
E:3. MALLA mõis (Uallo). Rüütlimõis. 

Viru-lifigula k/ n, Viru-Fie,ula kolhoos ( Viru-Nie,ula kihel
kond). 

1' eahoone on väga suur liigendatud ki vihaone, mis omab kahekord 

se põhikorpuse, millel madal keldrikorrus ja mansro"dkorrus ko

gu ulatuses. Esifassaadi keskosas on pealeehitus. Hoone vasa

kul tii val on kits as kahekordne pikendus, mis lõpetatud torni

ga, algselt nelja korruse ga • .tioone paremal otsafassaad il on 

pikenduseks kõrged dekoratiivseinad, mis lõpetatud väikese 

ühekordse hoonega. 

l'õhikorpus on kaetud kõrtS.,e murdkelpkatusega, millel murd

sarikas, katusekatteks on plekk. Räästakarniis on väga lai, sü 

gaval t profileeri tud ja eenduv, karniisist madalamal on lai, 

profileeritud vöö. Ka katuse murrujoonel on lai, eenduv ja 

profileeritud puitkarniis. Ka korruste vahel on lai vahevöö, 

esifassaadis eenduv ja kit~a profileeringuga. Alumise korruse 

seinapind alates soklisimsil t on kogu ulatuses rusteeri tud. 

Peakorruseks on teine, mille pinnal on esi- ja tagaküljel rus

teeri tv.d laiad liseenid järgmises süsteemis: esiküljel - li see 

nidega on eraldatud keskmised, väikeste ja ühtlaste vahede ga 

5 akent, samuti äärmine üksik aken tiival. bur&al on paarisli-

seen. Tag~cüljel on liseenid nurkadel ning keskteljel asuvat 

.9uurt väljaehitust ääristavo.te akende järel. 

Alumise korruse aknad on suured ja kõrged, 6-ruudulised, 

nende all on madalad, kuid sama laiad sokliaknad . .Aknad pailme 

vad korrapärast vahedega, tc.gaküljel esineb petikalmaid. Pea

korruse aknad on samuti suured ja kõrged, kaetud lamedate kaar

tega, 6-ruudulised. Akende kohe:ü on lameda kaarega ja nurkades 

alla murtud pikendustega laiad, profileeritud frontoonid. Esi-

fassaadi keskosas 5 akent rõdu kohal on kitsamate vahe ega.. 

Mansard~~orruse katuseaknad on väljaehi tustena, mis to e tu vad 
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räästakarniisile. Nad on krohvimata, puhtalt vuucitud kollases· 

telliskivi st. 

Esifassaadi kesktelj el paikneb 4 alrnaga pealeehi u,s, kesk

mised aknad asetatud paaris, eraldatud s al eda nelj atahulise va 

hesambaga. Aknad on väiksemad., kõre;ed ja 6-ruudulised. Peale

ehitus on kaetud klassitsistlikas vormides ehisviiluna, mille 

külgedel attika, keskel eendatud seinapind on kaetud lameda 

kolmnurkviiluga. Attika ja viilu ümbritsevad kanliisid on een

du vad j a profileeri tud, attika nurk ad el on ehisvaasid, attika 

pind on aga liigendatud lamedate ris tküllikukuj uliste p e tiku teg<: 

Ehisviilust madalamal on lai ja e endatud, profile eri tud vahekal 

niis. Aknad on laiade pilastrite vahel, milledel vahevöö profi 

leeringuga baasi ja karniisiga sokkel, keskmiste akende kohal 

lame kaarpetik, mille kannad toetuvad vahesambaJ.e. Akende all 

on samuti lamedad nelinurksed petikud. 'Pealisehituse külgedel 

on soklile toetuvad voluudid . Analoogiliselt on kujundatud ka 

katuseaknad pealeehitusest kahel pool, kummalgi küljel üks. 

Siin on vaid vormid lihtsustatumad: kaks 6-ru.udulist akend; on 

liidetud, ülal on ainult kolmnurkviil. Karniisid, pilastrid, 

soklid, voluudid jt. detailid kordavad pealeehituse vastavaid 

vorme. Ka tagafassaadis on kaks analoogilist katuseakendega vä1 

jaebitust kahel pool keskteljel paiknevat suurt väljaehitust, 

üks katuseaken on ka parempoolsel otsafassaadil. 

