J..

oisa n

2.

õisu liik:

:; • Aadress:

4.

i:

orna

mõis

peamõis
lJa.ndi raj., Poll.i k/n.

aldaj at kasutaja: Eesti

l

aav:Ujelu.se ja

~olli

aapa.randu.se

·atseo as.

5. l:a.i tse all.a Võetavad hooned:
a) ettepanekud:

peahoon , ait, ait-ku.ivati-kelder, moonakate majad,
park

'

b) põhj endu.sed:

Vaike, kuid hooneterohke ning hästi. säil.inu.d ansambel.
l'eahoone ·asetseb rl..ngi.kuju,lise mu.ruväJ..i
tagaservalla on ainul.aadne elapuudest tihe

mi tme:i.d liike, mis võimaldavad J.u.u.a

u. lääneserval.
11

ä.lj~

se1n". Elu.pu.id on

pü.gata.~aid

munaj aid vorme,

pü.ramiidseid ridu ja rohelist lau.saeina. EsiväLjaku eraJ.davEd
ümbritse ast maastikust ulatuslikud ning kõrged hekid. Ule heki
pai~tavad

:tooni J.oovad pärnad, valltrad ja nu.lud. Kul.issidena

pa gutatud haljastus jätab avstuks peahoont; esifassaadi.

Mõisamaja on väike,

tradilisioonil..l.ai~es

kivihoone. Ehitist katab kõrge

täiskelpkat~s,

proportsioonidee
esifassaadi ilmes-

tavai veidj kaarj a kujuga aknad. Peasissepääs ning viimase eea
olev lahtine varanda asub fassaadi keskosas .. Interjöörid on kujamdatud tagasihoidlikult, ainsa sitHlitU.ju.ndualiku. elemendina
väärib

tähelepan~

vestibüüli laes aouv mutullrosett.

Öelduga võib hoone deteerida

l~.

saj <Jndi teise poolde. Vara-

sem ehitustraditsioon (hoone mahuline lallendua, proportsioonid)
ahendub siin hilisemate ebituspõhimõtetega. Niisugune lS.sajandi

ehituslaadist tuleneva sporaadiline edasikandamine 19.saJandisse

••

on meie mõi aarhitektuuris kUll

~tud, Wiiski väh

valgustatud

;z.

- 2 -

.::.in· r!lu.e kõ:rvaJ.hoonote:it

re .... stnb

õinasse sau

uva sissesõidu.-

+ae :.u::l'dc • .R:.:.t::Lri:JtJlt;a uid::ld ja r'loon.!:!katcm. jod on lihtsad poolkelpkatusega kaetud coalriviboo·:l.ed. L= skuv-...l mäorl..ll.nakta moodus-

tav ::.r:l n 1.1d s. ga 11..-:.u.J..:'.t

:.rv~

Uh tl as el t kn j und a tu d n.."l oambl1.

U:.dilroc nimetatud hoonotest on 'fmõis· är '"'ne" ~ puuduvad
pUk1.1 h\iirivarl ümber- ja jut.U:'deehitused. Eoo.ucd on hooldatud

nin e

h1; •• ~ ~orr aa.

nin-

a~s~moli põhicl~ccnt:uc sobiv~t

t1sele lw.i tez·vi1tule O!:üe..:.ne atoo

koosmcju.st tulenev mäles-

f~ii.r.

e) fotod:
1. J!eab.con..;.. i;:;:.sde esifa...:sa:!dile.

2.

Mot~list

3.

Aicluhoon~.

rosett

1~st1bü~li lae~.

Kooate.j ad:
.CRPI peaspet.sialiot
mõiaaarhi t .ltt\ltlri al. al
VAMKl

juht..~.v

inspektor

J. aiste

x.Tilk

3

