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46. MATSALU mõis (Matzal). Rüütlimõis. 

TUQdi ~n, Matsalu kolhoos (Lihula kihelkond). 

Peahoone on üsna suur ja liigendatud kivihoone, mille keskosa 

suur ühekordne ehitus kahekordse keskosaga ning on kellerdatud. 

Hoonele on kitsaste vaheehitustega liidetud samal pikiteljal 

kaks tiibhoonet. 

Keskkorpus on kõrge sokliga ehitus, mis kaetud murdsari

kaga poolkelpkatusega, katteks hiline vmrmikivi. Omab laiu, 

profileeritud ja eenduvaid räästa- ja viilukarniise, millest 

esimene on poolkelpade all krepitud. Teise korruse pealeehi

tus hoone keskosas on 3 aknavahe laiune, tema korrustevaheli

sel joonel kulgeb lai lame vahevöö. Pealeehituse viilkatus on 

põhikorpuse katusele risti, harjad on übekõrgused. Viilukar

niis kordab räästakarniisi vorme, viilualune karniis on kit

sam. Viiluväljad on dekoreeritud ovaalse aknaga. Pealeehituse 

nurgad on laiade, rusteeritud nurgaliseenidega. 

Aknad on kõreed, 6-ruudulised, mõnel neist on säilunud 

lamedad krohviäärised. Ka on mõnel neist säilunud renessanss

motiividega sepistatud suured nurgarauad. Teise korrase aknad 

on põhikorruse akendest vähe madalamad, samuti 6-ruudulised. 

Aknad paiknevad võrdsete vahedega. 

Hoone esifassaadi keskteljal paikneb peauks kahepoolega 

topeltuksena. Mõlemad uksepaarid kordavad üksteist. Uksepool 

on jaotatud kaheks pinnaks, mis eraldatud laia vab.ekarniisiga. 

Viimane on kaunistatud meanderile lähedase motiiviga. Alumi

sel ukseväljal eendub kannelleeritud tahvel, mis toetub pro

iileeritud baasile. Ülemine väli an kõrgem, profileeritu~ 

kitsaste liistudega eraldatud tahvliga, mille nurkades väike

sed rosetid. Need on ühendatud kitsaste, profileeritud vöö

dega. Välja keskel on ovaalne rosett. Uksepooli eraldab kit

sas, profileeritud vahesammas väikese kapiteeliga. Ukse kohal 
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on pro~ileeritud laia karniisiga eraldatud valgmik. Selle kes

kel on trapetaikujuline ruut laternale, mille ülaääres on kit

sas a.Zuurne vöö ümarkaartest. Kahel pool laternaava on iseloo

mulik peente raamiliistudega valgmikuraamistik. Uks on piira

tud lameda krohviäärisega, millel ülal lukukivi. Hoone taga

tassaadia on keskteljal saali avanev uks-aken. Selle ees on 

paiknenud ilmselt mingi hilisem veranda. või terrass, millelt 

laskub kitsas trepp parki. Peaukse kohal on kitsas rõdu, mida 

kannavad kaks metallist valatud historitsistlikku massiivset 

konsooli. Need on kujundatud akantuslehega rikkalikult kaetud 

voluutidena, mis toetuvad naise maskiga konsoolidele. Rõdu rin

natis on samuti valatud metallist, historitsistlikus stiilis. 

Tiibehitused on peahoonega üheaegsed ja -stiilsed, na~ 

ka neid ühendavad korpused. Nende kujundus kordab põhikarpust 

(rusteeritud nurgaliseenid, akende kuju, uksed, räästa ja pool

viilude karniisid, poolkelpkatus jne.). Kuna põhikorpus omab 

keldrile kõrge sokli, tiibhooned on aga soklita, siis nad paik

nevad madalamal, neid peakarpusega ühend av vahehoone on veelgi 
kesk 

madalama katuseharjaga. Tiibhoone/teljel on uks, mille kohal 

katuses madal kolmnurkviil. Selle räästas omab katuse räästaga 

samas vormis eenduva karniisi, viilualune karniis on ki tsam.. 

Viiluväljas on väike ovaalne aken. 

Uks on sama kujundusega kui põhikorpuse peaukski. Ühel 

neist on säilunud valgmiku all algne karniis, mis kujundatud 

hammaslõikele toetuva munavööga. Ustel ja akendel puuduvad 

krohviäärised. 

Hoone esi~assaadis eenduvad keskne korpus ja tiibhooned, 

hoone tag~assaadis ainult peakorpus. Hoones on 4 mantelkors

tent, milleks 2 asuvad põhikorpuses, 1 igas tiighoones ja 1 

i gas vaheehituses. Nende massiivsed korstnapiibud on profileeri 

tud otsakarniisidega, nad paiknevad katustel süm.meetriliselt. 
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Ruumid hoones on anfilaadsed. Tiibhoones on mantelkorstna üm

bex 4 tuba, vaheehituses 2 tuba, põhikorpuse alakorrusel suur 

saal, vestibüül ja 8 tuba. 

