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veranda aknad, ku.s esineb ruutu., ristküliku. t ja rombi. 

Hoone on eklektiline ehitu.e historitsistliku.st stiili

perioodist, ilmselt pUstitatud XIX saj. lõpus või sajandi vahe 

tusel, kasutusel koolihaanana ning heas seisundis. 

~rvalhooneid &hlunud vähe, enamik kaasajal väga ulatusliklll. t 
-

rekonstrueeritud. Fuiknevad põhio~aa suures erupis maantee 

ääres. Olulisemad on: 

.ill - krobvitu.d seintaga lüvihoone, mida katab S-kivi kattega 

kõrge poolkelpkatus. Omab puidust tuulekastik~julisi räästa

karniise, mis poolviilu.de all seinapinnal krepi u.d. On il.mselt 

XIX saj. keskpaiga hoone. 

!l:õöli·:lte aja(?) - krohvitud s intega kivihoone, kaetud S-kivi 

ka·~tega kõrge poolk--lpkatu.sega, mille all l~!l:a"i:ube. O.mab pro

:f'ileeri·tud räästak niise. Lakatoal. omavoo a..maid hoone otstel 

nin., üks aken välju.b ka k sele väikese v~ljaehitusena viil-

katuse all. 1olad 6-ruudulise<l, ki-'lisad. lloone pärineb ilmselt 

XIX saj • ke ske 1 J". 
Valitsejamaja (?) on ühekol .. d.ae, le.katu.badega, .rohvitud kivi

hoone, mis kaetud viilketusega. Kaasajal. katteks eterniit. Hoo 

nele o tsafasseadi vasa.klll tiival püsti ta tud puhta vu.ugiga lao

tu.d väike tellistest ju.u.rdeehi tu.s v.iilka~.ottse all, mille aknad 

lameda kaarslllu.seg&., v;iilua i.imaraken ning räästa- ja viUukar

niisid t~geva tellistest hammaslõikees kajundtJ.sega. Hoonele 

kaasajal remondigamuudetud aknatd, ehi.tatud mansardt!lbe jms • 

.Algselt -o~õib pärineda XIX saj. lõpust. 

audcd moodustavad suletud sisehooviga nelinurkse hooneteploki, 
. 

mis kolmelt küljelt hoorLestatuJ, te~le ... u.unatud kü.lg suletud 

miiü.riga. Hooned on krohvikattega pae- ja maakiviehi 11sed, vill-

katuste all. TUgevalt ümber ehitatud, ehitusaeg võib olla XIX 
saj. II pool. 
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