
75 . §~~R~lÕIS (Lückholm) . Rüütlimõis . 

'Pü.rksi k/n, V.I . Lenini nim. kolhoos (Hoarootsi kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, millel 

madala sokliga keldrikorrus poole hoone ulatuses ning lakatoad 

hoone o Lstel . Ehi tu st kattis ( säilunud riisme tena) laastukatte

ga seintest kõrgem poolkelpkatus, millel külgfassaadides ja 

pool viilu kelb akolmnur ga all pui träästakarniisid . l, ad on laiad , 

säilunud vaid fragmentidena . Hoone peolviilu all kulgeb lai 

vahevöö . Ehi tu s e nurgad on laiad e rusteeri tud nur galiseenid ega, 

sokkel kitsa simsiga. Liseene oli ka esifassaadis eraldamc:ks 

k c.h t äär mi st aken t . 

.Aknad omavad müüris konstruktiivse lameda kaarsilluse, 

avad on kitsad, nelinurksed, raamid 6-ruudulised. Aknaid piirab 

lame krohviäär~s, nad on paigutatud Lilitlaste vahedega, puudu

vaid ridades asendavad petika.lr.nad . Akendel säilunud barokse ku 

jundu~ega sepista-cud nurgaraudu . Peolviilu la1cdtubade aknad on 

ruudukujulised, neid ääristavad väikesed lakaaknad , kõik piira 

tud krohviääristega. Peauks on viidud hoone vasakpoolsesse ot-

safassaadi, kus tema ees väike puiteeskoda kelpkatuse all • 
.,." 

.t.es-

koj al on väike lahtine rõdu, ehi-cl.l.s ise on kael,ud rõhtlaudvood-

riga. Kahepoolega uks on jaotatud laiade profileeritud vabekar

niisidega kolmeks pinnaks, millest kõre;eim :ilemine. Profiil

liistudega piiratud te:J1vlitel on rombide kujulised plokid . .. u-

les on l::a Vc-.rc.sem sepislukk kauni barokse iseloomuga ukselingi

ga . Suurem puitveranda on asunud .n:a hoone parempoolsel otsa-

fassaadil, täpsemalt selle keskel . femast säilunud vaid sokkel. 

Ka hoone tagafassaadi s oli sanw.l küljel kits as, kuid üsna pikk 

juurdeehitus, millest säilunud vaid madel sokkel. 

Hoone ruumid on anfilaadseä. Jlgsed 2 massiivset mantel

kOl"'ster:t on hiljem rekonstrueeritu<l ühenda ud lõõrideba korst-
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naks, kus osa lõõre toetatud kaorsillustele. KC:Atusele ulatuvad 

korstnapiibud paiknevad sfunrneetrilisel t, nad on kõrged ja m&s

sii vsed, aru s ta tud kitsa simsi ja laia, astme li s e profiiliga 

o tsakarnii s i ga. 

Hoonet võib lugeda hirmaliseks ja hästi valitud proport

siooni.dega barokkstiilis e.hituseks, ilmselt veel XVIII s""j . II 

poole keskelt, millele XIX saj. II poolel liidetud veranda ja 

esik. fiibhoone näib pärinevat kodanlikust periooQist . Ehitus 

on valdavas osas sisse lant:,enud, st.ilunud on müürid. 

Laut (?) on keskmise suurusega alcselt krohvitud paekivihoone, 

mms kaetud hilisema kõr[e viilkatusega (katteks roog), millel 

otsviilud püstlaudadest. äastad on üleulatuvad. Alles on üksik 

kõr 5e kaarega uks. Ehitus võib parineda XIX saj . algusest . 

~it(?) on keskmise suurusega pritskrohvica kae~ud paekivihoone 

millel rookattega kelpkatus, nurKades unkaavad. Hoone sümmeet

rilisel t asetatud ks.h te ust äär i s tavad väikesed lamedad ja 2-

ruudulised aknad. hitus võib pärineda XIX saj . keske~t. 

Y.§li~sej amaj a on keskmis e suurusega ühekordne kr oh vi tud paekivi 

hoone, mis oli kaetud rookatteea kelpkatusega, nüüd sisse lan

genud. 1knad paiknevad ühtlaste vahedega, on keskmise suurusega 

raamistik ei ole sailunud. Akende kohal on müür is konstrul-cciiv

ne karu:sillus . Peauks asub hoone kesktelj el ja on kahe poole ea 

tahvelun:s, omab valgrüiku, milles trapats.J..kujuline koht la-ce:rna

le . Uksel on varaklassi tsi r;tliku lahendusega ta.~veldus. Tiib on 

laia vahekarniisiga, mis profileeri tud ja kvaaderlõikega _~ujun

di tega, jaotatud kaheks . • Uumine pind on kannelleeri tud, ülemi

sel profileeritud liistudega pinnal on suur sõõr. RuLunid on an

filaadsed, ner.de asetuse määrab vaga massiivne mantelkorsten 

.hoone keskel. Korstnapiip omab a stmelise karniisi. Ehitus võib 

pärineda peahoone ga sam ast ajast. 
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Laut on massiivse·te proportsioonidega krohvitud paekivihoone, 

kes!cmise suurusega. Ehi tu st katab rookattega poolkelpkatus, 

otsviil on rõhtlaud vood riga. On säilunud algse id segmentaknaid . 

Hoonet saab lugeda XIX saj . alguse ehituseks . 

'11all on keskmise suurusega pritskrohviga kaetud paekivihoone , 

mis omab laastukattega seintest kõrgerna poolkelpkatuse . Rääs-

tad on kitsalt iileula tu vad . Omab 3 siimmeetrilisel t asetatud 

ust, mis kaetud kõrgete kaartega. Keskmisel uksel on äärista-

vad väikesed segmentaknad. Ehitus võib algselt olla peahoonega 

samaealine ja -stiilne . 

Park on väike , lahenduselt segastiilis . Puistu on põhiosas va

balmjuline, peasissepääs parki saabub peahoone tagaküljelt, 

möödub tema otsalt ja avaneb ringteena väike sel e esiväljakule, 

mis liigendatud puudegruppidega . Peahoone taga on väheste puud 
' 

rühmadega, avara istutusviisiga park, kus mingi alleefragment . 

Puudest domineerivad vaher , kuusk, saar; on tamme, hobukasta-

ni t ja alp i seedermänd i. Puid rühmi ti ka kõrvalhoone te vahel, 

eriti lehtpuid. Peahoone tagaosas on väga palju pargiruumi 

täide tud sireli te , kuslapuu jt . kõrgete põõsaste ga. Pargi ta

gaasa piiratud müüriga, kus oli neljatru1ulistest kõrgetest 

paekivitulpadest ääristatud värav. Tulpade tippudes olid trei-

-cud puidu st kujund id . Esif'assaadi kesktel j el t suundub pikk al-

lee mere äärde. Park on rahuldavas seisundis, kuid maha jäe-

tud. 

Külastatud viimati 1977. a., pild istatud 1976. a. 
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