
30. X õis (Kodd11). Poolmõis 

R la k/n, KodJ.la sovhoo ( apla kihelkond). 

Poru oone on kcskmiove sUUl'Us .... get ühekordne pat:kivihoone, mis aset

seb väge;t õr · 1 oklikorru 1. ab lakatube, mis algselt paik

nt.:,sid ainult hoone ots el, nti.üd ega o.mab näotu väljaehituse mõ

lemi fassaadi katuse~oolel. oonet kattis elt poolkelpkatus 

üleulatuvete rüästaste a, m~ sendatud eternii katte a Viilka-

tu.ee ~. oone sokli.Kcrru on .lu.·ohvi W.d pr i -:,s.k.rohvi a nin omab 

k1 sa cimsi. S llelt ou. .. e:vad i a aknapaari vah lt ja nurkmelt 

rus~eeritud liseenid, mis poolv:i ilu all toetavad laia vaheV"död. 

Ta aküljel on 3 akna laiune keskrisaliit, liseen iga akna vahel. 

Hoone põhikorruse aknad on keskmise suurusega, 6-ruudu1i

sed ja on äär~statud profileeritud puidust piirdel udade a. 

Aknad paiknevad paari ti rühmi atul t. Osa on petikud. Sokliaknad 

nende all on ruudukujulised ja 4-ruudul.ised. Soklikorrlle on 

kaetud ristvõlvidega. uumid on hoones anfilaadaed. Peauks on 

kujundatud varakl ssitsistlikus stiilis, vcetibäUlis on säilunud 

ka veel b arokseid otukkdekoo.rielemente nin ·: ük sisseehi ta tud 

baroksete mo ii ·ide~a seinakapp vaheloridoris. 

Esifassaadil pciknonuu peut.epp on tegevalt moonutatud • 

. All-s on c.lgne lai Kivitrepp, m·a laekub kõrgelt soklil·t ja on 

äüristatud astmelise rL~atisega. K~ hoone tag8küljel paiknenud 

lahtine puitpalkon on hävinud, ümber ehitatud cujul on alles 

v ·d selle kõrge ki isokkel, mille all on ruum . .tU selt kattis 

seda hilist pall'o li t viilka tu s. 

Hoonet võib seega lugeda barokk tiilis ehi tusaks, kus esi

ne.J juba VGX~lassit istlikke elemente, tt:. võib pärineda XVIII 

saj. II pooleke kelt või lõpuv eran ist. Jn kasutusel admin. 

ruumidena ja korteritena n.in on rahuld avas seisundis. 
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1 ole palju, n 1 t osa mo ~ u.stab koos p abcone 

. 
kitsas lihtne laudkar iiQ, 

a korra"' · ase lsambli, o a hoo-. 
neist paikneb ga hr-1j tatu.J.t mõi

sa..-..·idmnik 1·q. edu es põldudel. 

äiltumi:::t on ~-amik ü.mber ehit-

tu. d. Olul: s e · on: 

,!eeni~__],~~aj uk~ ( 2 tk.) on vü 

a väikesed, pos ruudukujulised 

põhip aoni a kl· oh vi ud paekivihoo 

n ed. 1 ad on kustud kelp ka tu s e a 

m.llal Uleulatu ~a rüästad õi 

ttcks etcrniit. Aknad on väike-

ed, 6-ruud li eö.. Hooned või ad pärineda XVlii a!J. lõpust. 

=-~7~-!_äa ait on üh e hoonecübm a ~ esõlt J , mis koo ev· 

rabe t nL'- ähe kujuli~e t; d alest ja ... ob i t 1ld ointe a pae 

kivihoone t. Boone1 k as" "ol ulatueli .... 1 t 1mb r e ite.t d. Nad 

pü:rineda e.~J. io t ga am ... st perJ.o i i st. 

on väike k.!'ohvii.A..t:l pa~kivihoone, . i,.. a.etud ool

elpka u.se a, 1 ... ·~..te s laast, r··a. tad 'i"'s t •ileulatu.vad. 

1 oonel on v~hes id, peo ruudukujulisi 6-ruudulisi aknaid. oo 

ne keskel on mantelkorsten. i tu s võ ib pärineda XVIII saj • 

lõp st või I s~j. al asest. 

on v·uakuju.line lihtn puistu, mis Villl te p derühmadeg 

:;:aj atud r .lanr..., ·le euivälj ku.l . ee 1- · e.L a.tu.d 

i~~e õidutee tel on e· oone peauksel 

I>ecl oo .e ta a on vähe !je vabalt paikn v t put.ld.ec:,a ja -rü.hma

dee~tt pjiJt· . u.d eLis· d, ku.s v··i ~ tii ja l:unstlik kü.nkake a

iljoni t::1Xbeks. Puuliildd est V"litseb vul r ja. f.lar • Par i 

seisund on .aea. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatu~ 1966.a. /0~ 
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