Hoone eriosad on hästi valituu, t~sak~alustatud proport

sioonidega tervikut moodustavad ehitused. Ta võib pärineda 

XVIII saj. lõpust või järgnenud sajandivahetusest ja ta on 

kujundatud varaklassitsistlikus stiilis, olles selle perioodi 

huvitavaks näidiseks. Hoone on osaliselt kasutusel korterite

na, osa ruume on seest varisenud, tervikuna on ehi tu s eba

rahuldav as olukorras. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad paiknevad pargi ltõrval suure 

korrapärase rühmana või pargi küljel väikese rühmana. Nad on 

teataval määral peahoonega ansamblilisas seoses: hoonetest 

osa peegeldub ühises esiväljakut asendavas tiigis. Olulisemad: 

Ait on väga suur ja hästi valitud proportsioonidega maa- ja 

paekivist krohvitud ehitus, käe esifassaadi ulualuse all ki

vide põsed ulatuvad krohvipinnale. Hoonet katab seintest palju 

kõrgem murdpoolkelpkatus, katteks vormikivi. Omab katuse mux

rujoonel kitsa vahekarniisi, viiludes ja räästaste all aga 

laia ja eenduva, profileeri tud karniisi. Katuse s on rida väi

keseid kolmnurksaid lakaaknakesi. Hoone esifassaad on pea kogu 

laiusalt taandatud ulualuseks, mille ees on räästatala k~dmas 

8 kaunilt valitud proportsioonidega ümarsammast (doskaana or

deri s amb ad), mille tüved paisu ta tud. Sammaste ab akused ula

tuvad üle peatala, baasid on madala sokliga. Esifassaadi sei

napind tiibadel kahel pool ulual.ust on kujundatud kahe pilast

riga. Nende vahel on väike, kitsas nelinurkne aken. Peolviilu

des on jälgi kinnimüüritud ovaalseteat viiluakendest. 

Aid al e on vasakule otsal. e ehi ta tud lõhutud maakividest 

kuivati, mis kordab peaehitust (sama kõrgusega ja vormidega 
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katu.s jt. detailid). Seinad on krohvimata, ukseavad on lamedate 

kaartega sillustega. Ehituse rajamisaasta on dateeritud raidki

viga: 1903. Ait on stiilne klassi tsistlik ehi tu s, ilmselt XIX 

saj. II veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega kahekordne krohvitud paekivi

hoone, millel kitsas, astmelise profiiliga eenduv räästakarniis 

kõrge kelpkatuse all. Katusekatteks on pilliroog. Hoonel on eba

korrapäraselt asetatud erisuurustea väikeseid aknaid, mõned 
, neist väga väikesed ja ruudukujulised. Omab kaks võimsat mantel-

karatent kõrgelt üle katuse ulatuvate korstnapiipadega. Hoone 

on varisemas, ta võib pärineda veel XIX saj. algusest. 

Ollfköök (?) on väike ühekordne, algselt ilmselt krohvitud hoo

ne, mis VÕis olla kaetud kelpkatusega. Omab laiu, eendatud ja 

astmelise profiiliga räästakarniise. Hoone otsafassaad on lii

gendatud 4 laia pilastriga, kus keskmiste vahel on lai, kõrge 

kaarega uks, äärmis te vahel suured, nelinurkaed aknaavad tuge

vate prusslengidega. Hoone võib pärineda XIX saj. II veeran

dist. Temast on säilunud müürid. 

Sepikoda on väike hoone, mille seinad on laotud lõhutud maakivi-

dest, nurgad puhtalt tabutud paekiviplokkidest hambuvalt, sei

nad on krohvimata. Paekivist on ka akende ja uste kaarsillused 

ja profileeritud lai räästa- ja viilukarniis, esimene neist on 

viilu all krepitud. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, 

katteks vormikivi. Avad on kaetud lameda kaarega, aknad on väi

kesed ja 8-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

~oölistemaja on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, alg

selt krohvitud. Katus on sisse langenud. Hoone omas ühtlaste 

vab ed ega pa.igu ta tud ki tsaid ja kõrgeid aknaid. Ehi tu s võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 
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~on väga pikk lõhutud maakividest krohvimata ehitus, mil

lel nurgad laotud tahu tud paekivist hambuvate plokkid ena. Ka

tus on hävinud. Hoone seintea on paekiviga ääristatud ning 

kaetud lamedate kaartega. Esifassaadis on ulual.use-laadne taan

datud pind. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandiat. 

~ on pikk krohvimata maakivihoone, mis kaetud kõrge kelpka

tusega (katteks eternii t), räästad on üleulatuvad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on väga suur ristkülikukujuline hooneteplokk, kus asus 
-
kaks pikka paral.leelhoonet (alles üks) ning neid ühendavad 

vru1emüürid suletud sisehoovi ümber. Säilunud ehitus on prits

krohviga kaetud paekivist, kõrge viilkatus omab eterniitkatte 

ja ki tea eenduva ja astmelise profiiliga räästakarniisi. Hoone 

uksed on kaetud lameda kaarega, aknad aga kõrge kaarega, ena

mik on segeaCJ.taknad. Ehitus võib pärineda peahoonega samast 

perioodist. 

