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( Lus tif er) . .Riiü tlimõ is.

Põltsamaa lr/n, Lustivere kolhoos ja Lustivere sanatooriwn. ( Põl teamaa kihelkond).

Peahoone on keeruka, liigenda ud põhiplaaniga kahes etapis
püstitatud telliskiviehi tue. Algne hoone kõrgel soklikorrusel
paiknev telliskivi ehitus, .mille põhikorpus üheDrdne, keskosas aga ri ti kõrge, mõlemis :fassae.dis eendllV kahekordne risaliit, mille (algselt)

viilkatu~

on põhikorpuse viilkutu.aes

tunduv lt kõrgem. Seinad laotud puh a
tud, Keskrisaliit omab nurgapilastrcid,

uugiga, sekkel krohvi~sifassaadis

liigen-

dab seinapinda ka rusteeritud liseenid. Hoone horisontaalsust

•

rõhu. tavad laiad räästa- ja viilukarniisid • profUeeri tud vormikivid est, samuti akende a:Lu.slaudade ja eokli joonel kulgevad kitsamad karrdisid. Lai e. k

.....

niisiga on ka hoone tagakiil-

j el eäilunttd ü.mmare;use aknaga kuj

"atud kolmnu.rkviil. Akende

all on eeinapinnad liigend tud. llgnc ehitus kannab klassitsistlikku ilmet, kui_i on olemuselt historitsistlik, näib
pärinevat

nx

saj. keskelt. Järgne

rekonstrueerimine on toi-

munud ve 1 XIX saj. II poole lõpuveerand is, mil hoone esifaseaad, osalt ka tagakülg, on omandanud suurejoonelise pseudogooti kujunduse. Esifassaadi keskrisaliidi kolmnurkviii on
ümber kujundatud kaitserinnatis

meenutavaks

stmikviiluks,

mille tippu ehib kaheksakandiline terava tornikiivriga kanaoolile toe uv viilutornike.

aes adi nurkadesse on rajatud

kaks kaheksakandU1st torni, Uks ühekordne, kõrgel sokl.iko ru
sel,

eine kolmekordne. Mõle.moo tornid lõpetatud kai tserinna-

tise laadse kõrge :·ärisega. Kadal&'l, paremal asuv nurgatorn
omab soklis lameda kaarsillu.sega kaetud astmelise

polestikug~
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aknaid võ i

p~ tikuid,

samasugused kits ad ja kõrged aknad torni

põhikoi'rusel, ku.sjuures
eeritud pilastritena.

en e vahelised nurgallahendatud rus

orni seinapind

lii . endav

horison-

taalaelt hoone põhikorpuse lai rää.s a-, so li- ja vaheV"öö ka:riisi..... Seinapind kujund a ud vaheldW!lisi lao ~u.d tumedaks põletatud VÕi heledatest tellistest. Sama dekoratiiv.ne tellissein
kordub ka esifassaadi purempoolsel osal 3 akna ulatuses.
sakpool el, kõrgel nurgatornil kõiki korruseid eraldamas pro~ileeritud

l · iad vahevööd karniisidega.

erni kolmas korrus

väga lti5rge ning lõpeb rikkalikult kujundatud teravkaarelise
P~eudogooti

friisiga kõrge tornirinnati e all.

aifaseaad i aknad lallend atud äärmiselt mitmekesisel t:
parempoolsel nurga.tornil kitsacl ühepoolega ja lameda kaarsil-

lusegu, ustmikulisa paleatiku.ga avad • .Keskrisaliidi teisel kor
rusel ·a fassaadi äärtel ristkülikukujulised, astmikulise palestikuga kahepoolsed kõrged aknad, mille kohal murtud frontoonid. Kahel pool keskrisalii ti kõrge kaara.vr.ga paarisaknad,
mille kohal

pro~ileeri tud

ka.arj ad ehis.fron·toonid, sillused

erinevat värvi tellistes. Vasakpoolse torni teisel korrusel
teravkQareliscs petikus väiksed teravkaarelisad paarisaknad,
kolmandal korrusel aga vä a kõrged, kitsad tera kaarelisad
õi teravkaarelisad petikud.

