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Peahoone on ühekordne kõrge

soklikor~sega

kivihoone , mille ta-

gaf'assaad i keakrisal. 11dil madal pealiaehi tu.s. Laltas on ka lakatube, mille 2 katusealte nt paiknevad esifassaa di katuses. Booa•t
katab S-kivikat tega kelpkatus , kuhu lõikuvad mõlemi kUlgfassa adi keskr1sal. 11 tide pl.ekk-kat tega viilkatu.s ed. Nii katuse kui ka
keskrisa liitide kolmnu.rk viilud omavad eenduvaid profileer itud
karniise, mida toet _b jõuline hamm.aslõ ige. Tagafassa adi räästa-

karniis on krepitud keskrisal iidiga. Karniisi all

kul~b

profi-

leeri tud vöö.
Hoone esifassaad on l.iigendatu d ld.tsamate (1 aken) kiilgr1sal11 tidega ning leiema ( 2 altent Ja u.ks) keskrisal iidiga, mis
eenduvad seinapinn ast tagasihoi dlikult. XeSkrisa liit on seejuures lõpetatud madala kolmnu.rkv iilu.ga, milles Umaraken. Peaukse
ees paikneb lahtine terase, millelt laskub ldtsas kõrge kivitrepp. Hoone aknad on kõrged, kuid võrdlemis i kitsad, 8-ru.u.duga
äär1steta avad. Aknad paiknevad kõikidel fassaadid el rangete
vab dega, iga akna all on

vä~e

soklikorru se aken VÕi seda asen

dav petik.
Hoone tagafassaa d omab analoogil ist, ktllg- ja kesk.risal 11te, millest viimane omab .madala pealiaehi tuse lameda kolmnurkviiluga. Ke skr1saliid 1e avanev aken on lahendatu d suure kol.mikaknana, mille keskmine aken on kahepoole ga ja kaetud kõrge kaarega. Seda aken t äär1stava d kaks Uhepoolee t 4-ruuduli at nelinurkeet akent. Akende vahed on markeeritu d komposi it-stiilis ka
piteelide ga poolsamm astega. Kogu aknaava, mis paikneb kergelt
taandatud seinaPtnn as, on

ääristat~d

aga samas stiilis veerand-

sammasteg a. Semal.aads el t on lahenda u.d kesk:r1sal 1id1 pealisehi -
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tu.se kolmikaknad ning sokl1korru.se 3 aken t.

~

eil vaid seina-

pind on liigendamata, keskmised aknad on raudukujulisad ( v.a.
soklikorr~se

keskmist akent kattev lame kaar), puuduvad ka va-

hesambad. Seega moodu.stab keskrisaliit selles

~assaadis ~geva

dominandi. Selles tassaadia on hoone nurgad lahendatud omapäraste tagaaiastega

amarn~kadega.

Uldiselt hästi tasakaalusta-

tud proportsioonidega hoonet kroonivad 4 algset sUmmeetriliselt
paigutatud madalat •asedat karniisidega korstnapiipu.
Hoone esifassaadile on hiljem vasaku.le t11 vale

ktilgr~sa111

d i ette ehitatud põhihoonest madal.a.m väike Wletoalin.e ju.urdeehi
tus, mis kaetud madala peahoone karniisini ulatuva v11l.katusega
Omab kolmnu.rkviilas segmentakna ning p,rofileeritu.d viilukar.n11si, samuti esiväljakule pööratud kaks kõrge kaaravaga akent.
Sllurej conelisel t on ku.jWld aind tubade anttilaadis hoone
ü.hele äärele asetatud suur saal. Selle lag1 on ku.jundatud laia
karniisi ja friisiga, milles kar.niisi hammaelõige on dekoreeritud akantusmot11viga voluudiga. Kasutatud on ka munavööt jt.
klassi tsistlikke dekoorimotii ve. Saali Uhe otsaseina ees (kuni
2 m) ku.lgeb suurejooneline lahtine sam.mastik peakarniisiga,
mille saledad, hästi proportsioneeritu.d sambad on teostatud

I

kompos1itst1i11s kapiteelidega. Saali uksed on
fileeritud

piirdel~dadega,

ääristat~d

pro-

nu.rkadesse on paigutatud roeetid.

I

S~osetid

on ka saali laes.

Saali ühes nurgas ( sammastiku kohal) paikneb SU.\U'ejoon.eline neljata.hu.line ampiirahi, mille saalipoolaesse nurka on
asetatud sambakujuline silinderjas ahjuoea, viimane on neljatahulisest osast kõrgem. Mõlemad osad o

vad profileeri tud

karniisiga sokli ning ü.laosas tuge aJ. t eendu.va profileeri tud
karnii s i. Karnii s i all kulgeb r .i kkalikul t ornam.en te eri tud
~riis,

kusjuures ahju neljatahulisel osal Qn see kujundatud
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akantusspiraalideg a, ahju UmarosaJ. aga ptletsete akantusl hte-

.

dega. Selle ahjuosa lõpetab baasiga murtud samba motiiviga

.

pealdis, millel paikneb vaas. Ahjukeha on rihveldatud kanneleeringuga.
Hoonet VÕib lugeda XIX saj. II veerandi ampiirstiilis
ehituseks, on heas seisukorras, kasutusel koolina.

Kõrvalhooneid on säilunwl vähe, kuid mitmes kaasaegseteks vaj

adusteke rekonstrueeri·tud ehi·tuses leidub vanemate ehi tuate

osi. Olulisemad on:
eierei -

krohvi~d

välisseintaga kivihoone, millel algaest

säilunud PrOfileeri tud rääatakarniis ning ulualune keskosas,
kus kasutatud Umarsambaid. Kaasajal katab hoonet katusekivikattaga Viilkatu.s. Al€}le ehitus VÕis pärineda

l

I

nx

saj. keskel

.

Tall {?) on pikk krohvittld kivihoone, kaetud laastu.kattega

'

viilkatusega. Hoone uksed ja aknad on kõik lahendatud kõrge

.

kaarega kaaravadena, osa aknaid segmentakendena. Uhel suure-

nx

mal. ukseaval kaarsillu.ses kva.adrid. Hoone VÕib pärineda

saj. II poole

al~sest.

Kelder on ehitatud paest pooleldi maapealsena, kaetud tonn-

.

võlviga. Osa keldrist oli katustatud viilkatueega, mille pae-

kivist otev111 oli pööratud esiväljaku.le.
Elamu on "L"-tähe kujulisel t paigJJ.tatud puithoone., mis kaetud
~

eternii tka:ttega viil.ka..tu.eega. Seinad on vooderdatud r5htvood-

riga. Aknad võrdlemisi suured, 6-ruudu.lised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolea·t .
Ait-kuivati on väike lihtne paekiviehitue, väljast krohvitu.d.
\

\

Hoonet katab eterniitkattega viilkatu.e, millel viilu.d
Ehitus -võib pärineda

nx

saj. II poolest.

l~aet.
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