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Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis algselt oli põhiosas 

ühekordne ja soklikorrusega ehitus, kahekordne oli vaid lai 

keskosa 6 aknavahe laiuselt. Tiivad on omandanud teise korruse 

juba kaasajal. Hoonet katab kaasaegne väga lame viilkatus 

plekk-kattega. Algne on hoone keskosa teise korruse lame viil

katus, mille hari on risti põhihoone pikiteljega. Sellel katu

sel on säilunud profileeri tud lai viilukarniis esi- ja taga

fassaadis, samuti kitsaro viilualune karniis, mis samuti profi

leeri tud. Esifassaadi viiluvälj as on ümaraken, tagai'assaadis on 

viiluvälj as lakatoa 6-ruuduline aken. 

Hoone esifassaadi liigendavad kergelt eendatud kahekordne 

keskosa ning selle nurl{adel eenduvad 2 viietabulist ühekordset 

väljaehitust lamedate katustega, millel teise korruse kõrgusel 

rõdud. Katustel säilunud algne lai ja eenduv, profileeri tud 

räästakarniis. Väljaehituste vahel on hoone keskosa ulatuses 

lai lahtine terrass, mille keskelt laskub lai ja kõrge kivi

trepp, ääristatud astmelise parapetiga. Terassi all on sokli

korrus. Hoone tagafassaadi s eendub vaid kergelt hoone lai kahe

kordne keskosa, mille ees on sama lai kinnine puitpalkon klaasi 

tud seinte ga. P alkoni ühel äärel laskub kõrgelt ki visoklil t 

kitsas trepp küljele. Palkoni aknad on liitaknad suurtest 8-ruu 

dulistest akendest. Katus on väga lame, plekk-katte ga kelpka

tus, millel lai, profileeri tud karniis. Hoone paremal otsafas

saad il on samuti väike ühekordne väljaehi tus, mis kaetud lameda 

kelpka tusega. 

Hoone põhikorruse aknad on kitsad ja kõrged, 8-ruudulised 

ning piiratud krohviääristega, millel allpool aknalauda piken

dused. Analoogilised on ka keskosa teise korruse aknad, mis on 
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vaid madalamad ja 6-ruudulised. Hoone esifassaadi põhikorruse 

ja väljaehituste aknad on erandina teistest fassaadidest samu

ti 6-ruudulised. Harvalt ase ta tud soklikorruse aknad esiküljel 

on väikesed, kaetud lameda kaarega ja 12-ruudulised. Tagakülje 

on aknad samas dimensioonis, on vaid nelinurksed. hoone peauks 

ei asu esifassaadi keskteljel, nagu terrassile tõusev trepp, 

vaid on viidud mõnevõrra paremale. 

Hoonet võib algsel kujul lugeda XIX saj. II poole kesk

paiga või lõpuveerandi ehituseks, temas on historitsistlikku 

laadi elemente ( pseudoklassi tsi sm). Ho onet kasutatakse koolina 

ja on iimberehitatult he&s seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad on suures, peahoonest sõltumatu 

rühmas. Olulisemad on: 

Valits~~~on ke&cmise suurusega paekivihoone, kaetud prits

krohviga. Ehitust katab hilisema päritoluga viilkatus, millel 

laastukate, kitsalt üleulatuvad räästad ning rõhtlaudadest ots

viilud. Hoone algsed aknad on väikesed ja ·madalal asetsevad, 

4-ruudulised. Katusele ulatuvad 2 massiivset mantelkorstnapiipu 

mis simside, vahekarniiside ja otsakarniisiga. Ehitus võib pä

rineda XVIII saj. lõpust. 

Laudad koos töölismajaga moodustavad ruudu kõi[ilt kül5edelt 

hoones ta tud sisehooviga. Hoonetiivad on kas krohvi tud paekivi

hooned või krohvimata pae- ja maakivist müüridega ehitused, 

millest majandushoonete hoovi esiküljel on töölistemaja, taga

küljel aga teistest kõrgem tiibhoone, kaetud kõrgema viilkatu

sega. Katusekate on kas eterniit või laast. Räästad on kitsad 

ja üleulatuvad. Elamu osal on keskmise suurusega 6-ruudulised, 

lautadel on erisuurusega aknad, kõik la.medad, 6- kuni 8-ruudu

lised. Elamule on kaasajal ehitatud lakakorrus. Töölismaja ja 

temaga lii tuva.d tiivad või vad pärineda XIX saj. keskelt ja III 

veerandist, kõrge laut aga ..taX saj . IV veerand ist. 
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Ait on suur krohvi ud pue- ja maru{iviehitus, kaetud viilkatu

sega. Katteks on laast, l~äästad on kitsalt üleulatu vad. k

naavad enamuses muudetud, katuses on väike lakaluuk viilkatu

ee all. Ehitus võib pärineda .. a.x saj. IV veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega, lõhutud maakividest krohvi 

mata ehitus. Hoone keskosa on põhikorpuse st eenduv ning kahe

kordne. Ehituse nurgad ja avade küljed on laotud tahutud pae

kividest hambuvate plokkidena, avad seejuures kaetud lamedate 

kaartega . Kahekordse hooneosa 2 suurt akent on paigutatud 

kõrgetesse, läbi kahe korruse petikusse, kusjuures ülemised 

on kõrge kaarega. Nende kohal on viilus aken, mille all neli

nurkne petik . Aknad on keskmise suurusega, kas kahepoolsed, 

6-ruudulised või kolmepoolsed, 9-ruudulised. Hoonet katab 

viilkatus (katteks eterniit), millel kahekordse osa katus 

kõrgem ning risti põhikorpuse harjale. Räästad on väga laialt 

üleulatuvad, sarikajalad ja neid kandvate kansooltalade otsad 

on kujundatud. Keskmise osa viilus on viimane sarikapaar ava.

tud . Põhikorpuse otsviil on püstlaudadega vooderdisega ning 

sinna avanevad lakatubade aknad. Ehitus võib pärineda XX saj . 

algusest. 

'Park on keskmise suurusega ning heas vabakujulises võrdlemisi 

avaras planeeringus . Teedevõrk koondub avära, puudest liigen

damata ümara esiväljaku ja ringtee ümber. l?eahoone taga eri

list väljakut pole, on hoonele fooni moodustavad puuderühmad. 

l?argi vasakul tiival on väike tiikidesüsteem. Valitsevad leht

puud: saar, jalakas, pärn ja vaher, on eksoote: valge pöök, 

põldvaher jt. Park on heas seisundis, kuigi puistu ei ole enam 

noor. 

Külastatud ja pildistatud 196 9. a. 
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