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Ra:Lkkiila lr/n,

Peahoone on

-

ärl'ak

di kolhoos (

la ki elkond) •

··ue f1h kordne puitehita , kaet\ld seintest kõrge-

ma kel!lka:tusega, katteks etamii t, rää tad on U.letll.atuYad.

ei

nad on kaetud rõhtlaudadega. Uhtlaete vahedega

ai~tatud

ke ed aknad on kaa aegsete raamietikega. Hoone

sifaseaedi

kesktelj el
1

uva peaukse ees on väike lahtin

e skoda, kaetud

eda Yiilkatusega, toetatwl seledatest lihta

est pui ttu.lp&-

dest. Hoone all on osaline kelder. Katusel on tthtla.St
ega. 3 saledat koratu.apitsi·. Ruumid hoone

on

t,

Eni tu s Y3ib pärineda XIX e j. algus

väi-

vahe-

filaaclsed.
kasutusel ela-

muna ja rahu.ldavas seisundis.
Peahoone j u.uree on

vee~

elama. ase, mille t on aäi-

"fan

elkorsten. See on pudeljaa ja järau.J.t koondil-

lu.nud -võimas m

va kujuga, lõpetatud

ahe"Y'õl:Sde j e. karn11s1dega ealeda piibuga.

J.(Srvalhooned pailale'Yad tilnb er aYara hoovi peahoonega Ulltaee anaal

li s.

amu. e

attdal on kak
eehoo~

säilitanud algse Ume. Olu.! i

äga pikka paralleelhoonet,

on hoonete

otete~

eal tud kõrget

kroh itud pa kivist, kaetud kõrgete
ulatu-yad kitsad räästed, katteks
~aud

mill

aUridega. Hooned on

11lke.taetega,
rniit,

~iilud

mi~lel

l1l -

kaetud pttst-

ad on ruudultujuli-

äraYa kohal on mü.ilr tõ tetud kõrgem.e.J.e. Hoonertlhm "f5ib

pä.r1n

JUM

illede vab. line ei

ad ega. Uhtlaate 't'ahedega. paigu. tatud

ed.

ad on;

a XI
o

't'äga

saj. II pool
uur j

keskelt -või IV 't'eerandi t.

väga kõrge kelpk

.miiürid laotud krohnkattet

sega kaetud ehi

,

paek1Y1 t. K ttt ekat

laaat, räästad ki te alt üleulatuvad. Uksed on kae ud lemed at e
kaartega, on ki tso.id tuulu tua Uueid. Hoone

ib pärineda

nx

'75'
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s

• II poole k sk lt.

Ait-kui vati an

~rd~em1

1 pikk

kroh"fim ata. Kui va 1 osa
j

1

em.

v1 h1 u

kah kordn

lõhutud kivide t,

j a ki t am, ait Uhekord ne

hoo eoaed on kaetud fihise s

'Vi1Uat usega, k

t

ek

terniit, l

uri 4-ruudu lisi. aknaid j

al kõrguse l

alt Ul.eulatu vad r··ästad . On

lameda kaareg

k e tud uksi, millel

eendu.v telliste st s1llua. Hoone võib pärined a XX aaj. alguses t.
Park on väga

äike, asub peahoon e kõrval, hoone ee

uur av -

tu.d majandu shoo , hoone taga v"'ike aed. Pargipu iattl erilise lt
kujunda mata pu.uderiibm aia .ltõrTal. On hool atud.

iilasta ud ja 1l1istat u.d 1969. a.
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