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31. XDRIS ii tlimõis. 

õnnu k/n, Võnnu sovhoos ( õ.onu kihelkond). 

Peahoone on keskmise s~uru ga krohvim t telliskivihoone, 

is põhiosas ühekordne, ku.l.d asakul tiival ka kahekordn • 

RelJee~i tõttu. omab tag tiljel kõrge sok11korruse. Ho e on 

liigendatud esifassaadll w.sakul tiival kergelt eendatu.d 2 

akna la use kahe ord se o ag • Sellele osale llid tud ki sae 

iihekordn · endu.a, mis ai~ s saadia astub undu.v alt agaai, 

ta a:fassaadis samal ta apinnal Pähikorp seg • Seal ei eendu 

ka kuhe ordn ehi tu.soa .• oo et ko ab lame iilka u.s, kusjuu

res kahekordse osa Viilka s ari on risti põhikor se ka -

seharjale. ratteke on plekk. assaadide pinnad oma: ad rikka

likll. horisontaalse ja vertikaalse J.11gendatus • oriaontaal

aete s liigend~a ka on as line sok11s1m s, oil.le kohal 

aknalalldad joonel ku.l. eb h õikega oet ki vahe-

karniis. Väga l ja eendu o jõulina rääst ärn11s, mis 

vöötab kO€,U maja, läbides ka kahekordset o a orru~tevahelise 

vööna. aid esifassaadi pare al tiiva! on ta tõstetud eetri 

võrra kõrgemale ja lah nda d mõneti erinevamata detail:dee;a. 

ääs akarniis kujutab niisiis laia ehisvööd, kus a liaalt 

ü.ksteise kohal kolmerealine h· skarniis, mis toetab eendu-

v t arniisi • .Analoogiliee arniisiga on piira'ud otsafassaa

dide 11lud ning ääriatatu.d k ekordse osa r .. ästad ja Viilud. 

11.m e tel on aid karniisi all lai vöö, .mis to tatu.d sü. a a 

lõikega konsoolldest. lii otsa assa 1 kui ka kahekordse osa 

viilude ippe ehivad väikesed nelja ahtll.i ed tornikesed, mis 

kaheko dsel iival on etatud ast elistele konsoolidele, oma 

ad ham.maakarniisile toeta a l endatud iUaoea, .mis o.mab ~e-

nel eri tud äärise. sUaeeaadi par mal tiival, kus karniis on 
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t ü.h akn vahe laius 1 pinnal, on akna kohal ee ent-

kaur, elkirjelda ud lõikega r' 'ä t arniisi all kulge lai, 

liht e öõ, s kord b segmentk t. Kõr enda d os nu.rka-

d 1 o taas eelkirj ld t~ nelja ulised tor.nikesed, mid 

toetavad seinapinnal pilastrid. Ii ed toetuvad soklile, krep-

Pides ende alust vah vööd. 1k hoone teis d nu.rgad ja en 

did on samuti markeeri d .nu.rg iaeenidega, kusJuures t ga

i'ass adie ar eerivad ad lieeenidega ka kahekordse osa a

orru.st. oo.ne aknad on SWU'ed, rtlhmit8 kahe ja ühekaup 

ad omavad allosas kaks urt r11utu. ja Ulal kolm väikest av 

emata ru.u.t11. Aknaid äär1st ad lai 1 edad äärised, ku.s 

silluse u.rgad 1 · endatud, alaud uniatatud hammaskarni1 

siga ja toeta d kahe konsooliga. illu.s on lu.knk1 vi. On 

ka tikaknaid. Esifassaadis kahekorda tii a akende vahel 

·v .. ikeaed rombikllJu.lised liigendat11d pindade ja ääri te ga pe-

ik d, viillls aga sõõr i kr oh i tud ja liigendatud pinn g 

sõõri a (nelisiir). Samalaadn elikaiiru a sõõrpetik on ka 

i.fassaadi parema tiiv äärmise akna kohal segmentkaa.rep 

karnii (siaulisel frontooni) all. T ga!assaadis on kahe

kordse o a Viilus ornikese kansoolide all vaid lih e ääris

ga sõõr pe tik. 

Hoone esifassa is keskteljelt mõn võrra kõrvale viidud 

pe ee ees ns Gl sel t väike puitpal o 1 eda kelpka se 

all. Palkon o as sunri aid. see oli j b, kod liktll. perioo 

dil ümberebit tud nin 1 tati 1972.a. oon korstnad o 

amnti iilal ··· is atud karniisideg 1 etatud h sltsi-

kega. 

Hoonet Võib eega 111 ed his orit stiilis ehi-

t11aeks, kus domineerivad klassitsistli d hi tiivid, hoo-

ne sside Ul ine p i on ag v b am, e b si.imme e trilin , 
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kaid tasaka us ta tud. ...oone võib pärineda X saj. IV veeran

di t, ta on kasutusel el una ja heas seisWldis. 

