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Peahoone on suur kahekordne kõrgel soklikorrusel kivihoone.

Ehituse peafassaadike tuleb lugeda pargipoolset, majandushoone
te suunas avanevat aga tagaküljeke. Hoone omab suurepäraselt
tase.kaal.ustatud lahenduse, kus pikka, horisontaalset hoonet
liigend avad kõrged risaliidid. Hoone soklikorrus on laotud maa

kividest, mis osalt krahviga katmata, vahed täidetud kivikildu
d ega. Krohvi tud laiad ehisraamia akendel ja risalii tide nurgad

Põhikorrus kõrge, era1d a.tud soklikorruaest laia vahevöö ga
liigendattld ecnduvate väga laia kesk- ja otstel ki taasta küJ.grisB111 tid ega nii esi- kui tabai'assaadiJ... Teine korrus eralda-

t-ud swnu. ti laia ve.hevöö ga, korrtls põhikorruse at

ad :alam. Rääs-

tas lahcnd.atu.d laia, rikk:Dli1.-ul t profileeri tud karniisiga. Risaliidid

om~va.d

maJlalaid rikkalikult kujundaütd kol.mnurkviile

milleat keslu-isaliit 1nõl ·mil

fas ~ aadil

omab

h~aslõike,

ktilrr-

rissliid d lihtsau· , laia profileeri tud l!:arniisi. Katllsekattek
plei~k,

r i alii Lia e v

llr.r tuced. moodastavad hoone pikitelje a

.ristuvet 3 k tv. eharja.
Hoone ae1napinnad omavad rikk:llil u. hori.sonta.aleel t ja

vertikaalselt liigendava kujunduse.

Esifassaadil keskrisaliidil toetuvad sokli vahevööle 4

stiilset joonia stiilile lähedases lebenduses ning girlandidega dekoreeri tud kapi teel id ega ja profileeri t-ud baasidega pilastri t, .milledele toettlb

kolmr~urkviilu

hailJilaskarniis. Külgri-

saliitide nurgad on esimese korruse kõrgusalt lahendatud laia-

de nurgakvaadri tena, millele toetub vahevöö. Teise korruse ktljundavad nurgaliseenid, milledele "teetuvad kolmnurkviilu.de
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laial karniisid ~ .Risalii tide seinapindu kaunistavad veel akende aluslaudada kõrgusel kulgevad kitsad eb1svööd,

.

Ule Eill

olevad väljad omavad kauni atiliseeritud akantasmotiividega
atu.kkdekoori, kü.lgrisaliitidel akan Ilamotiiv ja rosetid, keskrisaliidil lisanduvad akan t11ssPir aalid, arfid ja naismaskid.
Bisaliitide põhikorruse akende kohal profileeritud horisontaal
aed ehisfrontoonid, mis toetuvad nurgakonsoolidele, keskrisaliidil ,omavad sama kujunduse ka teise korruse kälgaknad.
Esifassaadi aknad on kujundatud äärmiselt mitmekesisel t.
Soklikorruse aknad kü.l.grisaliitidel laia ehisraamiga, ru.udukujulised, risal.iitide vahel aga lukukiviga varustatud ehisraamiga aegmantaknad. Põhikorruse aknad väga kõrged, kü.lgrisaliitidel kolmikaknana {keskel kahepoolega, äärtel ühepoolega).
Selle korruse risaliitide aknad ristkülikud, risaliitide vahel
a a kõrgete kaartega kaarak:nad. Teise korruse aknad madal

d,

risalii tide keskel kõrge kaaravaga kahepool:ed aknad, ääriststud kitsaste ähepooleg

akendega.

