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12. AVANDUSE mõis (Awandus) . Rüütlimõi s.
Simuna ~n, Simuna sovhoos (Simuna kihelkond ).

Peahoone on väga suur ja liigendatu d kivihoone , mille põhikorpus on pikk, ühekordne ahitus, keskosas ehitatud kahekords eks.
Kahekordn e osa on võrdlemis i lai. Ta on kaetud väga lameda
kelpkatus ega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja sügavalt
profileer itud räästakar niis. Sellest madalamal lai, profileeritud vahevöö. Ka korruste vahel on lai, eenduv, ja kitsa proiileeritud karniisig a täiendatud vahevöö. äokkel on eraldatud
kitsa simsiga. Seinapinn ad on esi- ja tagafassa adides rusteeritud mõlemil korrusel.
Kahele poole kahekords et keskosa ulatuvad pikad hoonetiivad, mis ühekordse d, parempool ne on lühem, kuid esifassaa dis
ehitatud kõrgemaks , vasakpool sel küljel pikem •• Ka nende seinapinnad on kogu ulatuses rusteeritu d. Kõrge pkekk-kat tega katuse all on lai, eenduv ja kitsa profileer itud karniisig a kaunis
tatud

~äästakarniis,

mis ületab kahekords e osa seinapinn a vahe

vööna. Esifassaa dis on parempoo lsel tiival räästakar niis kõrgemate ruumide tõttu ka tõstetud kõrgemale . Siin on kolm, ühtlaste vahede ga paiguta tud suurt ja kõrget aken t, kaetud kõrge
kae.rega ja .kaks kaar kaunistatu d lukukivi ga. Aknaraami d on
jaotatud vahesamba ga kaheks pooleks, omavad ülal suure sõõrj a
raami ja kaks kõrget kaart selle all. Teised alakorruse aknad
nii esi- kui tagafassa adis on harilikud , kõrbed ja kaasajal
moonutatu d aknaraami dega. Esifassaa dis on nad paigutatu d ühtlaste vahedega, tagakülje l korrapära tumalt. Kahekords e keskosa
teisel korrusel on esifassaa dis 3 aknapaari korrapära ste vahedega. Aknad on väga kitsad ja kõr ged, kaetud kõrge kaarega.
Tagakülje l on aknad rl.i.hrnitatu d -vasakul 4 ja paremal 2 akent,
f

-

kuju kordab eelkirjeld atud esifassaa di aknaid. Katusel on nii
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esi- kui tagafa ssaadi s kahel pool keskos a väikese d segmen taknad lakape alse valgust am.isek s, kummal gi pool kaks. Soklis
avanev ad väikese d lameda d sokliak nad, on ka petika knaid.
Ehitus e kaheko rdse keskos a ees on tugeva lt eenduv ja
ühekor dne kivist eeskod a kõrgel soklil . See on kaetud viilkatuse ga, millel esifass aadis karniis idega piiratu d kolmnu rkviii, karnii sid (ka räästa karnii s) on laiad, eenduv ad ja süga-:
valt profil eeritu d, viilual une teiste st mõnevõ rra kitsam .
Viiluv äljas on ümarak en. Eeskoj a igal kolmel küljel on 3
suurt ja kõrget kaarak ent kõrge kaareg a, mis poolri ngi joonel
läbi lõigatu d piki seinu kulgev a profile eritud vaheka rniisig a
nii, et alla jääb ristkül ikukuj uline aken 24 ruudug a, üles
segmen taken 12 ruudug a. Aknad on ümbrit setud profile eritud
krohvi ääriste ga nagu ka viiluak en. Ka soklisi mss on lihtsa
profile eringu ga. Esifas saadi keskmi ne ava on ukseks , segmen taken tema kohal valgmi kuks. Uks on kahe pooleg a, kõrge pool
jaotatu d 4 tahvlik s, mille keskel suur kvaade rlõikeg a plokk.
Kogu eeskoj a laiuse lt laskub kivitre pp, mille äärist e nurka-

