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C5. PUTKASTE.Jgõis (Pu tkas). üütlimõis. 

1\~artna k/n, roartna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, mis 

kaetud puolkelpka tu sega, katteks plekk. Omab laiu profileeri

tud räästakarniise, samasuguse karniisi poelviilu kelbakolm

nurga all. Räästakarniis on peolviilu all krepitud. Kitsas 

simss markeerib ka soklit. 

Aknad on hoone esifassaad is paiguta tud ühtlaste vahede ga, 

on seejuures kitsad ja kõrged, 8-ruudulised, ümbritsetud kroh

viääristega. Hoone ta.:sakülj el aknad paiknevad korratult, rÜhmi 

ta tud kahe- ja kolmekaupa. Et hoone omab ka lakatube, siis on 

tal poolviiludes väiksed viiluaknad, raamistik ei ole algne. 

Esifassaadi keskteljelt mõnevõrra vasakule viidud peaukse ees 

on väike kivist eesruum, mis kaetud viilkatusega. Selle kolm

nurkviiius on ovaalne aken, viilukarniis on samas vormis kui 

põhihoonelgi, viilu all on a&a kitsas, astmelise profiiliga 

karniis. Esiku aknad on võrdlemisi suured, kaetud kõrge kaare

ga, kaarealune ruud ustik ümarkaareline, all 4-ruuduline raam. 

Aknaid on esiku külgedel üks, peauks on samuti ääristatud 

akendega. Esiku ees on madal, alt laienev kivitrepp. Ruumid 

hoones on anfilaadsed. Säilunud on mõned laiade, profileeri tud 

piirdelaudadega, kahepoolega uksed, mille kaheks jaotaiud tah

veldis omab tagasihoidliku, kuid stiilse rokokoo-dekoori. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis ehitu-

seks, milles säilunud veel barokiperioodi elemente. 'l.' a võib 

pärineda XVIII saj. IV veerandist. Ta oli kasutusel koolina 

ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, neist üksikud asuvad par gis, ena

mik aga selle äärtel. Mõned on peahoonega ansambliliselt seo

tud. Olulisemad on: 
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Valitsejamaja on väiksem ähekordne krohvitud kivihoone, mis 

kaetud rookattega poolkelpkatusega. Omab kitsaid, profileeri

tud karniise räästa- ja poelviilu kelbakolmnurga all. Madal 

vundament omab simsi. Aknad on väikesed, kitsad, 6-ruudulised 

ja paigutatud ühtlaste vahedega. Esifassaadi keskteljel paik

nev peauks omab lihtsa valgmiku. Ehitus on ilmselt ühee.aline 

peahoone ga. 

Kuivati on väike, kuid kõrge krohvitud kivihoone, mis kaetud 

üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatusega. Otx

viil on püstlaudadest, milles suur lakauks. See ulatub ka kivi 

seina. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Laut moodustab hooneterühma mõnest ehitusest, kus domineerib 

väga pikk krohvikatteta maakividest ehitus. Ho onet katab kit

salt üleulatuvate räästastega kõrge viilkatus (katteks eter

niit). Aknad on suured, ruudukujulised, lo-ruuduliste raamide

ga. Aknad on ümbritsetud ta.b.u tud paekivid ega, mis seotud maa

kivimüüridega hambuvate plokkid ena. Ehitus võib pärineda ... rrx 
saj. lõpust või saj andi vahetusel t. 

Park on keskmise suurusega nint, esiosas väljapeetud v abakuju

lises stiilis. Sissesõidutee on orim1teeritud peahoone esikule 

hoone ees on piklik esi väljak, mis keskelt poolitatud sissesõi 

du~ee pikerrdusel kulgeva jalgteega. Väljakul on vaid üksikuid 

puid, näit. lehis peaukse ees , äärtel tihe puudeekraan. Leht

puudele on kont:B.:astiks kuusLi, nulgi ja leriseid. Peahoone ta

ga on suur, ruud uku j uline re gulac..rne väljak, mis kolmel t kü.l

j el t piiratud korrapällaste pärnaridadega, alleedega külgedel t. 

Põlispuude juurde on istutatud vabalt väheseid nooremaid kuus

ki. On ka dekoratiivpõõsastest hek.lre, mis hilisemad . Park on 

heas seisund is. 

Külastatud ja pild ista·rud 196 9 . a . 
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Pu tkaste mõis. 
Peahoone esikülg. 


