
S7 . UUEI.:ÖIS.A mõis (~jeuhof) . J. üütlimõis . 

Ridala k/ n, .l:{oond i s EI\..E (ni d ala kihelkond ) . 

Peahoone on väga suur ja liigendatud kivihoone , mis kahekordne 

keskosas, omab ühekordseid tiibu , millele liidetud otsEfassaa

dides kahekordsed tiibhooned. Keskosa ning tiibhooned eenduvad 

esifassaadis kergelt, v.~ . parempoolne tiibhoone, mis eendub 

tunduvalt . Tagafassaadis on tiibhooned eendatud ulatuslikult . 

Põhikorpus omab kõrge soklikorruse, tiibhoonetel see puudub. 

Hoonet katavad lamedad kelpkatused, osc..:l t hävinud tule

kahjus 1975 . & • Katusekatteks on pleltk . Rääs takarniisid on 

laiad , eenduvad ja sügavalt profileeritud . Põhikorpuse kahe

k ordsel osal olid need puidust. h oone nurkadel on l aiad , rus

teerituC:. nurgapilastrid . l~endega on eraldatud esifassaadis ka

hekordse keskosa äär tel kolme akna ga seinapind, saam ti vasal:

poolse tiibhoone uks selle paremal äärel. Esifassaadis on sei 

napind rikkalikult liigendatud ka horisontaalselt . Põhikorpuse 

ühekordse osa soltkel ja kahekordse keskosa äärtel pil<1stritega 

eraldatud osa sokkel on rusteeri tud . :;:.orrus tevaheline lai ja 

profileerinLuga vc..:1.hevöö kulgeb kahekordse korpuse keskosas pi

lastrite vahel viie a.Y ... na laiusel seinapinnal . - usteeri tud sok

likorruse pind ad e kohal on samuti profileeri tL .. d vahekarniis, 

mida krepiv&d pilastrid . PõhikOl'puse ühekordsetel tiib&del on 

profileeri tud laiem va1J.ekarniis a.lr-nalaudade joonel. Nende tii

bade seinapind on liigendatud kogL.. ulatuses suurte petikutega, 

vaheldumisi nelinurkne ja kõrr;e kaarega petik, eraldamas on 

peti:icuid doskaana orderi poolsambad paisutusega salnbatiivedega . 

Sambad toetavad petikute kaarte kaudu ning toetuvad vahekarnii

sile. Enamikus petikutes on aknad. Ristkiilikukujuliste petilmt 

kohal liigend avad seinapinda omakorda sügavad ja lamed ad väikse 

mud ristkU.likukujulised petikud. Lc:illledate nelinurksete petiku-
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tega on omakordu lii endatud seinapind akende all petikutes. 

Hoone tagafassaad on lihtsama kujundusega. Siin on kahe

kordse eendatud keskosa keskteljel suur poolkaarekujuline väl

jaehi tus, mille korruste vahel on lai vaheYöö. Valjaehi tusi on 

ka risaliitidena tiibhoonete sisekiilgedel, mis markeeritud. lai• 

de rusteeritud pilastriteta. Kitmesuguseid hilisemaid ühe- ja 

kahekordseid väljaehitusi leidub veel tagafassaadi keskosas ja 

tiibehitustel, eelkõige vas&kpoolsel. Parempealse tiibhoone 

sisenurgas eendub kergelt nelinurkne väljaehitus, mis katusel 

on lõpetatud suurema katuseruumigc... See on ehi tatuä. kelpkatu.

sesse mansardkorrusena ja krooni tud seleda kuusnurkse pui ttor

niga, kaetud lameda katusega, omab aknaid kõikides tah~uõ.es. 

Hoonete akendesüsteem on üldjoontes korrapärane, paljud 

avad aga on muudetud hilisemate ümberehituste kai5us. Põhikor

ruseks on esimene korrus, mille aknad on kitsad, kuid väga kõr 

ged, raamistik jaotalb.ad neljaks, milles väiksemad ruudud, kok

ku 20. Sama süsteemiga on ka keskosa teise korruse akende raa

mistik, kuigi aknad on madalamad. fiibhoone~el on aknad eel

kirjelda~utega sarnased vaid esifassaadis, külzfassaadides ja 

tagaküljel on nad suuremad, eriti alakorrustel, kuigi wineb ka 

ki tsaid, libepoole ga aknaid. Et parempoolses tiibhoone s asub 

suur aula, on siin rutendesüsteem hiline. Esifassaadi külgedel 

pilastrite vahele eraldatud kolme alumise korruse akna kohal 

on pro~ileeritud frontoonid, keskmisel kolmnurkfrontoon, äärte] 

