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.. it ja tall kahel pool sisf:lesõidute d, paigutatud kaarjalt, 

nend e vo.hel t avaneb sirl{t.eel t va ude peahoone :faasaadile. 

Hooned on paekivist, krohvitud seintega, kaetud poolkelpka

tustega ninb omavad liitsaid räästakarniise, mis tthel rõhuta 

tud vööga, laiad vahevööd on ka kutu~e poolviilude all otsa

f,ssuadides. Osa uksi lahendatud lameda kaarega ustena, 

konstruktiivsed kaarsill11sed. esine·vad ka sei.11as. Hooned päri 

ne 4 ud XIX saj. I ~ool st või kesk lt. 

Tööliste elamud pargi külgedel on puidust väikesed viilkatus 

toga hooned, seinad vooderdatud rõhtvoodriga, akendel laiad 

piirdelauad. Räästakarniis tuulekastina. Võivad olla XIX saj. 

II poole ehitused. ttks määremata otstarbega rõhtpalkhoone 

nende. hulgas omab laastakattaga kelpkatuse. lli1 eelmisteat 

vanem, va,risemas. 

uivati (?) on urgi äärel suurema maakiviehitisena, k11s miiü 

ritises, eriti nurkades ja avada kUlgedes kasutatud paekivi. 

Omas algselt poolkelpkatuae, millel on tugev ja eenduv lihtsa 

profileeringaga karniis. Kaasajal ümber ehitatud eterniitkat

tega viilkatuaeks. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole kes

kelt pärinavaks hooneks. 

llehed ustl.Vc:.d mõisaoiidamil?".ku ünbri tsedes põlllll. On väga suu

red kivihooned, ehi uslaodilt aamaeoliocd kuivatiga. 

La11dad olid parei tagelc.ü.ljel sioehoovi moodustava ruuduna. 

Park on suur nin stiililt vabakujuline. Põhiplaanilt moodus

tab avaaJ.i, kuhu. su.undub pargi kesktelj el juurdesõidu tee, mis 

läbides aida ja taJ.li vahemiku., kaardub pargi äärtel ring

teeks. Keskteljal on pikk avatud perspektiivvead pargi keske 

as11v~ peahoone pDitikueele. Pargi p11istu on tihe ringtee äär-

tel, hõrenedes pargi sisemuses ning jättes peahoone esi- ja 
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tagafassaadi kru1ele piklikule väljakule avatuka. Pargi äärte 

tihendamiseks kasut&tud dekoratiivpõõsaid. Puid gruppides 

kontras·tsuse printsiibil, val1"seb vaher, on tammi, saart, 

varem ka rikkalikumnlt okaspuid. 

Park htilvas seisundis, rienstPtnd ning lõhutud teda läbi· 

vs .maanteee;a. 

Kalaetatud viimati 1974.a., pildiatatud l 97l.a. 




