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Kineissepa rajoon 

useks võttes A.Richteri väljaanne "Bal tische Adres -

bücher" B d I. Livland (Riga, 1909), asus Kingissepa rajoo

ni täna., äevastes piirides 139 mõisa, neist 65 rüütlimõisa 

( Ri ttergut), 6 rüütelkonnamõisa ( R1 tterschaf sgu t), 15 kõr-

almõisa (Beigut), 36 riigimõisa (Kronsgut), 2 linnamõisa 

( Stad tgut), 13 kirikumõisa ( Pastorat) ning 2 nn. "Landstel

le•t•. Pe~le eelloetletute asu Saaremaal 13 karjamõisa 

(Hoflage), millised aga käesolevas ·öös käsitlemist ei leia. 

Ülevaates kirjeldatakse kokku 124 mõisa, käsitlemata 

jääb 15 mõisa, neis 8 ei ol ülevaataja koostaja külastanud 

või objekt ei ole külastatav (asub riigimaafondi maadel). 

1 asu.koht on täpselt äär ata ülevaataja kasutada olnud 

kaardimaterjali puudulikkuse tõttu, 6 mõisa on aga lülitatud 

l975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei 

v ja käsitlemist antud ülevaates. 

"rjeldustes on antud mõisa kohal asuva asunduse täna

päeval kasutatav nimi,/ ••• / sulgQdes A.Richteri aadressraa

matus või XX saj. "lgusest pärineval kaardimaterj alil kasu

tatud nimi, ( ••• ) salgudes mõisa saksakeelne nimi ainitud 

• ichteri aadressraamatu alusel. Samuti tuuakse ära mõisa 

a ukoh kaasaegse administratiivse jao use ja maavaldaja 

järgi, ( ••• ) sulgudes allpool aga jaotus kihelkondade aJ.usel. 

Iga mõisa kirjelduse lõpus uuakse aasta, mill 

~e autor viimati kUlustas ja pildistas antud mõisa. 

iil ev aa-
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Vaadeldud 130 õiaa eahoonest on säilunud 53, säilu

nud vaid osaJ.isel t Või tugev t ümber hi · tul t 17, hävinud 

on 60 mõisa peahoone • Valda alt on hävinud kõik karj i

sad. 

gissepa r jooni mõisata nimestik. 

1. Abru.ka 23. Kahtla 

2. Anseküla kirikumõis 24. Kalli 

3. Arju 25. Kandla 

4. Ar mõis 26. Kangruselja 

5. Atla 27. K tai 

6. Aud1a 28. Kapi 

7- Eikla 29. Kara.la 

8. Elme 30. Kardja 

9. Haamse 31. Karja kirikwnõ is 

10. Haeska 32. Karja 

11. Hell aa 33. erki 

12. I1pla 34. K mise 

13. J aani kirikumõi 35. Kasti 

14. Jämaja kirikumõis 36. Ka s pea 

15. Jööri 37. Kaunivere 

16. Jtirsi 38. Keskvere 

17. Kaal i 39. Kellamäe 

18. Kaarma kirikumõis 40. Kihelkonna kirikumõis 

19. a rma • 41. Kingli 

20. Suur e-Kaarma 42. Ko la 

21. Uue-Kaarma 43. Koigi 

22. Kaarma-Loona 44. KoikJ.a 

2.. 
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45. Kol tsi 75. Uhu-suur emõis 

46. Kotlandi 76. • ullutu 

47. .Ku.dj ap ea 77 . Mu.raja 

48. Kuivastu 78 . uratsi 

49. Kulli 79 . ustjala kirikumõis 

50. Kuusnõmme 80. Mustjala 

51. Kõig.J.ste 81. õntu 

52. Kõljala 82. Mõnnuste 

53. Käeala 83. Mäemõis 

54 . Kärla 84. (Niethof) Nenu(?) 

55 . Kärla kirikumõis 85. urme 

56. Kübbassaare 86 . Nõmba 

57. Kü.dema 87 . Ohtja 

58. Laad j ala 88 . Oja 

59,. Laimjala 89. Oriküla 

60. Lahetaguse 90. Orissaare 

61 . J, augu 91. Oti 

62. Leisi 92. Paadla 

63 , Loona 93 • ... aatsa 

64. Luulupe 94. Paju.mõis 

65. Lõ.mala 95. Pamma 

6E . Lõo 96. Parasmetsa 

67. Vana-Lõve 97. Parila 

68 . Uue-Lõve 98. Pidula 

69. Lööne 99. Piila 

70. Lü.m.anda 100. Pihtla 

71. aas i 101. Pilgu s e 

72. e ed la 102. Praakli 

73. etsakü.la 103. Põdra 

74. uhu kirikumõis 104. Pädas e 
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105. Pähkla 126. Tiinuse 

106. Pöide kii ikwnõia 127. Tiirimetea 

107. orsa.maa 128. Tingis te 

108. Piiha kiriku.m.õis 129. Torgu. 

109. Randvere 130. Triigi 

110. Rannakiil.a 131. Tu.mal.a 

111. Reinu. 132. Tõlluste 

112. Reo 133. Tärnimä.e 

113. Roobaka 134. Uuemõisa 

114. Rootsikü.la 135. Valjala kirikumõJ.s 

115. Rõõsa 136. Ves1akül.a 

116. Saare 137. Võhksi 

117. sakla 138. õlla 

118. S and. la 139. Vennarti 

119. Sassi 

120. Sik aa aare 

121. Sääre 

122. Taaliku 

123. Tagamõisa 

124. ahu.la 

125. Tamsa 



0 

0 



1. ABRUKA mõis ( bo). Riigimõis. 

Kuressaare k/n., "Saare Kalur n kalurikolhoos 

( eküla kihelkond ) • 

Ei ole külastatud. 



• 

2. s~ pastoraat {Anseküll). irikumõis. 

Salme ir/n. , 1 Sõrve sovboos ( Anseküla kihelkond). 

Kõik hooned hävinud (1944.a.). Alles ühe kõrvalhoone 

müürifragment. SamQti hävinenud park, millest säilunud ju

huslikud lehtpuud. 

ntlastatud ja pildiatatud 1973 •• 
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3. ARJU mõis /'fagavere/ ( T gga:fer). Rüi.itlimõis. 

Pöide ~n., Orissaare kolhoos (Jaani kihelkond). 

Peahoone 

Uhekordne keskmise suurusega puithoone, algselt pool

kel katusega (säilunud Uhel hoone poolel), kaetud kaasajal 

e erniidig • Unkaava olemasolu katuse otsakelba kolmnurgas 

lubab järeldada, et alga! ka tematerjal oli pilliroog. Sei

nad vooderdatud undaruendist kuni 1 m rõhtsa voodriga, kõr

gemal i.is tlau.d voodriga ( sepanael te ga) • .Aknad kõrged, 6 rWl

duga, pööninguaken otsviilas a.rhailisem, b okne, ruudukuju

line 12 ruuduga aken. lgse tahveldusega uks hoone otsal 

araklassitsistlik, profil eri ud liistudega ääristatud 

t vlitega ning hamm slõikega dekoreeritud karniisidega, 

valgmikuga ukse kohal. 

s:·11unud kaks treppi hoone otsal ja pargi küljel suur

test tahutud dolomiitplokkidest. Ehitust võib lugeda XIX 

saj. I veerandi klassitsistlikuks hooneks. Hoone ühest o

saat lammuta ud üks tubaderida. ehniline seisund rahuldav. 

Kasutatakse elamuna. 

Kõrvalhooned 

Paiknev d väikese ristküliku-kujulise väljaku külgedel 

kompaktse! • Väljaku ühel küljel peahoone, vastasküljel -

t li ja laudaplokk. 

it paekivist, osaliselt krohvitud viimis lusega viil--
katusega hoone, kaetud kaasajal ühelt poolt eterniidiga, 

teiselt poolt laastuga. assiivne ehitus, mille hoovifassaa-

9 
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dil seina keskosa taandub, moodustades varjualuse, mille 
. 

lae al· sikku toeta ad 2 tahutud paekivist neljatahulis 

sammast. Hoone dateeritud - 1829. tlhel uksel barokne sepis

tatud lukusilt. 

Laut-tall. Pikk paekivihoone krohvitud välisseintega, 

kaetud kel ka usega, kattematerjal - roog, mis ·algne (järel

dub ungastest). Hoonel tagaküljel otstel kaks tiibehitust, 

mis moodustavad kolmest küljest hoones atud siseõue. Ehitus 

il sel t saj. I poolest. Hoone rahuldavas seis~dis. 

~öliste el u (?). Ühekordne paekiviehitus poolkelp-

k tu.oega, kattem· ter·al -S-kivi. Akn avad kae ud 1 eda 

kuarsilluse a. ~dhelepanuvääriv on hoone suurtest, p~talt 

tohutud dolom.iidiplokld.dest korstnapits. Hoonest sä.ilunud 

l/3, seegi kaasajal tunberehitustega oonutatud. Seisund -

halb. 

Kelder. Kõrge maapealne iilkatu ega kaetud ehitus, 

keldriruum silindervõlviga. •sikü.lg laotu.d puhtalt tahtltud 

dolomiidiplokkidest. Ukse kohal ehitusdaattlm - 1856. 

Park. 

Vüike, erilise kujunduseta kodumaistest lehtpuudest 

(vaher, p~rn) pu.is u peahoone pargiküljel .. ··ärist b seal 

csunud väikest ehisaeda. Seisund -rahuldav. 

Külastatud ja pildiatatud 1974.a. 
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4-. 1URtJ üütlimõis. 

Leisi ~n., Karja Näidissovhoos ( arja kihelkond). 

oole säilinud, tema kohal kaasaegne väike 

uitel· u. 

Kõrvalhooned. Säilunud ainult ·aks maakivi~t lauda

hoonet kõrgete rooga kaetud viilkatustega. Maakivist müüri-

ises kasu a · ud paekivi. Seinad vuugi ud viimistlusega. 

Hooned asuVbd paralleelselt, hoonetevaheline sischoov on 

ehitiste o stel suletud kõrge mäüriga. Ilmselt viimase sa

jandivahe use ehitused. Seisund -hea. 

Park. Väike, tihe, erilise kujunduseta lehtpuupuiatu 

(pärn, saar}. Esiväljaku moodus ab end. peahoone ees asu

nud väike ovealne tiigike. 

Klllast ud ja pildiatatud 1974 •• 
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5. ATLA mõis (Attel). Riigimõ1s. 

Lü.m.anda .k/n, Lü.manda sovhoos (Kihelkonna kihelkond) 

Kõik hooned hävinud j~ljetult. õisa kohal m ajäetud 

ning sisse arisenud asuni talu. El ja 1 ut (hooned päri-

nevad kodanlikust perioodist}. 

Park puudus, oli paekivimüüriga piiratud avar aed vä

heste lehtpu.lldega (vaher, saar). 

Külasta ud ja pildiatatud 1973. • 
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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 

IT 
I I 

• 0 

r0 
' 9 
Q 

0 0 
• b 

• I) b 
0 

• C) p 0 

" 0 
<> " 0 

J~J I 

1 ~.git. k~tt~ti [[=J 

D 

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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7. EIKLA mõis /E1kü.la/ ( Eukü.ll). Riiü. 1 õis. 

Kaarma lr/n, Kaarma kolhoos (Kaa.I;"ma kihelkond). 

uur ühekordne puithoone pealiaehitusega ukse kohal ja 

pargikiiljel hoone keskosas. Kaetud kõrge viilkatusega, esi

kUlj 1 katteks hilisem ·ainkplekk, tagaküljel gne kate -

S-kivi. Väljaehitus hoone t gakü.ljel o b gse katusekuju -

poolkelpkatus, esiküljel kolmnurkviiluga, mis aga võib olla 

hilisem · be.rehi tu.s. Katuse karniie 1 , de oreeri tud hammas

lõikega, otsfassaadidel kurniis krepitud. 0 eviiludel rääs a

äär d dekoreeritud puidu t ehispitsiga. Seinad vooderdatud 

voodrilaudadega, seinte allosas kuni akendeni pü.s -, kõrge

mal rõhtvooderdus. ad kõrged kahe poolega, 6 ru.udnga. Rida 

akn nagu peaukski lõpe ad kolmnurkeelt ja o vad profUee

r · guga kolmnurksaid ehisfrontoone. ii akned kui llks pii

ritletud k rgelt pro~ileeritud piirdelaudadega. Hoone esifas

saadil keskel pe issepääsu ees {mis eendub keskrisaliidina) 

kõrge tahutud dolomiitplokk1dest ja plaatidast lahtine eklek

tilise 11mega rõdu, mille iilk tust kannavad kaks 8- allulist 

puh t tahu. u.d ja rikkalikul profileeri tud kapi teeliga do

lomiitsammast. Peauksel pseudo oti otiiv1stikuga valgmik 

ja kol urkne ehisvtil. 

Hoone ruumilahendus mõneti ebareeglipära.ne. 

Peahoonet võib lugeda XIX saj. III veerandi histori -

sistlik~s ehitus ka. Hoonet kasu atakse o al el una, osalt 

ame iruu.midena . ehniline eiaund hea. 

2.0 
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Kõrvalhooned. 

Om s arvukaJ.t kõrv hooneid, mis paiknesid P gi· ees 

ja kü.lj el, kuid pea kõik hävinud. Alles tugeval. t ümberehi

ta ud meier ei, pikk puitelamu (töölis te ma,; a ? ) peahoon 

taga ning väikse pui hoone v e aia • ~õölisma·a omab kõr

ge poolkelpkatuse, kaetud et rniidi ja tõrvapapiga, otsa 

ehitatud hilisem laut. 

Pargimaj ak e ( _ ednikumaj a ? ) on erakord sel t huvitav 

hoone: om s an elahju, seina riismetel on jälgitav pea 

ruudukuju.l.ine aken, rohus ~ebavad katked al da st ümar

a test. Võib järeldada, et teg mist on XVIII saj. lõ

pust pärineva ehitusega, võimalik - vara a peahoonega. 

Park. 

Väike, paikneb rohkem peahoone kõrv , hoone ees puu.

dega piiratu.d avaram esivälj ak, mille keskel kaheksakandi

liael alusel kõrgem kahekaatahuline postament, mille nelja

tahulisel plaadil dolomiidist tahutud suhteliselt he tase

melise töötlus ga ehisvaas. Vaasil tekst, mis e1 ole enam 

loetav. Pargil astmelia kiviplaadiga kaetu.d mass1ivsetest 

kiv1plokkid st neljatahuliste tu.lpadega peavärav. 

Pargi puistu erilise kujundus ta vabakujuline lehtpuu

paistu kodwmaistest liikidest. Seisund hea. 

Külastat d ja pildista~d 1974.a. 
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8. ELME mõis ( agnushof). RUUtelkonnamõis. 

Kaarma k/n, Lenini ni • kolhoos (Kaar a kihelkond). 

Peahoone hävinud, alles .mü.ü.rid. Oli keskmis su.u.rus ga Uhe-
-

kordne kiviehi tus. Hoone nurgad laotud suurtest tabutud 

mUüri tisest eenduvais kvaaderplokkidest. Akna ja ukseavad 

kaetud lamedate kaarsillustega. Ruumid lahenda ud anfilaadse 

süsteemiga. Võib lugeda XIX saj. keskp gast pärinevaks hoo

neks. 

Kõrvalhoon · arvu alt, rühmi ta tud ümber pargi, pargis ainult 

suur ai ja mingi nelj akandili.ne torni taolise hoone vare. 

Enamik kõrvalhoonai t paekivist, kas varemeis, osaliselt 

lammutatud või ulatuslikult Umber ehitatud. Enamilses pool

kelpkatustega Xl.X s j. keskel pärinevad ehitused. Tähtsamad: 

Ait. assiivne kivihoone, esiküljel as eenduva rää.sta all 

vastualuee, mida ääristasid etteulatuvad külgseinad. Kaasajal 

tugevalt oonu.tatud ü erehi tu.stega. 

Keld r. aapealn , sili.nder õlviga, esifassaad kujundatud 

as ·kun • 

alitsejamaja (?). Kivihoonet esiküljel tugevalt eend v rääs

taalune, mill konsool t ad ots el t profile ri tud. K tus ro -

kattaga (ka algne materjal. võis olla roog) poo1kelpkatus. 

L da.d paral.leelset hoonetena, nende vahel oli iseõu.. Ukse

~ d ääri ta ud ahutud kiviplokkidega, kae d 1 eda kaar

sillusega. Katus - poolkelp, k asajal eterniitk ttega. Sei

sund halb. 
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TUulik - hollandi tuulik, mille tüvikoonasekujulisel korpu

sel oli esimese korruse kõrgusalt ringrõdu. Seisund rahul

dav. 

Park. Väike, erilise kujunduset kodumaist st lehtpuudest 

(valdavalt saar) pu.istu.ga. Peahoone asub ühel nurgal, oma

des esiküljel väikese avatud väljaku. Mahajäetud ja etsis

tunud seisi.Uldis. 

Külastatud ja Pildietatud l974.a. 

24 
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9. HA.AMSE mõis /Haa.maekiiJ.~ (He.npas). Riigimõis. 

