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Po oon o l3ID.mU .... :tu 1 ... 73. e.. s tal. -- one oli suur ja lii en-

d~ ~.o t ehi~. Of. .... oli i.ll ekorane t lliekivihoon , 

m llele 1· id ~ · parem e ii ale -l.sti t:ilie ord e Pll:t.dus"t 

t · ibhtH.Jne, s ohvi .. ...u·:l ·~skrohv1 ,.,.a. Peale selle 

oli elli tuael esi. iiljel. suu. ed lahtised verandad, vä.J.kaemad 

välj e J.tuacd ning oone maan~ee küljel kahekord elt iibehitu 

1 ki ~s ühekordne pikendus. ~ee a oli hoone eer~ka, lii 

genda~ud põhi.lac~iga. oone eriosi ka sid l edad poolkelp-

.. atu , k a t el'·s le, st, äüst.ad laialt iileu.J.a uvad, sari ·· a-

l· kuju.nd tud. Kõl.kl.deo pool VJ.l.lude ~ uJ... u Juoohv1pinn lo 

deko.I"\tJ.i ne m.i .. :lhvar· • E oo 1e e aker- e~i..ts tee.m a suurused 

oll. nam· ti 4reeru.k ... p.,.. ·gu ~uaeg Ja erisuurus .g • esinea ki t-

said ahe oclseid, 3-~uudulisl. eknaid, oli ll.J.detud 4 poolega 

8-ruu u.!. oi aknaid, oll. ka ;-pooleg~ Ja -ruü.d 1 lisi aknaid. 

Alal Jaikne~i ebaü.b ase..t. t. 1akapeaJ.se lie valgustaaliseks oli 

poolvi.iluae vahv~ei r11ssid vahel r!ludukuju.lisi 12-ru.u.du.lisi 

aknaid. olid p~ira~ad prusspiiretega. .oone kah ordee 

o aa ees paik.l'l. a vä a auux 1 ~ 1e paLke , mille kelp- ja pool-

i.lle 

a~- n 1 :inruk~e ri. tlõike ja juu-

go. e. otii videra k ·· 1nd .tse. 

Seega oo ust s peahoon k' esL ehituep ioodist pärineva 

ehituskomplcksi: vanem, Uhekordne keSkmise s arusega hoone 

võis arincda veel XI.t. s j. ooJ.es , kahekordne o a 

aga s ·• algu st ning oli teoeta d juugendatiilis. 

r j ..... 1 hi a i ·· ber k · v a osa pool iil ", aknad j v .. lj aehi tu 

aed, mis om asi j u... • 

oone · e tas tud e jäljetult. 
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Kõrvalhooneid on suurel arvul, nad mo ustav d korrapär e 

ana li pargi äärel, kua ·uu.res n i ole peahoone a ~eo ~d. 

Paljud hoonedon kaos ·al ·· ber e i tatud. Olulisemad on: 

millest all s pool. Hoone on kaetud seinteet kõrge pool lp 

ka1iuse a, millel lih sad 1 dkarniisid kü.lgfassaadides ja 

oolviilu kelbakolmnurga all (ka e k tte s etern11t). Peol

viil on rõh laudadest. einad on krohvi tud, kusjuures krohvi

pindadest ula u:vad välja ristpalkseinte laudadega kaetud Pal

giots , .mis moodust .... vad omalaadseid liseene. Aknad on vä a 

väikesed, pea r~udukujulised, 4-ruudu.lise • Akend all j 

peal pro ileeri tud pui arniiaid. oone võib pärineda X saj 

algusest. 

&il on pikk kro.bvimata maakiviehitus, ille avad, arkaad j 

petikud on ääristatu.d tellis a. oonet k tab seintest kõr-

gem poolkelpka us, ka teks s-kivi. (osaliselt asend a ·tud eter-

niidiga). tuseräästad olid kü.l~assaadidee laiad ja Profi-

leeri tud pui tkarniisideg , mis algsel kujul aäilunu.d pool

viiltlde kelbakol.r.anu.rkad all. oone esifassaadi keskoe on 

pea ko laiuselt ü.gava tllualusega, lle ees 5 ar kaad iga 

kaaristu. ( ü.ks pea ehi uae lõp tamise järel kir..ni lao u.d). 

K ared on tugeva tellissillustega, kõrge kaarega j varus-

ta d us elise lu.ku.kiviga. Kaarte kannad toetuvad neljatabu

liatel jõalistele tellisaammaatele, m~lle esikUljel tõusev 

.kunirääs arniisini laiad telliskivipilastrid, ko.klm E • 

Kinnilao~..u.d arkaadi on rge kaarega suur u.ks. Faas adi va

sakul tii val on mod al kaarpetik, millel kõrge kaar. ähes

tel väikestel, lumedatel akendel on lattrauast kisadega sepis 

tatud trellid. lloone keskel on ugev tele konsoolidele 

·ua ulg aladega eenda ud v··ljaehili s, milles lakaluuk. Valj _ 
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ehi ns on pu. nst, k tud 8-ki ikattega viilkatu ega. oonet 

või lug d kl ssitsistlikuks, t võib pär eda XIX j. II 

poole algu.sest. 

