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12. AVANDUSE mõis (Awandus). Rüütlimõis. 

Simuna ~n, Simuna sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on väga suur ja liigendatud kivihoone, mille põhikor

pus on pikk, ühekordne ahitus, keskosas ehitatud kahekordseks. 

Kahekordne osa on võrdlemisi lai. Ta on kaetud väga lameda 

kelpkatusega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja sügavalt 

profileeritud räästakarniis. Sellest madalamal lai, profilee

ritud vahevöö. Ka korruste vahel on lai, eenduv, ja kitsa pro

iileeritud karniisiga täiendatud vahevöö. äokkel on eraldatud 

kitsa simsiga. Seinapinnad on esi- ja tagafassaadides rustee

ritud mõlemil korrusel. 

Kahele poole kahekordset keskosa ulatuvad pikad hoonetii

vad, mis ühekordsed, parempoolne on lühem, kuid esifassaadis 

ehitatud kõrgemaks, vasakpoolsel küljel pikem •• Ka nende seina

pinnad on kogu ulatuses rusteeritud. Kõrge pkekk-kattega katu

se all on lai, eenduv ja kitsa profileeritud karniisiga kaunis 

tatud ~äästakarniis, mis ületab kahekordse osa seinapinna vahe 

vööna. Esifassaadis on parempoolsel tiival räästakarniis kõr

gemate ruumide tõttu ka tõstetud kõrgemale. Siin on kolm, üht

laste vahede ga paiguta tud suurt ja kõrget aken t, kaetud kõrge 

kae.rega ja .kaks kaar kaunistatud lukukiviga. Aknaraamid on 

jaotatud vahesambaga kaheks pooleks, omavad ülal suure sõõrj a 

raami ja kaks kõrget kaart selle all. Teised alakorruse aknad 

nii esi- kui tagafassaadis on harilikud, kõrbed ja kaasajal 

moonutatud aknaraamidega. Esifassaadis on nad paigutatud üht

laste vahedega, tagaküljel korrapäratumalt. Kahekordse keskosa 

teisel korrusel on esifassaadis 3 aknapaari korrapäraste vahe

dega. Aknad on väga kitsad ja kõr ged, kaetud kõrge kaarega. 

Tagaküljel on aknad rl.i.hrnitatud -vasakul 4 ja paremal 2 akent, 

kuju kordab eelkirjeldatud esifassaadi aknaid. Katusel on nii 
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esi- kui tagafassaadis kahel pool keskosa väikesed segment

aknad lakapealse valgustam.iseks, kummalgi pool kaks. Soklis 

avanevad väikesed lamedad sokliaknad, on ka petikaknaid. 

Ehituse kahekordse keskosa ees on tugevalt eenduv ja 

ühekordne kivist eeskoda kõrgel soklil. See on kaetud viil-

katusega, millel esifassaadis karniisidega piiratud kolmnurk
viii, karniisid (ka räästakarniis) on laiad, eenduvad ja süga-: 
valt profileeritud, viilualune teistest mõnevõrra kitsam. 

Viiluväljas on ümaraken. Eeskoja igal kolmel küljel on 3 

suurt ja kõrget kaarakent kõrge kaarega, mis poolringi joonel 
läbi lõigatud piki seinu kulgeva profileeritud vahekarniisiga 

nii, et alla jääb ristkülikukujuline aken 24 ruuduga, üles 

segmentaken 12 ruuduga. Aknad on ümbritsetud profileeritud 

krohviääristega nagu ka viiluaken. Ka soklisimss on lihtsa 

profileeringuga. Esifassaadi keskmine ava on ukseks, segment-

aken tema kohal valgmikuks. Uks on kahe poolega, kõrge pool 

jaotatud 4 tahvliks, mille keskel suur kvaaderlõikega plokk. 
Kogu eeskoja laiuselt laskub kivitrepp, mille ääriste nurka

del olid algselt suured vaasid. 

Hoone tagafassaadis kahekordse osa paremal äärel asus 

varem suur puitpalkon kõrgel soklil. Palkon oli külgedelt lah 
tine, kaetud kaheastmelise lameda viilkatusega väga laialt 

üleulatuvats räästastega, millel profileeritud karniis. Ka

tust kandsid saledad paariti asetatud puitsambad, nende vahel 

oli ballustraad. Säilunud on terrassina palkoni sekkel ning 
sellelt laskuv kitsam kõrge kivitrepp, mis ääristatud astmeli
se kivirinnatisega. Ruumid selles korpuses on anfilaadsed. 