Peaukse ees lai platvorm, millelt laskub granii ttrepp.
T.repipodesti katab plekk-katus, mida kannavad metallist valatud historitsistliklls stiUis sal.edad sambad samas laadis
aäuu.rse rinnetisega nende vahel.
Tagafassaadi lahendus analoogUisel t rikkalik, liigend at
kaigi risal11d1d een 11vad tagasihoidlikumalt. Korruseid markee
rivad ka siin laiad
reid rusaliitidel.

ahe~ööd,
Sam~ti

mis lõivad ka lisaene ja pUast-

klllgeb 1ihtsa

pro~ileeringuga

ehi -

vöö akende aluslaudede kõrgusel. Analoogilised on risal.iitide
kolmnurkviilude karniiside kujundus. Lihtsad on vaid riealiiti
de pilastrid ja nende lihtsa profileeritud kapiteele asendavad
karniisid. Viimastele toetuvad kesk- ja kü.lgrisaliitidel seina
pinnast vähe eenduvad arkaadkaared. Horiaontaalsed profileeri-

60
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tud ehiefrontoonid on vaid kälgrisaliidid alumise korruse
akendel. Teise

korr~se

kõikide akende all on lihtsad dekora-

tiivsed liigendatud pinnad. Omapärane on risaliitid

vahele

jääva põhikorruse seinapinna kujundus: see on lahendatud tugeva rusteeringuga. Kõik iilakorruse aknad

väiks~ad,

ristkü.liku-

kujulised kahepoolega aknad, alakorrusel kõrged kaarevadega ak
nad, väljaarvatud

kiUgia~iitidel,

kus r1stkü.11ku.1Fuju.lised.

Kõik kolmnurkviilud sellea :fasaaadis dekoreeritud aegmenta.kendega •
.Qtsafassaade moodustavad kiilgrisaliitide küljed, mis kujundatud

~agafasaaadile

.a naloogsete horiaon a.alsete V"öödega ja

lihtsate p1lastr1tega. Esimese korruse akendel horisontaulaed
ehisfrontoonid, teise korruse akendel arkaadid.
Hoone ai seruwnid anfUaad aed. Omab suure vestibüüli.
Ka siseruumides stukkdekoori.
Ehitus valmis mõningatel andmetel 1843. a. nin,g teda VÕib
lugeda hiliseks klassitsistlikuke hooneks. Kasutatakse õppehoonen~

ning on heas seisundis.

Kõrvalhooneid väga arvultal t, paiknevad vaJ.daval t kahes grupis.
Kuigi osa on ümberehi tuatega kahjustatud, mõjub kogu. ansambel
kompaktsena. Olulisemad kõrvalhooned on:
Aidad peahoone tagaküljel.

oodustava.d koos tööliste

ajaga ja

teiste majapidamishoonetega väikese sieehoovi. Aidahoone massiivne suurem kivihoone kõrge s-kivikattega viilkatuaega. Välisseinad krohvi tud, ukse-aknaavasid ja arkaade äär1stavad
laiad ehisraamid. Hoone keskosas seinapind taandub, moodustada
kolme avaga kaaristu, millest kaks hiljem kinni laotud. Laiad
lamedad kaarsillused, mis dekoreeri twl karniisidega lukukivi-
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dega, toetavea tugevatele, dooria stiili meenutavete kap1teel1
dega amarsammaatele. Tagasiaste külgedel toetavad kaari poolsBmbad. Analoogilise kujWl.duseea ja lukukividega on petikutena
lahendatud kaaravad esifco..ssaadi kiilgedel asuval kahel uksel.
Hoonet võib lugeda barokkehituseks veel XVIII saj. lõpust, kui
gi hilje

mõneti ü.mber ehitatud. Heas seisundis.

~ölistemaj a

(?) hoovi:fassaod lahenda~ud analoogiliselt, kuigi

siin algselt näis puuduvat sieseaste, kaaristu on pool- ja
veerandsammastega ääriststud petikuna, puuduvad ka dekoratiivsed l:uku.kivid. Pikk kivihoone on omanud algselt poolkelpkamse
kaasa,jW. viilkatus kivikattega. Aknad kõrged, kit.s ad, ääris
tatud laiade krohvitud ehiaraamidega, samuti uksed. Otsviilus
lai vahevöö, hoone nurkedel nurgaliseen, seina pimlad krohviud pr1tskrohv1laadselt. On üheealine eelmise ehitusega, kuigi
hUjem ümber ehitatud. Kasutatakse el

