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Hoones on an:f'il adne ruWDij aotus, ü.hea ~oas eUl.amud ka Yäi

keste pottltividega kahhelahi. Xaä.aeharjal paiknevad .atlmllleet

riliae riitaiga 4 korstent, .Ule piibwl njWldatud ltarn11ai

dega. Kirjeldatud ehitust võib lugeda Yaraklaaaitsiatlikuka, 

XVIII saj. l<Spust või Tahetu.aelt pä.rineTalts ehituaelta. 

Temale on l.Udetud hil~ea parual.e tiivale vä.ilte kivist 

p1kendus, mis aällitanlld kõik p(S.hihoone arhitektuuraed kujun

did. Seinad krohvi twl, aknad va:r&.latatu.d laaedate krohvääris

tega.. Hoone alu.ne kellerdatu4. 

nx saj. lõpupoolel on peahoonet täielldatwl kahe pu.it

verandaga. Neist suurem asub eai:f'aaaaadia ning ka.Jutab zoi lrlra. 

liku.l.t dekoreeritud TiUuvä1jaga laht1st sammaaeeakoda, mida 

katab pu.idust rääatapi tai ga lame viilkatua, kaetud pleld.ga. 

Sambad on lihtsad. tugiltäppadega puitpostid, aille Yahel on 

rinaatia. Verandal t laskub kaks trppi, kuaju.urea Wts asub pea 

ukse kohal. Xo{)U ehi tis o.n vana hoone kesktelje suhtes nihuta 

tud, et anda talle koos kiviart juurdeehi tuaega uues :f'a.asaadis 

ke8kne, tasakaalustatud asend. 

Väiksem, kuid väga rik.ltaliku ekle.k:tilise laljandusega on 

analoogne lahtine veranda hoone aiakü.l.jel, kus pui~postide 

tugi.Jtäppade vahed on kuju.nd atud rikk.al.iku pui tpi tsiga. 

Hoones asub sovhoosi osakonna keskila ja korterid, teaa 

seisund on rahllldav. 

s;rvolhooneid omt..b mõis arvukalt, kuigi e.nruaus on neist ula

tusliku! Umber ehitatud või vsremeie. Asuved r[hmades, oluli 

sem~ld neist on: 

,ill, mille tagakü.lj ele on ehi ta wi hilisem kuivati. Põhihoone 

on paekivis , krobvitud valissaintega hoone, kaetud algselt 

poolkelpkatusega, mis kaasajal rekonstrueeritud eterniitkatte 
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g~ ~ii[katuae~s. Võib pärinedu XI saj. 1 voerandist. Temaga 

liidetud kuivati aeevascu on AlA saj. lõpuveerandi ehi us, 

'8j a u.d krohvi llcl sei..."l."tega, vii k<J. ilseg , .mille viimane 

acu·ikup~ar dekoratiivoelt h a u.ä. Korsten neljatahuline pu

nestes tellia s . 

Laudad moodustavad kolmest kü1jest hooneatatud väikese sise

hooviga hooneteploki. Laudahooned packivist, krohvitud välis 

seintega, aknaavad laiad, :kagu. ukaedki, kaetud lameda kaareg 

Katused ~ahendatud v1ilkatustena, kaasajal eterniitkattega. 

Võivad pärineda XIX saj. II poole keskelt • 

.Meierei on väike kompaktne poekivihoone, mille seinad krohvi 

tud 9 hoonet katab poolkelpkatus lihtsa eenduva räästakarnii

siga, kaasa.j al katusekatteks eternij. t. Aknad väikeaed kuu.e

r udulised, on ka petikakn11id. Hoonet VÕib lugeda veel XIX 

saj. 1 poole ehituseks. 

Acd.nikumc.lj_o on liide~ud aia piirJoLlüU.ri~}:i• Kujutab endast va 

nemat~ ilmssl t veel XIX aj. vahctu .. ae. nee ga peahoonega ühe

calist ehituat. Ehitatud paekivist, sein~d krohvitud, nu.rgad 

~ah ndutud r~steeritud nurgaliaecnidega, clo1ad ääristatud la 

meda krohviää:r:iseca. Aknad kõrge· ja ki te~d, kahe poolega: 

kuid vä.,.a tiheda ruudustikuga - 16 r11u.tu.. Katae, mis kaetu.d 

laastuga omab ühe,oolse kalde. 

,1'9ö~iselaml;! (?) on ühekordne pui tlloone, mida katab laiode 

rääs ta ·taga S-kivikattegu viilkatus. Osa 

da ud laaatuga. Sarikaj aJ.ad kunstipärase tahtmisega, viimane 

sarika~aal, koos penniga avatud. Seinad vooderdatud seklist 

nal udad ni püetvoodriga, sellel kulg valt karniieilt aga 

kõrgemal - rõhtvoodriga. Kuucru~duli ed aknad äärista ud pro 

fileeritud piirdelaudadega. Hoonet õib lugeda XIX saj. lõpu 

ehituaeks. 
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gabel b.:L ta tud paelt 1st, k etwl viilkatu.s aa 
krohv1 tud, ku.1d ltuj W'Jd at vä a 1 t l.ilaü t 

4est histori t stlllats laadis 4eltcrat11 etc:w..~...-

rel1s~e p tikute n liigendatud kontra.forsi4, p go 

tr11s kolmnlll'ksel. viil väl~ al, vä 
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