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Suure-J aani k/ n, Paala kolhoos ( a:)u.ure-J aani kihelkond). 

Peahoone on hävinenad pea jäljetu.lt. oone oli suur ehitus, ilm

selt V oldaval t paidust. 

rval.hooneid on säilunad väheeeJ.·t, need kas U.mber ehi tatu.d või 

varemeis. suv<:ld iseseisva .funktsionaa1se grupina. Ol.u.lise ad on 

Valitsejama,ja on kahekordn krohvitud kivihoone, mille tagakü.l

jel on ki sas ühekordne juurdeehitus, amuti kivist. Hoonet ja 

juurdeehitust katab kõrge laa ukattega viilkatus, millel 1 ·alt 

üleal tuvad räästad. Otsviil on püstlaudadest. oone mõlemil kor 

rasel on akende aluslaudada joonel vaheka.rniis. Aknad on suured, 

kõrged, allosas 4-ruudu.lised, ülal 8-ruudulised. Hoone otsafas

eaadis asuvad aknad korrapäraselt, puaduvaid asendavad petikud. 

··lg:fassaadides on aknad korrapära ud, on peaukse kohal väike, 

kõrge kaaravaga aken, selle sillus eenduva frontoonina. Hoone 

Võib pärinad XX saj. r -us st. 

Tõllakuar on lõhutud maakivist hoone, mille mUürid laotud puhta 

vuugiga, nargad ja avade küljed tel.listest, h bu.va e plokkidena. 

ksed vä a 1· ad, aknad ki sad ja kõrged. Hoon t katab laaatu.kat 

tega kelpkatus, mill.el ü.leulatu.v d rääa ad. Ehitus võib pärineda 

nX S j • lõpust VÕi saja.ndivahetu.sel t. 

~ on eelmise hoonega samas müüritehnik s pikk hoone, mis olu

liselt k saj al ü.mb r ehi tatu.d. Algaeks katuseks tuleb lugeda 

iilkatust. On ilmselt samuti XIX saj. lõpu ehitus. Lauda juurde 

kuulub eisigi väiksemaid lauda hitusi sam st perioodist. 

iinavabrik oli suur ja l.iigenda·~;ud krohvi.mata aa- ja telliaki

vihoone, millest säilunud mõned seinad ja nurgatorn. Hoonel lei

us kitsaid, tellistega raamitud akn avasid, millel lame kaar

sillue ja h bu.v te plokkidena 1 ud äärised. Alakorrusel esi-
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neb suuri uksi, .mis ka tud kõre,e kaarega, nende silluse kohal 

kitsas eenduv kaarfrontoon. Torn on neljakorruseline VÕimas nel 

jatahu.line ehitus, millel aknaid kolmandal ja neljandal. korruse 

esimesel neist kolmeaknaline rühm väikestest, kõrge kaarava a 

akendest, milledel eenduv silluskaar. eljanda korruse laske

piludele sarnanevad aknad pai.k.nevad ebisvöö kaaJ:te vahel. Torni 

alaserv on laia, eenduva astmelise karniisiga, mille all nurga 

all setatud tellistest lai ehisVöö. Selle all taas astmeline 

karniis, mida toetab lai eravkaareline ehisvöö, mis on toetatud 

konsoolidele. Vöös on ka viimase korruse aknad. Torni katus ei 

ol.e alt; e. • oonet Võib lageda histori tsistlikus stiilis rikkali 

ke eklektiliste pseudogooti motiividega ehituseks llX saj. lõ

pust VÕi sajandiVahetuselt. 

it-kuivati on suur kahekordne maakivihoone, mille müürid lQo

tud puhta vuu.giga lõhatud maakividest, avad ja nllrgad ä.ärista-

tud tellistega, nur ad seejuures hambuvate plokkidena. ad on 

reaatatud kitsaste vahedega, on seejuures väikesed ja nelinurk

aed, 3-ruu.dulised. Hoonet katab lame, alelllatuva1ie räästastega 

viilkatu.s (katteks eterniit). Hoone võib pärineda XX saj . algu

sest. 

Laut (?) on pikk krohvimata maakiviehitus, mis hiljem omandanud 

keskosas puhta vuugiga tellistest teise korruse pealeehituse 

ning tellistega täidetud ahvärksei.ntena otsviilud. Hoonet ka

tab laialt üleulatuvate rääetaste a viilkatus, matteks osal 

eterniit, osalt laast. T isel korrusel on kit ad piluwOlakesed, 

paari ti. All lamedad, pikad aknad, 8-ruudulised, raami ud lame

date ää.risteg • l oone VÕib pärineda allos .... e nx saj. II poole 

keskelt, alaosa aga viimaselt sajandivahe selt. 

~on suur, paikneb Navesti ü.rgoro. laskuvaJ. nõlval. Par · tua

mikus on ma pind kujundatud terrassideka. Sellest van at, ilm-
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sel t bm'okkpargist on säilunud veel teisigi elemente · üksikud 

põlispuud ning p i südamikku läbiv ebaloogilise orientatsioo-

niga vana allee. eda on püü.Lud hilise segastiilis pargi men

tidega - Pii · a ad pargialleed - rekonstrueerida ja siduda põhi
osas vabakujulise par ·alaga. Peahoone ees väljak, ku.st jäetud 

avatu.ks vaade jõeoru.le. Välj Uku allservas on surveliatel allika-

el baseeruv tiikiderida. aan teel on Võimsad tamme- ja .Pärna

alleed. Ka pur is domineerib tamm. uur<le aeda piirab lõhu. ud 

maakivist müür, milles stiilne lõhu ud maakivist värav. Selle 

neljatahulised külgsambad on kaetud paaplaadiga ning sellele 

toetub lai, eenduvate räästastega kelpkatu.s, kattek kc;...tusekivi. 

atus oetab massiivne talastik, mille konsoolidena ü.leul~tuvad 

paaristalado otsad on profileeri tud tabumise ga. Väravat võib lu

geda juugendstiili ehituseks XX saj. I veerandist. 

Par seiswnd on rahuldav. Tal puudub funktsioon. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1966. ja 197l.a. 
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