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39. LIIVI mõis (Parmel). üütlimõis. 

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

Peahoone on hävinud. Hoone aseme läheduses on pargis säilinud 

harukordne hilisgooti stiilis või renessqnsslik, ilmselt XVI 

saj andi st pärineva siseportaali kaareosa raidkivi. Sellel on 

keskel kolme tammelehe ja kahe vapi kujutis. Säilinud on ka 

portaali piiranud gootipärane raiddekooriga ram.dlistus. 

Peahoone oli keskmise suurusega ühekordne kiviehitus, mis 

omas seintest kuni 2 korda kõrgema poolkelpkatuse. Hoone aknad 

olid rühmitatud korrapäraselt kahekaupa, nad olid keskmise 

suurusega ja 6-ruudulised. Hoone keskosas kõrgus suur mantel

korsten. 

Ehitus võis pärineda XVIII saj. II poolest, kuigi tema 

tuumikus võis leiduda ka keskaegseid elemente • 

Valitsejamaja on keskmise suurusega segaehitus, millest osa 

krohvitud paekiviseintega, osa rõhtlaudvoodriga puitseintega. 

Ehitusest on osa lammutatud. Hoonet katab seintes kuni 2 korda 

kõrgem kelpkatus, katteks laast, räästad on kitsalt üleulatu

vad. Kiviosas on mõned teravkaarelised ukseavad. Puitosas on 

suured uksed ja kitsad, kõrged, 6-ruudulised a.lrnad. Avad on 

piiratud laiade profileeri tud ja liistudega piirdelaudadega, 

millel nurgad on laiendatud. Seega on hoone puitosa historit

sistlikus stiilis, ilmselt XIX saj. II poole keskelt, kiviosas 

võivad aga olla säilmed väga vanast ehitusest. 

Ait on pikk, krohvi tud paekivihoone, mis kaetud hilisema katuse 

kivikattega poolkelpkatusega. Sellel kitsas, astmelise profiili 

ga räästakarniis. Osa hoonet on kaetud kõrge kaarsillusega. 

Uksed on raami tud eenduvate ääristega, mis laotud suurtest, 

pae st puhtalt tabutud hambuvatest kvaadri test. Ehi tu s võib alg

selt pärineda XIX saj. III veerandist, omades klassitsistlikke 

d etaile. 



11' 'l"~"öölistemaj a on ühekordne väike krohvi tud maa- ja paeki vihoone , 

mis kaetud katusekivikat te ga poolkelpkatusega. Sellel on laiad, 

astmelise profiiliga räästa- ja poelviilu kelbakolmnurga karnii

sid. Peolviilu külgedel on kitsad lihtsad puitkarniisid. Hoonel 

on vähesed väil~esed ja 6-ruudulised aknad, pool viilus on laka

luuk tugevate prusslen5idega. Hoone keskel on massiivne mantel

korsten, mille kõrge piip katusel omab simsi, vahevöö ja otsa

karniisi. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või LVIII saj. 

lõpust. 

Laut on vaga pikk krohvimata maakivihoone, millel nurgad ja aken 

de vahed laotud laiade krohvitud paekivitulpadega, mis meenuta-

vad laiu liseene. Algne kõrge kelpkatus ei ole säilunud, alles 

on selle all kulgenud lai ehisvöö koonusekujuliselt laotud kon

soolidega. Aknad on asetatud suurtesse segmentpetikutesse, mil

les kits ad ja kõrged aknad. Segmentpetiku te alaserva joonel kul-

e,eb profileeritud lai telliskivikarniis, mida krepivad paekivist 

liseenid. Hoone keskosas on samalaadne väike väljaehi tu s, kus 

aknad on nelinurksed, kitsad, asetatud liseenide vahele. Hoonet, 

mida kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud, võib lugeda histo

ritsistlikus stiilis ehituseks, kus kasutatud klassitsistlikke 

motiive. fa võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait on paekivist suur krohvi tud hoone, millel hiline kõrge viil

katus püstlauast viilud ega. Alles on algsed laiad ja eenduvad, 

astmelise profiiliga räästakarniisid külgfassaadides. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Meieräi on säilunud tihe suurema paekiviehituse osana. Hoone on 

väike krohvitud ehitus, millel murdviiikatuse all lakatoad. Tei

ne korrus on puidust ja võib pärineda kodanlikust perioodist. 

Algsed on ilmselt profileeritud ja laialt eenduvad räastakarnii

sid hoone külbedel. Algsed on ka mõned keskmise suurusega ja 
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6-ruudulised aknad. Ehitus võis al6sel kujul pärineda XIx saj. 

Park on suur ning kaheosaline. Esimese poole moodustab avar 

esiväljak, kus äärtel puuderühmi, peahoone ees aga oli rida 

tammi, neist säilunud mõned. Esiväljakule sissesõit toimub kül

jelt. Väljaku äärtel paiknevad hooned on kaetud samuti tugeva 

halj astu sega, põhiliselt vabas planeeringus. Pargi teise osa 

moodustab peahoone taga asv~ud regulaarne park, mis ümbritse-

tud kolmel küljel alleedega. Omab ka peahoonelt lähtuvat ja 

parki pikuti läbivat alleed, samuti sellega ristuvat alleed. 

Vahetult peahoone taga on asunud välj alc, mis pargi täiend ami-

sel rekonstrueeriti vabakujunduslikes rlihmades: kask-kuusk, 

lehis-tamm. P argis on tuumikus ka korrapärase kald aj conega 

tiigid, millest ammutatud pinnas moodustab kõrgendiku. Puulii

kidest valitsevad pärn, vaher. saar; hulgaliselt on tamme. 

Kontrastiks on kaske ja kuuske. Eks ootidest lehiseid. Et park 

asub avamaastikus, siis on tu tiheda istutusviisiga, alleede 

vahelised pinnad on puudega, kasutatud on ka dekoratiivpõõsaid 

puude jalarnil. Pargi seisun6. on ebarahuldav, esineb võsastumisi 

park on funktsioonita. 

Külastatud viimati 1973. a., pildista"'cud 197o. a. 



Liivi .mõis. Valitsejamaja. 

Lii vi mõis. -
Säilunud detail peaboonest. 


