
54. HÖiv1M1.""üLA mõis (Nömmküll). Rüütlimõis, kuid kõrvalmõisana 

kuulus Riguldi mõisa juurde. 

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

Peahoo~ on võrdlemisi pikk ühekordne paekivihoone, millel 

kergelt lainjast reljeefist tingituna pa:remal tiival madal 

sokkel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus (katteks 

eterniit), millel külgfassaadides ja peolviilu kelbakolmnurga 

all kitsad, lihtsad puitkarniisid. 

Hoone algsed aknad on mo onu ta tud ilmselt juba kod anlikul 

perioodil: nad on väga suured kolme poolega, kohati isegi 

4-poolega. Algsed on katusele ulatuvad väikesed väljaehi "Lus

tega katuseaknad. Need on kitsad, 4-ruudulised ja profileeri

tud piirdelaudadega ümbritsetud aknakesed. Väljaehitused on 

rõhtlaudvoodriga, kaetud kitsaste, ühepoolse kaldega katustega 

Esifassaadil on neid kaks, paigutatud sümmeetriliselt, taga

fassaauis keskteljel üks. Hoone poolviiludes on 2 suurt seg

mentakent kiirtekujuliste raamidega, nende vahel hilisem uks. 

Hoone peauks esifs.ssaadis on viidud paremale tiivale. Korstnad 

paiknevad hoones ebakorrapäraselt, on hilisemad. uumid on an

filaadses süsteemis, on olemas keskkoridor. 

Ehitust võib lugeda klassi tsistlikus stiilis lihtsal-:::s, 

kuid hästi valitud proportsioonidega hooneks, ta V..; ib pärineda 

.. Il: saj. I poole keskelt. hoonet on kasu ta tud rahvamaj ana, ta 

on heas seisundis. 

õrvalhooneid on keskmisel arvul, osa neist on peahoonega seo

tud lihtsas ansamblis. Olulisemad on: 

Ait on VäGa väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, katteks S-kivi, räästad kitsalt üle

ulatuvad. IIoonel on väljapeetud pro'portsioonid, väike os a on 
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temast lammuta tud. 1a on ilmselt ühe ealine peahoonee,e. 

Tall on võrdlemisi pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

kaasaegse kõrge viilka tusega (katteks eternii t). lgne katus 

oli poolkelpkatus. Hoone almad on asetatud harval t, ühtlaste 

vahedega ja nad on lamedad, väikesed ning 6-ruudulised. Hoone 

keskosas on küllalt lai ulualune, mille räästast kannavad äär

tel paarissambad, üks neist liidetud seinaga. Sambad on dos

kaana orderi ümarsambad, seejuures on ncid väga tüsedad ning 

paisutusega sambatüvega. Seega võib algset hoonet lugeda klas

sitsistlikus stiilis ehituseks, ilmselt XIX saj. keskelt või 

II veerandi st. 

Laut on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

sein test kõrgema p oolkelpka tu sega, katteks katusekivi. Omab 

kitsa laudräästa.karniisi. Laiu uksi ääristavad väga väikesed, 

lamedad almad, 3-l'Uudulised. Osa hoonest varisenudci Ta võib 

pärineda XIX saj. II veerandist. 

Ait on keskmise suurusega, kuid hästi proportsioneeritud klas

sitsistlikus stiilis ehitus. Hoone on kaetud katusekivikattega 

poolkelpkatusega, millel poolviiludes säilunud kitsas, profi

leeritud krohvitud karniis, külgfassaadides on aga kitsas liht

ne laud räästakarniis. Hoone nur gad on kujundatud kitsaste nur

galiseenidega, avad aga piiratud laiade, lamedate krohviääris

tega. Seejuures algsed uksed ja väike, pea ruudukujuline pool

viiluaken om;::,vad tugevaid prusslen ge. Hoone esifassaadi keskel 

on lai ulualune, mis ääristaiud talliae analoogilise vormiga 

paarissrunmastega. Kahel pool ulualust on ü ks väike ja kitsas 

uks, mis vooderdatud kalasabamustris laudistuse ga (ük s ukseava 

hävinud). Ühes pool viilus on kaks vä ikest ümmargust l akaaken t. 

Bhi~us võib olla peahoone ga samaealine. 
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1' ark on keskmise suurusega, kuid pea puud eta haljas ala. Pea

hoone ette jääb suur ja avar väljak, kus vaid paar põlispuud 

vahetult peahoone ees, mõned vabad puuderühmad ka peahoone 

otstel. Enamik puid on rühmi ti kõrvalhoonete taga, moodustades 

fooni. Suurema.d puudesalud on park...rnetsa- või puisniidulaadsete 

saludena mõisa südame lähistel sissesõiduteede äärtel, omal 

kohal on ka seljandikul kasvav lookadastik . Teedel leidub ka 

alleed e fragmente. Pargis mi ~l.illed , madala te müür id ega piiratud 

alad. Põhilised puuliigid on vaher, saar, piiridel ka kuuski. 

1' argi seisund on ral1uld av. 

Külastatud ja pildietatud 1969.a . 



Nõmmktlla mõis. 
Peahoone otsvaade. 

Nõmmküla mõis. Tall. 