Tag~assaadi keskteljel paikneb viietahuline eenduv ehi~us, 

mille alumine korrus on vaid pikendatud külgseintega, esikülg 

on ava tu.d . Teisi korrus ei kannavad 2 8- tahuli st t&.is- ja 2 

kolmveerand sam.r:l[, st profileeri tud kapi te eli ja baasi ga . külgsein 

te pinnad on rusteeritud. Korruste vahet mu~rkeerib lai vahevöö, 

mis kordab põhikorpuse korrustevd1elise vöö vorme . Teisel kor-

1~usel on igas tabu s suured kearalrnad , ke sL..rnis8s vä e;a lai ja ka e 

tud kõrce kaarega, teistes teravkac.relised. Vastava kG.juc;a on 

kaalmaid katvad proi'ileeritud frontoo~'lid, mis pikendatud all-
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osades liidetud. ~aamistik kõie;is akendes on teravkaarmotiivi~e 

ga. Räästakarniis kordab põhikorpuse räästakarniisi vorme. Väl

jaehi tu s omab ka mansardkorruse viiekelb al ise murdkatuse all, 

mille kolmele küljele avanevad katuseaknad kolmnurkviilude all. 

Ii aed katu.sealrn""d on puLlust vi:ilj aehi tustena, mille vormid .h.orG. a 

vad põhikorpuse tellistest väljaehitustena laotud mansardKorrus 

paarisaknaid kõigis det&ilides, vaid .h.olmnurkviile kandvad nur

gapilastrid on saledamad, fassaadi küle,edel on aknad vaid ühe 

6-ruudulise alrnaga, välisküljele on aga samuti pööratud paaris

aken. Väljaehituse sammaste all on terrass, millelt laskub kõr

ge viisnurkne kivi trepp parki, trepil on külgedel tahu~..,ud .m.aa

kiviplokkidest, üleulatuva plaadiga kaetud lühike ääris. 

Peakorpuse esifassaadi keskteljel on samuti lai, sammaste

le tõstetud rõdu. Selle ristvõlvidega kaetud lage kannavad esi

küljel 4 8-tahulist täissammast, tagaküljel seinapinnal 4 sama

sugust poolsammast, mis omavad baasi, laia eenduva ja profilee

ritud kapiteeli kitsa vööga selle all. Sammaste vahel on esikül 

jel kolme kõrge kaarega ar~aadi, külgedel üks lai, lameda kaa

rega kaetud ava. Esiküljel on arkaadide kandade kohal sammaste 

kohal pikendused laiade liseenid ena kuni eenduva ja profileeri

tud rõdukarniisini. See on piiratud madalate neljatcl1uliste tul~ 

pade vahele paiguta tud metallrinnatisega. Rõdu tulbad on samuti 

sokli ja laia profileeri tud katteplaadiga, mille all kitsas va

hevöö. Võl vi aluse alla saabub kahelt poolt külgedel t kald tee et-; 

tesõiduks peaukse ette. Kald tee omab madala, kaarj a kiviparapet~ 

mis käetud ka ttepl aadi ga ja otstel lõpe ta tud nelja tahulise rnad a 

la sarnbaga, millel soY~el ja profileeritud äärise&a lai katte

plaat. Sammaste vahelt laskub aga kogu ehituse laiuselt esikül

jelt pargi suunas lai kivitrepp, mis piira..,ud külgedelt astmeli

se äärisee;a. 

Peakarpusega liidetud tiibhoone vasakul otsafassaadil on 



-

- 4 -

kergelt taand atud nii esi- kui tc.tt.;afassaad.is. Selle alumine 

korrus on rusteerit~d seinapinnaga alates soklisimsilt kuni 

korrustevru1elise vööni. See kordab põhikorpuse vastavat vahe-

vööd. Ratus on väga lame, tema räästakarniis on lai, profileeri 

tud, kuid eendatud ja profileeritud põhikorpuse karniisist ta

gasihoidlikumalt . See tiibhoone on 5aleriiks, millel aknad põhi 

liselt esifassaadis . fagaküljel on üksikud aknad või petikud . 

