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31. 0 VA mõis ( aldeck). "ü limõis. 

Suuremetsa ~n, Orava sovhoos (Vas aeliina kihelkond). 

~ea.hoone on kahekordne pikk kuid kit as telliskivihoone, mis 

õenäoliselt oli algselt ahekorune ehitu.s. iloonet ka ab ilmselt 

veel hil~s ma päritolu a eh ne vii1k us, katteks eterniit. 

Hoone esimene korrus omab k1tsaid aknaid, mis asetatud neli

nurkaesse pe ikusse. Fe iku sillQs väg lameda kaarega. Teise 

korruse aknad on aseta ud e i ese korruse ake11de kohale, mõned 

neist potikak ndena, akc~ae kohal on murtud frontoonid. Korrus

te ahet markeerib lai vahevöö. Hoone 'Õib tervikuna pärineda 

XIX saj. III veerand i st, cend e murtud fr on oonid viitavad ek

lektilisele laadile pseudo ooti vormides. loonea on kool, ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole mõisasüdames arvukalt säilunud, kuid neid 

leidub haju atul t maastikus mõisaaiidames asuva järve v· staa

kal.d al. Olulisemad on: 

Ait-kelder on maakivist maasiivne ehitus, millel kerge krohvi

kate. Hoonet katab laastukattega poolkelpka us, mille räästas 

omab profileeri ud k niise külgfassaadidel. Otsafassaadidel 

ka us üle seinapinna ei u.latu. Uksed omavad lamedaid kaarsillu

seid, uksed on osalt vooderda ud ruutkalasabamustrid lau.dadega. 

Avad on äär~sta ud lamedate laiade krohviääristega. Hoonet võib 

lu eda XIX saj. I poole ehituseks. 

Senikoda (?) on lõhutu.d maakividest krot.vim· t hoone, mille 

avade kiiljed ja seinapinda liigendavad liseenid 1 otud ellis

test. Ehitust k utab S-kivikatte a poolkelpkatus, millel lihtne 

laudkarniis. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Viinaköök-moonaka e maja (?) on järve vast skaldal pika maaki-
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vist hoonen , mis k e ud 1· · stuka ·~e a oolkelpka useg • Sel-

lel ü.leulatuvt;d karniisideta räästad. ohvimata seina-pinnas 

eralduvad ilmekalt avada ääri raamiv lamedad krohviäärised. 

Hoone võib pärineda IX saj. kesk lt. 

V:aJ.~sej am ,i a (?) on ebamäär&ne vanem ühekordne ehitus, mis 

ehitaud algselt puidust, hiljem korduvalt rekonstrueeritud, 

edavõrd et kaotanud algse ilme. Omab laastakattaga poolkelp

katuse. Tähel.ep uvääriv on, et hoones on säilunud algse vana 

.man elkorstna osad, seega vanem ehitus võis olla XIX saj . al.-

6 se hoone. 

Perk ei ole ~uur , o. pikem vähe~te põliste puudega aed, mis 

jät.-b rinnakul asuva peaboone aastiklru ja eelkõige järvele, 

mis asudes mõisa süd arne s omab seda kujund ava täht s • 

Kül tatud viim~ti 1976 •.• , pildiatatud 197l. a . 
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