del olid algsel t suured vaasid .
Hoone tagafa ssaadi s kaheko rdse osa parema l äärel asus
varem suur puitpa lkon kõrgel soklil . Palkon oli külged elt lah
tine, kaetud kaheas tmelise lameda viilkat usega väga laialt
üleula tuvats räästa stega, millel profile eritud karnii s. Katust kandsi d saledad paarit i asetatu d puitsam bad, nende vahel
oli ballus traad. Säilunu d on terrass ina palkon i sekkel ning
sellel t laskuv kitsam kõrge kivitre pp, mis äärista tud astmel ise kivirin natise ga. Ruumid selles korpus es on anfilaa dsed.
Põhiho onele on parema l otsafa ssaadi nurgal esifass aadis
liidetu d kergel t eenduv kaheko rdne ruuduk ujulise põhipl aaniga
ga
tiibeh itus, mis põhiho one kaheko rdse keskos a sama kõrge, omab
samala aise väga lameda kelpka tuse, samade s vormid es räästa kar-
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niisi ja vöö selle all. Samuti on tema mõlema korruse seinapinnad rusteer itud. Korrust evahelin a vahe~öö on profilee ritud
ja kitsas, samasugu ne karniis kulgeb ka teise korruse akende
all. Soklil on aga lai ja profilee ritud karniis . Ehituse põhikorrusek s on alumine . Ta omab esifassa adis kaks kõrget akent,
asetatud paaris, piiratud ja eraldatu d eenduva l t aknalau alt
tõusvate pilastri tega, mis toetavad kolmnur kirontoo ni laia
peakarn iisiga tema all. Frontoo ni karniis on profilee ritud.
Soklis on nende akende all paarisak nakesed , kaetud lameda
kaarega . 1 eisel korruse l on kolm kitsast , ühepool eet ja kõrge
kaarega kaetud akent, mille vorm kordab põhikorp use teise korruse aknaid. Nad on asetatud kitsaste võrdsete vaaedeg a kolme
aknalise grupina .
Hoone tagakül jel on eelkirje ldatud tiiva nurgal seinast
tugeval t eenduv 8-tahul ine kahekor ruseline torn. See on kaetud lameda, kaheksa kelbalis e katuseg a, millel lai, eenduv ja
sügaval t profilee ritud räästak arniis, kitsas vahevöö sellest
madalam al. Soklika rniis on lai ja profile eri tud, samuti on
lai, eenduv ja s~gava profilee ringuga korruste vahelin a karniis
Alumise korruse seinad on rusteer itud, teisel korruse l on rusteeritud ülemine pool seinte pinnast , eraldatu d kitsa vahekar niisiga . Alumise korruse aknad on kitsad kuid kõrged, kaetud
kõre;e kaarega ja omavad karniis iga aknalau a • .Aknaid on kahes
tahus, teistes~ on petikakn ad. Teisel korruse l on ümarakn ad,
üle tahu asendatu d sõõrpe tikuga.
Eelkirje ldatud kahe tornilaa dse ehituse vahelt pöördub
hoone parempo olselt otsafas saadilt pargi suunas ära kõrge, ka
kuid ühekord ne tiibhoon e nüri nurga all (ca 135°). See on kaetud lameda viilkatu sega, millel väga kitsas, lihtne räästak arniis. Ehitus meenutab galeriid , mille suurte akendeg a fassaad