horisontaalsed, nad on toetatud akan .;usleh tedega kaetud voluu

dikujulistele pikkadele konsoolidele. Tabafassaadis on kohe

kord s e keskosa tiibadel kahel äärmisel alakorruse almal lihtne 

sim ss. Ko.arj a vtilj uehi us e almad on siin mõlemil .Korrusel kõr

ge kaarega . Solclicorruse almadon suured, ruudukujulised. Kõik 

almdd on põhimõt tei i sel t puie,u t a tud w1·Llaste vrille~..~ ga, eb akor-

rfpäruselt on almad tiibhoonete sisek:ilgedel tH.eaf&ssaadis. 
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r~o one kesktel j el paiknev pe s.uks omab impos::m ts e kitsa 

eesruumi, mis on kaetud segmentviiluga ja kumera katuseGa. 

~~ästr ja viilu ümbritsev karniis on lai, eenduv ja sübavalt 

profileeri tud, viiluvälj as toetatud hammaslõikego.. Suur uks on 

ääristatud rusteeritud paarispilastritega. Uksel on valgmik 4 

ruuduga. Eeskoda asub kõrgel soKlil, te a ees on lei podest, 

millelt laskuvad kahele kLUj el e kits ad kivi trepid. :e ed omavad. 

vahepodesti, kust trepid pöörduvad esiväljaKu sL,_un&s. •ireppide: 

ja podestidel on kiviääris, kaunistatud karniisiga. Sokli vh

lispind on rusteeritud, temas on keskteljel uks soklikorrusele. 

Kõrvaluks viib esif assaadis vasakpoolsesse tiibhoone sse. 

See on piiratud rus te eri tL.d pil::.stri te ea, nend e vaheline seina-

pind Limber ukse on rusteeri ud, korrus e vahel lõpetatud vahe-

karniisiga, mille kohal sõõrpetik. 1iiks ise on kõrge kaaret,a, 

mille segrnentosas on valt:mik. ·~agafassaadis samal tiibboonel on 

samuti kõrge kaare ga uks, mis Cbetud profileeri tud laia kam·-

frontoonig&, mis toetuvad konsoolidele ja piiratud kvaader

lõkkelise rusteeringuga poolsammaste ga, mida kroonivad kuulid. 

Seinapind ukse ümber on samuti rusteeri tud. Kahel pool keskse 

korpuse kaarj at väljaehi tu st hoone t:.:tgo.külj el on seinapinnast 

kergelt eendatud ukseportaalid, mille kor:.al on segmentaknake

sed. rende uste ees on kitsa podestiga kivitrepid. 

Siseruumid on ru1filaadsed pikkade keskkoridoridega. Parem-

poolses tiibhoones asub suur aula, millel külgedel koridorid, 

ots~l suur lavakarp. Põhikorpuse soklikorrusel on ristvõlvidego 

kaetud ruume, üks suurem ruum omab võimsa piilari keskel. 

Seega on hoone keerukas ehitus, mis rajatud erinevatel pe-

rioadidel järkude kaupa. Esmalt, ilmselt I~ saj. keskel rajati 

paekivist mLi.üridega hilisklassi tsistlikus stiilis kahekordne 

põhikorpus, millele sajandi lõpupoolel liideti ühekordsed tiib

, ooned, ilmselt ka u~undati historitsistlik eeslcoda esifsssaa-



- 4 -

dis. Kahekordsed telliskivist tiibehitused võivad kogu ulatu

ses pa.rineda aga kod an~ikust perioodist, lS2o. aastate algu

sest, mil hoone rekonstrueeriti Läänemaa Õpetajate Seminariks . 

Sel perioodil kujundati tiibhoonete ukse portaalid peahoone 

tuumikut arvestava arhitektuurse kujundusega, samuti karnii

sid ja pilastrid väliskujunduses. Hoone on maha jäetud, osalt 

põlenud (1975.a.) ja väga halvas seisundis . 

Kõrvalhooneid oli arvukalt, enamik aga hävinud või rekonstrue_ 

ri tud. Paiknevad kahes rühmas: uue, kirjeldatud peahoone siss 

sõidu tee külgedel, mooJustades temaga teataval määral ühtse 

ansambli ning vana peru1oone ümber eraldi rühmana. Olulisemad: 

Vana peahoone, hilisem valitsejamaja, on võrdlemisi suur, kahe 

kordne ja kogu ulatuses väljaehitaw_d mansardkorrusega kivi

hoone, mis kaetud murd-poolkelpkatusega, katteks plekk. Omab 

laiu, profileeritud ja eenduvaid räästakarniise ning karniisi 

katuse murrujoonel, esimene neist poolviilude all krepitud. 

