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Suure-Jaani lr/n, Lõhavere Tu.b. ai la ja Paala kolhoos 

(Suure-J aani kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaasajal ulatualikult 
rekonstrueeri ud. eetõttu on raske ··ärata kui suures ulatuses 
oli algsel mõisahoonel v· ·lja ehitatud teine korrus (nü.ü.d kogu 

hoone pikkuselt). ~oonet katab lama viilkatus, ü.leulatu.vate 

räästaste a ja eternii tkattega. uured aknad, kassaj al suurte 
4-ruudu.liste raamidega, paiknevad enamvähem korrapäraste vahe-

deg oone e ifassaadi. keskteljal on neljale neljatahulisele 

kivisambale toetuv lai rõdu, mille rinnatis ei ole algsel kujul 
säilunud. -aul profileeri tud karniis, sammaata ja nende ta a 

asuvate poolsammaste tahkude Pinn'd on liigendatud. oone t ga

kü.ljel on kahekorruseline avar palkon, mille alrutorrue on kivist 

Kitsa vahekarniisi kohal on ga teine korrus puidust ning kõiki
salt külgedelt klaasitud suurte neljaruuduliste keeruka ruudus
tikllga ake .... dega. enda all pinnad liigenda u.d ballustrUe lähe

dase eklektilise motiivistikuga väljasaetud laudadega. Hoone 

võib algselt pärineda XIX sajandist, täpsem dateering raske da
tud ulatuslike Umberehituste tõttu. Hoonet kasutatakse haiglana, 
ta on heas seisundis. 

rvalhooneid on säilanud väheselt, needki ü.mber ehitatud. Hoo
ned paiknevad pargi äärel, peahoone a on seotud väljaku ü.hel 

äärel vaid õned abihooned. Olulisemad on: 

Ait-k~ivati koosneb tulemüü.riga eraldatud kahest erihoonest. 

Tolemad on kivist, esimene krohvitud, teine puh ·a vuugiga laotud 

maakiviplokkideet. Hooneid katab samal kõrgusel asuv viilk tus 

(katteks eterniit). trohvitud hoone poole~ on 1 ialt enduva 
räästaga ulualune, .mis on toeta ud tugiltäppadele. Puhta vu.ugiga 

laotud hoonepoolel omab räästas lihtsa laudkarniisi. Siin on ne-
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linurksed kõrgele asetatud aknad, 6-ruudul.ised. Hoone krohvitud 

pool võib pärineda XIX saj. lõpust, teine pool saj. algusest. 

Laut on maakivist krohVimata ehitus, mis kaetlld poolkel.pkatusegE 

(ka teks eterniit), millel. üleulatuvad rääatad ja paatlaudadest 

otsvii~. vad omavad lamedaid llistest kaarsilluseid. Hoon 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

~ (?) on väike krohvitud k1 ihoone, mis kaetud laialt U.leu.la

tuvate rä~stastega ja laastukattega viilka~sega. Otsafassaadis 

aaetae suur uks omab kõrge kaaro. oone võib pärineda nx saj. 

II poolest. 

Park on võrdlemisi suur ning mi tmeosal.ine. Hoone ees asub avür 

piklik vüljak, mis puudest ja teedest pea lii endamat , vabalt 

rUhmitatud puudegrupid vaid väljaku külgedel. Samal.aadne väljak 

ka hoGne tc.gakü.ljel, kus ü.he väljaku kü.l.je moodu tab lehtpua

allee orus c.oSilVal.e maanteele. Parki läbiv oja ja org eraldab 

pargi teise poole, kus metsapargiilcelin tihe pargipuis u suu

res osas looduslikll j al ak ja saare a. Oj al tiikide sü.st e • 

Põhipuu.liikideks looduslike kõrval. on vaher, t· • Eksootideat 

.nu.lgi ja see er.mä.ndi. Paljll on dekoratiivpõõsaid esiväljaku 

teede äärtel, kuid .need on k asaegsed. Pargi seisund on he , 

p ar gi.me t a. osas rahuldav • 

.KU.last d viimati ja pildistatad 1974. a. 
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