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107 . VC,J.,lffi mõis (,,end en). üü tlimõis . 

Ridcla ~/n, "},.ülvoja 11 kolloos (--ddala kihelkond). 

f_ecllo~ on suL:.r ühekordne, keskosas kahekordne pae::ivihoone, 

millel madal soklikorrus nint mansaxdkorrusenä v;....lj ._,_e::i ta·L.uc1 

lsks.i::.Orl'US .hoone tiib t:.del . 1:oone t katab kõrge murd-poolkclp

katLs, mis valdc.valt sisse lanc::;enud . Katusel on IDUJ.'dejoonel 

le:li, profileeri tnd pui tka:cniis. KülLfassaadidel j & pool vi ilu 

kelba:.wlmnurga all on agG. lai, eenduv ja sügavalt profileel'itu 

J.'i::.tis a.~..<..rniis, mis pealeehituse Gll muutub väge;, laiaks ~ o laa...e 

d ak s t.orrustevshelis eks vahevööks . Katuseleotteks on S-kivi 

poola laudkatte peal. 1:-Ioone sok~:::el on erl3.ldatud kitsa simsiga, 

millelt tõusevad laiad nur galiseenid . :roone pealeehi tu s on v;;..

ca lai, 5 aknavahet ning kaetud kolmnurkviiluga. Seda U.mbl'i tse 

kitsas , eendatud ja profileeritud viilukarniis . 

Hoone r-llrnad on võrdlemisi snured ja kõrged , raamistik ei 

ole säilu.r1ud . Aknaid piiravad laiad kr ohvi~~är is ed , mis põhikor 

rusel pikenda vud soklisir.J sini . Puuduv aid aknaid asend avad pe

tikaknad , aknG.d pailmevad seejuures võrdsete vahed.egc. Peol

viilu aknad on vuiks emad . Samuti on väike s ed mansa""dkorruse 

katuseakns.d, mis omavad vüikesi puidust väljaehi"!:usi viilkatu

se all . Öelle Kolm..."lurkvii~ ja räästad on tugevcl t eenduvad 

ning profileeJ.~i tud . Soleliaknad on väikesed , pea ruuduhujulised. 

esifassaadi keskosas need puuduvsd, tage:.fassaadis paiknevs.d 

põhikorruse akende all üle ühe. 

Iioone ees on kahe kitsa, kuid kõrt,e trepiga ja podes·~iga 

peauksed, mis paiknevad .;:ahekordse hooneosa äärtel, jättes 

keskossa 5 akent . Pat:;afassaadis on aga L:tiem terrass cõrgel 

soklil, kuhu avaneb saali uks hoone kesktelj el . Sailunud on J ... e_ 

rassi sepisrinns. tist iihe kõrvalhoone ees . See on sum~ test spi

raali- ja voluudimotii videGa lehtrauast kujund i ee;a, millele 
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kinni ta tud lopsakas akan tusle~le st ja liileõi test sepis ta tud 

dekoor barokses stiilis. 

Hoone siseruumid on m1filaadsed, mitmes ruumis sailunud 

jälgi laiast, profileeri ud laekarniisist . Saalis on see toe-

tatud hatlltlaslõikega ~a kujundatud laia, profileerittJ.d vööga 

viimase all . Hammaskarniis to et ab lae peegel võl vi. LGlkas on 

säilunud osa suurepärasest toolväxgist . Ühes parki koä.a.nlikul 

ajal ehi ta tud hoones on säilunud ilmselt peahoonest võetud 

barokkmotiividega uks . Omas ka suure ma.ntelah;Ju . 

Seega võib ehitust lugeda barokKstiilis ( rokol;:oolike ele 

mentidega) hooneks, ilmselt XVIII saj . II poole keskelt . Ta 

on suures osas sisselan[,enud 1· gedega ja katusega, hävinud on 

ka osa müüridest . 

Kõrvalhooneid väga palju, asuvad reeglina parcist väljas kor

rapäl1aste rühmad ena. Vaid mõned väiksemad maj a.ndsshooned asu-

vad pealwone juures part;is , põhiliselt tema pikiteljel . Paljud 

hooneist on vro1 emeis või ümber ehitatud . Olulisemad on: 

Valitsej~aja on väike ühekordne krohvitud kivihoone, millel 

lakatube hoone otstel ( kaasajal ka keskosas kc.ttuseakendega) . 

.L:hi tust katab seintest kõrgem poolkelpkattJ.s, mille± lai süga-

val t profileeri tud ja eenduv vi ilu- ja rääs takarniis . hatuse-

katteks on eterniit. Toone almad on keskmise suurusega, on 

piiratud laiade lU'ohviääristega, mille nurgad on laiendatud. 

