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eahoo.ne on uur, liigend atu.d j eriperiood id 1 rekonstruee

ritud boonetiibadeg~ kivihoone. Pahikorp se moodustab ke km1 

e suurusega ühekordne ehitu , millel on 1 atube hoone ots-

tel, omab k ad a so klikorruse . o e e elj 1 on risti 

ho n t läb v ühe ordne, samuti soklikcr.rusega ehitus, mis n 

põhihoone kõrgem j eendu.b :faasa~ides tugev t . oone 

fassaadis omab see eend ka lakata.be, mille ak:n d viilus. Põ 

hoone katab poolkelpkatus, millel murdsarikas . Algne S-kivi 

kate on sendatu eterniidiga. Keskte jel asu at ehituse 

katab viilka s, m~lle hari on PÕhikorpuse katu e arjast 

kõrg m. Põhiko s amse :rää takarn11sid olid tead, pro-

fileeritu , Uüd on n ed likv deeri tud. amuti on lammutatud 

varem katuseräästa .. ohal ... setsentld puidust jõulise k:renel e

ringuga ehisse in. Jr e o as pai:Y..n~v välj achi t s omab se vas u 

väga laia j eligaval t PrOf:tleeri tud räästekarn11si, mis ee

jutlres eendub. Karniisi al.J. on lai, profile r guga V"õö, 

da nurkadel toetavad laiad, urgapilastrid. •si:fassaadi on 

eendi kolm väga kõrget akent, külgedel Uks . Aknad on kaetud 

kõrge kaa.rega, mille aJ.l 8-ruudu.line raem.is+ik. Akende vahel 

u.la uvad va.hevööni 1 d ad 11 eenid. Algselt oli keskmise ak-

na koh&J. mõis manilm app. äästakarniisi kohal on esitasa 

dia ehissein kolme aknaga, is samuti kõr~ ka eg , selle 

all 4-ruudulin raamistik. Tegelikult on aken vaid keskmine, 

seda äärista ad petikaknad. Ellissein on lõpeta d laiale Vöö

le toetuva a tmikviiltlga, mille tipus eenduv ja Profileeritud 

karniis, selle kohal aga kreneleerin a. Astmikviil pinda lii

gendavad ü.marakcn ja aed ääristavad liseeni • räljaehituse 
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ette on ehi ta.tud väike eeskod , mille lame katus on väikeseks 

rõdo.ks saalile, mis Paikneb eendia.. Rõdul on ma.lmvalu.et pseu.

dogooti motiividega rinnatis. Algselt olid hoone esitassaadia 

ka nurkade~ saledad neljatahulised kahekordsed tornikesed, 

ilmselt pu.idust ja krohvi tud. Tornikeaed omasid petikaknaid 

segmentirontoonikestegQ ning nende nurg~ olid kitsaste Pi

l~stl·itega. Tornikeaed olid lõpet~tu.d eeneu.vate ääristega, 

mis samuti kreneleeritud. ·ärise1d toetaeid voluudikujulised 

kousoolid. ~änapäeval on nurgatornikased l~kvideeritud. Põhi

korpuse aknad on võrdlemisi uured, paiknevad ühtlaste vabe

d.ega ja on 6-ruudulised, ääriatatu.d laiade, profileeri tud 

pi1rdeliistudega. Hoone katusel on alles mõned algsed kõrged 

korstnapiibud. Need on krohvitu.d, robkete ka.rniiside ja V"öõ

dega. Ruumid Põhikorpuses on anfilaadsed. See hooneosa päri

neb ilmselt veel XIX saj. I!teerandiat vBi isegi eelmise sa

jandi lõpu.st .. Väl.jaehitua on hoonele .PUstitatud ilmselt juba 

nx saj. II veerandil Või keokel. See on säil1 tanud veel 

klasaitsistliku st111i Põhikujanduse. Hi~toritsistlikud ~ga 

tornikeseds kreneleering katu.sel Jms. pärinea ilmselt juba 

XIX saj. II poole keskelt või lõpust. 

