
.J I 

' 

73. v .. Ih.E-RÕUDE mõis (Klein-.ttuhde). Rüütlimõis. 

l\Tartna k/n, Kasari kolhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille alakorrus ehi ta

tud soklikorrusena. Omab lakatube hoone ots~el. Ehitus on 

kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks S-kivi. Omab laia, sü

gavalt profileeri tud viilu- ja räastalc . ..rniisi. Viimase all 

kitsas, profileeritud vahevöö. Laiem, profileeritud karniisiga 

vahevöö on korruste vahel. Hoone esi- ja tagafassaadis on nur

kadel laiad liseenid, neist alakorruse liseen on rusteeritud, 

ülakorruse liseen kannelleeritud. Esifassaadis on äärmised 2 

akent eraldatud samuti liseenidega. Keskteljel on liseenide 

vahele asetatud 3 keskmist akent. Liseenide vorm kordab nurga

liseene, vaid soklikorrusel rusteeritud liseenid puuduvad. 

Esifassaadi liseenidega eraldatud seinapindade kohal on rääs

takarniisist kõrgemal sein tõstetud ja lõpetatud horisontaal

se, profileeri tud karniisiga, kesktelj el on see ehissein ku

jund a Lud attikaks. E.hissein te pind on liigendatud varaklassi t

sistlike motiividega. Tagafassaadis on liseenidega eraldatud 

tiibmised 3 almavahet, kusjuures siin liseenid ulatuvad ka 

soklikorrusele (on rusteeritud). 

Hoone p ea.korruseks on teine korrus, selle almad on suu

red ja kõrged, 6-ruudulised , ümbritsetud krohviääristega ning 

l..aunistatud ülal eenduva lukukiviga. Esifassaadi keskteljel 

on3 aken t rõdule avaneva te uks-akend ena, mille ees p aiknevat 

piJr ... ka rõdu kannavad tugevad metallkonsoolid akantuslehtedega 

rikkalikult dekor eeri tud voluu tid ena. Alakorruse almad on 6-

ruudulised, kuid iilemistest mad alrunad, enamuses on neid ümbri t 

sev Jr...rohviääris profileeri tud, lukukivid puuduvad. Veel väikse 

mud ja ki tsaruad on pool viilude 3 kõrvuti paigu. ta tud lakatubade 

akent, mis ääristatud ümmarguste lakaaJ::endega. Poolviilu aknad 
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omavad lihtsaid krohviääriseid . Aknad on esi- ja tagai'assaa-

dis põhiliselt võrdsete vabedega, esiküljel keskosas uks- ak-

nad on laiemate, võrdsete vahedega, otsafassaadides on kesk.mi-: 
s ed aknad rühmi ta tud kahekaupa . Almaridade s puudu vaid. aknaid 
asendavad petikud, kus raamistik on petiku krahvile maali "tud 

või ehi taLud klaasi tud pui traam.idega aknana petiku pinnale . 

sifassaadi keskteljel paikneval peauksel on valgmik. Kahe 
poolega ukse pind on jaotatud kolmeks, kus laiade profileeri

tud liistudega tahvli te pinnad on liigendatud kvaaderlõikelis

te puitplokkid ega või r ombid ega. Uks on hilisema päritoluga, 
nagu rõdugi . 

Hoone tagaküljel oli hilisem kahekorruseline pui tverand a, 
mis oli kaetud lameda kelpkatusega, katteks plekk . Veranda alt-; 

on 
nad on teravkaarelised , teisigi pseudogooti detaile. Hoone ka-
tusel on 4 sümmeetriliselt võrdsete v ahedega asetatud massiiv
eet kors"tnapiipu, millel simss, vahevöö ja profileeri tud o tsa-

karniis . 

Hoone siseruumid on 8llfilaadsed . alumine, soklikorrus on 
võlvitud lamedate ristvõlvidega . Hoone keskel asuv vestibüül 

on ovaalne, seintee kaarnisid . Alumisel korrusel on ka m~~tel-

korstende ahjuosa. Pea..ttorruse ruumid on peegelvõlvlae,edega, 
osalt ka hammaslõikega ning osa ruumide lbgesid omavad profi-
leeritud vöödega plafoone. Seinad on ruumides viimistletud il-

lusool~ s e te maal in gu te ga arhitektuursetest motiivid est: pilast-

rid, tcilivlid , lambYis, drapeeri tud rätiktlmo·Liivid, ka erivär-
vides vertikaalsed vööd. EEinevad on ka seinte ja detailide 
värvitoonid eri -ubade s: saal pruun ja uldne, Qe~ on helero-

beline, pruun-kuldne, pruun-heleroheline, tumesinine, must

-hall jne. Värvitoonid on ilmustikutingimu_stes algse puhtuse 
(võimalik, et ka tooni) kaotanud. sc;.ilunud on riismed ühes va-

rbklbssi tsistlikust pottahjust . See on silindrilise kehae:,a, 
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mis toetub kõrgele , ümmardatua nurkadega s oklile . ~ende vahel 

on lai , eenduv ja profileeri tud vahekarniis . Ahju ülaosa on 

kitsama silindriga, mille pinn ad kannelleeri tud . Hoone katuse

konstruktsioonid on massii vse tool värt,iga, mille küloe on ripu 

ta~ud lae kandekonstruktsioonid . 