Kaarma k/n, Lenini nim. kolhoos (Kaarma kihelkond). 

Ei ole küJ.astatud. 

CN ~ •! 'RITkiikEhituskC:;~;.-. 
'<~Ji k ·:· irnä.estiste FY :. ·: . 
Prflj _t<eerimiso fn2.~;. 

Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv r,:· • .. 



ü.tlimõis. 

Valjala k/n, Kõljala so-vho {Valjala kihelkond). 

Peahoone. Hävinud, alles vundamendiriismed ja keldrid. 

aremeteat järeldub, et oli keskmise suurusega ühekordne 

puithoone, korstnate kohal ka kivist vaheseinte riismeid. 

Keldrid võlvitud ristvõlvidega. 

Kõrvalhooned paiknesid eegli äraselt kas sissesõidu eel 

(laudad) või pargi külgedel. Enamus hävinenud, v emeis või 

tugeval. ü.mberehi ta tud ( laut). aekivihooned, os t s-kivi

katuatega. Paremini säiJ.unud on: 

Ait-kuivati: massiivne paekiviehitis, ühekordne, poolkelp

katuse a, kaetud k tusekiviga. Seinad krohvitud. Omab rea 

hilisemaid j~urdeehi iai otstel. Võib lugeda XIX saj. kes

kelt pärinavaks hooneks, j urdeehitused sama s ·andi lõpust 

ja iljem. Seisund -rahuldav. 

lamu (valitaejamaja?).Ühekordne kivihoone viilk tusega, 

kae ud S-kiviga. oone undament laot d suurtest, puh 

töödeldud neljatahulistest dolomiitplokkidest, samas la dia 

eostatud hoone nurgad esi:fassa .... dil (kvaaderplokkidena). 

Hoone pärineb nx saj. lõpust. On m a jäe Ud, seisund ra

huldav. 

Lauto Kaasajal a··ilunud ainult tugevalt ümberehi atud hoone

tiib peatee ääres. Omas naljalt küljelt hooneatatud aise

hoovi. 



' 
- 2 -

t~lln) 

,Yle~~ r:o 
Y\00~ I I 

Ll 

Park väike, asus peahoone ees, jättes selle tagakülje maas

tikku avatu.kn. Lahendus el t lihtn , vabak:uju.nduslik, ihe 

puiatu kodumaistest lehtpl.lu.dest (saar, vaher, pärn). Park 

1=·heb tagaküljel üle Viljapuuaiaks. · aanteel pargini leht

pu.u.allee. Po..rgi eiaund halb, risustatud, maha jäetu.d. 

iilastatud ja pildiatatUd 1974. a. 
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11. HELL mõis (Hellama). Riigi õis. 

uhu k/ n, "Ühi sm aa" kolhoos ( uhu kihelkond ) • 

Peahoone. 

Uhekordne väiksem puithoone viil atusega, kaetud S-ki

viga. Seinad laudvoodriga. Hoone hilis ata remontidaga 

tu.nduvaJ. muudetud il.mega, mis ei võim.alda dateerimist. ar

estades kõrgeid, 6 ruuduga aknaid, mis ääristatud profilee

ri ud piirdela.u.d ega jm. detaile, võib lugeda XIX aj. 

lõpu ehituseks. Kasutatakse elamuna, seisund hea. 

Kõrvalhooneist, mida võib lugeda algseiks, sä unud ainul 

ka ajal täielikult Umber ehitatud su.u.r paekivilaut. 

Park äike, erilise ku.jwl.d.useta, oodustab puudega piiratud 

aia peahoone tagaküljel, esiküljel majandushoov. 

.30 
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12. ILPLA_.....!!i (Ilpel). Riig õis. 

Peahoone 

Pibtla ~n, Kõljala sovhoos, eravalduses (Püha kihel
kond). 

Keskmise suurusega ühekordne kivihoone massiivaeta pro

portsioonidega. Kaetud väga kõrge kelpka usega (hoone kõrgu-

, est sein l/3, katus 2/3), millel ots el u.n.kaavad, kattema

terjalike pilliroog. Välisseinad krohvi u.d. Hoone ruumid eri

neva suurusega, mis kajastub ka ebakorrapä.raste vahemikega 

akende paigu t11ses. Enamik aknaid ei ole algsed, vaid perioo

dil, .mil hoonet kasutati koolimaj ana, ü..mber ehi tatu.d. Algsed 

aknad (näit. hoone otsal) olid kitsad, väikesed, 6 ruuduga 

aknad • Ehi tu s pärineb III saj. II pool st. 

Hoonet kasutatakse elamuna, seisund - hea. 

Kõrvclhooned kõik varemei,_,, või säilu.nud fr· €}lle!ltiden kaas

ajal ümberehi ta tud tiksilcu.is hooneis. Mõisas oli algselt vähe

selt majandushooneid. St:urin neist oli rehehoone põllul ning 

ühest pikast paekivihoonest koosnev 1 ut. 

Park väike, kuid heatasemelise vabakujundusliku lahenduse a, 

nii hoone esi- kui tagaküljel ( ajandushoonete poolel) väike

sed ava ud väljakud, hoone kõ v väike vilj apu.uaed. Pargi 

puistu lehtpuudest (saar, vaher), ee poolelt piiratud ala 

kivi ·aga. Seisund -hea. 

Viimane letilae u.s 1974. a., pildist tud 1973. ja 

1.974. a. 
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13. J.AANI Pastoraa (St. Johannis). Kirikwnõis. 

Orissaare .k/n, Orissaare kolhoos (J aani kihelko.nd). 

Pe oone hävinud, ase el silo ranzee. Peahoone peauks kohta 

tähist Vttd 2 põl.ist vahert. 

Kõrvalhooneid alles mitmeid, olulisemad on: 

..!,:!: - V""ike, massiivne krohvi tud Välissaintega kivihoone llX 

saj. keskel , omas esiküljel eenduva räästa. Siseelangenud. 

F~amu. ( töölismaja või rentnikuhoone?) väiksem kivihoone, mille 

ahel otsal laut. Hoone keskel mantelkorsten, millele liitub 

hoone otsal. 2 tllba rõht >alkseintega puitehi tisena. Aknaavad 

pea ruuduku "u.lis d. Katus - kõr e kelpkatus rookattaga ja 

väikeste unkaavadega. Uksel raske sepi ta 

klassitsistliku iseloomuga lukuaildiga. 
I 

õib järeldada, et ehi·tu.s .Pärineb veel XVIII saj. lõpust. 

Hoone maha jäetud, osalt sisse langenud. 

,Ai -kü!JA (?) aknapiludeta väiksem paekivihoone, kaetud roo

katteg , unk: avadega poolkelpkatusega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. II poole alguses·t, on heas seitllndis. 

Park p udub või on ajajooksul likvideerWlud. Oli avar, väheste 

lehtpuudega aed . Kaasajal hävinud. 

K"lilastatu.d ja pildistaliu -974. a. 
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14. J.. 1JA pastoraat (Jamma). Kirikwnõis. 

S me r/n, Sõrve sovhoos (Jämaja kihelkond). 

Kõik hooned varemeis või hävinud .. 

Feaho .ne oli ü.hekordne väiksem paekivihoone, mille müüritises 

kasuta ud ohtralt maakivi, eri i hilisemast ehitusperioodist 

pärineva jQurdeehituse juures (lõhutud maakividest). Välis

viimistlus - krohvitud. Hocne li1gendatud tagakäljel ke k

osas paikneva juurdeehi tusega. Säilunud osa maure tä.iskõrgu-

el, endest võib jürcldada, et hoone Pärineb XIX saj. II 

oole keskelt. 

Kõrvalhooneid oli väga vähe, ki.r · eldamist väärivaid varemeid 

poJ.e aäilu.nud. 

f_ar~ puudus oli väike aed ning vähesed lehtpuud (saared) pea

hoone ees. Kaasajal kõik metsistunud. 

Kü.l sta u.d ja pildis a ud 1974. · • 
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15. _ööRI mõis /Jööri/ (Jöör, ka Jöhr). 

Pea.hoone. 

. 
Valjala k/n, .Kingissepa nim. kolhoos {V l.jala 

kihelkond). 

eakmiae suuruseg~ ühekordne puithoone, kaetud kaas

ajal eterniit, osalt p1ekk- atuaega,·poolkel.Pkatus . Omab 

os ise manaardkorruse (toad ehi tis e otatel, mis a anevad 

- lba . intes). Hoone liigenda ud vaikeste väljaeh1 ustega 

-tagakü.lj el ( tambu.:rid, käimlad), mis osaliselt pärinevad 

a · ast, mil boones sus kool. einad vooderda ud rõhtvoodriga 

aknad suured, kõrged, 6 ruuduga, esifassaadil grupaeritud 

kolmekaupa, reeglipärase 

salt profileeritud ääreltudndega. Hu ·d algselt onf'ilaad-, . 
sed. Hoone osaliselt kellerdatud. Kuigi ehitust on XX saj. 

korduvalt remonditud, on ehitus säilitanud klasait istlikQ 

üldilme, pärinedes XIX saj. I poole lõpust. Kool likvideeri

tud, hoone maha jäetud, kasutatakse ajutisel~ õpilasmalevate 

majutamisel. Seisund - he • 

Kõrvalhooneid vähe, al.les üksikud. Omas kaks suurepärast 

klassitnistl.ikku majandushoonet asiväljaku külgedel, ait ja 

tall. 

it suurem kivihoone kõrge poolkelpkatusega, mis kaas--
ajal kaetud laudkattega, 8~gaelt aga omas rookatte. Hoone 

esifassaad omab keskosas t gaeiaate, mille räästast toetavad 

s edad terviklik st dolomiidiplokkideat tahut!ld ü.m.arsam.bad, 

door:i.a stiilile lähed ste raidknpiteelidega, al.gselt 4 ( säi

lnnud 3). Sama motiiv kordub esifassaadi aeintel pooleammas

tena .. Aida o sak.elpades segmentalmad. arvikuna hoone suure-
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pär~selt pro ortsioneeritud ahitusmah udega, pärinedes 
. XIX saj. l poole keskelt. ~ehnilina saisund ebarahuldav, 

katus sisse varisemas. 

~ usus esiväljaku eiael küljel, omas s laadis 

esi:fassaadi (kuaristu). Käesolevaks aj · s ~ammu ta tud ja _ 

tasanda ttld. 

põllul, isa südamest 1 4 km. Kompaktne kivi-

ehi "us viilka usega, ' ät·meb saj. al~sest. Kasutataksa 
ka käesoleval c:.j al ku.:Lva L~a, mis t1 gmud tema teatava 

Qmberehituse. Seisund hea. 

!>Drk v• ·1 , v<.:4bc:.ku ·uline, omades avatud esiväljaku,mille . 
l·oonestamata nelj a .... , t eepoolne külg sul liUd v- · ra e j 

j alakate reaga. 'ihedal eri ice lruju.n usetu leht LtUpuistu. 

h0onetegrup& küljel jc. vahetult peahoone külgedel, domineeri 

vcd v· 1trt.d . Sei und rahuld ~ .. v. 

Külastatud ja pildietatud l974.a. 
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16. JURSI õie (Jühre). Rüütlimõia. 

Valjala ~n, V.Kingissepa nim.kolhoos (Valjala kihel
kond). 

Peahoone. 

Uhekordn keskmise suurusega puithoone, kaetud kõrge 

pillirookatt ga (algne) kelpk tu.sega, mis varustatud otstel 

tmkaavadega ning lakka valgustavate segmentakendega. Välis

seinad vood rdatud laiade voodrilandadega sepanaeltaga kin

nitusel, vundamendist akendeni horisontaallaudis, kõrgemal 

püstvooder. Ehituse tagakü.lge liigendab väike kivist tiib

ehitu.s (varisenud). Uhel otsal ag paikneb ruu.m, mis ehita

tud avara kJ.a i tud seinaga verandana. Aknad paiknevad reeg

lipärase rii miga, esi- ja t gafassa.adidel - kõrged, 6-ruudu

lised, hoone otstel madalam , pea ruuduk:ujulised, samuti 

6-ruuduli ed. Pe~s esifassaadil, ü.hel küljel. Ukseni tõuseb 

kõrge, suurtest dolomiitplokkidest t utnd trepp. Uks suure

pärane kla si tsistlik töö, o ad es profileeri tud l.iistudega 

ning rombidega tahveldi e, mis eraldatud vahevöödega, deko

reeri tud rikkaJ.ikul. t karniiside ja hammaslõik a. Ukse kohal 

al.gmik. Ust pooli tab profileeringu.ga vahe sammas. Ukse luku

sil. t vaasimotiiviga. Nii u.kse kui ka aknaavad raami tud liht

salt profileeri tud piirdelaudadega. 

uu.mijaotus reeglipärane, toad seotud anfila dselt, 

ruumid suhteliselt suured. Osa hoonest kellerdatud. Katust 

kroonivad kaks korstent, millest üks suurtest tabutud dolo

miidiplokkidest . Saalis lihtne kla sitaistlik pottahi. 

Hoone tervikuna saurapäraste tasakaalustatu.d proport

sioonidega, kuuludes XIX saj. II veerandi klassiteis like 

ehi tu s te hulka. Kaas j al - aha jäetud ning ebarahuldav s 
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seisundis, katas sisse langemas. 

Kõrvalhooned pargi äärte~, või parki risti läbiva tee 

ääres, enamus hävinenud või säilnnud väheste varemetena 

( taJ.l pargi kõrval), põllul suured rehed (vare eia). 

it-kuivati -väike kiviehitus plekk-kattega viilkatusega, 

mis tänapäevase ilme omandanud kodanliku! perioodil tehtud 

iimberehi tuseat . 

ill - väike paekivist krohvi·tud saintega viilkatuaega hoone 

kaetud kaasajal etern11d iga. Esikülje räästas eendab tuge

valt, oodustadea kansool taladele oetudes avarama varjualu

se. Ehitus XIX saj. II poole t, heas seisundis. 

Park - kaheosaline: a) peahoone ees piklik väljak, mis jätab 

vabaks väljaku ~ 1 pai.kne a peahoone, väheste puudega äär

tel ja tiheda puudereaga hoone ~aga, b) tihe lehtpuupark 

(pärn, saar, tamm) ai tade taga ü.le parki läbi va~ tee. Siin 

erilise kujunduse a vaba puistu. Seisund halb. Suur osa põ

lispuudest peahoonega ü.heealised, üleseisnud. 

n ~I reshoone 

Qed 

Külastatud ja pildiatatud l974.a. 
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17. KAALI õis {Sall). Rüätlimõis. 

Pih la lr/n, Kaal.i 8-kl. kool ( Pü.ha kihelkond). 

Peahoo~ lammutatud kodanlikul p rioodil ning tema 

kohale ehitatad kahekordne kaasaegne koolimaja. Vana pea

hoone oli liigendatud kivihoone pseudogooti motiividel. 

Hoone esifassaadi kaunistasid r idvapid, mis kohalike ela

nike andmetel hoitakse kooli keldris alal. 

Kõrvalhooneid alles mõned, needki käesoleval. saj andU 

moonutatud suarte ümberehit~ateg • Huvitavamad on: 

Aednikamaja. Väike kivihoone, mis omas m~dkelpkatuae 

ning mansardkorruse. Algne hoone ilmselt XX saj. algusest. 

eierei - väike arhailise ilme säilitanud ühekordne 

kivihoone karniisideta viilkatusega, kaetud S-kiviga. Ehi

tuse otsal säilu.nu.d algsed aknaavad: väiksed, väg kitsad 

6-ruu.dulised aknad. Välisseinad krohvit~d. Ehitust võib 

lugeda XVIII saj. hooneks. Seisund rahuldav. 

P k võrdlemisi suur, koosnedes kahest osas - a) park 

p ahoone ees ja ümber, regulaarse il.meg , peahoonele suuna

tud pika alleega ning reeglipäras planeeringnga avara esi

välj alalga; b) pargi põhiosa peahoone küljel - kt11llus Kaali 

metaoriidi peakEaater järvega selle põhjas. See pargiosa 

kaetud tiheda ja põlise pu.istllga, mis tekkelt looduslik, 

(valda aJ.·t saar ja jalakas), vähese hilisema täiendasega 

(pärn). Kraatri siseküljel ~tRSBii ringtee, järves sllilu

nu.d kunstlikult raja ud sa eke, k s asus ar orsammas 

( figtlur). Tervikuna on nimetattld pargiosa säilitanud loodtle

lähedase ilme. Seisund hea. 

Viimane kül astus 1975.a. Pildiatattld 1973. ja 1974 •• 
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18. !__RMA pastoraat (Carmel). Kirikumõis. 

Xaar.m .k/n. Eravaldus ( säilun.ud osas). Kaarma kihelkonc 

Ei käsi leta käesolevas ··öa, kuna on 1975.a. koosta

tud arhi tektuu.rimälestiste nimistus. 



19. ~~~m~õ~i:.es /V ana-Kaarm~ ( carmelshof) • Riifi tlimõ 1 s. 

