36. PALA mõis (Palla). RUUtlimõis.
Pala k/n, PaJ.a kolhoos ( Kodavere kihelkond).

J?ee.AooneiJ! oli kaks, vanem XIX saj. aJ.guse ehi tu s ning

.

ema

kõrvale ehitatud uuem hoone.

Vana Peahoone lammutati 1962.aastal. Oli suurem Uhekordne
puitehitus kõrge S-kivikattega po lkelpkatuaega, omas laka-

toad hoone otstel. Seinad olid vooderdatud püstlaudvoodriga.
Aknad olid kaunistatUd lihtsate, horisontaal.sete, profileeri-

tud f'rontoonidega, aknalaudale kõrgusel kulges ehiskarniis.
Hoone nurgad olid dekoreeritud kvaaderkive imiteerivate laudtahvli te ga. Esitas s~ i vasakul äärel asus pcau.ks, mille ees
'
oli lahtine
rõdu.

Rõd~

atust kandsid 4

am~rsammast (p~idust)

rõ u katust ehtis hammaslõikega ja profileeri tud karniisiga

kol.mnurkviU. Ehitust võib lugeda XIX saj .. vahetuse või esi.mese aastakü.mne varaklassi tsistl.ikuks ehi tu.seks, rõduportiku.s

mõnevõrra hilisem. Hoone

~se kaas~jal

tasandatud jäljetult.

Uua peahoone on kahekordne, alakorrus telliskivist, teine
korrus (peakorrus) puidust. Econet

k~t~b

S-kivikattega v111-

katus ... _lakcz·rv.s ol ... .m:1j ~~uskorrr sek:::, cruub väikseid, lihtsa
hori""ont&cl8
krob vi ~:7.d.

ehis.fror..tooniga k<;u.

1>0~1.to:-ru..:;

vocderd atu~

i~t-:tud

dmaid, välisseinad

horioon'tat~lau.distu.sega

vood

.z ig~, cmG..t su.ur:L cJmuid, mis d ~kortJerl. tud eklektilise ilmega
hori~o

.. taals~"te i'rcn .conJ.dcga. Ots::.fc.ssa::.dis keskmine aken

ehitatud üleni kleucitud.

Ot~viilu

{ClW1Lurgas väike lakka

valgustav kaaravodega paarisaken.

lloone esif ssaadil paremal äärel kõrgetel neljatabuliatel postidel suur 1cir..nino, klaasi tud rõdu, mida katab viil-

katua. Rõdu kõrvalt tõuseb teisele korrusele trepp, millel
siseporteal puidust ehispits1ga. Viimases väljalõigatud azuur

;101'
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ue takat: sise emisel "Herzlich Yillko.rnmen", väljumiael
"Au.fwiedera

bn••.

IIoonet rõib lugeda

di historitsiatlikuks

ehit~aeks.

X saj .. viimase veeran

On kasutueel korteritena,

rcllu.ld.avaa seisundis.
K'Brvalhooneid al.les vähe, paiknevad rühmi ti. Valdavalt olid

maakivist VÕi telliskivist ehitised, viimased

nx

saj. lõ-

pust. Olulisem on;
Viin
....... ltööl.: - suuram ehi tusl:.:ompleks, mille

õh1korpu.ae moodus

tab XIX saj. pulju kordi laiendu+ud maakivist ja telli test
ehi tu s. Vii.mane osa '"cllekordne, puhta vuugiga ehi tua v11lkutuae all XIX saj. lõpust.
Park väik

kuid heat3.aemelis3

vc.b:;.pl~ecringuga.

Väljal<:

sns

ana peahoole ees, kus peahoone suletum tihedama istutusega
puis u.sse. Peale saarte ja vahtrate on -ksoote: aeedrimänd,
J. ehisaid.

Kiilastatud Viima.ti

1975.~.,

pil ista-tud 196l.a.
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