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Pe oane on keSkmise suurasega Uhekordu 
J 

ki !hoone, millel 

kõrge sok.likorrus ning kahekordne ke ti äie lll.atu-

ee VälJ eehi ta tu lakak l':'Z'Ua~ mil.le aknad avanevad ots s saa-

dides. Hoonet ka ab kõrg viilkatus, samu on viiikatus kahe-

kordsel osal, mis aga risti õhikorp~s kQ~~s arjale, harj 

s as tasandis. Katuse "tt e on e erniit. ····atakar isid on 

eri uju.ga: kü.lgfassaadides on karniisid laiad ja eend.11 ad, 

prof'ileeritlld, viilllde all en nad kr pitu.d ··e viilu all jätka

tud laia vahevöö a. ····stakarniis on krepi· w1 ka pealiaehituse 

kehal., kus Jätk~ d 1 a vahevööga. iilu karniisid nii pee~e-

hi u.se kolmnurkviil · ber., kui ka t>tsafassa i ii~uüärtel 

0 kit , eenduv ja P.ro~ile ritud. iilukolmn rga tipus o~sa-

f<;,i. saadidel on akende kohal veel lai vahevöö. i tsa.m vaheV'oö 

kill eb aknal dade joonel põhikorr11sel. So el omab jõlllise 

ru.steerint;JU. Vcr ik s l t en seinapind liigendatP.d nv.rkF.ldel 

~ ade nu.rgaliseenidega nin hoone keskteljel on õlamis as

aaadia pealeehi tu. e 1 Uf;lel t 4 laia pi as tr it lai baasi ja 

kauni te ko posi:t:tk.api elidega. 

ru.st, ~õi tee orru. 

la rid lä' iv kah e kor

vahevööd. ilastrid eetavad 

kolmnur kviilu karniioi tu; t l ~-:ta V'ööd, ise nad toetuv ad sok-

lile • .Joone hikorruse · d on rged ju kits 
' 

aiknevad 

ül tlas vahedega, keskosa 3 pilaatri te ga eraldatud akent 

(esifassaadis kekmine uks) • .A kn.,;od on .... istatud l'datla kr hvi 

ääris ega, on 6~udu.lised. asugused on peal ebitu.ae ja 

11ladess avunev aknad otsafassaadides, kuigi m al • 

Kol ur viilude ja otsafassaadide viilu ipp des on krohvi

ää:ris ega segme ta.kn • ~egmentaknacl, seejuures võrdlemisi 
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suured on k katusel mõlemis kü.lgfasaaadis kaks kummalgi fa -

saadipoolel kahel pool .PaaJ.eahi t11at. Hoone otstel on alakorru

sel aken vaid kes el, teda cl.äristavad pet· aknad. Kõllide põ

hikorru.se akende all on nelinurkse sokliaknad. 

toone asikiiljal on kesktelJal pea'.u.kse ees lai terrass. 

!llillel t l sku.b lai raidkivitrepp. Nii terras"'i sokkel ka.i ka 

trepi kõrged äärised on rusteeritud nagtl noo egi kkel.. Hoone 

tagafassaad is on samuti suur juurd.eehit\1 - paJ.kon, . s on 

ühekordne kivist ehi s, su..lg des f'assa i keskosa pe kogQ. 

laiusal t. ema katus on e1sc korru.sa rõduks. Juur eeh:ltu.se 

seinapinn ad ja sokkel on k\lj anda ·Ind nagu põhiho onelgi ( rus te -

x ing, l.iseenid, akende äärisad j .ms. } • aid rõdu.karniis on l1ht 

s statud, ustmel.ine, parki suuna.tud aknad on kitsad, keskmised, 

isegi ühepoolsed. Algset rinna~i~t ei ole säilunud. ~okl~s esi 

ne ad kõrge kuarega väikesed sokl1aknad -või lto.arpeti.kud. 

uu.mid on hoones põhil.isal · .fil dsed. 