Esifassaadi alt.:unis e korruse seinapind on liigendatud suur te 

kaarpetikutega, mille pind kaetud pritskrohviga. Keskmine pe

tik on lameda kaarega j?- selles on kolm liidetud akent . Heed on 

kitsad ja kõrged , 6-ruudulised, omavad kõrgeid kaari. .Aknad on 

seejuures piiratud krohviääristega . Kaks ääristavat kaarpetikut 

on kõrge kaarega, siin on ieas kaks kõrge kaarega samalaadset 

akent. Teisel, peakorrusel on aknad samuti rühmitatud : 2- 3- 2. 

Rühmad on ääristatud ja eraldatud pilastri tegc.., mis toetuvad 

aknalaudade joonel kulgevale profileeritud vahekarniisile ja 

omavad selle all kuni korrustevahelise vahevööni sokleid astme-

lise profiiliga baasidega. Ka liitakende vahel on kitsad pilast 

rid, mis omavad analoogilisi sokleid. Akende kõrged kaaravad on 

kaetud profileeritud kaarfrontoonidega, mille kannad toetuvad 

akendevahelistele pilastritele või konsoolidele aknarühmi eral

davate laiade pilastrite külgedel. Tiibhoone katusel on väike 

pealeehi -us puhta vuugiga tellistest, kitsaste, 6- ruuduliste 

akende ja lameda katuse ga. 

Vasaku tiiva lõpetab nelja ahuline ja kollile korrusega nur

gatorn, mis esifassaadis tiibehitusest kergelt eendatud, taga

fassaadis vastavalt aga taanda ud. Torni alakorrus on rusteeri-

tud seinapinnaga. Siin on esifassaadis väike kõrge aken, kaetud 

lameda kaurega, 6 ruuduga. Teisel korrusel, mis eraldatud laia 

vahevööga, on kõr ge kaarega suurem aken, 6-ruuduline, omab pro-

fileeri tud kaar:fron tooni. Tagafassaad is on aken petikuna. Kol-
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mas korrus on eelmistest vähe kitsam, eraldatud laia vahekar-

niisiga. millel kitsas profileeritud vöö. Selle korruse nurgad 

on ära lõigatud. EEi-, taga- ja külgfassaadi avanevnd teise 

korruse aknale analoogilised kaaraknad. Torni tagafassaadil 
..., 

on kitsas, lahtine rõdu, mis ulatub ka otsafassaadile. Sellel 

on histori tsis tlike detailid ega valatud metall tulpadega rinna-

tis, millel sepisvõTe, kaunilt kujundatud spiraalide ja taime

motiividega. forni kiviosa lõpetab lai, eenduv ja profileeri-

tud räästakarniis. Al~selt tõusis sellelt mansardKorrusena 

murdkelpkatus, millel oli igas neljas küljef' üks mansardaJ~en 

kolmnurkviilu all, kuj undusega, nagu teised mansardiakend e väl 

j aehi tu s ed pe akorpus el. Tornikatuse tipus oli lipu varr as . Tä

napäeval on see pealeehitus hävinud. 

Peakorpuse paremal tiival on otsafassaadi s ~:ergel t taan

d atud kõrged müürid, mille vahel on väike sisehaav ja selle su 

leb otsal väike teenijate majake . .Bsifassaadis on selle müüri 

pind rusteeri tlld ja liigendatud kolme suur e kaarpetikllga, äär-

mised kõrge kaarega, keskmine laiem ja lamed a kaarega. Sein 

lllatllb peakorpuse h.orrustevahelise vahevööni ja on kaetud laia 

astmelise profiiliga karniisiga . 

