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51. NIIBI mõis (Niby). Rüütlimõis. 

Linnamäe - ~n, Linnamäe kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis kaetud 

viilkatusega. Sellel lihtsad laudkarniisid, mis viilu all kre

pitud. Katusekatteks on eterniit. Seinad on vooderdatud laiade 

rõhtlaudadega, nurkadel on kitsad vertikaalsed kattelauad. 

Külgfassaadide seinapindu liigendavad palkseinte ristnurkade 

kattelauad liseenidena. Hoone aknad on võrdlemisi suured, 8-ruu 

dulised ja ääristatud laiade, profileeri tud piirdelaudadega, 

kaetud profileeritud karniisidega, mis toetatud äärtel konsoo

lid ele. Aknad paiknevad ebaühtlaselt. Esifassaadi keskel paik

nea väike palkon, mis oli kaetud viilkatusega, nüüd lammutatud. 

Ruumid on hoones anfilaadsed. Ehitus lrõib pärineda XIX saj. II 

veerandist, ta on klassitsistlike elementidega hoone. Kasutuse 

elamuna ja eb arahu.ld avas seisund is. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, on peahoonega sidumata, paiknedes 

valdavalt tee äärtel. Olulisemad on: 

~ on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, kaetud kõr

ge kelpkatusega, katteks roog, räästad laialt üleulatuvad. 

Omab tiibadel võrdlemisi kõrge kaarega suuri uksi, mis ääris

tatud väikeste, lamedate kaartega kaetud akendega. Keskel 

tõllakuuriuks - suur, harilik nelinurk. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

Ait-kuivati on pikk aga madal krohvitud paekivihoone, kaetud 
-

kõrge rookattaga kelpkatusega, räästad on üleulatuvad. Omab 

väikeseid, erisuurusega aknaid, hoone otsal asuval eluruumil 

(?) on kitsad, 6-ruudulised aknad. Kuivati korsten on kõrge 

ja sale, neljatahuline. Hoone võib pärineda XIX saj: keskelt. 
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Lau t mocxlustas mõnest hoonest koosneva väikese ehi tusterühma, 

mis olid ehitatud paekivist ja krohvitud. Hooned on varisenud, 

fragmentidena kasutatud uute, väikeste majandushoonete tarbeks. 

~ on kaheosaline. Peahoone ees on väike esiväljak vabalt 
.-

paigutatud haljastusega, kus domineerivad saared. Kontrastiks 

on vahtraid ja rühmiti lehiseid. Hoone taga on suur viljapuu

aed, mis piiratud lehtpuuridadega, valitsevalt saar. Vahetult 

hoone seinte ääres on rühmiti mõlemis fassaadis dekoratiiv-

põõsaid (sirel, ebajasmiin jt.), eriti rikkalikult on neid 

hoone tagaküljel üleminekul viljapuuaeda. Park on metsistunud 

ning tugevalt kannatanud tormis. 

Külastatud ja pildiatatud 1969.a. 



; 

• 

Niibi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Niibi mõis. Kuivati. 

• 
.::::a 
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52. NIINJA /Niinjamõise/ mõis (Niens). Rüü.tlimõis. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Mar·tna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega paekiviehitus, mis algselt oli 

ühekordne, kuid kaasajal ehitatud kahekord seks. Teine korrus 

on puidust, tal on veel lakatuba ka katuse all. Algne ehitus 

omab keSkmise suurusega kitsaid aknaid, mille ruudustik muude

tud. Peauks on keskteljelt viidud vase.male. Aknad paiknevad 

võrdsete vahedega. Ehitus võib pärineda nx saj. keskelt või 

III veerandi st. Ta on kasutusel korteritena ja rahuld avas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid on väikese mõisa kohta suurel arvul. Nad pailme

vad reeglipärases rühmas koos peahoonega suure, nelinurkse 

väljaku külgedel. Olulisemad on: 

Töölistema.ia on väike ühekordne rõhtpaJ.khoone ümarpalkidest 

ja puhta nurgaga. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega 

ja rookattaga viilkatus, otsviilu.d kaetud rõh tsa laudistusega. 

Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda 

viimasel t saj andi vahetusel t. 

Moonakate laut samas on väike, lõhutud maakividest krohvimata 

hoone, mis omab lameda viilkatuse, katteks vormikivi. Räästad 

on ü.leulatuvad, viilud vooderdatud püstlaudadega. Aknad on 

väikesed, lamedad. Hoone võib pärineda XX saj. I veerandist. 

1öölistemaja-ait (?) on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kae

tud laastu- ja vormikivikattega viilkatusega. Räästad on üle

ulatuvad. Hoonel on kitsaid, 6-ruudulisi aknaid. Ehitus võib 

pärineda nx saj. II poolest. 

Kuivati (?) on väike, lõhutud maakividest krohvimata hoone, 

mis kaetud lameda viilkatusega, katteks vormikivi. Räästad on 

laialt üleulatuvad, sarikakannad on kujundatud. Viilud kaetud 

püstlaudadega. Hoonel on otsal kahe saleda puittulba vahel 
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kõrgele asetatud kell. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruuduga. 

Ehitus võib pärineda XX saj. I veerandist. 

Töölistemaja on keskmise suurusega ühekordne krohvi tud paekivi

hoone, mis algselt on omanud poolkelpkatust, kodanlikul perioo

dil tõenäoliselt asendatud vormikivikattega ja üleulatuvate 

räästastega viilkatusega. Väikesed aknad on kitsad, 6-ruudulised 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest, ilmselt peahoonega sa

mast ajast. 

Laut-küün on erakordselt pikk krobvitud maa- ja paekivihoone, 

kus krohvipinnale ulatub kivide põski. Müüride peal on katuse

räästa all mõni kord rõhtpalke. Ehitust katab kõrge viilkatus, 

osalt vormikivi-, osalt uue eterniitkattega, räästad on üleula

tuvad. Laudal on harvalt asetatud lamedad ja võrdlemisi suured. 

aknaa. Eh~ tus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Kaks suurt paralleelselt asetatud maakivilauta on ehitatud 

kodanlikulajal (1928. ja 1932.a.) ning ei kuulu käsitlemisele. 

Rehi s~esõidutee ääres on pikk paekivihoone krohvimata müüride

ga, mille seinad poolest kõrgusest kuni räästani on püstlaud

voodriga puitseinad. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel kat

teks roog, räästad on üleulatuvad. Hoone küljel on madal ja kit

sas juurdeehitus paekivisaintega ja rookattaga viilkatusega. 

Ehitus, mis varisemas, võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Park puudub, on avar eeshoov peahoone ees ja üksikud puud pea

hoone taga aias. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 



Niinj a mõis. 
Peahoone esikülg. 



53. NOAROOTSI pastoraat (Nukkö). Kirikumõis. 

Furksi ~n, V.I.Lenini nim. kolhoos (Noarootsi kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekorruseline puitehitus, millel lakatube 

hoone otstel. Ehitust katab seintest palju kõrgem viilkatus 

(eterniitkattega),millel võrdlemisi laialt üleulatuvad räästad. 

Viilud on kaetud püstlaudvoodriga, samuti ka osa seintest. Põhi 

osa seintest on aga kaetud laiade rõhtlaudadega. Hoone on rist

palkehitus, mistõttu seinapinnast väljaulatuvad konstruktsiooni 

on kaetud vertikaalsete kattelaudadega. Madal sokkel on eralda

tud veelauaga. Hoone aknad on võrdlemisi väikesed, 6-ru.udulised 

ning profileeritud piirdelaudadega, mille nurkadel puitplokid. 

Aknad paiknevad ebaühtlaselt. Hoone katusele ulatub 2 korstna

piipu, millest vasakpoolne kuulub massiivsele mantelahjule. 

Katusele ulatub selle kõrge piip, millel vahevoö, simss ja kit

sas astmeline otsakarniis. Esifassaadi keskteljal on peaukse 

ees avar kinnine pui tpalkon, mille väikesed aknad omavad dia

gonaalraamistiku. Falkon on kaetud lameda Ub.epoolse kaldega 

katuse ga. 

Hoone võib pärineda XVIII saj. lõpust, muudetud on tema 

algset katusekuju, lisat~d ilmselt XIX saj. II poolel palkon. 