Algne raamistik ei ole säilunud . Lakatubade aknad on samasugu 

te ääristega, kuid väiksemad, ruudukujulised . hoone on seega 

samuti barokse ilmega ehitup, ilmselt viii saj . lõpuveerandi 

Köök(?) on väike krohvitud p a ekivihoone peahoone otsal. 1'a 

on kaetud S-.td vikatter;a ja väga kitsalt üleulatuvate räästas-

tec;a viilka tusega. ::o one vi ilus on vailee ja väga kitsas viilu-

aken, mis äär is ta -~ud müüripinnal paiknevate sePis an.krtJ. ter:a. - '-' 
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Põhikorruse skr~_ad on muud e tud kujuga. =Ehi tu s võib parined a 

XIX saj. eskel t või III veerandist. Tema juurile ~uulub veel 

paru.~ vaikest, krohvitud paekiviseintega ja viilkatusteea abi

hoonet. 

Tall (?) on pikk krolwitud pae1üvihoone, mis kaet.ud körge viil

kacuseg& (katte rs e err..iit). Räästcd on laialt üleulatuvad 

ninL viilud kaetud sind li tec,a. Viilud e ees on viim2ne sarika

paar ja penn dekoratiivselt ava·~ud, sarikaid kandva·~e ~ .. onsool 

talade ots:ö:d on kujundatud. J.:oonel on ühtleste vt3.hedaga paiQl

tatud suured, lamedad ja 8-..L"uudulised almad. Ehitus võib piiri

neda XL~ saj. IV veel"<.Jldist. 

hiv (?) on kesknise s\Jx.:ru.sega, krohvitud paeüvihoone, mis 

kaetud laas tuka ttega pool.kelpka tu sega, rä&stad on kitsalt üle

ula vUVad. r~OOne Vahe s tel av:::..del on tugevad p:russlencid. Pool

Viilus on suur lakauks. Hoone võib pü.rineda XI~: saj. I pooles·~ 

Tdqlistemaj a (?) on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 

millest säilunud müürid. hoonel on eenduv ja pro:. ileeri tud 

raästa.l::a:"niis. Omab suuri ja krohviääristega al':llai~, millest 

mõned on petikalmad • . u.oone võib pärineda L .. o3j . alu;.sest. 

Tall-elamu on suur ruud ukuj ulise sise lOOVi'""a sule tud ehitus te

kompleks, it.us rnaan tee poolses fassaadi s on keskosas massi i vne 

lcchekorl'Useline krohvi tud paekivi torn kõrge labikai91ga l..esli:el 

sisehoovi. Torn eendub teistest hoonetest. ~hituse n~r6ad on 

Kuj m1d a·~ud krohvist hambu vat e kvaaderplokkid ena. J:(ö ·e,e vär:c.tvo.

kaar omro poolringL Lljulise kaare, mis äb.ristatud laia, astme.Q 

lise krohvivöoga. Selle kaares suuri kvabderplokke imiteeri

vad k.rohvipinnad. fe isel korrusel on lamea a kaare ga kaetud 3J.._

naava, mille s ruud u.iw.j uline aken. Kate s on s is s e l anc,enud. Si

sehoovi klileedel paiknevate madalama e krohvi tud paekivihoone

te o vsad on samuti esifassac..dis eenu atud . i. end e katuseviilud 
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on kõ:rc;ed ja kujunda~ud pseudobarol:setc mo-Liivideu .... (voluut 

jcs.). Viil ka~~b tema ta~a asuva katuse, mille een uv ja 

pro~ileeritud räastakarniis ul~tu0 viiluv~ljEle, kus ta on 

kTepi tud . Viilus on väga ki -~s as väike aken. PõhikorrtJ .. sel on 

at.,a keskmise suurtJ .. sega al:::en, piira tud krohviäärisega, millel 

nurgad laiendatud. Sd.Uw.laadsed aknad on tiibkor use ja torni 

ühend avc.tl esifassaadil, taand atud seinapinn&ga vcllekorpusel. 

Yeil vaid ees sepis Lrellid . Lad alad katused omavad .Kogu ~comp

leksil laastukatte ja lihtsaid, eend tud räästaks.rniise. Osa 

ehituskompleksist on sisse langenud lagedega. 

Hooned on seega hisLoritsistlikus stiilis pseudobaroklik 

motiividega ~hi tused, võides pärineda ~ X saj. II poole kes

kelt . 

.Ametnikem&j& (?) on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

S-kivik&ttega ja murdsarikaca viilkatusega. Sellel lai, profi

leeri tud räastakarniis. Otsviilud on katust varjavad, kõrged 

ning pseudobru~okliku kujundusega ( segmendid ja poolsegmendid 

jms.). Eoonel on esikU.ljel väike, kitsas ja linnine esik, .mil 

lel samades vormides väike viil viilkatuse ees. Hoone eknad jc: 

uksed on piiratud krohviääristega, mille nurt,ad laiendatud, 

seejuures põhikorrusel on need võrdlemisi suured, viilus aga 

vaike ja ki tso.s, 6-ruuduline . Ctsafassaadis on ainsa <ilma ko

he.l lai, profileeri tud ehiskarniis. Hoonet võib lue.eda eelmi

se hoone tekompl~kiliga samaealiseks ja - stiil seks . 

