
6. AUDLA mõis (Hauküll). Rüütlimõis . 

Laimjala k/n, Laimjala kolhoos (Pöide kihelkond) ning 

Audla algkool (likvideeritav). 

Peahoone 

tthekordne massiivne keskmise ouurusega p~ekiviehitus. 

Omab kõrge, soklikorrusena QÖjuva keldrikorruse koga hoone 

al.l, kaetud silinder ja ristvõlvid ega, ning mansardkorru.se, 

ille madalad aknad avanevad o saviila.des. Hoone peasisee

pääsu kohal vaid esiküljele avanev kolmeaknaline väl)aehitus, 

dekoreeritud kolmnurkviilu.ga kergelt ovaalse viiluaknaga 

keskel. Ehitus kaetud kõrge poolkel katusega, kaasajal 

tainkplekk-kattega, kuid kel ede kaldenurki arvestades ol.i 

algne ka e - katu.sekivi. Karniis lai ning rikkaliku.l. t profi

leeri tud, esifassaadi kolmnurkviilu karniis puht~lt ahu.tud 

profileeritud dolomiidi lokkidest. Seinte välisviimistlus 

~ krohv. anaardkorrust rõhutab otsafasscadidel lai profil.ee

rimata vabevöõ. Hoone peauksel väljuehit~sena esik, mille 

välisust dekoreerivad külgedel 2 pilustrit rikkalikult pro

fileeritud raidkapiteelideg~. Pilastritele toetub profileeri

tud ehisfrontoon. Ukse kohal kiviplaat tekstiga: »Carl Jo

hann von Buhrmeister. 1805. •• Esiku külgseinas plaat tekstiga: 
11 auermeister Ladendorff. Peterson. Al s A.mtmann. 1805. n Daa

tumit võib lugeda peahoone valmimisajaks. Hoone tagakül.jel 

oli keldrikorrust toetava kontraforsi kohal väike pu.itveran

da (pole säilw ud). · - ad vü.ga kA·rged, kahe poolega, kuid 

10 ruudu.ga. Keldrikorrust läbib hoone Piki teljel koridor. 
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Peakorrusel tood anfilaadsed. Esiku kohal paar ringikujulise 

põhipla· ig peegelvõlvlagedega kaetud ruami. 

Hoone· võib lugeda III-XIX s jandite vahetuse vara

klassitsistlikuks ehi useks. Tehniline seisund - rahuldav. 

Kõrvalhoo 1ed. 

Umberehi ta tud või varemetena s~ilu.nud ka s gruppi ajan

dushooneid peahoone kõrval ja peal: oone kohal teisel pool 

maanteed. 

Pargi kõrval asuvas hoonetegrupis üks varieev hoone 

dateeri ·ud raidkiviga - 1861. 

Ait- uivati on üle ee asuvast 1 uta e-tallide rühmast 

teistest e säilinud algsel kuj 1. Suurem kivihoone viil-

atusega, seinas r idplaat tekstig~ KNB • MR • 1910. Samas 

asus suletud sisehoovi moodustav laudaplokk, millede säilunud 

fragmendid luoavad määrata ehitusaega nx sajandisse (pool

kelpkatused, ~ooka e, osalt krohvitud väl~sseinad). 

Kõikide kõrvalhoonete müüritehnikat iseloomustao paeki

viladu, milles rikkalikult kasut tud lõhkumata maakive. 

p k. 

aheosaline, tervikuna mitte suur, kuid tiheda istutus -

g·. Esiväljak reggla ~e, peahoonele sQunduva kahe külgallee

ga ning väikese ringväljrucuga keskel. P ahoone ees asus püga

tav te pärnade rida. aapind tõusis peaGissepääsu kohal, oo

dustadcs müüritise a ääristatud ettosõ du. üüri ist dekoree

rivad kaks dolomiidist tahu ud urni (võrdle isi i tu vormi 

ja töö tlusega ). 

eahoonc aga paikneb väg· t ihe v:aba ujuline leh puu.park 

(pärnad, s ared, vahtrad), mis piirneb av· a puisniiduilmeli-
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se park.motsaga. Pargi seisund rahuldav ( tagaosas VÕaaatu.mine) 

reQhoone 
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Pe~sissesõidu. värav oli kaunista~ud lihtsate neljatahu

liste ki i·ulpadega (säilunu.d üks värav). 

Viimane külastus 1974.a. Pildist ine 1973 ja 1974 
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