Ka hoone välisviimistlus on osaliselt jalbitav: seina

pinnad on roos ad, aJmaäärised ja liseenid valged, vööd tuha

hallikad . .Aknar c...amid el on näha ku.ld s e id toone . 

Seega on ehitus väga huvitav varaklassi tsistlik ehi tu s, 

ilmselt XVIII-XIL saj . vru1ecuselt, verwnda, peauks ja rõdu 

pärinevad ..~ax saj . lõpust . Hoone on suures osas sisse l ange

nud katu.sega ja muutumas mõne aastaga varemeiks , el anikest 

j äeti maha 197o . a . keskel . 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad pargi ees 

sissesõidu tee Jwtää.rtel, võrdlemisi korrapärase rührnana , parki 

ulatuvad vähesed ehitused, nad on seejuures pea..~o onega sidu

mata. hooned on varemeis , olulisemad on seejuures: 

Y?litsejamaja on võrdlemisi suur ühekordne kl~ohvitud paekivi

hoone lakatubadega hoone ots·cel. Ehitust kattis poolkelpkatus , 

millel laiad , eenäuvad ja sügavalt profileeritud räästa- ja 

poelviilu kelbakolmnurga karniisid . Hoonel on kitsad kõrged ja 

krohviäaristega aJmad , mis paigu teitud ühtlaste vab. ed ega. ~J.oo

ne Korstnad on mantelkorsten või liidetud lõõridega massiivne 

korsten, milliste piibud hoone katusel sümmeetrilise paiE:,U tu

sega. See vali·cud proportsioonid eba ehi tu s võib pärineda pea

hoonega samast ehitusperioodist ja - stiilist . 

Tööliste- aednikumaja on pil'::.k lcrohvi tud ühekordne paeh.i viehi

tus, mis oli kaetud poolkelpkatusega. Sellel olid profileeri

tud laiad ri:iästakarniisid pool viilu kelbakolmnurga all ja 

külgfassaadid es . Kes.lunise suurusega akende kõrval on j~tlgi ta-
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vad müüris vanemad, lameda kaa.rega aknaavad. Peolviilus on 

ovaalne lakaaken. Ehi tu s on eelmistega samaealine ja -s"Liilne. 

Laut on pikk paekivihoone (oli ilmselt krohvitud), millest 

alles osa müüre. Jälgi tavad on laiad, eenduvad ja profileeri

tud räästakarniisid. Samuti on jälgitav hoone otsafassaadil 

tagasihoidlikult eendatud keskosa, ümardatud hoone nurgad. 

Ehituse aknad on asetatud J.cõrgetesse kaarpetiku te sse, kus ak

naava asub see,menta.knana p e tiku ka~reosa sees. vad on kaetud 

kisadega lattrauast trellidega. hoonet võib lugeda klassitsist 

lilcuks ning ta võib pärineda XI saj. I poolest. 

Ait(?) on samuti säilunud väheste müüri~ragmentidena, ta 

kordab eelmist ehitust .rnaterjalilt ja ilmelt. Esiküljel on 

kitsas ulualune, on segment- ja ovaalaknaid. 

Triiphoone-pal.rnimaja on hävinud, säilunud on viimase ehitusoaa 

na müürid. See on kõrge 8-tahuline krohvitud paekivitorn, 

mille nurgatahkud es (neljas tahus) on kõrt_.ed kaarpetikud, 

teistes kaarnisid . Ehitust võib lugeda histori tsistlikus stii

lis hooneks eklektiliste motiividega, ta võib pärineda XIX saj 

II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, vabakujulises stiilis, kus osa par

gist istutatud, osa aga kujundusraietega loodud looduslikust 

saarepuistust. Sissesõidutee suundub peahoonele küljelt, läbi

des kõrvalhoonete grupi. Nende hoonete ees väike piklik avatud 

väli, hoonete taga fooniks lehtpuud (saQr, lepp). Peahoone ees 

on väike avatud väli (kod anlikul perioodil risustatud õunapuu

aia rajamisega). 110one vasakul otsal samuti avatud väljak, mis 

läheb üle vaba piirjoonega väljaks hoone taga. See väli ulatub 

pargi sügavuses paiknevate tiikid eni, .mida on kaevatud p W'gi 

pinna tõstmiseks. Tiigid on vaban.ujt.:tliste piiridega. Neid on 

3 ja nad ei moodusta ranget süsteemi . Puistu on tihe, peahoo-
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net maastikust isoleeriv, looduslikku saarikut on täiendatud 

vahtra, j alaka ja tamme ga, on ka üksikuid kuuski . P aij u on 

kikkapuud ja läätspuud . 

Park on maha jäetud ja metsistwnas , puistu on heas sei

sundis . 

Külastatud viimati 1976 . a ., pildistatud l97o . a . 
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Väike~Rõude mõis. 
Peahoone esikülg. 

Väike-Rõude mõis. 
Peahoone tagakülg. 


