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25. KULLAMAA pastoraat (Goldenbeck). Kiriku.mõis. 

Kullamaa k/n, Kullamaa haigla ( Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne osalt kellerdatud 

puithoone, millel on tube lakakorrusel hoone otstel. Hoonet 

katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks roog. Külgfassaa

dides ja poelviilu kelbrucolmnurga all on räästastel lihtne 

eenduv laudkarniis. Sokli t eraldab lai veelaud. Seinad on kae

tud rõhtlaudvoodriga. Hoone aknad on keskmise suurusega ja 6-

ruudulised, omavad katteks kitsa karniisi. On ka luukidega ak

naid. Akende vahed on korrapärased. Peauks asub hoone vasak

poolses otsafassaadis, kus tema ees on otsaseinast mõnevõrra 

kitsam eeskoda. Selles on vähesed, muudetud raamidega aknad. 

Eeskoda katab laastukattega ja üleulatuvate räästasteg9- kelp

katus. Ukse ees laskub kitsas ja kõrge, alt kaarj alt laienev 

kivitrepp madala, sirge äärisega. Hoone katusel on algseid, 

sümmeetriliselt asetatud korstnaid (3). Ruumid on põhiosas 

anfilaad s ed. 

Hoone on kirjanduse andmeil püstitatud 1845-~?.aastatel, 

tema lahenduses on tunnetatav klassitsistlik käsitlus. Hoonet 

kasutatakse haiglana ja on heas seisundis. 

Kõrvalhooned asuvad ühises rühmas peahoonega, neid ei ole palju 

Ait on väike tahutud palkidest puhta nurgaga ehitus, mis kaetud 

seintest kõrgema kelpkatusega. Sellel ülanurkades unkaavad, kat 

teks on roog, räästad on üleulatuvad. Hoone esifassaad on kogu 

ulatuses taandatud ulualuseks, kusjuures räästast kannavad liht 
sad ümarad puitsambad, millel lihtsad ehhiin ja abakus. See 

klassitsistlikus stiilis ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tööliste elamu (leerimaja ?) on väike ühekordne puithoone, mis 

kaetud rookattega poolkelpkatuseba. Sellel ülal suured unkaavad, 
räästad on üleulatuvad. Seinad on vooderdatud püstlaudadega. 
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EhituB võib pärineda peahoonega samast ajast või vähe hilise

mast, s.o. XIX saj. III veerandist. 

Park on väike, kuid väheste puude kasutamise tõttu avara, vaba

kujulise planeeringuga. Peahoone ette jäab piklik, teedest lii

gendamata väli, kus teed suunduvad peahoone otstele väljaku 

külgedel. Hoone otstel ka puuderübmi. Rohkem on puid grupiti 

kõrvalhoonete ümbruses. Vahtra ja jalaka kõrval on heledat 

saart, tumedat kuuske, eksootidest lehist,. torkavat kuuske ja 

nulgu. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 1976. a., pildi statud 1968. a. 



Ku.llamaa pastoraat. 
Esikülg. 


