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29. KÄBLA /Keble( mõis (Kebbelhof). ~üütlimõis. 

Ridala k/n, Ridala kli.lanõukogu TSN TK (Ridala kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne kellerdatud puithoone, millel 

madal soklikorrus (osaline) ning lakatoad hoone otstel. Hoonet 

katab sein test kõrgem viiikatus (katteks et erni it). Räästad on 

üleulatuvad. Seinad on vooderdatud laiade rõhtlaudadega, kus

juures esifassaadis on säilunud aknalaudada joonel kulgev vahe

karniiisilaud. lJurgad on kaetud kitsaste vertikaalsete katte

laud ad et:,a. Hoone aknad on keskmis e suurusega, kuid kõrged, 6-

ruudulised, omavad kitsaid profileeritud piirdelaudu. Viiludes 

ääris-cavad lakatubade aknaid väikesed ümmargused lakaaknakesed. 

Aknad paiknevad esifassaadis korrapäraselt, tagaküljel korra

päratumalt, kahekaupa. Beifassaadi keskteljel on väike suletud 

veranda, mille k:.ilj ed klaasi tud suurte akendega, milles väike

sed ruudukujulised klaasid. Verandat katab lame viiikatus üle

ulatuvate räästastega. Jikend.e all on seinad vooderda-Lud püstlau 

dadega. Katusel on sümmeetriliselt 3 korstnapiipu, millest kesk

mine on massi i vne vahevöö ja karnii siga mantelkorsten . 

Seega on hoone tuumikus vanem, ilmselt veel XVIII saj. ehi

tus, mis rekonstrueeritud XIX saj. lõpuveerandil. Hoonet k a su

tatakse külanõuko guna ja sidekontorina ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad hajali, neid ei ole suurel hulgal. Olu

lisemad on: 

Laut on suur krohvitud paekivihoone, kaasajal täies ulatuses 

rekonstrueeri tud. Algne hoone oli viilka tu sega ehitus, millel 

uksed kaetud lamedate kaarte ga. Aknad aga on suur ed, nelinurk

sed. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 



I 

- 2 -

föölistemaja-tall (?) on krohvitud paekivihoone, millel ühel 

otsal lühike tiibhoone. Ehitust katab rookattaga viilkatus, 

millel ület:tlatuvad räästad. Aknad on keskmise suurusega ruud ud, 

8-ruudulised. Ehi tu s võib pärineda .il X saj. II poole keskelt. 

Lau t on keskmise suurusega kr oh vi tud pae- ja maakivi sein te ga 

ehitus, mis kaetud rookattega ja üleulatuvate räästastega katu

sega. Selle üks ots on kelp-, teine viilkatusena. Aknad on kesk

mi s e suurusega, lame d ad ja paiguta tud ühtlaste vahed ega, kuid 

otse räästa alla. Hoone võib pärineda põhiosas XIX saj. II poo

le keskelt või III veerandist. 

Küün (?) on väike krohvi tud maakiviehi tu s, mis kaetud rookattega 

kelpkatusega. Sellel lauast lihtne tuulekastilaadne räästakar

niis. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on väike ja paikneb peahoone ees, hoone taga on puudereaga 

temast eraldatud suur aed. Pargi planeering on vabakujuline. 

Hoone ette jääb võrdlemisi suur esiväljak vaba piirjoonega, kuhu 

suundub ettesõidutee küljelt. Liigid on rühmitatud: kuusk-kask, 

vaher-kask. On ka saart ja jalakat. Aiaküljel on läätspuud ja 

sirelit hekkidena ja rühmadena. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 



Käpla ~mõis ... 

Peahoone esikülg. 