Kaarma k/n, Kaarma kolhoos (Kaarma kihelkond). · 

Peahoone 

Varemeis, keskmise suurusega, põhi.osas ühekordne, kesk

es s iLmselt ka pealiaehitus ga kahekordne kivihoone. Ehitus 

liigendatud tugevalt eenduvate tiib hi tustega. uürid massiiv

sed, hoone nurgad laotud suurtest, puhtalt tahutud raidkivi

dest,. seinad viimis 1 d krohviga. Aknaavad mitte kõrged, 

kuid suured, ühel sä.ilunud madal lainjas kaarsillus ja vastav 

barokne aknaraamistus profileeri tud laiade piirdelaudadega. 

Kogu ehitus kellerdetud. Keldreid katavad massiivsed võlvid 

(ristvõlv). Uks keldri sissepääsudest avaneb eoifassacdi kesk

osas asunud peaukse esiae kõrgendatud ettesõidutee all. Hoo

nest säilunud osa seintest algse kõrgusega, samuti osaliselt 

sissevajunud puitkonstruktsioone. Varemeist järeldab, etehi

tus oli väga kompaktne ning stiilne XVIII saj. II poole kes

kelt pärinev barokkehi tus. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, needki kas madalata varemetena 

või Umberehitustega moonutatalt. Tähtsamad: 

"öliselamu (?) vare 1eahoone kõrval. Arvestades väga 

madalal asuvaid pea neljakandilisi aknaavasid, võib lugeda pea 

hoonega ühe aliseks hooneks. 

LaudaQ~ oli algselt ruudukujuline, sisehooviga, säilu

nud ümberehitatud kujul üks tiib. 

~- suur paekivihoone, hästi valitud proports oonidega. 
-

Kaetud kõrge ~oolkelpkatusega pillirookattel. i äraks on 

seintea asuvad kitsad (15 sm) ja kõrged tuulutusavad. Ehitint 

võib lugeda XIX saj. keskalt pärinavaks hooneks. Seisund hea. 
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Park. 

Väi e, tuge .U purusttL ud, kuid säilu.nud f.ragmentidest 

järeldub, et algne plrmeering oli regulaarne. Säilu.nud aJ.lee-· 

de 1 ~igud ja fragmendid, pärnadeat pool.ring veakiki Vist laua

keskel jms. Pargi pu.istu.s pärn de ja saarte kõrval kasil

tatud rikkalikult kastaneid. 

Pargis, ab.etul t peahoone taga, kõrge kü.ngap, millel 

säilunud vuna endirii med ja su.ure man elkorstna vare. Võib 

järeldada, et tegemist on vanema peahoonega, mis asendati 

IlUega XVIII saj. II poole keskel. 

Külastatud ja Pildistatad 1974 •• 
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20. SUURE -KAARMA mõis ( Carmel-Grosscnhof). Rü.ü.telkonna .mõis. 

~giasepa linn, PT ajoonikoondis (Kaarma kihelkond) 

Mingeid hoonete jälgi pole säilunud, kõik tasanda ud ja 

kaasaegsete hoonete all. Ainu , mis tähistab mõiaasüdamikku, 

on piklik 'ik, mille k· dad vooderdatud tahutud dolomiidi

plokkid ega. Ka park pole säilunu.d. 

Külastatud (asukoht määratud) 1973.a. 

50 
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21. ;;;;....:==;;;;;....== (Neu-Carmel). Rüütlimõis. 

Kaarma k/n, Kaarma 8-kl.kool (K .... ur.ma kihelkond). 

Peahoone. 

Keskmise suurusega ühekordne, keskosas kahekordne viii

katusega pui hoone. Katus kae~~d kodonlikul perioodil tsink

plekiga. Hoone kellerdatud kogu. ulatuses. Vundament kõrge. 

laotud puhtal. t tahutud suurtest dolomiitplokkidest. Seinad 

vooderdatud rõhtvoodriga, teise korruse pealeehitus omab 

kolmnurkviilu. Räästad laia tuulekastiga. Aknad suured, kõr

ged, 6 ruuduga. Osal akendel (pargi fassaadi toad, saal jt.) 

piirdelauad dekoreeritud eklektili es laadis, dekooriga: 

akantuslehega kujundatud ehiäfrontoon, aken ääristatQd pael

Vööga. 

Algset peasissekäiku on raske määrata, kuna hoone on 

kodanlikul perioodil saanud kaks korda suurema ühekordse 

juurdeehituse, mis liitub ana hoone hooviküljele. Sellega 

on kaasnenud siseruumide osaline ümberplaneerimine ja avade 

sulgemine. Uks algne sissepääs an hoone otsal kõrge kivi

trepiga ja väljaehi ta tud tuulekoj aga. Ruwnid hoones anfi

laadsed, hoone piki elge läbib koridor. Ehitust võib lugeda 

XIX saj. III veerandi lõpupoole ehituseks (Uue-Kaarma mõis 

eraldati Vana-Kaarma t 1872. a.). Vaatamata üksikutele eklek

tilist le dekoordetailidele, omab ta üldlahenduses klassit

ai s.mile lähed asi j ooni. 

Kaasajal kasutatakse koolina, seisund hea. 

Kõrvalhooneid pole säilunud, on vaid kaks kaasajal äiesti 

ümber ehitatud väikest kivihoonet. 

SL 
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..;;..;;;;::.;;;;k peahoone ju.ures puudub, kuid sissesõi tu äär~stab 

loodueli parr ets ( ammi ), ·a kujur~atud uisniiduna. 

ammik segus männiga ula u.b .mõisas ·~ .kuni Kaarma kirikwli 

ca 1,5 km. 

Külastatud ja pildistat d l974.a. 
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22. KAARMA-LO mõis (Klausholm). Rüütlimõis. 

X:aarm lr/n, Kaarma kolhoos (Kaarma kihelkond). 

Peahoone väike ühekordne lih ne, liigendamata kivihoone. 

Katuse kuju kohta ei saa teha jär~ldusi, kaasajal ehitatud 

eterniidiga kaetud viilkatus. Arvostades karniise, ei olnud 

ta kelpkatus. Karniia puhtalt tahutud dolomiitplokkidest, 

~rofileerimata. Hoone nurgad samuti suurtest, puhtalt töö

deldud plokkidest k aadritena. Aknad kõrged, 6 ruuduga, pae

.laatidest aknalaudad ega. J4~i tust võib lugeda llX saj. I 

poole keskelt pärinevak klassitsistlikuks hooneks. 

Hoones kaasajal kolhoosi remonttöökoda, mistõttu algne 

ilme tugevalt moonutatud. Seisand -halb. 

Kõrvalhooneid omas mõis arvukalt, iseloomulik on, et nad 

~iknesid õrdlemisi hajuaul pargi taga. tiilunud vaid ük

siklld hooned. 

ärki.misväärne on iisn suur a1 t-kuivat·. tJhekordne pikk 

ja kõrge kivihoone oolkelpkatus.eg·- (kaetud kaasajal eter

n~idiga). Hoone esifassaadil tugevalt eenduva räästaga varju 

alune, mis omab võimsa kansool talastiku. alastikku toetavad 

saledad, Uhest ploki t t· 1utud neljatahulised, nurkadelt kan

ditud dolomiitsambcd, mis lõpevad neljatahuliste plaatidega. 

Suurtest, puhtalt tahutud plokkidest ka hoone nurgad. Aidal 

on tugev plankuksed, varusta ud 1 'ade sepistatud hingedeg 

•hitust võib määr~ta XI saj . III veerandisse. Seisund rahul 

dav. 

ark suu.r, asub hoonete ning maantee vahel. Algselt on oJ.nud 

s iilne abakujuline, võr le i õre, avatud väljakutega 

puistu, kus kujundavaks elemendike oli parki looklavalt läbi 



.. 

- 2 -

jõgi ja loodnslähedaste kol~ignrataioonidega tiigid . Nii 

jõgi kui ka tiigid on käesolev a ajaks kuivanud {juhitud 

·ujale). Pnia (saared, kased jt. lehtpuud) tugevalt kah-

j us ta tud , muu tu.nu.d ko plika • 

Külastatud ja pildiatatud 1973.a • 
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23. ~T.LA mõis (Kachtla). Riigimõis. 

L ai.m · al · k/ n., L ai.mj " a kolhoos ( Pd id e kihelkond ) • 

Peahoone. s :: llUlu.d a.:1nul t suure ning avara man tel

korstn"" v e j a madeltd müüririismed. õib järeldada, et 

algne hoone oli ühekordne väike kivihoone, mantelahju ku.ju 

arvestades pä:rines kas XIX s j. algrsest või tõenäolisemal.t 

veel var se ast .. erioodis ·• 

Kõrvalhooned kõik hävinud, es vähe s ed varemed lau-

dast ja mõneti p ..,.. emini süilWllld ruüü.l·id aidast. 

t, millest alles mussiivsed müürid, oli su.urem kivi--
hoone, viimistle ud krohviga, esiküljele avanesid 3 kõrge 

k aarsillusega k etud ukaeavu. 

Park puudus, oli peslloonet ü.mbritsev aed. 

Kiilastatud ja pildiatatud 1974. a. 

58 



.,. 

e 



. 
24. KALLI mõis ( Ulli). Kõrvalmõis, kuulus Sassi mõisa alla. 

Valj la k/n, .Kingissepa nim. kolhoos, erav ldu.s 

(Valj a kihelkond) 

Mõisahooned kõik hävinud XX saj. alguseks. õisa süda

miku kohal. kaks ostutalu.- oisa- ihkli ja Mõisa-Jüri. Esi

mese talu hoonete all asus mõisa südamik. Rehielamu seinas 

säilunud r ·akivj. daatumiga 1898, mis hoonete valdaja sele

tusel pärineb lammutatud mõisahoonest. Ait 3 väikest puit

aita, millest üks äga arhailise ilmega, uksepiidal sisse

lõigatud daa~ 1837. Võis kuuluda gsete mõisaehituste 

hulka .. 

Põllul suure lubjapõletusahju varemed. Oli kõrge maa

kivist ehi tu s. 

ole säilinud. 

Külastatud ja pildiatatud 1974.a. 
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25. KANDLA mõic ( un el). Uütlimõis. 

Kärl ~n, Kärla kolhoos (Kärla kihelkond). 

Peahoone. 

Pikk ühekordne pu1 hoone, katus moodustab 2./3 kõrgusest, 

poolkel~katus, kaetud kaasajal tsinkplekiga. Omab hoone kesk 

osas pealeehituse ning.osalise mens&rdkorruse. Villukatusega 

pealisehitu võib olla ka hilisem, XIX saj. II poolest. aga 

küljel tiibadena kaks väikest väljaehitust abiruumideks. 

~ ·· ästakarniis, lai rikka.likul t pro.fileeri tud . Peauks profi

leeritud liis udega ahveldisegr jaotatud karniisidega väl

jadeks, kasutatud dekoreerimiseks hammaslõiget.·Ukse pooli 

poolitab profileeritud v ·esammas. Ukse kohal valgmik. Ukse 

hinged barokse iseloom ga sepistena. Ukse ees madal lahtine 

rõdu. Sise~sed on säilitanud iseloomuliku barokse dekoori 

j tah ldis • .Aknad võrdlemisi laied, kahe- ja kolmepoolega. 

Ru.wnij tus alga lt anf'iJ.aa.dsüsteemis. Ehitust võib ltlgeda 

II s j. lõpul~ või ~ saj. vahe uselt ärinevaks ehitu 

seks, .mida v el X saj. ümbe:-c hi a"'vud. 

Hoone osaJ.t aha j~-' e ·ud, osa korteriks, osa klubiks. 

:.rehn~lme seisund rahul v. 

Kõrvalhooned arvukalt rühmiti pargi ees. En asti varisamas 

või sisse langenud. Huvipakkuvad on: 

~ - pikk p khoone, mille iihes otsas elamu. Kaetud 

kõrge viilkatuseg3 rookattel. Algselt võis olla kelpkatQs. 

Lai kalasaba-mu.o tr· s lan.kuksed. Hoonest pool sisse lange

nud. Pärineb ilmeel t XIX saj. lõpu•· t. 

~ tema va as üle väljaku. Palkehitus unkaavadega kelp 

katusega rookattel. Alles vaid pool hoonest. Päritoltllt ana-
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uU\U' .tn du oone, mille ü.hel otsal köök (lauii sööda-

? ) • "'hekordn pikk iv· .. oo ... e, illcs alles müü.rid --. ................ loõMO.. 

ning 1/4 osa ka ka use all, oolkelpkatus, algselt pilli-

roog ( unkaava ole aa), ra~ gu eternii t. Hoone ühes otsas 

erakordselt suur mEmtelkorsten (l/4 kogu hoone mahust). Vaa

tamata sellele, et ehituse see osa katuseta, on mantelehi 

hästi süilwrud. Köögi kohal ka kiviraketega ( maapealne 

puust) kooguga k ev. ool ehitusest (köögi osa) näib pärine

vat peahooneea samast ajnat, pool XIX sajandi keskelt. 

Elamu (valitsejamaja + tööliste korterid ~) -pikk ühe

kordne kivihoone kõrge poolkelpkatusega, kaasajal kaetud 

eterniidiga, algselt nillirooga ( unk· d olemas). Ki tead 6-ruu 

duga kahepoolsed aknad. Hoone ühel küljel ulatub räästas kau 

gele ül , oodustades onsoo aladele toetuva räästaga varju 

aJ.use. 

i c·s 1õib lugcd~ XIX saj. tl~so hooneks. Seisund 

hea. 

- Jargi t g , varemeis. 01 tü ikoonusekujulise 

ki vikcha hollandi t ulik. 

I " 

., 
(l 6 ., 0 t <"D Po 
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Park. 

Väga huvitav väljaku te ü.ateemiga ar • Esimene ruu

dukujllline väljak o aida ja talli Vah(l.m.ikuks, kust viib 

puhtalt tabutud kivi lokkidest ja laatidest tulpadega ur-

ni~a dekoreeritud värav peaukseni. 

~eahoone ees samu i poolka ek~juline v~ljak. Pargi 

põhiosa ga · sub KUrva!, .kujw1edes llure o E::lals väljaku 

ämber. · k segustiili , siin l~idub regalaar eid sirgteid, 

puie~teid, pu.uderinge. eist regulaarse1st kujundeist vabad 

oinnad k~ctud vab -u:juliste puune tlDnidet-"a. Uldisel t leht-- - 0 

.uud (pärn, vaher), kuid pargi tagaosas rikk ikUlt kuuski. 

Pargi kujundu~ säiltUlld la enduseg~ s~1teliselt noor, päri-

n ed es X saj. IV veerandist. 

Seisund hea • 

KUlas atud Viimati 1974.a. Pil&istatud 1973. ja 1974.a 
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26. GRUSELJ mõis (Kangern). Rü.ütlimõis. 

Pihtla lr/n, Kangru.selja metskond (Püha kihelkond). 

Peahoon 

Ühekordne keskmise suurusega puithoone, omab esiküljel 

mansardkorrllse, väljaehitus ja klaasitud rõdu peaukse ees. 

Omab kõrge eterniitkattega viilkatuse. Sllured kahepoolega 

6-rlluduga aknad. etakonna päe il hoone tunduv 1 t rekonst

rue ri tu.d ja remondi tud, mistõttu tänapäevase ilme järgi ei 

saa hoonet täpsemalt dateerida, õib hinnata llX saj. II 

poole keskelt või lõpust pärinavaks hooneks. Seisund -väga 

hea. Kasutatakse adm1nistratiivhoonena ja elamuna. 

Kõrvalhooneid pole aäiJ.unud rohkem kui üks, teistest madalad 

v e etariismed pargi kõrval. 

Tall - ain s äilunud m dushoone, paekivist, kõrge 

viilk tuaega eterniitkatt 1. Kaas ·a1 remontidaga tugevalt 

algne kuju moonu tud, ei ole.dateeritav. 

Park võrdlemisi suur ja tiheda puistuga ebakujulise planee

ringuga park. Peahoone e is ringtee si ene väljak sarn11ti 

halj astatud . .Kodu.m · te puu.de (saar, vaher, tamm) kõrval ka

sut u.d lehis • Kuigi algaest planeeringust säilunud vähe, 

ei u.nd - hea. 

Külastatud viimati 1975.a., pSldistatud 1973 •• 
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27. KANT I mõis ( Ganzenho:f). Riigimõia. 

uhu k/n, uhu kolhoos (Muhu kihelkond}. 

geid hooneid pole aäilunud. Asundustalu janrea 

väikese hoone ( eahoone koht) vund entide ase. 

P k puudub samuti. Mõisa ase kasvanud võssa. 

xtilastatud ja pildis ta tud 1973. a • 





28. KAPI .mõi /K pi-Kinsi/ (Ka p ois-Grabbenhof). R11g1-
.mõis. 

uhu k/n, a.hu kolhoos ( Uhu kihelkond ). 

Peahoonest alles osa .madalas~ v est, mis a ber ehitatud 

väikeseks elam~s. Säilanud varemetest järeldub, et peahoo

ne oli väike paekivihoone. Säilunu järgi puudub võimalus 

hinnata ehitust ning määr ta tema raj ami aega. Ka ela.mu.ks 

kohE.ndatud osa maha. jäetud. 