Hoone on seeg klassi tsistlikus stiilis, p .. Y.inedes ilm

~ 1 t XI saj. I poole keskelt õ1 II vecx-and1st. Pa:uton Võib 

pärineda aga juba s "andi II .oole keake~t Jõi lõ~ st. Hoonet 

kasutatakse in aliididekodu õhikorpusena, a on rahuldavas 

seisundis. 

Kõrvalhoone d on võrdlemisi arvukalt, ad i ole valdavalt -
peahoonega seotud, vaid paikne ad Uhtse grupis pargi käljel. 

Hoo~etc hulgas domineerib: 

~aut-tall-elamu, mis on suur, mitmetes hoonetest li~detud ehi 

tusterühm. Ehitused on krohvimeta lõhu ud eakivist, kus aV2-

del ja hoonete nurkadel kasutatl.ld tellist, nu.rkades seejuures 

humbuva e plokkidena. Akn d hoonetel on kaetud lameda aarega, 
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uksed ( su.ured ja kai.le .t:'oolega) kõrge a kaare gp. aa.rsilluaed 

av J on kergelt eenõ.a 1d n:ing k e-~ild k arn:ontoo.niga.. Aknad 

on kes.tUnis au.uruse · , körged ~ a 6-ru.u. u.J.ised, kuid v l~;;kOJ;>

pu ... n ..... c ;,. in b kc.o. ea uel.i.r kseid, 6-ruud 1 i aknaiõ.. Hoo e

terilmas domineeri"i.J korg~, vi.i.lk ~u.se a ku~ ~Uti l8.U cJ10one, 

millel k.i~aad iileu~atuvat1 ru . .äatad viilu es -~taetud nu.dudega, 

külgfassaadides on sarik~jaluu kujQWlatud. te iilu tipus ou 

lakaukse kohal telll.sää.risaga ii..m2raken. rornaselt on viilka-

u.stega J~aetud tenaga PHI'c leelne !_~.ud_~..2, ja e.hekorpu.sed 

n ·1g elu.m.u.. Katusek t .. eks on katusekivi üi laast. Hooneterühm --
Võ:lb pdxi.nada ·~hisest ehi:l;usperioodist, lm..9el t XIX saj. IV 

.vrl:_ ( • .t1 stn:r nin ~egas iilis. Pe ~OOCJ.e ees on regul.&arne esi-

kiil"el. ül.jaku ii .. el korr.c_.)är~seiC ~uY.deri..:au.. äljaltU ker.,ke l 

a.:;~ v· bakujuli...,elt ül .. ei.kpu'ldt heas pnigutuses &rUPiti: tamm

-nu.lz ... 1üike poolka .. '3rekujuline, kü.lgedel kahe ammega rõhuta

tud ülj ak on ka "!'\i:lhoone taga.. Siin piir ~onnae l~a õned puu-

deri ade fragmend:ld. s.r~i •)õhiomJ.. on nga Pf:ahoon st õltm .. a.tc. 

· au.b k"il,; el, o hea tasemeline v o aku., uline p k ~ mil1e ta ent

ris SllUr ebakor.r pära"'e kv_juga tiik sc.areg"" keskel. Saare ühel 

o ·saJ. kõreendik, kus võis &~uda. P' viljon. Teine paviljonikoht 

o.n CirVotava ti sirelitegu piirH ·ud rL-n~is pargi äärel . • iigiga 

kälgneu kolmeosaline keskväljak, mis äärista~ kon rastselt 

tH.ttte kuuserü. 1 dega õr uti lehJc )uudega (kuusk-vaher-saar

pärn). On ka rühmi ti nulgi. Pargi Piiril okasputldest rida ek

rsazn.ks. Esivälj ul o.. · 1eri nult,rud kõr ~ paJ.aamnu.lg, par

gis ka sead e:rm·· 1d i. Park on hooldei ud, e ed korra • 

KUiastatud viima i l969.a., Pildietatud l9El. ja l964 . a. 
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