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HaaPsalu r a j o o n. 

Aluseks võt~es A. liiehteri väljaannet 11BaJ. tische Ver-
., 

kehr- und Mressbücher", Band 3. Estland (Riga 1913) asus 
~ 

HaaPsalu rajooni tänaPäevastea .Piirides 108 mõisa, neist 

70 rüütlimõisa (.Ritter~t), 15.kõrvalmõ1sa (Beigut), 11 

Poolmõisa (Landstelle), 10 kirikumõisa ( Pastorat) ja 2 kroo

numõisa (Kronsgut). Peale eelloetletute Paiknea HaaPsalu 

rajooni Piirides veel 14 karjamõisa (Hoflage), millised 

aga käesolevas ülevaates ei leia käsitlemist. 

Ulevaates kirjeldatakse kokku 104 mõisa, käsitlemata 

jääb 6 mõisa, neist 4 mõisa on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei vaja käesolevas 

töös kir~eldamist, 2 mõisa asub riigi maafondi maadel. 

Kirjelduses on antud mõisa kohal asuva asunduse täna

Päeval kasutatav nimi, kantsulgudes mõisanimi A.Richteri 

aadressraamatus või XX saj. algusest Pärinevatel kaartidel 

kasu ta tud nimi. Järgnevalt esitatakse sulgudes mõisa saksa

keelne nimi. Samuti tuuakse ära mõisa asukoht kaasaegse 

administratiivse jaotuse ja Põhimaakasutaja järgi, sulgudes 

aga as~oht kihelkondade alusel. Iga mõisa kirjelduse lõPus 

tuuakse aasta, millal ülevaate koostaja viimati antud mõisa 

külastas ja Pildistas. 

Vaadeldud ja teadaolevatest 108 mõisa Peahoonest on 

säilunud või minimaalselt ümber ehitatud 48, säilunud vaid 

osaliselt või ulatuslikult rekonstrueeritud 3, hävinud on 

53 mõisa Peahoonet. 



Mõisata nimistu 

1. Asuküla 

2. Auaste 

3. AUgl_pPa 

4. Eh.tnja 

5. Enivere 

6. Haeska 

1. Hanila Pastoraat 

8. Hardu 

9. Jõesoo 

lo. Jõgisoo 

11. Kalju 

12. Karuse Pastoraat 

13. Kasari 

14. Keedika 

15. Ke:skküla 

16. Keskvere 

17. Kiideva 

18. Kiltsi 

19. Kirbla Paatorast 

2o. Kirimäe 

21. Kiska 

22. Kloostrimõisa 

23. Koluvere 

24. Kuie 

25. Kullamaa Pastoraat 

26. Suure-Kullamaa 

27. Väike-Kullamaa 

28. Kurevere 

29. Käbla 

3o. Kärbla 

31. Laiküla 

32. Lauguta 

33. LaulePa 

34. Lautna 

35. Leedikü.la 

36. Libwna 

37. Lihula Pastoraat 

38. Lihula 

39. Liivi 

4o. Suure-Lähtru 

41. Väike-Läh"tru 

42. Lääne-NigQla Pastoraat 

43. Maalae 

44. Martna Pastoraat 

45. Massu 

46. Matsalu 

47. Mõisaküla 

48. Mäemõisa 

49. Naukama 

5o. Nehatu 

51. Niibi 

52. Niinja 

53. Noarootsi Pastoraat 

54. Nõmmkü.la 
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55. Nõva 85. SiPa 

56. Ohtla 86. Su tle Pa 

57. Oru 87. suuremõisa 

58. Paat su 88. Söderby 

59. PaJ.ivere 89. Sündeva 

6o. PasslePa 9o. Taebla 

61. Parila 91. Tagavere 

62. Penijõe 92. Tahu 

63. Piirsalu 93. Tam.ma 

64. Pivarootsi 94. TtaU.di 

65. Putkaste 95. Ubasalll 

66. Päri 96. Ungru 

67. Piirkai 97. Uuemõisa 

68. Rannamõisa 98. Uu.gla 

69. Ridala Pastoraat 99. Vailma 

7o. Rigu1di 100. Vanamõisa 

71. Rooana 101. Vatla 

72. Suure-Rõude 102. Vidruka 

73. Väike-Rõuda 103. V ana-V ir tsu 

74. Räägu 104. Uue-Virtsu 

75. Saaremõisa 105. Voose 

76. Saardo 106. Vormsi Pastoraat 

77. saaatna 107. Võnnu 

78. Salajõe 108. Võõ1a 

79. Saunja 

So. Sau. s e 

81. Seira 

82. Selj aktila 

83. Silla-Möldri 

84. SinalePa 
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1. ASUKüLA mõis (Assoküll). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, "Külvaja" kolhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone hävinud Pea jäljetult. Oli ilmselt väike ehitus. 

Kõrvalhooned valdavalt hävinu.d, säilunud üksikud u.latuslikul 
-

rekonstru.eeritud ehitu.sed, millest olulisemad on: 

Ait (?) on väike, krohvi tud Paekiviehi tu. s, mis kaetud hili

sema viilkatu.sega. Algne ehitus võib Pärineda XIX saj. II 

Poolest. 

Kuivati on eelmisega samaealine ja samalaadne rekonstrueeri-
-. 

tud ehitus. 

Lau t on Pikk krohvi tu.d Paekivihoone, mis kaetud kaasaegse 

viilkatusega. Hoonet on kaasajal ulatusliku.lt rekonstrueeri

tud, ku.id ta võib Pärineda algselt nx saj. II Poole st. 

Park on väike ning eriliselt kujundamata VabaPlaneeringuga 

ja harva istu. tusviisiga lehtPu.u.Pu.istuga Park. Omab väikese 

esiväljaku, mis .Pu.u.deta. Need raamivad väljaku.t ja Paiknevad 

ka majandushoonete vahel. Park on hääbumaa ja halvas seisun

dis. 

Külastatud ja Pildistatu.d 197o. a. 



Asuküla mõis. 

Ait ja tagaplaanil 
peaioone ase. 
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2. AUASTE/ .A.Uasti/ ~ (Weisenau). Rüütlimõis. 
- -

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on hävinad, oli väike ehitus, ilmselt Põhiosas Pae
kivist. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, neid oli väike arv ka varem. 

Hooned Paiknevad komPaktses rühmas. Olulisemad on: 

Laadad moodustasid algselt suletud külgedega ruudu, mis aga 

mõnevõrra hiljem rekonstrueeriti uuema Pika lauda lisamisega. 

Vanemad h~oned on krohvitud Paekiviehitused, mis kaetud kõr
ge kelPkatusega (katteks eterniit), millel üleulatuvad rääs

tad. Aknad Paiknevad ühtlaste vahedega ning on keskmise suu

rusega. HoonePlokk võib Pärineda XIX saj. I Poole lõPust või 
. . 

sajandi keskelt. Uus laut on maakiviehitus, lõhutud kividest, 

mille vahed laialt krobvitud. Hoonet katab üleulatuvate äär

tega viilkatus (katteks eterniit). Viilud on kaetud Pastlau

dadega. Hoone avad o~ raami tud Paekiviga, alalad on seejuures 
võrdlemisi suured. Hoone võib Pärineda XIX saj. lõPust. 

Ait on keskmise suurusega krohvitud Paekivihoone, mis kaetud 
kõrge ja üleulatuva te räästastega viilkat11sega (katteks eter

niit). Otsviilu.des, mis kaetud Püstlaudadega, on viimased sa
rikaPaarid koos Pennidega avatud, neid kandvate kansooltala

de otsad ku.jundusega. Hoone nurkadel on laiad nurgaPilastrid. 

Ehitust võib lugeda klassitsistlike motiividega historitsist

likus stiilis hooneks, ilmselt on ta lõPliku kuju omandanud 
XIX saj. lõPuveerandil. 

Park on väike, eriliselt kujundamata lihtne lehtPuu.Park, kus -
kujundasliku osa moodustab väike esiväljak ning seda Piira-
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vad tihedad Põõsarühmad. Valitseb saar ja jalakas. Park on 

tugevalt kahj~stat~d ja hääb~v. 

Külastatud ja Pildiatatud 1968.a. 



• 

• 

Auaste mõis. 
Laut, ait ? 



Il_ 

3. AUGLEPA mõis (Diniet). Rüütlimõis. 
. -

Linnamäe lr/n, V.I.Lenini nim.kolhoos (Noarootsi kihelkond) 

Peahoone on väike ühekordne Puitehitus, mis kaetud Pilliroo-
-

kattega viilkatusega, kitsad räästad alt kaetud laudadega. 

Hoone seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga. Hoone aknad Paikne

vad ebaühtlaste vahede ga, on keskmise suurusega ja kõrged, 

6-ruudu.lised. Omavad Profileeritud Piirdelaudu, mille nurka

del kvaaderlõikega Plokid. Hoone tagaküljel on 2 väikest 

lihtsat laudesikut kinniste seintega, kaetud ühePoolse kalde

ga katustega. Esikülje Paremal tiival on samuti väike esik, 

mis kaetud viilkatusega, Sellel servalaua all lihtne Puit

ehisPits. Kõik esikud an kaetud S-kivikattega. Hoone võib 

Pärineda nx saj. keskelt. Ta on kasutusel elamuna ja on ra

huldav as seisundis. 

Kõrvalhooned Paiknevad eeshoovil komPaktse rühmana. 

Ait on keskmise suurusega tahutud Palkidest ja Puhta nurgaga -
Puithoone, mis kaetud Pillirookattaga PoolkelPkatusega. Ak

nad Pea Puuduvad, üksikud on kaetud kisadega lattrauast tral

lidega, on lihtsad Plankuksed. Hoone võib Pärineda XIX saj. 

II .Poolest. 

Laut on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, millel osa -
katust varisena.d, osa säilunud algse viilkatusena (katteks 

e ternii t). Räästad on laialt üleulatuvad, viilud on Puidust. 

Aknad Paiknevad ühtlaste vahedega, nad on väikesed ning lame

dad. Hoone võib Pärineda XX saj. algusest või saj andivahetu

sel t. 

Küün on väike ümar.Palkideat ja ristnurgaga villitud Puithoo

ne, mis kaetud rookattaga viilkatu.sega. Viilud on kaetud 
.Pü.stlau.dadega. Ehitus Võib Pärineda llX saj. II Poolest. 
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Park on väike, aga tiheda istutusviisiga Puistu, mis läheb 

sujuvalt üle ~isniiduke. Esiväljakuks võib lugeda hoone ot

sal Paiknevat majanduehoovi. FUistu vabakujuline, eriliselt 

kujundamata, esineb laotud kiviaedu Piirdena. VaJ.itsevad va

her, saar. Pargis on taga~sas 2 nelinurkeet tiiki. Park met

sistub, kuna funktsioon Puudub. 

Külastatud ja Pildiatatud 1976. a. 



All gl epa mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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4. EHMJA mõis (Echmes). Räütlimõis. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud on müürid ja osa katust. Hoone 

on suur kahekorruseline Paekiviehitus, mis kellerdatud. Ehi

tust kattis kõrge laastukattega Poolkel.Pkatus, millel on 

lai eenduv ja sügavalt Profileeri tud viilu- ja räästakarniis, 

selle aJ.anargad on murtud. Põhikorruseks on esimene, kus ak

nad on kitsad ja kõrged, teise korruse ja samuti hoone otstel 

.Paiknevate lakatubade aknad Poolviiludes on väikesed ja ruu

dukujulised. Viiluaknaid äär1stavad väikesed ilmaraknad laka

Pealse valgustamiseks. Esi- ja tagafassaadis esineb akende 

teatavat rühmitamist: keskteljal on kolme aknaga rühm, äär

miaed aknad on eraldatud laiema vahega. PõhikorPuse vasakPool 

sel otsafassaadil on keskteljal kergelt eenduv akendeta kit

sas ehitusosa läbi kahe korruse. 

Hoone vasakul tiival liitub esifassaadi suates tugeva 

tagasiastega,tagafassaadi suhtes aga eenduv lühike tiibhoone, 

millel one samuti kaks korrust ning lakatoad hoone otstel. 

Ehitus on vaid mõnevõrra madalam .Põhikor.Pusest, olles temaga 

samal Pikiteljel. Madalamad on ka tema alwnise korruse ak

nad, esineb ka Petikaknaid. Katus ja karniisid kordavad .Põhi

hoone vorme. 

Hoone esifassaadis on keskteljal asuva Peaukse ees .Paik

nenud avar Puidust Palkon viilkatuse all, mis on hävinud. 

Hoones on ru.umid an:filaadses süsteemis. Korstnad on .Paiguta

tud sümmeetriliselt, .PeakorPusel kaks, tiibhoonel üks. Nad 

on massiivsed, liidetud lõõridega korstnad, üks seejuures 

mantelkorsten. Korstna.Piibud on massiivsed ja kaunite vahe

vööaega ning P.rofileeringuga karniisidega. 
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Hoonet võib lugeda klaseitsistlikus stiilis ehituseks, 

mis võib Pärineda XIX saj. I Poole algusest või keskelt. 

Kõrvalhooneid ei ole Palju, nad Paiknevad hajutatul t a11urel 

alal. Säilunuist on olulisemad: 

Töölismaja (?) on väike ühekordne, kr oh vi tud Paekivihoone, 

mis kaetud laastukattega ja üleulatuvate räästastega PoolkelP 

katusega. Hoonet on hiljem muudetud ja ta on varisemas. Algne 

ehitus võib Pärineda Peahoonega samast ajast. 

Viinavabrik on suur hoone, millel Pool ehitusest ühe-, Pool 

kahekorruseline. Müürid on lõhutud maakividest ja krohvikatte 

ta, avad ja nurgad laotud Paekiviga. Ehitust katab lame viil

katus (katteks eterniit), millel laialt üleulatuvad räästad. 

Omab suuri ja lameda kaarega kaet11d aknaid ja samalaadsaid uk 

ai, kõik Piiratu.d laiade krohviääristega. Masinasaali aken 

ulatub läbi kahe korruse. Hoone võib Pärineda viimasalt sa-

j andiTahetusal t või XX saj. algusest. 

Rehi on suur, krohvitud Paekiviehitus, millel keskosas välja

ehitus. Viimase viilkatus säilunud. See on kaetud laastuga, 

räästad kitsad ja üleulatuvad. Uksed on kaetud lameda kaarega 

ning ukse kohal on ehituadaatwn: 1876 ning tekst 11Mart Karani 11 

Park on keskmise suurusega ning vabaPlaneeringuga. Peahoone 

ees on vaba Piirjoonega avar esiväljak, hoone tagaküljel aed. 

PargiPuud rUhmitatud heatasemeliselt, lehtPuude hulgas kont

rastike kasiltatud kuuski, on ka lehiseid. Valdavaks lehtPnu

liigiks on vaher, saar, tamm. Puude j alamil esineb dekoratiiv

Põõsaste riihmi, mis liigendavad ka esiväljakut • .Pargi seisund 

on rahuldav, kuid tal. Puudub funktsioon. 

Kiilastatud viimati 1977.a., Pildiatatud 1968.a. 
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Ehmj a mõis. 
Peahoone esikülg. 

Ehmja .mõis. 
Peahoone otsvaade. 
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5. ENIVERE mõis (Sternhof). Poolmõis. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohal väike asandustalu. 

Kõrvalhooneid oli vähe, neist säilinud osaliselt mõned, 

olulisemad on: 

Ait-elamu on keskmise suurusega ühekordne, krohvitud ~aekivi 

hoone, mis oli kaet11d Pillirookatte ga .Poolkel.tJkatllsega (ilm

selt hilisem kate). Omab kitsaid, astmelise Profiiliga rääs

takarniise külgfassaadidel. ATad on eris1111rusega, kaet11d vä

ga lameda kaarega. On väga kitsaid ja kõrgeid 6-ru11duga ak

naid, on ka s11u.ri, samuti 6-ruudlllisi aknaid, Hooila VÕib Pä

rineda XIX saj. II Poole keSkelt. 

Tall on krohvitu.d Paekiviehitlls, keSkmise suurusega. Hoonet 

katab hiline laastllkattega viilkat11s. On alles mõned algsed 

lameda kaarega llkseavad. Ehitus võib Pärineda eelmisega sam 

ajast. 

Park on väike ja segastiilis. Uldiselt lihtsa kujundusega 

vaba .Planeeringu.ga Parki on raj at11d korraPärane esivälj ak, 

on ka alleede fragmente. Mõisa ju11res on maantee alleedega. 

Valitseb leht.Pu.u: .saar, jalakas, vaher. Pargi seisund on halb 

Kiilastatud ja Pildiatatud 197o. a. 
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Enivere mõis. 
Uks vähestest säilunud 
hooneist. Valitsejamaja. 
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6. HAESKA /HAASIKO/ mõis ( Hasik). Rü.ü tlimõis. 

Rid~a k/n, Ridala sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne Paekivihoone kõrge 
. . 

soklikorrusega ning lakatubadega hoone otstel. Ehitust katab 

unkaavaga ja rookattaga kloolkelPkatus, mis Päritelult hiline. 

Omab külgfassaadides kitsa, sügavalt Profileeritud räästakar

niise. Sekkel on eraldatud aimsiga. Hoone esifassaadi kesk

osas on saali 3 akna kohal Profileeritud räästakarniisiga 

Piiratud kolmnurkviii väga väikese viiluaknaga. Hoone aknad 

on kitsad ja kõrged, 6-ruud~lised, lakatubade aknad on väik

semad, 4-ruud~lised. Lakaakende külgedel on väikesed, ümargu

sed aknakesed. Aknad on rühmitatud ebaühtlaselt, Põhiliselt 

~aariti, esineb Petikaknaid. Ehituse esiküljel Paikneb kõrgel 

soklil Peankse ees PeatrePP, uks on keskteljelt viidud hoone 

vasakule tiivale. Algselt asus siin suur ja klaasitud Puitva

randa väga lameda katuse all. Soklikorrusele viivad kalasaba

mustris laudvoodriga uksed, aknad ei ole Põhikorruse akendega 

kohakuti. 

Hoones on säilunud Uks mantelkorsten, mille massiiv.ne 

korstnaPiiP kõrgub katuse kohal vasakul tiival. Ta omab kar

niise ja vöösid. Teine, sümmeetriliselt teisele tiivale Pai~ 

tatud korsten on hilisem. Ru~mid hoones on anfilaadsed. Saa

lis, mis asub ehituse keskteljel, on laes säilunud fragmente 

rosetist, mis kujundatud akantuslehega, on ka klassitsistlike 

motiividega siseuksi. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks ehit~seks ilmselt 

XIX saj. I Poole keskelt või I veerandist. Ta on maha jäetud, 

kuigi rahuldavas seisundis. 1977.a. alustati mõningate remont

töödega hoone kohaldamiseks Matsalu looduskaitseala vajadus

teks. 
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Kõrvalhooneid oli keSkmisel hulgal, kuid säilunud on neid vä

hesel arvul. Olulisemad on: 

Laut on ~äga .Pikk krohvimata maakivist ehitus, kus .müü.ris ka

sutatud lõhutud kive. Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

ja rookatte ga viilkatus, otsviilud on .PU.stlaudadest. Hoone 

avad on ääristatud tellistega ning kaetud lameda kaarega, kus 

.mõnel uksel esineb silluses ka lukukivi. Aknad on võrdlemisi 

suured ja 12-ruudulised, Paiknevad võrdsete vahedega. Hoonet 

võib lugeda vii.mase saj andivahetuse ehi tuseks. 

