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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. 
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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 . 
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• Kiideva mõis. 

Uus peahoone ja vana peahoone 
vare paremal. 

Kiideva mõis. Tall. 


