
37. Q .. .. Paetoraat ( Odenp h) • . K.iriku.mõie. 

Ot pää ~n, Otepää eo hoos (Otepää kihelkond). 

~oon2 on keskmise suurusega ühekordne kivihoane, millel rel
jeefist- tingituna on 'väe;a kõrg soklikorrus ta aküljel. Tube on 

kalakas hoone otstel. Ehitus k tab seintest kõrgem poolkelp

k. u , millel katteks vormiki 1. Omab külgfaas edid s ja oool

viilu kelbakolmnur a all profile ri·tad k1 tsa eenduva rääatakar
niisi, poelviilu külgedel katuse äär Ubtib seinapinn ga. Kor~us
tevaheline lai vahevöö on ool v11lu. all, sokkel aga rald tud 

imsiga. Akn d on kõrged ja kit ad, 6-ruudulieed, poelviilu ak

nad ag madalamad, 4-ruu.dulieed. e id äär is avad ruudukujuliaed 

lakaaknakesed. Esifassaadi paremal tiival paikneb väike puit

palkop., mis o a lõpliku Välimuse omcnd anu.d tänapäeval. P alkoni t 

k tab väga l e viilkatue, aknad on erisuurustee nelinurka te 

ruutudega raamiatikuga 

1 oonet kasutataAse administratiivruu.midena, ta on heas 

seisundis. oone VÕib pärineda XIX saj. I poole al.gueest. Hoone 

on mälestustahvel Jakob Hurdale (1872-1880). 

Kõrvalhooned on reljeefile vaatamata peahoonega ansamblilisa 

seoses ovaalee väljaku külgedel. Olulisemad on: 

Ait 

0 

Ait - väike krohvimata aakivimU.üri--
dega hoone, mis kaetud poolkelpkatu

sega, katteks osalt S-kivi, osalt 

uue vormikivi. Külgfassaadides omab 

astmelise profiiliga laia telliskivi

ka.rniisi, ool vi ilu kelbakolmnur ga 

all oli l~udkarniis. Hoone keskel on 

esifassaadi ulualun kahe arkaadiga, 

mis toetuvad lintsale neljatahul1eele 

t lliakivitulbale. aared on võrdle-
/29:. 



- 2 -

isi kõr ed. ad on äärieta ad telli te a. ~~ vad on ruu-

d~uj~ised j 4-ruu ulieed. end ümbruse seinapinn 

valgenda ad lai äärie. Hoone võib päi-1n da XIX saj. keskelt. 

Laut-tall on ke~~se suurusega segaehitus, ille sein poole 

kõreuseni krohvimata maakiviat, kõrgemal tim.arp gist rist

nurgaga. oonet katab la stukattege. ja ü.leul tnvt.te räästae

te a viilkatas, milles tagaküljel ltatu.see v··ljaehitu.at na 

lakaluu.gid, samuti kaetud viilka.tusteg • oone põhiplc. on 

huvip 1:Ckuva esifassaadis om tiibad 1 kaks eenduvat lähikest 

risaliitehi~at, tagakUljel on nurgad aga laialt ära lõigatud. 

Hoone võib pärineda X saj. lõpust. 

Park on väike ja rilise kuj du eta hõreda puistuga. lanee

ringQ tuumiku moodustab peaho ne ees asuv ovaalne esiväljak, 

mille äärtel ahtraid, saari ja rikkalikult sireleid. leid ka 

hoone taga, kus sam ti väheselt puid. Pargi seisund rahuldav. 

KUla tatud viimati 1972.a., pildietatud 1968 . a. 
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