
; 

64. LBQlA ~ie ( :aoaelllhacen). illiitliaõis. 

so-erlillci E/n, SouerliD.gi aia. ao'flloos (Jiiri killel
kcmd). 

Peahoone on hiL'fiDui, teaa kollal (ar'fata't'al) ea eo'fhooai 

lton torihocme. 

Drvalhoonei4 Gl1 

kõik oa 'fiiaaael aas'takUJmel alatu.aliku.lt liiDer ehitatu. 

TaJ.iteejaaaja ( ?) oli Oeltordae ki'filloone, llille kreJ:I.'fiaata 

llifirid laotud 3äae4al. t taha. tu aaaki'fiplokk14est. l:ama oli 

laaeiaa 'fiilkatu.s flleulatu.'t'a k1 tea rääatqa. Leaeela kaare ca 

kaetwl aba4 oaa'faä laaaba.'fa llllflrimia'fiiai&a tellisteat Uri

sei4. .lkaad Oll 3 su.are ruwlu.ca. Boae 'fõis &lesel t päriaeda 

'fiiaaeest s~anii'faaetu.sest, 1974.a. ehitati talle teiile 

korrus peale. 

•oonaka'teaa:J a 011 'fll& pikk :troll'fi ta.t kivihoone, aia kaetact 

'fiilltata.seca. Sellel oa kitsas Uleu.latu'f rääatae. Xaaa~al 

on katusekatteks eternii t, :P,.sjUJU'ea lakakorruseaa oll 'fi.l3a 

ehitatud kop lakapealAe akenclerea1a katusel. PõAibrruae 

&lesed aknal oa pea ruuiuku3ulised, 6-ruuduca nina iiriata

tui laiade ltroll.viääristeca. BoOD.e 'fe5ib al&aelt pä;riJlecla 

:n.x saj. II poole keskelt 'fli lõpueeraniiat. 

!eenijate elam (?) mea.utab aii aaterjalilt kui lallen4uael t 

valitsejaaaja, a:lDult akeade ruudu.stik on 6-ra.ud.uliJle .Uc 

tellistest aaabu'fad äärisei on valeendatud kontrastike aaa

kiviaeintele. GR valitsejamajaga ilmselt aheealine. 

!!! on kroh'fi tud paek1vihoone, llillel Oll laastultatteca 'fi11-

ltatus alealatu'fate rääatasteca. Ots'fiilud OD pU.stlamdadest. 

A.idal pu.u.iuvad aknad, uksed on ltal.aeabUUlatris laudiatu.seca. 

Elli tus võib pärineda :nx saj. III veerandist. 
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Laudad moodustavad suure ehitusterühma, kus põhihooned olid 

algselt asetatud ruudukujulise hoovi ümber. Säilunud vaid 

osaliselt. Olulisemaks ehituseks on pikk maakivist õhukese 

krohvikattega laudahoone kõrge viilkatusega, millel otevii

lud püstlaudadeet • .Aknad olid ruudukuj ulised ja võrdlemisi 

suured. Ka see hoone on 1970.aastate alguses ümber ehitatud. 

Algne ehitus võis pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

~ on väga suur maakivihoone krohvikatteta müüridega. Hoo

net katab iileulatuvate räästastega ja laastu.kattega viilkatus. 

Otsviiludes on tihedalt kitssid tuulutuspilusid. Hoone ühel 

küljel on väike maakivist kütteruum. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

~ oli väike, on kaasajal valdavalt hävinud. Säilunud on 

saare ja tamme looduslikud rühmad endise peahoone ümbruses, 

majandushoonete vahel ja tee ääres, kus ka allee fragmente. 

Pargimetsa moodustab läheduses paiknev Lehmja tammik. 

Külastatud viimati 1977.a., Pildietatud 1968. ja l974.a. 



Lehmja mõis. 

Elamu ja uus hoone taga 
peahoone kohal. 


