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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 . 


