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t~2.2..Jl on Sllllr kolmekordile kivihoone, millel .madal aoklikorru.e 

kol.mas kor1-us o mezzanino. Hoone on ko.mpaktne, kaid lii endatud 

fassaadide a ehi tu s, millel ta afassaadis hoone kagunurgal paik

lleb jõu.line neljatabulina v11ekordne nurgatorn. Hoonet katab V'ä-

o. lame kelpka lls, katteks plekk, mis varja·tu.d kõrge t krenelee

ri tud rinnatisest. See on seinapindad.est kergelt eendatud, toe

tub 1 ale profileerin~ a karniis1le, mis toetatud pikkadele ja 

jõulistele konsooiidele. Xonaoolide all kul eb kitsaro karniis. 

Kõikidel hoon:e nurkadel on pikad ja ü.le rinnatise kõrgu.vad sale

d ad kuuetahulised ripptornikesed. milledel eenduv kreneleeritud 

ääris, mille all voö. Torni_ kandva koonusekujulise kansooli ko

hal on samu.ti V"õö. Analoogiline r:innatis ja ripptornikesed k61lni 

tavad ka suure nurgatorni, siin vaid on nur ator.nikesed madalama· 

kreneleeri tad r1nnatise all. on kits ad karniisid ja nende vall l 

asendab ~aia konsoo~ide vööd lai ehisvöö teravkaareliste petiku

tega. Al€1le lame ernikatus on asendatud kõrgema kelpkatu.aega, 

mis nüüd nähta iile rinnatise ääre. Täienduseks ealedatele nurga 

tornikea · e on hoone katusel ebaühtlaselt paigutatud suur hu~ 

neljatahulisi koratnapiipe, mis aamu~i saledad, kõrged ahevöö

deg ja laiend atad ülaosaga, kus suitsupilud kiil ed el k:renelee 

ringuna. 

Hoone põhikorpuse sein~pinnad on paarisjoontega kogu ulatu

ses rusteeritud, sama ka suure nuxeatorni seintel, kus rusteerin 

puudub vaid hoonepoolsetel tahkudel. Soklikorrust eraldab lai 

simss • .iloone esifassaadi vasakul tiival paikneb põhikorpusest vä 

he madalam kahekordne ki taas liide, mj_lles asub trepikoi a mõla

mile korrusele. Ka tema räästas on kujundatud analoogselt põhi-
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tu.d on ka korrustevahelina seinapind teise korruse aknalalla 

joonel kulgeva laiema ro:fileeri tud karnii siga ja selle st mada

lamal kuJ.ge a kitsa karniisiga. Samala.adsed vööd kulgevad esi

mese korruse ukse silluse joonel nino teise korruse akn sillu

se joonel. 'Prepikoj ja torni vabelises nurgas asus varel!l su.ur 

palkon, avarate kõrgete altendega kahel killjal ning hammaslõike

ga toetatud profileeritud räästakarniisiga, mille älaäär oli 

samuti kr eneleeri tud. Hoone ta afaasaadis eendu.b tugevalt .nur

gatorn, fassaadi keskosa ette jääb avar soklikõrt,une t-errass. 

Parempoolne otsafassaad on keskjoonel liigend.atud, tagafassaadi 

poolne seinapind een.dub tugevalt. 

I oone aknad on paigutatud rühmi tatul t, nad on erineva ku.ju 

ja suuruse a, paiknedes so.k:J.ist kuni mezzaninoni ü.ksteise kohal 

Esimes korruse s...tm.~d o kitsad ja väga korged, 8-ruudulised. 

Samalaadaed on ka teise korruse aknad. Kolmanda korruse akn d 

on u a vä a väikesed ja kits ad, ühe ruu.duga. Tänapäeval on neift 

säilw1u.d osa, amik on suurendatud ruu.dllkujuliseks ja 4 ruudu.-

ga akne.ks. SokJ.ikorruse aknad on väike s ed ja lam.ed ad. 

•'sifussaadis on põhikorpuse keskosas 3 aken t võrdsete Vahe 

dega, all korru.sel on need kaetud lameda kaurega ja astmelise 

palestikuea. Teise korruse aknad nende kohal on vä a kõrged, 

tercvkaarelissd ja teravkaarelisas osas pseudogooti motiividega 

raamistikuga • .Aknad on kaetud teravkaa.x·elise :frontooniga. N end e 

kohal on igal aknal väikesed a.lmad p etikutena. Keskosa külgedel 

on mõlemal tiival nelinurkaed paarisaknad vormides, nagu eelpoo 

kirjeldatud. eisel korrusel, mis peakorruaeks, on aknapaarid 

koetud murtud frontooniga. Trepikojas on alumisel korrusel kõr-

e peauks astmelise palest kuga·, teisel korrusel aga väga suur 

aken, kaetud tjuudorkaarega ja samalaadse f'rontooniga. 

agafassaadi akendest on vaid keskmised mõlemil korrusel 

kaetud lamedate kaarteGa· Neid äär1stavad 3 poolega, 12-ruudu-
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~ised akn • Teise, peakorrllse akende kohal o vastavalt kas 

lamed kaare a kaarfrontoonid või murtud frontoo id. Parempool

sel otsata saed.il o.n aamu.ti mur ud frontoonid teisel korrllsel 

aken d e kohal. 