Põhikorpuaele on kitsa vahekorpuse abil liidetud suur 

tiibhoone, vahekorpus on seejuures eeifassaadis tugevalt 

taandatu.d, pargi:fassaadis on seinapind ü.hes frondis. Tiibhoo

.ne on paigutatud põhihoone pikiteljele risti ning ta eendub 

väga tugevalt, u.lt~tuies peakorpu.se f'assaadijoonest ettepoole. 

Tiibehi tus on kõrge soklikorru.sega ning kõrge Peakorru.sega. 

Ehitust katab viillatue, mille al.gne S-kiviket on asendatud 

pleki ga. äästa- ja viilu ttinbritaevad karniieid on lih s ad 

j a lsiad, kusjuures ~~äästa.- ja viilaaJ..u.st karni1si toetab lai 

ü.ma:rkaartega ehisvöö, mille kaared on toeta ~ d konsoolikes-
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te~e. fass adi kol nur iilu nurkadel j ipu.a on tellis-

tes laotud kr hvi d neljatahali d viilu rnikeaed; mill 1 

ah e ei n·ng Ulal endnv, ka sooli ela oetatad nii s 

ja s da lõp av krenelee g. arnikestel on ahkudes kitsad 

· ar a 1· sed avud. Tornikast val el on vi l ääriatatu.d as 

meli e rinnatisega. oklikorruoe aknad on nelinurkaed, äike 

sed, põb.i.korr se aknad aga suured, 6-ruudu.li ed, kaetud kõr-

e piiratud kitsast J:..roh-v"i.li.ä 

kahe konsooliga o ta tud eenduv clmclaud. Viilua on kolmik-

en, samuti kõrgete kaartega, kusjuures .. e ine aken ···· i 

vat s kõrgem. .Akende el.l ü.hine kcrniis. See tiibhoone VÕi 

pärineda X ~j. kesk lt, kuid ta on his oritai tlikus stii 

lis a b r hit t~ II poole keokel Vöi lõpuveerandil. ellel 

1 tusp rioodil o Ustit P~d ka tiibe tuse t gaküljele 

uur neljatabulina ko korr eline tor , ille lame katus 

n piira ud rinnatisega. omist a an v k u aated 'rartu 

õ ürg ru.J. • 

See a on eahoone ke ruk t ·· emalt kol est suuremast 

ehi us, s eainda~d mitmed stiilid. Hoonet 

o kaas g e e ü.m ere 1 ustega lihtsustatud, a on kasutusel 

int rna ina 1ng hea.'3 s is· dia. 

=::...:;.;==o;.;;.;;;.;;...:;;.;:;:. oli mõi s õr lemi~i PalJu, en 

ga ai wna tul ~ .1 aldi rtihmana, s. h. r11w! Wu!j ulu 

ahoone-

audaplokk 

su.letuc:. aisehoovi,,;)s. jt., ku.id need :-1o1e t1~1lw ud n o linna 

hoon tea Umbereh tatud osad • Al wel il el läh dan n: 

it par 1 elläär 1. oon on krohv im - a ivihoone, mill l 

avad, ~ .. äils'ta.Karniieid J 1ur 1 lli es , ad el 

see·uures en uv ·····is • o one VÕ i .t'är ine ..... XIX saj • III 

veerandist. 
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~ on askmise suuruse a, tänapäe al säilunud lihtsa kujun

u ega h jut t d i ta u :viisiga pui tuga, pÕhiliselt ärn -

d st ja vahtra ea • On ka Uksikuid alle e fr gmente. egeli

kul t oll. park selgepiiriliselt r e_ulaarse 1 eeringuga, kal

d s tong, ill kohal asub peahoone on tas. da d errassi-

d ks ning all Pill' tud kõrge aaki vist g~iUriga. Teede-

võrk, mis osali. 1 t Jäl Ji tav ka tänapäeval oli regul arne, 

r1a~uvat teedesJsteemid ga. P k hiljem muudetud linna 

pargiks, mid läbib lai, tr ppidega kõnnitee. argi seisund 

on rab ldav. 

1 atatud vi ati 1975.a., ildia atud 1968 •• 
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