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72. StJURE-R-UDE mõis (Grop-Ruhde). üütlimõis. 

Martna k/n, Kr sari kolhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel 

lakc.ttube hoone otstel. Ehitus on lai, mis tine,ib väga kõrge 

katuse. See on rookattega poolkelpkatus, üleulatuvate rääs

tastega, mille all lihtne eenduv laudkarniis, viimane pool

viilu all krepi~ud. Peolviilu all karniis jätkatud kitsa 

vahekarniisiga. Hoone seinad on sokli veelaualt kuni akna

laudad e jooneni kaetud püstlaudvoodriga, kõrgemal on vahe

karniis ja rõhtlaudvooder. Hoone nurkadel on kitsad, verti

kaalsed kattelauad. Algsed aknad on säilunud lakakorrusel. 

Leed on pea ruudukujulised ja 12-ruudulised, omavad laiu 

piirdelaudu ja on kaetud kitsa laudkarniisiga. Lakaalrnast 

kahel pool on peolviilus väikesed, 6-ruudulised lakaaknad. 

Põhikorruse alrnad on hilisemad, keskmise suurusega ja 6-ruu

dulised. Hoone esiküljel on aknad võrdsete vahedega, hoone 

tagaküljel on keskteljel asuva uks-akna külgedel väikeste 

vahedega kaks sokliakent. Ehituse peaukse ees, mis asub esi

külje keskteljel, on kergelt tõstetud maapinno.ga ettesõi t, 
tugistatud ki viplokkid ega. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures keskorsa jaab 

saal. Sellest avaneb uks parki hoone tagaküljel. Uksed oma

vad oaroksete motiivideea tahveldist. Üks korstnatest on säi

lunud osaliselt n1antelkorstnr.ma . .Akende nurgarauad on barokse 

iseloomuga sepised. 

Ehi -Lust võib lugeda barokseks hooneks, ilmselt XVIII saj 

I poole keskelt, mida on hiljem kohati rekonstrueeritud. 'l'a 

on kasutusel klubihoonena ja rahuldavas seisundis. 



( 

- 2 -

Kõrvalhooneid on mõisasQdames väc a vähesel arvul. Noist sLi---------
lunud vähe. Olulisem on: 

Ait on väike krohvitud paekivihoone, kaetud kõrge , rookattega 

viilkatusega, millel üleulatu vad räästad . Otsviil on püstlau
dadest . On algselt omanud kitsaid uksi ja väikeseid aknaid . 
Ehitus võib pärineda XI~ saj. keskelt või I poolest . 

Park on väike j a lihtsajoonelise vabaplaneerinbuga. Peahoone 
ees on väike tihe puistu kaarja ettesõiduteega. PuuderQhmad 

piiravad vahetult hoone seinu , vähe avatum on vaid hoone taba-
fassaad , kus keskosu.s avaneb vaade väikesesse ehisaeda õuna-
puude ga . Puistu t tihendavad veelgi rikkalikult kasu ta tud del;:o~ 

rttiivpõõsad (sirel, kuslapuu , lumemari, viielehine metsvii-
napuu jt.). Põhiliilndeks on vaher, saar, pärn. Park on eba.
ra.huld avds seisukol'ras, äärealad on tugevalt risusta ud ja 
metsistunud , palju on vigastatud puid. 

Külastatud viimati 1S7o.a., pildistatud 1963. ja 197o.a. 
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Suure-Rõude mõis . 
Peahoone esikülg . 

Suure-Rõude mõis . 
Peahoone otsvaade. 


