
73. PRAÄVA mõis (Bremerfeldt). RUUtlimõis. 

Paide Ir/n, P:rääma Lastekod Il (Paide-Anna kihelkond). 

Peahoone on ühekordne kõrge soklikorrusega ning mansardtubadega 
hoone. Viimased omavad aknaid nii arvu.kates viilu.des klli ka ka

tuseakendena. Ehitatud tellistest, pu.hta vuugiga, viiikatuste 

katteks kaasajal eternii t. Põhiplaanil t liigendatud ehitus, 

.moodustades "T"-tä.he ku.ju.lise võrdse kõrgusega katuseharj aga 

korpuse, seejuures põhikorpus omab kergelt eencluvaid ki tsaid 

kahekordseid keskrisaliite nii eai- kui ka tagafassaadia. Viil

katuate karniisid lahendatud laiade profileeri tu.d ja hammas

lõikega vöödena, kus vööväli laotu.d aerviti tellisteat. Viilude 

( v. a. keskrisaliidid) nurkades karn11s murtud ning sinna paigu

tatud Väikeaed neljatahuliaed torne imiteerivad tutbad. Seina

pindu 111genda'Tad nurgaliseenid ja keskrisaliitidel lihtsad 

n~gap1lastr1d, samuti väikeaed sõõr- ja rombikujulised petikud 

viiludes. Jõuliaema liigenduse annavad aga suurte, 6-ruuduliste 

akende laiad eenäuvad tellisäärised, mSs allpool aknalaudu pi

kendatud soklini. Akende kohal tugev hammaslõikega aima. Sekli

korruse pind krohvitud, kusjuures soklis asetsevad aknad raami
tud samu.ti hambuval t laotud, kuid eendu.vate laiade ääristega. 

Hoone Uhel otsafassaadil kaks suurt, kõrgel soklil asuvad puit
verandat kõrgete, tiheda pseudogooti motiividega akn raamisti

kega. Verandad kaetud lamedate plekkkatuetega ning neist laska

vad vastaskQlgedele kõrged kivitrepid. Seega lahendusalt histo

ritsis tlik hoone pseudogooti ja -klassitsismi elementidega. 

Hoonet, mis võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpust, 

on kaasaegsete väiksemate juurdeehitustega mõneti rikutud. On 

kasutusel lastekoduna, on heas seisundis. 
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