!QJ;Valhoone est säilunu.d ainult Uhe majandushoone m.iiü.riosad. 

P k oll lihtne väike lehtpuugrupp peahoone ees asunud väl-

j akul., mõ isaaüd am i kku ü.mbri t es nõ.mme ....... u.u.ik maantee serv al., 

mis moodusta parkmetsa. 

Külastatud ja pildiatatud l973.a. 

70 



ap õi .. Peaho .. e v e. 



.. 

igimõis. 

Lüml:ID.da k/n, Lümanda kolhoos (Kihelkonna J:..ihelkÖnd). 

Peahoone. 

lthekordne väike, kuid massiiva te proportsioonidega 

ki vihoone, kaetud kõrge kelpkatusega ( unkaavadega) ning roo 

kattega. Katusekate ei saa hinnata algseks, kuna mõ1sahoo

ne·· on asundus al.una ü..mber ehitatud. Hoone aknad kitsad, 

väikesed, kahepoolega 6-ruudulis , ü.mbri teetud lihtsate 

piirdelaudadega. Uksel urnimo iiviga klasaitsistlik luku

silt. Ehitust võib lugeda XIX saj. alguse tai eelmise lõpu 

hooneks. Seisund - väga he • Kasutatakse lamuna. 

Kõrvalhooned - kõik hävinud, alles manede hoonete alad 

müürivaremed peahoonet piirava aia taga • 

Parki ei ole, hoonet piirab väike aed ja hoov, mis piiratud . . 
lehtpuudega (saar, vaher). 

KU.l.astatud ja pildiatatud 1973. a. 

72. 
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30 .. ==----m~õ...,i.-.s /Kardj e/ (K ridahJ.). Rüütlimõis. 

öide Jr/n, Orissaare kolhoos (Jaani kihelkond). 

eahoone. Ei ole aäilunud, tema kohale ehitatud 1928-39.a. 

suurem puitelamu, miller j isel ei kasutatud vanu ehi us

osi. Vana mõisamaja oli väiksem puithoone. 

Kõrvalhooned. 

Väikese mõisa kohta m~jandushooneid palju, kuid asuvad 

võrdlemisi hajali mõisasüdamiku piires, paigu uses puudub 

reegl.ipärasus. Enamik neist varemeis või kaasajal u.latu.sli

kul t ümber ehitatud, eriti laudahaan d. Paar v .. ikse.mat maj an 

dushoonet on säili tanlld algaema il.me - on paekiviehi used 

viilkatustega, k etud s-kiviga. Uks väike kiviehitus raj· tud 

ka maakivist. Kõiki säillUlu.d ja oluliselt maonutamata ehitus· 

võib lugeda XIX saj. lõpupoole hooneteks. 

Parki erilist pole, on peahoone piirkonnas väheselt saari, 

neid ka majandushoonete Vahel. Puud loodusliku päritoluga. 

Peahoone oli ümbritsetud aiaga. 

Külastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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31. KA!JA pastoraat (Karris). Kirikumõis. 

Leisi lr/n, Karja sovhoos (Karja kihelkond). 

Ehit~st ei kirjeld~ta, k~a on võetQd 1975.a. koosta

~d arhitektuurimälestiste nimis ~sse. 



K t. ei 

j t. 
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32. KARJA mõis (Karrishof). Riiiitlimõie. 

Leiei lr/n, Karja sovhoos (Karja ihel.kond). 

Peahoone . 

Suur ühekordne kivihoone kõrgel vundamendil, mille 

kummagil otsal piki eljega risti kaks põhikorpus laiust 

(ei eendu risalii id ena) tiibehi tist. Tiibehi tised kahekord

sed, kaetud lameda nurgaga viilkatustega, millede hari üh

tib põhikorpuse kõrge katuseharjaga. Ka us k~etud kaasajal 

eterniidiga, karniisid väga kitsad, lihtsad. T1ibhoonetel 

esim e s e korruse kõrgusel t nur gad lao tud puht t tabu. tud d o

lomiitplokkidest kvaadritena. Esi~assaadil iibhoonete vii

ludes väiksed segmentakn d. Samad aknad (3 kummalgi poolel) 

algustavad lakapealset. T11bhooneid Yõib lugeda hilisemaks 

põhikorpuse , ktligi kõik aknad kogu ehi ttlsel on sarnaste 

avadega ja laadiga: suured kahepoolega 6-ruuduga aknad. 

oone endisel esifassaadil õrge trepikä"k hoone eskos 

peaukseni. Tahu~ud suurtest kiviplokkideDt trepp lõpeb ukse 

esisel avar lahtisel tahutud kiviplokkidest rinnatisega 

rõduga. Bõdu katust kannav· 6 aaledat erviklikest plokki-

des tahulud ·· s as • aste b~asid oetuvad nelja-

tabuliatele plaatidele, kapiteelid kujundatud lähedaselt doo 

ria tiilile. Rõdu ki irinna is kujundatud rusteeritult. 
all 

sama kujundusega on ka sammasta/.pailmev kõrge sokkel. 

Hoone lgne tagakülg, mis pööratud majand~shoonete poo

le, on kaasajal muudetud esifassaadiks. Siia avanevad kaks 

äikeste kivitreppidega ust. Kõik välisuksed kaasaegsed. 

Hoone põhikorpuses oad an:filn.adsed. Hoone osaliselt keller-

datud. 

78 
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Ehitust, vähemalt tiibhoone1d ja peatreppi võib luge

da XIX saj. askpaiga või III veerandi hooneteks, kus·sii 

domineerib klaasitsistlik laad. 

Hoones sub Kurja sovhoosi keskus. Seisund - väga hea. 

Kõrvalhooneid arvukalt, kuid kõik säilunud hooned kaasajal 

kapi ta sel t remondi ud, ka s ja vajadustele kahandamise ga 

ka olulisel moonutatud, eriti Paar suurt ai a, suur laut, 

seetõttu raske määrata nende ehi usae a. 

_ll_peahoone kohal, kaasajal kõrge S-kiviga kaetud 

viilkatusega, omas algselt keskosas sammastele oetuva 

varjualuse, mis kaasajal asendatud lihtsa e neljatahuliste 

l~otud tcllistulp dega. ~idal mäles us ahvel 1905.a. revo

lu sioonisündmuste ähistamiseks. 

!!! ('?) mantee äärses hoone egrupJ.s ehitatud kaas 'al 

kahekordseks plekk-kat ega viiikatusega hooneks, kuid tema 

esimese korruse nurkades säilunud suurtest tabutud kvaader
plokkidest kujundus. 

Kelder pooles ulatuses maapealne, k e ud kõrge S-kivi 

kattaga viilkatusega. 

~ik irjeldatud hooned pärinevad perioodist enne XX 

saj andi t. 

Park suur, avara lahendusega ning hästi väljapeetud vabaku

julisas stiilis. sub peahoone ja maantee vahel, jättes pea

hoone VBlla eaifassa di a atuks maastikku. Pargi puistu. noor, 

pärinedee XIX saj. lõpust, täienda ud lahendust rikkumata 

k asajal heistri•tega. Kaasaigne esiväljak hooldatud muru

pindadega ning pU.ramiidj ate elupuudega regula ne pargiala, 

mis põhijoon ea näib j ··lgivat siin varasemat l.ahenduat. 
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aanteel alleed lUhikeste lõikudena. Puistu põhiliselt kodu

maistest lehtpuudest (vaher, saar), esineb ka hobu.kastanit. 

Park eeskQjulikult hoolda ·ud. Teeris il mälestuskiVi 

1945.a. lahingutele (92l.laskurpolgule). 

iilasta "'d ju pildis a d 1974. '"'• 
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33. Gl LKAmq/ mõis (Karky). ..ü limõia. 

alm k/n, õrve sovhoos (Jämaja kihelkond). 

eahoone. Alles vaid vundamendiase, milleat järeldub, et 

tegemi t oli äl.kse pui thoonega.. 

KõrvaJ.hooned kõik peale ühe hävinud, säilu.nud väheste miiüri

riismetena. Neist kaks olid maakiviehitised, kus müüri olid 

laotud lahk ata kivid, vrihed täidetud paekiviga, sillu.sed 

1 edad kaarsillused paekivist, seinad krohvitud (näit. 

lau.dav e). Hooned ilmselt XIX saj . keskelt või vanemad. 

!it-kuivati ehitatud lõhutud maakividest, kivide vahed 

täidetud maakivikildudega, seinad krohvimata, a ad ääristu

tud telliskiviga. Hoonet kaasajal remonditud (varus atud tu

lemüüriga jms.), ka tud eterniitkattega viilkatusega. Ilm

sel. t viimase saj andi vahe tu s e hoone, seisund hea. 

Park peahoone aseme ümber mitte suur, eriliselt kujund ata, 

puistLls saarte kõrval rikkalikult t · i, õned hobu.kastanid, 

pargis väikese tiigi ase. Park ~ätkub piki maanteed põhja 

suunas parkmetsana, looduslikll päri tolug • Park kasutamata, 

metaistunud. 

KU.lastatud ja pildiatatud 1974. a . 
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34. .!!:!:~~~E.llli. / armise,l (Karmis). Riigimõis. 

K arma k/n, Lenini nim.kolhoos (Kärla kihelkond). 

Peahoone. 

Ühekordne keskmise su.urusega palkhoone, mille keskel 

auu.r sl.lindervõlv· a ae(;ud köök, is ühel otsal läh b üle 

avaraks mantelk.orstnuka •. Nii köögis kui korstnaosas säilunud 

mitu seintea või lahti~elt u.nn.d leeaset. Hoone põles 1972. a 

ning tema JUitosadest süilunud riis ed. J.eist võib järeld da, 

et hoone oma . .madal· id seinu., laed olid kaetud tugevate tab.u

u tal ega, osa siseseinu oli krohvitud pilliroomattidel, 

v~lisseinu kattis püotlaudvooder. 

Hoonet võib säilunud fruemenLide alusel lugeda XVIII saj 

II poole ehituaeks. 

Kõrvalhooneteat aäilunud vaid õned madalad paekivimüüridega 

varemed, suur~ silindervõlviea kaetud maapealne kelder ning 

suure läbimõõduga packiviraketega Jracv.:.. 

Parki ei ole, on vaheste põlispuudega (vaher, hobukastanid, 

saar) piira ud aed ja peahoone esine väljak. Kõik maha jäetud 

metsistu.m.a.s. 

Külastatud ja pildiatatud 1973.a. 
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35. KASTI mõis (Kasty). RUütlimõis. 

Kuressaare k/n, Kaarma kolhoos (Fü.ha kihelkond). 

Peahoone. 

Keskmise s~urusega kahekordne, väg~ keeruka liigendatu

seea kivihoone. Kannab kolme selgemalt piiri tletava ehi tlls

perioodi jälgi. Hoone ·tu.wn.iku moodustab kõrge, massii·vsete 

müüridega ja väikeste akna~v2rlega lei, poolkelpkatusega vana 

hoone, mille all asus ristvõlvidega kelder. Algse ilme säili 

tanud ainult hoone üks otsafassaad . ulejäünua kolm fassaadi 

on saanud hilisema ümberehituse tulemusel keskxisaliidid 

(ees- ja tagakdljel) ning risaliidi ühele küljele hoone tei

sel otsal, kus asub a peauks. Selle ümberehitusega on hoone 

saanud rekonstrueeritud fassaadidela väga kvaliteetselt ta

hulud ruidkivist ebisraamiga akna- ja ukseavad . Aknaid on 

kõige e:rinevama suurusega - nelik- ja kolmikalmad, suured 

kolmepoolega ja ka kahepoolega kõrged kitsad 4-ru.u.duga ak:

ned. Aknaavadega anuloogiline on pv~t·lt tahutt1d dolomiit

plokkidest lihtsa .Pro fileeringnga lai raidka.rni.is (ainult üm 

berehi ta tud osal). Kõik eendu.vad risaliidid omavad krepi tud 

karniisidega kolmnurkviile, milleue väljbl väiksed nelinurk

aed aknaavad.. Historitsistliku. stiiliga on lahendatud pea

uks rikkalikult klljund&tud tahveldisega. Peaukse ees kivi

·ti·ep J, mida katab peentel metallsammastel stiliseeri tud se

pisega dekoreeritUd (lilled, spiraalid) väike Plekkkatusega 

rõdu. Kogu ehitust katab lamedast katusekivist kate. 

lmas ehitusperiood on li$anud hoone esifassaadile 

poole ehituse laiuselt vru1emikku keskrisaliidist k~ ots-

fassaadini äitva kahekordse kivipalkoni, mllle alakorrus 

8<0 
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oli kujundatud s urte lamedate kaarsillustega, klaasitud 

avad ega, teine l ... ori u.s {;,a a:va tlld, ro1t.eanis tiili 1.mi te eri va te 

raskete ü.marsam.mastega. ( 3 tk) ja kolmveerandsammastega ( 2 tk) 

Samb&d kannavad kõrgeid kaarsilluseid. Kogu palkon teoatatud 

kv ali teetsel t tahu.tud raidkivid est. Alakorruse sein ja kaa

red laotud jõulise rusteerin~ga, teine korrus puhtalt lao

tud pinnaga nelj atahu.l.istest plokkidest. Luhtise :cõdu.osa rin

natist ääristab ü.maraks tahu.tud lai karniis. 

Hoone siseruumide planeering ümberehituste tõttu. eba

reeglipärane. 

Kaas&j al on osa evasi.d kinni müüri tud või sllletud lau

dad ega. 

Ehituse 9õhiosa, mis kujutas väikest kuid kõrget pool

kelpkatusega hoonet, mis pärineb XVIII s&j. lõpu.veerandist. 

Teine ehitusperiood võis toimuda XIX saj. lõpul või viimasel 

sajandivahetuAel, viimane aga toimus juba XX saj. alguses. 

oone kaasajal maha jäetud, kuigi seisund r8.huld av. 

.Kõrval.ho ju, millest su.ur osa sä11unud, kuigi suures-

ti ümber ehi ·~atu.d kujul või lngunemas. Iu'7ipakkuvamad on: 

h.:!..1:. ~äilunud osa .ü"'Ti 1ooncst, .millel väga väiksed pilu

aknad, uksed uga tugev~test ~ruasidest lengidega ja kalasab~ 

mQ~tris laudistusega. Seinad krohvitud, katusekate pilliroog. 

Võib olla tegemist Xl saj. alguse või veelgi vanema {pea

hoonega üheealise) eh·tusega. 

L.?Jldad., mitte su.u.red, paigutatud L-tähe kujuliselt, 

jättes avatuks seega k~helt küljelt hooneatatud hoovi. Kaas

ajal remontidaga moonu~atud. Algne on krahviga viimistletud 

välissein. 

2 aiamaja. Väga omapärased tornikujulisad ruudQkujUlise 
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põhit laaniga kahekord~ed kiviehitused, võrdlemisi väikeste 

ak.na~.v ede~ e n· g alwnise korruoe tasandil mõningate hilise

mate juurd ehi is ega. ein d väljasv krohvi ud, katuselat

teks tsinkplekk (algne kate), mis toetub laiale tuulekaatil 

i tu ed raskesti da eeri tavad, kuid k:l.ndlasti vanemad 

{välj· va'tud pl kk-k us) kui sajand. ··ks tornidest 

m~~ jäetud, Leis kasu Q akse majandusloonena. õlemi sei-

sun halb • 

. .._.! mitte suur kuid tihe, aba pl.sneeringuga puis'tuga, 

mis jä ab peahoone iihelt kiiljelt (paJ.konitega fassaad) 

vüljruruga uvatuks ehele tornitaolisele aiamajale. Isolee

rib iheda kuJ.issina peahoonest m j du hooned . Puistu kodu 

m-isuest lehtpuudest (vaher, saar). Park maha jäetud, risus 

tatud, väga halvas seisundis. 

Kiilastutud ja pildiatatud 1973 • • 
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36. KAUNISPE .mõis /KaunisPää/ (Kaunispae). Riiütlimõis. 

Salme ~n, Sõrve sovhoos (Jämaja kihelkond). 

Peahoone. Alles · u.l madal vare. 011 väiksem ühekordne 

k1vihoone, .mis liigendatud esiküljel hilise a juurdeehitu

sega. Kõik seinad 1 otud t humata maakivides , kuid hoone 

nurgad pahtal tahu ud dolomiidiplokkidest. Seinad väljast 

viimistletud kroh iga. Osa hoonest kellerdatud. Säilunud 

vare ei võimalda hoone ehi tu.saega määrata tüpsemal t kui 

ole ta taval t XIX saj. II pool. 

Kõrvalhooneid oli vähe, nei t alles v id suur aakivist 1 

ud !!!!, kaa ajal u.latusliltult ümberehitatud ning id osa 

suurest maakivist laudast, mis kae ud poolkelpkatusega. Hoo

neid võib lugeda samae iseks peahoonega. Põllu.l väga pikk 

rehehoon samast perioodist, maakivist, poolkelpkatusega, 

alles 2/3 hoonest, hi t tud kaasajal 1 daks. 

