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ehtna lr/.n, Val. tu kolhoos ( pla kihelkond). 

Peahoone o, h:· · ud, te.~uast säilu:1ud v· emeu • .uoone on olnud 

suur ühekordne kiviehi tu a, millel kõr e VÕlvitud sok1ikorru s 

j esiküljel kahekorruseline ke trisalii t. Omab l::a ki tsaid ker

gelt eendu v ·d k .. lgrisalii te. eskrisalii t omab lamcd a kolmnurk 

viilu, külgrisaliidid a a segmentviile. :toone ta6 akü.ljel risa

liidid puuduvad. Viilud on ümbritse~u( een u ate profileeritud 

karniisidega, sam aadse on ka rääst arniisid. Aknad on suu.

red ja kõrged, esifassaadil rühmita d kahe kaupa, keskrisalii

dis on kolm akent, küle;t"isaliidi s üks. Risaliit"de akn d on 

kõr e kaare a, teis1iel on müüri s kenstr tii vn ame aar. See-

juures keskrisaliidi teise korruse aknad on põhiltorruse omadest 

madalamad. Sokli o ruae akendel on l:J.me ad karu:·ed, akn d ise pe 

xu.udukujulised. Keckr isaliidi Viiluväli on kaunistatud ümara 

aknaga, segment iilude kül risaliitidel on agu segruentaknad. 

Hoone tagaküljel esineb mõneti ebakorrapä.rat t akende j aotu.s 

wsif s ~adil on sokli eraldamiseks Ubekarniis. -~umid on an~i

laadsed. 

Hoonele on mõlemile otsafassaadile liidetud küljega oma

pärased juurdeehit sed. Need on Uhekordeed, põhihoonest madala

mad, aetud kõrge tonnvõlvi a, millel samalaadne ümar katus, 

kaetud plekiga. Ehitusedon esifassaadis ker-elt taundatud, ta

gafassaadis aa turevalt. J~urdeehi ustel on esi- ja ta afassa~ 

dide suunas kas kõrge kaare a suured petikud või ukseavad, kus 

kaare all kitsas profile ri tud vdö. Uks neist on täidet d kr oh

vi tud 1 dseina a, milles kolm kitsast, tera kaarel1st akent, 

keskmine neist kõrgem. a hoone ta akü.ljel on juurdeehitus. See 

paikneb :fassaadi paremal tiival, hoone viimase akna ees ning 

kujutab endast poolka ekujtl.list ornilaadset ä jaehi tuat. Sel· 

le aknad or1 põhikorruse kõrgusel (ki tsoo, krohviäürise a ja 
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kõr e kaare a aknad), samuti i.ibtib põhihoonega kõrgusalt ja vor

milt räästakarniis. 

Hoonet võib lu eda klaasi tsistlikua stiilis ehi tusaks, ilm 

sel"t .UC saj. I poole keskelt. Juu.rdechitused võivad pärineda 

sajandi lõpuveerendist. Hoone põle· uti 19o5.a., ilmselt taasta

ti seejärel nin, lõpli.kul.t on hävintld alles peal Il maailmasõd 

Kõrvalhooneid on ar-vukalt, nad paiknevad põhiosas peahoonega 

ansamblilisas seoses esiväljaku külgedel. Olulisemad aäilunuist: 

,ä! on kesklllise sulJ.rusega krohvitud p eki ihoone. Ehitus on 

kõr e ning omab vUlkatuae, katteks 1 st. Räästad on kitsalt 

ü.leulatuvad. Otsafassaadis on viilu nurk""del seinapinnal krepi

tud räästa.karniisi taoline eenduv simss, tema all sam~pikkune 

kitsas vo.he'V"öö. Samha f'assaadis on viiluväljas suur, krohviääri 

se~a ümu.rpetik, all seinas a u 3 kõr et teravk&arelist ja kroh

viääristega petikut, ruillost keskmine 1•1 m. Selles on ka uks. 

Hoone külgfassa id es on ke. mõ ed väikesed ruuduku.. 'ulised akn -

kesed, ai uto.tud kõrgele. Iovne on seee(.: eataval .mäfu:al histo 

ritsistliku laadi-a ehitus pseudogooti elementide a. a võib 

pärineda XIX saj. II poole ke~kelt. 