• ehi on väta pikk ja kõr ee hoone, mida katab kõrge viilka -r;us 

laialt üleulatuvate räästastega. atusekatteks on la~st 

(osalt eterniit) . aekiviseinad on krohvitud. Viilud on piist

laudades-c, millel viime:tne SCl.rikapaar ja penn avatuna peal . 

•. oonele on küljele ehitatud keskosas väljaehitus kü-cteruumile, 

ois samuti krohvittJ .. d p'-'ekivihoone viilkatuse all . •rema J::rohvi

tud viilul samtJ.ti viimane sarikapaar ja penn aveteeL Onab väi-
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kesi aknaid nii seintes kui viilul . Nad on 6-ruudt..llise • Juur

C.eehituse kõrval on kõrte nelje1tahuline korsten, mis kerkib 

kõrgelt soklilt, on paekivist ja omab ülal laia, astmelise 

karniisi. I oone on algselt pari t ilmselt XI saj. lõpust, prae 

~l osalt rekonstrueeritud. 

L0ut on paekivist keskmise suurusega ehitus, millel esiküljel 

on kaks lühikest tiibehitust mõlemil otsal, ühes neist töölis

el· u . Hoonet katab laastukattega LU1ise harjaJ::õrcuset.;a viil

katu s, millel ki t sc-.1 t li.leulatu vad räas t&d . Elamul on väiksed, 

ühtlaste vahedega pcigutatud 6- ruudnlised ak:nCJ::i . üoone võib 

tervikuna pärineda n .. saj . ke.skelt . 

Laut on eelmisega sarnane keskmise suurusega väikeBe tiibhoo

ne ga ehi tu s, kuid kr ohvima ta maakivist . 1~ ur ga<l j a e.,. vad. e küljed 

lootud paekivist, seejuures nurgad sut.u·ematest , tabutud kvaa

derlaadse ~est plokkidest hambuvol t . Eoonet katab laa.stu- ( osalt 

eterniit-) kattega viilkatus, ossviilud pü.stl<.;Udadest . Kõikide 

hooneosade katused ei ole võrdse kõrgusega . Ak~1d on kitsad, 

osalt pea r 1udukujulised ja 4-rL.,_uduc;"""', osalt sUUTemad , 12-ruu

dulised. On lc..meda ka2..rec:;a. kc..etud laiu uksi. Ehitus võib päri

neda XIX saj . IV veera1dist. 

Ait(?) on kesK~i:Je suurt...tsega massiivsete proportsioonidega 

krohvitud pae ~ivihoone, mia kaetud _(õr..__e poolkelpkatc. se.:;o.., 

_:att~:üs la2.st ja li tsal t iil-:ml tuvate rhästnstez~. K;:, us e nur

kau.el on unkaavad. oo1L.__l on 1& c ..... tube 'J.oone otstel, millel 

kaks rt..:uduklJ.julist v<-:ik st akent poolviilus • .Jhitust on re

konstrueerituv., al[ne võib pb.rinedaYJ saj . I poolest . 
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Pc:r.h. on suur (12,7 La) ning heatase.rHelise vaba~uju.ndu-sli.Ku 

planeerincuga . eahoor ... ;:; ees on ü tlasel t lc.ckuv o. relj eefic;a 

ava.r v ..... lj &~~- , r.üs lõ eb sum"' e, ovaalse ·.,ii..-·igs. Sellest voolab 

v .... ljL l\:itsc.s ~·anal . .Jsivo.lj::..l::ul kuni L.iigirü v~hesel-., puu"e-

rlinr.i, ~el.rr.õiue O.l"';:_,i dt..rtel. 'file par[.ipuist:J. on tiisi t :;a, 

seejuures temas pailmeval oolsn::rel väil:::ose v~:lt-. ~·r..Le:r. 

esl1oor..e t<A[a on vu.ike ehisaeJ., mis piiratud ki-Ls· puudeek

raenigc. Aia lõunckiljel on suLrr pargime~sailm~line me saosa, 

mis r:Jjatud loodnsli~r.k.Ll puistusse. V~~litsev5lc1 liisid on saal', 

tdll.ID, vc-..:.:er, pol'km.etsas lisuks pärn, kuu8k. P&lju on va."lctLll ,J_ 

pea1oone juures sireleid, on ka hobu.kc.stenite rli.'J.mi. · uan.teel 

on allee , oma är&.se kujundusega: ühel küljel val:er, teisel 

ku..usl:. Osa maa ... '1.tees~ <:18.:. ista:ud pa. .. kmetsailmelise tt;.Im:ne ja 

vah-'vrasEüuga . J?a.rc;i seisund Oll. ebarcl4uldav, vc...ljaz..nd risusta

tud, puistu me-csistunud, pareil puudub funktsioon. 

KL"lasta~u.d ja pild istatud 1S(8. a . 
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Võnnu mõis. 

Peahoone esikülg . 

Võnnu mõis. 
Peahoone otsvaade. 

11l 
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Võnnu mõis. 
Valitsejamaj a? 

Võnnu mõis. Tall . 

I}) 


