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Peahoone on hävinud- tema asu.koha juures kaasaegne kahekordne
kivim ja m j andi keskllsega. Peahoone põJleta.ti l9o5. a.

a oli

äga stiilne hiliaklassitsistlik ehitus. Hoone oli Yäga pikk
paekivi

1 tu.a, kesko

kahekorruseline, mille a lii usid ka-

hel pool pikad ü.hekordsed tiibhoo ed. Hoone ea:l.küljel olid

kiilgrisal.iidid, tagakfilj l keakrisalii t, mis kaetud kolmnu.rkYiiludega.

endega olid kaetud ka risaliitehitused tiibhoonete

äär el. Põhikorpuse risaliidides olid kõikides suured poolsamastega eralda ud kolmikaknad, mi

teisel korrusel lõpetatud

a.re kolmeks jaotatud segmentaknaga. Esifassaadi keskosas lii
gendas seinapinda 6 poolsammast,

ille kohal oli katuse kohale

tõ tetu.d ehissein ja sell l kolmnurld'rontoon. Ellisseinas oli

taas

u.ur kolmeosaline segmentakent. Hoone põhikorrus

t s alwnine ü.htlaat

moodu. -

vahedega kõrgete ja kitsaste akendereag

(8-ruudulised). Teise korruse aknad olid ru.udukuju.lised ja 4ruudulised. Hoone ka u.

oli väga madal. k lpkatu.e, millel oli

lai eendu't' räästakarniis jõulise hammaslõikega. Samalaadaed
olid Yiilud e karnii sid • Ka ei eru.u.mid olid väga rikkalikult
kuju.nda u.d.
li

ii oli polü.gonaalne

aal p11ratt.ld kori.n ose stii-

amma t ga, mis kandsid 'fäga rikkalilml t kujundatud pea-

karniisi. Ruum omas ku.ppellae. Hoone võis pärineda XIX saj.
I poole ke kel . Hoonest olid

äilunu.d madal

varemed,

e

likvideeriti Viimasel aastakiimnel.
Kõrvalhooneid on säilWlud arvultal t, ku.igi

aldavalt ulatuslike

ü.mberehitu tega. Neist olid peahoo ega seotud Taid kak

Uhe-

taolist hoonet esiväljakQ külgedel tee kaarel. Säilunu.ist olu
liee ad on:
väljaku äärel o

keskmi e suuru.sega ah kord

I
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ne krohvitud paekivihoone,
eternii t. Sellel eendll
faas adis, mis

s kaetud viilkatasega, ka teke

ja profile ri tu.d rääste.karniis kü.lg-

.

ilu all krepi ud. Hoone keskteljal on seina-

pind kõrgendatud ning kaetud räästast kõrgemal asuva laia ja
profileeri tud karnii iga. Selle arhi traavi kannavad paari i
rUhmitatud do kaana orderi 4 pool ammast. Keskmiste
vahel on uks,

ammaste

ambapaari vahel aga sügav ja ki taas nelinurkne

etik. Kogu eendit katab plekk-kattega kuppelka us. Hoone tii
badel pailmevad ühtlaste
1

ahedega kit ad ja kõrged, 6-ruuduli

sed aknad. Ehitus on seega kla ait istlikus stiilis,

n

SaJ. I poole ke

el t.

eine samalaadne ja -ealine hoone on 'Yälj aku vasta ktilj 1. Te
maJ. on aäilunud ka algne kl.aasi t

atlik uks. See on kahe pool

ga ja kaheks pinn ak

jaotatud tahveldusega.

karmelleeritad pind

ega ja kaetud ü.lal

õlemad tahYlid

rafileeri tud karn11s

dega. Ukse kohal on trapetsikujulise la ernaavaga
alitsejamaj

on kahekordne keskmise suurusega ehitu , mille

alakorrus krohvi tud
li te t •. Ho

algmik.

aeki vist, ü.lakorru.s aga puhta -muglga teJJ

et katab ül ulatuYate räästa tega T.iilkatus, kat

teke katu ekivi. Aknad on suured, kaetud lameda kaareg
lu

ega, mis eenduv d ja telliaed on heledad ja tumedad vahel

dumiai. Hoone kesko as eendu.

suur palkon, mis all lahtine,

ülal kinnine ja klaasi tud suur e lihtsat
ka tu

eil-

akendega. Palkoni

on kõrge, plekk-kattega ja üleulatu'Yate räästa te ga

ka us, .millel rääs a

e all ki te

otsviilu all krepi tud. Viilus on

ii

lihtne laudkarniis. See on
iimane

arikapaar ja p

dekoratiivselt ava u.d, viil kaetud pü.stlaudadega. Palkonit kan
navad lihtsad nelja abu.lieed kivisambad. Hoone Võib pärineda
XIX saj. algusest, alakorruse .müü.- id Või vad olla van