Hoone siseruumid on anfilaadsed . hoone alakorrusel on 

sullr vestibüül keskteljel, tema h.obal aga suur saal. Vestibüü-

lis esineb väga kauneid keraamilistest plaatidest kivipõrw~

daid , millel historitsistlikus stiilis mustrid, s.h. taimemo

tiivid. Saali klljundllses on leida peeQ~orenessanssmotiividega 

dekoori, osa maalint;utena lae plafoonil akantusspiraalide ja 

maskaronid ee:,a, osa stuKina suur el l'osetil lae plafo oni kesk

osal. Siin on sullrepärases töötlllses spiraalsed taimemotiivid, 

l{raatervaasid ja akantusmotiiv. Leidub ka meandrit. imaloogi-

lisi dekooriaet&ile leidub teisteski rllumides. Leidub üks his-

toritsistlik kahheahi. 

Seega on peahoone mitmes etapis valminlld ehitus, oma lõp-
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liku ilme on ta omandanud ilmselt eelmise saj andi lõpus, ta on 

omandanud historitsistlikus stiilis ku.junduse, kus kõrvuti ba

rokk- vormid ( tornid e murdkelpkatus ed), pseudogootika ( ter avkaa

relised aknad tae,afassaadi vdlj aehi tuses), pseudorenessanss 

(e4lkõige siseruumides) kui ka klassitsismist laenatu (kolm

nurkviilud, pilastrid jm.). Teatav osa ehitustöid võis toimuda 

veel XX saj. alguses (põrand ad vestibüüli s, mõned katuseaknad, 

jms.). Hoone tuun.iku näib moodustavat aga vanem ehi tu s, mis 

võis pärineda veel XVIII saj. lõpust või saj andivahetusel t, 

olles teataval määral veel baroklik või varaklassitsistlik ehi 

tu s. 

Hoone on maha jäetud, kuid rahuldavas seisundis. 

_õrvalhooneid on erakordselt palju, nad paiknevad osa peahoone

ga seotud, ühtses ansamblis, osa asub pargi küljel ja paeastan

gu äärtel korrapärastea rühmades. Olulisemad on: 

Teenijatemaja (?) esiväljaku äärel on keskmise suurusega ühe

kordne krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega, katteks eterniit. Poolviil on ümbritsetud 

laia, profileeri tud karniisiga, sama külgfassaadid e räästastel. 

Aknad on võrdlemisi suured, paigutatud ebaühtlaselt, esineb pe

tikaknaid. Esifassaadis on rühmitamist: keskteljel uks, ääris

tatud 2 aknaga kummalgi pool, üks aken tiibadel eraldatud laie

ma vahega. Akendel 6 ruutu . hoones on keskel mantelkorsten, 

ümbritsetud anfilaadsetest tubadest. J:Ioone võib pärineda IX 

saj. algusest, ta võis olla algselt valitsejamaja. 

Laudad-tall samas on väikese, korrapärase hooneterühmru1a, mus 

tall asetatud esiväljaku äärele , eelmise hoonee,a samale ehitus

j oonele. Tema taga on hoonetega osalt piiratud maj andushoov, 

k~hu pä~seb eelmise hoone ja talli vru1ele ehita~ud müüris paik

neva värava kaudu. Hooned on lcrohvitud, paekivist. Tall on see-
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juures teistest kõrgema poolkelpka use6a, katteks S-kivi. Teis 

tel katustel on laastukate. Talli poolviilul ja räästastel on 

lai profileeri tud karniis . Avad on kaetud lamedate kaartega, 

vähesed aknad on seejuures väikesed . Hoone võib pärineda XIX 

saj. algusest . 

Värav kõrges müüris on kaetud võrdlemisi kõrge kaarega silluse 

ga. Müür on krohvitud, paekivi hulgas leidub ka maakivi . Raja

tis võib pärinad a hilisemast ajast . 

