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38. ,UJ A 1 I'enioj al õis ( nneküll). ilii tlimõi ... 

bj a k/n, .bj a so .hoos ( ~ alliste kihelkond). 

Peoho~ on keskmise suuruse a iihekordne puithoone, mis kaettld 

kõ ge ·iil.ttu.uusega (katteks etern1it), sellel k1 sad ü.leUl.attl-

v ad rül:s l.i' d j c.t .. i 1isas luudkarniis selle all. Katusel on .murd-

s· rikas .. l1oon seinad on oo t::rda~ d rõhtlt..u ude ga, nu.rg on 

kaetud lihtsa e nur t..Pila"' rite a. Ots il.lud kaetud piistla.u.-

dadega nir.1.€ sii. ... uvanev·· 1 · "'-tub.;.'' o aknad .. .:~õhikorru ... e aknad 

on v~·rd lerui :i s ured, E -ru.uduli e: , sam e. ad s ed viiluakn~d on 

vb:ik emad. .Akn· d on äi:irista~:-ud pii:.c"' el.E'Ud ad et-;· , ülal. kuetud 

proiileeri u.d k !.!'nii. i Li, mi• a to aYLd kaks 1 roedat konsooli • 

.Ak:n· d on võrdsete vul edega, vül ·a. ""VL.tud äärmis d esi- ja taga-

faf;)s adides, mis v~be er tud • . : cone esiküljel keskteljal 

asets v -- pe· u' s e~s on v~ik. 1 ·· 1tin p .... lkon, mille lame kelg

katu~ or k · , t d plekiea, kat c.t toet~Vc.id külgedel peened metall 

samb~d. iicone p· ·empoolsel o vbb.f' s..,audil on kinnine väike ees

kod&, kc:: e tud vi il at us ga, ta oli klaasi tud kü.lgedega, kUJ.d 

kõik akn· ei ole st.::ilunud • ...:.siku l~õrval on väike välja hitus, 

kae ud sam tJ. Viilka u.se a. Siit on pü~s keldri ss ., is haarab 

osa hoone alu.se::l''t~ .. u. um.id hoones n unfilaadsed. 

Ehi 1-v.s võib pärinedu XIX s j. keskelt, mõningaid lisandeid 

õib p~in ~ hilisematest remon idest. Hoones on administr~

tiivruumid, ta on rahulda es seisundis. 

rekonutrueeri ud i.lik.nevad hajusal t pargi äär~;;l Olulisemod on 

___! - keskmise suurusega rõhtp oone, mis kaetud 5-ki ikatte-

a vi il fatuse a. Sellel üleulatuvad rütistad, mille sarikaj alud 

kunstipär selt kujundatud. Hoone esifasc adil ko~ hoone l ·u

sel taand 11d sein gu ul.u. une, ille räästast kannab jõu.line 



talastik. Osa hoon seinu ( otsafassa ) on vooderdatu.d piiat-

laud ega, otaviil rõhtlaudadega. Aida uksed on äär1st u.d 

profileeri u piirdelaudadega, uksed vooderdatud ruutk asab -

mustris 1-udistusega. oone võib pärineda XIX s~. II poole 

algusest. 

=....._.--.. ......... _t...,i on pikk krohvi tud kivihoone, mis väga ulatusliku.l t 

Umber ehita ud. Säilunud on aidaosa esifaesaadis 3 ava ndi

aest 4-avali es kaaristus • S lle poolkõrged kaared toetu ad 

ssiivsetele lihtsatele neljatahulistele telliskivi sammaa e

le. llgne hoone õis pärineda XI saj. keskelt. 

Laut on väike kroh imat .maakivihoon , mis kae d kaasajal 

viilkatusega, tõrvapapp-kattega ja üleul.atuvate räästastega, 

Piistl.audades otsviil.udega. Se säil.unud o a l dahoonetest 

õlb pärineda XI saj. keskel • 

=,;;;;,;;;;;,r .. e.-J.-.· on .maaki i st osalt krohvi tud eintega ehi tu s, mis kae

tud kaasaega viilkatuaega (katteks plekk). Hoone on uJ. tu 11-

ku.J.t U.mber bitatlld, ku.id al.@le ehi us õis pärined XIX saj. 

l.õpust. 

a.i andushoone, .mille t säilunud osa ei õimal.da hoone aJ.gset 

üle annet Jlläärata. Algsed on tema seinad - need on laotud aa

kividest, .mille ahed laialt krohvitud ning kroh dekoreeritud 

ihedaJ. kivikildlldega. Võib ol.la XIX saj. keskpaiga ehitus. 

Park ei ole suur, kuid mitmeosaJ.ine. Peahoone ees on puudest 

ja teedest liigendam a ringte ga piiritl.etud väli, t ed ääri 
.... 

t s va1d kohati irelihekk. Suurem v ba pl.aneeringuga puiatu 

on sissesõiduteel enne peahoonet. ee puiotu l.iitub peahoone 

ü.he otsaf asaadiga, teine otsd'asaaad on maastikku ava wi, 

sest hoone ta a ja külj 1 on or{lJ.l l.askuva reljeefi tõttu hea 

va de aa tikku. ed ei ol.e sul.e ud ka pur puttdega eid 

on siin ainult a ääres ja väheste vabade gruppidena oru ääre 



... 

peahoon t g • Pargis do.mineerib aher, , j alalt e, on k 

nlll.gi {hilisemad) ning ammi, neistüks väg põli pu.u.. 

Par · eeisw1d on rahu.ldav, kohati aga h lb, lõhestatud jÜhu li

ke teedeg , õsastunud. 

ülastatud ja pildist tud l97l.a • 




