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45. RASIRA mõis ( asin). Rilütlimõis • 

1ooa~ ~ , ooste äidisaoaaoos (Võnnu kihelkond). 

Peahoone olj suurem puithoone, millest on ~äilunud vaid Uks 

tiibeh tus. Algne hoone oli tõenäoliselt põhio,ast puidust. 

tema põh1korpu e mõlemil iival olid tugevalt ecndatud tiib

~ooned. Säilunud osa on ühekordne, horisantaall dvoodriga 

(ei ole algne) puitehitus, millel mansardkorrue. Vastavalt sel

lele on ka katus murdkelpkc;..tus, kus all?}le lai prof'ileeringuga 

puitkarniis säilun · d katuse murrujoonel. Katuse mõlemil 

osal nii • 1 kui iilal on murdsar1ka13, mis annab talle lainj a 

kontuuri. Nii esi- kui ka otsa:fassaadis avanevad katllse alumi

ses pooles katuseakende väljaehitised, m.l.s on väga ilmeka ba

rokse kujunduse a. Aken on kõrge ja kchepooleg~, väikeste ruu

"'-·lldega, kokku. 2o ruutu.. Ak.na~va!:t on äärista1.ud voluudi.motiivi

ga pl~ ilis~e kujunäi ·ega äärislaududeg~. Akna kohal on lai 

· a ee.nd v, rikka p1-o ileeringuga rällstakarniis, mille kohal 

1 "nja äärer s gm~ntviil. Selleviilu arniis kordab rääste-

.k.- ·niisi lõiget. Ka:tt.1se etteks on laaat. u.tuse kohal asub mas

sii ne koi s .apiip kbrniiside0 • oone õbikor.~.usel on aknad 

fl~se ilme kaotanud. 

'"'a ega on mõisa .1: enhoone ehitatud b okkstiilis ning ilm

selt pärineb ve 1 rviii suj. II poole keskelt • 

.Kõr alhooneii!_ ei ole säilunud palju., eriti ulC:J.tu.slikult on see

juures re ons r eeritud lautu, mis moodustasid pikliku. nelinurk

sa hoone epl 'i lah ise sisehoovia esimese, pikema hoone 

( all?) a. rjeldamist v~äriv on veel: 

Valitsojamuja (?) on Uhekordne krohvitud kiviboone, mis kaetud 

-kivikattega poolkelpkatuse • KaLus om· b murdsarika ning laia 

astmwli e rääsuakarniisi, kus kasutaud k jõlllis hammaslõi-

I '-" get. Ka.rniis kulgeb külgf s saadidel ja o tsa.f esaadi poelviilu 
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kelbakolmnu.J:' l.i a11. oolvi1.lu kü.l.gedel ka us on seinaga samal 

joonel. a on hoonel kits d. utua~ keskel on algne, massiiv 

ne proxil.eeringuga karniisidega koratnapiip. Hoone võib pärine

da XIX saj. II veer dist • 

.-..,;;;.;...."_ on Tõrd .... e ~ ... i 3nu.r, p ik.ne e oone ee !;J ning omab regu-

laru:se laben uso s~ii~unud lemen ··e. Pe · onele u dub läbi 

P.ril~se ku unduse~a pargipuistu irge allee-neatec, mis enne 

hoonet kujundab ovaaJ.se ringtee. Väl.j al .. hoo .e eo:;, oli lõigatud 

r1.sti jru.gteedega. ahetult hoone ees kQlgeb ärnade rida, mis 

eraldab peahoone pargiat. Taoline pärnad.e ... i' a kulge'b ka pea

hoone taga, mis eraldab selle ning pargi oj al. e pai.su.t atu.d ava-

ud veehoidl st (pole endisel kujuJ. säilunud). ~ivälj aku akt

sen eerijateks on 3 ritta aseta u.d tamme. Pargl. peateest vasa

kule jääv pind on täidetud erl.lise k ju.ndu.aeta vabalt istutatud 

puudega, paremal.e jääv pind on aga kujund tud .mi e regulaarse 

kujundiga. Siin on pügat elu.~uudest hekki ega poolringikuju

line kujund, lml.s hek aur te k su. t u.u eri.nav · kõrgus e ja kuju

g p ge.misvJ.isc . ahel pool nim~t u.d kujw:di ~ u.lgevad kU.lge-

1 opeltpuies ·eed . S· ...... pargipoole aante -kiä:rscs osas on 

e.ga vüljuku keskel pärna.d... ring, k s lähtu c.d kfrtena piiga

tl:.!V9 p t:n!: e t 8 allee • • e; lõp Vt;;lä. kõi, p giväljaku.l, 

kuhu kujun on aseta u. , a c.n ü..mbri tse & paz· iga s otud vaid 

diagonuaJ.te ga esiväljakult. .aanteel ort tamme llee. Parki võib 

lu eda hiJ.ise päri ;..olug reg laar· s ks a:r·giks, .mis tõenäoliselt 

raj atu.d varsc;eroa, samuti re laarse paroi b asil. ?argi seisund 

on .... ahuld a • 

isa ju~de kuulub mõis SQdamest ca o,? km asuv Rasina 

a il irik, mi'"' sakraal bitektuuri obj e ina käesolevas ülevaa

tes ei leia ~~sitlemis · . 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1964.a. 
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