Park väike, hõreda puistllga, säilunud osa ei luba rohkem jä-
-

reldada, et tegemist on põhijoontea vabakujlllise pargiga, 

väikes tiigiga äärel. V htra e ja saarte kõrval hobukasta

neid. Seisund halb. 

Jrdlasta d j pildist ud 1974.a. 
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37. KAUNIVERE mõis (Kaunifer). KarvaJ..m.õis, kuulus Kaar a

-Loona alla.· 

Kaarma k/n, Kaarm kolhoos (Kaarma kihelkond). 

Ei ole küla tatud • 



38. KESKVEE mõis (Keskfer). R11gimõis. 

P"öide Jr/n, Pöide sovhoos (Pöide k1helkon.d). 

Kõik hooned hävinud 1944. a. lahingutes. 

Peahoone oli vundamendiriismeta järgi otsllstades väike pui

dust hitus. 

Kõrvalhooneist jäljed väikesest allletud sisehooviga lauda

plokist (kiviehitus). Lauda ees paekiviraketega 1 aev. 

Park puu.dus, oli puudega piiratud aed, kus vüga palju sire

leid. 

Koht t··iesti mulla jäe ud, võsastunu.d. 

Külastatud ja pildiatatud 1973.a. 



• 



' 

9l 

39. KELL mõis (Kellamäggi). RUUtlimõis. 

Kuressaare k/n, gissepa Lihakombinaat (Kaar ki
helkond). 

Peahoone. 

Küllalt suur põhiosas ühekordne kivihoone. Kaasajal 

ulatualikul rekonstrueeritud, mistõttu ei ole õimalik 

algset hoone ... enam iseloomustada. Ei saa isegi määrata, kas 

kahekordne tiibehituse teine kord an algne või mitte. tlhel 

hoone otsal on katusefragment, mis lubab oletada, et vana 

mõisamaja oli poolkelpkatusega (kaasajal viilkatua) kaetud 

hoone. 

Kasutatakse elamuna, seisund hea. 

Kõrvalhooneid arvuk t, kuid kõik, peale maantee-äärse ·aa, 

ulatuslikult kaasaj aJ. ü.mb er ehi ta tud j a mo ont1 ta tud • Uhel 

ebamäärase ilmega ja otstarbega hoonel raidkivi dateeringuga 

1886. 

Lau t pikk paekiviehi tus, mille Uhel. otsal võis asuda ka tall. 

si~aasaad kujundatud taga ihoidlike liseenidega. Algselt 

krohvitud . Kaasajal kõrge eterniitkatus viilkatusena. 

~ mõisa südamiku kohal Ule maante • On kauneimaid analoo

gilisi ehitisi Saare aal. suurepärast proportsioonidega ki

vihoone krohvitud välisseintega, kaetud kõrge kelpkatusega 

S-kivist kattega. Esiküljel kogu hoone pikkusel v jualune 

k gele eenduva rä·· s taga, mille massii eet t a tikku. kann -

vad 7 saledat, kaunilt proportsioneer1tud ümarsammast. Sam

b d on tahu tud ter iklikast dolomiitplokkidest, samba baa 

oetub nelj dilis le ad alale soklile, sam a kapi teel 

l .. h dane dooria e iilile, abaku ega. See klassitsistlik hoo-
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ne, mis võib pärineda XIX saj. al usest, on tehniliselt 

rahuldavas seisundis. 

õiaasüdamiku läheduses asuvat kivisilda ei kirjeldata, 

kuna see on 1975.a. kooata ud arhitektuurimälestiste nimie-

us. 

Park lihtsa vabaplaneerinr,uga, väike, asudes peahoone tag -

küljel. Lehtpuudest, samast ka väike ühepoolne allee aan

teel mõisa suunas. 

Külast d viimati 1975.a. Pildist t~ 1974 ja 1975.a. 
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40. 

· helkonn lt/n, Kihelkonna Inv iididekodu 

( ihelkonna kihel~ond). 

Peohoone ühekordne kes. ·a s urll eg ki 'hoone, kaetud 

kõrge eterniitkattega viilkatusega. oone esikülge liigen-

dab V .. ik oU.le"'u.d uleko a kesko"'aa pai -..Va peau ae jo. 

kõrge trepi ees, tagakUlge liige ~davo.d väik s cd v~lj '-ochi

tus d m a~ usr umidele. Üht otsase~a tllgevda ud massiivse 

ontraforsiga. õrdle is~ suured kahepoolega aknad, rühmi

tatud os~t .aariKaupu. uamid seotud fila~ iga. oone~ 

ka sajal remcn ideg mõnevõrra muudetud. Seisund -hea. 

Võib lugeda XIX saj. IV veerandi ehituseks. 

Parki erilist pole, vähesed puud aia ja peahoone amber. 

Liitu.b vabetult kirikut ümbritseva puistuga. 

Külastatud viimati 1975.a., Pildiatatud 1973. ja 1974. 
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41. GLI mõis ( üllerahof). Rüü limõis. 

Laimjala k/n, Laimj aJ.a kolhoos. Eravalduses. 

(Pöide kibelkond) 

Peahoone suurem liigendatud ühekordne puithoone, põhikorpus 

omas ka mansardkorruse. Hoone koosnes kahest osast: pikast 

ning ka kü.ll laiast poolkelpkatusega kaetud hoonest, mil-

lest tänaseks säilunud l/3 ning tagakäljele ühele küljele 

ehitatud väikesest ja madalamast tiibebitusest, mis kae ud 

lameda viilkatusega. Tiibboone all kõrge kelder, mida vpi

maldab hoone asend kallakul. Hoone aknad põh~korrusel on 

suured, kõrged, manaardkorrusel otsakelbas väikesed, 4 ruudu 

ga. Aknad aäristatv.d l~ia profiillauaga, akna kohal dekora

tiivne ehisfrontoon. Räästakarniis, niipalju kui säilunud, 

kuju~as laia t lekanti. atusoku e k asajal eterniit ja 

sinkplekk. 

Hoone säilu.nad osad kaasajal kõikvõimalike veranda e ja 

esikutega tugevalt maonuta ud. Seinte rõ tvooder osalt algne 

one võib lugeda s j. II poole algusest pärinavaks ehi 

use ~s, tiibhoonet sama sajandi lõ u1 t pärinavaks ehi tuseks. 

äilunud osa kasu a akse elamuna, seisund he· • 

· : lc..j&li Parci 1·· .eduses, enamus hävi

nt d või säilunua tu evalt il berehitatud ~ujul osadena. Kau

emal põldudel mitu suurte maakivist rehtede varet. 

L.ut moodu~tas suure hooneterQhma, mille põhiosaks olid kaks 

c.ralloelset paeki iehi tust hooviga hoonete vahel. Säilunud 

ümberehi ~tud kujul väike lõik. Uks laudaosa r jatud ka maa-

kiTist, on "'Utlr ja .mas iivne Jl.rob: i tud ehitus, kõrge~ kaas

aj eterniidig· k e ud katusega. Viimas ehi ust võib luge-

da XIX saj. II poole keskelt Pärine aks hoo k ne s. 

"oo 
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Park võrdle isi suur ning avara ilmega hea asemeline vaba--
kujunduslik park, mis raJatud peahoone et e. Peahoone taga

külg ava ud avarasse vilj~puuaed:. Lehtpuude kõrval kasuta

tud ka kuuski. Loht~uu est saared, vah r , kuid ka hobu

kastaneid . P gi rt..j aml.saeg seostatav peahoone ehi tusaj aga. 

Kaasajul seisund halb, p~lju puid Välja läinud, pargis kar

jatatakse . 

KUl~statud ja pildistaud 1974. a . 
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42. OGULA mõis ( oggul). iigimõis. 

Valjala ~n, KinQissena nim. kolhoos (Valj · la kihel
kond). 

Peahoone. 

Säilunud ainult väikese hoon undamendiase s~~re 

mantelkorstna varega. Tegemist oli väikese, mitte kõrge, 

vanema p~itehi~sega. 

õrvalhooned hävin~d, alles üks Paekiv~st majandushoone, 

mis asundustaluks ümber ehitat~d. aasajal varisemas. 

Park puudus, on jälgi väikesest aiast peahoone aseme juures, 

väheste leh puudega. 

l ül· statu ja Pildiatatud 974. a. 
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43. KOIGI .mõ' s /7oiki/ (Koilr). Rü.''tlimõis. -- '....-. 

Pöide k/n, 'Pöide ovhoos (Pöide kihelkond). 

Peahoone väike ühekordne kiviehitus. Varisenud 1970 . aastate 

alguseks . varemeist võib järeldada, et tegemis on XIX saj . 

I poole klassitsistliku lihtsa liigendamata ehitusega, mis 

kaetud poolkelpkatusega. Otsafassaadis kelbakolmnurga all 

s e gmen t aken. 

Kõrvalhooneid säilunud ü.ksikud, needki varisamas või ümber

ehitatud kaas~jal . 

. =>are;imaj_g.~~ asub ?argi tuumiku.s. On väike histori tsistlik 

hoone, mille .madal alakorrus laotud paekivist paari väikese 

ruuduku.julise 4 klaasiga almt::. -:~, t, ·.ne kor!~us aga puidust, 

rõhtsa voodriga. Kõrged kahepoolega aknad 6-ruuduga, ülal 

kõrge k;;arega. Hoone on põhi9laa'1il t ruut, k&etud kelpkatu

sega. E .... ikus üko suurep!-~rane tahu.tud keeruka pro:fileer1nguga 

neljatru)u.line kanditud nurkadega, ü.le meetri kõrgune dolo

miitsammas, mille algne asukoht ja funktsioon määramata. 

Pargim ... jake võib pärinedo XIX saj . II poole keskelt. Maha 

jäetud, v·~isemas. Seisund halo. 

Leut pikem ki ihoone, k~e ud rookattegu kelpkatusega. Sisse 

langenud, alles vaid pool hoanes·t . eahoonega samaaegne. 

T~'ölictemaj a ( '?} väike, aga massii ne ki 10one, algselt 

poolkelpkatusega, ~raegu eterniitkattega viilkatus. Kasuta

takse elamuna ning re ontidega aknad ja uksed uudetud. Päri 

nes ilmselt peahoonega samast aja t. 

ehi põllul, mõisast o.5 km. Oli pikk kivihoone, kaetud kõr--
ge poolkelpkatusega, p~llirookattega unkaavadeg • Kodanli

ku.l perioodil ehi ta u.d &suni u. aJ.u.ks. 
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P0rk seen tiil:i.n, millel peahoone ttbel äärel, suvem jake 

ag tuumik s. Omas he tasemelise kujunduse: parki läbis oja, 

mis moodustas iikidesü.s"teem: peahoone ees. Pargi sügavusse 

kulgeb vanem pärnaaJ.lee, pargi tagaos vabakuju.line avara 

puistuga. Lehtpuude tõrval vertikaale moodustavaid okaspuid. 

·l?bXf)J.st v:·ljnb 2 alleed - ü s Ot~ .mõisa, teine eigi järve

dale. Park maha jäe ud. 

K .. las"tatud a pildiatatud 1973. a . 
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44. ~OIKL_ mõis ( oikUll). Uütl· ~i • 

Leisi k/n, ("'aare "öline 11 kolhoos ja Koikla kool 

(Karja kihelkond) . 

oone. 

l?i'lr..k ü.hekordne ~ui hoone k?'ree ärkli +u.b"'"de u, v~ilk· tu.

.., a, kaetud k oliks koh<:..~. runi._,el .lekk-ka usega. roone o ·s-

el ~-õhi.kor~ une ltUU1ses kL i IDt.e tri crr ka usega 

nin samavõrrc:t ra· dalama ein .... ga tiib.bhi tust, mis ei eendu 

ku.m.malc;i kUljel. imet·-,-:=ud tiibehi tistest p äseb ka esikül

jelt loon sse. oone tc...galr..Uljel samuti olmnur viiluga välja 

ehitus, mis võis lõppeda parki avaneva rõduga. :oonet on 

kooliks kohandamis 1 k<:.t i taalsol t remondi .d, mille käigus 

a omandas uue katuseka te, tõenäoliselt praeguse laudvoodri 

(rõhtvooder) ning väga suured, kolmepoolega S ruuduga aknad, 

rõdu asemele ehitati abiruumid. Kelder hoone ühel o ·sal. 

Ruumid anfilaadsed, kahel ool koridori . 

Ehitus näib pärinevat XIX saj . II poolest, täpsem mää

rLillg ü.mbere 1i tu s e tõ ·t u r ke. Seisur1d tänapäeval väga hea. 

-rvalhooned pai.kne ad. ansambli ärc:1 el t, n~::is oma algse il

e säilit ud a·a Ü-S kud. ärkimisräärs& &d: 

2 a~ta~ .milles iiks ka u<-jal iiJ.rrber ehitattcl veskiks. Aidad 

on stlured, massiivsete .mliti ide a aekivihooned, ·lgselt pool 

t:el k tustega, kaaoaj kuetud et erni id 1 • Seinad krohvi tud 

Uksed 3 ulud, lameda ku avaca nine di<gonaall&udistusega 

. pla..'1kustega. Ukseava äär li_m d tud, mis lõ!!eb kaare kohal 

talu.mi eenu a >e· J la · d tea. ~ .. s ·a1 lai.. liht alt profi-

leeritud karniis. itused päcine õenäolisel XIX sajan-

di algusest. Seisund r· uldav. 
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d e l lee a ule 

l..l 1. ajW. 1 ....... l:.kuJ.t bor e i a-

ud. .. 

in . u.j li e lal e ringug 

an eel UWl-

d Ju. s ... • e ~~es sailu.-

u. .... 

>a gl. ea on s .... l ml .. a ( - saj • 

ei;) ) r fr t. j al-

l ga, miw 1 .. 1 jJ.""V Il JO Ole .. päri va • 
t. J.j 

äi .. -r en 1~, ill l sUgav~ keld iga 

ljoni vm. ... e. ld ·it take e k.: saj al 

.... - s.:. ohoidlWlt... e.s a d, ·unw. var·· 

::1 . j e L c~l el a.v 

u. es , saar, j 

-d.:rn • 1J • atm ziO uS h a, tag 0 n b, 

ta d a Pl.l ta u. 19 • a . 

lJI] &lA 6\ . t{f8it . e 
(vecob) b 

6 

d d 

0 

0 

d 

~D 
0 0 • 0 0 " 

0 • il • Q p 

' 
r8viUon rbl d:' 

~~d 
0 

0 0 

oot:~• 09oS 

~it 
(> 

. illk·~' 0 
,. 

0 . 



i . 

otsvo 

• 

58 

• 



45. KOLTSI mõis (Koltz). Kõrvalmõis, kuulus ontn (Olbrüki) 
alla. 

Salme ~n, Sõrve sovhoos (Jämaja kihelkond). 

Kõik hooned llävinud. Väikese puithoone aset tähistab 

und am endi ase. 

Park puudus, hoonet ümbritsesid sirelid. 

Külastatud ja pildistatnd 1974.a. 
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46. K01!L.ANDI mõis ( Gottland). Riigimõis. 

Lüm· da ~n, Lümanda sovhoos, eravaldus (Kihelkonna 
kihelkond) • 

Peahoone ühekordne väi sam puithoone, kõrge kelpkatusegu, 
-

millel unk avad, kaetud pillirooga, mida võib lugede ka alg 

seks k ttema erjaliks. Hoone seinte väliavooder algselt säi 

lunud pargiktUjel: püstvooder laiadest laudadest sepisnael-

tega lünnitusel. Aknad m.itte suured, 6 ruuduga, rühmi tatu.d 

ebare glipäraselt, jälgides erineva suurusega an~ilaadselt 

paigutatud tuba. ks algse kujunduse säilitanud uks hoone 

otsal. On stiilne kahepoolega klassitsistlik uks, omades 

valgm.iku, mille kohal ehis~ron toon pro:fileeringuga ja haJ.!ll:las 

lõikega. Uksel samad ehiskarniisid ja klassitaistlik tahvel

dis, mida poolitab profile·ritud vahesammas. Ukse lukusilt 

vaasim.otii viga. Hoones asus varem man telahi. 

oone ehitusaeg dateeritud ki viplokil 1§1§ (vundamendi s 

Kasutatakse elamuna. Seisund rahuldav. 

Kõrvalhooneist, mis olid puidust, allee vaid üks lihtne väi

ke palkhoone ( laut), mis kaetud ungas ega kelpkatusega ning 

pillirookattega. Säilunud ka väikese viinaköögi ase. 

Park väga väike, kujunduse a puudesalu ki i · a sees. Pea

hoone ees väike viljapuuaed • 

.. luatatud ja pildiatatud 1974. a. 
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47. mõis/ djapää/ {Kudj pae). Rüütlim.õis. -...;;.--.,.-_........, ____ _ 
Kuressaare k/n, Kaarma. kolhoos (Kaarma kihelkond). 