Töölismaja on väike, lõhutud maakividest krohvikatteta ehi

tus, kus hoone nurgad ja avade küljed laotud .Paekiviga_ ha.mbu

vate Plokkidena. Hoonet katab rookattaga PoolkelPkatus, mille 

unkaavad ning lau.ast lihtne vi ilu- ja räästa.karniis. Pool viil 

on kaetud rõhtvoodriga. Aknad oma~ad lamedaid kaari, on ühe

Poolega, 3-ruudulised ja võrdlemisi suured, kahe.Poolega, 6-r 

du.lised. Hoone võib Pärineda viimase sajandivahetuse Piirest. 

Tall on krohvitu.d Pae- ja maakiviehitu.s, mis kaetud (osali-
-

selt sisselangenud) rookattega viilkatu.sega. Hoonel on keskmi 
~ ses, vanemas osas väga väikesed, 6-ruu.dulised aknad. Ehituse e 

vanem osa võib Pärineda .PeahoonQga samast ajast, liidetud .Pi-

kendu.s XIX saj. lõf>u.veerandist. 

Rehi on .Pikk krohvitud maakivihoone, mis oli algselt kaetud -
.PoolkelP.katusega, nüüd osaliselt asendatud viilkatusega. 

Ehitus ~õib Pärineda nx saj. keskelt. 

Park keskmise suurusega ning avara vaba.Planeeringuga. Puid 

väike ste vabalt Paigu tatuGl rüb.madega, mi·ia tihedamaJ. t Pargi 

taga äärel. Peahoone ees on väiksem esiväljak, mis liigenda

tud dekoratiivPõõsastega, Peahoone taga aga suur ja avar, sa

muti Põõsastega liigendatud väljak, kus asub Paekivirakataga 
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suur kaev. See omas algselt 4-sambaga katuse. Park Piiratud 

vabalt laotud maakivimüüriga. Liikidast valitaevad Taher ja 

Pärnt kontrastike kuusk. Pargi seisund on ebarahuldav, esineb 

võ saatum.ist. 

Külastatud viimati 1972.a., Pildiatatud 1963. ja 197o.a. 



Haeska mõis. 
Peahoone esikülg. 

Haeska mõis. 
Peahoone tagakülg. 
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7. HANILA Pastoraat (Hannehl). Ki.ri.ku.mõis. 

Hanila ~n, Karuse kolhoos (Hanila kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema ühel otsal Paikneb uus asundustalu, 

mis on Puithoone. Tema ehitamisel võidi kasutada vanu Peahoo

ne osi. See oli algselt suur, Uhekordne krohvitud Puitehitus, 

mis omas lakatube hoone otstel. Hoones oli ka Paekivist ehi-

tusosi, eelkõige keskosas. Ehitust kattis seinteat kõrgem 

rookattaga PoolkelPkatus, millel Paiknesid sümmeetriliselt 

kaks massii vse•t man telkorstna Piiilu.. Hoone varemeis on säi-

lunud fragmente kiviseinteat dtskaana orderi .t?oolsammastega. 

Hoone aknad olid kitsad ja 6-ruudulised. 

Kirjanduse andmeil Pärinea vaadeldav hoone Piõhiosas 

1773. aastast. 

Kõrvalhooneid on üksikud, milles algsel kujul säilunud: 

Ait - keskmise suurusega .maa- ja. Paekiviehi tuS', kus nurgad 

laotud Paekiviga, maakivide Põsed ulatuvad aga krohvi.t?innal.e, 

krohvi on dekoreeritud kivikildudega. Hoonet katab Pilliroo

kattaga PoolkelP.katus, millel otstel unkaavad. Beifassaadi 

keskosa on laialt taandatud ulualuseks, mille räästa massiiv

eet kandetala toetavad 4 Paekivist krohvi tud ümarsammast. N ei 

on ainult lai abakus. Sambad on rühmitatud nii, et keskmiste 

sammaste vahe on laiem. Ehitust võib lugeda klassitsistlikuks 

ning ta Tõib Pärineda nx saj. keskelt. 

~ on väga väike, omab esiväljaku hoone ees, mille va.stas

külj el üle välj a on ait. Hoone taga on väike aed. Puud Piira

vad nii aeda kui esiväljakut tiheda, vabakuju.liselt rUhmita

tud ringiga. Valitsevad vaher, tamm, saar. Pargi seisund on 
halb. 

Külastatud ja Pildiatatud l97o.a. 



Hanila pastoraat. 

Elamu peahoone va.re.metel. 
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Hanila pastoraat. Ait. 



8. HARDU mõis (Hardo). Poolmõis. 

Taebla k/n, 11 SõPruse" Näidiskolhoos ( Lääne-Nig11la kihelkond 

Peahoone on hävinud, säilunlld on vaid osa seinte at. Hoone on 
-. 
Uhekordne, keSkmise suurilaega .Pu.itehitus, mis osaliselt keller 
datud. Katus omas laas~atte, seinad aga rõhtlaudvoodri. Nur
gad on kaetud kitsaste, Piiateete nu.rgalaudadega. Hoonel on 
võrdlemisi suured 6-rllu.dulised aknad, mis Piiratud kitsaste, 
P.rofileeritud Piirdelaudadega, nurgad kaunistatud kvaaderlõike 
liste Plokkidega. Ak&ea-ea Hoone Peauks (?) asub ehitilse otsa
tassaadia ning on stiilse varaklassitsistliku kujunduaega. Te
ma Pooled on jaotatud 3 tahvliks, millest keskmine on Usna kõr 
ge, Piiratud Profileeritud laiade liistudega, roaettidaga nar
kadel. Tahvli keskel on Pärjake ja lindid. Alumine tahvel omab 
Ulal laia, Profileeritu.d karniisi ja simei. Tahvli .Pind on kan 
nelleeritud. Ulemine tahvel omab teda katva P.rofileeritud kar
niisi, tahvli alumistel nurkadel on tilgakesed, tahvli keskel 
aga rosett. Uks on Piiratud laiade, Profileeri tud Piirdelauda
dega, millel nurkadel kvaaderlõikega Plokid. Ukse lukusilt on 
kraatervaasi kujutisega ning kaunilt se.Pistatud barokse ukse
lingiga. Ka siseustel esineb ko1meks jaotatud tahvleid, kus 
keskmiste, suuremate tahvlite Pinnad on kannelleeritud. Siseru 
mid Paiknevad anfilaadsel t, on kohati säil~mud fragmente Pee
gelVÕlvidest ja P.rofileeritud laekarniisidest. 

Hoone oli seega varaklassitsistlikus stiilis ehitus ilm
selt XVIII-XIX saj andi te vahetusel t. 

Kõrvalhooned on .Pea kõik hävinud, nad olid ilmselt kõik .Pu.it

ehitused. Olulisemad an: 

Tõõliste maja (?) - hoone oli .Pu.idust ü.hekordne ehitus, millest 
säilunud madal ja massiivne mantelkorsten. 
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Laut on väike ristnurgaga ümar.Palkhoone, mis kaetud kõrge ja 
-

laastukat~ega viilkatusega, rääst~ üleu~atuvad. Vähesed ak-
nad on väikesed, lamedad ja Säoruudu.lised, ümbritsetud laiade 
.Piirdelaudadega. Ehitus VCSib Pärineda XIX saj. I Poolest. 

Park Puudub, kuna mõisasüda asetseb metsases kohas. Metsa 
ääred on kujundatud Parg1metsa1lmeliselt .PaPlite ja Pärnadega. 
Peahoone ees ja otsal on avar eeshoov, hoone tagaküljel on 
keskmise suurusega aed, kus jälgi ka ehisaiast. 

Külastatud ja Pildiatatud 1976.a. 



Hardu mõis. 

Peahoone esikülg. 
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; 9. JÕESOO /Jõese/ mõis (Jesse). Kõrvalmõis, kuulus Võnnu 
mõisa juurde. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Ridala kihelkond). 

~eahoone on hävinud, 1968.a. oli ta veel osaliselt katuse 

all. Hoone oli väike ühekordne rõhtPalkhoone tabutud PalkiEl-e 

de st ja ristnurgaga. Hoone seinad olid vooderdamata. Ehitust 

kattis seintest Palju kõrgem kelPkatus unkaavadega otstel ja 

rookattega. Räästad ulatusid laialt üle. Aknad olid võrdlemi 

si väikesed ja Pea ruudukujulised, 6-ruudulised, ümbritsetud 

laiade, .Pro:fileeri tu.d Piirdelaudadega. Aknalaua all oli .Pro

fileeringu.ga karniis, J?iirdelaudade ülanurkades aga kvaader

lõikega Plokid. Hoone keskosas kerkis väga massiivne mantel

abi, mille PiiP ulatus erakordselt kõrgele katuse kohale. 

Korsten on allosas Pudeljas. Korstna ülaserv omas laia, ast-

3elise karniisi. Hoone siseruumid 9aiknesid anfilaadselt, 

seinad olid krohvitud. Laed omasid harvaesineva soojustuse: 

laetalade vahele oli lükitud ü.marlattsüdamikud, millele kae

ratud savis immutatud õlgsidemed (nn. "rull-laed" ). Uksed hoo 
' ne sisemuses olid suurePärase barokse kujundusega tahTeldiae-

ga ning kauni te barokse te sePishingedega ( sPiraalimotii vid). 

Hoonet võis lugeda barokkstiilis ehituseks, mis võis Pä

rineda veel XVIII saj. I Poolest. 

Kõrvalhooneid ei ole Palju, enamuses omavad hilisemate ümber

ehituste jälgi. Hooned PaikneYad komPaktses rühmas. 

~ on keskmise suurusega krohvitud Paekivihoone, kus katteks 

.Pritskrohv. Hoonet katab unkaavadega kelPkatusega, katteks 

roog. Hoone esifassaadi äärtel on kaks väga laia ja keskmise 

kõrgusega kaartega kaetud ava, kus kaarte kannad laskuvad vä

ga madalale. Avad kujutavad teatavas mõttes ulualuseid. Hoone 
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keskteljal on aga väike ja kõrge kaarega kaetud uks (osaliselt 
ümberehitatud), mis ääristatud kahe nelinurkse väikese aknaga. 
Kõik avad on Piiratud laiade, krohviPinda silutud vöödega, 
kusjuures akende nurg~ on laiendatud. Hoonet võib lt1geda nx 
saj. alguse ehi tllseks, temal on barokaeid tunnuseid. 

~ ja laut . on v?rdaete suurustega keskmise sutlrusega krohvi
tud Paekivihooned, kus räästaalune osa hilisema ümberehituse 
tt1lemt1sel rõhtPalkidest. Hooneid katavad rookattega PoolkelP
katused, millel unkaavad. Poolviilud on kaetud Püstlaudadega. 
Hoonete aknad on väikesed, lamedad ja 6-ruudulised. Ehituste 
krohviPindadel on säilunu.d jäljed laiadest silutu.d ja valgen
datud krohvivöödest Poolviilude ja räästaste all ning nurkadel 
kus nad omavad illusoorseid Profileeritud baaside ja kaPiteeli 
dega Pilastrite kujutisi. Ehitllsed on seega barokkstiilis ning 
võivad Pärineda XVIII saj. lõPust või II Poolest. On kodanli
kul Perioodil asundu.staludeks ümber ehitatud. 

Vana Peahoone vare (?) Pargis on väike, lmid kõrge, maakivist 
massiivaeta miiUridega ehituse vare, kus avad ja aoklikorruse 
lae d laotud Paekivid ega. Akendel ja avadel jälgitav kergelt 
teravkaareline ava, keldrid kaetud ristvõlviga. Ehi tu. s on Uhe
korruse ga, soklikorrus kogu ulatusea võlvitud. Ei ole välista
tud, et hoone võib Pärineda veel XVII sajandist. 

Park on väike ning Paikneb lihtsa puistuna Peahoone kõrvaJ., 
-

ümbri teedes varet p ar gis . Peahoone ees on väike eesh oov, mille-
ga osaliselt seotud majandushooned . Hoone taga on aed. Vali t 
sevateks puuliikideks on tamm, saar ja kuusk . Park on täiesti 

metsistunud ja funktsioonita . 

Külastatud viimati 197o . a ., pildiatatud 1968.a. 



Jõesoo mõis. 
Peahoone tagakülg. 

Jõesoo mõis. Peauks. 
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10. JÕGISOO mõis (Jöggis). Foolmõis. 

Kullamaa ~n, Kullamaa kolhoos (Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on kahekorruseline väike segaehitus, kus alumine, 

madalam korrus on põhiosas kivist, teine, peakorrus aga val

davalt puidust. Hoonet katab üleulatuvate räästastega (eter

niitkattega) viilkatus, millel viiludes viimane sarikapaar ja 

penn avatud. Korruste vahel kulgeb külgfassaadides astmelise 

profiiliga vahevöö, teise korruse külgseinad on kaetud rõht

laudvoodriga, otsaseinad on krohvitud kiviseinad. Viilud on 

kaetud püstlaudvoodriga. Aknad on keskmise suurusega ja ~-ruu

dulised. Ehitust võib lõppkujul lugeda valminuks XIX saj. 

lõpul, esimene korrus võib olla ka vanem. Ehitus on kasutusel 

elamuna ning on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad moodustavad eraldiseis

va kompaktse rühma. Olulisemad on: 

Ait - keskmise suurusega pritskrohviga kaetud paekivihoone, 

millel kõrge plekk-kattega viilkatus kitsalt üleulatuvate rääs

tastega ning püstlaudvoodriga viiluga. Aknad on lamedad, väike

sed ja 6-ruudulised. Hoonet on kaasajal rekonstrueeritud, alg

ne võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Laudad on rühm ehitusi, kus domineerivad paralleelselt aseta

tud kaks krohvitud paekivihoon et, mis kaetud hilisema e t er

niitkattega viilkatusega (ühel sisse langenud). Räästad on 

üleulatuvad. On osaliselt säilunud ka algseid, ühtlaste vah e

de ga akn aid. Need on keskmise suuruse ga ja lamedad, 8-r uuuduli

sed. Hooned võivad pärineda XI X saj. II poole keskelt, ümber

ehitused on kaasaegsed. 
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Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud pae

kivihoone, mis kaetud kõrge viiikatusega (katteks eterniit). 

Omab püstlaudviile ja üleulatuvaid räästaid. Keskmise suuruse

ga 6-ruudulised aknad on piiratud kitsaste lcrohviääristega. 

Hoone võib pärineda TIX saj. II poole keskelt. 

Vesiveski on võrdlemisi suur ehitus, kus veskirattaruum laotud 

krohvitud paekivist, muu hoone aga ümarpalkidest puhta nurgaga. 

Ho one on põhiosas ühekordne, kuid omab vasakul tiival laia pea

leehituse, mille katusehari on küll põhihoonega samal kõrgusel, 

kuid temaga risti. Hoonet katvad katuseosad on viilkatused 

(katteks eterniit), millel kitsad, üleulatuvad räästad. Peale

ehitusel on viimane sarikapaar ja penn avatud püstlaudkattega 

viilul. Aknad on väikesed, 6-ruudulised ja laiade piirdelauda

dega. Ho one vasakul tiival on hilisem, ilmselt kodanlikust pe

rioodist pärinev krohvimata maakivist juurdeehitus kelpkatuse 

all mootorffile. Põhihoone võib pärineda aga nx saj. lõpuvee

randist. 

Park on väike, kuid tiheda istutusviisiga, kus väljak on suu

rema maj andushoovina vaid kõrvalhoonete juures. Peahoone on 

ümbritsetud vabas paic,utuses puudest ja dekoratiivpõõsastest, 

hoone taga on väike aed. Park avaneb ühe külj ega Lii vi jõel e. 

Valitsevad lehtpuud (saar, kask, vaher), kuid on ka okaspuid , 

eriti äärealal ja .maj andushoonete vahel (kuusk, lehis). Pargi 

seisund on halb, puudub funktsioon. 

Külastatud ja pildietatud 197o. a . 



' 

Jõgisoo mõis. 
Peahoone tagakü.lg. 
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11. KALJU mõis (GroB-Kaljo). Rüütlimõis. 

Kullamaa k/n, Kullamaa kolhoos (Kullamaa kihelkond). 

Kõik hooned on hävinud. Alles vaid vundamendiasemed ümber 

ruudukujulise vämkese väljaku ning uus asundustalu mõisasüda

miku kohal. Vundamentidest järeldub, et mõis oli väike. 

Park puudub, on vaid väljaku külgedel piiravaid puuderidu. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 



3b 

Kalju .rnõis. 

Peahoone ase uue elamuga. 
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12. KARUSE pastoraat (Karusen). Kiriku.mõis. 

Tuudi k/n, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud hoone keskosas asunud paekivi

osade ja mantelkorstna riismed. Hoone oli keskmise suuruse ga 

puitehitus, mida kattis rookattega viilkatus. Seinad olid voo

derdatud rõhtlaudadega. Omas suuri 6-ruudulisi aknaid põhikor

rusel ja 3-poolega 9-ruudulisi aknaid lakatubadel hoone otstel. 

Oli ka puitverandasid. Kirjanduse andmeil pärines hoone algselt 

XVIII saj. lõpust . 

Kõrvalhooned on samuti hävinud, säilunud on vaid madalad va

remed. Hooned (ait, laut) olid krohvitud massiivsed kiviehitu

sed maa- ja paekivist, pärinesid ilmselt XIX ~aj. I poolest. 

Olulisem on ait - väljapeetud proportsioonidega krohvitud maa

ja paekivihoone poolkelpkatusega. Alles osa müüridest. On XIX 

saj. I poole ehitus. 

Park on hävinud, säilunud riismeist järeldub, et ta oli väike 

ning vabakujulise planeeringuga lehtpuupark, kus põhiliigiks 

vaher ja jalakas. Avar väljak paiknes peahoone otsal, kus rik

kalikult oli ka dekoratiivpõõsaid, osalt madalate hekkidena. 

Park on hääbumas, pool karjääri all. 

Külastatud viimati 1977.a., pildistatud 1966.a. 
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Karuse pastoraat. 
Peahoone ase. 
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t 13. KASARI mõis ( Kasargen ). Rüütlimõis. 

Martna k/n, Kasari kolhoos ( Lihula kihelkond). 

Peahoone on suur, liigendatud hoone, mille põhikorpus on pikk 

ja madal ühekordne pui thoone. Tema vasakule tii vale on liide

tud kits am, esifassaadi s tagasiastuv kivist, krohvi tud ühekord

ne pikendus. Hoone tagaküljel on kahe aknavahe laiune peale

ehitus. Hoonet katab väga lame poolkelpkatus (katteks eterniit), 

millel üleulatuvad räästad. Kivist juurdeehitusel on veel mame

dam kelpkatus , mis omab profileeri tud räästa."l(arniisi. Peale

ehitus omab viilkatuse üleulatuvats räästaste ga, katusehari 

on risti põhihoone pikiteljega. Hoone põhiosa seinad olid kae

tud laiad e rõh tlaud ad ega, mi s aga viimastel aastatel kaetud 

silikaatvoodriga, kattetaon veel vaid poolviilud ja osa peale

ehi tu s e seinu. Viimased omavad vertikaalse vood.ri. Põhikorpuse 

aknad on keskmise suurusega ja olid 6-ruudulised, nüüd muude

tud raamistikuga. Algselt olid :aad kaetud kitsa puidust kolm

nurkfrontooniga, piiratud profileeritud piirdelaudadega. Kivi 

osa almad olid algselt kõrgete kaarte ga, mille kaared kaasajal 

kinni laotud. Esifassaadi keskel asus algselt peauks, mille 

ees oli keskmise suurusega pui tpalkon lameda viilkatuse all. 

l'alkoni seinapindu liigendasid poolsambad, nende vahele olid 

paigutatud pseudogooti teravkaarelised aknad vastava raamisti

kuga. Ka palkoni uks omas sellise valgmiku. Ukse pool tel kau

nistasid tahvleid rombikujulised plekid. Palkon on hävinud, ka 

uksed on paigutatud mujale. 