Hoonet kasutatakse korteri tena, ta on eba.rahuld avas seisundis. 

Kõevalhooneid kirjeldamisväärselt ei ole. 

~ on väike~ omab peahoone ja maaatee vahel ebakorrapärase 

väljaku, hoone taga aga suure, puudega osaliselt ääristatud aia. 

On väheselt vabalt paigutatud puid, põhiliselt saared, mõned 

kuused ja vahtrad. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a. 



• 
Noarootsi pastoraat. 
Esikülg. 



54. HÖiv1M1.""üLA mõis (Nömmküll). Rüütlimõis, kuid kõrvalmõisana 

kuulus Riguldi mõisa juurde. 

Linnamäe k/n, V.I.Lenini nim. kolhoos (Noarootsi kihelkond 

Peahoo~ on võrdlemisi pikk ühekordne paekivihoone, millel 

kergelt lainjast reljeefist tingituna pa:remal tiival madal 

sokkel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus (katteks 

eterniit), millel külgfassaadides ja peolviilu kelbakolmnurga 

all kitsad, lihtsad puitkarniisid. 

Hoone algsed aknad on mo onu ta tud ilmselt juba kod anlikul 

perioodil: nad on väga suured kolme poolega, kohati isegi 

4-poolega. Algsed on katusele ulatuvad väikesed väljaehi "Lus

tega katuseaknad. Need on kitsad, 4-ruudulised ja profileeri

tud piirdelaudadega ümbritsetud aknakesed. Väljaehitused on 

rõhtlaudvoodriga, kaetud kitsaste, ühepoolse kaldega katustega 

Esifassaadil on neid kaks, paigutatud sümmeetriliselt, taga

fassaauis keskteljel üks. Hoone poolviiludes on 2 suurt seg

mentakent kiirtekujuliste raamidega, nende vahel hilisem uks. 

Hoone peauks esifs.ssaadis on viidud paremale tiivale. Korstnad 

paiknevad hoones ebakorrapäraselt, on hilisemad. uumid on an

filaadses süsteemis, on olemas keskkoridor. 

Ehitust võib lugeda klassi tsistlikus stiilis lihtsal-:::s, 

kuid hästi valitud proportsioonidega hooneks, ta V..; ib pärineda 

.. Il: saj. I poole keskelt. hoonet on kasu ta tud rahvamaj ana, ta 

on heas seisundis. 

õrvalhooneid on keskmisel arvul, osa neist on peahoonega seo

tud lihtsas ansamblis. Olulisemad on: 

Ait on VäGa väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, katteks S-kivi, räästad kitsalt üle

ulatuvad. IIoonel on väljapeetud pro'portsioonid, väike os a on 
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temast lammuta tud. 1a on ilmselt ühe ealine peahoonee,e. 

Tall on võrdlemisi pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

kaasaegse kõrge viilka tusega (katteks eternii t). lgne katus 

oli poolkelpkatus. Hoone almad on asetatud harval t, ühtlaste 

vahedega ja nad on lamedad, väikesed ning 6-ruudulised. Hoone 

keskosas on küllalt lai ulualune, mille räästast kannavad äär

tel paarissambad, üks neist liidetud seinaga. Sambad on dos

kaana orderi ümarsambad, seejuures on ncid väga tüsedad ning 

paisutusega sambatüvega. Seega võib algset hoonet lugeda klas

sitsistlikus stiilis ehituseks, ilmselt XIX saj. keskelt või 

II veerandi st. 

Laut on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

sein test kõrgema p oolkelpka tu sega, katteks katusekivi. Omab 

kitsa laudräästa.karniisi. Laiu uksi ääristavad väga väikesed, 

lamedad almad, 3-l'Uudulised. Osa hoonest varisenudci Ta võib 

pärineda XIX saj. II veerandist. 

Ait on keskmise suurusega, kuid hästi proportsioneeritud klas

sitsistlikus stiilis ehitus. Hoone on kaetud katusekivikattega 

poolkelpkatusega, millel poolviiludes säilunud kitsas, profi

leeritud krohvitud karniis, külgfassaadides on aga kitsas liht

ne laud räästakarniis. Hoone nur gad on kujundatud kitsaste nur

galiseenidega, avad aga piiratud laiade, lamedate krohviääris

tega. Seejuures algsed uksed ja väike, pea ruudukujuline pool

viiluaken om;::,vad tugevaid prusslen ge. Hoone esifassaadi keskel 

on lai ulualune, mis ääristaiud talliae analoogilise vormiga 

paarissrunmastega. Kahel pool ulualust on ü ks väike ja kitsas 

uks, mis vooderdatud kalasabamustris laudistuse ga (ük s ukseava 

hävinud). Ühes pool viilus on kaks vä ikest ümmargust l akaaken t. 

Bhi~us võib olla peahoone ga samaealine. 
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1' ark on keskmise suurusega, kuid pea puud eta haljas ala. Pea

hoone ette jääb suur ja avar väljak, kus vaid paar põlispuud 

vahetult peahoone ees, mõned vabad puuderühmad ka peahoone 

otstel. Enamik puid on rühmi ti kõrvalhoonete taga, moodustades 

fooni. Suurema.d puudesalud on park...rnetsa- või puisniidulaadsete 

saludena mõisa südame lähistel sissesõiduteede äärtel, omal 

kohal on ka seljandikul kasvav lookadastik . Teedel leidub ka 

alleed e fragmente. Pargis mi ~l.illed , madala te müür id ega piiratud 

alad. Põhilised puuliigid on vaher, saar, piiridel ka kuuski. 

1' argi seisund on ral1uld av. 

Külastatud ja pildietatud 1969.a . 



Nõmmktlla mõis. 
Peahoone otsvaade. 

Nõmmküla mõis. Tall. 



55. NÕV mõis (Newe). Rüütlimõis. 

Nõva k/n, Nõva 8-kl. kool (Risti kihelkond). 

Peahoone on pikk ühekordne puithoone, mis kaetud väga lameda 

kelpkatusega, katteks eterniit. Räästad on laialt üleulatuvad, 

alt kaetud tuulekasti ga. Hoone seinad on vood erd atud rõhtlau

dadega, mis algselt ulatus kuni aknalaudade joonel kulgenud 

vahekarniisini. Sellest madalamal oli püstlaudvooder. Seina

pinnale ulatuvad ristnurkade otsad on kaetud vertikaallaudis

tusega, nad meenutavad ebakorrapäraselt asetatud li seene . Ak

nad on kaasaegsed ja väga suured , Algsed aknad olid sSJiluti 

võrdlemisi suured, 6-ruudulised ja piiratud laiade profileeri

tud piirdelaudadega. Oli ka suuri kolmepoolega aknaid . Aknad 

paiknevad ebaühtlaselt . Peaukse ees asus varem väike puitpal

kon lameda viilkatusega, millel väikeste ruutudega aknad esi

küljel . Tänapäeval esifassaadis algseid uksi ei ole säilunud . 

.hoone võib pärineda .KIX saj. lõpust, ta on ümber ehitatud 

kodanlikul perioodil. Kasutatakse koolina ja on heas seisundis 

Kõrvalhooneid on keskmisel arvul, nad paiknevad hajali tee äär 

tel ja pargi külgedel . Olulisemad on: 

Laut on suur, õhukese krohvikattega maa- ja paekiviehitus, mis 

kaetud laastukattega viilkatusega. Sellel üleulatuvad räästad 

ja püstlaudadest otsviilud. Uksed on lameda kaare[a, aknad 

lamedad ja väikesed, 6-ruudulised, paigutatud ühtlaste vabe

a.ega. Hoone võib pärineda LIX saj. IV veere.ndist. 

Ait (ümber ehitatud laudaks) on suur krohvitud paekivihoone, 

omas wgselt poolkelpkatuse, mis asendatud vormikivikattega 

viilka tu sega . .i lle s on astmelise profiiliga lai räästa- ja vii 

luAarniis poelviilu kelbakolmnurga all, kitsam poelviilu k~lge 
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del. Peolviilus on suur segmentaken. Algsed suured lameda 

kaaravaga uksed (3 tk.) on ümber ehitatud akendeks. Hoonet 

võib lugeda klassitsistlikuks ehituseks XIX saj. keskelt. 

