45. MASSU mõis (Massau). Rüütlimõis.
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Hanila k/n, Karuse kolhoos ( Hanila kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone madala
soklikorrusega. Ehitust katab lame plekk-kattega kelpkatus,
millel lai ja tugeYalt eenduv profileeritud räästakarniis.
Hoone esifassaad on liigendatud kitsaste külgrisaliitidega,
mis eendatud väga tagasihoidlikult. Külgrisaliite kroonivad
kolmnurkviilud, mis ümbritsetud räästakarniiside vorme kordava laia karniisiga. Viiluvälj as on suur aegmentaken, mis toetub viilualusele karniisile. Aknaraamistik on kiirtekujuline.
Fassaadi keskel eendub tugevalt lai aammasportikus, mis samuti
kaetud kolmnurkviiluga, analoogilistes vormides viilukar.niiside ja segmelltalmaga. Siin on vaid kiirtekujuline raamistik
(j aotatu.d hiljem kolmeks). Viilu kannavad 8 paari ti asetatud

doskaana orderi sammast, seinapinnal on 2 poolsammast. Portikuse sammaste plintosed toetuvad tanutud paekiviplaatidast
madalala terrassile, mille külgedel t laskuvad mõneastmelisad
trepid. Portikuse äärtelt teiste sammaste vahel on õhuke laudsein laia ja laeni ulatuva avaga, millel kõrge kaar. Algselt
olid avad kaetud klaasidega. Külgrisaliitide laiuseks on 2
aknavahet, portiku.se laiuseks peauks, 2 kitsast Yestibüüliakent ja äärtel kahepoolega aknad.
Analoogiliselt on liigendatud ka hoone tagafaasaad, s.o.
siin on külgriaaliidid ning esifassaadi portikuse laiusele
vastav kergelt eendatud keskrisaliit, kõik kaetud kolmnurkviiludega. Vaid keskrisaliidi segmendikujuline viiluaken on
hiljem müüritud kitsaks nelinurkseks ja 6-ruuduliseks aknaks.
Keskrisaliidi ees on tema laiune lahtine võrdlemisi kõrge terrass, millel sepistatud historitsistliku käsitlusega metallrinnatis. Terrassi äärtalt laskuvad parki 2 treppi.
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Hoone aknad on kitsad kuid kõrged, 8-ruudulised, risaliitide vahele paigutatud korrapäraste vahemikega. Esifassaadis on
iga akna all kas .madal sekliaken või petikaken, tagafassaadi s
on sokliaknaid vaid osade akende all. Peaust ja tagafassaadi
keskteljal asuvat ust ääristavatel väga kitsastel akendel oli
algselt väikeste ruu tud ega ja diagonaalse te raamid ega ruudustik,
kusjuures ülemine ruut oli liigendatud rombikujulise raamiga
(viimane säilunud). Tagafassaadi külgrisaliitide aknad olid
algselt laiad 3-poolega ning all kuni soklini pikendatud aknad,
piiratud krohviääristega. Akende ruudustik oli algselt samuti
kujundatud diagonaalraamistik uga rombideks. Akna ülaosa oli
raamistikuga kujundatud segmendikujuliseks kiirtekujulise raamistikuga. Tänaseks on säilunud suur 3-poolega ja 12 ruudllga
(

aken.
Hoone parempoolsel otsafassaadil on kitsas väljaehitus
hilisema päri tolllga. See on kaetud ühepoolse kaldega lameda kartusega, millel kitsas, profileeritud räästakarniis. Sokkel on
põhihoonega samal kõrgusel, selle kohal on kitsas vahevöö •
.Aknad

on madalamad, 6-rlludlllised.
Hoone peauks on kõrge, võrdlemisi kitsas ja kahe poolega.