Seega on peahoone klassi tsistliku ilmega puitehi'tus XIX 

saj. keskelt, mida on täiendatud juurdeehi tu sega saj. II poole 

keskel (kiviosa, palkon historitsistlikus stiilis jms.). Pe<:üe

ehi tu s pärineb tagaküljel juba XX saj. algusest või ka kod anli

kust perioodist. Ho onet kasutatakse elamuna ja on rahuldavas 

seisundis. 
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Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad enamuses 

Ko.sari jõe kaldavallil või pargi äärtel. J?aljud on ümber ehi

tatud kaasajal. Olulisemad on: 

Laut on pikk ja massiivne krohvimata hoone lõhutud maakivi

dest. Nurgad ja avad on ääristatud paekiviga, müüriga seotud 

hambuvate plokkid ena. Avad on kaetud 1 amedate kaarte ga. Hoo

net katab kõrge, lakaruumiga viilkatus (katteks eterniit), 

millel üleulatuvad räästad ja püstlaudvoodriga otsviil. Aknad 

on keskmise suurusega ja 4-ruudulised, paigutatud ühtlaste 

vahedega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölistemaja on keskmise suurusega kivihoone, mis krohvitud. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega viiikatus (katteks eter

nii t), otsviil on püstlaudkattega. Viimane sarikapaar ja penn 

on viilus avatud, penn tugevdatud püstprussiga. Ühtlaste va

hed ega keskmise suurusega ja kõrged aknad on kaasaegsete raa

mide ga. Hoone võib pärineda viimaseit sajandivahetuselt. 

Temaga lii tub rida kivihooneid, mis kaasajal täies ulatu

ses rekonstrueeritud kahekorruseliseks meiereiks. 

Tall on pikk, al gselt lcrohvitud paekivihoone, mis kaetud kõrge 

viiikatusega (katteks eterniit), räästad üleulatuvad. Hoone 

kõik avad on kaasajal muudetud. Algne hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt . 

Aedniku majake on väga vaike krohvitud paekiviehitus jõe kal

davallil, mis kaasajal ulatusliku ümberehitusega moonutatud. 

tlks al gseist akendest on 4-ruuduline ja ruudukujuline. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Vesiveski on keskmise suurusega, .rnassiivne paekivihoone õhu

kese krohvikattega seintega, ühekordne, ruumidega soklikorru

sel. Hoonet katab väga kõr ge viilkatus, katteks laast, räästad 



- 3 -

kitsalt üleulatuvad, otsviilud ka etud püstlaudadega. Hoone 

al gsed aknad on kitsad ja kõrged, raamistik hävinud. Üks suur

test Qstest on kaetud korvkaarega. Hoone võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

Kuivati on väike krohvimata maakiviehitus lõhutud kividest. 

Hoonet katab üleulatuvats räästastega ja laastukattega pool

kelpkatus, mille ühel otsal on katuse kõrgusel ulgtaladele toe

tuv väljaehitus viilkatuse all. Selle seinad on kaetud püst

laudadega. Ehitus on lisaks toetatud puidust ümartulpadele. 

Aknad on madalad, väikesed ja tellisääristega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, paikneb jõe ja sissesõidutee vahel 

pika välj ana peahoone ees. Väli on liigendatud hästi vali tud 

ja paigutatud vaba"k::ujunduslike puudegruppidega. 'Puud paiguta

tud rühmadesse üheliigiliselt: kask, pärn, saar, elupuud, le

his. Kontrastiks on kuuski üksikult ja rühmiti. Pargi keskosas 

on välusid, esiväljak puudub, ettesõidutee on küljelt. Pea

hoone taga on suur aed, mis tagaküljel piiratud kanalitega 

ja puude ekraaniga nende taga. Osa kanaleid kujundatud tiikide

süsteemiks, nende äärtel korrapärased lehtpuude read. Pargi 

ühel küljel on kogu ulatuses Kasari jõgi, kuhu aga peahoone 

ei ole avatud. Pargi seisund on ebarahuldav, puistu on hool

damata. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 197o. ja 1977.a. 



Kasari mõis. Esikülg. 



14. KEED~~ mõis (Kedik). Rüütlimõis. 

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on hävinud, asemest järeldub, et hoone oli keskmise 
-

suurusega puitehitus. 

Kõrvalhooned on samuti hävinud või säilunud riismetena ümber-

ehitatud hoonetes. Olulisemad on: 

Tall on keskmise suurusega krohvimata maa- ja paekiviehitus, 

millel keskmise suurusega kõrged aknad lihtsate sepistrelli

dega ja tugevate prusslengidega. Katus ei ole säilunud. Hoone 

võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Laut (?) on maa- ja paekivist krohvimata seintega väike ehi

tus, mida on katnud ilmselt viilkatus. Hoone säilunud irag

mendid ümber ehitatud kodanlikul perioodil. Algne ehitus võis 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Vana peahoone ase pargi äärel on madal, väikese hoone vare 

keldri ga. 

Park on vaike ning avara planeeringuga, kuna ta ühel äärel 

piirneb suure metsaga. Peahoone ees on väga avar väli väheste, 

kuid tihedate puuderühmadega. Kesksel kohal on tammerühm, äärel 

kuuserühm. Hoone taga on suur viljapuuaed, põhiliselt ploomid. 

Aias ka väike tiik. Park on hääbumas. 

l'.:.t aanteel nn. 11Parunikivi" - rändrahn, mille ühele küljele 

on raiutud mõisaomanike von Knorringite nimed ja daatumid: 

viis nime aastatest 1736 kuni 1871. 

Külastatud viimati 1976. a., pildistatud 1961. ja 1976. a. 



Kaedika mõis. Peahoone ase. 



' 15. KESKKÜLA mõis (Keskküll). Rüütlimõis. 

Martna k/n, Kasari kolhoos ( Lihula kihelkond). 

Peahoonest on säilunud kuni 1/3. Hoone oli üle keskmise suuru

se ühekordne puithoone, seejuures kellerdatud. Säilunud osa 

on kaetud poolkelpkatusega, katteks laast ja tõrvapapp. ~ääs

tad on laialt üleulatuvad, kaetud alt laudadega. Seintel on 

kohati säilunud lai rõhtlaudvooder. 

Hoone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. Akendel 

on osaliselt säilunud barokse lõikega nurgarauad. Samuti on 

säilunud rida barokse kujundusega tahvlitega siseuksi. ~ool

viilus on väiksem ruudukujuline aken 12 ruua.uga ja profileeri

tud piirdelaudadega. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, ta omas kaks mantel

korstent, millest alles üks. 

Ehitust võib lugeda XVIII saj. IV veerandi päritoluga 

varaklassi tsistlikuks või üleminekuperioodi tunnustega hooneks. 

Ta on kasutusel elamuna, osaliselt maha jäetud ja halvas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud palju, kuigi neid algselt oli 

arvukalt. Hooned paiknesid ümber pargi, peahoonega seostamat~ 

rühmades. Olulisemad on: 

Tall on keskmise sULlrusega krohvi tud kivihoone, mis kaasajal 

täies ulatuses ümber ehitatud viiikatusega hooneks. Võis päri

neda XIX saj. 

Vali tsej ama.j a on sulJ.r ühekordne pui thoone, millel tube lakakor

rusel hoone ots tel. Ehi tu st katab kõrge viilka tu s (katteks eter 

niit) , millel kitsad, lihtsad laudkarniisid. Otsviil on kaetud 

püstlaudadega. Hoone seinad on kaasajal kaetud silikaattellis

test voodriga, muudetud on ka akende kuju. Hoone esiküljel on 
parempoolse tiiva keskosas kahekordne puidust väljaehitus, mil-
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le alakorrus esikuks, ülakorrus palkoniks. Ehi tu st katab viil

ka tu s kitsalt üleulatuvats räästastega. Aknad on kaasajal moo

nutatud. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõ

pu veerand i st . 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaasajal täies ulatu

ses ümber ehitatud kahekordseks tootmishooneks. Algne ehitus 

võib pärineda XIX saj. 

Küün samas on keskmise suurusega ristnurgaga ümarpalkhoone, 

mis kaetud seintest 2 korda kõrgema viilkatusega, katteks roog, 

räästad laialt üleulatuvad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II 

poolest . 

.Ait-kuivati on väike, liigendatud kivihoone, millest osa kroh

vimata paekivist seintega, kaetud viilkatustega. )loone on kaas

ajal täies ulatuses rekonstrueeritud, algne võis pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

Ait (?) on väike krohvimata kivihoone lõhutud maakividest, ava

de küljed ja nurgad tahutud paekivist, seotud müüriga hambuvate 

plokkidena. Hoonet katab laialt üleulatuvats räästastega viil

katus, katteks roog. Viil on kaetud püstlaudadega, viilu all on 

lai veelaud, vi ilu räästad on aga kaetud tormilauaga. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on väike, paikneb tiheda puistuna peahoone ja selle taga 

asuva väikese aia ümber, isaleerides hoone ümbritsevast avamaas

tikust. Park paikneb väikesel paekõvikust kõrgendikul, dominee

rides maastiku s. Peahoone ees on ringtee, väljak tee siseküljel 

puudub, see on liigendatud vab alt asetatud puud ega. V ab altuj uli

sed on ka tihedad puuderühmad aia ümber. Pargi läänekülg on 

kujundatud terrassidena pinnase säilitamiseks, tugimüürid lõhu

tud maakividest. Pargi all asub paekivisse süvistatud allik-kaev 

1JG 
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I 

D omineeri vad vaher, saar, j al ak as. 

Pargi seisund on halb, ta on funktsiooni ta ja metsistuv. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1967. ja 1977.a. 



I 

Keskküla mõis. Peahoone. 



) 
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16. KESKVERE mõis (Keskfer). Rüütlimõis. 

Martna k/ n, Kasari kolhoos ( Martna kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, kuna on lülitatud 1975.a. koosta

tud arhitektuurimälestiste nimistusse . 



) 
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17. KilDEVA mõis (Kiwidepäh). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, Ridala sovhoos (Ridala kihelkond). 

1' eahoone st on säilunud kuni 2/3. Hävinud on vana osa, .mis oli 

keskmise suurusega ühekordne kivihoone. Säilunud osa on hili

sem juurdeliide, ilmselt viimaselt sajandivahetuseit või XA 

saj. algusest. See on kahekorruseline ja madala soklikorrusega 

puithoone, .mis kaetud plekk-kattega poolkelpkatusega. Üleula

tuvate räästaste all on külgfassaadides lihtsad laudkarniisid, 

mis poolviiludel krepitud. Hoone seintel on mõlemil korrusel 

aknalaudade joonest madalamal lai püstlaudadega vooderdatud 

vöö, ülejaänud seinapinnad vööde kitsastest karniisilaudadest 

kõrgemal on mõlemil korrusel kaetud sakiliseks saetud otstega 

väikestest kimmlaudadest kattega. Sekkel on krohvi tud paeki

vist, poolviilud aga kaetud rõhtlaudvoodriga. 

Hoone põhikorruseks on alumine, kus aknad on kõrged, 8-ruu

dulised, teisel korrusel on nad vaid 6-ruudulised. Piirdelauad 

on kits ad, akna ülaäärel on kits as laudkarniis. Esineb akende 

rühmitamist: esifassaadil keskosas 3, äärtel laudliseeniga 

eraldatud 2 akent, taga:fassaadis keskosas 3 aken t, äärtel taas 

laudliseenidega eraldatud üksikud ankad. Otsafassaadi s on ak

nad korrapäratumai t, erinevusi on ka suuruste s: esinevad ühe

poolega (3-ruuudulised), kahe- ja kolmepoolega, kuid ka erandli

kui t suur 4-poolega aken. Poelviilus on 2 nelinurkeet lakaakent. 

Hoone esifassaadis on mõlemil tiival alakorrusel 5-tahulised 

väljaehi tused, kaetud lamedate kelpkatustega, .millel lihtsa 

profiiliga laudräästakarniisid. Seinakate kordab põhihoone ka

tet ( püstlaud ja kimm). Ühes väljaehituses on ka peauks .madala 

kivi trepi ga tema ees. Väljaehitiste nurgad on kaetua. lauast nur

galiseenidega. Hoone katusel on massi i vne korstnapiip vahevööd e 

ja otsakarniisiga. 

Hoone on kasu tu sel pioneerlaagri magamisruumid ena ning ra

huldav as seisundis. 



• 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi palju, kuid nad asuvad põhiosas 5"1 
väljaspool par ki teede ääres või haj ali ka põldude vahel. 

Tdölistem aja on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud roo

kattega kelpkatusega. Sellel ülal unkaavad ja laiad üleulatu

vad räästad. Aknad on kitsad, 6-ruudulised. Hoone võib pärine

da XIX saj. III veerandist. 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, millele küljel liidetud 

pikk juurdeehi tus. Hooneosad on kaetud laialt üleulatuvate 

räästasteba viilkatustega, katteks roog . Viilud on püstlaud

voodriga, mille ees viimane sarikapaar ja penn avatud. Uksed 

on kaetud väga lameda kaarega. Põhikorpu s~l on ühtlaste vabe

de ga asetatud väikesed, lamedad aknad, 8-ruudulised; juurdeehi

tusel on nad lamedad, kuid suuremad. Hoone tervikuna võib pä

rined a XIX saj. IV veerandist. 

Ait-kuivati on pikk krohvitud paekivihoone, millel üleulatuva

te räästastega ja rookattega poolkelpkatus . Omab erisuurusega 

uksi ja aknaid, millest mõned uksed kaetud lameda kaarega. 

On lamedaid 8-ruudulisi aknaid, on aga ka ruudukujulisi ja 

4-ruudulisi aknaid . Hoone ehi tu s aeg on r aidki viga d at eeri tud: 

1865. 

Küün- rehi on väga pikk, krohvitud maa- ja paekiviehitus, mis 

kaetud kõrge kelpkatusega, katteks roog . Katuse nurkadel on 

unkaavad, räästad ulatuvad laialt üle. Kiviseina ülaserval on 

laiad postidevahelised prussseinad, milles tuulutusaknad . Ehi

tus võib pärineda XIX saj . II poole keskelt või IV veerandist. 

Park on võr<ilemisi väike ning avara vabakujulise planeeringuga . 

Puid on üksikult ja rühmades vru1etult peahoone juures, tiheda

malt aga pargi äärtel. On püütud luua kontrasti: tamm-kask. 

Valitsevad siiski saar, jalakas, vaher ja pärn. Hoone ees on 

avar esi väljak, teedevõrk on hävinud, kann atanud on ka park. 
Külastatud viimati 1974. a ., pildi statud l S7o. a . 



j 
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• Kiideva mõis. 

Uus peahoone ja vana peahoone 
vare paremal. 

Kiideva mõis. Tall. 



j 

18. KILTSI mõis ( ~ei Senfeld). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, Riigi maafondi maa (Ridala kihelkond). 

Ei käsitleta, kuna ei ole külastatav. 



19. KIRBLA pastoraat (Kirrefer). Kirikumõis. 

Kirbla ~n, Kirbla sovhoos (Lihula-Kirbla kihelkond) . 

Peahoone on hävinud, ta vare lammutati 197o.a. alguses. Hoone 
oli väike, kuid massii vsete proportsioonid ega ühekordne pae
kivihoone. Hoonet kattis kõrge kelpkatus. Aknad olid võrdle
misi suured, paiknesid korrapäraste vahedega. Hoone keskel 
asetses väga suur, pudelja kujuga mantelkorsten. Ruumid paik
nesid korrapäraselt anfilaad ses süsteemis ü.m.b er mantelkor stna. 

Hoone võis pärineda XVIII . saj. II poolest, olles barokliku 
iseloomuga lihtne ehitus. 

Külastatud viimati 1973.a., pildistatud 1967.a. 



Kirbla pastoraat. Esikülg. 



I 
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20. RIBIMÄE mõis (Kirrimäggi). Rüütlimõis. 

Taebla k/ n, 11 Sõpruse 11 kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kiviehitus, millel on 

lakatube hoone otstel, kaasajal osaliselt väljaehitatud ka la

kakorrus. Hoonet on algselt katnud poolkelpkatus, nüüd ümber

ehitatud viilkatuseks. Omab külgfassaadides ja peolviilu kel

bakolmnurga all kitsaid, profileeritud räästakarniise. Omab 

osaliselt väljaehitatud keldrikorruse, mis eraldatud kitsa 

soklisimsiga. Hoone aknad on keskmise suurusega, olid algselt 

6-ruudulised. Aknad on ümbritsetud kitsaste krohviääristega, 

samuti uksed. Seejuures on alrnad paigutatud ühtlaste va.hedega 

ja asetatud lähestikku, puuduvaid asendavad petikaknad. Pool

viiludes on väikesed, 6-ruudulised lakatubade alrnad, mille kül 

gedel ühes otsafassaadis on väikesed, ruudukujulised ühe ruudu 

ga lakaaknakesed. Kuigi hoone tagafassaadis on väikese kivist 

väljaehitusega eeskojaga uks, mille ees ka kitsas kivitrepp, 

asub peasissepääs hoone vasakul otsafassaadil, kus väga lai ja 

avara terrassiga kõrge kivi trepp laskub hoone otsal asunud esi

väljakule. Siin asunud palkon ei ole säilunud. 

Hoone vasakpoolse tiiva taga on tagafassaadis pikk juurde

ehitus. See on samuti kivist, kitsas ja põhihoonest madalam 

hoone, kaetud viilkatusega, millel kitsas, profileeritud rääs

takarniis. Aknad on lähedased põhihoone akende kujule. Põhi

korpuse siseruumid on anfilaadsed. 

Peahoone on ilmselt XIX saj. I poole keskelt pärinev klas

si tsistlik ehi tu s, tiibhoone tema taga võib pärineda XIX saj. 

lõpust. f.oonet kasutatakse elamuna, klubina, osa ehitusest on 

eriobj ektiks. 

Kõrvalhooneid eii mõisas keskmisel hulgal, säilunud on neist 

aga vähe. Hooned paiknevad hajutatult rühmades ümber par gi, 

peahoonega n ad ei ole seotud. Olulisemad on: 



Laut on pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, mille 

müürides ka maakive. Ehitust katab kõrge viilkatus, katteks 

roog, räästad kitsalt üleulatuvad. Viilud on kaetud püstlaudade 
ga. Vähesed aknad on keskmise suurusega, lamedad ja 8-ruuduli
sed, asetatud kahele poole suuri uksi. Hoone võib pärineda XIX 
saj. II poole keskelt. 

eierei võis olla algselt ka viina1vabrik. Hoone on keskmise suu
rusega kivihoone, mis kaasajal täies ulatuses rekonstrueeritud. 
Algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest. 

T99lj§temaja-kuivati ? on liigendatud ehitus, mille tuumiku moo
dustab pritskrohviga kaetud ühekordne paekivihoone. Ehitust ka
tab ~itsalt üleulatuvate räästastega ja rookattega poolkelpka
tus, ülanurkades unkaavad. Peolviilus on segmentaken, teised ak

nad on madalal asetsevad, väike s ed ja 6-ruuduli s ed. Hoone keskel 
asub massiivne mantelkorsten, mille ümber koondatud ruumid on 
anfilaad s ed. Korstnapiip omab otsal astmelise profiiliga karnii
si ja kitsa vahevöö selle all. Ehi tu s võib pärineda XVIII saj. 
IV veerandist. 

·remaga lii tub otsal ü..rnarpalkid est küün, millel madal viil
katus, katteks laast. Ehitus on XIX saj. lõpupoole päritoluga. 

Põhihoone ja küüni liitekohal on pikk juurdeehitus, ilmselt 
kuivati, mis on krohvitud pae- ja maakivimüüridega ehitus, kae
tud viilkatusega, katteks roog ja eterniit, räästad kitsalt üle
ulatuvad. Osa katust on sisse langenud. Aknad on suured, lamedad 
ja 6-ruudulised. Juurdeehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveeran
dist. 