Meier ei on algselt olnud .mingi teine maj andLlshoone esiväljaku 

küljel, kuid kaasajal täies ulatuses ümber ehitatud. 

l'ark on suur (7,7 ha), kuid ebamäärase kujuga, planeerin c.:...ult 

vabakujuline. l?ealwone ette jääb väga suur avatud väljak, kus 

hoone vastas ovaalne tiik. Väljak piir a ""llld ringteega, alleega 

sissesõit on paremalt küljelt. Väljak liigendatud üksikpuude

ga või rühmade ga: keskel üksik jalakas, äärtel vahtra- ja 

saaregruppe. Parki jääb kaks suurt aeda, millest üks oli ilm

selt iseloomult ehisaed. Mõlemis tiigid kõrgendikega neist 

kaevatud pinnasest. Üks tiik pikk ovaalne, teine ümmargune. 

Aed ad es rühmi ti vcili traid, j alako.id ja p ajusid, eelkõi ge tii

kide kallastel. Aiad lõpevad kahel küljel suure parkmetsaga, 

milles looduslik kase ja saare puistu on täiendatud lehistega 

Pargi seisund hea, kuigi kaasaegsed koolirajatised teda kil

lustavad. 

Külastatud viimati 1974. a., pildis ta tud 1969. a. 

b 



Nõva mõis. Peahoone. 



56. OHTLA mõis (Och tel). Rüütlimõis. 

rv· artna .k/ n, "Kaardi väe 11 k olhoos ( h.ullamaa kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Oli väike ühekordne puitehitus, mis hävis 

1960.a. I poolel. 

Kõrvalhooneid on vähesel arvul, nad on peahoonega sidumata, 

paiknedes mõisasüdant läbiva tee ääres. Olulisemad on: 

Tall on krohvitud maa- japaekiviehitus, mis kaetud (osalt va

risenud) üleulatuvate räästastega viilkatusega, k atteks laast. 

Hoone al gsed aknad on lameda ka&rega. N ad on väike s ed, lame d ad 

ja paiknevad ühtlaste vahedega. Hoone võib pärineda XL.{ saj. 

II poole keskelt või lõpuveerandi st. 

Töölistemaja (?) on väike, krohvitud pae- ja maakiviehitus, mis 

kaetud laialt üleulatuva te räästastega viilkatusega, katteks 

on laast. Viimane sarikapaar koos penniga viilus avatud, sari

kajalad kujundatud. Otsviil on kaetud püstlaudadega. Viilus on 

kõrge aken, millel kõrge kaar. Akent piirab lai, profileeritud 

piirdelaud. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Laudad moodustavad nelinurkse suletud hooneteploki, mis moodus

tavad pikliku sisehoovi kahe pikema külghoone vah el. Ehitused 

on lõhu-cud maakividest krohvimata müüridega. Avad on muudetud, 

algseal: on pikemate hoonete viilud es suur ed ümaraknad, mis 

ääristaiud tabutud p aekivi ga. Paekivist hambuvatest plokkidest 

on laotud ka hoonepleki nurgad. Pikemate hoonete katused on 

viilkatused kitsalt üleul atuvate räästastega (katteks eterniit) 

Lautasid ühendavate hoonete katuseharjad on põhihoone katustega 

s amal kõr gusel. Ehitustekompleks võib pärineda XX saj. al&lsest 

Park on väike j a vabakujuline, väga tiheda istutusviisiga. Pe a

h oon e e es on vä ike väljak , mis külje ga avatud mõisasüd an t läbi

v ale ma~1 teele. Puistus valitsevad saar, j a l ak a s, v aher. Esineb 
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üksikute vertikaalidena kuuski. Park on halvas seisundi.s, 

mahajäetud ja võsastuv. 

Külastatud viimati l968.a., pildistatud l966.a. 



• 
Ohtla mõis. Laudad. 



57. ORU mõis (Orrenhof). Rüütlimõis. 

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone varemed lammutati suuremas osas 1967.a. Hoone oli 

keskmise suurusega ühekordne puitehitus, mille siseseintes ka

sutatud ka tellisseinu. Hoone keskel paiknes massiivne mantel

korsten. Osa hoonest kellerdatud. Hoone võis pärineda XIX saj. 

I poolest või algusest. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad moodustavad kompaktse rühma, 

mis teataval määral seotud peahoonega. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvitud pae- ja ma~rivihoone, mis kaetud laastu

kattega poolkelpkatusega. Otsviilud horisontaalvoodriga, rääs

tastel kaldu lihtne laudkarniis. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

III veerand i st. 

it-kuivati on pikk krohvitud paekivihoone, millest ait pikem 

ja vanem. Omab rookattega viilkatuse. Esifassaadis on kaks kõr

ge kaare ga ukse ava, mis kaasajal ümber ehi ta tud akendeks. Ait 

võib pärineda XIX saj. I poolest. Kuivati on kahekorruseline, 

tema rookattega viilkatus on aida omast kõrgem. Aknad on väike

sed, ruudukujulised. Hoone võib pärineda XDX saj. lõpust. 

Laudad moodustavad väikese ehitusterühma, milles domineerib 

poolkelpkatusega (ümber ehitatud eterniitkattega viilkatuseks) 

sutlr p aeki vihoone, seinad kaetud pri tskrohviga, nurgad li seeni 

laad sel t silutud. Omab mõned algsed väike s ed 4-ruud ulised aknad 

ja lameda kaarega uksed. Hoone on kodanlikul perioodil ümber 

ehitatud osaliselt elamuks, võib pärineda XIX saj. III veeran

dist. Lauda juurde kuulub küün, mille seinad krohvimata paekivi 

tulpadega ja püstlaudtäitega nende vahel . .1.10onet katab rookat

tega viilka·cus. fa võib pärineda ~a.A saj. lõpust. 
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Tall on segaehitus: alumine seinapool paekivist, ülemine tahu

tud pwkidest puhta nurgaga. hoonet katab laastukattega kelp

katus, milles ülanurkades unkaavad. On mõned lamedad keskmise 

suurusega aknad, 8-ruudulised. Esifassaadi keskosas on ulualu

ne, mille räästast toetavad 2 puidust ümartulpa, millel baas 

ja k<...pi teel nelja tahulis ed. Ehi tu s võib pärineda XIX saj • II 

poole keskelt. 

Laut mõisasüdamest luni lOOm, on lõhuvud maakividest krahvi

mata suur hoone, kaetud kõrge rookattaga ja üleulatuvate rääs

tastega viilkatusega. Otsviilud on püstlsudadest. Aknad on 

väikesed, 4-ruudulised ja ruudukujulised, paiknevad ühtlaste 

vahed ega. Hoone on ilmselt XI saj. lõpu päritoluga. 

Park on väike, kuid läheb sujuvalt üle parkmetsaks ja metsaks. 

l'laneeringult vabakujuline. SLlurem, ringteega piiratud väljak 

peahoone ees, välusid ka parkmetsas. Esiväljakut liigendavad 

vähesed puud erU.hmad, väljaku äärtel on puis tu tihe. Peahoone 

taga on aed. Vali ts ev ad val1.er, saar, j alakas. Park on hääbu

mas, metsistunud ja ot.starbeta. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 



Oru .mõis. 

Peahoone vare ja ait. 
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58. FAATSU mõis (~atz). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on hävinud, tema aseme juures kodanlikust ajast päri 

nev väike laut-küün. Hoone oli algselt väike, ilmselt puidust. 

Kõrvalhooneid oli mõisasüdames vähe, paiknesid hajali. Kõik 

hooned on varemeis. Olulisemad on: 

Rehi on väga pikk maa- ja paekivist krohvimata ehitus, mille 

keskosas ulualuseks taru1datud kitsas pind. Selle äärtel kit

sad krohvi tud nurgaliseenid. Hoonest alles vaid varemed. Ta 

võib pärineda XIX saj. I poolest või keskelt. 

Ai~ivati (?) on keskmise suurusega ühekordne, aga võrdlemi

si kõrge maakiviehi tu s, mille nur gad laotud paekivi ga. Sein-

tes on näha mõned kitsad piluaknad, viilus aga suur lakauks. 

Hoonet on katnud kõrge viilkatus. Selle räästaste all terav

kaareline ehisvöö. Hoonest säilunud varemed, võib pärineda 

XIX saj. III veerandist. 