Feahoone: erinevate perioodide rekonstrueerimis- ja laienda-

·s öödega tugevalt oonu atud liigenda ud hoone, osalt pae

kivis·L, osalt puidust . Põhiosas iihekordne, kuid ühel põhiosa 

ga risti asuval kitsal tiibhoonel ka kahekordne. Hoonel kaas 

aegsaid ehitusosi raske eraldada, puitosa kaetud tänapäevase 

laudvoodriga. Vanemaks tuleb lugeda ühekordse·l; kivihoonet, 

mis oli kaetud. kelpkatusega. Ehitus VÕis pärineda llX saj. 

algusest või mõneti varemast perioodist: ühel aknaraamil säi 

lunud lihtne barokne nurkraud. Järgnev laiendamine lammutas 

osa vanast hoonest ning uus korpus ehitati Pika tiibhoonena 

~anale korpusele risti. See omakorda lõpetati nii esi- kui 

tagaküljel eenduva kahekordse tiibhoonega ja kae i viilkatu

sega. Kogu katuse praegu eternii tkattega. Laiendust raske da 

teerida. Hoone osalt ametruum1deks, osalt korteriks. Seisund 

hea. 

Kõrvalhooneid alles üksikud. Märkim.isväärsemad: 

_alitseja või aednikum ja (?) -väike ü.hekordne, osalt pui

dust, osalt kivist, kaasajal ü.sna moonutatud väl!musega ehi

tus, mis kaetud S-kivi ka·ttega poolkelpka usega. 

Lau - suur, üksika.lt seisev kivihoone, lao -ud segus maa- ja 

paekivist, kõrge viilkatus eterniitkattel. Kohandatud kaas

aegseks lauduks. Võib pärineda XIX saj. lõpust. Seisund r -

huldav. 

Park hoonete juures puudus, vaid üksikud lehtpuud ja dekora

tiivpõõ ad. Mõisa saabuval teel ja tema taga aga kuulus Kud

japt:.ä tammik, suur park.mets, mis läheb kau emal üle loodueli 

kuke me teaks. 

Külastatud j pildi a ud 1973.a. 
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48. =-~=-=-..;;m_,õ..;;i.-.s / iv s e/ ( i v st) • RiiU tlimõ is. 

uhu k/n, Muhu kolhoos ( Mu.hu. kihelkond). 

Peahoo e hävinud pea jäljetult. Oli aseme järgi otsustadee 

väike ehitus. ema ees mäles uskivi 16.veebr. 1~19.a. relvas 

tatud iilestõ~sule. 

KõrvaJ.hooned enamuses hävinud või säilunud varemetena. · el 

Umberehitatud äikesel kivihoonel r~~dkivi 1840. Hooned on 

paiknenud mõisasiidamiku.st ka kaugemal. eis märkimisväär-

aed on: 

Töölistemaja (?) paekividest krohvimaua, väiksem ehitus, 

millel poolkelpkatus rookattaga (ungastega). Hoonel heud 

propo1·tsioonid, väikesed 3-ruuduga aknaavad. õib lugeda 

«<X saj. keskelt pärinavaks ehi useks. 

oone vare, mille iihel otsal on asunud elamu. ohvitud 

viimistlusega ehitus, millel müürit~ses kasutatud ka maakive, 

katus poolkelp, kelbakolmnu.rga all otsaseinas segmen taken. 

Ehi tu.s võib pärineda XIX saj. I poolest. Maha jäetud, sei.su 

halb. 

õisa juurde kuulun d tlivaatu kõr...!!! ei kirje~data, 

runa on 1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistus. 

rk väike, algse kuju.ndu.oe kohte raske teha järeldusi, kuna -
on suures osas hävinud (1944.a. lahingates), säilunud osa 

metsiatunnd. Peahoone ees oli väike pniestee. 

Külastatud ja pildiatatud 1973.a. 
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49. KULLI mõis OKuilli, ka Kully). Lands elle. 

Kärla k/n, Kärla kolhoos, eravaldus (Kärla kiheUond 

:>e~oone. 

Väike, arhailiste roportsioonidega ühekordne, kõrge 

kelpkt.tu.sega PUJ. thoone, kaetud pillirooga, katu.sel suured 

tmkaavad. äästak.arniis puudub. ~eina innast väljuvad jäme

date laetalade tahutud o sad. SeLnad kolmalt küljelt vooder

da u.d~ vundamandilt akend ni horiaontaallau.distusega. Hoones 

keskel u.ur mantclahi, mis väljub k tusele suurtest, puhtalt 

ahu ud dolomii tpla est korstn pi siga. Hoone kummalegi 

otsala jäävad toad, mantelahju ette esik peasissekäiguga esi 

küljel j esikug, mis Välju ma·anuushoonete suunas. Aknad 

väikesed, 4 ruuduga (al selt?). · eau.ks omab varaklassitsist

liku kujunduse val ikuea, h aslõ~ ega karniisiga. 

Ehi ls võib lu eda kas X III saj. lõ.u või ajandi va

hetuse ehitu.seks, ·uid säilitanud III aaj. II poole iseloo 

u.. Hoonet kasu. at se olam.una, tehniline seisund halb. 

K~v~hooneid alles üksjkud, asuvad kahel ool peahoonet. 

ekiviet väike .oo kelpkatusega oh~ us, mille e ikülje 

oli t 1 ev 1 eenduv v L e, mille rä:· s tast kandsid kon-

sooltalad. Seda teetanu sammaat st ei ole jälgi. K tus kaas 

.. j al k~et d la d ad e ·e e erniidi ga, , esel t näib, et illi

rooga. Ot'1aJ. tugev kalasabemusf'ris planknks tugeva el palk-

1 n idel. õib päri~eda XIX saj. I oolest. Kaasajal - laut. 

T5llaku.ur - väike rõhtpalkhoone rookattaga viilkatusega. 
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nun - väike t~~piline Saaremaa talu oja sa , kuid ärineb 

tõenä ljsel XIX sajandi eskelt. Sein~d rio urgaga, kuid 

pal id kergelt tahutud, väikes 4 ruudu e ad al asuv ak

n~ga, rook~ttega ja unk· ga kelpkatusega. Korsten kodanlikust 

perioodist. 

_sr_ pu dub, peahoone ee väheste puudagu väike aed. Lähedu

s s aga põline männik, mille mõisalähedane osa moodustas 

p~ kme sa. 

RQlastatud viimati 1 74 •• , pildietatud 1973. ja 
1974.a. 
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50. KUU • oi •1 /ka Une-Nõmme/ ( Kttsnörn). 

Lüm da 1~/n, Kuusnõmme metskond ( Y..ihelkonnn kihel
kond). 

~etili.oone . 

Keskmise suuruse gu .. hekord.ne manaard ubadega puitehitus 

r ille kes osa pik:z. telje e:.. rin pu:z.gutatud II korruse pea-

li sel i us. ..oone ~:... u., po 1 ·elpka vU ·ega, aasajal katteks 

cternii t, rä·-· s tal laiad lih soo. karniisid . Hoone tagakü.J.ge 

liigend ab ühel tii v väike ning elde katusekõrgusesse 

tüatuva viilkatusega tiibehitus, samuti merepoolsele otsale 

raj otud l:õrgete tre)pidega rõdu. Suar osa hoonest kellerda-

t d. Ehitust ioeloomustab suur laius, otsfassaadi mahub 

rce lipLrase paigutusega 5 kahepoolega 6 ruuduga kõrget aken 

(keskmine uks-aken). ~·ama iseloomuga on ka teised alakorruse 

ulr..na.d. ansardkorruse a..lmad ctsViJ.lns on kolmikaknad (mere

ooolsel käljel) ning paeukse kohal pealiaehitusel samuti, 

kusjuux·es VJ.i.mased on kujunda1iud kõrge kaaravaga. Pealis-

el i ist ehib korra_ ä.rane kolmnurkviii ümarGt viiluaknaga. 

Peauks - lihtne, eklelrtilises laadis uks. Hoone pikiteljal 

kulgeb koridor, tu adesüsteem anf1laadne. 

' i tise põhiJcorpust või J lugeda XIX saj. ka skpuiga 

ehituseks, pea.lisehi.tust mõnevõrr& hilisemaks XIX saj. III 

eerandi juurdeehi us Ks. 

Hoonet kasutatakse ametruumidena ja korterina. Seisund 

h a. metraumid viic:kse a..,.a 1976.a. üle Kihelkonda, ehituse 

edasine saatus - õenaoliselt korteriteks. 

õrvalhoon i po~e sailunud, on v~Jd sisselangenud katusega 

· clli vc.re, mis ehi 1i""' u os·l t paeki". i st, sal t puitsein te ga 
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Park väike, segastiilis: parki äär1stavad regulaare d 

leh1ipu.u.re.ad, aia epääsuteedel pu.iesteed. Par _,i si e.mu.s 

lahendatud üldjoontes vabakujulisel • Põhipuuliigid vaher, 

pärn. Puistu. pär~eb XIX saj . II poole keskelt. 

Y~l st tu.d ·a pildietatud 1973.a. 





51. Kj IGUSTE~~ ( 'o gust}. 1ig1 õis. 

L mj~. k/n, Laimjala kolhoos ( öide kihelkond). 

Peahoonc . 

bike ühekordne lihtne puithoo e viilka usega, räästsd 

lihts tuule as ier. roo rdatu rõbts· voodrilauaga. Ak-

n~d reeglipärase paigutusega, kõrged kahepoolega 6-ruuduga 

eknad võrdlemisi laiade heledatea toonides viimistle ud 

i ird el au d e ga. auks kneb esifassaadi aapoolsel äärel 

mille su te hoon... ..•ai :u a ud otse. a. K us kue Lu.d kaasa· al 

e erni di a. Ehitust võib dateeri AA s j. II poola kes-

elt. pärin v<:.:.ks oone 1 s. aasajalk-su atukse elamuka, sei-

und hea. 

mi te ar iT:.l.k.c...l (kuiv t~, l ... u , eit) , p ai ~"leV 

mõisa üd ikku läoi a tee ~cir 1, lao ud _aekivist müüride-

a, kaetud roo atteg vii katus ega. aid ka· sae e 

eterniitk te. Selles h onest säilunud o~ • õik näivad .äri 

nevat ... eahoonega ühes" aj ~ .... t. 

Ait on v··ik , ilma na· adeta, väljaarva ud viilus 

a etsev s .. gmen en; ' 1 e k~r e k- arsillu ... ega kaetud uksega 

e i u. • Ka us viil aliUsena, seinad kt. tud '5huk.ese krohvl.-

kihi ga. tu. s eo st_ tu heas kvaliteedi , s .. i li vu s samuti 

h õib lug_da XIX saj. III veerandi hooneks. 

Parki ei ole, peahoone ees asus väik~ ehi aed, õisasü ami----
kus vähesed puud, s . h . _{ascd. 

u s u ja pil ic tud 1974.·. 
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52. (Kö ljall). Rüütl" r õi~. 

Piht1R l1 nl~ <..1!."'1 <•ovhoos (p ü.ha k.' hellwnd). 

,i kä i tleta ku.n.a on lüli ta tud 1975 . n . koostatud 

........ hi tek tuurimi:.les t1. e nimistusse. 

~-~--- - - -- ---



53. -is/ C".äalw (Kae~el). Rüütl õis. =;o;,._.;.;;.;;...;....;;;. 

K:·rlu k/n, ~~rla kolhoos (Kürl k elkond). 

õrdle isi ouu.r lir:ekordne ui hoo.ae, mille otstas 

susid ans dko ruue o~ • oone e i ül~-1 liigend tud 

keskosas paiknev~ tuulekejaga ning ag üljel · 1 äärel 

pai e ~ tiibhoone a . ii se katu on id uni 1 m ada-

1 põh · o e k iu..., tJ is o v:· n k)r e ( 

suurt l·; u t) , kuetu ~ kaas· · et rniidiga, 

t...stid. R one eoJi.t~·· g vooderdatud 

1 daaecr, akende--~& Reni püstl&udi~ us, kõ gemal rõhtlau-

d i s, üks o s· as aad on sdili ud veel vanema laudistuse: 

1 püs lc...u.d oo er; t .. in ots a ..... a 11 

v gakülg ja tiibelit' s '·oh i ud. ästlaud oodrig otsfas-

s o.dis t:il ud eiste akende t il1s ma K juga väike, 

madal a e oolega 6 -·:."'U el ga aknaa- a, mil t:.:l eel baroksed 

lihtsad nurAl' ud. ei tel fa saadi el akn p c.ikn vad võrd-

1 ,rnisi reeglipäratui t, on Utu'ed kabe- ja lmlmepoolega 

1Dd, ki ist otsfa S r • a ü~ i' ud 

t'i itt s st ool lo~utatud. 

ohikorpu .... t iseloo111 ta au I'a 

aav ad. Tagakülje 

k,id L saltaa-

lusta ud ~ por. s Oli&. itust läbib ikiteljel koridor. 

0 o. tuo algselt; 

itu t 'tõib 

il an s ed • uu.Llli suur 

d I s j. clguue kla sitaistlikaks 

oo eks, illes võib olla r utatud v ema, XVIII saj. ehi

_oosi j ie ·1 .. .. il' se e-te 1·e ontidega vaid v~ilieselt moo

u u.d. 

Hoones asunud kool, käesoleval ajal ehi us pooleldi 



, 
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161 
• '1.. • • d s ; WJ.a Ja..,tu • e~s d r· ld ..... 

Kõrv hooneid Qäilunud vähe enamus st vn·d ~ä j d rohu-

k ar s. 

-~ on pikem ühekordne ki ~Tihoone rookattega viilk tusega, 

krohvi ud s e· ter...... Eo one, mid ... on kod anlikv.l perioodil 

ula· uslikul t rck ns -ruee ... ~i ud, ool e Ul.;.. uscs sis:::e lant>e-

LUd . 

~ on vaikscm "ui .. hoone, nel~aos· ine, .!!lille kec.kmi~ed 2 

k f,l esein 

teg:1 , k ~tl.ld rookattel '1001 Lelokatu.se,...a. H;· s -i propor ·s.:.o

necr· tuc1 ehi tUFm htt'deg llX :;,• j . k~ske " pärineV eh~ tt:.s • 

. isund halb, os~~isclt sisse lan~enud. 

Kv.i V"'t~ on võim .... -- kõrge ju massi i vne lei viehi tus lõbu ud 

m::......, r.i 7 id e:::;t ~o:-oh Ti.mo. t~ mu.·· i ca lao ud ees.KUj uli tu ... mü~~r .:.--

ahu t•:td dolo. i tplo.atid eco t. hl i ·us ~ro . b pb.rine • a J. s j • 

.:.:J. e, ~ ood:ls ~.~ad es aba • uudeg<:l esaia , 

~eclloone teen avar val.:. vilja .. uudeg . Pea! 0 e pea ks 1 on 

o:rion.L ud i kk .1. tl .. uu es PLU.e t e, .;s l~pe .. olomi i .;-

_e ti s- cll "' a. ld.J: t..V E--a. 

fJ.ili-o n e ... s:t...·iill 1 SUI..U' kL .. ss.:. Sl. S ktl 

orm . a~ lu.s a (k ici oogi· ... id vestadet.:. ilmselt XIX 

o~ . Il p .le pä=itolug~) do omii va~s. e us kõreett-seme-

·inc . ,., ..... Cll' mi~~Jlokist ·· u'u~ lõv figuur suhteli 

1 a~i~U eoc llO g. uini Ud i UU on ~alOO e pal"• e 

• )0 1 J. .... g urid -gtt 

( 'ee e"). 

.. 1 ;,:) at ja pildis atud 1973 •• 





54 . KÄRL õis (Kerg lhof) . Riigimõis. 

ärl lr/n, Kärl kolhoos (Kärla kihel ond). 

Peahoone. 

Keskmise su.urus ga ühekordne liigandam a pui hoone, 

kaetud rookattel kelpk tus a, iseloomulike unkaavadega. 

··11ss inad vooderda ud akna kõrguseni rõhtlaudvoodriga, 

kõrg .malt püs laudi use a . ääst arniis lih e lai tuule

kas • Aknad kõrged kahepoolega 6-ruudulised, p iknevad reeg

lip··rasel t . Hoone esifassaadi k kel lihtne, klassi tsistlike 

o iividega tahveldieega j valgmikuga peauks. Hoone ka sel 

sümmeetriliselt 2 tabu ud delomiidi laatidee koratent, mis 

tähistavad kah küttekoll te grupi asendit hoone ummaski 

pooles . as avalt sellele on ka ruumijaotus sammeetrilin • 

Hoonet is loo.mustavad hästi valitud proportsioonid, 

sed XI e j . I poole eskel raja ud hoonetele . Ehituse kesk

oa sisse langenud, elamuna kasutatakse viimaseil a· stail 

paari tuba Uhel o eal . Seisund halb. 

Kõr alhooneid arvukas riihm pargi äärel, osalt k p gis, 

enamus, peale ·da j u.la uslikul ümber ehitatud (kas· jal.) 

lauda, väikesed paekiv1hooned, rookatuatega, krohvitud välis 

sein ega. Huvipakkuv d on: 

it pargis: vä~ e stiilne kivihoone kelpkatuse , aetud -
rooga, om b unkaavad katuees. Omab kahel pool ust sümmeetri-

liselt väi esed ruu Qkujulised d, uks tu eva et planku-

dest, ül o kaarjas, mis lõiku.b 1 eda aarena jä ed st 

puitt aat sel ngi. Ehi i t võib lugeda XIX saj . gus e 

hoon s . Seisun he • 
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Kelder : pooles ulatusee maapealne, kaetQd 1 

(kaasaj laaatukattel), omab tugevatest t 

plankQkse. 

da viilkatusega 

adest leng:Ld ga 

~öliselamu: paekivist l eda kelpka usega hoone, mida iseloo 

.mus ab einte äärmi elt väike kõrgus, 1,8 m piires. 

