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140. VOHNJA ~ ( Fonal). Rüü tlimõis. 

Kaerina k/n, L ... Pärna nim. kolhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone pealeehitusega hoone kesk

osas ning madala soklikorrusega. Lakatuba on ka hoone otstel 

ning esifassaadis. Ehitust katab poolkelpkatus, katteks plekk, 

omab laia profileeri tud ja eenduva räästa ja viilukarniisi, mil

lest madalamal astmelise profiiliga vahevöö. Pealeehi tu sel on 

mõlemis fassaadis viilkatus, mille kolmnurkviii omab hoone rääs 

takarniisist kitsama profileeritud ja eenduva viilu- ja räästa

karniisi, ka sellest madalamal on kitsas profileeri tud vahevöö. 

Hoone esifassaad on liigendatud külgrisaliitidega, millel 

karniisi kohal attika. Viimane on krohviäärisega ja lamedate 

nelinurksete petikutega. Fassaadi keskel on aga kitsalt eenduv 

sammasportikus, mille kitsa ja eenduva profileeri tud karniisiga 

katus on rõduks 3 aknavahe laiusele pealeehitusele, selle kesk

mine aken on uks-aknana. Partikuse ühtlaste vahedega asetatud 4 
doskaana orderi samroast on hästi proportsioneeritud. Partikusesi 

vasemal on eenduv lai terrass, muhu avaneb peauks, tema eest 

laskub terrassi lõikuv lai tabutud astmetega trepp. Terrass on 

krohvikatteta, lõhutud maakivid est. Pealeehitus on kujundatud 

laiade nurgaliseenidega ja liseenidega akende va.V:lel. Kahel pool 

pealeehitust on väljaehitistena üks suur katuseaken kummalgi 

poolel. Väljaehitus on puidust, kaetud viilkatusega, mille kolm

nurkviii omab laia, sügavalt profileeritud ja eenduva puitkarnii 

si. 

Hoone tagafassaadil on analoogiline lahendus, siin vaid 

kes1crisaliidi partikust asendab lai pui tveranda, külgrisalii ti

del on attika asemel kolmnurkviilud, mille karniis kordab peale

ehituse viilu vorme. Veranda on külgedelt kaetud suurte akendegc 

esiserval avatud lamedat ühepoolse kaldega katust toetavad 6 sa-
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ledat puitsammast, millel tugikäppade asemel azuursed puitehis-

pi tsid. Sama piirab ka räästast. Veranda on varisemas. Verandal 

laskub väga lai trepp aeda, piiratud madala, astmelise äärisef,a, 

mis lõpeb neljatahuliste krohvitud telliskivitulpadega, nende 

pinn ad on petiku te ga, algselt olid postid el vaas id. 

Hoone aknad on kits ad j a kõrged, 6-ruudulised, pealeehi tu

se aknad on vaid vähe madal am ad. Külgri s al ii tid el on esifassaa-

dis aknad asetatud suurde nelinurksesse taandatud petikusse, 

keskel on kahepoolega, temaga liidetud külgedel aga kitsad ühe

poolega aknad, nende vahel on lihtsad liseenid. Vasakpoolses 

külgrisaliidis asus varem peauks, mille ees kõrge sokliga ter

rass ja kits as trepp. Hiljem on peauks viidud sama tiiva keske-

le, samuti on avatud partikuse all asuvast kolmest aknast kesk

mine aken-uksena. Need kolm partikusealust akent omavad seejuu

res kõrgeid kaari. Uus peauks on histori tsistlikud stiilis tah

veldisega, kus esinevad profileeritud liistudega piiratud väl

jad, nurkadel rosetid, keskmisel ki tsal väljal on kvaaderlõike

lised plokid, keskosas on ka lai, profileeritud vahekarniis, 

toetatud nurkadel voluudikujuliste konsoolidega, mis lisaks kau~ 

nistatud kvaaderlõikeliste plokkidega. Seega on tegemist renes

sanslaadis kujundusega. 

Pealisehi tuse kolmnurkviiius on suur segmentaken. Samasugu

sed segmentaknad on kõikides kolmnurkviiludes ka hoone tagafas

saadis. Esifassaadi katuseaknad on suured, 12-ruudulised, taga

fassaadis on samadel kohtadel väikesed segmentaknakesed. Taga

küljel külgrisaliitide keskmist, kahepoolega akent raamivad kül

gedel sügavad kaarnisid. 

Algselt omas hoone ka väikese ja kitsa juurdeehituse hoone 

paremal tiival, mis oli küll madalam põhihoonest, kuid omas te

male analoogilise kujunduse. 