Park on väga väike, paikneb ainult peahoone ees väikese vaba

kujulise puistuna, kus hästi valitud rühmades lehtpuid (valit

seval t vaher , saar ja pärn), kontrastike kuusk ja üksikud 

männid. On väga väike esiväljak. Park on hääbumas ja täiesti 

metsistunud. Kõrvalhooned paiknevad maastikus avatult. 

Külastatud ja pildietatud 197o. a. 



P aatsu. .mõis. 

Ainus säilu.nu.d hoone 
- ait-kuivati 



/ 59. PALIVERE mõis (Pallifer). Rüütlimõis. 

'llaebla k/n, Palivere Internaatl{OOl (Lääne-Nigula kihelkond) 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis algselt oli põhiosas 

ühekordne ja soklikorrusega ehitus, kahekordne oli vaid lai 

keskosa 6 aknavahe laiuselt. Tiivad on omandanud teise korruse 

juba kaasajal. Hoonet katab kaasaegne väga lame viilkatus 

plekk-kattega. Algne on hoone keskosa teise korruse lame viil

katus, mille hari on risti põhihoone pikiteljega. Sellel katu

sel on säilunud profileeri tud lai viilukarniis esi- ja taga

fassaadis, samuti kitsaro viilualune karniis, mis samuti profi

leeri tud. Esifassaadi viiluvälj as on ümaraken, tagai'assaadis on 

viiluvälj as lakatoa 6-ruuduline aken. 

Hoone esifassaadi liigendavad kergelt eendatud kahekordne 

keskosa ning selle nurl{adel eenduvad 2 viietabulist ühekordset 

väljaehitust lamedate katustega, millel teise korruse kõrgusel 

rõdud. Katustel säilunud algne lai ja eenduv, profileeri tud 

räästakarniis. Väljaehituste vahel on hoone keskosa ulatuses 

lai lahtine terrass, mille keskelt laskub lai ja kõrge kivi

trepp, ääristatud astmelise parapetiga. Terassi all on sokli

korrus. Hoone tagafassaadi s eendub vaid kergelt hoone lai kahe

kordne keskosa, mille ees on sama lai kinnine puitpalkon klaasi 

tud seinte ga. P alkoni ühel äärel laskub kõrgelt ki visoklil t 

kitsas trepp küljele. Palkoni aknad on liitaknad suurtest 8-ruu 

dulistest akendest. Katus on väga lame, plekk-katte ga kelpka

tus, millel lai, profileeri tud karniis. Hoone paremal otsafas

saad il on samuti väike ühekordne väljaehi tus, mis kaetud lameda 

kelpka tusega. 

Hoone põhikorruse aknad on kitsad ja kõrged, 8-ruudulised 

ning piiratud krohviääristega, millel allpool aknalauda piken

dused. Analoogilised on ka keskosa teise korruse aknad, mis on 
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vaid madalamad ja 6-ruudulised. Hoone esifassaadi põhikorruse 

ja väljaehituste aknad on erandina teistest fassaadidest samu

ti 6-ruudulised. Harvalt ase ta tud soklikorruse aknad esiküljel 

on väikesed, kaetud lameda kaarega ja 12-ruudulised. Tagakülje 

on aknad samas dimensioonis, on vaid nelinurksed. hoone peauks 

ei asu esifassaadi keskteljel, nagu terrassile tõusev trepp, 

vaid on viidud mõnevõrra paremale. 

Hoonet võib algsel kujul lugeda XIX saj. II poole kesk

paiga või lõpuveerandi ehituseks, temas on historitsistlikku 

laadi elemente ( pseudoklassi tsi sm). Ho onet kasutatakse koolina 

ja on iimberehitatult he&s seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad on suures, peahoonest sõltumatu 

rühmas. Olulisemad on: 

Valits~~~on ke&cmise suurusega paekivihoone, kaetud prits

krohviga. Ehitust katab hilisema päritoluga viilkatus, millel 

laastukate, kitsalt üleulatuvad räästad ning rõhtlaudadest ots

viilud. Hoone algsed aknad on väikesed ja ·madalal asetsevad, 

4-ruudulised. Katusele ulatuvad 2 massiivset mantelkorstnapiipu 

mis simside, vahekarniiside ja otsakarniisiga. Ehitus võib pä

rineda XVIII saj. lõpust. 

Laudad koos töölismajaga moodustavad ruudu kõi[ilt kül5edelt 

hoones ta tud sisehooviga. Hoonetiivad on kas krohvi tud paekivi

hooned või krohvimata pae- ja maakivist müüridega ehitused, 

millest majandushoonete hoovi esiküljel on töölistemaja, taga

küljel aga teistest kõrgem tiibhoone, kaetud kõrgema viilkatu

sega. Katusekate on kas eterniit või laast. Räästad on kitsad 

ja üleulatuvad. Elamu osal on keskmise suurusega 6-ruudulised, 

lautadel on erisuurusega aknad, kõik la.medad, 6- kuni 8-ruudu

lised. Elamule on kaasajal ehitatud lakakorrus. Töölismaja ja 

temaga lii tuva.d tiivad või vad pärineda XIX saj. keskelt ja III 

veerandist, kõrge laut aga ..taX saj . IV veerand ist. 
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Ait on suur krohvi ud pue- ja maru{iviehitus, kaetud viilkatu

sega. Katteks on laast, l~äästad on kitsalt üleulatu vad. k

naavad enamuses muudetud, katuses on väike lakaluuk viilkatu

ee all. Ehitus võib pärineda .. a.x saj. IV veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega, lõhutud maakividest krohvi 

mata ehitus. Hoone keskosa on põhikorpuse st eenduv ning kahe

kordne. Ehituse nurgad ja avade küljed on laotud tahutud pae

kividest hambuvate plokkidena, avad seejuures kaetud lamedate 

kaartega . Kahekordse hooneosa 2 suurt akent on paigutatud 

kõrgetesse, läbi kahe korruse petikusse, kusjuures ülemised 

on kõrge kaarega. Nende kohal on viilus aken, mille all neli

nurkne petik . Aknad on keskmise suurusega, kas kahepoolsed, 

6-ruudulised või kolmepoolsed, 9-ruudulised. Hoonet katab 

viilkatus (katteks eterniit), millel kahekordse osa katus 

kõrgem ning risti põhikorpuse harjale. Räästad on väga laialt 

üleulatuvad, sarikajalad ja neid kandvate kansooltalade otsad 

on kujundatud. Keskmise osa viilus on viimane sarikapaar ava.

tud . Põhikorpuse otsviil on püstlaudadega vooderdisega ning 

sinna avanevad lakatubade aknad. Ehitus võib pärineda XX saj . 

algusest. 

'Park on keskmise suurusega ning heas vabakujulises võrdlemisi 

avaras planeeringus . Teedevõrk koondub avära, puudest liigen

damata ümara esiväljaku ja ringtee ümber. l?eahoone taga eri

list väljakut pole, on hoonele fooni moodustavad puuderühmad. 

l?argi vasakul tiival on väike tiikidesüsteem. Valitsevad leht

puud: saar, jalakas, pärn ja vaher, on eksoote: valge pöök, 

põldvaher jt. Park on heas seisundis, kuigi puistu ei ole enam 

noor. 

Külastatud ja pildistatud 196 9. a. 
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'P ali v:ere .mõis. 

Peahoone esikülg. 

P ali vere mõis. 
Valitsejamaj a? 



60 . PASSLEPA mõis (Paschlep). Rüütlimõis . 
-

Pürksi k/n, Rii gi maafondi maa ( Noarootsi kihelkond). 

Ei ole külastatav. 