Räästakarniisi krepib esifassaadis ka keskosas asuv pealeehi

tus, mis kaetud kol~ltrkviiluga. See on ümbritsetud laia ja 

eendatud, sügavalt profileeritud karniisiga, mis toetatud ham

maslõike ga . 

Hoone keskteljel paiknev peauks on piiratud rusteeritud 

seinapinnaga, ukse kohal on profileeri tud lai lukukivi ning 

uks on kaetud kolmnurkfrontooniga, mis omab profileerintu ja 

viilu all krepi tud karniisi. Nurgad on toetatud profileeri tud 

voluudikujulistele pikkadele konsoolidele. Kahepoolega uks on 

tahveldavud kvaaderlõikeliste suurte tahvlitega. Vasakpoolsel 

otsafbssaadil on väike külguks, mille eenduv, kits2s por~aal 

on kaetud segmentviiluga. Selle raästa- ja viilu ümb~itsev 

karniis on lai, profileeri ud jaeenduv, omab hammu.slõike. 

Ho one ühtlaste vahedega pai eutatud keskmise suL~useg~ ak-
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nad on paiguta tud ki tsoste, vertikaalsete lintidena seinapindu 

liigend avatesse lamedatesse pe tiku te sse. Aknalaud ad e all on 

lihtsad kons ool id, akende all on aga seinapind liigenda tud 

varaklassi tsistliku kujundusega tahvlitega, mille ülanurgad 

laien.datu.d, all aga pikendused. ~" ansa.rdkorruse aknad on si;iven-

diga katuses, põhikorruse akendega sma suured. Aknad on kaetud 

aga profileeri tud lihtsa kaarfrontooniga, mille nure,ad toeta-

·tud konsoolidele . Esifassaadi kolmnUl."kviilus on segm.entaken, 

samalaadseid väikeseid katuseaknaid on ka lcõi5il katusekül[;e-

del. Ho one eluruumide aknad on üldiselt 6-ruudulised , paljud 

mo onu ta tud kaasajal, nagu ka hoonele liidetud mitmesuguseid 

hiliseid juurdeehitusi (katlamaja jne . ) . 

Seega võib v ana peahoonet lugeda veel vsraklassitsistli-

kuks hooneks XVIII saj. lõpust, mida on rekonstrueeritud ja 

täiendatud ilmselt XI.K sc.j. lõpul histori tsistlikus stiilis 

p seud oklctssi tsis tlike el emen tid ega ( uksepor taal id, kolmnLU'k

viil jne. ) . 

Hoone on maha jäetud, kuid üldiselt rahuldaYas seisundis. 

Tööliselamu samas on väike pae- ja puitehi tu s, mis põle s 

1975. a. Tema tuumiku võib moodustada vanapeahoone ga samaeali-

ne paekivi hoone. 

Tall samas on väike, krohvi tud paekiviehi tus, mis kaetud sein

test kõrgema poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, 

katteks laast. Roonel on mõned lc:meda kaarega kaetud avad, 

poolviilus on ovaalaken. Ehit\-lS võib pärineda rviii saj. lõ-

pust. 

Valitsejamaja (?) uue peahoone juurde kuuluvas ehitusterühmas 

on vunem, .lr..rohvitud paekivihoone, ünekordiJ.e, omah lakatube 

hoone otstel ja pe8leehi tuses hoone keskel. Eoonet katab l'üli-

s ema päritoluga viilk& tus, samuti on pealeehi-c;u s kaetud viil-
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kL ~u~eca, mis l~isti põhikor usele ja temast kõl't;.em. Katuselcat

csL.s on laast, räastad on ki-tscl.t üleulatuvad. Pealeehitus on 

puidust, kae~ud rõhtlaudvoodrica . 

hoone akn&d o ... 1 kits ad ja kõl" e, ed , c..se ta tud LU1tlaste vab. ed e

""'a.. üOOne sis eliluumid on 8.1.1filnadsed . Pema tuumi.kus on säillll1Ud 

massiivne mantelkorsten, mille kõrc;e korstnapiip on ktJ.jundatud 

ülaäärel laia , astmelise profiiliga otsclrarniisiga. Hoone võib 

pärineda X5ZIII saj. lõpust, oll e s ilmselt algselt vali Lsej a.ma

j a, ülj e., ilmselt IX saj . lõpul ümber ehi ta ud , funktsioon 

muude lJUd . hoone on varisemas . 

..~-\.metnike;.1a.ll1 on keskmise suurusega ühekordne krohvi tud kivi

hoone, mis kaetud seintest kõrgema kelp ka l.tu.sega , katteks pl ekk . 