Park on suur, peahoone on asetatud tema nurgale, pargiga külgne
va tee äärele, millest eraldab teda vaid kitsas haljasala puude
reaga. Sissesõidutee on alleega, suunatud pargi nurgalt peahoone 
otsafassaadis asuva peatrepi ette. Pargi piiril on tahutud gra-



niittulpadee, a värav. He ed saledad, neljatahulised tulbad on 

sok liga ja püramidaalse tipug a, mille all profileeri tud kar

niis. Peahoone tagaküljel on väike väljru{, kust pargi suunas 

avanevad mõned kits ad pargi välud. 1? argi tagaosa asub liigniis

kel alal, kuhu rajatud suur tiikidesüsteem kanalite ja neemi

ku tega, saareke stega. Põh ij oonelt on tiigid korrapärased rist

külikud või ümmar gused. Tiikide ümbrus on tihedalt haljas t a

tud lehtpuudega, mis vabakujulise paigutusega. Põhiliikideks 

on vaher, tamm, saar; leidub ka hobukastanit, äärtel üksikud 

kuus ed. Alleed põhiliselt saarte st. Pargi seisund on väga halb, 
tii gid on reostatud meierei heitvetest, väljakud risustatud 

kuuride ga. 

h.ül astatud viimati 1977. a ., pild istatud 1966. ja 19 77. a. 



Kiwimäe mõis. 
Peahoone otsvaade. 

Ki!Jfimäe mõis. 

Töölistemaj a? 



; 
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21. KISKA mõis (Kiska). Kõrvalmõis, kuulus ~atla mõisa juurde. 

Hanila k/n, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne paekiviehitus, mis kaetud hilisema 

(kodanlikust perioodist) viilkatusega, katteks laast, räästad 

kitsalt üleulatuvad. Viilud on kaetud püstlaudadega. Hoone 

aknad on keskmise suurusega ning 6-ruudulised, omavad kitsaid 

krohviääriseid. Hoonet on kodanlikul ajal asudd~staluna kohati 

mo onu ta tud, kuid algne ehitus võis pärineda XI.K saj. II poole 

keskelt või lõpuveerandist. Hoonet kasutatakse osaliselt ela

muna, osa on maha jäetud. 

Kõrvalhooneid oli väikesel arvul, neist säilunud üksikud. 

Olulisemad on: 

Ait (?) on väike krohvitud paekivihoone, millel katus sisse 

langenud. Omab tugevalt eenduva ja astmelise profiiliga räästa

karniisi. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Laut (?) on väike, krohvi tud paekivihoone, mis kaetud üleula

tuvate räästastega viilkatusega, katteks laast. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Park on väike, mõne hästi valitud vabalt paigutatud puudegru

piga peahoone ees ja pargi äärtel. Valitseb saar, tamm, eksoo

tid est esindatud hobukast an. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildietatud 197o. a. 
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Kiska -mõis. 

Peahoone vare. 
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22. KLOOSTRIMÕISA /Kloostri/ mõis (Klosterhof) . Rüütlimõis 

(Lihula kihelkond) 

(. 

Ei vaja käsitlemist, kuna on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse . 



• 
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23. KOLUVERE mõis (Schlo~ Lohde). Rüütlimõis. 

Kullamaa ~n, Koluvere Invaliidide Kodu (Kullamaa kihelkond 

Ei vaja käsitlemist, sest mõis on lülitatud l975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse . 
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24. KUIE mõis (1 .. uijöggi). l?oolmõis. 

Risti k/n, "Jõud" kolhoos ( Kullamaa kihelkond) 

~eahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, mis 

kaetud kelpkatusega (katteks eterniit). Omab eenduva ja laia 

profileeri ·Gud räästakarniisi. Hoone aknad on võrdlemisi suu

red, 6-ruudulised. Esifassaad il on nad rühmitatud 3 kaupa 

kahel pool keskteljel paiknevat peaust, äärmised aknad on ük

sikud ja eraldatud suurema vahega. Tagaf'assaadil on kolmeakna

ne rühm vaid keskteljel (saal), teistel on võrdsed aknavahed. 

Sokkel on eraldatud kitsa sim siga. Hoone peauks on kitsa valg

mikuga klassitsistlik kahepoolega uks, mille tahvlid jaotatud 

laia vahekarniisiga kaheks. Karniisil on ümarkaarelise friisi

motiiviga vöö. Karniisi toetavad ja temalt tõuseb uksepoole 

külgedel pilastrid. Väljad ise on liigendatud nelinurkadeks 

profileeritud liistudega. Ülemiste väljade keskel on rosetid. 

Uksel on kraatervaasi motiiviga lukusilt ning barokse kujundu

sega sepistatud ukselink. 

Peaukse ees oli väike puidust eeskoda, mis aga asendatud 

kaasaegse lihtsa lahtise eeskojaga. Ruumid hoones on anfilaad

sed • 

Seega võib peahoonet lugeda varaklassitsistlikuks ehitu

seks (eelkõige uks), mis ilmselt pärineb XIX saj. algusest. 

Ta on kasutusel suveti ühiselamuna, enamuse ajast aga tühi. 

On seejuures rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid oli väikesel arvul, neist säilunud varemeina 

üksikud. Olulisemad on: 

Lau t (?) on pikk paeki vihoone, millel olid mõned ruudukujuli

sed aknaavad. Säilunud vaid osa müüridest, kuid pärineda võis 
hoone XIX saj and i st. 



Aednikumaja on väike, ruudukujulise põhiplaaniga kahekordne 

ehitus krohvitud paekivimüüridega. Omab kelpkatuse, millel 

astmelise profiiliga räästakarniis . Katusekatteks on tõrvapapp. 

Aknad on väikesed ja kitsad, omavad tugevaid prusslenge. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

l?ark on väike ning avara vabakujulise planeeringuga. Nii pea

hoone ette kui taha jäävad avarad piklikud väljakud, kus puud 

on külgedel tiheda raamina, ulatudes peahooneni ehituse otstel. 

Lehtpuude (jalakas, vaher, saar) hulgas on rühmiti kontrastiks 

kuuski. Puid on istutatud rühmiti ka mõisasüdamega piirneva 

maantee äärtele, s.h. papleid. l?argi seisund on halb, korras 

on vaid esiväljaku piirkond. 

Külastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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Kui e mõis. Tagakülg. 

Kui e mõis. Aiamaj a. 
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25. KULLAMAA pastoraat (Goldenbeck). Kiriku.mõis. 

Kullamaa k/n, Kullamaa haigla ( Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne osalt kellerdatud 

puithoone, millel on tube lakakorrusel hoone otstel. Hoonet 

katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks roog. Külgfassaa

dides ja poelviilu kelbrucolmnurga all on räästastel lihtne 

eenduv laudkarniis. Sokli t eraldab lai veelaud. Seinad on kae

tud rõhtlaudvoodriga. Hoone aknad on keskmise suurusega ja 6-

ruudulised, omavad katteks kitsa karniisi. On ka luukidega ak

naid. Akende vahed on korrapärased. Peauks asub hoone vasak

poolses otsafassaadis, kus tema ees on otsaseinast mõnevõrra 

kitsam eeskoda. Selles on vähesed, muudetud raamidega aknad. 

Eeskoda katab laastukattega ja üleulatuvate räästasteg9- kelp

katus. Ukse ees laskub kitsas ja kõrge, alt kaarj alt laienev 

kivitrepp madala, sirge äärisega. Hoone katusel on algseid, 

sümmeetriliselt asetatud korstnaid (3). Ruumid on põhiosas 

anfilaad s ed. 

Hoone on kirjanduse andmeil püstitatud 1845-~?.aastatel, 

tema lahenduses on tunnetatav klassitsistlik käsitlus. Hoonet 

kasutatakse haiglana ja on heas seisundis. 

Kõrvalhooned asuvad ühises rühmas peahoonega, neid ei ole palju 

Ait on väike tahutud palkidest puhta nurgaga ehitus, mis kaetud 

seintest kõrgema kelpkatusega. Sellel ülanurkades unkaavad, kat 

teks on roog, räästad on üleulatuvad. Hoone esifassaad on kogu 

ulatuses taandatud ulualuseks, kusjuures räästast kannavad liht 
sad ümarad puitsambad, millel lihtsad ehhiin ja abakus. See 

klassitsistlikus stiilis ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tööliste elamu (leerimaja ?) on väike ühekordne puithoone, mis 

kaetud rookattega poolkelpkatuseba. Sellel ülal suured unkaavad, 
räästad on üleulatuvad. Seinad on vooderdatud püstlaudadega. 
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EhituB võib pärineda peahoonega samast ajast või vähe hilise

mast, s.o. XIX saj. III veerandist. 

Park on väike, kuid väheste puude kasutamise tõttu avara, vaba

kujulise planeeringuga. Peahoone ette jäab piklik, teedest lii

gendamata väli, kus teed suunduvad peahoone otstele väljaku 

külgedel. Hoone otstel ka puuderübmi. Rohkem on puid grupiti 

kõrvalhoonete ümbruses. Vahtra ja jalaka kõrval on heledat 

saart, tumedat kuuske, eksootidest lehist,. torkavat kuuske ja 

nulgu. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 1976. a., pildi statud 1968. a. 



Ku.llamaa pastoraat. 
Esikülg. 
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26. SUURE-KULLAMAA mõis ( Gro . .;>-Gold enbeck). "Poolmõis. 

Kullamaa k,./ n, Kullamaa kolhoos ( Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on täies ulatuses rekonstrueeritud ja laiendatud 

kuivatiks kaasajal. Hoone oli väike ühekordne paekiviehitus, 

Ilmselt XIX saj. keskelt. 

Kõrvalhooneid oli vähe, need on samuti täies ulatuses re

konstrueeritud. Olulisemad on: 

Laut on keskmise suurusega krohvi tud paekivihoone, mis kaetud 

kaasajal viilkatusega. Ehitus võib pärineda algselt XIX saj. 

II poolest. 

Vesiveski ei vaja käsitlemist, sest ta on arvatud 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 

Park on väga väike, pailmeb põhiliselt peahoone ees, kus väike, 

tihe vabapuistu asendab esiväljakut. Hoone tagakülg on avatud 

Kullamaa jõele, mis voolab läbi hoone tagant. Kaugem ala mõis~ 

südamiku ümber on avatud niit. Liigiliselt on par[is mänd, 

vaher, kask ja tamm valitsevalt. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197o. a. 
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Stlure-Xullamaa .mõis . 

Kui vatiks üm.b erehi ta tud peahoone. 



27. VÄIKE.tKULLAMAA mõis (Klein-G-oldenbeck). Rüütlimõis 

Kullamaa lr/n, Kullamaa kolhoos ( Kullamaa kihelkond) 

Arvataval m~isasüdamiku asukohal on kõik hooned hävinenud. 

Jälgitavad on vaid vundamendiriismed murukamara all. Säilunud 

on: 

Kuivati - on väga väike krohvitud paekivihoone, mis ilmselt 

kodanlikul perioodil põbj alikult ümber ebi tatud. Hoonet katab 

ü~eulatuvate räästastega viilkatus, katteks plekk. Hoonel on 

väikesed lamedad aknad ning mõned uksed on kalasabamustris 

laudvoodriga. Ehitus võib pärineda algsel kujul viimasalt sa

j andi vahetusel t. 

~ark ei ole säilunud. 
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Väike-Kullamaa mõis •. 
Ainus säilinud hoone - kuivati . 

• 
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28. KITREVEHE mõis (Kurefer). Kõrvalmõis, kuulus Väide-Rõude 
mõisa juurde. 

r.lartna k/n, Kasari kolhoos (fuartna kihelkond). 

l'eahoone (arvatav) on väike, krohvitud paekivihoone, .mis .kuju

tab endast traditsioonilist rehielamut. Ilmselt on viimane ku-

junenud algse väikese eluhoone rekonstrueerimise tulemusel ju-

ba XIX saj. lõpul. Hoonet katab seintest kõrgem rookattega ja 

üleulatuvate räästastega kelpkatus, millel nurkadel suured un

kaavad. Algsed aknad on väga väikesed ja .madalal asetsevad, 

6-ruudulised. Säilunud on ka fragmente astmeliaest räästakar

niisist. Algne ehit~s võib pärineda veel XVIII saj. lõpust, 

mis rekonstrueeriti XIX saj. lõpul. Ta on kasutusel elamuna 

ning on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on vähe, nad .moodustavad korrapärase hooneterüh-

ma. Olulisemad on: 

Tall (?) on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kae 

tud seintest kõrgema ja rookattega kelpkatusega. Räästad omava 

kitsa, astmelise profiiliga karniisi. Algsed uksed on kõrge 

kaarega, kahel pool uksi paiknevad segmentaknad, milles 8 ruu

tu. Seejuures segmendi kaar on suhteliselt lame. Hoone võib 

pärineda XIX saj. algusest. 

Laut (?) on samalaadne ehitus, ka materjal on sama. Vaid aknad 

on suuremad segmen taknad, millel ka kõrge kaa.r. Ehi tu st võib 

lugeda klassitsistlikus stiilis hooneks XIX saj. I veerandist. 

fa mn sisse langenud katusega. 

Ait on väike ümarpalkidest ja ristnurgaga ehitus, mis kaetud 

seintest palju kõrgema kelpkatusega, katteks roog, ülal unka-

avad. Räästad on laialt üleulatuvad, eriti esiküljel, kus moo

dustab kitsa ulua.luse, mis toetub konsooltaladele. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 
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Parki erilist pole, on puuderühmi vabades gruppides kõrvalhoone 

te taga. Viimased moodustavad väikese, vaid teedest liigendatud 

esiväljakut piirava korrapärase hooneterQhma. Liikidest dominee 

ri vad pärn, saar ja kontrastiks üksikud kuus ed. 

Külastatud viimati 1973.a., pildistatud 1969.a • 
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Kurevere .. .mõis. .. .... ~ 

Uks aäilunud hoone . 
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29. KÄBLA /Keble( mõis (Kebbelhof). ~üütlimõis. 

Ridala k/n, Ridala kli.lanõukogu TSN TK (Ridala kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne kellerdatud puithoone, millel 

madal soklikorrus (osaline) ning lakatoad hoone otstel. Hoonet 

katab sein test kõrgem viiikatus (katteks et erni it). Räästad on 

üleulatuvad. Seinad on vooderdatud laiade rõhtlaudadega, kus

juures esifassaadis on säilunud aknalaudada joonel kulgev vahe

karniiisilaud. lJurgad on kaetud kitsaste vertikaalsete katte

laud ad et:,a. Hoone aknad on keskmis e suurusega, kuid kõrged, 6-

ruudulised, omavad kitsaid profileeritud piirdelaudu. Viiludes 

ääris-cavad lakatubade aknaid väikesed ümmargused lakaaknakesed. 

Aknad paiknevad esifassaadis korrapäraselt, tagaküljel korra

päratumalt, kahekaupa. Beifassaadi keskteljel on väike suletud 

veranda, mille k:.ilj ed klaasi tud suurte akendega, milles väike

sed ruudukujulised klaasid. Verandat katab lame viiikatus üle

ulatuvate räästastega. Jikend.e all on seinad vooderda-Lud püstlau 

dadega. Katusel on sümmeetriliselt 3 korstnapiipu, millest kesk

mine on massi i vne vahevöö ja karnii siga mantelkorsten . 

Seega on hoone tuumikus vanem, ilmselt veel XVIII saj. ehi

tus, mis rekonstrueeritud XIX saj. lõpuveerandil. Hoonet k a su

tatakse külanõuko guna ja sidekontorina ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad hajali, neid ei ole suurel hulgal. Olu

lisemad on: 

Laut on suur krohvitud paekivihoone, kaasajal täies ulatuses 

rekonstrueeri tud. Algne hoone oli viilka tu sega ehitus, millel 

uksed kaetud lamedate kaarte ga. Aknad aga on suur ed, nelinurk

sed. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 
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föölistemaja-tall (?) on krohvitud paekivihoone, millel ühel 

otsal lühike tiibhoone. Ehitust katab rookattaga viilkatus, 

millel ület:tlatuvad räästad. Aknad on keskmise suurusega ruud ud, 

8-ruudulised. Ehi tu s võib pärineda .il X saj. II poole keskelt. 

Lau t on keskmise suurusega kr oh vi tud pae- ja maakivi sein te ga 

ehitus, mis kaetud rookattega ja üleulatuvate räästastega katu

sega. Selle üks ots on kelp-, teine viilkatusena. Aknad on kesk

mi s e suurusega, lame d ad ja paiguta tud ühtlaste vahed ega, kuid 

otse räästa alla. Hoone võib pärineda põhiosas XIX saj. II poo

le keskelt või III veerandist. 

Küün (?) on väike krohvi tud maakiviehi tu s, mis kaetud rookattega 

kelpkatusega. Sellel lauast lihtne tuulekastilaadne räästakar

niis. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on väike ja paikneb peahoone ees, hoone taga on puudereaga 

temast eraldatud suur aed. Pargi planeering on vabakujuline. 

Hoone ette jääb võrdlemisi suur esiväljak vaba piirjoonega, kuhu 

suundub ettesõidutee küljelt. Liigid on rühmitatud: kuusk-kask, 

vaher-kask. On ka saart ja jalakat. Aiaküljel on läätspuud ja 

sirelit hekkidena ja rühmadena. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 



Käpla ~mõis ... 

Peahoone esikülg. 
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30. KÄRBLA mõis (Kerwel). Kõrvalmõis. 

Linnamäe ~n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne krohvi tud kivihoone, mida katab üle-
-

ulatuvate räästastega viilkatus. Viilud kaetud püstlaudvoodriga 

ning viimane sarikap aar koos penniga on viilud el avatud, sari-

kaid kandva te talade otsad kujundatud. Seinte pri tskrohvipinna1 

eralduvad kitsad valgendatud almaäärised ja nurgaliseenid . .Al<

nad on väikesed ja kitsad, paiknevad põhiliselt korrapäraselt. 

Algne raamistik ei ole säilunud. 

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist, ta on kasutu

sel elamuna ja 1969.a. tehti temale kapitaalremont. 

Kõrvalhooneid on üksikuid, enamuses hävinud. Säilunud on: 

Laut, millest alles pool, on pikk, krohvitud paekivihoone, mida 

katab üleulatuvate räästastega ja rookattega viilkatus. Seinte 

krohvipinnale ulatuvad maakivid. Hoone säilunud osa on põhiehi-

tusest kitsam ning ilmselt ka noorem, pärinedes tõenäoliselt 

XIX saj. IV veerandist, varemeis laiem osa võib pärineda varase-

mast ajast. 

Park on väikese kõrvalmõisa kohta suur, kusjuures kujundatud on 

vaid vahetult peahoonet ümbritsev pargiosa, kaugem pargiala on 

puisniiduilmeline looduslik puistu, põhiliselt tammik põliste 

puudega. Peahoonele suundub maanteel lehtpuuallee. Hoone ees 

väike e s i väljak vab alt kujundatud piir joonega, taga - majandus

hoov. Põhiliigid: saar, tamm, jalakas. Pargi seisund rahuldav, 

parkmets ja puisniit k ohati muutunud metsaks. 

Külas ·tatud ja pild istatud 1969. a. 
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Kärbla mõis.., 

Peahoone otsvaade . 
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31. LAIKKÜLA mõis (Layküll). Poolmõis. 