AednikllJfla,j a-1' sanima.j a (?) aida Olieal on väike krohvi at 

maaki ihoone, mille vadel ja nurkad 1 asu. ta tud tellis • 

oonet ka ab viilka ·us, katteks laast, rä.ästad iil ulatu ad, 

o sviilud horisantaall dadest. Algsed väikesed altnad o sid 

6 ru.utu ( säilu.nu.d j urdeehi tllses). oonele on paremale ii va

le Püstitatud ju.u.rdeehitus (:faasani.maja?). See on kitsas, 6-

ahuline kabekordn hoone, mille al orrus on lõbu. trAd ja 

klo i tu.d m aki ide t, nurgad ellistest h buva e plokkidena, 

s alaadselt on kujundatud avad. Teine korru.s on aga tellis

test puhta vuu iga. Korrus e vahel piiras hoonet lai pu.1trõdu 

(~vinud). oonet atab 6 kelba iilug laas u.ka u , lle 

rääst s ul tub rõdukohale väga lai t ü..le. · ····at ad omavad ki t 

sa profileeri ad l dk~niisi, millel ääriseka aZUurne lai 

puitehispits. ·atuse tipus on kitsas 6-~ahaline p~ittorn, 

mille katus j ii"' s tap i te kord ~b allpool asu. va ka tu s vorme. 

rnJ. sein on vood rd u.d rõh laud g , orni tahkud es on 

väikesed segmeuta:vakeai. Hoone ülakorru.se uknad on Väikesed, 

6-ru.udulised, alakor.ru.u Uk:nad samala.adaed, kuid väbe su.ure

.mad, kaetud lameda kaarega. Silluse kohal on kitsa kaar:fron

toon. Aken (VUi u.ks) on pea igas ahlltl. 

Aedniku..!n ja võib lugeda n sa..i. I veerandi ehi tusaks, 

torni aga kas sajandi lõpu või ajanäi abetu.ae ehi useks 

~a~ qnguehoo ed maantee kaldal on ri a liid tud kivihooneid, 

milleat osa krohvi tud, osa krohvima a maakividest seinteg • 

Hooned an erelda~ud tulemüüridega, kaetud ühise viilka usega, 

katteks laast (ka eternii ). Keskmisel hoonel esifassaadis 

väikesed aknad, mis piira ud l iade tellis~~istega, kus sil-
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luaea lu ivi. eahoone poolsel hitu el on kitsad profilee

ri ud pui tkarniisid viilul ja ü.lgfasaaad:Ldee, iilu all kor

niis krepitud. Hooned võivai pärineda X s • II poole al 

est. 

;;;;;;;.;:;.w.;;;;;;;;;o.d-.u.shoone, mille algne funktsioon müäram. a, on suur ning 

mf..saiivsete proportsioonidega ohviJnata kivihoone, üUrid lao 

d macld.vi es·t, karni.isid, petiku e ared, nu.rg ja avad 

ääristutu.d tellist ga, ,. endel seeju.urea h. t.tY' e pl-okkidena. 

Hoonet ka ab seintest kõrgem poolkelpk ·us, ka e vor.mikiv1. 

iiästaka.rniisid o kü.lgfassaadidel ja otaviilu. elbakolmnurg 

all, seejuure nad on laiad, ee ... du.vad ja Pro:fUeeritud, pool

v ·11 all seejuures krepi "tud ja jätk tud laia ahevööna. oone 

esifassa i keskel on 5 suurt kaarpo-tikut lamedate kaar ega ja 

astmeliste lukukividega. aari aetavad laiad pilastrid. aar-

etiku pin es on sod, k\Ud kõrged 8-ruudu.J.ised 

hoone ü.hel tii v kaks akent liidetu.d. Hoone o saf seasdia 

on neli akent, äärmised kahepoolsed · a 6-ruudu.liaed ( 1 tik

aknana), keskmised aga3-poolsed j 9-ruudulised. P elviilu 

on suur lek aken, millel endatud telliaääris d ja liigendatud 

tellispind akna BJ.l. Ake ääris a väikesed õõrpe ikud. 

Ka hoone nurgad on kuju.nda d lamedate nurgalisee-nidega, mis 

tõusevad hoone soklisimsil t. oone Võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Park i ole suu.r, euhoone asub tema äärel tagakiiljaga v stu -
ma .. mteed. Par Oll algselt olnud reglll arne, millest säilunud 

rida "ärnaalleesid. Uks kaunimaid al as peahoone uue os vcran 

da kohalt j kulges tiigini. Peahoone oma väikese väljaku. ot

sal, uue tiibhoone küljel, samuti oli avatud pind vana peahoo

ne eeskoja ees. Hoone ja maantee vabelises kitsus ribas leidu 
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üksi uid Pllid, par PÕhialal ag noore aid pu d vab ko 

alal. ohi111.k1deks n pärnad, tr , t d. k Piiratud 

ala maak1vimü.iiri • rgem tiür on vilj PWlai U. b r. aan-

1 on pikrd leh puuolleed. ark lõpeb ur paiejärv , 1 

le t ga nnn linnuse a e - on va d 1975 •• koos atud arhi-

t ~~urimälestist nimistuas • 

·lae a ud viimati 1975.·., ~1 i 1 65. ja l97.:;~.a. 