Ait on suur , krohvitud kivihoone. fa on kaetud seintest kõrge

ma poolkelpkatusega, katteks vormikivi. Poolviilu- ja räästa

karniis kordab talli karniisivorme , siin vaid on poolviilu all 

krepitud karniis . Viiluväljas on suur segmentpetik, milles la

kauks . Esifassaadis on rida hilisemaid uksi, kaetud lameda kaa 

re ga, kuid on ka kaasaegseid suuri uksi . Algsed on mõned väike 

sed nelinurksed petikud esifassaadis ja otsctfassaadi mõned la

meda kaarega kaetud väikesed avad (uks , aken) . Hoonet võib lu

geda klassi t.s i stlikuks, ta võib pärineda XIX saj . I veera.ndist 

Valitsejamaja asub majandushoonete rühmas . ta on suur ühekordn 

krohvi tud paekiviho one, millel tube lakas hoone otstel. Hoonet 

katab poolkelpkatus, katteks laast. Räästad ja poolviil on pii 

ratud laia, profileeritud karniisiga, mis poolviilu all krepi

tud . Aknad on võrdlemisi suured ja kõrged, 6-ruudulised, aseta 

tud ühtlaste vahede ga, esineb p eti.k.aknaid. Viilus on kaks väLc 

semat 6-ruudulist laka akent. hoone võib pärine<ila XIX saj. I 

poole keskelt, ta on klassitsistlikus stiilis. 

Tall valitsejamaja juures on kr ohvi tud pae- ja maakiviehi tu s, 

väike hoone viilkatuse all, mis kaetud laastuga , räästad l aial 

üleulatuvad. Omab väheseid väikseid ja l amedaid aluw.id. Võib 

pärineda JIX saj. II poole keskelt . 

6 
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Viinavabril on suur ja liigendamata paekiviehitus, kaetuc.. 

pri tskrohvica. 1ioonet katab kõrge ja laialt üleulatuvate rääs

tastega viilk .... ·(Jus , katteks laast . Omab ki tsaid nur ealiseene . 

Aknad ( rekonstrue erimisel ) on väike s ed , ümbritsetud telliste ga 

ja kaetud lameda kaarega. Nad on asetatud ühtlas1.e vaLeder;c:. 

Roone keskteljel on kc.ks suurt ust, millel lai ääris ja lameda 

kaare~a sillus . Ehi tLls võib pärineda :XI~ saj . III veerandist , 

kuid on hiljem rekonstrueeri tud ( ka·;us). Ümberehitus toimub ka 

kaasajal . 

~nikumaj a (?) on keskmise suurusega krohvi tud paekiviLoone , 

ühekorruseline ja kaetud lameda viiikatusega (sisse langenud). 

See omab eenduv aid ja profileeri tud viilukarniise , sar::lalaad

seid, kuid laiemaid räasta- ja vi ilualust karniisi . hoone nur

kadel on laiad nurgaliseenid. A.knad on keskmise suurusega ja 

peaaegu ruudukujulised, ümbritsetud väga laiade krohviääriste

ga. Uks e kohal on horisontaalne karniis. Ehi tu st võib lugeda 

klassitsistlikuks , ta võib pärineda XI.L saj . II veerandist . 

Aed on piiratud cõrge paekivimüüriga, milles maaki ve . Omab mõ

ne värava, mis kaetud 1 am eda kaare ga . 

huivati on krohvimata ja lõhutud maakividest ehitus, mille põ

hiosa kahekorrusel ine , otsafassaadis paikneb ühekordne kitsas 

pikendus . Avade küljed ja nurgad on laotud tahutud paekiviga, 

seotud müüriga hambuvate plokkid ena . Hoonet katab kõrge viil

ka tu s , katteks eterniit; vaid juurdeehitusel on algselt olnud 

lame viilkatus , mis hiljem tõstetlld . Avad on ristkülikukujuli

sed , aknad seejuures väikesed, lamedad, V&id juurdeehituse vii

lus on ümaraken. Hoone korsten on lihtne, ülalt ahenev , nelja

tahuline paekivikorsten . ~hitus võib pärineda XIX saj. lõpuvee

randist . 

Ait samas on keskmise suurusega pae- ja maakivihoone, mis kae

tud õhukese krohvikihiga., maakivide põsed krohvipinnal. Omab 

r 
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kõrge lakapealse, kuhu viib otsviilus suur uJ •. s, ääristat..ud rom

bikujuliste lakaakendega. 11 on suur, lameda kaarega kaetud 

uks. h.att.ls võis olla algselt poolkelp, mis tänapäeval asendatud 

~i~saste, üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eter

niit . hoone võib parineda XIX saj. II poole keskelt. 

