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Peahoone on :::..:lurem ühekordne ki i' oone, mis omab .mad ·la Gokli

korrus nin 1 a'ube hooneo ~tel. Hoonet iselcomustav~d hästi 

tasukaalusttr~ud pr oportsioonic1 ning klassi tsistlilc vormirangus. 

Hoonet katab ~e intest kõrgem, la s tu- ja eternii 1ika tega pool

kelpka us, millel kültfassaadides ning o safassaadi poelviilu 

kelbakolm..Ylurgt.. all lil'J...s .... profilceringu.ga rää.stakarniis. Pool

viilu küleedel rä.ästaalunc lui vöö, millest räästas lile ei ula

tu. Samalaadne lai korrustevc.helinc Vöö kulgeb k poelviilu all. 

T asihoidliku k~~niisi omab ku sokkel. Hoone nurgad on lahenda

tud laiade rusteeri tud nu.rgal.iseenidega. lknad on kõikides fas·

s adides paiguta ·ud üh lcste vahedega, vaid otsafassaadides on 

n id I korrusel rü.h.mi t..- ud k"' ekaupa. Iga põhikorruse akna all 

on ka keldriuken. 0 saf~ssaadides on põhikorrusel kasutatud ka 

rütmi säilitamiseks petikaknaid. õik aknad on raamitud 1 ed -

te krohviääristega. Põhikorruse aknLd on seejuures võrdlemisi 

suured ja kõrged, 6-ruudulised, lakatubade aknad sama laiad, 

kuid madala ad, 6-ruudulised. ende kohal on peolviilu ülaosas 

lukka v·l stQv väike scgmentak n. oone katusele on ase atud 

sii!Il.ID.eetrilisclt 3 korstnt:.piipu, .mis cm'Vsd as melise profilee

rin[Uga k rniise. Peau s hoone esiküljel on kujunda ud ·agasi

hoidlikult: ta on kaetud väikese barokse il - kuplitaolise 

laastuk · tega vurik tusega, mis toeLub puitkarniisile ning 

diagonaalsetele tu _iküppadele. eda variko. ust võib lugeda hoo

nest mõnevõrra hili~em ks ehituseks. ähelepcnuväüriv on ~sja

olQ. et :eauks eiasur eelt ~assaadi keskteljel, vaid kergel 

paremale nihu tul : emast paremale jääb 5 ent, vasakule 7. 

eskmia e 5 akna (ja uks nende hulgas) vahedel on seinapind a-
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gasihoidlik.ul t liigendatud laiade liseenide a. Palju stiilsem 

on a a peahoone pargifassaad, kus hoone keskteljal paikneva 

ukse ja teda äär1stava 2 akna ees asetseb lahtine sammasporti

kua. Selle madalat kolmnurkviilu kann :vad 4 doekaana orderi 

samm st. Viil omab profileeringuga eenduva viilukarniisi, mis 

kulgeb ka portikuse külgedel räästakarniisina. Viiluvälja de

koreerib väike ümaraken. Portikus asub hoone solliga samal 

kõrgusel platvormil, kust laekub parki keskmiste sammaste vahe 

laiune kiviääristega trepp. Ka selles fassaadis on seinapind 

tagasihoidlikult lii endatud liseenidega ortikuses kahele 

poole jääv kahe akna vahel. Ruumid hoones on antilaadses 

süotee.mis. 

See administratiivhoonena kasutatav ehitus pärineb tõe

näoliselt XIX saj. II veerandist, olles teostatud heatasemeli

ses klassiteistlikus stiilis. On tehniliselt heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad pargi äärel ning moodustades reeglipär -

se gru i, on seotud peahoonega teataval määral ansamblilisel t. 

Osa majandushooneid ka väljaspool parki avamaastikul. OlQ!ise

mad on: 

Valitsejamuja - väiksem krohvitud saintega telliskivihoone, mis 

kaetud laastukattega poolkelpkatueega. Omab räästakarniise, mis 

külgfassaadidel lauas tuulekastidena, poolviilu kelbakolmnur

ga all aga eenduva profileeri ud karniisina. Hoone nu.rgad ku

jundatud rustikkVaadri ega. Aknad, mis ei paikne kõige süstee

mikindlamal t, on raami tud lameda e krohviääristeg , on 6-ruudu

lised. Seda heade proportsioonidega klassitsistlikku hoonet 

võib lugeda XIX saj. I poole alguse või peahoonega üheealisaks 

ehituseks. 