:Martna k/n, Kasari kolhoos ( h1artna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega paekivihoone, kaetud suhteliselt 

lameda poolkelpkatusega (katteks katuseplekk), millel väga lai, 

eenduv ja profileeritud poolviilu-~a räästakarniis. Hoone ak

nad on võrdlemisi suured ja kõrged, 6-ruudulised. Nad paiknevad 

ebaühtlaselt, osalt rühmitatud kahe kaupa, osalt (tagafassaadi 

keskosas) pika aknareana ühtlaste vahedega. On ka tube lakakor

rusel, millede aknad on poelviilus paarisaknana. Nad on kitsad 

ja väikesed. Peauks paikneb esifassaadi vasakul tiival, omab 

valgmiku ning on kahepoolega, jaotatud kolmeks pinnaks, kus 

tahglid profileeritud jõuliste profileeritud liistudeGa· Tahv

litel kvaaderlõikelised puitplokid. On omanud mingi hilisema 

väikese verandalaadse puidust väljaehituse hoone vasakul otsa

fassaadil. Ruumid on põhiosas anfilaad s ed. 

Hoonet saab lugeda veel hilisklassitsistliku käsitlusega 

ehi tuseks, ta võib pärineda XIX saj. keskelt või II poole algu-

sest. Hoone oli l97o.a. kasutusel vaid väikeses osas korterina, 

suurem osa oli meba jäetud või kasutusel laudana. 

Kõrvalhooneid oli vähe, enamik oli ilmselt ka puidust, millest 

säilunud vaid asemed. Vähesed kivihooned on asundustalude pe-

rioodil ulatuslikult rekonstrueeritud. Ehitused paiknevad suh-

teliselt hajali. Säilunuist olulisemad on: 

Laut (?) on pikk ehitus, milles osa lõike krohvitud paekivist, 

osa ümarpalkidest. Ehituse algsemad osad on kaetud rookattega 

katusega, rekonstrueeritud osad kas plekk- või eterniitk&ttega. 

Räästad on üleulatuvad. P~gne ehitus võis pärineda XIX saj. II 
poolest. 
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Valitsejamaja on väike krohvi tud kivihoone, mis kaetud viil

katuseca (katteks eterniit). Sellel Qleulatuvad räästad ja 

rõhtlaudadest otsviilud. Viimastes teravkaareline kitsas laka

aken. Ho onel on samuti mõned kaaraknad, seejuures lameda kaa

rega. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV 

veerandist. 

Tõölistemaja on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud kõrge viilkatusega (katteks eterniit). Sellel on lai 

astmelise profiiliga räästakarniis ja püstlaudadest otsviilud. 

Aknaid on vähe, kuid need on väga suured, algne ruudustik pole 

säilunud. Ukse ees on väike puitesik, millel viilkatus üleula

tuvats räästastega. Esiku aknad on samuti võrdlemisi suured. 

Hoone juurde kuulub väike kelder, millel lameda kaarega uks. 

Katus aga muldkattega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

Park on keskmise suurusega ning võrdlemisi lihtsa, vab akujulise 

planeeringuga. P argipuistu on üsna tiheda istu tusviisiga, mis 

esiväljakul jätab avatuks vaid osa peahoonest (selle peauksega 

vasaku tiiva). Hoone taga on võrdlemisi avar tagaväljak vaba 

piirjoonega. Teedevõrk ei ole jälgitav. Puuliikidest domineeri

vad vaher, jalakas, pärn, äärealadel palju looduslikku saart. 

Kontrastiks lehtpuugruppidele on rohkelt üksikult ja rühmiti 

kuuske. ~ark on tugevalt võsastunud ning risustatud, halvas 

seisundis. Tal puudub funktsioon. 

Külastatud ja pildistatud 1S7o.a. 
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Laiküla .mõis. 
Peahoone esikülg . 
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32. LAUGUTA /Lõuguta/ mõis (Laukota). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, "Külvaja" kolhoos (Ridala kihelkond). 

~eahoone on hävinud pea jäljetult. Tema kohal väike asundustalu 

Kõrvalhooneid on vähe, nad rühmituvad väikese esiväljaku ümber 

korrapärase, peahoonega seotud rühmana. Hooned on kõik maha 

jäetud, enamikus varemeis. Olulisemad on: 

Laut on väike, osalt paekivist, osalt tahutud rõhtpalgist ehi

tus, palkosa ristnurgaga. Ehitust katab rookattega kelpkatus, 

räästad on üleulatuvad. Hoone on valdavalt varisenud. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Küün on pikk krohvimata paekiviehitus, kaetud kõrge viilkatu

sega, millel laastukate, püstlaudadest viilud ja kitsalt üle

ulatuvad räästad. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Kelder on ehitatud maa- ja paekividest, omab lameda muldkattega 

lae. Ukse kohal on konstruktii vseCl kaarsillusel ehitusdaatumiga 

raidkivi: 1896.a. 

Park on väike ja hõreda puistuga, mis jätab avatuks kõrvalhoo

ned ja peahoone nii esiväljakule kui maastikku. Esiväljak suure 

mas osas maj andushooviks. Põhiliikid eks on vaher, saar ja kuusk, 

kusjuures kujundatud on vaid väike vahtra ja kuuse rühm peahoon 

esifassaadi ees. l?argi tagakülg on loodusliku parkmetsana, 

valdavalt saarik. 

l?ark on hävimas ning funktsioonita. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 
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Lõuguta mõis. 

Taluelamu peahoone kohal. 



33. LAULEPA mõis (Laulep). Kõrvalmõis, kuulus Matsalu mõisa 
juurde 

Tuudi k/n, Matsalu kolhoos (Karuse kihelkond) 

Peahoone on hävinud jäljetult. 

Kõrvalhooneid oli vähesel arvul, kõik nad on varemeis. Hooned 

paiknevad avara väljaku äärtel. Olulisemad on: 

Tall-laut on väga pikk põhiosas krohvimata maakivist hoone, 

millel avade küljed laotud tahutud paekiviplokkidest. Uksed on 

seejuures kaetud lameda kaarega, samuti on larnedad kaarsillu-

sed mõnel aknal. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole kes-

kelt, temast on säilinud müürid. 

Ait-elamu (?) on krahviruata maakividest seintega keskmise suu

rusega hoone, millel nurgad laotud puhtalt tahutud hambuvate 

kvaadritega paekivist. ~knad on keskmise suurusega. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. Säilunud on müürid . 

• ehi on väga pikk krohvimata maakivihoone, mille avade küljed 

ja nurgad laotud paekivist, nurgad seejuures tahutud paekivi

plokkidest hambuvate kvaadritena. Ehitus on eelmistega sama-

ealine, praegu alles müürid. 

Küün on väiksem krahviruata maa- ja paekivimüüridega ehitus, 

mis kaetud seintest kõrgema kelpkatusega. Omab rookatte ja 

laialt üleulatuvad räästad. Hoone nurgad on laotud tah.utud pae 

plokkidest hambuvate kvaadri tena. Hoone võib pärineda XI.~ saj. 

III veerandist. 

Fark on väike, kuid väheste puude kasutamise tõttu avar, kuju

tades puudegruppidega piiratud eeshoovi. Mõisasüdamiku taga al 

gab suur Laulepa puisniit, mis omab rikkalikult tammi. Viimane 

ongi ka par gi põhiliik kuuse ja saare kõrval. Park muutunud 

puisniiduks. 
Külastatud ja pildistatud 19?o. a. 
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Laulepa mõis. Laut . 
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34. LAUTNA mõis (Lautel). üütlimõis. 

Kirbla k/n, Lihula sovhoos (Lihula-Kirbla kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljetult. Tema kohal on asundustalu kodan

likust perioodist. 

Kõrvalhooned moodustavad reeglipärase suure hooneterühma, mis 

osalt seotud peahoone ga, osalt ulatub pargi äärel avamaastikku. 

Enamuses on ehitused varemeis või ümber ehitatud. Olulisemad on 

Valitsejamaja (7) oli väike ühekordne krohvitud paekivihoone, 

säilunud varemed. Hoone omas räästakarniisi all kitsa vahevöö. 

Aknad olid keskmise suurusega ning kaetud horisontaalse simsiga 

Ehitus võis pärineda XIX saj. I poolest. 

Laut on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

keskaegse viilkatusega. Algne katus oli poolkelp, kus pool vi i

lus on lakauksed. Algsed aknad on lamedad, väikesed. Hoone võis 

pärineda XIX saj. I poole st. 

Töölistemaja on väike krohvitud paekivihoone, mis kaasajal täie 

ulatuses rekonstrueeri tud viilkatusega ja laiade akendega ehi tu. 

seks. Algne hoone võis pärineda XIX saj. I poolest. 

Kuivati oli väike krohvitud paekivihoone, millest alles osa 

müüre. Omas räästa all kitsa vahevöö. Ehitus võis pärineda XIL 

saj. II poolest. 

Park on väike, planeeringult lihtne ja vabakujuline. Peahoone 

ees väike esiväljak, mille vastasküljel majandushooned. Puistu 

on tihe, eriliselt rühmitamata. Valitsevad saar, jalakas, vaher. 
Park ~~ maha jäetud ja metsistunud. 

Kulastatud viimati 1S7o.a., pildistatud 1966.a. 
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Lau tna mõis. 

Elamu. peahoone kohal. 
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35. LEEDIKÜLA mõis (Ledikü.ll). Poolmõis. 

Taebla k/n, "Sõpruse 11 kolhoos (Lääne-I igula kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

poolkelpkatusega. Alles on osa algsest kattest - S-kivi, osa on 

plekk- ja eterniitkatte all. Räästad on kitsalt üleulatuvad, 

nende all on lihtne kaldu asetatud laudkarniis, mis asendab ilm

selt vanemat. Otsviilud on püstlaudadest voodriga. Krohv on 

seintel printskrohvina, silutud on vaid nurkades nurgaliseenide

laadselt. Aknad on keskmise suurusee,a, kitsad, 6-ruudulised, 

asetatud ühtlaste vahedega, kuid harvalt. Ruumid on anfilaadsed, 

planeering tõestab, et ehituse keskel oli mantelkorsten. 

Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või I veerandist, ta 

on kasutusel elamuna ning on halvas seisundis. 

Kõrvalhooned on kas hävinud või täies ulatuses ümber ehitatud. 

Olid paekivist, paiknesid korrapäraselt pargi äärel ja sisse

sõidu teel. 

Park on väga väike, on vabakujuline. Kujundatud osa asub peahoo

ne ees, kus väike väljak, kuhu tee suundub küljelt. Puud on ti

heda ringina väljaku äär tel, valitseb vaher ja hobukastan. Hoone 

taga on väike aed, mis aga karjääriks. Kaugemal paikneb luides

tik loodusliku männimets aga, mis parkmetsana kuulus mõisasü.d a

miku juurde. Parkmets on karjäärist rikutud. Park on halvas sei

sundis. 

Külastatud ja pild istatud 1977. a. 
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Leediküla .mõis. 

Peahoone esikülg . 
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36. LIBU!lAmõis (Libbomäggi). Kõrvalmõis, kuulus Väike-Rõude 
mõisa juurde. 

1\'Iatna k/ n, Kasa.ri kolhoos ( Ma.rtna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, ta põles 197o.a. keskel. Hoone oli väike 

ühekordne puitehitus, mis kodanlikul perioodil rekonstrueeriti 

koolihooneks. Ehitus omas üleulatuvate räästastega viilkatuse, 

seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega. Aknad olid keskmise suu

rusega ja 6-ruudulised, kitsaste profileeritud piirdelaudadega. 

Ukse ees oli väike, viilkatusega kaetud esik. Algne hoone võis 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Kõrvalhooneid oli väga vähe, neist säilunud on ülesikud. Olulisem 

on: 

Laut (?) on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud lihtsa, 

laastukattega ja üleulatuvate räästastega viilkatusega. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poolest. 

ra.rk on väga väike, moodustades väikese lihtsa puudegrupi pea

hoone ees, hoone taga on aed. Valitsevad saar, j alakas ja vaher • 

On madalaid dekoratiivpõõsaid. 

Külastatud viimati 1976. a., pildiatatud 197o. a. 
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Libumäe mõis. Uldvaade . 

• 



37. LIEULA pastoraat (Leal). Kirikumõis. 

Lihula alev, Lihula sovhoos (Lihula kihelkond). 

Peahoone on hävinud, ta lammutati 196o-te a-te lõpul ja tema 

kohale ehitati 1973.a. kaasaegne 3-kordne elamu. Algne hoone 

oli keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel lakatube 

hoone otstel. Ehitust kattis seintest kõrgem poolkelpkatus, 

katteks roog, räästad üleulatuvad, kuid nende all oli kitsas 

laudkarniis. Seinad olid vooderdatud laiade rõhtlaudadega, mis 

kinnitatud sepanaeltega. Aknad paiknesid harvalt ill1tlaste vahe 

dega ning olid suured, 6-ruudulised. Akn&id, samuti uksi piira 

sid laiad lihtsad piirlauad, mille nurkades pai.lr..nesid lihtsad 

puitplokid. Akende ülaäärel oli kitsas laudkarniis. Hoone pea

uks, mis asus esifassaadi keskteljel, omas kitsa, lihtsa valg

miku, kahepoolega ukse pind oli jaotatud kaheks, kus laiade, 

profileeri tud liistudega eraldatud tahvlitel paiknesid rombid, 

mille pind oli kiirtekujuliselt liigendatud, kiired lähtusid 

rombide keskel paiknenud rosettidest. 

Hoone tagaküljel paiknes keskteljel avar puitrõdu, kaetud 

lameda viilkatusega, millel kitsad, üleulatuvad räästad. Ka

tust kandsid s al ed ad puidu st üroarsamb ad lihtsa te kapi teelid q;:c... 

Sammaste kapi teelidele kinnistatud tugikäpad olid kujundatud 

lauast sablooniga väljalõigatud ehispitsiga. Sammaste vahel ol· 

lihtne puitrinnatis. Rõdult laskus lai kivitrepp. Ruumid hoone 

olid suured, anfilaadsed. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis ehituseks 

XIX saj. algusest, mida oli täiendatud histori tsistlikus laa

dis rõduga sajandi lõpul. Lammutatud jäljetult. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud. 

Park on v~ike, liitub küljel Lihula mõisa pargiga. Peahoone 

asub vahetult maantee (tänava) ääres, park on hoone taga väike-
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se, hoone t agafassaadi vab ak s jätva väljakuga . Puud on vabalt 

rühmi ta tud hoone otstele. Need on valdavalt tamm.ed ja vabtrad . 

Oli ka sireli te rühmi . Park säilunud osali selt uue elamu hal

jasalana ja on heas seisundis . 

Külastatud viimati 1976. a ., pild is ta tud 1964 . ja 1973 . a . 



Lihula pastoraat. 
Hoone peahoone kohal. 



38. LIHULA mõis (Schlo~ Leal). Rüütlimõis . 

~ihula alev, Lihula sovhoos (Lihula kihelkond). 

Ei käsitleta, kuna mõis on lülitau1d koos pargis asuvate 

kindlusevaremete ga 1975. a . koostatud .. :..: ;.:. i-Lek t:~lurimälestiste 

nimistusse. 
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39. LIIVI mõis (Parmel). üütlimõis. 

Kullamaa k/n, Kullamaa kolhoos (Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Hoone aseme läheduses on pargis säilinud 

harukordne hilisgooti stiilis või renessqnsslik, ilmselt XVI 

saj andi st pärineva siseportaali kaareosa raidkivi. Sellel on 

keskel kolme tammelehe ja kahe vapi kujutis. Säilinud on ka 

portaali piiranud gootipärane raiddekooriga ram.dlistus. 

Peahoone oli keskmise suurusega ühekordne kiviehitus, mis 

omas seintest kuni 2 korda kõrgema poolkelpkatuse. Hoone aknad 

olid rühmitatud korrapäraselt kahekaupa, nad olid keskmise 

suurusega ja 6-ruudulised. Hoone keskosas kõrgus suur mantel

korsten. 

Ehitus võis pärineda XVIII saj. II poolest, kuigi tema 

tuumikus võis leiduda ka keskaegseid elemente • 

Valitsejamaja on keskmise suurusega segaehitus, millest osa 

krohvitud paekiviseintega, osa rõhtlaudvoodriga puitseintega. 

Ehitusest on osa lammutatud. Hoonet katab seintes kuni 2 korda 

kõrgem kelpkatus, katteks laast, räästad on kitsalt üleulatu

vad. Kiviosas on mõned teravkaarelised ukseavad. Puitosas on 

suured uksed ja kitsad, kõrged, 6-ruudulised a.lrnad. Avad on 

piiratud laiade profileeri tud ja liistudega piirdelaudadega, 

millel nurgad on laiendatud. Seega on hoone puitosa historit

sistlikus stiilis, ilmselt XIX saj. II poole keskelt, kiviosas 

võivad aga olla säilmed väga vanast ehitusest. 

Ait on pikk, krohvi tud paekivihoone, mis kaetud hilisema katuse 

kivikattega poolkelpkatusega. Sellel kitsas, astmelise profiili 

ga räästakarniis. Osa hoonet on kaetud kõrge kaarsillusega. 

Uksed on raami tud eenduvate ääristega, mis laotud suurtest, 

pae st puhtalt tabutud hambuvatest kvaadri test. Ehi tu s võib alg

selt pärineda XIX saj. III veerandist, omades klassitsistlikke 

d etaile. 



11' 'l"~"öölistemaj a on ühekordne väike krohvi tud maa- ja paeki vihoone , 

mis kaetud katusekivikat te ga poolkelpkatusega. Sellel on laiad, 

astmelise profiiliga räästa- ja poelviilu kelbakolmnurga karnii

sid. Peolviilu külgedel on kitsad lihtsad puitkarniisid. Hoonel 

on vähesed väil~esed ja 6-ruudulised aknad, pool viilus on laka

luuk tugevate prusslen5idega. Hoone keskel on massiivne mantel

korsten, mille kõrge piip katusel omab simsi, vahevöö ja otsa

karniisi. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või LVIII saj. 

lõpust. 

Laut on vaga pikk krohvimata maakivihoone, millel nurgad ja aken 

de vahed laotud laiade krohvitud paekivitulpadega, mis meenuta-

vad laiu liseene. Algne kõrge kelpkatus ei ole säilunud, alles 

on selle all kulgenud lai ehisvöö koonusekujuliselt laotud kon

soolidega. Aknad on asetatud suurtesse segmentpetikutesse, mil

les kits ad ja kõrged aknad. Segmentpetiku te alaserva joonel kul-

e,eb profileeritud lai telliskivikarniis, mida krepivad paekivist 

liseenid. Hoone keskosas on samalaadne väike väljaehi tu s, kus 

aknad on nelinurksed, kitsad, asetatud liseenide vahele. Hoonet, 

mida kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud, võib lugeda histo

ritsistlikus stiilis ehituseks, kus kasutatud klassitsistlikke 

motiive. fa võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait on paekivist suur krohvi tud hoone, millel hiline kõrge viil

katus püstlauast viilud ega. Alles on algsed laiad ja eenduvad, 

astmelise profiiliga räästakarniisid külgfassaadides. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Meieräi on säilunud tihe suurema paekiviehituse osana. Hoone on 

väike krohvitud ehitus, millel murdviiikatuse all lakatoad. Tei

ne korrus on puidust ja võib pärineda kodanlikust perioodist. 

Algsed on ilmselt profileeritud ja laialt eenduvad räastakarnii

sid hoone külbedel. Algsed on ka mõned keskmise suurusega ja 

~ 
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6-ruudulised aknad. Ehitus võis al6sel kujul pärineda XIx saj. 

