
lfõniote lr/n, õni!:l ·e sov 

Peahoo.r1e on • ävinu.d, L~ma kohal suu.r k 1 ... ko •.t•u.seline puidust 

koolim~ja, ~üsLi~a'ud ko anl· 'ul perioodil. 

Kõrv võrdlemisi al se 

iJJnega ehitusi, mis aiknev::d sub··elisol t hajali liigendatud 

relj ee ig .mo"stikus. Olul:i semud on: 

'l'ööliste .lemu on fthekot·ru se:li.l1-e suur ehitus, Llille alakorrus 

on v~nem ekivih one~ k:rohvitud seintega. Hoone nurgad lohen

du~ud lai· dc nurg liseenid ga, v~ike, cd kn d jt. uksed laiede 

~{.ro ·V:i.."tiri ... :t""g<..o ( teeelikul·;; 1• otud tellia es..,). Sellele ehi tu-

sele on ilms ,l t sa;i .. c..u."'aastail pe J.e ehit· tnd vahvärk-

li "!;i ~en .... kcrr .:cu: k0r.rua, e. e :rMv··t· · -· t:e-:; 1. dekor at ii v-

1 · ! ii s~.:.t.t€1 l ui viiludel "Oir :im<.. ta, \J.::.mi:! le tud on c:.ga 

v·:lb.värgi t: :idis - to J 1· ~1 c:.Ln. Hoonet ut.: b kõr e 1 ~stukuttega 

viilkatus. knad asuv~d alakorruse akende kohal, on s~~remad, 

ning nagu DJ e.Korru"'elgi, paikneVü.d cb"reeglipärc:...ste vahedega. 

Osn hoonest maha jäetud, on rahuldavas seisundis. 

.Y..tll!i v e E~ki mood u.s tab .Cli t e 

väikse.mt..~e.:: i:;1 idli ~.iotes·~. 

erip .riood.il :raj~ ud hoonest ja 

r. mi tmekordr.e, krohvimata seintegt 

mc.:.J.ki7ibt eLii. s, jlle crint:Vt r;uurcsee. aknaavad ja uksed 

ääristatud ~ellisteg·. Omab k~ suuri, kõ~ge kaarega kaetud uk

se .... v~ id. hoonet k ·b .... -kiviko.tte -a .,>oolkel l~atu.s. Ehitus on 

kasu. tusel ~.2,Yeskina (algne funk~sioon tõenäoliselt sama) ning 

t~ võib pürinede X shj. II Qoole ·l~sest. ema kõrval sama

la:='dnz abiehi tu s - mu.uki vihoone, mis kaetud S-ki vikat te ga vial

katusega. 

Uuem vesiveski, jahu.veski, on krohvitud saintega suu.r ki-
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vihoone, mis kaetud kõrge poolkel).katuaega., · atteks kaasajal 

katuseplekk. oonel on lak~korrus, mis evaneb akendega otsvii

lu.des ning kõrgete katusealtendaga esifassaa,.lil. oone seinapin

du lii er1dnvad laiad nu.rgapilt.strid, millele toetub kitsas pool 

viilu.- j· rüästakarniis. Põhikor~uee t~ad on väikesed lameda 

kaare ""' ak...'1ad, mis raami "tUd laia eenduva äärise ga. Samalaadaed 

on a po ol':i ·111de aknad. Katuseakende väljaehi tu.;;ed on puidust 

ning kuetud lameda segmcntkaureg~. Nii viilu.kaar kui ka välja

ehitise kc;;;tus omab k: rniise. Katuseaknad (neid on 2) on suured, 

1 5-ruu t1lise .... :· tee i :.. , eio t p;;trem ool s t on k su.tatud vilja.

kot tid tõs ··mi se s, sest tema all on rääs akarniisi lõikuv pi

kendns- uks. Hoone keskteljel :su.b aga katusel veel suurem 

pvidu.st väljaehitu.s, mis to 1~udes t11ge acele onsool taladele 

seina poolel kõrguse eendu) tl wuvult hoone i ssaadist. Rujun 

dusel t on ta sC:tllltJ..a ne ka.Jiiuseakende3c ( e entviil, 15-ruu.du

li.n.e aken, kark~ss-sein seinapinnale avatad karke.ssiga, karnii

sidega jne. ) . Ärklina cenduv·. v:-·ljaehi ise õr· :~d on avatav vil 

j altottide tõstmiseks. 

Ehi u.s võib püxir eda .~. S(·j. I peole lõpuot, tema el'..lek-

tilises lat. is teo stutud ka tUGe viilj ehi t:i.sed aga n saj. algu~ 

se rekonl:ltruoorimist0ödest . , ei· dC:t. ez J.b rcidl i· i tekstiga 

'Anno l;.~o~. Eduard v n m.lf 11 • 

ill ( .. , ) on väike, os·ü.isel t säilu.nud ehi l.U.sooa, mis laotud maa

kivi_· segus .. ell~ se ·~, seinapir~nr d 1 rchvimf.t· • :Nurkade tugevda 

mi..,eks on kco.sUtL.iU':1 ~<obali .. :u G.oloi i· ~;i. vad on raami ud tel

list- gu, kusjuures uksed kt.etud võrdleroi i kõrge e k._.c.rtega. 

Ühel suurel vär~val plu .... t t!...kstiga: 1862..:. Hoonet k ... tab hilisem 



·-
- 3 - SG 80 

~cx~ võrdlem·ai suur, nõhiosae loouusliku püritoluga puistu. 

Par i kujunc1uslikt1. telje roo tlstab veski te suu1• paisjärv, .mille 

k llas "ä ista"ud le' tpu.u<lega ( t.õberemm~lga:d). Pargi ala tõuseb 

jõe ja järe k·ldal'li iL a jL't' ult ning läheb tile looduslikuks 

me saks~ ku.sju.ures ülemineku. parg~st pargimetsM.j. ja metsani 

on su· u 'J' d. ...õ~ .... ili..giks on kuusk, eahoon\3 lähi onnao arvuku t 

sil>e~·i uul.)i, Ka pä.cn~, k~lbjuures re lea:rse elemendina on .., ....r-

gJ. allo s:.~·· i ' ~e e .. t pü ·t.:.v·~t . )k,i..rnu.<l est ~e.llees 't. Purgi sei-

swld r ahu.l< v, e s in e lJ võ sa nulli ~l t . 

KUles~atud j~ ~ildistattd 1969.a. 
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