t

pööratud parki. Esivälja kule pööratud fassaad is 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 vahekarniisi (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-ruudulised. Ehituse lõpetab pargiküljel taas kaheksatahuline nurgatorn, 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 galerii tõttu tugeva tagaaiastega hoonekompleksi esifassaadi suhtes. Ehitus on kaetud kõrge kelpkatusega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Siduval vaheehitusel on samuti kelpkatus, kuid lame, karniis kordab eelkirjeldatu vorme. Korruste vahel on kitsas, lame vöö. Alakorruse aknad on kitsad, keskmise kõrgusega ja 6-ruudulised. Teine 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 petikaknaid. Hoone parempoolsel otsafassaadil on keskel kitsas ja
tu gevalt 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
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na lühike , kaheko rdne pikend us, mis on põhiko rpuse laiune
(ei eendu) , kuid tema korruse d on madala mal, puudub kõrge sokkel. Ehitus t katab lame, laialt üleula tuvate räästa stega viilkatus (kattek s eterni it), mille hari ühtib põhiko rpuse katuse harjag a. Tema ühtl aste vahede ga asetatu d keskmi se suurus ega aknad on 6-ruud ulised ja nad on piiratu d krohvi ääriste ga.
Seega on peahoo ne keeruk a kujune misega ehitust ekomp leks,
kus vanima ks näib osutuv at kaheko rdne paremp oolne tiibhoo ne,
mis ehitatu d klassi tsistli kus stiilis , ilmsel t veel XIX saj.
alguse s. XIX saj. I pooles t võib pärine da ka vasakp oolne väike,
kaheko rdne tiibhoo ne ning võimal ik, et k~ põhiko rpuse alumine
korrus osalis elt. Põhiho one kaheko rdne keskos a ga neljata bulina
nurgat orn on ilmsel t XDX saj. II poole keskel t või IV veeran d1st pärinev ad histor itsistl ikus stiilis ehituse d. Galeri i ja
8-tahu lised tornid võivad pärine da juba XIX saj. lõpuve erand1 st
või viimas alt sajand ivahet uselt, olles samuti histor itsistl ikus
stiilis , kus kasuta tud nii klassi tsistli kke kui ka baroks eid
elemen te.
Hoonet kasuta takse admini stratiiv ruumid ena, osalt ka korte
ritena , ta on heas seisun dis.
~valhooneid

on keskmi sel hulgal , osa neist pargi äärtel , osa

kaugem al maas tiku s hajali . Enamik on kaasaj aJ. ümber ehita tud.
Teatav osa on peahoo nega ühtses ansamb lis. Olulise mad on:
Laut-t all · moodus tavad suure ehitust erühma , mis koonda tud pikliku siseho ovi ümber. Domine erivad kaks parall eelset hoonet ,
nende vahel on esikül jel kõr ge müür värava portaaJ .i ga. Põhihm oned on krohvi tud paekiv iehitus ed, millel ümbere hitatud katuse d.
Ühel on kelpka tuse all säilunu d lihtne , eenduv laudka rniis. Moonutatu d on ka ehitus te aknad. Hoone külgfa ssaadi s välisk üljel
on jäl git avad laiad liseen id, mille pind liigend atud kõr gete ja

- 6 kitsas te petiku. tega. Need ehitu.se d võivad pärine da XIX saj.
keskel t.
Lõhutu d maakiv ist piirdem üür on krohvi katteta , temas on
väike, kõrge kaareg a kaetud jalgvä rav ning su.u.r peavär av. See
on äärista tu.d kõrget e, nelj atahu.l iste, krohvi. mata p aeki visiunmastte ga, mis neljata hu.lise d ja kaetud laiade , astmel ise profiiliga talu.mi vöödeg a, millel t tõuseb lameda kaareg a avaga
kol.mn u.rkviil . Selle sillu.s es on kitsas kaarfro ntoon. Viilu.räästad on samuti asemtl ise profii liga eendu.v a karnii siga.
Värav võib pärine da XIX saj. lõpust .
Park on keskmi se suurus ega,

~

ha. Ta omab peahoo ne ees väike-

se esivälj aku., .millel ringte ega piiratu d keskos a. Selle äärele
ulatus varem kaarj alt maante e, mis viidud eemale . Väljak u äärtel stiilse id vabas paigut uses puuderü hmi kontra sti prints iibi!: vaher- lehis-k uusk. Vahetu lt hoone ees oli varem rühmit i
suured hõbepa ju.d. Leidub veel saart. Peahoo ne taga väga avar
aed, kus leida fragme nte regula arse st ehisai ast elupuud e näol.
Aia tagakü ljel taas lihtsa kujund usega p argipu. is tu, kus saart,
vahert , lehist . Ühel aiakül jel on ka allee. Park oli tugeva lt
kahjus tatu.d, aed likvide eru.nu. d. Seda on viimas tel aastat el
osalis elt taastat ud ja korras tatud.
Põldud el on leida Simuna asula juures väike, granii dist
tahu.tu.d mälestu .smärk- koonus kiviku ubil, mis tähista b Fr.G.
Struwe poolt 1849.a . teostat ud meridi aani mõõdis tamise baasi
Simuna vahel.
Asula juures on küllal t suur männik , mis kuulus parkme tsana mõisaa nsambl i juurde . Männik on loodus liku. pärito luga.
Külast atud viimat i 197o.a ., pildist atu.d 196o, 1965. ja
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