· rvaJ.hooneid on õisasiid ikus arvukalt, os neist seotud 

eahoonega, ku.id e amik ebareeglipärastes gruppides, ~a 

mõisasiidamik asub järsu r ljeefiga alal. Olulisemad on: 

Al_ - keskmise s uruaega telliaki ~oone õ ukese krohvikatte

ga. Al sel on hoonet katnud ilmselt poolkelp a us, mis asen

da ad laas ~attega iilkatase a. ~elle rääst s esikUlJel ula 

tu.b tunduvalt üle, oodustades kogu faas ad uJ.a. u.ses ulualu 

Hoon l on rida äikesaid ruudakujuli 1 6-ruuduga aknaid. Ehi

t VÕib pärineda XI saj. I poole keskelt. 

Kuiv ti oli pikk bitus millest alles ool. oone on maa-

j telliskividest krohvitud abitu , mi ae d kõrge viilka-

tu.a ga, katte laas , otsviilud paatlaudadest. Räästakarn·1s 

on laudadest ja lihtne, tema 1 on .lai öö • .A ad o kõik 

kaa ajal ü.mber ehi ta d. Hoo el on kõrge laudadest t u.1u us

kors n, mille Plekk-kate o ab a!uurse ehis tai. KorstnaJ. 

tuulelipp daatruniga 1891. Hoon võib ärineda XI saj. III 

veerandi t. 

asinakuur (?) on lõhutud maakividest krohvimata hoone, kus 

ki id lihtsalt klo bi tud. vad, räästakarniis ja hoo e nurgad 

tellistest, viimasel laotud hambuvat plokkidena. SUUred uk

sed omavad kõrge k arega vasid, uksed ise vooderdatud ala

sabamustris laudistusega. Aknad on mooala kanrega, VÕrdl iai 

suured, 8-ruuduli ed ning o.mav eenduva ja astmelise akna-

laua. Samuti eendub kaarsillus, millel iilal k~frontoon, all 

a a kon oolila dne pikend~s akende kQleedel. oonet katab iihe

poolse kaldega ja l kk-katte ga katus, mis ääristu d p~idus 

ehi pi tsiga. s ak niis esiküljel on lai, eendu: ing käl-
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nie atud koonusetaoliselt laotud konsoolideg • Kiilgfa saadi

des on ~·äästa all kitsas ehisvoö, mille keskel on nurga all 
. 

asetatud tallistest Vöö. Ehitus on se ga historitsistli s 

laadis, võib ärin0da XX saj. gusest või saj andivahetusel t. 

_..........,._..._....._........,........,. on keskmis suurttsega ühekordne krohvi tud kivi

hoone, millel soklikorru.s ja laka·toad hoone otstel. Hoonet 

katab iilka-tust ka e vormikivi. KUlgfassaadides on lai 

astmelin räästakarniis. Hoone suured, 6-ruudulised aknad on 

raami tud l, ·ede krohviääristega. Hoone võib pärineda nx saj. 

II poole keskelt. 

Tall on kuivatstud savitellistest ja ll:rohvitu.d pikk hoone, mi 

kaetud poolkelpkatuaega, kat eks laast. Külgfassaadides ja 

peolviilu k lbakolmnu.rgo. all lai lihtne lau.dkarniis. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. keskelt või III veerandist. 

Ma,;Jandushoona, mil~e algne funktsioon ei Ile mä.äratav, on 

tlhekordne kõrge sokJ.ikorrusega krolrvitud kivihoone, mis kae

tud kõrge viilkatu.aega (kattek eterniit). Sellel laiaJ.t i.Ue-

ulatuvad räästad. Hoone soklikorru. on eraldatud si.msiga, ka 

aknalaudada joonel kulgeb kitsas vahekarniis • .Avad on raami tu 

krohviääristega, mUlel illal lu.kuk.i:vi. Aknad o stm.r d, 

kate raamidega süsteemiga. Hoone võib pärineda XIX aaj. IV 

veerand1st. 

Park o õrdleuds;a. au.ur, paiknedes liigendatud relje figa al 

aid peahoone e lite on kujundat.ud vaba iil·jooneg esiväljak, 

mi~el puudus ümbritse tee. Väljaku. äär ' el põlis~ammi rUbmit 

Hoone ta akülg asub järsaku serval ning sii pargipuistu. ula-

tub ho oneni. Pui s tu. vab ju.lin , esineb ertikaulaeid nulgi, 

kttuski ja lehiseid lehtpu..u.de hu.lgas, viimaaed on ·i;amm, vaher, 

ärn ja ar'VUkaJ. ka a· k • Pargi tagaosa läbiv org on äärieta .. 
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tud õ:rv lboone Le .... a, mille ve el amuti aid. iin ka ·· · e 

Paistiik. 

Pgrgi seisund rahuld&b aid e :1välj okttl, muuclea o ades 

esineb -võaaa'tu.rn.ist. 

Külas at~d viim ti l972.a., pildiatatud 1968. ja 1972.a. 
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