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( :aoaelllhacen). illiitli aõis.

so-erl illci E/n, Souerl iD.gi aia. ao'flloos (Jiiri killelkcmd).

Peahoo ne on hiL'fiDui, teaa kollal (ar'fata 't'al) ea eo'fhoo ai
lton torihoc me.
Drvalh oonei4

Gl1

kõik oa 'fiiaaa el aas'takU Jmel alatu.a liku.lt liiDer ehitat u.
TaJ.ite ejaaaja ( ?) oli Oeltor dae ki'fillo one, llille kreJ:I.'f iaata
llifirid laotud 3äae4a l. t taha.tu aaaki'f iplokk 14est. l:ama oli
laaeia a 'fiilkat u.s flleulat u.'t'a k1 tea rääatq a. Leaeela kaare ca
kaetwl aba4 oaa'faä laaaba.'fa llllflrim ia'fiiai& a tellist eat Urisei4. .lkaad
'fiiaae est

Oll

3 su.are ruwlu.c a. Boae 'fõis &lesel t päriae da

s~anii'faaetu.sest,

1974.a . ehitat i talle teiile

korrus peale.
•oonak a'teaa:J a

011

'fll& pikk :troll'fi ta.t kiviho one, aia kaetact

'fiillta ta.seca . Sellel oa kitsas Uleu.la tu'f rääata e. Xaaa~al
on katuse kattek s eterni i t, :P,.sjUJU'ea lakako rrusea a oll 'fi.l3a
ehitatu d kop lakape alAe akencle rea1a katuse l. PõAib rruae
&lesed aknal oa pea ruuiuk u3ulis ed, 6-ruud uca nina iiriat atui laiade ltroll.v iääriste ca. BoOD.e 'fe5ib al&ael t pä;riJlecla
:n.x saj. II poole keskel t 'fli lõpue eranii at.
!eenij ate elam (?) mea.ut ab aii aaterj alilt kui lallen4 uael t
valits ejaaaj a, a:lDult akeade ruudu. stik on 6-ra.ud .uliJle .Uc
tellis test aaabu'f ad äärise i on valeen datud kontra stike aaakiviae intele . GR valitse jamaja ga ilmsel t aheeal ine.

!!! on kroh'fi tud paek1v ihoone , llillel

Oll

ltatus aleala tu'fate rääata steca. Ots'fii lud

laastu ltattec a 'fi11OD

pU.stla mdades t.

A.idal pu.u.iuvad aknad, uksed on ltal.aea bUUlat ris laudiat u.seca.
Elli tus võib pärine da
;

:nx

saj. III veeran dist.
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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 oteviilud 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.