Park on suur ning kaheosaline. Esimese poole moodustab avar 

esiväljak, kus äärtel puuderühmi, peahoone ees aga oli rida 

tammi, neist säilunud mõned. Esiväljakule sissesõit toimub kül

jelt. Väljaku äärtel paiknevad hooned on kaetud samuti tugeva 

halj astu sega, põhiliselt vabas planeeringus. Pargi teise osa 

moodustab peahoone taga asv~ud regulaarne park, mis ümbritse-

tud kolmel küljel alleedega. Omab ka peahoonelt lähtuvat ja 

parki pikuti läbivat alleed, samuti sellega ristuvat alleed. 

Vahetult peahoone taga on asunud välj alc, mis pargi täiend ami-

sel rekonstrueeriti vabakujunduslikes rlihmades: kask-kuusk, 

lehis-tamm. P argis on tuumikus ka korrapärase kald aj conega 

tiigid, millest ammutatud pinnas moodustab kõrgendiku. Puulii

kidest valitsevad pärn, vaher. saar; hulgaliselt on tamme. 

Kontrastiks on kaske ja kuuske. Eks ootidest lehiseid. Et park 

asub avamaastikus, siis on tu tiheda istutusviisiga, alleede 

vahelised pinnad on puudega, kasutatud on ka dekoratiivpõõsaid 

puude jalarnil. Pargi seisun6. on ebarahuldav, esineb võsastumisi 

park on funktsioonita. 

Külastatud viimati 1973. a., pildista"'cud 197o. a. 



Liivi .mõis. Valitsejamaja. 

Lii vi mõis. -
Säilunud detail peaboonest. 
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40. SUUREJ.L.iiliTRU mõis ( Gro,?-Levhtigall). Rüütlimõis. 

Martna k/n, Lähtru 8-kl. kool (Martna kihelkond). 

Peahoone on üsna suur kahekordne paekivihoone, mis kaetud kõrge 

kelpkatuse ·a (katteks eternii t). Sellel on lai, sügavalt profi

leeritud ja eenduvad räästakarniisid. Sellest madalamal on võrd

lemisi lai, profileeritud vahevöö. Profileeritud vahevöö on ka 

korruste vahel, mis ei ole säilunud esi- ja otsafassaadidel. 

Iv1adal sokkel omab kitsa simsi. Hoone esifassaad on liigendatud 

kitsa, ühe aknaga külgrisalii tid ega ning 1 aia, 3 aknavahe laiuse 

keskrisaliidiga. Risaliidid eenduvad väga kergelt. Tagafassaadis 

risaliidid puuduvad. Tegelikult asus algselt keskrisaliidi ees 

tugevalt eenduv kahekorruseline lodza. See oli kaetud lameda 

kelpkatusega, mille nurkadel olid nelj atahulised paarissambad 

mõlemal korrusel. Sammastel olid baasid ja kapiteelid, korruste 

vahel oli ballustriga rinnatis. Alles on teisel korrusel lodza 

tagaseina liigendavad lihtsad liseenid iga akna vahel, nurkadel 

paarisliseenid. Lodza on asendatud lameda kolmnurkviiluga, .mille 

karniisid kordavad räästakarniise. Samasugused kol.mnurkviilud on 

ka kül-grisaliitidel, kus viiluväljadel on ovaalsed aknad tähe

kujulise raamistikuga. Risaliitide nurgad olid varem kujundatud 

nurgaliseenidega . 

Hoone põhikorruseks on teine korrus, kus on suured, 6-ruudu-

lised aknad. Alakorrusel on põhiliselt 4-ruudulised aknad. Esi

fassaadis on iga peakorruse all ka soklikorruse aken, tagafas

saadis osa soklikorruse aknaid puudub. Kõik aknad omasid krohvi

ääriseid, .mis säilunud osadel akendel. Hoone keskteljel on esi

küljel soklikorrusel lameda kaarega uks, samasugune avanes ka 

teisel korrusel lodzale (muudeti l96o. a. lõpul). Samalaadne paik· 

neb ka hoone tagaküljel keskteljel teisel korrusel. Esifassaadi 
vasakul tii val paiknes varem keskrisaliidi kõrvol soklikorrusel 
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kaks kaarsillusega akent teiste nelinurksete kõrval, mis muudeti 

samuti l96o.a. lõpul. Aknad on rühmitatud kahekaupa, äärmised 

eraldatud. Hoone katusel on sümmeetriliselt paigutatud kolm kõr

get korstnapiipu, mis omasid algselt eenduvaid otsakarniise. 

Peauks omab kitsast profileeritud krohviäärist, ukse pare

mal nurgal on raidtekstiga kiviplokk daatumiga ja tähtedega: 

"d.8.J. 1856 11 • suur, kahepoolega uks on jaotatud kaheks pinnaks, 

kusjuures tahvlid on piiratud profileeritud kaarjate liistudega 

ning tahvlid kujundatud suurepärase rokokoo-dekooriga ( akantus, 

orvandid). Sama stiilse, kuid lihtsama dekooriga on kolmeks pin

naks jaotatud tahv~ldisega siseuksed. Rokokoo-dekoori leidub ka 

sisetreppide käsipuudel. uumid on hoones anfilaadsed. 

Hoone on seega barokkstiilis, kusjuures sisekujundus on 

rokokoolik. Ta võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. Lodza 

võis pärineda ukse kõrval märgi tud aastast. hoones on kool ja 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nendest osa on seotud peahoonega an-

sambliliselt, enamik paikneb aga funktsionaalsetes rühmades üm

ber pargi või sissesõiduteede äärtel. Olulisemad on: 

M:eierei on väike krohvimata maaki vihoone, mille nurgad ja aknad 

on piiratud paekivide või tellistega, kivid lõhutud. Need on lao 

tud hambuvate plokkid ena, krohvi tud. Hoonet katab seintest kõr

gem poolkelpkatus, katteks plekk. Katuseräästas on eenduv ja 

astmelise profiiliga. Aknad on väga suured, kahepoolega ja 8-ruu 

duga või kolmepoolsed, 12-ruuduga. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt või lõpuveerandist. 

~ on väike, krohvitud paekivihoone, kaetud laastukattega pool 

kelpkatusega, millel kitsad, üleulatuvad räästad. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Tööliste maja (?) on keskmise suurusega krohvi tud pae- ja maaki-
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vihoone, mis kaetud kõrge, laastukattega viilkatusega. Otsviilv.d 

on kaetud püstlaudadega. On erisuurusi keskmise suurusega aknaid 

millel 8 ruutu või 24 ruutu. Ehitust on rekonstrueeritud, ta 

võib pärineda algselt XIX saj. I poolest või on veel vanem. 

Kuivati on suur, kahekorruseline, lõhutud maakividest hoone, mis 

kaetud laastukattega viilkatusega . Sellel laiad üleulatuvad rääs

tad, mida otsviiludes kannavad kujundatud ots te ga kansool tal ad. 

Hoone nurgad on laotud suurtest, puhtalt tahutud paekiviplokki

dest, mis laotud hambuvate kvaadri tena. Samalaad sel t on äärista

tud avade küljed. Paeplokkidest on ka avade lamedacl kaared, kus 

eendatud lukukivi. Otsafassaadis on keskel lai uks, millega 

liidetud keskmise suurusega aknad külgedel. Akendel on 12 ruutu. 

Samalaadsed on ka ühtlaste vahedega paigutatud aknad külgfassaa-

Jides. Otsviilus on suur viiluuks, mis kaetud lihtsate sepistrel 

lidega. Seinte pindu on dekoreeritud kividevahelisse krohvi ase

tatud granii tkildudega. Ehitus võib pärineda nx saj. IV veeran

dist. 

Tall-töölismaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paeki

vihoone, mille otsale on ehitatud ilmselt kodanlikul ajal mõned 

toad puidust. Hoonet katab rookattega poolkelpkatus üleulatuvate 

räästastega. Hoone algsed välisuksed on val gmikuga, kahepoolsed 

ja tahveldisega. Algsed talli aknad on larnedad, keskmise suuru-

sega, 8-ruudulised . .tJ.gne ehi tu s võib pärineda XIX saj. I pooles 

Tuulik on krohvitud paekivihoone, mille keha tõuseb puhtavormili 

se tüvikoonusena. Aknaid on vähe ja need on väikesed. Välisuks o 

kaetud lameda kaarega. Tuuliku tiivad ja ülekandekonstruktsioo

nid on hävinud. Ta võib pärineda XIX saj. keskelt . 

Ait sissesõidutee äärel on väike, lõhutud maakividest krohvimata 
I 

müüridega ehitus, mille avade küljed ja nurgad laotud puhtalt 
tru1utud paekiviplokkidest hambuvate kvaadritena. avad on seejuu-
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res kaetud kaartega, ustel lamedatega, akendel kõrgetega . Bhi

tust katab hilisema päritoluga viilkatus, katteks laast. Ehi-

tusaeg on raidkiviga dateeritud: 1862. 

Tall on 11L 11-tähe kujuline tiibadega ehitus, mille paekivimüürid 

kaetud pr i tskr oh viga, osalt ka silu tud pinnaga krahviga. Hoone 

nurkadel on laiad nurgaliseenid. Katus on laastukattega ja üle

ulatuvate räästastega poolkelpkatus, mille all astmelise pro-

fiiliga lai räästakarniis. Aknad on ruudukujulised, väikesed 

ja 4-ruudulised. Hoone võib pärineda peahoonega samast ajast 

või XVIII saj. lõpust. 

Laut on sissesõidutee äärel eelmise hoone vastas ja kordab eel

mist vormides ja materjalis . On jälgitavad mõned kõrge kaarega 

uksed. Katus on kelpkatusena ja tema kitsas räästas toetub ast-

melise profiiliga räästakarniisile. On seega eelmisega samaea-

line ehi tu s. 

Park on suur ja seejuures kitsas, regulaarse planeeringuga. 

Pargi ette koonduvad korrapäraselt kolmelt suunalt alleedega 

sissesõiduteed. Esiväljak peahoone ees on poolringikujuline ja 

liigendatud ovaalse tiigiga. Esiväljaku äärtel on tihe, vaba

kujuline puistu, mis servadel piiratud korrapäraste puuderida

dega. Uks sissesõiduteedest on orienteeritud peahoone fassaadi 

keskteljele . Hoone ette viib poolkaarekujuline ettesõidutee. 

Hoone taga on väike väljak, mille keskteljelt kulgeb tee pargi 

sügavusse. Seal moodustub ümmarguse keskväljakukesega diago

naal- ja ristteede süsteem, mis osalt ääristatud puiesteega. 

Puiesteed on ka selle regulaarse kujundi külgedel. Hoone taga

väljaku äärtel on üksikult vabalt paiknevaid puid, pargi müüri 

äärtel aga puuderead. Pargi lõpetab aed, kus väike tornilaadne 

krohvitud paekivihoone. Ehitus on kahekorruseline, kus sokli-. 
korrus on madal, eraldatud simsiga. Ehitusest säilunud varemed, 
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ta võib pärineda veel XIX saj. I poolest. Pargi tagaosa on 

piiratud kiviaiaga. Pargi seisund on rahuldav, kuid valdav osa 

vanemast puistust, eriti alleedesüsteemid on vanad ja välja

langevad. Valitseb vaher, vähem on saart, pärna, tanune. 

Külastatud viimati 197o. a., pildistatud 1963. ja 197o. a • 
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Suure-Läh t:vu--mõis. 
Peahoone esikülg. 

Suur e..,.Läh.tru, mõis. 

Peahoone peauks. 

.. . 



41. V.ÄIKE-LÄHTRU mõis (Klein-Lechtigall). Büütlimõis. 

Martna k/n, n:K:aardiYäelasett kolhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keSkmise suurusega ühekordne puitehitus, mis omab 

lakatube hoone otstel. Hoone on tugeYalt kanjustatud, ta on 

kaotanu.d vasakul tii Tal osaliselt tagakülje ja enamiku kõrgest 

katusest, mis remontidaga asendatud. Algaena säilunud katus on 

seinteat kõrgem viilkatus (katteks eterniit), millel kitsad üle

ulatuYad räästad. Osalt on nende all säilunud vanemat profilee

ri tud kitsast puitkarniisi. Hoone seinad on kaetud laiade rõht

sate laudadega, nurgad kitsaste vertikaalsete kattelaudadega. 

Viilu all on lai veelaud. 

Aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised ja piiratud kitsas

te, profileeritud piirdelaudadega, mille nurkadel kTaaderlõike

lised pui tplokid. Akende kohal on profileeri tud eenduvad karnii

sid, mis toetuvad voluudilaadsetele profileerin~ga konsoolidele 

Osa aknaid on varustatud puitluukidega. Aknad paikneYad ühtlaste 

vahedega. Ka lakatubade aknad ja nende kohal viilu tipa.s paik

nev lakaaknake omavad analoogilise kujunduse ja karniisi. See

juures lakatubade aknad on väiksemad põhikorruse suurtest aken-

. dest. Viilu.tipu a.knake on r11uduku.juline. Hoone peauks on lihtsa 

vaJ.gmikuga, uks on kahe poolega ning jaotatud kolmeks tahvliks. 

Need on kitsaste, lihtsate profileeri tud liistudega ja tanvlite

ga. Uks on hilisem, kuid temale on kinni ta tud sunrepärane ba

rokk-vormides sepistatud ukse käepide. Ukse külgedel on laiad 

kvaaderlõikelised piirdelauad, ukse kohal oli aga akendale 

analoogiline ehiskarniis. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. Säilunud on vanem mantel

korsten, saalis on lagi peegelvõlviga. Sisetrepp ~a ja siseuk

sed on hilisklassitsistlike detailidega, siseustal on aga Tasest 
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kauneid barokkvormides lukuplaate ja käepidemeid. Barokse 

lõikega on ka üksikud akende nurgarauad. 

Seega võib hoonet määrata barokkstiilis ehituseks XVIII 

saj. III veerandist, mida on ulatuslikult rekonstrueeritud 

XIX saj. II ~eerandil või keskel ampiirstiilis. Hoonet kasuta

takse elamuna ja ta on hal~as seisukorras, varisemas. 

~aJ.hooned on hävinud, olid ilmselt enamuses puidust. Nad on 

osaliselt paiknenud esiväljaku äärtel peahoonega ühtses an

samblis. Säilu.nuist olulisem on: 

,ä1 (?) on keskmise suurusega krohTi tud paekivihoone, mis kaas 

ajal ulatuslikult rekonstrueeritud, kaetud uue viilkatusega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on keskmise suurusega, vabakujulise planeeringuga, kus 
~ 

peahoone ees on piklik esiväljak, puudest ja teedest liigenda-

mata. Piiratud on väljak tiheda puudeekraaniga. Hoone taga on 

väike ehisaed, mis samuti piiratud tiheda, vabakujulise puude

ringiga. Valitsevad liigid on saar ja vaher. Palju on sireleid. 

Park on hävimas, esiväljakul on saekaater. 

Külastatud ja pildiatatud 197o. a. 
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Väike~Läht~u~õis. 

Peahoone esikülg. 

Väike-Lähtru mõis. 
Peahoone ukselink. 
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( 42. L.ÄÄNE-NIGULA pastoraat (Poenal). Kirikumõis. 

T~~bla ~~~ · l•sÕpr~s~;, · kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivil:loone, millel 

keskmise kõrgusega soklikorrua ja toad lakas hoone otatel. 

Hoonet katab kõrge viilka.tus (katteks eternii t), millel laialt 

üleulatuvad räästad. Algne katus oli aga poolkelpkatus väike-. 
se kelbakolmnurgaga. Hoone sokkel on markeeritud simsiga. 

Aknad paiknevad võrdsete vahedega, puuduvaid (hoone otsatassaa 

dil) asendavad petikaknad. Algsed aknad on keskmise suurusega 

ja 6-ruudulised. Lakatoa aken pool viilus on eelmistest väiksem . 

ning raami tud külgedel väikeste 2-ruuduliste lakaakendega. 

Keldriaknad on pea ruudukujulised ja väikesed. 

Hoone esiküljel on väike puitveranda, mille ilme pärineb 

kaasajast. Kõrge sokliga ja parki laskuva kõrge trepiga on. 

ka tagafassaadi keskteljal asuv väike terrassike. Hoone nurgas 

on soklis raidki vi tekstiga: RAUKASE ~DO. 
. . 

Hoone ehitusaeg on kirjanduse andmetel 1848, ta on kasu-

tusel administratiivruumidena ja on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid kirjeldamisväärseid ei ole. 

Park on väike ning liitub vahetult kirikut ümbritseva pargiga. 

Iseseisev on peahoone taga asuv aed, kus jälgitavad ka lihtsa 

ehisaia osad. Puuliigid on põhiliselt pärn, saar, vaher. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 



Lääne-Nigula pastoraat. 
Tagakü.lg. 



( 

43. MAALSE /Maalsi/ mõis (Maala). Kõrvalmõis, kuulus Ehmja 
-=---:- mõisa juurde. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne paekivihoone, mille müürides kasu

tatud ka maakive. Ehitusel on massiivsed proportsioonid, mida 

rõhutab seintest kõrgem rookattaga poolkelpkatus. Sellel on 

üleulatuvad räästad. Hoonel on vähesed ja harvalt asetatud pea 

ruudukujulised aknad, manel säilunud 6-ruuduline raamistik. 

On ka väga väikeseid ja kitsaid aknaid. Hoone keskel on massiiv 

ne mantelkorsten, kõrge ja samuti jõulise korstnapiibuga. Hoone 

siseruumides leidub suuri, lameda kaarega kaetud ukseavasid. 

Hoone võib pärinad a veel XVIII saj. II poole st või selle 

keskelt, ta on .maha jäetud ja suures osas sisse langenud. 

Kõrvalhooneid on vähe, nad paiknevad korrapäraselt peahoone 

taga asetseva väikese sisehoovi külgedel. Olulisemad on: 

Tall-ait on omapärane pikk ehitus, kus ühel otsal asunud tall, 
"' 

keskel ilmselt vankrikuur ja teisel tiival ait. Hoone on kr oh-

vi tud maa- ja paekiviehi tu s, kaetud rookattaga poolkelpkatus ega 

millel laialt üleulatuvad räästad, unkaavad ülanurkadel ja laud 

voodriga poolviilud. Hoone vasakul tiival on kaks kaarava kõrge 

kaare ga, mis toetuvad nelj atabulisele tugevale s amb al e, kaarte 

kandada all on astmelise profiiliga talumivöö. Kaaristu ühe 

avaga on ka hoone paremal tiival. Kõik nad on kinni laotud. Ak

nad on väga väikesed, piludena ja tugevate prusslengidega. Ehi

tus on ilmselt peahoonega samas stiilis (barokk) ja samaealine. 

~ puudub, on vaid kitsas haljasala peahoone ja tee vahel , 

kus ebakorrapäraselt lehtpuid ('vahtrad, saared). On ka väheseid 

puid a-vara liigendamata majandushoovi äärtel. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1968.a. 
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Maal.se .mõis. --~ 

Peahoone esikülg. 

Maal s e mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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44. MARTNA pastoraat (Martens). Kiriku:mõis. 

M~tna lr/n, -Martna 8-kl. kool (Martna kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne kivihoone, m~llel lakatoad hoone 

otstel. Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus, millel 

lihtsad puitkarniisid külgfassaadi räästastel ja peolviilu kel

bakolmnurga all. Algne kate oli pilliroog, mis asendatud eter

niidiga. Hoonel on simsiga eraldatud sokkel. Aknad, mis alg

selt omasid pui tluuke, on kits ad, keskmise suurusega ja 6-ruu

dulised. Lakatubade aknad on väiksemad. Põhiosas paiknevad ak

nad võrdsete vahedega ja harval t. Peauks on valgmikuga, kabe

poolne ja pind jaotatud kolmeks tahvliks, kus laAale profilee

ri tud liistudega piiratud tahvlitel on kvaaderlõikelised ple

kid. Algselt asus peaukse ees lai lahtine veranda, ühepoolse 

kaldega lameda katusega, mille räästast kaunistas puidust ehis

pits. Katust kandsid lihtsad neljatahulised, saledad puitpos

tid, mille vahel oli diagonaalne lattrinnatis. 