Omab laiu , sügavalt profileeri tud rhästakarniise , mis krepi tud 

hoone esifassaadi keskosas kolmnurkvii l uga . elle l:arniis kor 

d ab räa.stakarnii s i vorme . Viiluvälj as on väike segrnen taken, 

viilu nurkade all on seinapinnal r~steeritud liseenid . a hoo

ne nurkadel on laiad paariti asetatud rusteeritud lisem1id. 

Hoonel on ühtlaste vahedega asetatLLd kitsad aknad , bilisema 

raamistikuga . Ehitus võib olla vanem, .~.IX saj . keskelt , kuid te. 

arhitektuurne kujundus on ilmselt peahoone ümberehitusperioo-

dist X saj . lõpust, mõningal määral täiendatud ka kodanlikul 

perioodil . 

Ait on pritskrohviga kaetud pikk paekivihoone, mis algselt on 

omanud esiküljel kaaristu ning segmentaY~1aid, kuid hoone on 

kaaso.jal ehita .... ud ümber kahekordseks .. ül[lle ehitus võib pärine

da XI:7 saj . keskelt . 

l .. aevumaj alce peal1oone ees on väike, pool es ulatu ses maasisene 

ehitus lcrohvitud kiviseinteea, põnipla~1ilt ring . Ehit~st kat&b 

plekk-kattega Lr.u pelka tu s , mille all profileeri tud rd.äs tal::arnii 

:ra võib pärineda XL saj . lõpuveercndist. 
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Suvemäj ake (? ) asub peahoone st kuni 1 km parkmetsasalus . ..)ee 

on kr ohvi tud paekivihoone, mis võis algselt olla kaetud kelp

katuse ga, nüüd kaasaegse viilkatusega . Säilunud on lihtsa pro

fiiliga räästakarniis . JJmad on kitsad ja kõrged , raamistik 

G- ruuduline. Ehitus Omi:! s puidust eeskoj a, mis tänapäeval Umb er 

ehitatud . rioone võib pärineda .AIX saj . keskelt . 

Park on väga suur ja kaheosaline . Peab.oone ette jääb ho onel;e 

suunatud teed ääristav vaba pl anE:erineuga noorem puistu kont

rastsetest puudegruppides-c: kuused, pärn ad , vahtrad , äärtel 

saared . Enamik puid kõrvalhoonete ees ja vahel . Peaho one esi

fassaadist puud ega kaetud vasalc po ol, parem on avatud väga 

suurele Vctljale, mis ulatub Eaapsalu maanteeni . Hoone taga ei 

o l e üldse puid , vaid siin on asunud suur , regulaarse planeerin 

guga aed ehiselementidega madalatest põõsastest ja kiviääris

tega terrassidest . Vaade av amagstikule j a merel e on täies ula

tuses avatud . Pargi teise osa moodustab tiheda vabalmjulise 

puis tuga part,iala vana peahoone tagaküljel , kus hoonele avaneb 

kits as , vaba piir~ oone ga Vi:;,lj aK t see ulatub pargi tuumikus asu 

vate tiikidesüsteemini, mis kaevatud madal a pinne-se tõstmisel~s 

Keskne , suur tiik omab vaba kaldajoone j a saare keskosas . 'rii

gi kall~stel on väikeseid välusid . Valitsevud puulii[id on 

pärn, tamm, vaher ja saar . Pargi tagaküle; läheb üle sG.Dgleppa

dC[,d parkmetsaks, mis kulgeb vüga pikalt puisniiduna Laapsalu 

maantee ja mere vahel kirde suunas, moodustades nn . Uuemõisa 

tammLcu . Viimased on loodusliku päri toluc:.a. V o..t a peahoone lt~

hem Umbrus on puudeta ja avatud . 

3r<üdi pargiosa moodustab parkmets üle ral).dtee suvemõis<:::.

kese juures . diin on lamedal künnisel looduslil: t8LWJ.ik ci.iien

datud pärna riihmadega kiill<..üt suureks ja ilmekaks vabaku~uli

seks par iks, milles suurerr.aid ju väiksemaid pargivcilusid. 
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Pill'k on hc..lVas seisundis, funktsio onita ja mciliQ. jd.e-vud . 

Pargimets a mae.ntee ääres on re:ietet;a kujundatud , p~rgimetsa

salu suvemõisakese juures on he e:. s s Jisundis , teda kasu tatal-::

se .kokku tul eku te vhl j akuna . 

Külastatud viimati j a pildistai.ud 1976 . e. . 
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Uuemõis. 

Vana peahoone . 
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Uuemõis. 
Vana peahoone uks. 