pseudo ooti raamistusega aknad
Hoone

esi~assaadi

liigendab veel 1

klaasitud rõdu, mil-

le lamedat katust kannavad 1 ·ad pUast:reid meenutavad telliskivitulbad, katus aga on omakorda rõduks keskrisaliidi teisele
korrusele. Osa rõdu akendest omavad värviliste klaasidega
pseudogooti raamistiku.

õdt1 ees lahtine lai trepipodeat

e-

tallrinnatisega ning lai graniittrepp. Graniidist on ka rõdu
sokkel, kusjuures keskrisalii

,-

l.

aokkel samast materjalist,

krohvimata, nurgad l otud puhtalt tah11tud kvaaderkividest.
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Hoone tagaküljele on sellel ehitusperioodil r

·atud

aid

madal tiib hi tus majapidamisruumidele, mille ot viil lahendatud analoogUisel t esi:fassaadi astmikviUuJ.e. Ka ta.gakü.ljel

omas ehitus väikse suletud rõdu ning laia podestiga trep1plat
vormi,

illelt laskuvad tahutud kivitrepid kiilgedele. Ka on

sel perioodil ehitatud tagafassaadi katusesse kaks väljaehitust lakatoapaari vaJ.gustamiaeks. Esi:faosua:lia valguatavad

lakapealeet v;: ·ke-oed semuentaknad, mis
k a tuse v

a plekk-k tte aser.u

ee a on

frlfideeriti 19G7.a.

·sel eterniitkattega.

õisast 1890-takR

astatake kujunenud keerukas

hia ·toritsi:;; lik, osalt klaesit istliku. ( tagakülg), osaJ.t suurejoonalisa pseudogooti laadiga ehitus. On heas seisundis,

kasutatakse sanatooriumi põhikorpusena.
õrvalhooneid E4I'VUka..l t, paiknevad mõnes rüllmas VÕrdlemisi

süsteemikindlalt. •simene rühm on:
Tall ja laudad. Esimene on stiilne barokkhoone Xliii saj . II

poolas·t: maakiviehi tlls krohvi tu.d seintaga .ning S-kivikattega
poolkelpkatusega. Esifassaadi kuunis·fia ad ovaalsed lukukividega

etikwl. Uks on

kcarsilluaega.

raami~ud

laia eh·s:r:aamiga, kaetud lameda

ama motiiv kordu

kanel pool ust paikneval

kaarpetik il, millede ehisraami dekoreerib lukukivi. Ne1s

kaarpetikuis paiknev

äike

~ameda

kaarailluaega kahepoolega

aken tiheda ruudustiku ( 16 ruutu).. Ovaa.lne

on ka aken otsa-

fassaadi viilus.
Talli taga asus suur laudaplokk, nelj a t kiiljest hoones-

·tatud ruudukujuliae slsehooviga.
ma·ca, p·· inesid

as XI .. saj. keskelt või lõpust. Viimastel ak-

na.- ja u.ksea ad äär1st

,-

ooned olid maakivist, krohvi

ud tellis-tega nl.llg kaetud tellistest

lameda kaurega sillastega. Valdavalt vare el.s või ümber ehitatud.
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90