un •

Elamu + majonduahoone, mille al.gne funktsioon raskelt mää.ratav,
asub

kirjelda~d

hoonetegrupis hoovi tagaküljel pika maakivist

ehitusena, mille vanemal osal poolkelpkatus (kaasajal plekk ja
katusekivikattega). Sellele hoonele liitub ot al tiibebitus
tellistest, laia räästaga viilkatusega, kaetud laastuga. Omab
lakatube, lakapealne otaviilus valgustatud ristikujulise avaga.
Välisviimistlus j.a aknad-uksed ja seinapinnad kujundatud analoogiliselt töölismaj aga ( ehisraamid, vahevööd, nurgaliaeenid,
pritskrohv). Katusel nelja tulba otsas katusega

askkell. Katu

seräästas puidust räästapitsiga. Juurdeehitus VÕib pärineda
XIX saj. lõpust, kust ka teiste hoonete ümberehitus.
Ehitusrühma hoov tee poolt piiratud kõrge maakivist ltrohv:1
tud müUriga, millee lai, lameda kaarsillusega kaetud ava. Selle
kohal madal karniisiga kolmnurkehisviil.

- 5 it-kelder peahoone juures on väike krohvitud sein.t ega kivihoone, mille all võlvitud kelder. Hoone omab

laast~attega

poolkelpk atuse, millel otsviilu kolmnurga all ja rääataste l
profileer i tud karniiaid .. Viilu eraldab lai vaheV"öö, nurki dekoreeriva d nurgaJ.iao enide laadaed pinnad .. Võib

~u.geda

XIX saj.

alguse või vanemaks ehi tuseka.
ana valitsej amej a (?) on pikk ning VÕrdlemis i lai ühekordne
pui thoone, kaetud poolkelpk atusega, kaasajal bemii tkattega.
Hoone madalad seinad vooderdat ud pü.stlau.dv oodriga, millel otsa
:fassaadid es säilunud aknalauda d e kõrgusel kulgentld vaheV"öö.
Aknad mitte suured, omavad profileer i tud p11rdelau du. Hoone

keskel massii vne mantelk.o rsten. Ehi tu t

õib

~ugeda

XVIII saj.

lõp11 hooneks. K s11 u.sel elamuna, rahuldava s seisundis .

Aednikuma j ake (?) samas on vooderdam ata väike ristnllrga ga rõht
palkhoone , kaetud laastu.k.a tte a poolkelpk atusega. Hoonel alles
mõned rugaed pea ruu.dllkujt: ü.ised aknad, kah poolega, tiheda
ruudustik llga ( 16 ruutu). On eelkirjeld atuga ilmselt üheealine .
Uus valitsejam aja samas hoonetegr upis on pikk, kahekordn e telliSkiviho one plekk-kat tega viilkatuse ga. Hoone kogu ulatuees
kellerdatu d, kuhu. viivad madalad kaeravade ga uksed. Aknad kitsad, dekoreeri tud murtud

~rontoonidega.

Seinad krohvitlld prits

krohviga, korruseid eraldab lai vahevöö. Hoone pärineb

X saj.

II poole keskelt, kasutatak se elamuna.
Ae?_niku.ma;j a (uus) on kahekordn e väike telliskivi hoone, kaetud
lameda kato.sekiv iknttega poolkelpk atueega, korruste vahe dekoreeritud laia vahevöäga . Seinad puhasvu~. Pärineb lDX sa~.
lõpust ..
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.

Laudahoone samas hoonetegrupi

on

.mis kaetud madala viilkatusega.

äga lai ja pikk .maaki vihoone

üü.rid lao ud lõhutud ja tabu-

tud maakiviplokkidest puhta vuugiga heas miiüritohnikas. Laiad
aknad ja ukseavad kaetud lameda kaarsi~lu.sega ning dekoreeri tud
laia krohvi tud ehisraamiga. Lakapealeet valgustavad otaviilu.des

