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64. PIVAROOTSI mõis (Paulsruhe). Rüütlimõis. 

Hanila k,ln, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond). 

Peah~ on ühekordne keskmise suurusega puithoone, millel la

katube hoone otstel. Hoonet katab ehitusega hästi proportsie

neeri tud kõrge poolkelpka tu s, katteks S-kivi. Omab laiu, eendu

v aid lihtsaid laudkarniise peolviilu kelbakolmnurga all ja 

külgfassaadide räästastes. Poelviilu külgedel säilunud aga alg

ne lai profileeritud puitkarniis. Hoone seinad on l967.a. kae

tud puhta vuugiga silikaatvoodriga. Sekkel omab kitsa simsi. 

Esifassaadi s o:a põhiosae aknaid paigutatud võrdsete vahedega, 

äärmised on eraldatud. knad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, 

poelviilu almad on mõnevõrra madalamad, samuti 6-ruudulised. 

Peauks asub hoone vasakpoolses otsaf'assaadis, kus tema ees lai, 

tahutud kividest trepp. 

Hoone katusele ulatuvad sümmeetriliselt 3 jõulist korstna

piipu, mis kaunistatud simsi, vahevöö ja profileeri~ud otsa

karniisiga . . ,;. uumid on enamuses anfilaad s e s süsteemis. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikuks , ta pärineb ilm

selt XIX saj. algusest. Ta on kasutusel kauplusena ja korteri

tena ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad osaliselt peahoonega samas ansamblis, 

neid ei ole palju, mitmed varemeis. Olulisemad on: 

Valitsejamajdon keskmise suurusega ühekordne maakivihoone, 

millel tube lal>:as hoone otstel. Ho onet katab kitsalt üleulatu

vate räästastega poolkelpkatus (katteks eternii t). Seinad on 

lao tud klombitud maakiviplokkidest puhta vuugiga heatasemelise 

müüritehnikaga . Avad on kaetud tellistest lameda kaarsillusega, 

milles on hammaslõige. Pellistega on äaristatud ka poelviilu 

lakatoa akent piiravad rombikujulised lakaaknad. Aknad on kesk

mise suurusega, 6- ruudulised . Ehitust võib lugeda XX saj. algu-
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se hooneks. 

. 
Ait-kuivati on pikk kivihoone, mille põhiosa moodustab vanem, 

krohvi tud paekiviehitus, uuema osa moodustab aga sellele lii-

detud pae- ja maakivist kuivati . Ehitusosi katab ühine pool

kelpkatus, mis kuivati poolel ehitatud hiljem viilkatuseks. 

Aida poolel on säilunud unkaava, millest järeldub, et algne 

kate oli roog (praegu eterniit). ida esifassaad on laialt 

taa.nd atud ulualuseks, mille räästatala kannavad 4 kõrget, pro

fileeri~ud talumiga neljatabulist sammast. Astmelise profiili-

ga on ka lai räästakarniis. Kuivatil on aga lameda kaarega 

avad, aknad seejuures kitsad, 6-ruudulised. ~ ... õrge korsten on 

nelj atahuline , laia ja eenduva otsa1rarniisiga. Ai ta võib luge 

da peahoonega samaealiseks, s.o. XIX saj. alguse ehituseks. 

Kuivati pärineb ilmselt XIX saj. lõpust. 

Pall kord ab kõiges eelmist aidaehi tu st, on temaga samaealine. 

Ait kordab kõiges eelmisi, olles nendega samaealine. Nad on 

kaetud laas~ukatusega, milles säilunud unkaavad algsest roo-

katusest. •rallil on mõned v&ikesed 4-ruudulised ja suuremad 

6-ruudulised aknad tagaküljel. 

Laudad moodustavad nelinurlese suletud sisehooviga hooneteploki 

mis on ehitatud krohvimata maa- ja paelei vimüüridega. Ehi tu sest 

säilunud vaid madal vare, ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

park on väike, jättes kõrvalhoone te ansumb li maastikku avatuks 

peahoone ette jääb piklik nelinurkne väljak, kus ringtee lõpeb 

hoone otstel. Hoone ees korrapärane vahtrarida, mis osalt 

laieneb esiväljaku külgedele . hoone taga on väike ehisaia il

mega valjaJc, kust väheste puude v ahelt vaadeldav lähedc..ne meri 

ja rannaniit. Hoonet varjavad mere poolt vähesed puuderühmad. 

Pargime~sailmeline puistu jääb mõisasüdame l&äneküljele, kus 
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puisniit loodusliku päritoluga. Seda on täienda~ud serval 

suure paplirühmaea. Pargi põhiosas do.mineerib val.ler, on mõned 

männid. Pargi seisund on hea, pa±kmets muuilumas metsaks. 

Külastatud viimati 1972.a., pildistatud 1968. ja 1972.a. 
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'Pi vareotsi .mõis • .Ait. 