·t-elamu(?): suurem maseiivne kivihoone kelpkatusega roo-

k ttel. 0 ab tugevate sepistega varusta ud kalasabamustris 

lankuksed . oonet, mida osaliselt kodanlikul perioodil asun

austaluna ümber hitatud, võib lugeda XI saj . keskelt päri

navaks ehi tuseks . Seisund rahuldav. 

~ v''ike, lih sa vab ·ujundusliku planeeringuga\ peahoone, 

mis asub par äärel, ü b itsetud ihedama puude aluga, pargi 

äärealad harv e ad. Leh puu puie"W (parn, saar), peahoone ees 

rikkalikult dekoratiivpõõsai (sirel) . Park maha jäetud ja 

meteistunu.d . 

Külastatud viimati l974 . a . , pildiatatud 1 73 . ja 

1974 . a. 
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55. paatorQ_?.j (Kergel). Kiriku.Dõis . 

'""'rla k/n, Kärla kolhoos ( ;;rla kihelkond). 

Kõik hooned hävinud. Säilunud peahoone ase. 

Peahoone oli kes ise snu.rusega iib.ekordne puit oone, vanem 

ehitus, mis on mg~·r • v Usn.a suurest mcntelkors ·la v est 

hoone keskel . 

Park päga su , on k jWl. a u loodu.sl us põlismä.nniku.st j .. 

mustlepiku.ot arti lähiva looduali u oja kallastel. etsapr -

gi ü.hel äär l asub kirik j· P storaat, viimt.tne kõr emal as 

gul. Par 1 ld.riku lähikonn s hiljem ei ·ndatu.d vaba lttl.:; du-

ses (vaher, .:J ) . danlikul perLOO il park Umbcr kujundatud 

ärla asula siseseks rclrv par il:s, "'iende.tud 1 ulu.lavode jm. 

argi r jatis eg~, istuta ud regQlaarseid vahtraalleesid. 

Jõ i kaasa· al sUvendamisega rikutud. rgi sei und rohuldav, 

asul poolel - hea . 

Külas atud ja pildis atud l974 . a . 
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56. KtiBABSAARE mõis ( übbasaar). Kõrv mõis, kuulub Uuemõisa 

juurde. 

Orissaare ~n, Pöid sovnoos ( öid kihelkond). 

Ei ole külastat d • 

• 



57. KtiDE /Kü.ü.dema/ ~ (Kidde e z). ··u. limõis. 

ustj a ~n, ustj a kolhoos ( us j kihelkond ) • 

Peahoone hävinud. Vähestest vu.ndamendiriisme est järeldub, et 

oli väiksem ui hoone. 

issevarisenud 

:!:'ehi ja t. 

Rehi. Pikk maakivist hoone, mille massiivseid seinu toetavad 

mõned kontraforsid. Lao ud töötlem ta ald.vist, kuid nurgad 

suurtest, puhtalt tahu ud dolomiidiplokkidest. Krohvitud ki

vide vuugid, krohv pind viimistletud s~ssetiki ud graniidi

killustikuga. Omas algselt poolkelpkatuse, mis kaas jal osal 

hoonel ehitatud,etern1itkattega viilkatuseke. Otsaviilus väi

ke segmentaken. Akna all plaat ehi usaeetaga 1858. 

. t ikk _P ek · viho one pargi äärel, etud S-kivikattega viil 

katuaega. Esikülje räästas eendub tugevatel onsooltaladel 

tugevalt, moodustades varjllaluse, kust läheb ka rep lakka 

asuvasse elutupp • tthel aida uksel kena barokne lukusilt. 

Ehitust võib lu eda mõneti v emaks kuiva ist, XIX saj. esi

mesest t)oolest. 

~väike, tiheda puistllga ja väikese väljakuga peahoone ee 

Omas regu.laareeid elemen e alleedena pargi · ärtel. Värav su 

test tahutud ki 1plokkidest. Park tugevalt kahjustatud ja 

aies i me sietunud. 

ülasta ud viim ti 1975.a., ildis atud l973.a. 





58. =L=;.:o":;;:=-...;;;;.;;õ.,.i ... s /Ladj lP/ (Ladj 1). Rü.ü.telkonnamõi .. 

Kaarma k/n, aarma kolhoos (Kaarma kihelkond). 

Peaboone. 

äiksem ühekordne liicendam ta lihtoailmeline, kuid 

.väljap etud proportsioonidee klassitsiatl~k kivihoone, kaet 

rookattel poolkel~katusega . Hoone nvxgad puhtalt tahutud 

suurtest dolomiitplokkidest, osoliselt kaetud krahviga. ~

is osaliselt kellerdatud, sissepäHs otsfausaadilt, kaetud 

ala viilkatusega tre ikoj ga. Aknad reeglipärase rütmiga 

~ saadidel, mi te suured kahepoolega 6-ruuduga, omavad prof· 

leerit piirdelaudu, eoif saaadi akendel puidust ehispits. 

eauksele hitatud ä k eendvv eklektilise lahendusega kesk 

risalii i meenutav esi -. oone korstn d lao tu.d. katuse peal 

su'rtest, tahutud dolomiidiplaatideut. Ühel nurgaplokil hoo

ne ehi usdaatum: 1831. 

Ehi us on hilju i maha "äetud. Seisund üldiselt hea, 

k1 id võib katuse tõttu kiire ti uu uda h aks. 

õrvalhooneid säilunud õni üksik kas ulatuslikult ümberehi

tatuna (meierei), lagu.nevatena ( it?) või m.:.dala asemana 

( 1, ada rühm). 

e erei on algselt olnud a· -e ühekordne ivihoone krohvitud 

sein ega, kaetud poolkelpka~use a (k asajal plekk-kate) . 

_!_(?)on v~ike kelp~atusega rookattel paekivihoone krahvi

tud v··lissein teg • ari'"'e as. 

hel kaasaegse kuuriuksel kaoatatud mõnest varasemast 

mõisahoonest ärineva võrdle l.Si randlikku baro set .elaat

hinge. 
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~väike, tihe, erilise ku'unduseta, asub peahoone taga, . 
ees - põõsastega kujundatud väike esiväljak, jätab peahoone 

maas ikku avatuks. Seisund rahuldav. 

KQlasta d j pildiatatud l 73.a. 
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=~-.,;;.;;,;;=-..;..m.-.õ.-1.-.s ( L mj. 11). RiiU li.mõis. 

Laimj lr/n, Lai.mj la kolhoos (P'öide kiheJ.kond). 

Pe oone. 

Suurem ühekordne m 

S-kivi kattega ( o s t .. · 

..,a.rdkorru.s ga kivihoone, kaetUd 

s j ka "sinkplekiga) poolkelpkatu 

ga. Hoone e~gselt esifassaadil lii~endam ta, kaa aja2 taga 

ktil·· el ~inoaparaadi ruum juurdeehi tvs~na, kuid varem asus 

s madal katusega kaetud vb:.l;jaehitus. Ainult maneardko.rru 

omab et..ukse kohal hoone eoii'assaadi keskel äljaehi tu ' 

m·s krooni ud kol urkviilu.g. ogu hoone lellerdatu.d, rist-

7:..lv ja sJ.lindervölvl· ged ga. Põhiko r ae hoone pikiteljal 

e koridor, toad reeglipärase p g tusecu nin reaatatud 

selt . oone ~l~sseu1ad krohvitud, vundament, mis 

hoon otstel kõrge (l:eskosas nJ.i ees ui ka aga, pinnast 

tõs et ) er datu . u. ud kivi, t s kli::· rniisiga. Vunda.men 

tidelt kerkivad hoone nuxg· laotud puht t tabutud dolomiid 

plokkid st kvaad~i tega. as laadis lahendatud maneardkorru. 

e vulJ aehi tuse nur ud esii'assae1dil. 'sifL...ssaadi rä·· at ak 

iis lai nin L ~alil .. u vrofile rin& ga, cpi ud peaukse 

lw 1, kus ·a. ku vaid Tal vöö. 0 · lilud ~' riiästad ei ulatu 

U e nüüri, välja urv~~ul lc_bahol 

ikU p Ofileeri 0 U a ._.rl .... .:. • 1Lu 

urg all, kus sam.uti rik

eküljel elline karniis 

p udub. ansardko:r· s e p Cil.:i.sehi tise ja ol u.r iilu. profi

leeri 11d k niis m is te lil ul t u ud doloml.i t lokkidest, 

kolnmu.rk et viilu ~~l;j' hi rin , lm võrdlemisi suu-

red, 3 r udu a, uud uhu ~ kivi laa i st, vaid manaard · 

~ 1 ""ehi l.si tol es akn,iS - äärmised on ki s ad. Pe uks (pole · 



- 2 -

algne) äärista tu.d pila tr i taga, mis omavad rikkalik~l t profi-. 
leeritud k piteele. Pil strid toetavad profileeritud karnii

sidega ehisfrontooni. 

Siseruumides säilunud üks mantelahi. aljudel ustal sise 

ruumides ja akendel s""ilun d suurepäraseid arokseid sepis

hingi ja detaile. anser korrusele ii v trepp omab lt:ena vara

klassitsistliku ~uitballustraadi, kus dekooris esineb ka lil

le o iive. 

Peatrepp su.urtest tahutu dolcmii"t_1lo1lddest, treppi 

ääristav d kaks suurt d lomiitlõvi, mi~ esinevad mitmes teis-

t s s j. I poole õisa ( õ dl misi kohmaka töötlusega 

figuu~id). ,..,t ..!CMOOlO esis ettesõitu on tõstetud, 

i1s o see · ·.ris tetu.d -ahel t ·)ool xi·vipar oetie;a, 

mis lõ)etatu madalata elj~ ahuliste samm~ tega. Viimaseid 

k_ooni 

kuul b k 

äikesed 1vik1ulid. Im~o ant e et esõida juarde 

a.trep· UW'lalt otse es·v··lj ule laskuv tahutud 

ki i.lokkidest re p, e äärist ad suurt~, profileeritud 

pl ;:;tatidega kaetud J.lGlj tahulised lct i tuJ.b d. 

Hoo et võib lue;eda stiilse · v akl s ~1 tr.-istlikuks ehi-

uaeks I s j. etus ... l t või gusest. Osa e!itust kasutu-

s 1 si esõlmena, osa külanü ~oeu a, osa hoonest 

( ~ akülj ru id) w~hjui ing sisse varise. s. Seega hoone 

e.Jikülj seisund üil el - · alb. 

õrvalhoo a. Palju, osa reeglirJlir ste gruppidena pargi 

··~· tel, osa kuu.g al, põldudel. Enamik säUunud hooneid tundu 

v 1 t mo onu. ta ud ko anli u.l Perioodil või kaasajal iimberehi tus 

wc tõ u raskelt m"äruta. Olulisemad on 

,!!! eluruumidega otsal. Suur kivihoone, kaetad kõrge poolkelp . 
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k taseg· (kaasajal l eastukattel), aida oolel väikesed kõrged 

aknaavad, eluruumide poolel la'ade krohvitud ehisraamidega 

kabepooleg·- 6-ruudulised aknad. Tuulekoda klaasi tud eklekti

lise-ilmelisc rõdun • Hoone nurgad kiviplokkidest kvaadritega 

Võib lu.ge a .. li s j. I veerandi ehi tuseks. Seisund hea. 

~ { '? ) ehi ta tu.d aJ. e s rahvamaj ak s, nUiid v il j aku.i v tiks. 

Süilunud nUl"'kadel ouu.ra._)äras töötlusega ki-liplokkidest kvaa.d 

ri to ga. 

Viinakööt. äilunad Vtii oa· su es kivihoonest ümberehita-

tud kuju.l, milles võib järeldada, et tege ist on X Sc;.j. 

1 !.)U )OOle 1 usega. ii uks d kui ka aknad kaecud kõrge e 

taga. ool hoonest v:n·isenlld undamentideni. 

suv J.ina. a l' · .ts.:ug s aj andushoovil. lea iiks 

üm re itat d kujul (viilka u e ern'it t eg , öödaköö id 

j o.) kuid võib järaldad , t algsel oli Kaks paralleelselt 

paigu atud Jikk: paeki ist laudahoonet. 

L ut (:) õisc:siid ami.kus k i 30 m põl~u.l. Vä.o·a pikk i i-

Loon~, kaetud unk avade a roo ttel kel.katu.sega. Võis olla 

e.1.me kaasaegse laud ak ümberehitamist ~L 

ark kah eo ealine, õlemad osad vä kes ed. Esimene osa väike 

vabaplaneeringuga puistu peahoone ees, mis raamib väikest d -

koratiivpõõ ast ga kujundatud esiväljakut. Kasutatud tradit

siooniliste lehtpuude örval kuuske, hobukastanit. Paehoone 

t ga oli algselt vaid äike ellisaed. 'eine pargiosa on regu

la rae pu. d raaga raamitud viljapuuaed üle mõisasüdamikku lä

biva majandustee. e ~~xgiosa ann b maastikusilme suurest 

Kiilastatud viimati 1974.a., pildietatud 1973 ja 
1974.a. 
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E 0 • !!:,;:;;;;;,;:::.;;:~:.;;;.;;~;:...;;;mõ;.;;;",;;;;i.-.s ( L ahh en ta e ) • Rüii 1 imõ i s . 

V~anda k/n, Sõrv· sovhoos ( ihel onna kilelkond). 

Kõik hooned hävinud peale ahe eemalasuva suure aa

k~viboone, mis kaasajal rekonstrueeritud laudaks. Või alg

selt olla ag ka rebi. 

MõisasU.da.mes ühel vund amendiriiSJJlel m.äJ.estu.ski vi 

.Bellingshausenile. Mälestuskivi peab tähistama geograafi 

stinnipaika, kuid ei asu endise peahoon kohal, vaid .mingil 

kõrvalhoonel. Peahoone oli väike, 11mselt ühekordne puit

hoone, mis järeldub vundamendiriism test. 

Park puudub, oli väheste puudega aed, hooned seisid -
maastikue lahtede vchelisel kingul avatutena. Koht metsis

tunud. 

hül's ~ud ~· ildistatuu 1974.a. 
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61. L.UGU mõis (Laago). UUtli õia. 

Leisi ~n, Karj äidin~ovhoos (Karja kihelkond). 

Peahoone keskmise suurusega pikk, algselt liigan~am ta kivi

hoone . Kodanlik 1 perioodil ju kas~ jal remontidaga oonuta 

tud (kinoruumid j • vlilju hi used, suur d kolmepoolega ak

~a, k tusekivikute jm.). On kaetud viilk~tuuega. ~eu1a

pinnad on krohvi tud pri takrohv.i.le lillledä. el , nu:rgad olg-

s 1 t rus t eri tud li t:Ol1L"1' ( s i..~ 'lun d o clC lj e 1) • Akn ... .d alg-

· c.ari1 

ileone või 

sel kl bin,., ja -

ht: ool u 6-ruudu · , riil1mi tutud 

i ruu.mi õrdl misi ,_ vurad. 

saj. II oole k kelt. asutu-

ena, isund hea. 

Kõrvalhooneist alle s aid ait ja mad v d.re lau tadest. 

~i t-kuivs.ti peahooneg· üheealine j, samalaadse vii.mistlusega 

kivist, viilkatuse a hoone. Samoti tueevalt ümber ehitatud. 

Laudad - V&remete järgi võib o austada, et omas väikese 

1 udakompleksi, mis moo uatasid nelinurkae sisehooviga ruudu 

Osc. hooneid õis olla p u.ust. 

Park väike, kuid her ·aaemelise vabakujulise lahenduseg·. 

On peP.lwone ees, kul1 jaä vti.ike ava-'u.d uljak, peahoone 

t~g~ park ~uudub, j~ttes astangul ·suva ehituse avatuks maa 

vikku. Pargi puud rUbmit~toÄ kontraa · elt värvi~ kuju ja 

kõrguse orvestamisega. Kodumaiste vahtrate, kuuskede ja 

saarte kõrv siberi rmlgu, vahtr..- punasel helist vormi, 

hobukaat~~eid. Park lõJeb tii i a nin ülgedelt läheb va

baJ. t iile looduslikuks parkmetsaks (põline männik). Park ra

jatud XIX saj. lõpuveerandil. Seisund rahaldav. 

Külastatud ja Pildiatatud l974.a. 





62. L~ISI m[!_ (Laisberg). Ri gimõis. 

eisi ~ , Karja äidissovhoos (Karja kihelkond). 

-eahoone hävinud. VunJawente ja riismei arvestades o11 

v·l.ke :.:thek:>rdll-.. t...nem >u.i hoon.. La.m.mutatud 1972.a. 

