
81. UNlJl.lL mõis (Unni ich ) . ü.ütlimõis. 

õo k,ln, ~ gJ.c...ll sovhoos ( õo kihelkond). 

~~~ on pikk ühe ordne krohvitud tell1skivihoone, mi 

asude reljee · 1, o a agufassaadis kõrge sokli orruse. Hoone 

on k~nt· d kõ ge oolkelpkutusega, kat·teks ls.ast, räästad on 

lai· l t •tleu.l· tuvad, seeJUUre tagaf'assaadis on lõik, kus 

rüüstas ulatub ohk m üle kui titb del. Osa laastukatet ~aen

da ud e erniidig~. oone esifassaadi liigendavad tiibndel 

k, s tu evalt eenduv t esikut, r.ds alg elt mõlemad olid tel

liQ ..,zt, nüüd aa poolne ase1 da d uiduga.. ead kiUgrisalii

d laadaed e~ikad on ae ud väga l edate vii tusteg·. d 

esifcosaadia on rühmitatud: ke kel 3, äärtel 2. ud seejuu-

res on suured, 6-ru.u.dulised. T gafassaadis o esk eljal p · 

nenua suur p lkon, millest alles aid sokliriismed. Ka usa 

lei ub !;i.ikws id segmentak.nakesi 1.-- ~ valgus ~ise s. 

oone t õib lu eda el t p·· ine aks, mis ilm-

selt sajandi lõpul või vahe 1sel an väheselt rekonstrueoritud. 

a on asut el korteri ena ning bar ttldavas seisWlriis. 

on eslr...mi el hulgal, teatav osa neist on a.ho -

nega e~iiäljakul an amblili.elt seotud. En~ ik hoonei~t n 

· a VBXe l i või Wn.ber ehi ta tud. Olulise ad on: 

ltõrgele ma ·vist eoklikorruAele .gutatud 

Uh kordne väike pUi hoone, mis kaetud viilkatu. ega. atuse-

ka e l~as · , räästed laiult üleulatuvad iiludes, k~lgedel 1 a 

l~udkaz·l.iisiga., mis se juures eendub tundu. alt, viilu 811 on 

kerniis kre i ud. S in, vooderdatud rõhtvoodriga, nur ad 

er ikaalse e nu.rgalaudadega. Sokltel krohvi.mata. A.kn paikne

Vbd korrapär ol t, on eak.miae su.uru.aega nin.g 6-ruudulised, 
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omaved orof.iliga ii 

II poole keskel • 

- 2 ... 

lau u. oone võib pärineda aj. 

cdnikumaj o va. a vüikfl kroh i d .... .11 s ·i boon ., m a ae-

tn on väikesed (ra. istik vuudub). one vÕib pärin-1s I 

3 j. I .9 lOJ. .. . 
_.!! on väike aaki !hoonet mille .müii.rid kro.nvi" d, rohvipinna

le~ a~ava kivide põaed. krohvi in ki ide Yahel e~or eri ud 

ivikildu e • oon O.Lll· väga u a.:.JäraseJ.d o saiaas ade, ne d 

on . õpe uba polUgo.naalse~t, 5- tahu.liselt.. abkude nurg ma.r

keeritu<l 1 i d nuruali eenid ~ (kroh i ·ud telliatest) . Hoone 

k 'tab kõrg... k .a.pka ·u.a, el ad ~;ahJa järgi e err ii~) . 

es an vu~ ee , 6- ruudulis • oo n õi pürined 

~aj .. II . erar dist. 

_...._.__....._...,.!lf (?) on suur kahekordne kroilvimat t lliski vihoone, 

is .Kv.et laa tukattega poolkelpka usega, millel 1 alt üle-

ul tu " rä.äa ·ad külgfassaadides. Pool iil püstlaudadest vood-

ri • äbesed akned o väi esed, 6- rQG Qlised. stel it d 

v lenüku.d. loo:w võ·b pärin G ·X aj. 11 poole ket>k~lt õi 

IV vee ·ardi• t. 

Tall o - 1ikk m.aak.:vihoone, . ill l ae · ad krohvi ud, krohVl.Pil-

.n al aa.ki ide põsed, k:.L'Videvaheline krohv ,. e reeri t d kil ude-

gc:.. . 1 or eL b õrge poolkelpkaLu , ka tek laas t, riias ad 

ü.leula u ;...d. J.OOne esi-aasa is 01 s11ure ja lai k ed t ktt 

tud l eda ka· e ga, ü.k ik d ki samad se omavad rge ·art. 