Laudad moodustasid algselt pikkade hoonetega kolmalt küljelt 

auletud hoonestusega sisehooviga ehitusteploki, mis kõik pole 
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säilunud. Paralleelhooned olid n id iduv t hooneist kõrge

m d. Säilunud on suur maakiviet, õhukese krohvikattega ja pea 

ruudukujuliste akendega ehitus, mida katab seinteat kõrgem, 

laastukattega poolkelpkatus. ee ehitus võib pärineda XIX saj. 

keskelt. -Lähedases laadis on teostatud ka tein , siduv lauda

hoone, kuigi tema katus on madalam, .miiüritises on kasuta ·ud ka 

tellist. 

Ait-kuivati on nii mõisa- kui ka kaasaegsete rekonstruktsiooni

dega oluliselt muadetud ja lai datud. Algne, tuumikut moodus

tav hoone oli krohvitud seintcga maakivist hitus, mis omas 

laia, tugeva proi'Ueeringuga räästakarniisi ning võis pärineda 

peahoonega ühest ehituaperioodist. 

oonakatemaj a (?) on pikk maakivist ning krohvi tud saintega 

m ssiivne hoone, millel ahel otsal ka majandusruumid. Hoone 

tellis ega raami tud ukse- ja aknaavad on kae ud lameda kaarega. 

Hoonet katab kitsaste räästastega ning karniisita kõrge pool

kelpkatus, millel kaasajal katteks eternii t. Majandusruumide 

poolel katusas väljaehitis viilkatuse all, milles uks heinte 

vastuvõtmiseks. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Maj dushoone (elamu-õllekoda?) tema kõrval on väiksem, lõhutud 

maakividest, krohvimata saintega hoone, mis vormides ja kUjWl

duses kordab eelmist (poolkelpkatus, lameda kaara~aga aknad 

jms.). Hoone võib pärineda XIX saj. viimasest veert~ndist. 

Park on keskmise suurusega ning segustiilis XIX saj. II poole 

keskelt. Peahoone et e on jäet11d v''ike hekkidega kujundatud 

väljak, mille kUlgedela on 1stata ud v bades gruppide leht

puid. Peahoone fassaad ei ole seejuures udeg majandashoone e 

poolelt suletud. Väheaed paudegrupid majandushoonete ümbraaes 

seov neid selle ~argiosaga sujuvalt. Peahoone tagaküljele 

jääb ga suur, ebakorrap~raste äär1stega väljak, mis avab kogu 
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hoone pargifassaadi tugeva do.minandina. Kõrghaljastus algab 

hoone otstalt ning raam.ib kaarena väljakut. Siit algavad· ka 

peahoonest ühele küljele, sissesõidutee äärele suunduva ise

seisva pargiosa tihed a istutamisviisiga puistut läbivad 

lehtpuualleed (pärn). See pargi pool on va amata regulaarse

tele alJ.eedele liigendatud ka vabakujuliste puudegruppidega, 

kus kasuta ud kontrastsaid liik : vaher, tamm, nendega kont

rasteelt aga le ·s, nu.lg, kuusk. Okaspuude osatähtsus on par

gis märki.misväärne. Pargi seisund on hea. 

Pargi kohal üle sissesõidutee on viljapu.uaed, mis on pii

ratud väga kauni eklektilises laadis telliskiv1müüriga. Selle 

8Zuurne müür on laotud maakivist soklile, kivideks ka poolkaa

reku~n~ised vormikivid. üüri katab pealt karniisiga S-kivi-

kate. Aiamü.üris on kõrgeid väravaid, lles lameda k arega 

av · k epoolega vä.ravaJ.e ning mida äär1stavad lihtsal, S-kiv:i.

·a kaetud nelj a ~ahulised sambaKased värav sein ga nende vahel. 

Aiamüüri on vii s el aastatel e skujulikul · aast ud. 

Kül·statud ja pildiatatud 197l.a. 
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