Ait-kuivati- töölistemaja

Y~ulus

on L-t···1o Jcu ulisel t pai

te: t d

millest sU.'ll' ka.i va-ti moed
ko.tusoga, k ·
ega

oo

UHt

:~

t b k

~·a1 tugev~lt

b p

~;:a

s

sae h()onetegrupp i. Hoone
· . ki 1iehi tiste komplek ,
eko~

d s e osa., kae u.d viil-

moonuta.t·c1 ümbl.!::.cehitu.sega; elann1

ü.hekordse, poolkel.pka.tu e ·a kaetud osa

(katus laas~attega). Seinapinnad viimistletud pritskrohvi a,
aknaavad 1 · ·ad e ehisraamideg a. ioonctegru.pp pärineb XIX aaj.
I I poole keskelt •
.Vali ts~j aJEU~ on su.ur kahekordne krohvi tud välisseint ega liht-

e kivihoone,

kae~ud

poolkel katusega, mis omab laia profilee

ri '·ud karni.; si kelbak.ol.mnur a a11

~

u kü.lgfaso· adidel. Aknad

väikesed, ühes otaafassaadi e säilwmd ka klaesitsiatl1 k aeg-

en. Võib luged

xr

saj. esimese poole lõpust pärinevak

ehituaek • Hoone asetseb peahoone kaljel, te a läheduses väiksemuid ki is · maja.ndushoo neid.

Elamu (?) samas rühmas on tihekordne kivihoone krohvi tud välis
seintega~

:nillele keskosas peale ehi ta tud pttid ust pealiaehi-

tua. ra lakas on tuba, mis

ava~evad

otsviiludcs või väljaehi-

tustena

ku·~ases.

kae-tud

-kivikattega , praegu. et rniidiga. Omab lihtsa tuule-

Ehi tu t ka.tE>.b

oooll~olpkatt.Ls,

mi.s algselt oli

kas ikujulise laia rääs uakarniisi. 'P alieehi tu.s

0

ab KOlmnurk

viilu se nen aknag • Esimese korruse akna- ja ukseavad äärista ·ud laiade ehisraamideg a. Võib põhiosas lugeda XIX saj. ke
paiga eh tuseks.

Viinaköök moodustab eraldiseisva hooneterahma . Hoone püsti atud mi ·t.mes järgus, kuni

n

saj. lõpul kujunenud väga suureks

mi tm kord..,eks viin vabrikuka. Seinad lao ud osalt tabu ud,
osalt (vanemas ehita es) tahu.mata .maak.i idest, uues osas ka

tellisseinu.

aetud laastukatteg a viilkatuseg • Uks viil la-
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.
hendatud astmikviilu.na. Korsten karniisidega neljatah\llin
telliskorsten. fiaone

osal · ~

si s

langenud.

..................................· sam. s _1 - oneter-üllm.. s on Ul:.el

ardn~::

puht

a~akülg

t 1

mü.iir1.deg

0~

d

õh' nd kividest j a

ln:t..) ·uures uksi k e.tsid

k0r ~ed

stn•.r

aaki vihoone

el tellistea

k& a.r sillused.

üästas

lahendatud tellistest hrunma slõiker:c. Kod anl k111 perioodil on
aellele XX saj. vahetuse ehitusale rajat.d teine korruo.

Par. suur (3 h a ), kHheo s aline. Peahoone ees j:J. kü.ljel segasti ·1 · · ark, kus :Oo n _ ette jäüb ovaal.ne esivüljak:, kü.ljela

u._a stlun.. uv d titead ..Pü

ts •at"'st ,ürnadcet puiesteed, mis

lõp ~v d. vilj 'lPUtl.aias. V.abeal
Pargi

kae-:cud tihec.z. lehtpuu 11is uga.

eise · oole moodustab maantee t põhjas asuv ojaga

poolkaares piir&tud. vabakujali:na he:...

l;;mae.rin.gaga po.rk. Pua-

dest domineerivad pä.rnad, tamm.ed ning nendega kontrast
kaeeci.

v· h+

aanteid äär is tavad ?õl ta~":lao e11unas pikad t
alleed. "Pargi väravaka \:Õrge kelmost

k7uedritAna tnhutud neljatahul ne
Paxgi seis

~11

Q.

e ja

anii tplokist

•

m.õle il p olel rahuldav.

Külastatu.d viimati 1971. a., pild istatu.d 1964., 1967. ja

1971. a.

•

