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1. Mõisa ni.mi: a s s u m õ i s 

2. õisa liik: p~am.Õl.::l 

3. Asukoht: Haapsalu. raj • HanUa JVn. 

4. Vald ja1 kasutaja: Karuse kolhoos, a$~ rahvama;ja 

5. Ksitse alJ. · Võetavad hooned: 

a) ettapanekad: 

~sambel - peahoo.ne. ait, park 

b) põhj 3nd U.BGd; 

ass~ mõisaansambel on HaapsalQ ~ajoania kunsti äärt slik~ 

m.a1d. Esmatähe~epanu. väärib per isü.gu ~Gse ei· unud soliidne 

al.gesambal.ina härrastemaj a, maantee ä!iirde reastu.nud kõrvalhoone 

test on mu.insl.lskai tseli sel t arveeteta.vakz aid ahoone. 

Peahoone n pikcr~se korpu.seca w1ekordne kivihoone. 

did ~n sümmeet~~lisclt liigendatud nõrgal eendu~ate r1sal11tide 

ga, keskmise ette on hitetad lai vormikas portikas. Selle pro~i 

leeri tud äärte ga ville kannavad .kaheksa paa.rj ti asetatud taskaa

na o1•deri s~st. ka.k pooleammaet pai e-vad seinapinnal. Ka 

alejään~d risaliidid on etud kol.mm.trk:viilu.dega. Hoonet öötab 

pro:f11 eri d räästalta.r.nii • Täbelept:lllt, f·aelu.b amp11r t.t1lis pe 

uks, mUle tah lid on ktljunda d kannelleeri u.d tU.vi tega pooJ.

amm. te nins kraatervaasi kuju. ti te ga. 

Hoo e väJ.ine sel ue kaj uatt .. b ka eü.m.meotrilie:ea rnuml.planee

ringus. Kahjuks on a.Lgsed interjõörid säU.._ ad aid õne tlksiku 

aet&Ui näol .. 

proportsioonidega, hea vertil~aal nir•.t, hoJ.~ison·ta«J.j otu.sega kli -

sek klassi·~si s·.;l;ik:tlk,;:, hoo.nck.;, 19. s~ er.t.di ea·· estl pool. e keskelt. 

t o b peahoonele lähedasi, u.id eidi ass t s 

baid, is toeta ed esUassaad1 laia kol.mnu.rkviil • emalt oli 
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seo ki: 1.st ja omas egmentakn ..... , kuid ·· apäeval on asendatud 

püotlcudi ega. Hoonet var ib pool.Jte~pkatu.s, mille räästaste 

all ku.lgeb l.a1 karnJ.ie, algselt ol.l. ka kitsas vahes:Lmss e 1-

kiU.je poolel. kõr gu.seJ.. Hoolimat ni.metatu.d m udatuste t ja mit-

me t UQsl.isandist on hoone eäilit oma klas itsistl~t 

üld. u... ai!Jl. peaboonetki VÕime a1. ta dateerida 19. sa-

j andi algt.lpoole kesk e 

Heatasemel1.se vabak.ujundu.:)l.ikus st1Uia park on ol.u.line 

peahoonele miljöö tsooni loomiseks. Ta i sol. rib t abiehi

tuste at, .lllSZll.teega on peahoone aeotu.d pargi. nttrkadest u.unduva

te sissesõiduteedega. Vi aetelt avaneb hurmav vaad härraste

m~& l.a13le sammasportiku ele. Peahoone tagakül.J eksponeeri

.miseks on sinna jäetud väike vabc.de piirjoontegg väljak. aan

te poolt piir .... b parld. ad al kivialü.ü.r .. 

Kirjeldatud hoonete ja pargi ae:l. undit Võ lu.geda rab.lll-

d avaks. Ait o.n kasu tttael sj snduttr .. ooncr.a,. p3ahoonet vajatakse 

rahvamaj ning ju.hu:tööjou. majutuskohana. ll.rnne on, et hinna-

lio d hooned nõu.avad h ape:rem.shel.iklunat käsi t2eJD.iet. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esikiilj~le. 

2 • .Hoon tagaktUg. 

'· Peauks. 

4. Peahoone tagakiiljal a 1 ... x~du võre. 

5. it. Vaade e kü.l.jele. 

ooa aj • • 

KRPI grupijuht, ~aloolan 

j ti iJ:l.spektor 

• ein. 

.~illt 
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