Torn on väheste akendega. Nii o 

ud :fa saad il v lid kol.m väike st aken 

välis kiil j e 1, p ar ki suu.na

o se räästakarniisi all 

vii lldel, ezzaninokorrusal nin paarisaknad teisel ja kolmand 

korrusel. e · alaloo on ase lia u.d väga õrgesa , läbi kabe korru.

se ul.atu asse tera kaarelisae pa ·ti.kusae, .millel eendllV profilee

ri u.d ääxis n:i.n ,. sü a ·t pro.f:i..leeri tu. pal.estik:, keskel tõuseb 

p~tikut poolituv kannella ritud vahesamma , millele toetuvad 

ülal petikak:n· ra-. is tiku teravkasred • .K.aarpetiku. all on tugeval 

eenduv profileeritud ksrniis, mis toetub jõulistele, pikkadele 

viiel konsoolile. Pe ikut katab teravkaareline frontoon murtud 

nurkade a. Ta afaosaadi siseküljel on 8-ruudulised paarisaknad 

vaid alumisel ja neljandal korrusel, esifassaadi pööraiud torni

tassaadia vaid neljandal korrusel. õlemil juhu.l an neljenda kor 

rüse aknad kaetu.d ühendatud murtud froatooniga. 

Ka hoone siserU.Ilmides on rikkaliku.lt pseudogootika kujund 

tud detaile (aksed, paneelid, jms.). ~si~assaadi ~ evate aken

de a vä a suu.r saal asll. teisel korrasel hoone keskosas. Esineb 

ka kl ssitsismile omaseid pilastreid. 

'eega on eahoone väljapeetud pse11dorooti stiilis historit

sistlik ehitus (inglise ootika), ta on rajat d XI~ saj. Il poo

le keskel. ~a on. kasu.tusel min.hoone.a.a ja rahnldavas seisundis 

.!fõrvalhooneid on mõ · .sas1damikus vähe, nad paiknevad peahoonest 

sõltumatult, p gi äärtel. Olulisemad on: 

~..qivati on keskmise auttrusega õhukese krohvi~tt .... ba paekivihoone, 

illel viilkatus on pl.e.kkkuttega Ja lai2lt ü.leu.l ... tuvate räästa-

tega, 'Viil kaetud lai.a. tormilauaga. Hoone seinapind on esifa saa,..; 



• 

die liigendatud kõrgete teravkaarelis-te petikutega, keskel paa

ris kaksJ ocejärel järgnevad madalad, kahepoolega ja kalasaba

mllo trio laud voodric-a u..k.sed ning äärtel 'taas Uks kaarpetik. õne 

1äästa .J.l paiknevad laru.ed~d akn·d on küllalt suured, 18-ruudu-

11 • ~oone ehi u ao o dateeu·itud: 1884.a., t~ ed K.v.L. 

(Lilienf&ld t). 

~ eelmise hooner .. a samal joonel Oll õh ·ese krohvikatte a kõr-

ge paekivihoone, millel viilk s oma 1 ·~, ~leulatuvaid rääs-

·ai , iilus rä" stal 1 i tormil ud. u.ured nelinurkaed talli

uksed on. alase o.mus · i vooder se • Us e koh· 1 on lakapealse 

tuulu· usp.l.1ll pan.r1 i. V ks lakka viib ot~a.fass adi vii1us, tema 

kohal. on ü.maraken. Hoone Võib pärineda .. - s • lõpuveerandist. 

Talli ta . p oiknev ruudu.kujuliue hoovi kUl edel laudahoo 

~' mis kaasajal tüies ulatu oas · ü.mber ehi te. tud. 

~ on suur kuni 7 ha, kusjuures sellest pool ou veekoeudeks. 

Park on kujWldatud ouurejoonelise abaku.julise plane rin ga. 

Tema servaalal, snurel väljwtul asetsev pe&~oone on Umbritsetud 
• 

vaikeemata tiikidaga põhjas ja idas, sissesõidutee äärel 0 pea 

ristkülikUkujulissd tiic;id, lõunasse jääb kaks tiiki, mille t 

e elas asub väike em, ~õuna s nsa -väga su.u.r saarte ja p oolsaarte

g~ veekogu. Mõlemi tiigi piirjoon on vabakujuline. Tiikid va

hel t kulgeb maantee, mi::: läbib pargi ääre alo. 1 ii maanteelt kui 

sav.rtelt tiikidelt avanevad ~urepärased vaated erinevarakursi 

alt heledale v~jakul asuvale vertikoalse o~ientatsiooniga pea

hoonele, mis peegeldub veekogudes. Eriti meeleolukad on kaugva 

ted saarte vahelt, kuhu ongi orienteeritud pargi kujunduslikud 

teljed. Osa tiikide kaldaid ja saared on tiheda iatutu.avii iga 

pu.istuga. Samuti on ekraanina tibe puistn per ää.realadel. Pe 

hoone lähikonn~s on tiikido kallastel avarad a sad. Põhiliiki

d eks on ko trastsed (kujult ja ärvilt) kuusk j kask, pärn, on 

ka ändi, haaba, t e. Viimaseid eelkõige eahoone esiväljaku 
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ümbruses. Eksoota on erakordcelt väh : õned ~lupuud ja hobu

k.astanid, Uk ilo.ld u.rocpa J chised. Kõikj, 1 on puude all rikka

liku.l t alusmetsr-t ja p(~o aid. i.Jaarte ve.hel esin b xaareildu., vaa 

tepu.nktideo. on püüee-laudu (vald ave~ t ka~ .saegsed). eede"1/6rk on 

vaiJ ~uju.line, reRUlaart. 

e .. i ob Rapla .ma.an.t.; el. 

on vai ette .~idud peal oonele. lee 

Park o.n r · ·atud XIX saj. lõpu"', kuid par i<."llt;l leidtlh vane 

maid põli puid siin aaunud tm.emast pargist. J? ar i seisund on 

Lea veeko ud ja t~ed on hooldatud. 

Kül<l talud viimati 1973 a., pild ista·tud lJ( .• j 1969. a. 
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