Põhihoonele on paremal otsafassaadi nurgal esifassaadis 
liidetud kergelt eenduv kahekordne ruudukujulise põhiplaaniga 

ga 
tiibehitus, mis põhihoone kahekordse keskosa sama kõrge, omab 

samalaaise väga lameda kelpkatuse, samades vormides räästakar-
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niisi ja vöö selle all. Samuti on tema mõlema korruse seina

pinnad rusteeritud. Korrustevahelina vahe~öö on profileeritud 

ja kitsas, samasugune karniis kulgeb ka teise korruse akende 

all. Soklil on aga lai ja profileeritud karniis. Ehituse põhi

korruseks on alumine. Ta omab esifassaadis kaks kõrget akent, 

asetatud paaris, piiratud ja eraldatud eenduval t aknalaualt 

tõusvate pilastritega, mis toetavad kolmnurkirontooni laia 

peakarniisiga tema all. Frontooni karniis on profileeritud. 

Soklis on nende akende all paarisaknakesed, kaetud lameda 

kaarega. 1eisel korrusel on kolm kitsast, ühepooleet ja kõrge 

kaarega kaetud akent, mille vorm kordab põhikorpuse teise kor

ruse aknaid. Nad on asetatud kitsaste võrdsete vaaedega kolme 

aknalise grupina. 

Hoone tagaküljel on eelkirjeldatud tiiva nurgal seinast 

tugevalt eenduv 8-tahuline kahekorruseline torn. See on kae

tud lameda, kaheksakelbalise katusega, millel lai, eenduv ja 

sügavalt profileeritud räästakarniis, kitsas vahevöö sellest 

madalamal. Soklikarniis on lai ja profileeri tud, samuti on 

lai, eenduv ja s~gava profileeringuga korrustevahelina karniis 

Alumise korruse seinad on rusteeritud, teisel korrusel on rus

teeritud ülemine pool seinte pinnast, eraldatud kitsa vahekar

niisiga. Alumise korruse aknad on kitsad kuid kõrged, kaetud 

kõre;e kaarega ja omavad karniisiga aknalaua • .Aknaid on kahes 

tahus, teistes~ on petikaknad. Teisel korrusel on ümaraknad, 

üle tahu asendatud sõõrpe tikuga. 

Eelkirjeldatud kahe tornilaadse ehituse vahelt pöördub 

hoone parempoolselt otsafassaadilt pargi suunas ära kõrge, ka 

kuid ühekordne tiibhoone nüri nurga all (ca 135°). See on kae

tud lameda viilkatusega, millel väga kitsas, lihtne räästakar

niis. Ehitus meenutab galeriid, mille suurte akendega fassaad 

pööratud parki. Esiväljakule pööratud fassaadis asuvad kõrgel 
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väikesed ristkülikukuj ulised aknad, par gifas~aadis on aga 5 

suurt ja kõrge kaaxega kaetud akent, eraldatud pilastri8ega, 

mis kannavad laia, eenduvat ja sügavalt profileeritud vahekar

niisi (6 pilastrit). Karniisist kõrgemal kuni räästani on 

pilastrid pikendatud lamedate liseenidega. Pilastrid toetuva.d 

laiale ja profileeritud soklisimsile, mille all väikesed ak 

sokliaknad, kaetud lameda kaarega. Galeriiaknad on 16-ruuduli

sed. Ehituse lõpetab pargiküljel taas kaheksatahuline nurga

torn, mis kordab eelkirjeldatu~ mõõtmetea ja kujunduses. Alg

selt omasid tornid barokse te vormid ega madalaid kuppelkatuseid 

Galeriil on lameda kaarega tonnvõlv-lagi. 

Väikese kahekordse vaheehituse abil on hoone sellel tiivru 

jätkatud veel suure, kahekorruselise kivihoonega. See hoone on 

taas samal pikiteljel, millel põhihoone, kuid nurga all gale

rii tõttu tugeva tagaaiastega hoonekompleksi esifassaadi suh

tes. Ehitus on kaetud kõrge kelpkatusega (katteks plekk), mil

lel lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Siduval vahe

ehitusel on samuti kelpkatus, kuid lame, karniis kordab eel

kirjeldatu vorme. Korruste vahel on kitsas, lame vöö. Alakor

ruse aknad on kitsad, keskmise kõrgusega ja 6-ruudulised. Tei

ne korrus on peakorruseks, selle aknad on küll ka 6-ruudulised, 

kuid on kõrgemad alumistest • .Avad on piiraind krohviääristega, 

aknad paigutatud ühtlaste vahedega., kuid esineb palju petik

aknaid. Hoone parempoolsel otsafassaadil on keskel kitsas ja 

tugevalt eenduv kahekordne risaliitehitus, mis kaetud viilka

tusega . Tema vi ilu pind on kujundatud suur e segmen tpe tikuna, 

milles väike, ristkülikukujuline, 6-ruuduline viiluaken. Ka 

risaliitehituse korruste vahel on vahevöö. Hoone katusel on 

sümmeetriliselt asetatud kaks korstnapiipu. Ruumid on hoones 

anfilaad s ed. 

