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4. EHMJA mõis (Echmes). Räütlimõis. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud on müürid ja osa katust. Hoone 

on suur kahekorruseline Paekiviehitus, mis kellerdatud. Ehi

tust kattis kõrge laastukattega Poolkel.Pkatus, millel on 

lai eenduv ja sügavalt Profileeri tud viilu- ja räästakarniis, 

selle aJ.anargad on murtud. Põhikorruseks on esimene, kus ak

nad on kitsad ja kõrged, teise korruse ja samuti hoone otstel 

.Paiknevate lakatubade aknad Poolviiludes on väikesed ja ruu

dukujulised. Viiluaknaid äär1stavad väikesed ilmaraknad laka

Pealse valgustamiseks. Esi- ja tagafassaadis esineb akende 

teatavat rühmitamist: keskteljal on kolme aknaga rühm, äär

miaed aknad on eraldatud laiema vahega. PõhikorPuse vasakPool 

sel otsafassaadil on keskteljal kergelt eenduv akendeta kit

sas ehitusosa läbi kahe korruse. 

Hoone vasakul tiival liitub esifassaadi suates tugeva 

tagasiastega,tagafassaadi suhtes aga eenduv lühike tiibhoone, 

millel one samuti kaks korrust ning lakatoad hoone otstel. 

Ehitus on vaid mõnevõrra madalam .Põhikor.Pusest, olles temaga 

samal Pikiteljel. Madalamad on ka tema alwnise korruse ak

nad, esineb ka Petikaknaid. Katus ja karniisid kordavad .Põhi

hoone vorme. 

Hoone esifassaadis on keskteljal asuva Peaukse ees .Paik

nenud avar Puidust Palkon viilkatuse all, mis on hävinud. 

Hoones on ru.umid an:filaadses süsteemis. Korstnad on .Paiguta

tud sümmeetriliselt, .PeakorPusel kaks, tiibhoonel üks. Nad 

on massiivsed, liidetud lõõridega korstnad, üks seejuures 

mantelkorsten. Korstna.Piibud on massiivsed ja kaunite vahe

vööaega ning P.rofileeringuga karniisidega. 
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Hoonet võib lugeda klaseitsistlikus stiilis ehituseks, 

mis võib Pärineda XIX saj. I Poole algusest või keskelt. 

Kõrvalhooneid ei ole Palju, nad Paiknevad hajutatul t a11urel 

alal. Säilunuist on olulisemad: 

Töölismaja (?) on väike ühekordne, kr oh vi tud Paekivihoone, 

mis kaetud laastukattega ja üleulatuvate räästastega PoolkelP 

katusega. Hoonet on hiljem muudetud ja ta on varisemas. Algne 

ehitus võib Pärineda Peahoonega samast ajast. 

Viinavabrik on suur hoone, millel Pool ehitusest ühe-, Pool 

kahekorruseline. Müürid on lõhutud maakividest ja krohvikatte 

ta, avad ja nurgad laotud Paekiviga. Ehitust katab lame viil

katus (katteks eterniit), millel laialt üleulatuvad räästad. 

Omab suuri ja lameda kaarega kaet11d aknaid ja samalaadsaid uk 

ai, kõik Piiratu.d laiade krohviääristega. Masinasaali aken 

ulatub läbi kahe korruse. Hoone võib Pärineda viimasalt sa-

j andiTahetusal t või XX saj. algusest. 

Rehi on suur, krohvitud Paekiviehitus, millel keskosas välja

ehitus. Viimase viilkatus säilunud. See on kaetud laastuga, 

räästad kitsad ja üleulatuvad. Uksed on kaetud lameda kaarega 

ning ukse kohal on ehituadaatwn: 1876 ning tekst 11Mart Karani 11 

Park on keskmise suurusega ning vabaPlaneeringuga. Peahoone 

ees on vaba Piirjoonega avar esiväljak, hoone tagaküljel aed. 

PargiPuud rUhmitatud heatasemeliselt, lehtPuude hulgas kont

rastike kasiltatud kuuski, on ka lehiseid. Valdavaks lehtPnu

liigiks on vaher, saar, tamm. Puude j alamil esineb dekoratiiv

Põõsaste riihmi, mis liigendavad ka esiväljakut • .Pargi seisund 

on rahuldav, kuid tal. Puudub funktsioon. 

Kiilastatud viimati 1977.a., Pildiatatud 1968.a. 
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Ehmj a mõis. 
Peahoone esikülg. 

Ehmja .mõis. 
Peahoone otsvaade. 