~ on pikk kivihoone, ehitatud maakivist, esifassaad krohvi-
-

tud. Hoonet katab hiline viilka tu s, katteks katusekivi ja 

räästad üleulatuva.<i. Algne ka tu s oli aga pool viiluga ja k1 tsa, 

profileeritud räästakarniisiga. Hoone esifassaadi pinda liigen

davad 8 pilastrit, keskmiste vahel on suur, kõrge kaarega uks, 

teiste vahel ruudukujulised, keSkmise suurusega aknad, 4-ruudu

lised. Hoone otsafassaadis on viilus lameda kaarega lakauks, 

mida äär1stavad ümaraknad. Ehitust võib lugeda klassitsistlikus 

stiilis XIX saj. II veerandi hooneks. 

Tall tema taga paralleelhoonena (on varemeis) on krohvimata, -
maakivist segus paekiviga laotud müüridega hoone, mis oli kae

tud poolkelpkatusega. Osa uksi on kõrge kaarega, samuti aknad, 

kuid enamik neist on hiljem rekonstrueeritud. Poolviilus on 

suur lakaQks, mis ääristatud ümarakendega. Ehitus võib pärineda 
XIX saj. keskelt. 



f 

- 6 -

Aednikumaja on väike ühekordne paekivihoone, mis varemeis. Sei

nad olid krohvi tud, katus ilmselt poolkelbaga. Aknad asuvad 

harvalt, Uhtlaate vahedega, on väikesed ja kitsad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. I veerandist. 

Kasvuhoone on pikk krohvitud paekiviehitus, millel keskosa oli 

klaasitud küljega, otstel on aga väikesed ruumid. Viimaseid kat 

tev katus omas kitsa eenduva räästakarniisi. Avad on kaetud la-

medate kaartega, aknad seejuurei on väga kõrged. Ehitus on 

varemeis, ta võis pärineda XIX saj. keskelt. 

Meeila on hävinud, lammutati 196o.a. lõpus. Ehitus oli väike, 

ruudukujulise põhiplaaniga puithoone, kaetud kõrge kelpkatuse

ga, millel üleulatuvad laiad räästad, katusekatteks oli laast. 

Hoone seinad olid vooderdatud laiade rõhtlaudadega.. Nurgad olid 

astmelise sisselõikega, kus asusid ülestikku mesilaste sisselen 

nuavad. Hoonease viis küljelt uks, kus asus küllalt suur tee

nindus- ja vaatlusruum, mesila tarud paiknesid seinte ääres 

üksteise kohal 3 taru, kokku 18 taru. Sisselõigete kohal hoone 

nurkadel kandsid katuseräästast igal nurgal üks sale puitsammas 

doskaana orderi sambale lähedase kujundusega. Ehitus võis päri

neda XIX saj. II poole keskelt või sajandi lõpuveerandist. 

Park on suur ja mi tmeosaline, hõlmates 9 ha. Peahoone ees on - . 

vaba planeeringaga park, kus küljelt sissesõidutee, mis tõuseb 

kald teena peahoone ette. Kald tee all peaukse kohal on silinder

võlviga kaetud kelder, avatud parki. Esiväljakut asendab suur 

tiik, mis peahoone poolel korrapärase kujuga täisnu.rkse kalda

joonega, merepoolsel küljel omab aga kolm sopistust, nende va

hel on tiigist ammutatud pinnasest kõrgendikud. Tiigi keskel 

on ovaalne saar, mis asub mõisaiüdamiku keskteljel, oli ühen

datud kaldaga silla abil. Peahoone ees rühlniti puid, mis eral

davad tiigi. Sellele avaneb perspektiivvaade hoone rõdult. Va-
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bades tihedatas rühmades on puid ka tiigi ümber, avatud on aga 

laialt tiigi küljel paikneva aida esifassaad, mis peegeldub 

vees. Peahoone taga on ristkülikukujuline regulaarne park, 

mille põhiosa planeering on peahoonega samaealine. Parki pii

rab külgedelt paekivimüür, selle taga kanal ja sissesõidutee 

vasakul, paremal triiphoone ja aednikumaja. Vahetult peahoone 

taga on kahel pool treppi 2 võimast harilikku pööki (punalehine 

vorm). Park on keskteljal poolitatud teega, mis ääristatud pü

gatavatest pärna.dest, allee on paremal äärel, pargi tagaosas 

on ristuv allee. On ka alleedevahelisas ruumis elupuudest bos

kettide jäänuseid. Pargi tagaosal on elupuudest suur poolkaar, 

mida läbib keskne allee. Pargi tagakülg on aga lahendatud suu

re vilj apuuaiana, kus paiknea regulaarne teedevõrk. Aia taga 

väike tamme ja saarega looduslik parkmets. Liikidast domineeri

vad saar, pärn, tamm. On peale pöökide ka lehiseid. 
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Pargi seisund on ebarahudav, tal puudub funktsioon. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1964. ja 1977.a. 
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Matsal.u. mõis. 
Peahoone esikülg. 

MatsaJ.u. mõis. 
Ait. 

Matsalu. mõis. 
Mesila. 