Kõrvclhooneist alles.~ ühekordne, mitte suur kivihoone, 

remontidega moonutatud. Kaetud osalt laaatu, osalt taink

plekk-katusega, kelpkatus. Seinad krohvitud. Päritolu võib 

m·,;.är ata umbmäär as el t X saj and iga. 

oli i~1es e leh puua ga piiratud aed. 

· last tud ja pUd istatu.d 1974. a. 
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helkonn -Loonq/ Kadvel). RUütlimõis: 

Kihelkonna k/ n, " ommu.niot' kolhoos (Kihelkonna kihel 
kond). 

P13 oone sU.Ul'e.m ü.h ko:cdn.e i ihaone kõrge poolkelpkatusega · 

S-kivikat ga. o nc otst-1 lakato • L i, rikka profilee

ringu.g -~arniL:. oone esikti.lj el, .mu· al ee puudub. Otsakel-

I!' a .... 1 ~ "U.d b ~ ::cä~,;;) tas. Dsif'~ s· ad il p e tü:. s e koh väike 

olmnv. kv iil, deKoreeri ;ud egmen liJQ.Q~Gio~ ga. Utno.d suu.red ke.he 

poolega -ruudu.g~, peattk e õrva~ ust ääristaväd kaks ühe-

~oolega c:en • ed seintel r·ealipärase paigutusega, akna 

pu du isel ··idab tem"' ase Jetik. knaa ad kaettld l..~.meda, 

arja kivisillusega. To d anfilaads s sQsteemis. Katust 

ooniv d 3 ass ·1 s t uht· l taLltl d dolomiidiplaa idest 

i u.st 'seloomustavad välja_ e ud ~~akaaltlstatud ehi-

u anud. Hoonet õib lu.g~ja I s • e kl ssi tsistli-

uks ebi u. eks. asu. e;. aks osalt elamun·, os<.:..l m .... ha jäetud 

Kõr~hocneid omas arvukalt, millest · les riismed ja vunda

mendi semed.. vestataV3d on: 

Ait (?) -väike kiv'hoone p e is esiväljaktl kõrval, 

kaetud poolkelpkatuaega S-kivi kattel, välisseinad krahvi

tu • Seisund rahuldav, võib idada pe hoonega üheealiseks. 

Laudad moodustasid sisehoovig~ ruudu. Säilunud ümber

ehitatuna üksikud l~i~td. 

~ jake- vtii·e kivihoone kelpkutusega. Hoone üks 

i tu õenäoliselt XIX saj. 

II poolest. 
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-ark kaheosaline, põhijoontea vabakujunduslik. Põhiosa 

• eclloon ees väikse esi v;;lj a.ku i.imber, ptttld sulgevad ka 

peahoonet-esifassaadi ees tihe rida (algselt) lehtpuid. 

P ki suundub maanteel~ togafasoaadi uunal nurga all 

le tpuuallee. Esiväljakut ümbritsev park äheb vabaltUle 

suureks aiaks, kus v:·lj aarend atud tiikide süsteem. Ka vilja

puuaed on kujundatud vabaplan eringuga pargiks, kuigi hõre

daks pargiks, kus dekoratiivpuud paigutatud gruppidena. 

Tiigi süvendamisest kuhjatud küngas, millel pärnad s ring. 

R'in ringil üks saarem es~1ev tes s ·an artlõvidest, 

ahu ud iihes dolomii'tplokis t . Park ·- ies i metsistunud. 

Puistu koosneb v· d V81t saart st, vaL ratest, ärna.est. 

Mõisa esiväl,j o 

OhC:iS • 

· ärel t~'.his Il a . tuh. e.m. a. asula-

Kiil eta ud vii a i 1974. a . l'ildieta ud 197) . ja 

1974 . • 
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64. LUULUPE mõis /Lulupää/ (Lulupae). tiü limõis. 
~ ·------

Leisi ~n, Kurja äidissovhoos (Karja kihelkond). 

Peahoone hävinud. Alles madal und endiase, milles kelder. 

Oli vaike, ti.lma .t ·· ekordr1e ou.i oone. 

es ü.ks ü.ln erehi tusteg ebamäära-

seKo uu.de·~u segae i us pui u.st ju aek'vist. 

äi e ja ilmetu, kujundama a pui tu. Ainult peahoone 

ees tihedalt va u hoonet on _ärnaderida, mis äärtel lõ e

t tud hobukastanitega. Puistu r'k.tud. 

Kiilastatu'i ja pildiste.tu.d 1974.a • 
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65. LÖMALA õis (Lemmalsnäse) . Linnamõis. 

Sal e ~n, Sõrve sovhoos (AneekUla kihelkond). 

Peahoone hävinud. Alles madal vundamendiase, mill at järel 

dub, et ehitus oli väheldane puithoon . 

õrvaJ.hooneist eäUunud kelder, töõlis e maja j tall. 

Kelder. Suur kahe pika võlvitud ruumiga pooleldi a -

Pealne kiviehitu • Kaa ajal kaetud kõrge laastukatt 1 viil 

katuse ga. 

!löölistem ja (?) .. iket komp tne u.hekordn paekiVi

hoone, kaetud poolkelpkatus ga, rookattaga ( ungastega). 

Hoone v''lis e1.nad krohvi tud, aknad mitte suured kah ooleg 

6-ruu.du.ga. Katust kroonib tabutud dolomii plaatid e 

korstnapits . Uksel raidki 1 ehitusda tu.miga - 1855. Hoon 

eiaund hea. 

Tall suurem rietpal oon , kaetud kõrge ungaa ega roo 

katusega (kelpkatus). Ehituse esiküljel aUgava ta aia te

na keskosas varjualune, mille laetalastikku kannavad pui

dust tabutud pos id t uarhitektuuri ehismotiividega. Hoo

ne seisund - rahuldav. Pärineb nx saj . keskelt. 

Laudad susid pargi koh~ Ule maantee ko p 

na, moodustades kolmelt küljelt hooneatatud ruudu. 

Park väik , kuid stiilne regulaarne park, mille kujundav 

peahoone ees asunud esiväljakule suunduvat eed äärietanud 

puuderead, samuti pargi esio a ja maanteed ääristanud puu-
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deread. Puuliik - tamm. Peahoone taga - aed, väheste põl1s

pu.u.dega. 

e18m~A ~ ~~d 
~!der- [=:J I I recohooV)e. 

+&1\ l 
t-'------1 

0 (\ .P .() ~ 0 0 Q 

0 D & 

0 'Q 0 0 

~ ~ DQ f 0 

==~'=~=o=====~=·=.:=='=•=o==Q~~ 
• 0 

KU.l.aatatwl ja pUdistatu.d 1974. a. 
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66. LÕO mõis /Leo/ (Leo). üütlimõis. 

Salme k/n, Riigi ma .fondi maa ( Ansaktila kihelkond). 

Kõik hooned hävinud. Asendatud kaasaegse linnakuga. 

Peahoone vundamendijäänuetest järeldub, et tegu oli v'ikese 

pui theone ga. 

~ keskmise suurusega abakujundueliku planeeringaga 

11htn lehtpu.upnistu ( aar, vaher). 

ii hooned ku.i ka park maha jäetud, park metsi twnas. 

Küla tatu.d viima i l975.a. 



67. VAN -LÖVE mõis /Vana-Lövi/ (Alt Löwel). Riig:lmõis. 

Valjala ls/n, V.Kingiasepa ni .kolhoos (Valjal.a kihel 
kond). · 

Peahoone hävinud, tema kobal.e ehitatud väike asu.nikutalu, 

.mis osaliselt kasutanud vana hoone vundamente. Peahoone oll, 

arveatades säilunut, väiksem puitehitis. 

Kõrv alhooneiat alles vaid väike paekiviait (?), mis praegu 

laudaks ning lagunemae. Kaetud rookattaga kelpkatuaega. 

õisa kohal ü.le tee kaks Uhekordset puithoonet - Vana

-Lõve ministeeriwmikooli klassiruumid ja õpetaja e el u. 

Väikesed, kuid väga ilmekad XX saj. vahetuse või mõnevõrra 

vanemad laudvooderduseg , viilkatuatega ehituaed (ühel kaas 

ajal eterniit-, teisel tsinkplekk-katus). Hoonetel peaustel 

tuulekojad, mille räästad kujundatud historitsistlikus laa

dis väga ilmeka puidust rää. tapi tsiga. 

Parki i ole, vaid on suur aed, mis ääristatud lehtpuudega. 

Uks väg suur jalakas, heas seisundis. 

Kalaetatud viimati l974.a., pildiatatud 1973. ja 
1974. a. 
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68. UUE-LÖV mõis /Uue-Löv.1/ (Neu-Löw 1). RU.Utelkonnamõis. 

Valj ak/n, V.Kingissepa niJD.kolhooa (Valja~a kihel- · 
kond). 

Suur ühekordne puithoone, m11lee osa seinu laotud k 

pa kivist, eri i siseruumide vaheseintea ja ehitise t gakül

j el. tlhea eheseinas säilunud Uks, mis kae ud ühest pl adist 

tabutud am kaarelise r· 'dkiviga. Hoonet tervikuna iseloomus 

t b suur laius, uhtelisel t m al at ehitust atab v· ga kõr

ge poolkelpkatus rookattega. Hoon t gaküljel väike välja

ehitus ab1ruumideks, laotud p ekiv1et, väljaehi use kav·a 

ulatub põhikorpu · usasse kuni ~3 kõr~seni. Akn d mi e 

uur d, 6-r~uduga,kahepoolsed. 

Hoone t alles iik o s (kuni l/4) ning endistest v 

seintest ehituse keskosa kohandatud 1 udad ja kuurid . Se~

sund väga halb, säilunud osa kasutataks esialgu veel elamu-

na. 

Ehitust võib lugeda rajatuks kahes et pis: vanim osa on 

kivihoone XVIII sajandist, mille rekonstrueerimine oimus 

XIX saj. aJ.gases. 

![rvalhooned võrdl misi hajali ümber mõisaeüdame, alles mõ

ned kaasaJal ümberehitatud kivihooned. 

L ut - suur lõhutud maakivist laotud iilkatus ehi-

tus XX saj. algusest, põllul, mõisaet o,4 km. 

Väike ru.hm paekivihoone d: laut-tall (?) mõisaet o, 5 km 

maantee äärel. Uhel hoonel aäilunud p\lhtalt tahutud kiviplok 

kidest nurged kvaadritena. ooneterühm XIX saj. keskelt ja 

II poolest. 
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Kelder - suur silindervõl viga kaetud pooles ula t14 es 

maapealne ehitus par is. 

Kuivati -mitte suur kivihoone pargi äärel, XIX saj. 

lõpust. 

Park küll t suur, lihtsa vabakujulise Planeeringuga, puistu 

avar. peahoone asub Uhel äärel, tagakttljega avatud maastikku 

Puistu. kohalik at lehtpuudest, kuid rikkalikult kasutatud 

dekoratiiveet kerapaju, millest allee maantee juures asuvate 

kõrvalhooneteni. Kerapaju ~ajuselt ka pargi mad as osas 

ja lähedases maastikua (koPlis). Pargi seisund halb. 

Külaetatud viimati 1974.a., pildiatatud 1973. ja 

1974. a. 





69. LööUE mõis (Köln) . Rüü limõis . 

al j ala lr/n, Vabariiklik Turisminõukogu ( Valjala ki
helkond). 

~eaboone. 

suurem ühekordne kõrge kivihoone, mille kõrge keldrikor 

rus maapeal poolkorruaena. oone kaetud kõrge poolkelpkatu

sega. Algne korpus liigenda.mata, kuid hiljem (1864 . a. ) ehi

tuse esikülje keskteljal rajatud väljaehitus, mis kahekordne, 

moodustades esifassaadil ·õulise vertikaali. gne ehitus 

om b raidkivist profileeritud karniisid, is puuduvad o sa

fassaadi kelbakolmnurkadel; seal r··ästas laotud raidkiviplok 

kidest. Aknad pea ruudukujulised, väikese ruudustikuga. Esi

kaljele raj~tud juurdeehi ust dateerib raidkivi aas aarvuga 

1864, ehitus on historitsistliku käsitlusega: omab kõrge 

kolmnurkviilu pseudo-ooti eh·sfriisiga, kasutatud rikkalikul 

pu.htclt tabu-tud dolomiidiplokke. lJcnad kõrged, kõrge kaarega 

avaea. Kolmnurkviiius r~idkivi vapiga, mille töötlus kõrge

tasemeline, eriti akantuslehed. oone ühel otsafassaadil oli 

äike rõdu. uumijaotus põhikorrusel anfila dne . Keldrikorru 

võlvitud, osalt ristvõlvlagedega. 

Hoone õhikorpust võib lugeda XVIII saj . lõpuveerandi 

barokkhooneks, h~lise juurdeehitus XIX saj. III veerand. 

Seisund hea, kuid 1974 . a. seisis peale kooli likvideerimist 

tiihj an . 

rv hooneid alles väga v''he, needki kas varemeina või ümber ----
ehi tatul t. 

Laud plokk - allee vähesed riismed, millest järeldub, et 

ehit~s moodustas väikese sisehooviga ruudu. 
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Viinaköök - välke kivihoone, lagunemas. Hoone ees asus 

tiik. 

Aednikumaja ( ? ) kaasajal kasutamisel elamuna, see tõ tu 

rekonstrueerimisega moonutatud, asub pargis. Samas tiks uus 

ehitus, mille vundamendis vanem raidkiviplokk tähtedega 
11BB 11 • 

~ segastiilis peahoone esiküljel valdavalt regp.laarse 

iseloomuga. ~siväljakule av·neb keskteljal tabutud kivitul

P dega peavärav, tee moodustab suure ringi hoone ees. S lle 

ühel kttl··el kõrgendik, millel asunud mingi pargipaviljon. 

y:·ravo.t ääristavt.d kaks nulgu, ringvälj ut ilmestavad ruu

dus paigutatud 4 pärna. Väljaku küljed vabakujuli.ee lehtpuu

äcrioega, väljaarvat~d teekülg, kus puud reas (pärn, vaher) . 

Regulaarseid ele ente leidub ka pargi peahoone taguses osas 

kahe pika pärna-allee näol, mis lõpevad pärnadest puuderingi 

des. Alles ük , teL~e fragmentidena. Selle pargiosa puistu 

muus es· s üsna tihe, vabskujuline. Park pärineb XIX saj . II 

poole keskelt. Seisund he~. 

Külastatud ja _ildista tud 1974.a. 
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70. LtlMAND mõis /LUmmad~ ( Lü.mmada). Riigimõis. 

Lü..manda k/n, Lümanda rahvamaja ja Lfimcmda sovhoos 

(Kihelkonna kihelkond). 

Reahoone on keskmise suurusega ühekor ne puithoone, kaetud 

kõrge kelpkatusega, kaasajal eternii ku tega. Hoo e on 

lihtne, rae ·li ärasel .QaJ.guta ud. altendega liig ndam.ata 

Pi.istvoodrl.ga vooderdatud ehitus, mille ühte otsa kodanlikul 

perioodil ehi~atud kõrge kahekorane puidust saalihoone. Al

gul k tuseka e oli ilmsel Pl.lliroog, ses ka prae~ses 

eternii~katuses säilinu~ unkaav~. f~ võrdlemisi suured 

kal epooleea, 6-rut.: dugu, t:.ä.ristatll. lihtsate prof'ileeri ud 

üL:.relaudadega. Ruu. id algselt anfilaad ed. 

Elli tus, v~a ama Lu hil.:..sematele remontidel e, omab om

aktse, mt...ssiivsete ro ortoi.oonidegu mõisamaja ilme, päri-

nedes tõen:·oli el" veel XL naj. u.lgusest. Seisund väg hea. 

Kõrvalhooneid alles üksikud. Huvi ak.kuvad on: 
~--~-~----- -

!eld~ pargis sissesõidutee 'ääres. Keldri paekivist 

laotud esikülg liitub pargi sissesõiduteed äär1stava pae-

ja maakivist mü.üriga. Kelder pikk, võlvitud silindervõlviga, 

ehitatud )ooles kõrguses maapealsena, kcetud mätaskattega. 

Eeldri teine pool ul· tub m iereini par ~ taga. 

·eierei on ühekordne väike, arhailiste proportsioonide 

kivihooLe, mida hiljem rekoLs rueeritud. Omab kõrge kelP· 

k atuse, mio vNis algselt ollu k etu ~ pillirooga (katuses~ 

mis kaasajal kaetud laaatuga, unkaavad). Tugevad laetalcd 



- 2 -

ulatuvad seinte krohvitud pindadest välja. Ehitust ~õib 

lugeda XVIII saj. lõpupoole hooneks. Seisund rahuldav.· 

Laut- säilunud osa: pikk kivihoone, kaetud eterniit--
katte ga. nu.rgad sutlX test tahu ud kivi~ lokkidest • 

.Park väike, erilise kujunduseta va. akujuline puis u. Pea

hoone esifassaadi ees vahetult hoone vundamendi ääres vahtra 

rida, kaks või ast puud äär1stavad peatreppi. ali seve.d 

puistus p ·rn, vaher, saar. Parki ümbritseb madal kivimüür. 

xcgi seisund h u. 

Külas at~- viima i 1975.a. ildi~tatud 1973. j& 1974 
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