I 



61. PARILA mõis ("Pargel). Rüütlimõis. 

Ridala k/n, 11Kül vaja" kolhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, millel 

lakatube hoone otstel. Ehitust katab laastu-ja eterniitkatte

ga poolkelpkatus, millel kitsas, astmeline räästa- ja poolviil 

kelbakolmnurga karniis . Hoone aknad on väikesed, 6-ruudulised 

ja asetatud harval t, ühtlaste enamvähem vahadega. Peauks on 

keskteljelt paigutatud vähe paremale . Uks omab valgrniku, mille 

laternale trapetsikujuline ava ning seda ääristav iseloomulik 

lõikuvate ruutudekujuline raamistik. Hoone otsaf'assaadis pool

viilus on 3-poolega ja 9-ruuduline aken (mis võib olla hilisem) 

mis ääristatud 2 väikese, ümmarguse lakaaknaga. Hoone kat~sel 

on sümmeetrilisel t paiguta tud 3 korsten t, mis omavad simsi, 

vahevöö ja otsakarniisi. Ruttmid on hoones põhiosas anf'ilaadsed. 

Ehitust võib lugeda varaklassi tsistlikus stiilis hooneks 

XL saj. algusest. fa on kasutusel elamuna ning ebarahuldavas 

seisundis. 

Kõrvalhooned moo:lustavad väikese kuid osaliselt peahoonega seo 

tud ansambli. Hooneid ei ole palju, neist osa ümber ehitatud. 

Valitsejamaja on väike ühekordne krohvitud paekivihoone, mil

lest säilunud pool. Ehitust katab rookattega poolkelpkatus, 

millel kitsalt üleulatuvad räästad. Aknad (algsed) on väikesed 

ja kitsad, 6-ruudulised, lamedate krohviääristega. Uks on kahe 

poolega ja kitsa, lihtsa valgmikuga. Hoone kessel on massiivne 

mantelabi kõrge korstnapiibuga, millel simss, vahevöö ja otsa

karniis. Ehitus võib pärineda peahoonega samast ajast. 

Ait on keskmise suurusega, krohvitud maa- ja paekiviehitus, mis 

oli kaetud poolkelpkatusega, katteks laast (osaliselt sisse va

risenud). Omab laiu, astmelise profiiliga räästa- ja pool viilu 
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kelb akolmnur ga aluseid karniise. Hoone esifassaadi keskosas on 

kitsas karu.·istu kahe arkaadiga, mille kannad toetuvad talumi

vöödel e sein te s ja madalal e nelj atahulisele ja mc.ssiivsele pii 

larile keskel. Keared on lamedad. Ehitus võib pärineda XIL saj 

I veerandist. 

Tall on krohvimata maakivist pikk hoone, mis kaetud laastuket

tega poolkelpkatuse ga, räästad on üleulatuvad. Omab mõned la

meda kaarega kaetud suured uksed. Hoone võib pärinede XIX saj. 

IV veerandist, osa on lammutatud. 

Laudad moodustasid ruudukujulise suletud hooneteploki maa- ja 

paekivimüüridega hoonetest, mille seinad krohvitud. Hooneist 

säilLJ.nud vähesed müürifragmendid, võisid pärineda XIX saj. I p. 

Viinavabrik (?) mo ai ustab suur ema ehitus terühma, mis aga kaas

ajel meiereina ulatuslikult rekonstrueeritud. Keskosas säilu

nud vm1emaid ehitusosi. Need on krohvimata maakivist müüridega 

hooned, või vad pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Härjatall (?) samas on krohvimata maakivist keskmise suurusega 

ehitus, mis kaetud lameda viilkatusega, omeb üleulatuvaid rääs 

taid, eterniitkatte ja püstlaudadest otsviilu. On mõned ruudu

kujulised ja keskmise suurusega run1ad. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpust või sajandivahetuselt. 

Park on väike ja vabakujulises, lihtsas planeerint;us. Omapärale 

on esiväljakut asendav suur tiik, mille äärtel ridamisi kaski, 

samuti ringtee, üksikuid puuderühmi on kõrvalhoone te vahel, pea

hoone ümber on vaid rohkelt sirelipõõsaid, hmone taga on kesk

mise suurusega aed, mille äärtel väheselt puid. Valitseb kask, 

saar. Pargi seisund on halb, ta on risustatud, lõhaatdd. 

Külastatud viimnti 1972. a., pildistatud 197o. a. 
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Parila mõis. _ 
Peahoone esikülg . 

P arila mõis. Ait. 
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62. p~{IJÕE mõis (Pennijö5gi). Rüütlimõis. 

Kirbla k/n, Lihula sovhoos (Lihula kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne hoone, mille alakorrus on krohvi

tud paekivi müürid ega, teine, peakorrus aga rõhtlaud voodriga 

puithoone. Ehitust katab kõrge kelpkatus, millel murdsarikas 

ja laastukate. Eenduvad räästakarniisid on lihtsad, profileeri 

tud kitsaste karniisidega. Hoone esifassaadi keskteljel on lä

bi kahe korruse kõr5e sammasportikus, mille 4 saledat doskaana 

orderi sammast toetavad madalat kolmnurkviilu. Seda ümbritse

vad karniisid on tugevalt eenduvad ja profileeritud, viilu

väljas on ruudukujuline viiluaken. Portikuse sammastele toetub 

teise korruse kõrgusel rõdu, mille algne rinnatis on hävinud. 

Hoone clcnad on võrdlemisi suured, ülakorruse kui peakor

ruse aknad alumistest kõrgemad, kõik on 6-ruudulised, välja

arvatud tiibadelt arvestades teised, mis mõlemil korrusel 

3-poolega ja 9-ruudulised . Teise korruse aknad on ääristatud 

profileeri tud piirdelau~a.dega. Peauks ning uks-aken rõdule 

asuvad täpselt esifassaadi keskteljel. 

Ho~ne katusel on sümmeetriliselt 2 massiivset korstnapii

pu, mis omavad simsi, kitsa vahevöö ja astmelise profiiliga 

o tsakarniisi. Ruumid hoone s on anfilaad s ed, saal asub vestibpü

li kohal. Ehitusaeg on kirjanduse andmetel 1835.a . Ta on klas

sitsistlikus stiilis. Hoonet kasutatakse korteritena ja ta on 

rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad korrapärase 

rühmana esiväljaku paremal äärel, olles seega teataval määral 

peahoonega seo tud ansamblilisel t. Olulisemad on: 

11all on pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, millel 

roo- ja laastukattega poolkelpkatus. unkaavade ja üleulatuvats 

räästastega. Pool viilud on püs tlaudkattega. Hoone esifassaadi 
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keskosas on kits a s ulualune, mille räästatala kannavad 2 ( säi

lunud 1) dosleaana orc eri sammast ja 2 poolsam.mast. On erisuu

rustes aknaid, seejuures lamedaid ja 12-ruudulisi, kuid ka 

kitsaid ja kõrgeid. liaone on kl<:.tssitsistlikus stiilis ehitis, 

ilmselt XIX s aj. II poolest. 

Teised kõrvalhooned on valdavalt ümber ehi ta tud. 

Park on keskmise suurusega ja kaheosaline. Peahoone ees on 

avar, ristkülikukujuline väljak, mida poolitab keskelt sirge 

ettesõidu tee, paremal äärel on tee majandushoonete ees ning 

vasah~l küljel park. Esiväljrut on liigendatud vaid põõsastega, 

puud väljad el on hilisemad. Sissesõidu ee algctb kahe klassi t

sistliku obeliskiga, paekivist,krohvitud. Need on asetatud 

kõrgetele profileeritud baasi ja kainiisiga soklitele. Maantee 

küljel on väljaku äärtel puid ekraanina. Ettesõidutee on 

Drienteeritud peahoone keskteljele. Hoone taga on väike korra

pärane väljak, mis lõpetatud pärnare aga. Küljele jääb aed. 

Pargi teise osa moodustab tihe, vabakujuline puistu esi

väljakust vasakul. Siin oli algselt kanali te ja tiikide süstee.rr 

.eJ.ille täitis Penijõgi. Peale jõe sü.vendamist on tiigid kuiva

nud. On vä ikseid pargivälusid ning tagaküljel viljapuuaed. 

Valitsevad lii [ id on vaher, j alakas, saar, palju on ka paplit. 

Pargi esiväljaku osa on rahuldav, pargi puistu ga osa sei

sund samuti, kui gi tiig id on kuivanud. 

Küla statud viimati 1976. a ., pildistatud l964. a . 
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P enij õe .mõis. 
Peahoone esikülg . 



