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65. LEHOLA /ka Lihula, hhel aõis ( Lellllola). BU.atl~is. 

Taselemila lr/a, Tasale-a eo'fllooa (Keila k1llelkcm4). 

Pealaoone on iihekordne keebise BWJrUae1a paekivilloOlle, aia 

'kaetud seintest :tar1eaa poolkelpkatuseaa, katteks laaat. 

Xatusel on aardsarikas :ning esi- ja tacakfU.jel profileer1tu4 

karniis, poolviiludel on räästa4 kitsa4, ttleul.atu'facl. Pool

viiludes on lakatubade aknad, lta hoone tacakfiljel o• katusas 

paar väikest katRseakent. Esifassaadi keskteljal kolme röhai

tatud alma kohal. aaial kol.mlurkfrontoon, llis ääristata4 ea.

duva profileeritud karniisica, viilu'fäli an tajundatud sel

aentak:Da&a kiirtelaljalise raamistuse!a. Peauks asub hoone pa

remal tiival nin• teaa tiivad on jaotatud ltol.llelts ruduka.ju

liseks tahvlilts oraaaeateeritud piirdeliiatucteca. !ahvlei4 

eraldavad kitsad 111ceD4atu6 p1rm84. Ukse käepideaecl en proBlt

s1st ning kujutaval ltulliltti.iillteaa haaratud keerclua aa4us1i. 

Ukse koaal on kar.niisica eraldatud val,aik nelinurkaeta rua

tudesusteeaiga. Altnai on ltitaaa, 6-ruQiulised, aeuva4 tase~ 

dides rWuaitatult. Hoone ta,afasaaadis oaavai nad va1pn4atuct 

krohviääriseid. Hoone Uhel otaafaaeaaiil on väike viilkatu

sega esilt aajandusruuaidesse. Hoone massiivse14 tasakaalusta

tud proportsioone r~hutavad k~rcel katusel söaaeetrilieelt 

äärtele asetatud jõulised ltorstnapiibud. 

Hoone võib pärineda IIX saj. algusest, ta on teostatud 

ltlassitsistlikus stiilis, välja arvatud eklektilist 18841 

hilisema päritoluga peauks. Hoone on kasutasel admiD.istratiiv

hoonena ja on heas seisundis. 

laSrvalhooned moodustavad peahoonega seotud ansambli. Nii oa 

kaks hoonet (el•u ja ait) asetatud peahoOlleia s&llale ehitus-
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joonele ~a pikiteljele, olles seejuures eaaTab.el fülenia'tai 

aa4ala TaheaU.ii.rica, liis osaliselt säilunwl. Rida hoODeit oB 

säili tanucl ka al ese ilae. Ola.liseaa4 on: 

Tali tsejpa.1a ('?) - Wtekeru.e paekiv1hoODe lakatubaleca hoo

ne otstel. OA peahocmest aadalaa, ka1c1 kordab teaa vorM 

(poolkelpkatus, kitaa4, 6-ruaiulise aknal, jaa.), ila

aelt pirit aaaaat ehituaperio dist. 

!!:.! ( '?) s•as elli tusfroniis OD ka Pealloeueca illleeal1De ja 

saaa kujaa4uae,a Tä1ksea hoaae. 

Xuivat1 a kroh'Yi wi paekiTilloae, aUle aken4e la:LjiDliuaes 

kasa tatu4 UlbuTa la411111aTiiaica ja eencluTaicl telliaiiriaeii 

ATiili on ltaet.14 l•ecia kaareca. Ukae4 kaetud kalaaab111111atris 

vooterdiaeaa. Oaab ulatalalel puitirklilaa4se Täljaehituse 

laae4as Tiilkatuaea, ail.lel laid, fUeulatuTad riästai. 

JCatteka on katusel eteni1t. Bocme Tõib PäriDeda ll:I saj. 

lõpust. 

A!! on krohvi tu4 paekivielli tus, aia kaetu4 poolkelpkatuse I&, 
-

aillel katteks etenii t, rä.äat&A laia4 ja U.l.eulawvai. Pool-

Tiil kaetwl rõhtlucladeca. J.blad pu.lläuvad, ultae4 aaa on Toe

derdatuci ltalasab..astria. !iiaca liitRb kelder, mis pooles 

ul.atuses aaapealne, kaetQ.4 laaeda viilkatuae&a. Ait T.Sib 

pärineia XIX saJ. keskelt, kelder oll a8MTi5rra hilisea. 

Ae4niku aaj a (?) on väike krollTi tud paekiTilloone p11rclellf1i1ri 

nurgal. Hoonet katab S-kivikatteca poolkelpkatus, aillel 

lttilcfasaaadiciel lihtne lau.dkaraiia. Poolvi1la4 on kaetud 

pfistl811dadeca. Oaab väikeseid, 6-ruudulisi aknaid. Kooae 

võib päriDeda nx saj. III Teerancliat. Aiaafiii.r on Jt&op, 

paekivist ja krohvitl1d, kaetud S-kiviga. Aiaväravad on kaar

avadega. 
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Laudad moodustavad väikese hooneterühma, mille hulgas domi

neerib väga pikk krohvitud, paekivist laudahoone. Ehitust 

katab laastukattega poolkelpkatus, millel kitsad üleulatuvad 

räästad. Lauda ühes otsas on tööliste korterid. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on väheste puudega haljasala nelinurkse esiväljakuna, 

mis raamitud kolmalt küljelt hoonetega. Mõned puud on asunud 

regulaarse reana peahoone ees tiibadel. Selline lahendus jä

tab mõisatuumiku heledad krohvitud hooned maastikku ~~atuks, 

kus nad mõjuvad kompaktse rühmana teistest kõrgema peahoonega 

keskteljel. Peahoone tagaküljel ümber aia ja kõrvalhoonete 

vahel on väheselt lehtpuurühmi (saar, vaher). Mõisa läheduses 

oli tihedam tammedega puisniit, mis moodustas omalaadse park

metsa. Maaparanduse tõttu suures osas hukkunud. 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1966.a. 
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Lehola mõis. 

Peahoone esi
külc;. 

Lehola mõis. 
Peahoone taga
külg. 

Lehola mõis. 

Peahoone pea
uks. 