Ukse kohal on Yalgmik, mille algne raamistik ei ole säilunud.
Uksepooli jaotab süvarihvaga vahesammas. Uksepool on jaotatlld
kaheks. Ulemine tahvel on liigendatlld kahe veerandsambaga, mis
on kannelleeritud samba tüvedega. Sambad toetllvad ühisele pjedestaalile, mille pind liigendatud ristkülikukujulise petikuga.
Samad toetavad ülal profileeritud laia karniisi, mis dekoreeritlld hammaslõikega. Uksepoole alumise tahvli liigendatud pinnal
on kraatervaasi kujutis. Tahvlite vahel on lai paelvöö. Hoone
katusele on sümmeetriliselt paigutatud 3 madalat, kuid massiiveet korstnapiipu, millel kitsas simss, vahevöö ja otsakarniis.
Siseruumid on hoones anfilaadsed. Saal asub ehituse keskel.
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Seega võib peahoonet lugeda hästi tasakaalustatud vertikaal
sete ja horisontaalsete pindade suhetega hinnaliaeks küpseks
klassitsistlikus stiilis ehituseks XIX saj. I poole keskelt,
kuid hiljem vaid minimaalselt täiendatud (terrassi rinnatis,
juurdeehitus otsafassaadil). Hoonet kasutatakse rahvamajana
ning ta on rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooneid on võrdlemisi arvukalt, neist säilunud kuni pooled. Nad on parki piirava .maantee äärtel, peahoonega sidumata,
kuid kompaktsetea rühmades. Olulisemad on:
Meierai on suur ühekordne krohvitud paekivihoone, mille keskosa on kahekordne. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, millel
murdsarikas, katusekatteks on plekk. Viilu- ja räästakarniis
on lai ja profileeritud, karniis on poelviilu all krepitud.
Esifassaadis kahekordse keskosa seina pinnal on räästakar.niis
jätkatud lameda korrustevahelise vööna. Samalaadne vaheTöö on
peolviilu all krepitud karniiside jätkuks. Esifassaadis on
keskosas tugevalt taane1atud seinapind kahekordse osa laiuselt
ning siin kannavad eendu vat räästast 4 massii vset eosleaana orderi sammast. Nad toetavad laia kolmnurkviilu., mis omas algselt krohvi tud viiluvälj a segmen taknaga. Niiü.d on vaid säilunud
püstlaudvoodriga kaetud avadeta viiluväli. Sammastel on baaside
all kõrged ja massiivsed pjedestaalid laia, profileeritud karniisiga. Viimased on hiljuti rikutud ette ehitatud madala rambiga. Hoone esifassaadi seinapinda liigendas algselt veel ki taas vahevöö seina poolel kõrgusel, mis pole säilunud. Muudetud
on ka enamik akendest ja ustest. Algse kuju on säilitanud vaid
pool vi ilu lakauks, see on kõrge kaare ga ki taas ava. Tõenäoliselt oli meiereina algselt kasutusel vaid väike osa hoonest.
Ehitus on seega klassitsistlikus stiilis, pärinedes ilmselt
peahoonega samast ehitusperioodist.

- 4 Töölismaja on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud kitsalt
üleula.tu'Tate räästastega ja tõrvapappkattega viilkatusega, otsviilud püstlaudadest. Hoone esifassaadi nurkadel on säilunud
fragmente nurgapilastri test. Aknad on keskmise suurusega ja
kitsad, kaetud väga lameda kaarega, raamistikud kaasajal muudetud. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist.
Tõllakuur (?) on keSkmise suurusega krohvima.ta maakivist ehitus,
mille nurgad laotud puhtalt tahutud paekivikvaadrites t hambuvalt. Ka avade küljed on laotud puhtalt tahutud paekiviplokkidest. Hoonet katab kitsalt üleulatuvate räästastega ja laastukatte ga lame viilkatus, mille all kitsas, astmelise profiiliga
paekarniis. Hoone otsafassaadi s on katus tugevalt eendatud
ulualuseks, kus räästast kannavad 4 (säilunud 3) massiivset
doskaana orderi sammast. Need on krohvi tud paeki vist, samQ.a tüvi on paisutatud. Kolmnurkviii on kaetud püstlaudadega. Avad
ulualuse taga on kaetud lamedate kaartega. Keskel on suur uks,
mis ääristatud suurte akendega. Ehitust VÕib lugeda klassitsistlikuks, ta võib pärineda XIX saj. keskelt.
Ait(?) põllul on üldjoontes samades vormides ehitus, kuid ta
maakiviseinad on krohvitud, kivide põsed ulatuvad krohvipinnale.
Algne katus on hävinud, asendatud lameda viilkatusega, mis ei
ulatu otsafassaadis sammasteni; katusekatteks vormikivi, säilunud on fragmentidena lai, profileeritud ja eendatud paekivist
räästakarniis. Otsafassaadis eendatud katust kandnud sambad an
asetatud paari ti ( säilunud neljast kolm), kuid nad on saledamad' paisu tuseta sambatüvega. Ehitus võib pärineda

nx

saj.

keskelt või III veerandist, alles kujundusalt samuti klassitsistlik.
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(?) oli suurem paekivist ehitus, millest säilunud madal

vare. Huvipakkuv on tema keskosas paiknenud juurdeehi tus.
See on paekivist laotud tonnvõlviga ruum, kus võlvide kannad
toetuYad vundamendile. <Ehitus Võib pärineda llX saj. I poolest.
Ait-kuivati on suur, krohvimata maakivist hoone, mille nurgad
on laotud puhtalt tabutud paekiviplokkidest hambuvate kvaadritena. Avad on piiratud samuti puhtalt tabutud paekiviplokkidega
Hoone katus on hävinud. Ta on asendatud uue, lameda viilkatusega (katteks eternii t), millel üleulatuvad räästad ja püstlaudvoodriga otsviilud. Säilunud on lai, profileeritud paest
räästakarniis. Hoone parem tiib on kahekordne, ta on esifassaadi seinapinnast kergelt eend atud. Tema viilkatus on asetatud
risti põhihoone pikiteljega. Katus omab kaasajal näotu pealeehi
tuse. Alles on algne profileeritud paekivist räästa- ja viilukarniis. Vi iluväljas on suur, krohvi tud põhj aga ja äärise ga seg
mentpetik, milles väike nelinurkne aknake. Tiibehituse korruste
vahel on põhihoone räästakarniisi kõrgusel lai, lihtsalt profileeritud vahevöö. Ka tiibehituse nurgad on laotud puhtalt tanutud paeplokkid est hambuvate nurgakvaadri tena. Avad on kaetud
lamedate kaartega, osa aknaid aga ka kõrgete kaartega. Aknad
on seejuures suured, paiknevad põhiliselt ühtlaste vahedega,
on 10-ruudulised. On olnud ka suuri kaaravadega uksi, mis kinni
müüritud. Tiibehituse ees on madal, maakivist müüriga ramp.
Hoonet võib lugeda klassitsistlikus laadis ehituseks, ta võib
pärineda

