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40. (Ualzen). üätlimõia. 

Urv ste k/n, ".Ed si 1 kolboos (Urv .. at ... kibolko.nd). 

uus mam se. ·~i ~le ·aai püsis osa p aboonest pooleldi 

mahaJäetud hoonena. See oli Uhekordne, kõrge ooklikorrusega tel 

liskiv~st uuem ehitus, mis oli lii~etud ilmselt vanemale, u

ti iihekordsele hoonele. Esimene r..eist kujutas endast lameda 

viiikatusega j e:. plekk- at ega kaetud hio·tori tsistlikku hoonet, 

ille Geinapirma olid rikkalikult kujWlda d: soklikorru.e.; 

er~das soklikeu~iis, aknalaudada joonel kulges kitsas vahekar

niis, vahevöö ku.l.ges viilu ja räästa.karniisi oJ.l. Rää.stakarniis 

oli ugevalt eenduv ning profileeritud, teda kandis voluudimo

tiiviga hammaslõige. oone aknad olid põhikorrusel suured ja 

õ ged, ääristutud laiade lamedate krohviääristega. Viilu.s Val

gustasid lakka püstsed ovaalaknad, millede vahele jäid lakatoa 

aknad. I oone otsal. paikne kõrgel soklil palkon, mis aga juba 

196l.aastak9 oli hävinud. 

Hoonet võis lu.geda historitsistlikus stiilis XIX saj. II 

poole lõpuveerandi ehituseks. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, needki oluliselt muudetud kujul 

Jalit~ejamaja (?) -kõrge aoklikorruse a ühekordne krohvitud 

sein ·eca kivihoone, mis ümber e.itatud kas egaeks kahekordseks 

ehituseks, kuo ülekorrus puidust. Ehitus~eg ei ole määratav • 

. 4ierei on suurem, ~lmsel t alg...,el·~ ühekord e kivihoo e, mi 

k aeaj 1 el .. i taud c:u.u:r ks meicreihooneks. Al eest sailunu.d veel 

kõrge nclj~tahu.l.ine telliskivikorsten laia karniisiga alaosas. 

Ehitusaeg ei ole määratav. 
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~on telliskivihoone k rge krohvika teea sain e a. Omab laas

~uk~~ve a viil tus., mi õis 1 selt olla u poolkelpkatus. 

on tU u.l· t ad. Võib olla 

n.shoonE! selgi a:nato. i~taio i 

nj. II poole ehitus. 

~1aloogne eelkirjel-

i tu"'-'t :-:'-ab v id k l .. k ... tus. 1i us g s a eelnev aga. 

~ on olnud algselt selgepiiriliselt regulaarse Planeeringuga • 

Le.skuv reljeef on kujundatud leiadeks terrasside s, eraldisaiave 

osa moodustav d nendel k svav p[ga ud pärnadest lihtne regulaar

ne alleedesä~tecm, mis säilanu fr~ entaal~elt. Peahoone ümbru

ses algne regulaarne park oli hiljem mõneVÕrra mu.1.1detud vaba

kujulis~maks üksikpuu"e lisamiseg~, kuc leh·p ude kõrval kasuta-

i ka lehi eid. Park s ti maanteega oolitatud ning kahjusta
tud. ··ksikuid udegruppe leidub eule kirjelda u.d pargial ka 

kõrv~lhoanete ümbruses. 

:Kül s.._a ud 'i im ti lS 73. o .• , pildis ta d 196 • ja 1969. a. 
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