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astelllÕisa k/n, n alju kolhoos" ( suure:-Jaani kihelkobd). 

Pe oone on suur ühekordne ~ithooue osaliselt väljuehitatud . 
lakakorru.ldega. Hoone~t on hllvinud kuni l/3. oonet k.a~ab ivi 

kat ega (osalt asendatud eterniidiga) poolkelpkatu.s, mis sein

te s kõrge • Räästake.rnii sid on lihtsad kallaka J. aiaga, uid 

varem ilmseJ.t o asid Profileerita.d karniise, mis osaJ.iselt jäl

gi avad katu.seake e viilkatu.ste räästa- ja viilukarniisides. 

oei on vooderdatud laiade pü.stl.au.dadega. . .1. oone aknad ldtsad, 

kuid kõrged, algselt 6-ruu.duliaed, varustatud akna~uuld.dega ja 

piiratud laiade p1irdelau.d ega, illal kaetud kitsa karniisiga. 

utusel on esifassaadis pikk rida atu.seaknaid, pargikaljel a a 

Uksikild. i in on samuti 6-r u.dulised, kuid väiksemad aknad. 

PoolviiJ.us on üksik 9-ruu.duline aken. Põhikorrusel aknad 

mõnevõrra ebaähtlaste vahedega. Katuseakende väljaabitu te käl-

jed ja viilud on vahvär vahel krohvitud. oonel on õnel sise 

uksel säilun baroksed sepishinged. le s on ka o aa väga suu-

re t tellistest l otud mon elkorstnast, mille ülaosa koondub 

sirgjoon lieelt. oonel on osa alust kellerdatud. 

arvikuna on peahoone massiivsete, kuid tasakaalustatud 

proportsioonidega barokk- või ü.leminekuperioodi tunnustega ehi-

tus, tõenäoliselt III saj. I v erandiat. Osa hoonest on kasu 

.Lus 1 elamu.na, ta on halvas seisWldis. 

Kõrvalhoonai st pol mainimi sv äär el t ühtki äilinud, v. a. ait

kuivati, is on auur maakiviehi tus. Tema seinte .krohvikatteat 

ulatuvad välja kivide põsed, krohv on dekoreeritud kivikildude

ga •. Qgne katus oli poolkelp, mis nü.ü.d rekonstrueeritud na~ 

hoonegi. Pool iilu.s on jäl segmenta.kn st. Hoone Võib algselt 

pärineda XIX saj. I oole lõpust VÕi ajandi keskelt. 
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Park ei ole ouur, on kaheos ine: peahoone ees moodustab eede -
ahel väik se pu de a liigenda u.d välja, mida piir~vad te

sõidutee poolka~ed. Puud eriliselt rahmitamatu, hajali istutu 

egt.c. roone taga on a · väike ehisaed, .m~e vois ollu algselt 

barokne regulaarne aiake. ed piiratud puudegc., mis osalt rida 

dena, o lt vabalt. Puud kodu.maised; pärnad, vahtrud,saared. 

·iaa palju de oratiivpõõsui . argi seisund on halb, ta on kas 
metsist~d, liigendatud uu · teedega Või risusta ud. 

Külastatud viimati 1974.a.~ pildiatatud lJ66. ja 1973.a. 
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