63. ~IIRSALU mõis (Fiersal). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on suur ühekordne tellis- ja paekiviehitus sokliga, 

kus keldrikorrus ning kitsaspealeehitus~.ga hoone keskel. Hoonet 

katab (enamuses sisse langenud) kõrse, laastukattega poolkelp

katus, millel külgfassaadides kitsad, kuid tugevalt eenduvad 

profileeritud räästakarniisid ning kitsas, profileeritud kar

niis peolviilu kelbakolmnurga all. Foolviilu külgedel on rääs

tas väga vähe üleulatuv, tema all on lai valgendatud vöö. Kor

ruste vahel kulgeb poolviiludes lai valgenda~"ud vahevöö. Samuti 

on ainult krohvipinnale laia valgend atud vööd ena kantud korrus

tevahelised vööd hoone keskosa pealeehi tu ste all, kuna viimased 

krepivad räästakarniisi. On jälgi ka samalaadsetest vöödest 

nurgaliseenidena hoone nurkadel. Ka kitsas simss soklil on 

kaunistatud laia, k.rohvipinnale kantud hOl'isontaalse vööga. 

Hoone pealeehitustel on lamedad kolmnurltviilud 3-e akna vahe 

laiuse seinapinna all. Kolmnurkviii on piiratud laia ja tuge

valt eerJ.duva profileeri tud viilukarniisiga, väljas on aga ovaal 

aken krohviäärisega. Fealeehi tuste viilkatus on ühel kõrgusel 

põhikorpuse katuseharjaga. 

Hoone taLakülg on liigendatud väikeste ja kitsaste külg

risaliitide-laadsete ehitustega, mis eenduvad tunduvalt. Nad on 

kae ·tud kelpkatusega (säilinud vaid ühel), millel on lai, tuge

valt eenduv ja profileeri tud räästakarniis. Soklisimss on kahe

astmeline. l.:uud detailid kordavad põhikarpust ( krahvile kantud 

nurgaliseenid, vööd). Hoonealmadon kitsad kuid kõre,ed, 6-ruu

dulised ning piiratud lamedate krohviääristega . Aknad paiknevad 

võrdsete vahedega tihedate ridadena. Fuuduvaid asendavad petik

aknad .lr.rohvile maali tud raamistikuga ( otsafassaadtis) või peti

kusse ehitatud puitraamistikuga (pealeehitused). Pealeehituse 
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3 aken t on vaid vähe väiks e.rn8d põhikorruse aknaist, kuid on 

samuti 6-ruudulised. Nendega võrdse suurusega on hoone otstel 

asetsevate lakatubade paarisaknad poolviiludes. Parempoolses 

poelviilus on need liidetud üheks 3-poolega aknaks, millest 

igal kõrge kaarega ava . Hoone esiküljel on keskteljel peauks, 

tagafassaadis on samal kohal uks parki. Kui tagaküljel ei ole 

algset p alkoni t säilinud, siis esifassaad is on ta säilinud 

riis.rnetena. See on lai ja avar, .madala sokliga terrass, kus 

lamedat katust kandsid 4 hästi proportsioneeritud puitsammast . 

Need sarnen:wad doskaana orderi sammastele, vaid kapi teeli 

ehhiin on komposiitlahendusega: ta omab munavöö, akantuslehte

dest kitsa vöö ja helmesnööri. Sambatüvi on paisutusega. Pal

koni räästakarniis on lai, profileeri tud, kitsa vöö ga, mida 

toetab hammaslõige. Palkoni katusel on pealeehituse rõdu. 

Hoone vasakpoolses otsafassaadis on väike 5-tahuline hilisem 

krohvitud telliskivist eend uv ehitus kõrgel soklil. Katus ei 

ole säilunud, küll aga jäljed nurgaliseenidest, mis tõusevad 

soklisimsilt . 

Hoone katusel on kolm süm.rneetriliselt asetatud simsei, 

vahevöö ja kitsa otsakarniisiga saledat korstnapiipu . 

Sisruumid on anfilaadsed . ~aalis paikneb vahesein, .millel 

üm.rnare::,used puitsumbad joonia orderile lähedase kapiteeliga. 

On 2 pool- ja 2 täissammast, tüved on paisutusega. Karniis on 

lai, profileeritud ja kaunistatud hammaslõike ja munavööga. 

Uks stBepääsul on piiratud laiade, profileeritud piirdelauda

dega, millel ülal suured voluudilaadsed konsoolid, kaetud akan 

tuslehega. Uksel on segmendikujuline valgmik . 

Seega võib hoonet lugeda klassitsistlikuks ehituseks XIJ 

saj. keskelt, mida on täiendatud XIX saj. II poole keskel. 

Hoone on valdavas osas sisse lan genud . 

kõrvalhooneid on suurel arvul, nad moodustavad korrapärase, 
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peahoonega seo t ud ansambli. Palju hooneid varemeis või hävinud. 

Ait on pikk krohvitud paek ivihoone, millel seinad kaetud prits 

krohvilaadselt, nurkadel on liseenid, poolviiludel ja kQlgfas

saadide räästaste all laiad silu tud ja valgend atud vööd. Hoo

net katab kõrge, laa stuka tte ga, osalt veel S-ki vikat te ga pool

kelpkatus. On lamedate krohviääriste ga piiratud uksi ja aknaid, 

viimased on segmendikujulised, mis kaunistavad ka poolviilusid. 

Hoone võib pärineda peahoonega samast ehitusperioodist ja on 

kl assitsistlikus stiilis. 

~all (osaliselt muudetud asundustalu elamuks) on eelmisega 

hoone ga samas stiilis ja materjalist, on eelmisega ka üheealin 

Aednikumaja on väike ja m.ad al krohvi tud pae- ja maakivihoone, 

osa seinu ka puidust, millel hilisemaid pae- ja maakivi st 

krohvimata juurdeehitusi. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks 

eterniit), millel üleul a tuvad räästad. Hoonel on madal mantel

korsten. Aknad on kitsad, 6-ruudulised, juurdeehitusel esineb 

ka telliste ga piiratud väga väikeseid, 6-ruudulisi aknaid. 

Ehituse põhiosa võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, juurde 

ehi tused saj andi lõpust. 

Ait-kuivati(?) on väike, a ga kõrge krohvitud paekivihoone, 

mis k a e t ud kõr ge laa stukatte ga j a üleulatuvate räästaste ga 

poolkelpkatuse ga . Ehitus võib pärined a XIX saj. I poole ~õpust. 

Valitsejamaja on keskmi s e suuruse ga pr i tskrahvi ga ka e t ad p ae

lüvih oone, millel l akat ube eh i t use o t stel. Hoonet katCJ.b laial t 

üleul a tuv a te r äästastega viilkatu s , ka teks l aas t. Vi ilur ääs

tas on kaunistatud liht s a puid u st ehi s pi ts i ga. h oone nurgad 

pr i tskr oh vi p i nda silu tu d j a v el gendatud nur gc.tliseeni degL . Sa

mas l aadis on l aiade vöödegd p i i r atud kõik avad . isi- ja tagc.t

fassaadides on aknad vai kesed , 6-ruuduli sed n i ne asetatud l ame 

datess e, lrõrge kaarega p eti kute s s e. Aknaav ad e kohal on n ende s 
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fassaadides kõrge kav.rega frontoonid, millel nurgad all mur

tud . '.ragafassaadis on aknad lihtsad, kõrgemad, samuti 6-ruudu 

lised. Lakatubade aknad on suured, kolmepoolaed ja kaetud ho

risontaalse, külgedel t alla murtud frontooniga. 'ks otsafas

saadi aken on kujundamd seejuures väikeste, kõrgete kaarava

dega iga poole kohal . See aken meenutab peahoone li-afl%le:.V-e.EI:e.ga 

pool viilus W.1 t hilist kolmikake.r:.t. Viilualmad on piiratud 

kolme väikese rombikujulise, krohviäärisega lakaa~~akesega, 

millistest ülenine on petika~r:en. Hoones on säilv~ud massiivne 

mantelkorsten, mille piibul simss, vöö ja otsakarniis. Hoone 

võib pärineda algselt peru1oonega samast ajast, kuid on hiljem, 

s. o. arvat. XIX saj. II poole keskel eklektilises laadis üm

ber ehi ta tud. 

