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56. po .p11 {llexb t). iU.tltl.iiiiSla. 

Paide lr/a, Jk'Yaaaa Jlet1a.&.1 aa4 ( Pa1de-.Aua k:ihelk ) • 

leab.o!M on 8Wlr kahekorclDe ld'Yihoou, 1111le al 

Bbituat katab kii'P ltelpkata. , aia k-~Qal llab kat ka 

1eld'Yi. Hoone alt keJ"pl t eeada.'fa pr :tUeer1 tu Jt 1 

aine kitaa, pr fileer1tw1 'YUI aelle all. Xa aa4alaaat Ila-

~ a kDrcet alakera t eraldala 'Yahe'YUI, l:Lataa 1 ..0 a, 

ainalt e!Ua•aaa41 • Ho ut h 1 ataal t a 

kaalu t eaU aaa41 a1q t afaelaa411e rikkal 

111&CD4 1 AiRI er1plr lah.-4 1e1a ~~• 

ae a1taaaaa41 JlU'&a4 a lah81'14aia4 aokl1lt ba1 -...~ ....... a~.._..,. 

~&Sai aalatv.'Ya'M 1 a4e rueteu1 id JUU.'&alileD14esa. 

ee te 11aeea14 ga aark u1 tü ka ldll.pol al11 i4 ( eea4 ) 

Ho k aktel~ el a ~8al1 eka 'Yertikaallka 1ap alt e-.1 • 

3a kGJ"p •-uport , aille ltol•arkfnnto ka • IIlata 

,Uh1ho e. kata.ee kol.JI'Yeu&D4 ltlrl'l•••• Xau~alte aiL11~ 

"fa14 klrpt paeld:r1at l&aba4 ~a 1a talaat1ltaat. Alpe ö.-

ms ka.~ t eD4 aat kargel 1 klU paUme'Yat 4 baaa1 ~ a kapi te 

11ga toekaalla orderi ae•a1t1 ai• kall4•1i katu eka:rn11a1 tu 

p1Dnast Jtarseaal "'f&l~aarendatud kla•a1t!1aUikkll tala• 1klal 

fr11si'Yäl~aga, aillel paSkneaid tr1g1tlaf14 aende all le'Yate 

t1lpt1tega. Xol.Jmar~ront Olli lta:ra11s14 o11cl tugeTalt eea4a.

'Yad, profileeri twl 3 a k&U.Diatatud haaaa!l81kega. Yiil.a'Y .. ~aa 

oli 8Wl1" aepe.ntaku. S pentalma ..ai -petilal aotii'Y kordab 

•eel esifaaaaa41 teisel korruaela kUlgr1!al11t1dea niRg port1 

ltuae ~a riaal11t1de vahelisel aeinapinnal, esiileeel ~ahal 

kol.mikaltnana (kord ab p~h1Jtorruse suurt kolailtakent), t 1\ el 

Jllhul stiga"fa petilama, millea tavaline ristktUikuku~a.lü.e aken 
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Ka põhikorrusel on, nagu märgi tud kü.lgrisalii tid aknad la-

hendatud suure kolmikaknana, mille keskmine aken kahepoole 

6-ruu.du.ga,ku.lgmi ed {lbepoolsed 3-ru.u.duga kõrged aknad. Aken

de vahed eraldatud partikuse sammaste motiivi kordavate pool 

e astega. AnaJ.oogselt on ku.~undatu.d eelkir~eldattld eesment 

petiku. all asuv põhikorrtlse aken: siin paikneb segmendi laiu. 

ne ~istkUlik~juline ~etiknisä, mis liigendatud 2 eelkirjel 

datud laadis teoetatud pooleambaga, sammastepaari vahel paik

neb vaid Uks kõrge kahepoolega ~en. mis seega kordab tema 

kohal asuva segmentpetiku motiivi. Hoone tagafaasaed on teos 

ta tud märksa tagaaihoidlikumal t, puuduvad liseenid, vallevööd, 

eralda ud on ainult tagasihoidlikult e endilVad kiilgrisaliidid, 

mille akende kujtlndus kordab esifassaadi kiUgrisalii tide ku

jundust. Tagafassaadi keskel on ast1nu.d suurem palkon, milles 

säilunu.d vaid trepi riismed. Omapäraselt, suurt hoonet elus

taval t on lahendatud otaafassaadid: siin asetaevad põhikorru 

ee kõrgused poolkaarekujuliaelt eenduvad rotundid, mille 

kergelt eenduva räästakarniisiga kllppelkatuse hari ulatub 

põhikorpuse räästakarn11s1n1. Katusekuppel on kaetud plekiga. 

Rotundid, mis on orienteeri ud hoone pikiteljele, omavad sok 

likorruae. Hoone aknad põhikorrusel on kõrged, kuid kitsad 

6-ruudulised, tiisel korrusel madalamad, samuti 6-ru~lllised, 

lamedaid krohviääriaeid omavad vaid retundide aknad, ea~eb 

ka lamedaid nelinurksaid petikuid akende all. Kõik aknal siim 
I 

meetr111selt rahmitattlten , retundide s ejuures pu~duv~d 

asendavad petikaknad. Hoone omab anfilaadae r~u.midesUs~ee i; 

" hoone vestibUUlia oli algselt esindatud klassitaistlik samm~ 
I t\ 

käik, mis hävinud. 
I ,, 

oonet, mis pärineb XIX aj. I poole keskelt, kasatatSk 
\ 

s kor eritena, on halvas seisundis. \ 
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Kõrvalhooneid, mis paiknesid ansamblilisel t peahoone ja maan

tee vahel sissesõidutee külgiiel, on arvukalt, kuid enamus 

tundmatuseni Umber ehitatud kaasajal. Olulisemad on: 

,Ai~-töölistema.i a ( '?) on sau.rem mitmest osast liidetud paekivi 

ehitus, mis kaetud õhukese krohvikihiga. Hoone üks tiib 

(elamu) on ühekordne, kaetud poolkelpkatu.sega (kaasajal kat

teks eterniit), mis omab lihtsa profiiliga eenduva karniis1, 

mis jätkub otsafassaadides poolvi11~ all ning poolviilu. rääs

ta. karniisina. Otsafassaadi ilmestab nelinurkne suur petik

nis'ä, millea asnnud ust äär1stavad kalts pilastri t. Ukse kohal 

viillls segmentak:en, selle kU.lged.el väikesed lakka valgustavad 

ruudukujul1sed 4-ruudulised aknad. Hoonega liitu.b masaiiv.ne 

kahekordne aidahoone osalt algsete väikeste ru11dukuj11liste 

4-ruuduga akendega, .osalt kaasaegsete avadega. Aita katab 

karniisita poolkelpkatus. 

Hooned pärinevad XIX saj. I poolest, kuigi tõenäoliselt 

ei ole Uheaegsed ehitused. 

Kuivati on suurem kahekordne ehitus, mis põhiplaanilt "~•-ku

juline. Ehitatud paekivist ja krohvi tud, kaetud viilkatusega 

(kaasajal eterniit- ja plekk-kate). Omapärased on II korrusel 

paiknevad kõrged kuid väga ki tead aknaavad. Hoone võib pärine 

d a XIX saj • II poole keskelt. 
I 

Laudarühm moodustas reeglipärase hooneterühma tallide, lauta-
I de ja abihoonetega, mis on ehitatud paest ja krohvitud, osa 

hooneid omab poolkelpkatueeid. Kaasajal u.lat~sliku.lt rekonst

rueer1 tud la:ludeks ja töökod ad eks. Võisid pärineda algselt 

nx saj. I poolest ku.ni saj andi lõpuni. 
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