Ka põhikorpuse vasakpoolsel otsafassaadil on juurdeehituse 



- 5 -

na lühike, kahekordne pikendus, mis on põhikorpuse laiune 

(ei eendu), kuid tema korrused on madalamal, puudub kõrge sok

kel. Ehitust katab lame, laialt üleulatuvate räästastega viil
katus (katteks eterniit), mille hari ühtib põhikorpuse katuse

harjaga. Tema ühtl aste vahedega asetatud keskmise suurusega ak
nad on 6-ruudulised ja nad on piiratud krohviääristega. 

Seega on peahoone keeruka kujunemisega ehitustekompleks, 
kus vanimaks näib osutuvat kahekordne parempoolne tiibhoone, 

mis ehitatud klassitsistlikus stiilis, ilmselt veel XIX saj. 

alguses. XIX saj. I poolest võib pärineda ka vasakpoolne väike, 
kahekordne tiibhoone ning võimalik, et k~ põhikorpuse alumine 
korrus osaliselt. Põhihoone kahekordne keskosa ga neljatabulina 

nurgatorn on ilmselt XDX saj. II poole keskelt või IV veeran

d1st pärinevad historitsistlikus stiilis ehitused. Galerii ja 
8-tahulised tornid võivad pärineda juba XIX saj. lõpuveerand1st 
või viimasalt sajandivahetuselt, olles samuti historitsistlikus 

stiilis, kus kasutatud nii klassitsistlikke kui ka barokseid 

elemente. 

Hoonet kasutatakse administratiivruumidena, osalt ka korte 

ritena, ta on heas seisundis. 

~valhooneid on keskmisel hulgal, osa neist pargi äärtel, osa 

kaugemal maas tiku s hajali. Enamik on kaasaj aJ. ümber ehita tud. 
Teatav osa on peahoonega ühtses ansamblis. Olulisemad on: 

Laut-tall · moodustavad suure ehitusterühma, mis koondatud pikli
ku sisehoovi ümber. Domineerivad kaks paralleelset hoonet, 

nende vahel on esiküljel kõr ge müür väravaportaaJ.i ga. Põhihmo

ned on krohvitud paekiviehitused, millel ümberehitatud katused. 
Ühel on kelpkatuse all säilunud lihtne, eenduv laudkarniis. Moo

nutatud on ka ehituste aknad. Hoone külgfassaadis välisküljel 

on jälgitavad laiad liseenid, mille pind liigendatud kõr gete ja 
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kitsaste petiku.tega. Need ehitu.sed võivad pärineda XIX saj. 

keskelt. 

Lõhutud maakivist piirdemüür on krohvikatteta, temas on 

väike, kõrge kaarega kaetud jalgvärav ning su.u.r peavärav. See 
on ääristatu.d kõrgete, nelj atahu.liste, krohvi.mata p aeki visiun

masttega, mis neljatahu.lised ja kaetud laiade, astmelise pro
fiiliga talu.mivöödega, millelt tõuseb lameda kaarega avaga 

kol.mnu.rkviil. Selle sillu.ses on kitsas kaarfrontoon. Viilu.
räästad on samuti asemtlise profiiliga eendu.va karniisiga. 

Värav võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on keskmise suurusega, ~ ha. Ta omab peahoone ees väike
se esiväljaku., .millel ringteega piiratud keskosa. Selle äärele 

ulatus varem kaarj alt maantee, mis viidud eemale. Väljaku äär

tel stiilseid vabas paigutuses puuderühmi kontrasti printsii

bi!: vaher-lehis-kuusk. Vahetult hoone ees oli varem rühmiti 
suured hõbepaju.d. Leidub veel saart. Peahoone taga väga avar 

aed, kus leida fragmente regulaarse st ehisaiast elupuud e näol. 

Aia tagaküljel taas lihtsa kujundusega p argipu.is tu, kus saart, 
vahert, lehist. Ühel aiaküljel on ka allee. Park oli tugevalt 
kahjustatu.d, aed likvideeru.nu.d. Seda on viimastel aastatel 

osaliselt taastatud ja korrastatud. 

Põldudel on leida Simuna asula juures väike, graniidist 
tahu.tu.d mälestu.smärk-koonus kivikuubil, mis tähistab Fr.G. 

Struwe poolt 1849.a. teostatud meridiaani mõõdistamise baasi 

Simuna vahel. 

Asula juures on küllalt suur männik, mis kuulus parkmet
sana mõisaansambli juurde. Männik on loodusliku. päritoluga. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatu.d 196o, 1965. ja 

1968. a. 
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