Hoonet võib lugeda klassitsistliknks ehituseks, ilmselt 

XIX saj. I poole keskelt ning ta võib olla rekonatrueeritud 

XIX saj. II poole keskel. Hoonet kasutatakse kooli vajadusteks, 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid kirjeldamisväärselt ei ole sä~lunuu. 

Park on väike, vabakujuline, väheste puudegru.ppidega, kus domi 
-
neerivate saarte ja vahtrate hulgas üksikuid kuuski. Hoone ees 

paiknenu.d väljakule on rajatud uus koolihoone. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1968.a. 
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Martna Pastoraat. 
Esikülg • 
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45. MASSU mõis (Massau). Rüütlimõis. 
- -

Hanila k/n, Karuse kolhoos ( Hanila kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone madala 

soklikorrusega. Ehitust katab lame plekk-kattega kelpkatus, 

millel lai ja tugeYalt eenduv profileeritud räästakarniis. 

Hoone esifassaad on liigendatud kitsaste külgrisaliitidega, 

mis eendatud väga tagasihoidlikult. Külgrisaliite kroonivad 

kolmnurkviilud, mis ümbritsetud räästakarniiside vorme korda

va laia karniisiga. Viiluvälj as on suur aegmentaken, mis toe

tub viilualusele karniisile. Aknaraamistik on kiirtekujuline. 

Fassaadi keskel eendub tugevalt lai aammasportikus, mis samuti 

kaetud kolmnurkviiluga, analoogilistes vormides viilukar.niisi

de ja segmelltalmaga. Siin on vaid kiirtekujuline raamistik 

(j aotatu.d hiljem kolmeks). Viilu kannavad 8 paari ti asetatud 

doskaana orderi sammast, seinapinnal on 2 poolsammast. Porti

kuse sammaste plintosed toetuvad tanutud paekiviplaatidast 

madalala terrassile, mille külgedel t laskuvad mõneastmelisad 

trepid. Portikuse äärtelt teiste sammaste vahel on õhuke laud

sein laia ja laeni ulatuva avaga, millel kõrge kaar. Algselt 

olid avad kaetud klaasidega. Külgrisaliitide laiuseks on 2 

aknavahet, portiku.se laiuseks peauks, 2 kitsast Yestibüüli

akent ja äärtel kahepoolega aknad. 

Analoogiliselt on liigendatud ka hoone tagafaasaad, s.o. 

siin on külgriaaliidid ning esifassaadi portikuse laiusele 

vastav kergelt eendatud keskrisaliit, kõik kaetud kolmnurk

viiludega. Vaid keskrisaliidi segmendikujuline viiluaken on 

hiljem müüritud kitsaks nelinurkseks ja 6-ruuduliseks aknaks. 

Keskrisaliidi ees on tema laiune lahtine võrdlemisi kõrge ter

rass, millel sepistatud historitsistliku käsitlusega metall

rinnatis. Terrassi äärtalt laskuvad parki 2 treppi. 
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Hoone aknad on kitsad kuid kõrged, 8-ruudulised, risaliiti

de vahele paigutatud korrapäraste vahemikega. Esifassaadis on 

iga akna all kas .madal sekliaken või petikaken, tagafassaadi s 

on sokliaknaid vaid osade akende all. Peaust ja tagafassaadi 

keskteljal asuvat ust ääristavatel väga kitsastel akendel oli 

algselt väikeste ruu tud ega ja diagonaalse te raamid ega ruudustik, 

kusjuures ülemine ruut oli liigendatud rombikujulise raamiga 

(viimane säilunud). Tagafassaadi külgrisaliitide aknad olid 

algselt laiad 3-poolega ning all kuni soklini pikendatud aknad, 

piiratud krohviääristega. Akende ruudustik oli algselt samuti 

kujundatud diagonaalraamistikuga rombideks. Akna ülaosa oli 

raamistikuga kujundatud segmendikujuliseks kiirtekujulise raa

mistikuga. Tänaseks on säilunud suur 3-poolega ja 12 ruudllga 

aken. 

Hoone parempoolsel otsafassaadil on kitsas väljaehitus 

hilisema päri tolllga. See on kaetud ühepoolse kaldega lameda kar

tusega, millel kitsas, profileeritud räästakarniis. Sokkel on 

põhihoonega samal kõrgusel, selle kohal on kitsas vahevöö • 

.Aknad on madalamad, 6-rlludlllised. 

Hoone peauks on kõrge, võrdlemisi kitsas ja kahe poolega. 

Ukse kohal on Yalgmik, mille algne raamistik ei ole säilunud. 

Uksepooli jaotab süvarihvaga vahesammas. Uksepool on jaotatlld 

kaheks. Ulemine tahvel on liigendatlld kahe veerandsambaga, mis 

on kannelleeritud samba tüvedega. Sambad toetllvad ühisele pje

destaalile, mille pind liigendatud ristkülikukujulise petikuga. 

Samad toetavad ülal profileeritud laia karniisi, mis dekoreeri

tlld hammaslõikega. Uksepoole alumise tahvli liigendatud pinnal 

on kraatervaasi kujutis. Tahvlite vahel on lai paelvöö. Hoone 

katusele on sümmeetriliselt paigutatud 3 madalat, kuid massiiv

eet korstnapiipu, millel kitsas simss, vahevöö ja otsakarniis. 

Siseruumid on hoones anfilaadsed. Saal asub ehituse keskel. 
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Seega võib peahoonet lugeda hästi tasakaalustatud vertikaal 

sete ja horisontaalsete pindade suhetega hinnaliaeks küpseks 

klassitsistlikus stiilis ehituseks XIX saj. I poole keskelt, 

kuid hiljem vaid minimaalselt täiendatud (terrassi rinnatis, 

juurdeehitus otsafassaadil). Hoonet kasutatakse rahvamajana 

ning ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi arvukalt, neist säilunud kuni poo

led. Nad on parki piirava .maantee äärtel, peahoonega sidumata, 

kuid kompaktsetea rühmades. Olulisemad on: 

Meierai on suur ühekordne krohvitud paekivihoone, mille kesk-

osa on kahekordne. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, millel 

murdsarikas, katusekatteks on plekk. Viilu- ja räästakarniis 

on lai ja profileeritud, karniis on poelviilu all krepitud. 

Esifassaadis kahekordse keskosa seina pinnal on räästakar.niis 

jätkatud lameda korrustevahelise vööna. Samalaadne vaheTöö on 

peolviilu all krepitud karniiside jätkuks. Esifassaadis on 

keskosas tugevalt taane1atud seinapind kahekordse osa laiuselt 

ning siin kannavad eendu vat räästast 4 massii vset eosleaana or

deri sammast. Nad toetavad laia kolmnurkviilu., mis omas alg

selt krohvi tud viiluvälj a segmen taknaga. Niiü.d on vaid säilunud 

püstlaudvoodriga kaetud avadeta viiluväli. Sammastel on baaside 

all kõrged ja massiivsed pjedestaalid laia, profileeritud kar

niisiga. Viimased on hiljuti rikutud ette ehitatud madala ram

biga. Hoone esifassaadi seinapinda liigendas algselt veel ki t

aas vahevöö seina poolel kõrgusel, mis pole säilunud. Muudetud 

on ka enamik akendest ja ustest. Algse kuju on säilitanud vaid 

pool vi ilu lakauks, see on kõrge kaare ga ki taas ava. Tõenäoli

selt oli meiereina algselt kasutusel vaid väike osa hoonest. 

Ehitus on seega klassitsistlikus stiilis, pärinedes ilmselt 

peahoonega samast ehitusperioodist. 
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Töölismaja on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud kitsalt 

üleula.tu'Tate räästastega ja tõrvapappkattega viilkatusega, ots

viilud püstlaudadest. Hoone esifassaadi nurkadel on säilunud 

fragmente nurgapilastri test. Aknad on keskmise suurusega ja 

kitsad, kaetud väga lameda kaarega, raamistikud kaasajal muude

tud. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Tõllakuur (?) on keSkmise suurusega krohvima.ta maakivist ehitus, 

mille nurgad laotud puhtalt tahutud paekivikvaadritest hambu

valt. Ka avade küljed on laotud puhtalt tahutud paekiviplokki

dest. Hoonet katab kitsalt üleulatuva te räästastega ja laastu

katte ga lame viilkatus, mille all kitsas, astmelise profiiliga 

paekarniis. Hoone otsafassaadi s on katus tugevalt eendatud 

ulualuseks, kus räästast kannavad 4 (säilunud 3) massiivset 

doskaana orderi sammast. Need on krohvi tud paeki vist, samQ.a tü

vi on paisutatud. Kolmnurkviii on kaetud püstlaudadega. Avad 

ulualuse taga on kaetud lamedate kaartega. Keskel on suur uks, 

mis ääristatud suurte akendega. Ehitust VÕib lugeda klassit

sistlikuks, ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Ait(?) põllul on üldjoontes samades vormides ehitus, kuid ta 

maakiviseinad on krohvitud, kivide põsed ulatuvad krohvipinnale. 

Algne katus on hävinud, asendatud lameda viilkatusega, mis ei 

ulatu otsafassaadis sammasteni; katusekatteks vormikivi, säilu

nud on fragmentidena lai, profileeritud ja eendatud paekivist 

räästakarniis. Otsafassaadis eendatud katust kandnud sambad an 

asetatud paari ti ( säilunud neljast kolm), kuid nad on saleda

mad' paisu tuseta sambatüvega. Ehitus võib pärineda nx saj. 

keskelt või III veerandist, alles kujundusalt samuti klassit

sistlik. 
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~ (?) oli suurem paekivist ehitus, millest säilunud madal 

vare. Huvipakkuv on tema keskosas paiknenud juurdeehi tus. 

See on paekivist laotud tonnvõlviga ruum, kus võlvide kannad 

toetuYad vundamendile. <Ehitus Võib pärineda llX saj. I poolest. 

Ait-kuivati on suur, krohvimata maakivist hoone, mille nurgad 

on laotud puhtalt tabutud paekiviplokkidest hambuvate kvaadri

tena. Avad on piiratud samuti puhtalt tabutud paekiviplokkidega 

Hoone katus on hävinud. Ta on asendatud uue, lameda viilkatu

sega (katteks eternii t), millel üleulatuvad räästad ja püst

laudvoodriga otsviilud. Säilunud on lai, profileeritud paest 

räästakarniis. Hoone parem tiib on kahekordne, ta on esifassaa

di seinapinnast kergelt eend atud. Tema viilkatus on asetatud 

risti põhihoone pikiteljega. Katus omab kaasajal näotu pealeehi 

tuse. Alles on algne profileeritud paekivist räästa- ja viilu

karniis. Vi iluväljas on suur, krohvi tud põhj aga ja äärise ga seg 

mentpetik, milles väike nelinurkne aknake. Tiibehituse korruste 

vahel on põhihoone räästakarniisi kõrgusel lai, lihtsalt profi

leeritud vahevöö. Ka tiibehituse nurgad on laotud puhtalt tanu

tud paeplokkid est hambuvate nurgakvaadri tena. Avad on kaetud 

lamedate kaartega, osa aknaid aga ka kõrgete kaartega. Aknad 

on seejuures suured, paiknevad põhiliselt ühtlaste vahedega, 

on 10-ruudulised. On olnud ka suuri kaaravadega uksi, mis kinni 

müüritud. Tiibehituse ees on madal, maakivist müüriga ramp. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikus laadis ehituseks, ta võib 

pärineda nx saj. III veerandist. 

Viinavabrik on suur ühekordne paekivihoone, millel osaliselt 

väljaehitatud lakakorrus pealeehitusega hoone keskteljel, katu

seakendega temast kahel pool nihg lakatubadega hoone otstel. 

Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus murdsarikaga, kat

teks on laast. Räästa- ja poolviilukarniisid on eenduvad ja ast 

melise profiiliga, räästakarniis on poolviilu all krepitud ja 
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jätkatud vahevöö ga. Pealeehi tu s on mõlemis fassaadi s 3 akna

vahe laiune, kaetud viilkatusega, mille hari ühtib põhihoone 

katuseharjaga. Viil on ümbritsetud põhihoone räästakarniiside

ga analoogilise vormiga karniisiga. Viiluväljas on kolmnurkne 

Yiiluaken. Kolmnurkaed väikesed aknad valgustavad ka lakapeal

set kahel pool kaht poelviilu akent. Viimased on keskmise suu

rusega ja ruudukujulised, ümbritsetud valgendatud äärisega. 

Pphikorruse aknad on võrdlemisi suured, asetsevad võrdsete 

vahedega, puuduvaid, eriti otsafassaadis, asendavad petiku.d. 

Algsed raamid omasid 16 ruutu. Osa aknaid on hiljem rekonst

rueeritud kitsaiks, kõrgeiks, 6-ruudulisteks akendeks, mis 

kaetud lameda kaarega. Katuseaknad omavad puidust välj C:~.ehi tuse 

ja väikese viilkatuse. 

Hoone pea.u.ks on kahepoolega lai uks, mille pool te pind on 

jaotatud kaheks laia, profileeri tud vahekarniisiga, .mille nur

kades on plokid. Ukse tahvleid äär1stavad pilastritele läheda

sed vööd, mis toetavad vahekarniisi ja profileeritud karniisi 

ukse ülaservas. Ulemistes, suuremates tahvlites on väike ü.mar

aken rambikujulise raamistikuga. Erandlikud on 4 raidkivi hoo

ne akende silluste kohal: esimesel neist on hoone ehitusdaatum 

1839.a. Kõikidel neljal kivil on naivistlikud stseenid viina-

põletamise st. Need väga huvi tavad kivid eemaldati Etnograafia

muuseumi töötajate poolt ja paigutati peahoonesse, nende säilu 

misest andmed puuduvad. Hoone varises 197o.aastate keskel. 

Viinaait (?) samas on varemeis. Hoone oli keSkmise suurusega, 

kuid kahekordne massii vne krohvi tud maa,- ja paekivist hoone, 

mida kattis kitsa räästa- ja viilukarniisiga poolkelpkatus. 

Aida teisele korrusele viib kõrge ramp, mille paekivimüürides

se laotud avar ja kõrge, tonnvõlvidega läbikäik vabrikuhoovi. 

Ehitus võis olla viinavabrikust vanem. 
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Laudad moodustasid võrdlemisi suure nelinurkse hooneteploki 

suletud sisehooviga, mis ehitatud paekivist, krohvitud müüri

dega. Ehi tused on varemeis või lõikudena rekonstrueeri tud viil 

katustega majandushooneiks. Hooneterühm võib pärineda XIX saj. 

II veera.ndist. 

Park on keSkmise suurusega, teostatud väga heatasemelisas va

bakujunduslikus stiilis. Märkimisväärne on püüd peahoonet 

maastikust ja abihooneist isoleerida: puud on istu ta tud väga 

tiheda seaduga, tüved kaetud dekoratiivpõõsastega, pargi äär

tel on kivi aed. Pargis peahoone ees esiväljak puudub, hoone 

sammasportikusele on suunatud pargi nurkadest kiirtena sisse

sõidu teed, mis hoone ees moodustavad kaare. Hoone taga on 

väike vaba piirjoonega väljak, kust avaneb "a.knake" maastikku. 
- -Puud on rühmitatud üldiselt suurte üheliigiliste rühmadena, 

mis asetatud kontrastselt: lehis-vaher, jalakas-vaher, kas

tan-vaher, kuusk-lehis. Leidub ka looduslikku saart, pärna, 

kaske ja mändi. Märkimisväärselt palju on lehiserü.bmi .. · Alus

taimestiku moodustavad kuslapuud, sirelid, enelad (viimased 

hekkidena). Pargi seisund on hea, esineb vähest võsastumist. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1964. ja 197o.a. _ 
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Peahoone esikülg. 

Massu mõis. 
~eahoone tagakülg 

Massu mõis. 

Viinavabrik. 
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46. MATSALU mõis (Matzal). Rüütlimõis. 

TUQdi ~n, Matsalu kolhoos (Lihula kihelkond). 

Peahoone on üsna suur ja liigendatud kivihoone, mille keskosa 

suur ühekordne ehitus kahekordse keskosaga ning on kellerdatud. 

Hoonele on kitsaste vaheehitustega liidetud samal pikiteljal 

kaks tiibhoonet. 

Keskkorpus on kõrge sokliga ehitus, mis kaetud murdsari

kaga poolkelpkatusega, katteks hiline vmrmikivi. Omab laiu, 

profileeritud ja eenduvaid räästa- ja viilukarniise, millest 

esimene on poolkelpade all krepitud. Teise korruse pealeehi

tus hoone keskosas on 3 aknavahe laiune, tema korrustevaheli

sel joonel kulgeb lai lame vahevöö. Pealeehituse viilkatus on 

põhikorpuse katusele risti, harjad on übekõrgused. Viilukar

niis kordab räästakarniisi vorme, viilualune karniis on kit

sam. Viiluväljad on dekoreeritud ovaalse aknaga. Pealeehituse 

nurgad on laiade, rusteeritud nurgaliseenidega. 

Aknad on kõreed, 6-ruudulised, mõnel neist on säilunud 

lamedad krohviäärised. Ka on mõnel neist säilunud renessanss

motiividega sepistatud suured nurgarauad. Teise korrase aknad 

on põhikorruse akendest vähe madalamad, samuti 6-ruudulised. 

Aknad paiknevad võrdsete vahedega. 

Hoone esifassaadi keskteljal paikneb peauks kahepoolega 

topeltuksena. Mõlemad uksepaarid kordavad üksteist. Uksepool 

on jaotatud kaheks pinnaks, mis eraldatud laia vab.ekarniisiga. 

Viimane on kaunistatud meanderile lähedase motiiviga. Alumi

sel ukseväljal eendub kannelleeritud tahvel, mis toetub pro

iileeritud baasile. Ülemine väli an kõrgem, profileeritu~ 

kitsaste liistudega eraldatud tahvliga, mille nurkades väike

sed rosetid. Need on ühendatud kitsaste, profileeritud vöö

dega. Välja keskel on ovaalne rosett. Uksepooli eraldab kit

sas, profileeritud vahesammas väikese kapiteeliga. Ukse kohal 
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on pro~ileeritud laia karniisiga eraldatud valgmik. Selle kes

kel on trapetaikujuline ruut laternale, mille ülaääres on kit

sas a.Zuurne vöö ümarkaartest. Kahel pool laternaava on iseloo

mulik peente raamiliistudega valgmikuraamistik. Uks on piira

tud lameda krohviäärisega, millel ülal lukukivi. Hoone taga

tassaadia on keskteljal saali avanev uks-aken. Selle ees on 

paiknenud ilmselt mingi hilisem veranda. või terrass, millelt 

laskub kitsas trepp parki. Peaukse kohal on kitsas rõdu, mida 

kannavad kaks metallist valatud historitsistlikku massiivset 

konsooli. Need on kujundatud akantuslehega rikkalikult kaetud 

voluutidena, mis toetuvad naise maskiga konsoolidele. Rõdu rin

natis on samuti valatud metallist, historitsistlikus stiilis. 

Tiibehitused on peahoonega üheaegsed ja -stiilsed, na~ 

ka neid ühendavad korpused. Nende kujundus kordab põhikarpust 

(rusteeritud nurgaliseenid, akende kuju, uksed, räästa ja pool

viilude karniisid, poolkelpkatus jne.). Kuna põhikorpus omab 

keldrile kõrge sokli, tiibhooned on aga soklita, siis nad paik

nevad madalamal, neid peakarpusega ühend av vahehoone on veelgi 
kesk 

madalama katuseharjaga. Tiibhoone/teljel on uks, mille kohal 

katuses madal kolmnurkviil. Selle räästas omab katuse räästaga 

samas vormis eenduva karniisi, viilualune karniis on ki tsam.. 

