'iVil, ono .rn:tll 1 katteke seintea 

S-kivi. Rää t ·a viilukarniis 
on . e j pro~ileer1tud1 k rniisi all kr nv·~ud ~öö. Krohvi
ä:-:r te ga on k kõik '">Vcd. Suured uksed j n neid äär1stavad 
alen· d on lnmed k.: :'lrega, poolviiludas ago pa:lknevad aegment-
aknud. Uhe f~a kohal vü_a omapärane s3õ-Dctik, mille põhjal 
kivi.1ldudc~t krohvi kujun·atud kell (näit b ~ ak 11 .OO), 

oo v ib al'i eda .. aa·. III veer J. st ja ta on lassi t-
sist iklls s ii is. 

1~0 



J t-k~ on su.u.r ja massiivne maakivihoone, is materj is 

ja kuju.n usea .kordab põhiosafl eelmist hoonet. !l'ema poolviilu

de all 01isafassaa.'lio on karniis krepi tu.ü. sif'assaadi k . 
os""s on lai ja kõrc;e võrdkLilgse kolmnurga kujuline v111, mil

le kes.u.ol kaks liidetud viiluakent. 'eed on kae ud .kõrget 

kaartega. aamis'til':: on tiheda ruudustikuga, 12-ruuduline. 

k"'üris ·uga. Selle võrdlemisi !to::cged k<":~ared i.oetuvod m&ssii 

setele4- neljale u.ru·rsam.bale, millel kaare an.rlo. all c.oa.ttu.s ja 

e iliii.n. är el 'toetub Kas.re kand Geina, kus aa.r.o.u.ti talumivöö. 

·oone ehi~uaaeg on dateer1tud: 18 5. ~ 11jem on ho nele ehi a-

tud kuivati, ruil.J.e körge laUd. ors'ten tu.u..lutu.seks. llel 

ehi tusd- atu.m. J..~h TU\.'llu Il ~~o:cet.e..a on kc;.6'tud mi me stmeli e 

met._l k .tteg&, mi.., ää,j.,ista.tL.tCi. le!ast ohJ.spi tsiga. Korstent 

l:<"..roonib Uti.__ ~oll s iga ·liuulel ·.~p , ku U:-..171 ~;r::n&lik jook Va m""be 

:fig1ur, Lellel käes kepp. -.'k.Jerit"..rd o.n kc.... ilmakaa:ced. 

~ on kWli 4 ha suru·, põhijoontea lihtsa vabaplaneeringu

ga. Toett;~.b l)l·ue asuv al e P u tküla j ürvale, mille lammil kalda-

astang. Peahoone ees on ringtee a väljak, .mis liigendatud 

põhiliselt tammedega ja. pärnadega. Hoone taga väike avatud 

aed, kl'ia avooevud vaa ed jä:cvele. Äärtel on allee f'ragmente. 

i stane;DJ. on vab ... t üksikuid leh touid. põh:1.lisel"t saar, on 

üksik at1.roopa lehis. Park on halvas ae1su.nd1s, hääbu. V ja 

r ·austatud, puu.d k11ivavad, oa1"gil nudu.b funktsioon. 

Küla tatud ja pildiatatud 1967.a. 