Ait-kuivati on võrdlemisi suur pritskrohviga kaetud paekivi-

hoone, mida katab kõrge viilka tu s, katteks l aa st, räus tad 

laialt üleulatu vad • Hoone nurkadel on lamedad krohvipind a si-

lutud nur galis e en id , seina poolel kõrgusel kulgeb avadest kr e 

pitud kahest vööst kujundatud lai vahevöö. Aknad on kits ad ja 

kõrged, krohviäärisega. Otsafassaadis on läbi kahe korruse 

kaarpetik laia vööga. Selles alakorrusel aken, ülal viilus 

väike ümaraken. Petiku kaar on kõrge. Hoonet võib lugeda his

toritsistlikus stiilis ehituseks XIX saj. II poole keskelt. 

Park on keskmise suurusega vabakujuline. Peahoone ette jääb 

kitsas kuid pikk väljak, mis raamitud kõrvalhoonetega ja lõpe

tatud .madalal kõrgendikui paikneva peahoonega. Selle kesktel

jeleon suunatud alleega sissesõidutee. Väljakut raamivad kül

gedel vähesed vabad puuderühmad, roh.kem on puid kõrvalhoonete 

Külgedel ja taga. Peahoone taga on väike aga tiheda põõsasrin

dega piiratud väljak, mille äärtel väikesed puudegrupid . ..t:.eed 

ei sulgenud täiesti vaateid avamaastikule. Esiväljakul on teed 
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äärtel, tagaväljak on liigendatud vabalt põimuvate ringteede

ga. Domineerivad vaher, saar, pärn. On vähesel t tammi. Metsa 

osades maantee ääres näha parkmetsana korrastatud me~saservi. 

Park on halvas seisundus, funktsioonita ja tugevalt purusta

tud. 

Külastatud viimati 1972. a., pildista-tud 197o. a. 
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64. PIVAROOTSI mõis (Paulsruhe). Rüütlimõis. 

Hanila k,ln, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond). 

Peah~ on ühekordne keskmise suurusega puithoone, millel la

katube hoone otstel. Hoonet katab ehitusega hästi proportsie

neeri tud kõrge poolkelpka tu s, katteks S-kivi. Omab laiu, eendu

v aid lihtsaid laudkarniise peolviilu kelbakolmnurga all ja 

külgfassaadide räästastes. Poelviilu külgedel säilunud aga alg

ne lai profileeritud puitkarniis. Hoone seinad on l967.a. kae

tud puhta vuugiga silikaatvoodriga. Sekkel omab kitsa simsi. 

Esifassaadi s o:a põhiosae aknaid paigutatud võrdsete vahedega, 

äärmised on eraldatud. knad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, 

poelviilu almad on mõnevõrra madalamad, samuti 6-ruudulised. 

Peauks asub hoone vasakpoolses otsaf'assaadis, kus tema ees lai, 

tahutud kividest trepp. 

Hoone katusele ulatuvad sümmeetriliselt 3 jõulist korstna

piipu, mis kaunistatud simsi, vahevöö ja profileeri~ud otsa

karniisiga . . ,;. uumid on enamuses anfilaad s e s süsteemis. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikuks , ta pärineb ilm

selt XIX saj. algusest. Ta on kasutusel kauplusena ja korteri

tena ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad osaliselt peahoonega samas ansamblis, 

neid ei ole palju, mitmed varemeis. Olulisemad on: 

Valitsejamajdon keskmise suurusega ühekordne maakivihoone, 

millel tube lal>:as hoone otstel. Ho onet katab kitsalt üleulatu

vate räästastega poolkelpkatus (katteks eternii t). Seinad on 

lao tud klombitud maakiviplokkidest puhta vuugiga heatasemelise 

müüritehnikaga . Avad on kaetud tellistest lameda kaarsillusega, 

milles on hammaslõige. Pellistega on äaristatud ka poelviilu 

lakatoa akent piiravad rombikujulised lakaaknad. Aknad on kesk

mise suurusega, 6- ruudulised . Ehitust võib lugeda XX saj. algu-
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se hooneks. 

. 
Ait-kuivati on pikk kivihoone, mille põhiosa moodustab vanem, 

krohvi tud paekiviehitus, uuema osa moodustab aga sellele lii-

detud pae- ja maakivist kuivati . Ehitusosi katab ühine pool

kelpkatus, mis kuivati poolel ehitatud hiljem viilkatuseks. 

Aida poolel on säilunud unkaava, millest järeldub, et algne 

kate oli roog (praegu eterniit). ida esifassaad on laialt 

taa.nd atud ulualuseks, mille räästatala kannavad 4 kõrget, pro

fileeri~ud talumiga neljatabulist sammast. Astmelise profiili-

ga on ka lai räästakarniis. Kuivatil on aga lameda kaarega 

avad, aknad seejuures kitsad, 6-ruudulised. ~ ... õrge korsten on 

nelj atahuline , laia ja eenduva otsa1rarniisiga. Ai ta võib luge 

da peahoonega samaealiseks, s.o. XIX saj. alguse ehituseks. 

Kuivati pärineb ilmselt XIX saj. lõpust. 

Pall kord ab kõiges eelmist aidaehi tu st, on temaga samaealine. 

Ait kordab kõiges eelmisi, olles nendega samaealine. Nad on 

kaetud laas~ukatusega, milles säilunud unkaavad algsest roo-

katusest. •rallil on mõned v&ikesed 4-ruudulised ja suuremad 

6-ruudulised aknad tagaküljel. 

Laudad moodustavad nelinurlese suletud sisehooviga hooneteploki 

mis on ehitatud krohvimata maa- ja paelei vimüüridega. Ehi tu sest 

säilunud vaid madal vare, ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

park on väike, jättes kõrvalhoone te ansumb li maastikku avatuks 

peahoone ette jääb piklik nelinurkne väljak, kus ringtee lõpeb 

hoone otstel. Hoone ees korrapärane vahtrarida, mis osalt 

laieneb esiväljaku külgedele . hoone taga on väike ehisaia il

mega valjaJc, kust väheste puude v ahelt vaadeldav lähedc..ne meri 

ja rannaniit. Hoonet varjavad mere poolt vähesed puuderühmad. 

Pargime~sailmeline puistu jääb mõisasüdame l&äneküljele, kus 
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puisniit loodusliku päritoluga. Seda on täienda~ud serval 

suure paplirühmaea. Pargi põhiosas do.mineerib val.ler, on mõned 

männid. Pargi seisund on hea, pa±kmets muuilumas metsaks. 

Külastatud viimati 1972.a., pildistatud 1968. ja 1972.a. 
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C5. PUTKASTE.Jgõis (Pu tkas). üütlimõis. 

1\~artna k/n, roartna sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, mis 

kaetud puolkelpka tu sega, katteks plekk. Omab laiu profileeri

tud räästakarniise, samasuguse karniisi poelviilu kelbakolm

nurga all. Räästakarniis on peolviilu all krepitud. Kitsas 

simss markeerib ka soklit. 

Aknad on hoone esifassaad is paiguta tud ühtlaste vahede ga, 

on seejuures kitsad ja kõrged, 8-ruudulised, ümbritsetud kroh

viääristega. Hoone ta.:sakülj el aknad paiknevad korratult, rÜhmi 

ta tud kahe- ja kolmekaupa. Et hoone omab ka lakatube, siis on 

tal poolviiludes väiksed viiluaknad, raamistik ei ole algne. 

Esifassaadi keskteljelt mõnevõrra vasakule viidud peaukse ees 

on väike kivist eesruum, mis kaetud viilkatusega. Selle kolm

nurkviiius on ovaalne aken, viilukarniis on samas vormis kui 

põhihoonelgi, viilu all on a&a kitsas, astmelise profiiliga 

karniis. Esiku aknad on võrdlemisi suured, kaetud kõrge kaare

ga, kaarealune ruud ustik ümarkaareline, all 4-ruuduline raam. 

Aknaid on esiku külgedel üks, peauks on samuti ääristatud 

akendega. Esiku ees on madal, alt laienev kivitrepp. Ruumid 

hoones on anfilaadsed. Säilunud on mõned laiade, profileeri tud 

piirdelaudadega, kahepoolega uksed, mille kaheks jaotaiud tah

veldis omab tagasihoidliku, kuid stiilse rokokoo-dekoori. 

