
}9. U mõip (Lu.hde-Grosahot'). RU.U.tlimõie. 

ll ste k/ , aj\1 Invaliididekodu (Luke kih lkond) • 

.;.;..;:;=--.o~ on U.ena suur kahekordne ivihoone m dala so üikorru-

sega. oonet katab väga lame kelpkatua, millel lai ja eenduv, 

profileeritud räästakarniis. See toetatud jõlllise h aslõi-
lte • Viimase at madalamal lai ja pro i iiliga vöö, millelli ulu-

tuvad solr..J.il t tõusvad kvaaderliseenid. Katusek tt on et r-
niit. Hoone esifa aa~d on liigendatud kexgelt eendatud kesk

r·. al1id1ga, mis 3 n ena ahe lail 1e. Kaasajal on otsafassaadi 

dele pü.ati ta tud erinevaid ju.urõ.eehi tu ei. Ilaone aknad .Paikne

vad võrdsete vah dega, v._. keskrisaliidis aoi~assaadis, kus 

rUtm on muudetud keskteljal asetaeva kahepoolega akna äärista 

misega ki teoste, ühepoole a akende ga. Puudu.vaid aknaid rida

des sondavad p tikaknad. Põhikorruseks on esimene, kus uu.re 

ja kõrged, 6-ruudu.l.iaed aknad, filakorruse akn: d on adalamad, 

6-ruudulised. 1 ise korruse akende kohal on eenduvbd ja 

p:cofil ri tu km•niiaid, mis nw.--kadel eta~ud kensoolidel • 

Viimaseid ketab vol~ut. Esifassaadis keFkteljol p kneva pe~ 

ukse ja teda ·· iiriatavete ühepoolega kitsaste akend kohal on . : 
e. iak e üben«a+.ud, ~oetudes seega ~elJole konsoolile. 

kordub tnt;cf"sar .... di ~ sL~l, kt'to piltk kt.r ii s ·toetub 6 konsoo

ljle, Kecokteljel puiknonv.d uks on kirmi .m ü.r u .... Sokli a1m 

o.n 1. t'le ad, J 2-rPudtL.:i "'ed. Enii':u.::saac1.i. ke osa :)ea on 

k""rgel sokJ:ll ane sev l ~~htin~ ter:r.as .. , lle ;;d.ris st 

nelj atal'!ul sed t daJ :.:d. ktvi tu.l'bad so kli ja kr.rniisiga. Terra ... 

i keskelt 1 ~ ub ki sas kivi trepp, nU.s s li miiiiri st välju e 

1 eneb kolmele käljele. 

oonet võib lugeda hiliaklasaiteistlikus stiilis ehi u

seks XI saj. ko 1 elt, t on kasutusel invaliidide kodu põhi

korpuaena ja on heas aeisun:lis. 



~õrvalhooneid on mõisasUdamikus säilinud mõni aksik, needki 
ämbar ehit ud kujul. Olulise ~d on: 

Ku.iva i {?) on .keskmise suurusega maa- ja telliskiv1hoone, 

.mis osalt re onstrueeri tud kahekordseks elamu.ks. Ale1).& hoone 

võis pärineda XIX saj. II poolest. 

~ andushoone, mis on väike telliskiviehitus maakivist soklil 
Hoonet katab üleulatuvate räästastaga viiLkatus (katteks eter 
niit), millel otsviilud püstlaudodega. Hcone mõned aknad on 
p , ruud~~ujulised, keskmi~e ~uurusega. Ehi us võib pärineda 
XIX s~j. lõpuveerandist. 

Park on kuni 3 ha suur ja vabakujulise planeeri:nguga, kuigi 

esineb ka regulaarseid puuderidu ja &lleeaid. a maanteele 
sutuadub 'õrdlemisi pikk parnaallee. P ahoone ette jääb kitsas, 

knid väga pikk esiväljak, mis avab vaate kogu. hoone eeifassaa.
dile. Tagaküljel väga väi e, va a piirjoo.nega välu. Pargipu.Wi 

äär1stavad väljakuid tiheda istutusviieig~, kusjuures esiplaa
nil on v ldava1 t lehtpuud, tausteks ka okaspuid (kuusk1). Lii• 

gid on kodumaised: tamm, vaher, saar ja pärn. Viimased kaks 
ka all.eedes. On mõned elupuude t regulaareemad hakid. l' ark on 
h vas seisundis, ta on killueta ud ehit~ste ja aedodega, 

äärealadel esineb võaaatumiat, korras on vaid eeiväljak. 

Kü~astatud ja p1!4 äta~d 1972.a. 
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