Samu. ti on kör r;; kaare ga übe- või kcllekau._pa us ·e vcllele ai 

ta 11.d s!l.ured. aknau. ~ endel allosas väikes e ruu udega raamis-

t k ( 12 ru.t1 u), ü.lal. segwelldis iir L kujulin ra· ·st · ik 

avad o.t pii atud 1 i·- e kron iä.äris eg , nurg"' 1 krohvi-
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liseenideg .. Hoone võib pärineda X snj. Il! veer~~ ist. 

__:.,! (? ) on pikk ivihoone, i~ ulatu l~tult rekanstrueeri-

tud. •r ema I üü.rid on laotu<l ju kU.,jllndatu t:til:iJ.oogiliaelt talli-

le. äilwlUd on mõne ukse kõrg d kaa:rav· neid ra V d 

krohvi.äärised, samuti poolviiluu une ~~i vahevõö. Hoone võib 

närin ~a eelmise ehitusega samast ajast. 

Luu. ad m.oodu t3V!i k· hi19 oi p~::.U.leel.hoones hoonerühm:J.. I.~u.t 

n pikk lõhttu.d m·:r iv·o.ent lcro.hvimatll rnü.fb:'id ga cb"' tns, nille 

vad külj .d j nnr ... e. sL- nt. Hoonet kata !.10olkel.k· ·tle 

ki 'taa!;3te ülealatuvate rät.stuF.r!;eea, lacstuks.ttaga.. Jhtlas+e va.-

he ega p i ut md suur d, 6-ruu.duliscd aknad o.muvud 1::-:J.u. ääri-

... I ... ~j. 'IV veez·~ :t. t. 

~öliaelomu on väike, lõbu~ud maakivide ~ krchv1 at~ hoone, 

l~e · ude külgedel ja nurka es ~oh-·i kus~~atud tellist 

r ambu'V e plokki' Ema. Hoone.~.., katab l:!astuka.ttega iilKa us, 

r .. tiat d .. leulatu.vad, otsvi lud rõhtl u.dvocdriga. Aken e algn 

aamia-~ik i ole sä:f hmu.d. oon.e võib pärineda 

ve 1• and iElt. 

u:rk on võrdle i ... i auu.r ~ - teo al. e. ~~hio a o ·a:::tii-

li .... Pe<.lhocn ... ~eo on :m. -·· andu 0 "" oaal.isel t piiratud avar 

vö~ ·ak, k:.1s v ·d v;..b t mõn d ouured etlisc ja mi d põl.:. .... -

umme. P~~gi ~~jcl ~ga he·tasemelisea kujunduses vaba Pl

neeringu.ga purgiosa, mis tiheda istu svi1s1ga puistuga. Siin 

vaba kaldajoonega tiik, mi les saari. On väike ei ku.nstlikk 

künkaid' :r.dllost ü.bes 0!1 m aki Videst lao vUd grot • Puud on 

väikes es t. edate r~~ades, · kus kQe taud ontrastiprin · ii-

pi: ask-lehis-pärn . Pu.u.derU. :.:de vahel v:· sed välud. e 
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Purh o s ~ on peshoonrea seotud purki läbiva kisa teega, mis 

····riot ud tammede a. Peahoone tag iiljel on laskuVc reljee-

:fil a teine 

:;t, pui o 

nm·gioaa, sii! on jäl i korrapärasest ter:r.ass

vähJ, kas Uksikult või mõne uuliatee rWunade ~ 

On jälgitav reb~ aarse ln3dis t~ed . Otse eahoone taga on 

aga mõnevõrra vabrune. joonago ringtee. See p giosa jätab pea

hoone .maa 3tikku avatuks. Dõisr st Kambja suunas kulgeb vallsel

j va a kauni Pc11. "'C mannikuga: mis arkme-!isaka. Si · .fl Un.i

piha linnamägi~ ·eL'l.e arkme teasalu asub arike w 1 nn. 

11 clmemägi 11 , kus väike el ki.i.nkul LJÕ) iskased • 

... .I' , i:) vi u.nd on ebara.h d av, tal pu.udub funktsioon ning 

par et istub . 

1 statud 1 73 •• , Pildiatatud 1963. ja 1973. a . 
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