Viiluväljas on väike ovaalne aken. 

Uks on sama kujundusega kui põhikorpuse peaukski. Ühel 

neist on säilunud valgmiku all algne karniis, mis kujundatud 

hammaslõikele toetuva munavööga. Ustel ja akendel puuduvad 

krohviäärised. 

Hoone esi~assaadis eenduvad keskne korpus ja tiibhooned, 

hoone tag~assaadis ainult peakorpus. Hoones on 4 mantelkors

tent, milleks 2 asuvad põhikorpuses, 1 igas tiighoones ja 1 

i gas vaheehituses. Nende massiivsed korstnapiibud on profileeri 

tud otsakarniisidega, nad paiknevad katustel süm.meetriliselt. 
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Ruumid hoones on anfilaadsed. Tiibhoones on mantelkorstna üm

bex 4 tuba, vaheehituses 2 tuba, põhikorpuse alakorrusel suur 

saal, vestibüül ja 8 tuba. 

Hoone eriosad on hästi valituu, t~sak~alustatud proport

sioonidega tervikut moodustavad ehitused. Ta võib pärineda 

XVIII saj. lõpust või järgnenud sajandivahetusest ja ta on 

kujundatud varaklassitsistlikus stiilis, olles selle perioodi 

huvitavaks näidiseks. Hoone on osaliselt kasutusel korterite

na, osa ruume on seest varisenud, tervikuna on ehi tu s eba

rahuldav as olukorras. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad paiknevad pargi ltõrval suure 

korrapärase rühmana või pargi küljel väikese rühmana. Nad on 

teataval määral peahoonega ansamblilisas seoses: hoonetest 

osa peegeldub ühises esiväljakut asendavas tiigis. Olulisemad: 

Ait on väga suur ja hästi valitud proportsioonidega maa- ja 

paekivist krohvitud ehitus, käe esifassaadi ulualuse all ki

vide põsed ulatuvad krohvipinnale. Hoonet katab seintest palju 

kõrgem murdpoolkelpkatus, katteks vormikivi. Omab katuse mux

rujoonel kitsa vahekarniisi, viiludes ja räästaste all aga 

laia ja eenduva, profileeri tud karniisi. Katuse s on rida väi

keseid kolmnurksaid lakaaknakesi. Hoone esifassaad on pea kogu 

laiusalt taandatud ulualuseks, mille ees on räästatala k~dmas 

8 kaunilt valitud proportsioonidega ümarsammast (doskaana or

deri s amb ad), mille tüved paisu ta tud. Sammaste ab akused ula

tuvad üle peatala, baasid on madala sokliga. Esifassaadi sei

napind tiibadel kahel pool ulual.ust on kujundatud kahe pilast

riga. Nende vahel on väike, kitsas nelinurkne aken. Peolviilu

des on jälgi kinnimüüritud ovaalseteat viiluakendest. 

Aid al e on vasakule otsal. e ehi ta tud lõhutud maakividest 

kuivati, mis kordab peaehitust (sama kõrgusega ja vormidega 
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katu.s jt. detailid). Seinad on krohvimata, ukseavad on lamedate 

kaartega sillustega. Ehituse rajamisaasta on dateeritud raidki

viga: 1903. Ait on stiilne klassi tsistlik ehi tu s, ilmselt XIX 

saj. II veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega kahekordne krohvitud paekivi

hoone, millel kitsas, astmelise profiiliga eenduv räästakarniis 

kõrge kelpkatuse all. Katusekatteks on pilliroog. Hoonel on eba

korrapäraselt asetatud erisuurustea väikeseid aknaid, mõned 
, neist väga väikesed ja ruudukujulised. Omab kaks võimsat mantel-

karatent kõrgelt üle katuse ulatuvate korstnapiipadega. Hoone 

on varisemas, ta võib pärineda veel XIX saj. algusest. 

Ollfköök (?) on väike ühekordne, algselt ilmselt krohvitud hoo

ne, mis VÕis olla kaetud kelpkatusega. Omab laiu, eendatud ja 

astmelise profiiliga räästakarniise. Hoone otsafassaad on lii

gendatud 4 laia pilastriga, kus keskmiste vahel on lai, kõrge 

kaarega uks, äärmis te vahel suured, nelinurkaed aknaavad tuge

vate prusslengidega. Hoone võib pärineda XIX saj. II veeran

dist. Temast on säilunud müürid. 

Sepikoda on väike hoone, mille seinad on laotud lõhutud maakivi-

dest, nurgad puhtalt tabutud paekiviplokkidest hambuvalt, sei

nad on krohvimata. Paekivist on ka akende ja uste kaarsillused 

ja profileeritud lai räästa- ja viilukarniis, esimene neist on 

viilu all krepitud. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, 

katteks vormikivi. Avad on kaetud lameda kaarega, aknad on väi

kesed ja 8-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

~oölistemaja on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, alg

selt krohvitud. Katus on sisse langenud. Hoone omas ühtlaste 

vab ed ega pa.igu ta tud ki tsaid ja kõrgeid aknaid. Ehi tu s võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 
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~on väga pikk lõhutud maakividest krohvimata ehitus, mil

lel nurgad laotud tahu tud paekivist hambuvate plokkid ena. Ka

tus on hävinud. Hoone seintea on paekiviga ääristatud ning 

kaetud lamedate kaartega. Esifassaadis on ulual.use-laadne taan

datud pind. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandiat. 

~ on pikk krohvimata maakivihoone, mis kaetud kõrge kelpka

tusega (katteks eternii t), räästad on üleulatuvad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on väga suur ristkülikukujuline hooneteplokk, kus asus 
-
kaks pikka paral.leelhoonet (alles üks) ning neid ühendavad 

vru1emüürid suletud sisehoovi ümber. Säilunud ehitus on prits

krohviga kaetud paekivist, kõrge viilkatus omab eterniitkatte 

ja ki tea eenduva ja astmelise profiiliga räästakarniisi. Hoone 

uksed on kaetud lameda kaarega, aknad aga kõrge kaarega, ena

mik on segeaCJ.taknad. Ehitus võib pärineda peahoonega samast 

perioodist. 

~ on pikk kivihoone, ehitatud maakivist, esifassaad krohvi-
-

tud. Hoonet katab hiline viilka tu s, katteks katusekivi ja 

räästad üleulatuva.<i. Algne ka tu s oli aga pool viiluga ja k1 tsa, 

profileeritud räästakarniisiga. Hoone esifassaadi pinda liigen

davad 8 pilastrit, keskmiste vahel on suur, kõrge kaarega uks, 

teiste vahel ruudukujulised, keSkmise suurusega aknad, 4-ruudu

lised. Hoone otsafassaadis on viilus lameda kaarega lakauks, 

mida äär1stavad ümaraknad. Ehitust võib lugeda klassitsistlikus 

stiilis XIX saj. II veerandi hooneks. 

Tall tema taga paralleelhoonena (on varemeis) on krohvimata, -
maakivist segus paekiviga laotud müüridega hoone, mis oli kae

tud poolkelpkatusega. Osa uksi on kõrge kaarega, samuti aknad, 

kuid enamik neist on hiljem rekonstrueeritud. Poolviilus on 

suur lakaQks, mis ääristatud ümarakendega. Ehitus võib pärineda 
XIX saj. keskelt. 
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Aednikumaja on väike ühekordne paekivihoone, mis varemeis. Sei

nad olid krohvi tud, katus ilmselt poolkelbaga. Aknad asuvad 

harvalt, Uhtlaate vahedega, on väikesed ja kitsad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. I veerandist. 

Kasvuhoone on pikk krohvitud paekiviehitus, millel keskosa oli 

klaasitud küljega, otstel on aga väikesed ruumid. Viimaseid kat 

tev katus omas kitsa eenduva räästakarniisi. Avad on kaetud la-

medate kaartega, aknad seejuurei on väga kõrged. Ehitus on 

varemeis, ta võis pärineda XIX saj. keskelt. 

Meeila on hävinud, lammutati 196o.a. lõpus. Ehitus oli väike, 

ruudukujulise põhiplaaniga puithoone, kaetud kõrge kelpkatuse

ga, millel üleulatuvad laiad räästad, katusekatteks oli laast. 

Hoone seinad olid vooderdatud laiade rõhtlaudadega.. Nurgad olid 

astmelise sisselõikega, kus asusid ülestikku mesilaste sisselen 

nuavad. Hoonease viis küljelt uks, kus asus küllalt suur tee

nindus- ja vaatlusruum, mesila tarud paiknesid seinte ääres 

üksteise kohal 3 taru, kokku 18 taru. Sisselõigete kohal hoone 

nurkadel kandsid katuseräästast igal nurgal üks sale puitsammas 

doskaana orderi sambale lähedase kujundusega. Ehitus võis päri

neda XIX saj. II poole keskelt või sajandi lõpuveerandist. 

Park on suur ja mi tmeosaline, hõlmates 9 ha. Peahoone ees on - . 

vaba planeeringaga park, kus küljelt sissesõidutee, mis tõuseb 

kald teena peahoone ette. Kald tee all peaukse kohal on silinder

võlviga kaetud kelder, avatud parki. Esiväljakut asendab suur 

tiik, mis peahoone poolel korrapärase kujuga täisnu.rkse kalda

joonega, merepoolsel küljel omab aga kolm sopistust, nende va

hel on tiigist ammutatud pinnasest kõrgendikud. Tiigi keskel 

on ovaalne saar, mis asub mõisaiüdamiku keskteljel, oli ühen

datud kaldaga silla abil. Peahoone ees rühlniti puid, mis eral

davad tiigi. Sellele avaneb perspektiivvaade hoone rõdult. Va-
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bades tihedatas rühmades on puid ka tiigi ümber, avatud on aga 

laialt tiigi küljel paikneva aida esifassaad, mis peegeldub 

vees. Peahoone taga on ristkülikukujuline regulaarne park, 

mille põhiosa planeering on peahoonega samaealine. Parki pii

rab külgedelt paekivimüür, selle taga kanal ja sissesõidutee 

vasakul, paremal triiphoone ja aednikumaja. Vahetult peahoone 

taga on kahel pool treppi 2 võimast harilikku pööki (punalehine 

vorm). Park on keskteljal poolitatud teega, mis ääristatud pü

gatavatest pärna.dest, allee on paremal äärel, pargi tagaosas 

on ristuv allee. On ka alleedevahelisas ruumis elupuudest bos

kettide jäänuseid. Pargi tagaosal on elupuudest suur poolkaar, 

mida läbib keskne allee. Pargi tagakülg on aga lahendatud suu

re vilj apuuaiana, kus paiknea regulaarne teedevõrk. Aia taga 

väike tamme ja saarega looduslik parkmets. Liikidast domineeri

vad saar, pärn, tamm. On peale pöökide ka lehiseid. 

Aed 

~ • b ~rk,. • • 

~" v 

~ 
Õlk~ktr . 
ViirlCI~ik. IT 
9erik.ocfa Q 

T1ik 
---~ ---u 

Pargi seisund on ebarahudav, tal puudub funktsioon. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1964. ja 1977.a. 
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Matsal.u. mõis. 
Peahoone esikülg. 

MatsaJ.u. mõis. 
Ait. 

Matsalu. mõis. 
Mesila. 
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47. MÕISAKÜLA mõis (Moisaküll). Rüütlimõis. 

Hanila. k/n, K~use kolhoos (Hanila kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud varemete riismetest järel-
-
dub, et hoone oli väike, ilmselt ühekordne kiviehitus. Uhe ko-

danlikust perioodist pärineva asundustalu elamu uksel oli säi

lunud väike, lihtne barokse vormiga sepiskäepide, mis võis pä-

rineda peahoone ukselt. Ta võis olla veel XVIII saj. päritolu

ga. Hoone lammutati hiljuti, käepide kadunud. 

Kõrvalhooned on hävinud, neid oli vähe, mõned neist olid pae

kivist (tall), millest alles vaid müürifragmendid. 

Park on väike. Peahoone oli asetatud rannavallile ja ta oli -
mere suunas maastikku avatud. Tema ette jäi väike nelinurkne 

esiväljak, piiratud väheste lehtpuurühmadega. Valitseb saar, 

jalakas, vaher. On eraldi tam.merü.hm. Park on hävima.s. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1972.a. 
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Mõisaküla mõis. 
Peahoone ase • 
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48. ~~EMÕISA Mels (Berghof). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, Ridala sovhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema riismeil on jälgi tavad vaid kahe 

mantelahju asemed. Hoone oli keskmise suurusega ehitus. 

Kõrvalhooneid oli keSkmisel arvul, kuid pea kõik on hävinud. 

Alles vaid mõned ümberehitusjälgedega hooned. Paiknesid osalt 

peahoonega seotud ansamblis. Olulisemad on: 

Ait (?) on pikk krohvitud paekivihoone, mis rekonstrueeritud 

garaa.Ziks. Omab uue viilka,tuse. Ehi tu s võis olla nx saj andi st. 

Töölistemaja (?) on väike ühekordne krohvi tud paeki vihaone, 

mis kaetud kõrge kelpkatusega, katteks vormikivi. Omab lihtsa, 

kitsa laudräästakarniisi. Hoone aknad on kitsad, 6-ruudulised. 

Enamik hoonest on ümber ehitatud, ta võis pärineda nx saj. 

algusest. 

Park on keSkmise suurusega, vabakujundusliku planeeringuga 

heas kujunduses. Peahoone ees on suur väljak, mis piiratud 

ringteega, äärtel rühmiti puid. Pargi küljel on väike tiikide 

ja kanalite süsteem võrdlemisi korrapärase kujuga. Selle taga 

suurem metsaala, millesse üleminek pargimetsa-laadse kujundu

sega. Bii gid on põhiliselt saar, kask, mitmeid pärnaliike, 

jalakas. Parkmets on samuti lehtpuud est. Park on tugevalt kah

justatud ja risustatud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildietatud 1967. ja 197o.a. 
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Mäe mõis. 

Peahoone ase . 
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49. NAKKAM.A mõis (Nakka.ma). Poolmõis, kuulus Mäemõisa mõisa 138 
juurde. 

Ridala k/n, Ridala sovhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne puithoone, mis kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, katteks osalt roog, osalt eterniit. 

Räästad on laialt üleulatuvad. Katuse ülanurkades on unkaava. 

Seinad on kaetud laiade rõhtlaudadega, nurkadel on vertikaalsed 

kattelauad. Aknad paiknevad ebaühtlaselt, on väikesed ja 6-ruu

dulised, ümbritsetud laiade, profileeritud piirdelaudadega, 

nurkadel on kvaaderlõikega puitplokid. Aknalaua all on kitsas 

profileeritud karniis. Lakaaken peolviilus on säilitanud vana 

raamistiku 16 ruuduga. Vundament on väga madal. Ruumid on anfi

laadsed, hoone keskel paikneb suur mantelkorsten, mille korstna

pits ulatub kõrgelt katuse kohale, omades simsi, vahevöö ja 

kitsa otsakarniisi. 

Hoone on arhailiste ja massiivsete proportsioonidega ehi

tus, ilmselt XVIII saj. II poolest. Ta on kasutusel elamuna 

ning rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad sissesõidutee ääres 

ning esiväljaku (hoovi) vastasküljel korrapärase rühmana. Olu

lisemad on: 

Laut-tall on pikk, krohvitud kivihoone, mis täies ulatuses kaas

ajal rekonstrueeritud viilkatusega hooneks. Ta omab tagaküljel 

juurdeehi tu s e maakivid est müürid ega. Hoone võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

Kelder on pooles ulatuses maasisene pae- ja maakiviehitus kroh

vi.mata otsaseinaga ja mä taskatte ga lae ga. Võlvitud on kelder 

tonnvõl viga. Uks kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. II .poolest. 

~ on pritskrohviga kaetud väike paekiviehitus, millel roo-
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kattaga ja laialt üleulatuvate räästastega kelpkatus, nurkadel 

unkaavad. Aknad on väga väikesed, ruudukujulised. Uksed on 

kaetud kalasabamustris laudvoodriga. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. I poolest. 

Aednikumaja (?) on väike, krohvi tud kivihoone, mis kaetud üle

ulatuva te räästastega viilkatusega, katteks roog. Otsviilud 

on püstlaudkattega. Ehitus on asundustaJ.una rekonstrueeritud, 

algselt võib ta pärineda XIX saj. IV veerandis t. 

Park on väike, segastiilis. Peahoone paikneb väikese, korra

pärase esiväljaku tagaküljel, hoone ees vaid mõned puud. Hoone 

taga on suur aed, piiratud puuderidadega. Sissesõidutee suun

dub väljakule küljelt, on lehtpuualleega. Väike, vabakujuline 

lehtpuusalu on aia tagaküljel, põhiliselt haab ad est. Peahoone 

juures on põhiliikideks saar ja hobukastan. Pargi seisund on 

rahuldav. 

Külastatud viimati ja pildis ta tud 1977. a. 



Nakkama mõis. Esikülg. 



50. NEHATU mõis (Nehhat). Räütlimõis. 

Hanila k/n, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond). 

Peahoone on 196o.aastate lõpul rekonstrueeritud kahekorruseli

seks elamuks. Algne hoone oli keskmise suurusega ühekordne 

paekivihoone keldriga. Hoone omab väikeseid, ühtlaste vahedega 

paigutatud aknaid, mille raamistik kaasaegne. Ruumid algsel 

põhikorrusel on anfilaadsed. Ehitus võib pärineda XIX saj. I 

poolest. Ta on kasutusel elamuna. 

Kõrvalhooned on valdavalt hävinud või ümber ehitatud. Hooneid 

oli keskmisel arvul ning nad paiknesid funktsionaalse rühmana 

peahoone läheduses. Säilunuist on olulisemad: 

~i(?)-hoone on suur, krohvimata maakiviehitus, mille rääs

takarniisid, avade äärised ja nurgad laotud puhtalt tahutud 

paeplokkidest, nurgad seejuures hambu.vaJ. t kvaadri tega. Ustel 

on lameda kaarega sillused, hoone keskteljal paikneval uksel 

on seejuures korvkaarega. Räästakarniis on tugevalt eenduv ja 

profileeritud. Hoone katus (ilmselt kelp) ei ole säilunud. 

Ehi tu s võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on eelmisega analoogiline pikk ehitus, kus ustal lamedad 

kaared on lihtsama vormiga, puu.duvad ka nurgakvaadrid ja pae

kivist räästakarniis. Ehitus võib olla talliga samaealine. 

Praegu alles müürid. 

Ait-kuivati on keakmisee~ suurusega krohvitud paekivihoone, 
~ 

mis omab eenduvat ja profileeritud räästakarniisi. Hoonest säi-

lunud vähesed varemed, ta võis pärineda XIX saj. I poolest. 

~ on keskmise suurusega ning vabakujulisas stiilis. Omab 

vaba piirjoonega väljaku hoone parempoolse otsafassaadi ees, 

mis laieneb ka esikäljel, kus väike, ringteega piiratud väljak. 
Väike väljak on ka hoone taga. Otsafassaadi suunas paiknevad 
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ka mitmed pargi teed. Vasakpoolne otsafassaad ja osa külgfas

saadidest piiratud tiheda puistuga. Majandushoonete taga foo

niks tihe puistu, mis kohati läheb üle looduslikuks metsaks. 

Maanteel mõisa suunas lehtpuuallee. valitsevad liigid on saar, 

jalakas, vaher. Pargi seisund on rahuldav, vaid peahoone vahe

tus ümbruses, kaugemad osad on tugevalt vösastnnud. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 
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Nehatu mõis. 
Peahoone tagakülg. 


