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Peahoone on ühekordne ing kellerdatud massiivsete proportsioon! 

d ga kivihoone, mis kaetud seinteat kuni kaks korda kõrgema kelp 

katuaega, katteks eterniit. Rä.ästad on kitsalt ülelllatuvad, sari 

kakannad kujundatud. Hoone aknad kõikides fassaadide paiknevad 

ebaühtlaste vahedega, enamalt kahekaupa rühmades. Esifassasii ak 

nad omavad kõrge kaar , on 6-ruud u.lised, tagaküljel on lih ta ad 

nelinurkaed ja 6-ruu.dulised keskmise suurusega aknad. Esifassaa

di keskel on väike, eendatud eesrWl.m, mis kaetud lameda Viilkatu 

sega. Ka sellel on peauks kõrge kaare :a, milles se endikujuline 

valgmik, kü.lgfassaadides samuti kõrge kaare a aknad. Hoones on 

jälgi mantelkorstnast, mille adal, massiivne karstnapiip k tu

sel asalml tiiv al. 

See lihtsa Välisilmega ehitus -võib pärineda veel XVIII saj. 

keskelt või Il poolest, eesruum ja ka.araknad esif saaadi s aga 

XIX saj. II poolest. Hoone kasutusel kooliruumina ja heas korras 

Kõrvalhooneid on erakordselt palju, nad on peahoonega enamasti 

ansamblilises seoses või moodustavad fllllktsion.aal.seid rühmi mõi

sastidant läbiva tee ääres. Olulisemad on: 

Va1itsejamaja on ~äike ühekordne pritskrobviga kaet~d paekivihoo 

ne, millel lakatube. Hoonet k tab iilkatus laastu.kattega ja ü.l.e 

ulatuvate räästaste a, millel viiludea all laudkate, sarikajalad 

on kujunda · ud. Hoone uksed ja aknad on lamedate kkartega, ots

viilus ka kõr .e kaare a. Viimast ümbritse ad 3 väikest ümmargu t 

akent, jaotatud raamidega neljaks. uidu on põhikorruse aknad 6-

ruudulised, an ka mõni kitsa 3-ruuduline. Katus 1 leidub veel 

väikese väljaehitusega lak ak , mis kaetud iilkatuse a. Hoo e 
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õib pärineda nx saj • lõpust . 

paekiviho e. ühe-
-

kordn ning teda kat ev viilkatus omab ül.eulatuvaid rääataid 

ku.junda d sarikajalgade a. Katuse katteks laast. Aknad en ast 

ümber hi tatud, kuid algsed on keskmise suuruae a ja 6-ruudu.l.i

eed. Hoone võib pärineda XIX saj. I veerandis • 

Kelder 

iHiridega. 

alda as osas maapealne, ritskrohviga kaetud p ekivi

tuat katab vormik.i ikattega iilkatus, millel vii-

lus astmeline lai karniis. Ehi tu Võib pärineda XIX eaj. II poo

le keskelt. 

Laudad moodastavad suure a ehituste rUhma, millest säilinud sise 

hoovi kolmelt küljelt sulge liidetud ehit s. Selles on lauda

hooned, söödaköõgid ja elu.rau.mid tõõlistele. Hooned on kroh 1 tud 

paekivieh1tused, mida k·tab ahine vi11katua, elamukorpusel teis

test kõr em. Räästad on üleulatu.vad ja katusekate on l<Oõastuga. 

Esineb kõiee erinevam d avasid, nelinurksete akend ja uste kõr 

val on ü.hes otsviilus se entpetik nelinurk.ae aknaea selles, tei 

sel otsviilul tipu.s rambikujuline aken, Oll ka i.Lks tera 'kaarelin 

suurem uks. Elamul on kahe aknavahe laiune puidu at pealeehi tu s 

välis~aasaadis, mis kaetud amuti Viilkatusega. Hooned Võivad 

olla püstitatud eriaegadel XIX saj. II pooles. 

Vitaavabrik on keSkmise suurusega kroh~itud paekivihoone, mis 

osades kahekorruselin-3. Hoone omab saleda ja mi te kõrge nelja

tahulise telliskivikorstna, millel all lai profileeritud simss 

soklilaadsel laiemal osal. Hoone on kaasajal ulatuslikult re

konstrueeritud, aJ.gne ehitus võib pärineda nx saj. II poolest. 

Ait-ku.iyati on väike krohvitu.d paekiviho e, mis kaetud iilka

tuse a, katteks eterniit; räästad ü1eu.latu ad, otaviil pUstl~

dadega. õned algsed akn d on ruudukujulis ed, 4-ruudulised, oma

vad ääriseid. Katusel väljaehitusena katua.eluuk villkatuse all. 
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:ä_ esiväljaku kü.ljel Oll pikk ja kaheosaline kivihoone, ille 

anem osa ~adalam. õlemad osad kaetud iilkatuste a, katteks 

eterniit; millel ü.leüatuvad räästad ja kujundatud sa:rikajal.ad. 

Seinad krohvitud. Vanema aidaosa esifassaad laialt ulu.gluse a 1 

mille ees 5 ark ad iga kaari tu. Avad e vahed võrdlemisi laiad, 

avad ise kõrge kaorega. anem aidaosa võib pärineda veel XVIII 

saj. lõpupoolest või lõpust. 

Park on väike, ted · on kaa ajal laiendatud esiväljaku täisist~

.tam.ise ja kujundamise arvel. Peahoone ette jääb kitsas ja pikk 

V:ciljak, o aliselt piiratud kõrvalhoonetega. Pu.id Oll vähesel.t 

rüllmad.es kõrvalhoone e vahel ja peahoone otstel • . Algne teede

võrk väljaku. piires on mu.u.det11d. Peahoone ta a väike vabaku.ju

line pargiosa hoone ja overe jõ~le paisu ta tud veekogu ahel 

laskaval reljeefil. Põhiliikideks o saar, tamm, kõrvalhoonete 

vahel ar ates puuderühmades ka vahert. Palju on k asaegset 

täiendust, s.h. eksootidega. Par ·s on älestuskivi revolutsio

näärile art in Like et aal.e ( 1888-1935). 

Pargi seisund on rahu.ldav. Peahoone ü.mbrus hooldatud. 

Külaata~d v~imati 1974.a,, pildistat~d 197o. j 1974.a. 




