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24. KUIE mõis (1 .. uijöggi). l?oolmõis. 

Risti k/n, "Jõud" kolhoos ( Kullamaa kihelkond) 

~eahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, mis 

kaetud kelpkatusega (katteks eterniit). Omab eenduva ja laia 

profileeri ·Gud räästakarniisi. Hoone aknad on võrdlemisi suu

red, 6-ruudulised. Esifassaad il on nad rühmitatud 3 kaupa 

kahel pool keskteljel paiknevat peaust, äärmised aknad on ük

sikud ja eraldatud suurema vahega. Tagaf'assaadil on kolmeakna

ne rühm vaid keskteljel (saal), teistel on võrdsed aknavahed. 

Sokkel on eraldatud kitsa sim siga. Hoone peauks on kitsa valg

mikuga klassitsistlik kahepoolega uks, mille tahvlid jaotatud 

laia vahekarniisiga kaheks. Karniisil on ümarkaarelise friisi

motiiviga vöö. Karniisi toetavad ja temalt tõuseb uksepoole 

külgedel pilastrid. Väljad ise on liigendatud nelinurkadeks 

profileeritud liistudega. Ülemiste väljade keskel on rosetid. 

Uksel on kraatervaasi motiiviga lukusilt ning barokse kujundu

sega sepistatud ukselink. 

Peaukse ees oli väike puidust eeskoda, mis aga asendatud 

kaasaegse lihtsa lahtise eeskojaga. Ruumid hoones on anfilaad

sed • 

Seega võib peahoonet lugeda varaklassitsistlikuks ehitu

seks (eelkõige uks), mis ilmselt pärineb XIX saj. algusest. 

Ta on kasutusel suveti ühiselamuna, enamuse ajast aga tühi. 

On seejuures rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid oli väikesel arvul, neist säilunud varemeina 

üksikud. Olulisemad on: 

Lau t (?) on pikk paeki vihoone, millel olid mõned ruudukujuli

sed aknaavad. Säilunud vaid osa müüridest, kuid pärineda võis 
hoone XIX saj and i st. 



Aednikumaja on väike, ruudukujulise põhiplaaniga kahekordne 

ehitus krohvitud paekivimüüridega. Omab kelpkatuse, millel 

astmelise profiiliga räästakarniis . Katusekatteks on tõrvapapp. 

Aknad on väikesed ja kitsad, omavad tugevaid prusslenge. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

l?ark on väike ning avara vabakujulise planeeringuga. Nii pea

hoone ette kui taha jäävad avarad piklikud väljakud, kus puud 

on külgedel tiheda raamina, ulatudes peahooneni ehituse otstel. 

Lehtpuude (jalakas, vaher, saar) hulgas on rühmiti kontrastiks 

kuuski. Puid on istutatud rühmiti ka mõisasüdamega piirneva 

maantee äärtele, s.h. papleid. l?argi seisund on halb, korras 

on vaid esiväljaku piirkond. 

Külastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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Kui e mõis. Tagakülg. 

Kui e mõis. Aiamaj a. 