ümmar6uaed akn.aavad. Hoone on XX saj. alguse ehitus.
Vana rehi põllul on pikk maakivihoone kaetud laastukattega
~

kelpkatusega, huvitava :fassaadikuju.nduaega. Hoone esi- ja taga-

kiiljal eendub sein laialt keskosas ukse kohal, kahel pool kalg
del aga taandub, moodustades laiad räästaalusad, kusjuures katuseräästa taJ.aatikku kannavad tugevad, kõrge sokl1ga n el j atahtl.lised sambad, kummalgi

poole~

4 ( mõlemil fassaad U kokktl 16) •

Võib lugeda XIX saj. III veerandi hooneks.
Uus rohi-kuivati moodustab suure ehituskompleksi tee ääres, mis
ulatu.slikult kaasajal ümber ehitatud. On maakivist hooned, mUl
seinte, avada kujundus on analoogiline aida ja töölistemaja riih
ma ehi tustega. Seega XIX saj. lõpupoole ehi tused, kuigi üks
kelpkatusega rchi pärineb ilmselt veel XIX saj. keskpaigast.
Viinaköök moodustab hoonetegrupi järve kaldal. :Ehi tueed kujuta-

vad endast lihtsaid krohvitad välisseintaga ühekordseid kivihoo
neid villkatuste a, mis hilj m ümber ehitatud muudeks otstarveteke. Uks ehitus puidu.st, viinaköögi tööliselamu. Eb.i tused XIX
saj. I I poolest.
Tuulik on suur maakivist kuni 4-kordne krohvitud välissaintega

kivihoone, millel su.java joonega pudelit meenutav )uju.. Säilunud

üürid.

õib lugeda XIX saj.

IIt

veerandi ehituseks.
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Kabel v.

perekonnakalmistul on kõrge tellistest

maüridega kroh•itud saintega pseudogooti stiilis ehitus. Omab
teravk

relised akna- ja ukseav

, servjoonvõlvid ning väikese

piJ.ramidnalse tor.n iga ka·tuseharj al. Hoonet v5ib J..ugeda XIX saj.
II poole keskpaiga ehi useks.

arisOlilas. Kalmud kabeli iimber

pu.ru.statu.d.
Kabelivahimajake oli väike ühekordne puithoone viilkatu.sega.
Omas tiheda ruudustikuga kah poolsaid aknaid, seinad olid
vooderdatud dekoratiivse sindelkattega. Varisea 1965.a. jalam
mutati.
Park on väga suur ( 16 ha), mi

e osaline nin

r~ atud

eriperioo

didel. Algse pargi moodustab regulaarne, veel XVIII saj. lõpul
rajatud park, millest sä.Uunud laiade terasside sü.steem peahoone ees

1

ing üksiku.d põlispuud. Hiljem terassid jäetud vald

val t avatul{s, mi.stõttu peahoone avatud maastikku ja Kuremaa
järvele

'Puud moodustavad vaid fooni ning ekraani majandushoo-

nete voh el (tamm, pärn, siberi nulu.d.).
Pargi teise osa moodustab suur vabakujuline park maantee
ja järve vahel, J.ahendatud ringikujuliste teedesiisteemidega
ning j ärveni J.aaku.vate teed ega. Vald av alt lehtpuud, ü.ksiku.d

hallid pähklipRud.
Park laieneb järve kaJ.lastel heinamaadele, ktl.hu istutatud
kerapajud jt. niiskuselembseid

pu~d.

Mõisast voorela tõustes

Laiuse suunal suur tammedega ääristatud pa:rkmets. Samalaadsel t
kujWldatud äärte- ja teeääreeta aladega parkmetsad Jõgeva ja
Palamuse suunas kulgevatel maanteedel, kus tammede kõrval kasu.
tatu.d ka lehiat.
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Omaette parkne tsa moodustab istu ta tud tammik

jä~ve .i da-

kaldal, .mõ1a<J.at kuni 1 km. Laiuse teeäärses parkmetsas pärnede
ja nuleuda e.ll pe1•ekonna matuse paik, kuhu suu.nd.ub mõisast leht
pu.u.allee. Park .heas aeisWldis, per:Y..mets :rahuldavas.

XU.lastatud vi:i.mati 1975.a., pildiatatui 1972. ja 1965 .. a.

.,'

'

.I

taga:kül •

•