Tall on pikk ja madal osalt krohvi'tud paekiVihoone, mis kaetud 

poolkelpkatuse a, katteks laast. On omanud kitssid pae- ja laud 

räästakarniise. Uhtlaste vahede a pa.i utatud aknad on keskmise 

suuruse a, ruudukujulised. On kõrge kaare a kaetud uksi. Ehitus 

võib pärineda peahoonega s ast ajas · ja on samas stiilis. Kaill 

sele on hiljem pai tatud väljaehitusena mõned lakanksed, mille

del viiikatused üleulatuvate . räästastega, külgseinad on lauda

dest. 

l!G;U t-töölistemaja moodusta d rulldukujulise hooncteploki, mis 

en asti liidetud nelinurkse siseboovi külgedele. Ehitused on 

krob vi tud p aeki v.Lmü.ü.rid ga, kus lautade viilka tused on hilise-



mad, nad o kõr emad • .Al selt olid katused ü.hekõr{P.sed, omasid 

eendQV d ja pro~ileeriiud räästakarniise. ;~gne . vormikiviga 

katusekate on säiltmud tööliselamu.l.. Selle hooneosa aknad on 

ki ·s ad ja õr ged, 6- r uudulised, piira"tlld kroh .i ariste a. Ela

mus on su.u.r .munt ell{or sten, mille lilaäärel k rniis ja vahe öö 

selle all. Ho ned v5ived ell a peahooneg sama ealiaed. 

Tuulik on hollandi iüüpi paekivituulik krohvitud eeinte a, mis 

tüvikoonuse kujuline. ~ulikul on 4 korrust, millel "ikesed, 

pea ruudukujulised aknaavad neljal küljel. Säilu.nud ainult müü

rid. Ehitus võib pärined· XIX saj. keskelt. 

Viinav·orik (?) on suur liigendatud paekivihoone, mille õhiosa 

on kahekordne kroh itud ehitus, kaetud viilkatus ga, katteks 

vor ikivi. Viiludes on miilir id katusest kõrgemad, nende nurgad on 

murtud, usjuure viilu alanurkadel on need toetatud konsoolide

le. Uhel otsafassaadil tõuseb läbi ko u ~assaadi neljatahuline 

tornike, mis tuse kohaJ. lõpetatud laiendi a, mis toetatud kar

niisile. Selle all kitsas vahe~oö. Torni laiendatud ülaserv on 

kr eneleeri tu.d. Tornike ses asub ven tilatsiooni ja kiittelõõr. Ka

tu.seräästas on eenduva laia ja lihtsa karniisi a, mille all kul

geb kitsas vahe~õö. Selle all kulgeb aga ristile lähedase kuju 

konsoolilaadsete kujunditega &lisvöö. Analoo iline ehis~õö 

tab ka viiluääri otsaf~ssaadides. usifassaadi seinapind on li

saks iga aknapaari ahel kaunistatud kits liseeni aja nur ali 

seenidega. Esifassaadi keskel on kergelt eenduv keskrisaliit, 

milles allkorrusel suur 1 õr e kaare a uks. s lle lai, eendu 

aillus rust eeri tud. Ukse kol al kaks väikest ja kitsast nelinurk

set pe ~;i.&.ut, nend e kohal samalaadn.e horisontaalne pikk etik. 

Esifassaadi teisele korrusele on pai cutatud äikeaed 8-ruuduli

aed paarisaknad, k aks paari keskrisaliidi kummalc g,i poolele. 

Aknad omavad kõr eid kaari ning akende kohale on pai&~tatud kit-
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sad, liidetud kaarfr toonid • .Enamike akende t on p tikaknad. 

Uksel on sc entkaare valgmi.k, uks i ooderda !ld kala.saba

mQstris laudiatusega. Hoone on seeg historitsistliÄUS stiilis 

e ektilise käsitl s~ga ehi as, Väib pärinede XX saj. gusest. 

F ark on keskmis suuruse a. Or. ab lU'• ju avatud esi väljaku, 

kus issesõit on orienteeritud peahoone koskteljele. Esi älja-

kut piirab ringtee, antee poolsel küljel on ·nedam puudest 

aan, u.s kasutatud tamme j lehist. Kõrvalhoonete ees on ko:r 

rapärased puu.deread, mis eraldav d neid esiväljakust. Park pea

ho ne tu a keskteljal poolit tud: ühele poolele jäaõ tiheda 

iatutusviisiga pargipuistu, teisele poole a ar väli väheste 

üksikpuude a. l!õlem.ad par ipooled k _junda · d ub~:t p eerin ug 

Lii d on põriliGol·.; odu.caaiscd: s ... ar, jal.utas, vcller. 

P gi · urc.e .... uulu1 Kea a nsul t.:>U.Wl 1 p<;l.iknev parkmetsa

ka ( '"U sik), nds õis pc;a· i · a ti.hen tud leht u llee a. 

Pargi seisuni on halb, ~a on maha jäetud · a -.õsaetu.nud, 

1ä.äb as. 

Külas~atud viima 1 1975 ••• pildis atud 1 72.a. 
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