Tuulik on ühtlase abeneva koonusena tõusva kehaga maa- ja paeki 

vist. - 'l'a on kolme korrusega. Väikesed ja kits ad aknad asuvad 

kohakuti ukse peal, mis kaetud lamedate kaartega. Tuuliku puit

osa on hävinud. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad-töölistemajad valitsejam&ja juures moodustavad mitte 

suure nelinurkse sisehooviga korrapärase hooneterühma, kus hoo

ned kolmel küljel. Domineerib ehitusterühmas keskmise suurusega 

krohvimata laut (?), maakivihoone, millel nurgad laotud paeki

vist, müüriga seotud hambuvate plokkidena, avada küljed laotud 

tellistega, seotud müüriga samuti hambuvalt. Hoonet katab lame 

viilkatus üleulatuvate räästastega, katteks eterniit. Viilu tor 

milaud on profileeri tud. Aknad on asetatud ühtlaste vahede ga, 

nad on kitsad ja kõrged, 8-ruuiulised, silluse kohal on kitsas 

ja lame kaarfrontoon. Ka ukse ·kaarsilluse kohal on samalaadne 

frontoon. Uks on vcU.gmikuga, uksepind vooderdatud kalasabamust

ris laudistusega. Viilus on kaks suurt üromareust akent 4 ruudu

ga , piiratud een~uvate tellisääristega. 

Hoone otsa~assaadiga liitub hoovi sulgev kõrge müür, mis 

laotud laudaga analoogilises müüritehnikas (krohvimata maakivi, 

paekivist hambuvate plokkidena äärised jms.). I1lüüri katab lai, 

eenduv karniis . Müüri s on avar ja kõrge värav, mille portaal 

tellistest, kaetud lameda kaare5a sillusega. Värava nurkadel 

on laiad liseenid, mis lõpetatud vahevööst kõrgemal neljatabu

liste külgtorr.~.ikestega . Värava keskosas on kõrgem ehissein, mis 

kaetud kolmnurkviiluga. Selle pind on astmelisalt kaetud suure 

petikuga. 
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lii lau t (?) kui müür väravaga on histori tsistlikus stii 

lis ehitused, pärinedes ilmselt XI saj. IV veerandist. 

Ehituste rühma kuulub küün, mis on keskmise suurusega 

neljatahuliste kivitulpadega, mille vahed olid varem täidetud 

pui tseintega, nüüd osalt ümber ehitatud. Hoonet katab laastu

katte ca ja üleulatuvate räästastega poolkelpke..tus . Ehi tu s on 

eelmisega ilmselt samaealine. 

•röölismaj a samas on väike ühekordne pui theone poolkelplea tu s e 

all, millel üleulatuvad räästad, lastukate ja pU.stlaudadest 

otsviilud. Aknad on kodanlikul perioodil ümber ehitatud, na01 

ka kogu hoone rekonstrueeritud . Kaasajal on seina katteks tõr 

v apapp . Ehitus võib algselt pärineda XX saj . alc_usest. 

Laudad peahoone lL".heduses on kahe küllalt pika hoonena, mis 

asetattJ.d täisnurga all. Sililunud on ase ühest hoonest. Ehitus 

on krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest kõrgema pool-

kelpkatuseg&, katteks S-kivi, osalt juba eterniit . R"ästad on 

liht~a laia krohvikarniisiga . .Algseid almaid ei ole säilunud. 

Varemetes asuva teise lauda aknad on ühtlast e vahede ga aseta-

tud, väikesed, lameda caarega kaetud avad . Ehitused võivad 

pärineda XIX saj . I poolest . 

1!_9-s viinavabrik on keskmise suurusega liigendamata kahekorrusE 

line ehitus, mille müLl.rid on krohvimata, lõhutud maakividest, 

avade küljed ja nuTe;ud lao-~.ud tahutud paekividest, seotud maa-

ki vigc. hambuvate plokkid e a. Korruste vahel on lai pL.eki vi vöö 

kitsaste karniiside vahel. I:i tsas vahekarniis kul.zeb ka teise 

karTuse almalatJ.d ad s joonel. noanet ke: ttis lame viilka tu s, mis 

varisenud. 1-1.lumise korruse ukse- ja almaavc..d on kaetud lameda-

te lcaartegc., teisel korrusel kõrgete kaartcga . Otsafassaadil 

a.lr...ns.d 3 a.Jr,_nalises rühmas, külgfassaad il r~ib.mi t a ... vud 2 aken t . 

