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15. KESKKÜLA mõis (Keskkü ll). Rüütlim õis.
Martna k/n, Kasari kolhoos ( Lihula kihelko nd).
Peahoon est on säilunud kuni 1/3. Hoone oli üle keskmis e suuruse ühekord ne puithoo ne, seejuur es kellerda tud. Säilunud osa
on kaetud poolkel pkatuse ga, katteks laast ja tõrvapap p.

~ääs

tad on laialt üleulatu vad, kaetud alt laudade ga. Seintel on
kohati säilunud lai rõhtlaud vooder.
Hoone aknad on keskmis e suuruseg a, 6-ruudu lised. Akendel
on osalise lt säilunud barokse lõikega nurgara uad. Samuti on
säilunud rida barokse kujundu sega tahvlite ga siseuks i. ~ool
viilus on väiksem ruuduku juline aken 12 ruua.uga ja profile eritud piirdela udadega .
Hoone siseruum id on anfilaad sed, ta omas kaks mantelkorsten t, millest alles üks.
Ehitust võib lugeda XVIII saj. IV veerand i päritolu ga
varakla ssi tsistlik uks või ülemine kuperio odi tunnuste ga hooneks .
Ta on kasutus el elamuna , osalise lt maha jäetud ja halvas seisundis.
Kõrvalh ooneid ei ole säilunud palju, kuigi neid algselt oli
arvukal t. Hooned paiknes id ümber pargi, peahoon ega

seostamat~

rühmade s. Olulisem ad on:
Tall on keskmis e sULlruse ga krohvi tud kivihoo ne, mis kaasaja l
täies ulatuse s ümber ehitatud viiikatu sega hooneks . Võis pärineda XIX saj.
Vali tsej ama.j a on sulJ.r ühekord ne pui thoone, millel tube lakakor rusel hoone ots tel. Ehi tu st katab kõrge viilka tu s (katteks eter
niit) , millel kitsad, lihtsad laudkar niisid. Otsviil on kaetud
püstlaud adega. Hoone seinad on kaasaja l kaetud silikaa ttellistest voodrig a, muudetu d on ka akende kuju. Hoone esikülj el on
parempo olse tiiva keskosa s kahekor dne puidust väljaeh itus, mil-
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le alakorrus esikuks, ülakorrus palkoniks . Ehi tu st katab viilka tu s kitsalt üleulatuv ats räästaste ga. Aknad on kaasajal moonutatud. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpu veerand i st .
Laut on pikk, krohvitud paekiviho one, mis kaasajal täies ulatuses ümber ehitatud kahekords eks tootmisho oneks. Algne ehitus
võib pärineda XIX saj.
Küün samas on keskmise suurusega ristnurga ga ümarpalkh oone,
mis kaetud seintest 2 korda kõrgema viilkatuse ga, katteks roog,
räästad laialt üleulatuv ad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II
poolest .
.Ait-kuiv ati on väike, liigendatu d kivihoone , millest osa krohvimata paekivist seintega, kaetud viilkatus tega. )loone on kaasajal täies ulatuses rekonstru eeritud, algne võis pärineda XIX
saj. II poole keskelt.
Ait (?) on väike krohvimat a kivihoone lõhutud maakivide st, avade küljed ja nurgad tahutud paekivist , seotud müüriga hambuvate
plokkiden a. Hoonet katab laialt üleulatuv ats räästaste ga viilkatus, katteks roog. Viil on kaetud püstlauda dega, viilu all on
lai veelaud, vi ilu räästad on aga kaetud tormilaua ga. Hoone
võib pärineda XIX saj. lõpust.
Park on väike, paikneb tiheda puistuna peahoone ja selle taga
asuva väikese aia ümber, isaleerid es hoone ümbritsev ast avamaastikust. Park paikneb väikesel paekõviku st kõrgendik ul, domineerides maastiku s. Peahoone ees on ringtee, väljak tee sisekülje l
puudub, see on liigendatu d vab alt asetatud puud ega. Vab altuj ulised on ka tihedad puuderühm ad aia ümber. Pargi läänekülg on
kujundatu d terrasside na pinnase säilitami seks, tugimüürid lõhutud maakivide st. Pargi all asub paekiviss e süvistatud allik-kaev
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Domineeri vad vaher, saar, j al ak as.
Pargi seisund on halb, ta on funktsiooni ta ja metsistuv.

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1967. ja 1977.a.
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Keskküla mõis. Peahoone.