nx

saj. III veerandist.

Viinavabrik on suur ühekordne paekivihoone, millel osaliselt
väljaehitatud lakakorrus pealeehitusega hoone keskteljel, katuseakendega temast kahel pool nihg lakatubadega hoone otstel.
Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus murdsarikaga, katteks on laast. Räästa- ja poolviilukarniisid on eenduvad ja ast
melise profiiliga, räästakarniis on poolviilu all krepitud ja
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jätkatud vahevöö ga. Pealeehi tu s on mõlemis fassaadi s 3 aknavahe laiune, kaetud viilkatusega, mille hari ühtib põhihoone
katuseharjaga. Viil on ümbritsetud põhihoone räästakarniisidega analoogilise vormiga karniisiga. Viiluväljas on kolmnurkne
Yiiluaken. Kolmnurkaed väikesed aknad valgustavad ka lakapealset kahel pool kaht poelviilu akent. Viimased on keskmise suurusega ja ruudukujulised, ümbritsetud valgendatud äärisega.
Pphikorruse aknad on võrdlemisi suured, asetsevad võrdsete
vahedega, puuduvaid, eriti otsafassaadis, asendavad petiku.d.
Algsed raamid omasid 16 ruutu. Osa aknaid on hiljem rekonstrueeritud kitsaiks, kõrgeiks, 6-ruudulisteks akendeks, mis
kaetud lameda kaarega. Katuseaknad omavad puidust välj C:~.ehi tuse
ja väikese viilkatuse.
Hoone pea.u.ks on kahepoolega lai uks, mille pool te pind on
jaotatud kaheks laia, profileeri tud vahekarniisiga, .mille nurkades on plokid. Ukse tahvleid äär1stavad pilastritele lähedased vööd, mis toetavad vahekarniisi ja profileeritud karniisi
ukse ülaservas. Ulemistes, suuremates tahvlites on väike ü.maraken rambikujulise raamistikuga. Erandlikud on 4 raidkivi hoone akende silluste kohal: esimesel neist on hoone ehitusdaatum
1839.a. Kõikidel neljal kivil on naivistlikud stseenid viinapõletamise st. Need väga huvi tavad kivid eemaldati Etnograafiamuuseumi töötajate poolt ja paigutati peahoonesse, nende säilu
misest andmed puuduvad. Hoone varises 197o.aastate keskel.
Viinaait (?) samas on varemeis. Hoone oli keSkmise suurusega,
kuid kahekordne massii vne krohvi tud maa,- ja paekivist hoone,
mida kattis kitsa räästa- ja viilukarniisiga poolkelpkatus.
Aida teisele korrusele viib kõrge ramp, mille paekivimüüridesse laotud avar ja kõrge, tonnvõlvidega läbikäik vabrikuhoovi.
Ehitus võis olla viinavabrikust vanem.
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Laudad moodustasid võrdlemisi suure nelinurkse hooneteploki
suletud sisehooviga, mis ehitatud paekivist, krohvitud müüridega. Ehi tused on varemeis või lõikudena rekonstrueeri tud viil
katustega majandushooneiks. Hooneterühm võib pärineda XIX saj.
II veera.ndist.
Park on keSkmise suurusega, teostatud väga heatasemelisas vabakujunduslikus stiilis. Märkimisväärne on püüd peahoonet
maastikust ja abihooneist isoleerida: puud on istu ta tud väga
tiheda seaduga, tüved kaetud dekoratiivpõõsaste ga, pargi äärtel on kivi aed. Pargis peahoone ees esiväljak puudub, hoone
sammasportikusele on suunatud pargi nurkadest kiirtena sissesõidu teed, mis hoone ees moodustavad kaare. Hoone taga on
väike vaba piirjoonega väljak, kust avaneb "a.knake" maastikku.
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Puud on rühmitatud üldiselt suurte üheliigiliste rühmadena,
mis asetatud kontrastselt: lehis-vaher, jalakas-vaher, kastan-vaher, kuusk-lehis. Leidub ka looduslikku saart, pärna,
kaske ja mändi. Märkimisväärselt palju on lehiserü.bmi .. · Alustaimestiku moodustavad kuslapuud, sirelid, enelad (viimased
hekkidena). Pargi seisund on hea, esineb vähest võsastumist.

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1964. ja 197o.a. _
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