Põhihoone ruumid on anfilaadsed, katusel on võrdsete vahe-
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d ega 4 korstent, .millel si.mss ja profileeri tud otsakarniis. 

Seega on hoone küpse klassitsistliku stiili ehitus, ilmsel 

XIX saj. II poolest, .mida täiendatud XIX saj. lõpul historit

s1.stlikus stiilis rajati stega (uks, verand a jne.). Hoonet kasu

tatakse .majandi keskuseja ja klubina, ta on remondis, valminud 

osa on väga heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju alles, kuigi neid oli arvukalt. Asu

vad pargi äärtel, kusjuures .mõnede fassaadid on avatud tiikide

le peahoone ümber. Olulisemad on: 

Ait on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud suhteliselt lame 

da poolkelpkatusega, katteks laast. Viilu- ja räästakarniis on 

lai, profileeritud ja eenduv, samasugune on peolviilu all. Hoo

ne esifassaadi keskosa on taandatud sügavaks ulualuseks, .mille 

karniisi kannavad kaks pool- ja k'aks d oskaana orderi ü.marsam

.mast. Kummalgi tiival on kolm ava, keskmine uks, äärtel kitsad 

ja 6-ruudulised aknad. Hoonet iseloomustavad head proportsioo

nid. Ta on teostatud klassitsistlikus stiilis ning võib pärined 

peahoonega samast ehitusperioodist. 

Aida vasakul tiival on kõrge .müür, .mis omab kõrge värava. 

Selles kõrge kaarega ava. Väravat katab kolmnurkviil, mille tip 

on ära lõigatud. Viilul on kitsas profileeritud räästakarniis. 

Aida taha jääb väikese majandushoovi juurde abihoonete grupp. 

Valitsejamaja on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, mille 

keskosa on kahekorruseline. Müürid on krohvimata, klombi tud ma 

kiviplokkidest kvaliteetse müüritehnikaga. Nurgad ja avade kül

jed on laotud tellistega, seotud müüriga hambuvate plokkidena. 

Hoonet katab viilkatus laialt üleulatuvats räästastega, .millel 

sarikajalad kujundatud, viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud. Seejuures kahekordse hooneosa katus on risti hoone piki 
teljele. Viilus on väike ümaraken, .mille tellisääris eenduv. 
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Avad on kaetud kõrge kaarega, silluste kohal on kaarfrontoon, 

mille alanurgad murtud. Aknaraamistik on kaasajal muudetud. 

Teise korruse 2 akent on alakorruse omadest väiksemad. Viilus on 

Qillarakna all väike teravkaareline petik. Hoone pärineb 19o4.a. 

(dateeritud raidkiviga) ning on historitsistlikus stiilis. 

Viinavabrik on suur kahekordne krohvitud kiviehitus, mis kaetud 

üleulatuvate räästasteba viilkatusega, katteks eterniit. Aknad 

on väikesed, 6-ruudulised (algsed) ja asetatud ühtlaste vahedega 

Masinasaali 2 akent on väga kõrged, ulatuvad läbi kahe korruse 

ning kaetud kõrge kaarega. hoone juurde kuuluvad väikesed abi

ehi tu s ed. Ehitus ise võib pärineda XIX saj. ±V veerandist. 

Park on väga suur, 10,8 ha. Tema põhikujundiks on allikjärv, mis 

paisutatud viina111ab.i!mu kohal. Järve suurem osa jääb peahoone 

ette, hoone ise on saarel, tema otstel on kanalid, mis ühenda

vad peahoone taga asuva tiigiga. Tiikide äärtel ja kanali te kal

lastel on tiheda istutusviisiga metsapargi ilmeline puistu, mis 

isoleerib pe~oone koos saarega ümbrusest. Vaid viinavabrik ava

neb peahoone vastas tiigil. Hoone ise on esiküljel ~le kitsa 

tee ja avatud mururibaga tiigile. Tag~cüljel on suur avatud vä

li, mis liigendatud tiigi kallastel, eelkõige aga hoone otstel 

suurte vabalt paiknevate puuderühmadega ( põhilistl pärn ja va

her). Hoone seinte äär ed on varjatud madala te dekoratii vpõõsas

te ridadega. Parkmetsas on peale vahtra saart, j alakat, hõbepa

ju. Pargi seisund on hea, perifeerne osa, eriti pargimets on 

võsastunud ja risustatud. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1965.a. 
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Vohnja mõis. 
Peahoone esikülg. 

Vohnja mõis. Ait. 


