
52. VANA-SUI LEPA mõis ( lt-Suislep). Riigimõis. 

Tar astu ~n, Suislcpa kolhoos (Tarvastu kihelkond). 

Peah~ on väike ühekordne kivihoone, lakatub3dega hoone ots

tel. Omab seintest kõrgema poolkelpkatuse (katteks eterniit), 

millel lai ja profileeri tud räästukarniis, mis viilu all krepi

tud. Peolviilu kelba all asub e uti profileeritud, kuid kitsam 

karniis. Aknad asetsevad fassaadides võxdsete vahedega, on kit

sad, kuid kõrged, 6-ruuduliaed. Akende kohal on kitsas, profj.

leeritud simss (ka lakatoa aknal poolviilus). Hoone katusel on 

sümmeetriliselt äärtel koks korstent. Hoone ühte otsa on hil-

jom ehitatud pikondus, mis otsafassaad1st kitsam, kaetud kar

niisita, ühepoolse kaldega katusega. Külgedel on rombikujulised 

aknakcsed .. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks ehituseks XIX saj. 

I poolest. a on kasutusel korterina, on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., nad paiknevad esivälj a.ku vastas

küljel või hajutatult pargi äärtel. O~isemad on: 

· t - kompaktne maakivihoone, mille seinte krohvipinnast ulatu-- -
vad välja kivide põsed. Krohv dekoreeritud kivikildudega. Hoone 

nu.rgad kujundatlld kitsaste nurgal.iseenidega, avad ääriatatud 

krohviääristega. Hoonet katab seinteet kõrgem kelpkatu.s (kat

teks eterniit), rääatad on laia ja eendu.va lihtsa laudkarniisi

ga. Uksed ja aknad on kaetud lameda kaarega • .Loone võib olla 

nx saj. keskpaiga ehitus. 

Ait on väikse krob.vimata maakivihoone, millel semtest kõrgem -
ja üleulatuvate räästastega kslpkatuo (katteks eterniit). Eai

fassaadis seinapind keskosas taanda"tud u.lua.luseks, mille rä"s

tast toetavad kaks neljatahalist telliakivisammast. Hoone võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 



Tal.l ( '?) on maaki vihoone, mille seinte krohvikattest ulatuvad 

välja kivide põsed, krohvi on osalt dekoreeri ind kivikildudega. 

Hoonet katab laiade üleulatuvate räästastega poolkelpka~s, 

katteks la at. Katust võib lugeda hilisemaks, sest hoone pool

viilud on vahvärkaeinüd, telliakivitäitega. Hoone nurgad on 

ku.ju.ndatud .nurgaliseenidega, liseenid raamivad ka esifassaadi 

3 su.u.rt ust. Uksed on vooderda.tu.d ru.utkalasabamustris la.udis

tu.sega. Hoone põhiosa valmimisaeg on dateeri ud kr ohvis: 1869. 

Töölismaja on v~ike rõhtpalkhoone, mis kaetud seintest kõrgema 

kelpkatuaega, katteks laast, räästad üleu.latu.vad. Hoone võib 

olla talliga üheealine. 

]?lU;k on väga väike, paikneb vahetu.lt peahoone ümber, on lihtsa 

kuju.ndusega vabalt aiknevate pä.rnadega ja kaskede ga hoone u.m

. ber. Osa väikseid pargtvä.lusid kodanlikul perioodil rajatud 

viljapuuaedad all. 

Pargis mälestuskivi valla komsor~·le Andersonile, kes 

mõrvati 1941. a. Pargi eiaund rahuldav. 

Külastat d ja p2ld1etat\ld 1967. a. 
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