-.Ait on keskmise

suurusega k.rohvitud paekivihoo e,

ad •

is ka tud

- 3 kõrge ja ki t alt U.leulatuv
tek

e rääata te ga viilkattlsega, ka -

laast. Killg.fassaadi rääs a all on kitsaa lllltne laudkar-

niis. Otsviil o

kaetlld piistlaudadega. Hoonel on üksikud raud

kujulisad ja 9-ruttdulised aknad. Sissepääsu ees on väike puht
vuugiga tellistest laotud esik, mis

kae~d

Tiilkatusega. Sel-

lel on U.leulatu ad rääs ad, millel kuju.ndatud sarikajalad ja
neid kandvate kon ooltalade otsad. Põhiehitu.s võib pärineda
XIX saj. II Yeerandist.
· t (?) on keskmise suuru.sega paekivihoone krohvi tud seintega,

mis kaetud seintest kõrgema ja kitsalt U.leu.latuvate räästastega poolkelpkatusega. Hoanel on mõned

äga väikesed ruudukuju-

lised ja 4-ruuduga aknad, mõned harilikud 6-ruudulised suured
aknad. Hoone Võib pärineda

nx

saj. II Veerandist.

Tõöliatemaja on madal ja pikk ühekordne krohvitud paekivihoone
mis

~aetud

katusekivikattega viilkatusega. Sellel kitsalt üle-

ulatuvad räästad. Avad omavad väga lamedaid kaari, aknad on
asetatud ühtlaste vahedega, nad on kiil.lal t suured ja kitsad,
algseid raam1stikke ei ole säilunu.d. Hoone Vi51b

XIX

ärined

saj. lõpuveerand 1st.
Tuulik ei vaja t.äsitlemist, kuna ta on lülitatud l975.a. arhitekt~urimälestiste

T§!l on keskmise

nimistusse.

s~urusega

puhta vuugiga telliskiviehi u.s, kus

seinte allosa punaateat, ttlaosa kollastest tellistest. Roanet
katab vormikivikattega Viilkatus, räästad Uleulatuvad.
kaetud pü.stlaudadega.

vad on lameda kaarega. Suured uksed on

raamitud punaste tellistega,
test tellistest seinas.

Vii~ud

is hambuvad plokkidena kollas-

Ehit~st

Võib lugeda XX saj.

al~se

hooneks.
Kuivati on väiksem suhteliselt madal, kuigi kahekorruseline
hoo e pu.hta vu..ugiga tolliatest. Hoonet katab väga laialt Ul _

/(
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Ula u ate räästaatega lame viilkatus, kattek
se

etern11t. Katu-

arik te j alad on ku.ju.ndatlld, samuti neid ka.advate konsool-

.

talade ot ad. Vii.m aed t1arikapaarid pennidega. v11ludes avatud.

Viilus an kolluste tellistega piiratud aõõrpetik. Aknad on la
ed

ja nelintlrkeed, mil;:te s w:'ed. Korat

liselt k6rge,

nel~

atahuline, simei

~

e 1 on suhte-

laiendatud filaotsaga te

11 ki'fikorsten. Hoone ehitu.saeg on tõenäoliselt XX saj.

al.~s.

V inavabrik (?) on Võrdlemisi 'iäike krohvitud U.hekordne pae-

ki'Vihoone, .mis kaetud U.leulatuvate rääeta taga ja katusekivi-

kattaga

iilkatu.eega. Omab harvalt, kuid korrapäraselt aseta-

tud kitsa1d 6-ruu.du.lisi aknaid. Kõrge

elja abu.line telliskivi

korsten omab U.lal laia karniisi, mis hammaalõikega. Hoone ehitusaeg on dateeri tu.da

-Peahoone

l8~6.a.

Park on kaheosaline ja hõlmab võrdlemisi suurt territooriumi.

ees on väga suur nelinurkne esi väljak, .mis on liigen-

datud ringteega. Kogu. peahoone pikk esifassaad oli väljakule

ava ad. Puud raamisid kulie ina väljakUt kUlgedel t ja maantee
poolelt. Väljakut piiras graniittulpadele kinnitatud raske se-

piskett. Sissepääs

üljakule oli ori

teljele. Hoone taga

ae~b

gandatud

s~ure

teeritu.d peahoone kesk-

väike nelinurkne

aljak, mis oli lii-

lilledega kaetud ringiga ja selleet kiirtena

läh tu ate t edega ( 5 teed). Väljaku kiilgedel on pär aalleed,

äljaku sügavuses aga kaarjas

iik korrapärao

· ga fooniks lihtne parkmetaail eline puistu.

ku.juga. Tiigi
aan.t

1 on leh

puualleed, mõisa damikule lähedaseli metsasarvad kujundatud
parkm.e"taaJ.aadselt (ääristatu.d lehis ea). Pargi seisund
halb, kuid

es~väljak

on väga hästi korrastatud.
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