.Ehitus on seega histori tsistlikus stiilis, võib pL:.rineda ... TA. 
saj. lõpuveerunJ.ist. 
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h.öök-teenijateelamu peahoone otsal (pnrempoolses otsafassaa

dis), mis seotud viimasega kahe kõrce müüriga, on krohvi tud 

kõrge ki vihoone, mille seinapinnad on kogu ulatuses rusteeri

tud. Hoone lame katus on varjatud kõrge parapetiga kõigil vä

liskülgedel, mille all lai vahevöö, kitsa, profileeritud kar

niisiga. Parapetti katab kitsas karniis, vahevöö ja karniisi 

vahel on tema pind liigendatud liseenidega. Aknaid on vähe, 

need on võrdlemisi suured , ristkülikukujulised. Otsafassaadis 

on hoonel lai sissesõit sisehoovi, mille väravaava on kaetud 

lameda kaarega. Selle eenduv silluskaar on _ülal lahendatud kre

neleeringuga. Hoone võib pärineda XI saj. lõpust, ta on pea

hoonega analoogilises historits1stlikus stiilis. 

Park on võrdlemisi suur, 6,2 ha, ta läheb sujuvalt üle suureks 

parkmetsaks tagaserval, kuigi põhiplaanilt on ta korrapäraste , 

paralleelsete külgedega pikk park. Peahoone on asetatud klindi

astane,ru äärele pargi keskteljel ja keskel. Hoone ette jääb kor

rapärane piklik välja , raami tud kõrvalhoo:e:e.tega ja külgteedeg~ 

ois kaarduvad peahoone ees ettesõiduks. Sissesõidutee on sirge, 

mis suunatud peahoone kesktelwele, ta on ääristatud lehtpuual

leega (saar), nagu ka mõisast mööduv maantee . Esiväljaku ees 

tee kaardub külgedele, väljaku keskteljel jätkub sirge jalgtee

na peatrepini. Puud on sellel korrapärase planeeringuga väljal, 

vastupidi asetatud vabade l.'ühmadena, tiheda istu tusviisiga. 

Nad on väljaku äärtel, sulgedes kõrvalhooneid, samuti suures 

ulatuses ka peahoone esifc..ssaadi, kus lisaks: ka madalaid põõ

said ja elupuid.Park peahoone taga on l&skuva reljeefiga ja on 

samuti segastiilis. Astangu äärele asetatud peahoone ees on 

muld terrass, mis on algselt omanud äärise, pargi sücavusse 

laskub rida tasandatud pinnaga terrasse, mis võivad tähistada 

siin asunud vanemat', regulaarset parki. Hoone tagafassaad on 
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avatQd pikale tagaväljakule, mis ääristatud vabakujuliste ti

hedate puuderühmadega, terrassid on vaba piirjoonega kQlgede

ga aasadeks . i~ärtel on puude all ka allikalise toitega tiike. 

Liikidest on domineeriv vaher , jalakas, pärn. On loodud kont

rastseid rühmi vormilt ja värvilt: siberi nulud - vahtrad , 

vahtrad - llobukastanid. Vahetult peahoone taga ülemisel ter

rassil on ka mägimändi, väljakute külgedel lehist. Puude alusil 

on tihendatud dekoratiivpõõsaste ja katkujQure suurte kogumi

kega . P e ahoonest avaneb kaugvaade parkmetsale . 

Lehtpuude rQhrni on ka vali tsej arnaj a ümbruses. Teised kõr-; 

valhooned on enamalt kõrghaljastuseta. 

Pargi seisund on halb, ta on vald av alt maha jäetud, esi

väljak seejuures risustatud ja lõhutud juhuslikest teedest . 

Külastatud viimati 1971 . a., pildietatud 1968 . a. 
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