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K~llama~ k/n, Kullamaa kolhoos (:i ullamaa kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega kahekordne paekivihoone, mille 

alumine korrus ilme el t läheneb soklikorrusele . Hoonest on 

säilunud müürid, katusest säilunud profileeritud je eenduvad 

räästd;:arniisid , fa oli seejuures kelpkatus. Esifassaadi sei

napinnast eenduvad kergelt külgrisaliid id, mis kaetud väikeste 

kolmnm~kviiludega. Ka nende kitsas räästakarniis on eenduv ja 

profileeritud . Räästru~arniisi all kulgeb lai vahevöö. Hoone 

alakorruse seinapind on kogu esifassaadi ulatuses rusteeritud , 

korrus te vahel on lai vahevöö, millelt esifassaadi s kLi.lgrisa-

liitidel tõusevad pilastrid . Need on paari ti kahel pool risa

liid i aken t. Väga laiad p aarispilastrid on ka hoone tagafassaa

di s ehituse nurkadel, mis ulatuvad siin läbi kahe kor~use . 

L.o one peakorruseks on teine korrus . Siin on väga kõrged 

aknad, millest tagafassaadi keskel paiknevad 3 akent on lameda 

kaarega . Aknad on ääristatud lameda krohviäärisega, mis omab 

väikseid kansoole akna all • .Aknad asetsevad ühtlaste vahedega , 

ainult äärmised on teistest eraldatud laiema vahEga . Esineb 

petikaknaid . Põhikorruse aken d e all asetsevad soklikorruse ak-

nad ja uksed , mis kaetud lameda kaarega . Tagafassaadis on kesk 

teljel, saali ees paiknenud ka rõdu, kuna keskmine aken on ka 

ukseks . Ruumid on anfilaadsed . Hoones on alles ka Uks massiii:-

s e alaosaga suur mant elkor· sten. 

Ehi tu st võib seee,a lugeda vara.klassi tsistlikus stiilis 

hooneks, ilmselt veel XVIII saj . IV veerandist või II poole 

keskelt . 

Kõrvalhoonetest põhiosa on seotud peahoonega ansambliliselt, 

hooneid on keskmisel arvul . Olulisemad on: 
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Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paeki

vihoone, katteks S-kivikattega vä5a kõrge kelpkatus. Omab kit-

said, profileeritud räästakarniise. Almad on enamuses moonuta

tud. Osa on väga väikesed, nelinurksed, osa kaetud lamedate 

kaartega, osa aknaist 6-ruudulised. Aknaid ei ole palju. Hoo

nel on massiivsed proportsioonid, ta võib pärineda peahoonega 

samast ajast ja on samas stiilis. 

Teenijatemaja (?) väljaku vastasküljel kordab eelkirjeldatut. 

Ait esiväljaku küljel on suur krohvitud paekivihoone, mis omas 

kelpkatuse. Selle all eenduv, kitsas profileeringuga ääästa

karniis. Esifassaadi keskosas on paiknenud kaaristuga ulualune, 

äärtel võrdlemisi kõrge kaarega suured ukseavad. Nurkadel on 

jälgi nurgapilastritest. Hoone on varemeis. ~a on stiililt ja 

eal t sarnalaadne peahoone ga. 

Tall tema vastas on samuti varemeis. Kujunduselt ja mõõtmeilt, 

samuti eal t kord ab eelkirj eld atu t. 

Laudad moodustasid korrapärase suletud ruudu, hooned olid pae

kivist, võisid pärineda peahoonega samast ajast. Hävint..ld pea 

maapinnani või säilunud fragmentidena, ümberehi tatul t. 

Laut üksiku hoonena on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kae

tud kõrge viilkatusega (katteks eterniit), omab üleulatuvaid 

räästaid. Ebaühtlaselt paiguta tud aknad on keskmise suurusega 

ja lamedad, 4-ruudu.lised. Ehitus võib pärineda XIX saj. II p. 

Park on väike ja regulaarse ilmega. 

Omab pikliku, hoonetest kolmelt 

küljelt piiratud esiväljaku, milles 

teeovaal. Puid (lehis ed, saared 

vah trad) kõrvalhoonete vahel ja 

taga. Taga aed, piiratud puudega. 

__i--l 
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Põhihoonete skeem ~--
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Aias otse paekivisse raiutud suur kaev. Park on maha 

jäetud . 

Külastatud ja pildistatud 197o . a . 
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