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Kõrvalhooneid võrdlemisi palju, ei mood~ata ranget ansamblit, 

vaid joonduvad maanteele. Ukaikud neist väheste ümberehitus-. 
tega, enamik aga kaasajal rekonatrueeritud. Põllul mõisa pii-

rides suuri rehehooneid, küüne. Olulisemad ehitused on: 

T"döli te maja (?) väike krohvi tud sein·tega paekiviehi tus, kae 

tud kõrge kelpkatusega, mille laastakattas aäilunud väike un

gas (õlgkatus?). Omab väikseid aknaid. Võib lugeda veel XVIII 

saj. lõpu ehituseks. 

!alitaejamaja ( ?) on suurem õhu.kese krohvikattega saintega 

paekivihoone, mida katab poolkelpka.tue, kaetud kaasajal eter

niidiga. Ehitus omab kitsaid, väikseid aknaid ning Uhel tiiv 

suurema kaarukse (kinni mUüritud), mille lamedas s1lluaes een 

duv ~ukukivi. Peaukse ette ehitatud hilisem viilkatusega pui

dust kinnine eeskod a. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole 

keskelt, osa ehitusest aga on hilisem, dateeritud raidkiviga 

1876. 

1.'-oölistemaja (?) sarna11eb kõiges eelkirjelde.tud ehituse vanem 

poolega. 

teudad ja tallid moodustav~d suurema hooneterUhma kahel pool 

maanteed. Osa ehitusi paigUtatu.d kolmelt küljelt hooneetatud 

ruudukujulise plok~na, osa a a moodastavad 'L"-tähe kujUlise 

rQhma. On vanemaid, krohvitud välissaintega poolkelp- ja viil 

katustega ehitusi, milledest buvipa.kk'..tvam pikem tööliatema.i a

Piimaköök (?). See ehitus omab lameda kaarega ja krobviääris

tega ukse- ja aknaavasid, laudadest poolviilud poolkelpkatuse 

all. need ehi tused pärinevad põhiliselt XIX saj. II poolest. 

Omaette rahma moodustavad suurtest lõhutud raudkiviplokkidest 

ning tellistega ääriststud avadega laudakompleks, mis kaetud 

viilkatuatega. Telliaed liidetud maakivimUUri hambuvalt. Uhel 
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hoonel ehitusdaatum: 1~04, 

Park on keskmise suurusega, paiknedes põhiosas ainult peahoo--
n e ees. Kõrghaljastus laieneb ka maj enduab.oonete vahele. La

henduselt vabakujanduslik, moodustades avara, hoone suunast 

laskuva väljaku, mis jättis väljaku eägavusea paikneva hoone 

maanteele avatuks, sulges ega kõrvalhooned. Peahoonele suundus 

sirgtee, mis ehituse ees kaardua ringteeks. Väljakut ääristas 

vaba piirjoonega puis tu lehtpuud eet, kus vali.tseb tamm, saar. 

Stiilse pargiosa jätkuks -oli peahoone ta a paiknev ehis- ja 

viljapuuaed. Pargi seisund väga halb, purustatud ja risusta

tlld, maha j äe tud • 

Külaata ud viimati 1972.a., pild iatatud 1963. ja 1968.a. 
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