
• 

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. 