Hoonet võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis ehitu-

seks, milles säilunud veel barokiperioodi elemente. 'l.' a võib 

pärineda XVIII saj. IV veerandist. Ta oli kasutusel koolina 

ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, neist üksikud asuvad par gis, ena

mik aga selle äärtel. Mõned on peahoonega ansambliliselt seo

tud. Olulisemad on: 
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Valitsejamaja on väiksem ähekordne krohvitud kivihoone, mis 

kaetud rookattega poolkelpkatusega. Omab kitsaid, profileeri

tud karniise räästa- ja poelviilu kelbakolmnurga all. Madal 

vundament omab simsi. Aknad on väikesed, kitsad, 6-ruudulised 

ja paigutatud ühtlaste vahedega. Esifassaadi keskteljel paik

nev peauks omab lihtsa valgmiku. Ehitus on ilmselt ühee.aline 

peahoone ga. 

Kuivati on väike, kuid kõrge krohvitud kivihoone, mis kaetud 

üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatusega. Otx

viil on püstlaudadest, milles suur lakauks. See ulatub ka kivi 

seina. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Laut moodustab hooneterühma mõnest ehitusest, kus domineerib 

väga pikk krohvikatteta maakividest ehitus. Ho onet katab kit

salt üleulatuvate räästastega kõrge viilkatus (katteks eter

niit). Aknad on suured, ruudukujulised, lo-ruuduliste raamide

ga. Aknad on ümbritsetud ta.b.u tud paekivid ega, mis seotud maa

kivimüüridega hambuvate plokkid ena. Ehitus võib pärineda ... rrx 
saj. lõpust või saj andi vahetusel t. 

Park on keskmise suurusega nint, esiosas väljapeetud v abakuju

lises stiilis. Sissesõidutee on orim1teeritud peahoone esikule 

hoone ees on piklik esi väljak, mis keskelt poolitatud sissesõi 

du~ee pikerrdusel kulgeva jalgteega. Väljakul on vaid üksikuid 

puid, näit. lehis peaukse ees , äärtel tihe puudeekraan. Leht

puudele on kont:B.:astiks kuusLi, nulgi ja leriseid. Peahoone ta

ga on suur, ruud uku j uline re gulac..rne väljak, mis kolmel t kü.l

j el t piiratud korrapällaste pärnaridadega, alleedega külgedel t. 

Põlispuude juurde on istutatud vabalt väheseid nooremaid kuus

ki. On ka dekoratiivpõõsastest hek.lre, mis hilisemad . Park on 

heas seisund is. 

Külastatud ja pild ista·rud 196 9 . a . 
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j " GG. ~i\RI mõis (Kattentack). Rüütlimõis . 

K~llama~ k/n, Kullamaa kolhoos (:i ullamaa kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega kahekordne paekivihoone, mille 

alumine korrus ilme el t läheneb soklikorrusele . Hoonest on 

säilunud müürid, katusest säilunud profileeritud je eenduvad 

räästd;:arniisid , fa oli seejuures kelpkatus. Esifassaadi sei

napinnast eenduvad kergelt külgrisaliid id, mis kaetud väikeste 

kolmnm~kviiludega. Ka nende kitsas räästakarniis on eenduv ja 

profileeritud . Räästru~arniisi all kulgeb lai vahevöö. Hoone 

alakorruse seinapind on kogu esifassaadi ulatuses rusteeritud , 

korrus te vahel on lai vahevöö, millelt esifassaadi s kLi.lgrisa-

liitidel tõusevad pilastrid . Need on paari ti kahel pool risa

liid i aken t. Väga laiad p aarispilastrid on ka hoone tagafassaa

di s ehituse nurkadel, mis ulatuvad siin läbi kahe kor~use . 

L.o one peakorruseks on teine korrus . Siin on väga kõrged 

aknad, millest tagafassaadi keskel paiknevad 3 akent on lameda 

kaarega . Aknad on ääristatud lameda krohviäärisega, mis omab 

väikseid kansoole akna all • .Aknad asetsevad ühtlaste vahedega , 

ainult äärmised on teistest eraldatud laiema vahEga . Esineb 

petikaknaid . Põhikorruse aken d e all asetsevad soklikorruse ak-

nad ja uksed , mis kaetud lameda kaarega . Tagafassaadis on kesk 

teljel, saali ees paiknenud ka rõdu, kuna keskmine aken on ka 

ukseks . Ruumid on anfilaadsed . Hoones on alles ka Uks massiii:-

s e alaosaga suur mant elkor· sten. 

Ehi tu st võib seee,a lugeda vara.klassi tsistlikus stiilis 

hooneks, ilmselt veel XVIII saj . IV veerandist või II poole 

keskelt . 

Kõrvalhoonetest põhiosa on seotud peahoonega ansambliliselt, 

hooneid on keskmisel arvul . Olulisemad on: 
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Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paeki

vihoone, katteks S-kivikattega vä5a kõrge kelpkatus. Omab kit-

said, profileeritud räästakarniise. Almad on enamuses moonuta

tud. Osa on väga väikesed, nelinurksed, osa kaetud lamedate 

kaartega, osa aknaist 6-ruudulised. Aknaid ei ole palju. Hoo

nel on massiivsed proportsioonid, ta võib pärineda peahoonega 

samast ajast ja on samas stiilis. 

Teenijatemaja (?) väljaku vastasküljel kordab eelkirjeldatut. 

Ait esiväljaku küljel on suur krohvitud paekivihoone, mis omas 

kelpkatuse. Selle all eenduv, kitsas profileeringuga ääästa

karniis. Esifassaadi keskosas on paiknenud kaaristuga ulualune, 

äärtel võrdlemisi kõrge kaarega suured ukseavad. Nurkadel on 

jälgi nurgapilastritest. Hoone on varemeis. ~a on stiililt ja 

eal t sarnalaadne peahoone ga. 

Tall tema vastas on samuti varemeis. Kujunduselt ja mõõtmeilt, 

samuti eal t kord ab eelkirj eld atu t. 

Laudad moodustasid korrapärase suletud ruudu, hooned olid pae

kivist, võisid pärineda peahoonega samast ajast. Hävint..ld pea 

maapinnani või säilunud fragmentidena, ümberehi tatul t. 

Laut üksiku hoonena on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kae

tud kõrge viilkatusega (katteks eterniit), omab üleulatuvaid 

räästaid. Ebaühtlaselt paiguta tud aknad on keskmise suurusega 

ja lamedad, 4-ruudu.lised. Ehitus võib pärineda XIX saj. II p. 

Park on väike ja regulaarse ilmega. 

Omab pikliku, hoonetest kolmelt 

küljelt piiratud esiväljaku, milles 

teeovaal. Puid (lehis ed, saared 

vah trad) kõrvalhoonete vahel ja 

taga. Taga aed, piiratud puudega. 

__i--l 
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Põhihoonete skeem ~--
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Aias otse paekivisse raiutud suur kaev. Park on maha 

jäetud . 

Külastatud ja pildistatud 197o . a . 
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67. PURKSI mõis (Birkas). Rüütlimõis. 

l'ürksi k/n, V. I. Lenini nim. lealhoos (N oaxo otsi kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne hoone, millel kesk

osas pealeehi tu s. l'õhikorpus on pooles ulatuses paekivi st, 

pooles ulatuses puitehitus , puidust on ka pealeehitus. Omab 

lisaks lakatube hoone ots tel . Ehitust katab kõrge viilkatus 

(katteks eternii t), millel külcfassaadides kitsa laudko.rniisi

ga üleulatuvad räästad, viiludes laiemalt üleulatuvad rdästad. 

Hoone puitosal on algne rõhtlaudvoo:lriga kaetud viil, h oone 

vaskkul tiival paikneval kiviosal on ilmselt uuema kattega 

püstlaudvoodriea viil. 

Kivi osal on aknad kitsad ja kõrged , keskmise suurusega, 

piiratud krohviääristega, raamistik on 6-ruuduline. Lakatubade 

aknad on madalamad, piiraind laiade piirdelaudadega. Lakatuba

de aknaid ääristavad väikesed rombikujulised laka~~ad. ~si

fassaadis on sellel hooneosal säilunud algne lai kahepoolega 

peauks, millega liidetud külgedel väga kitsad vestibüüLiaknad 

( 3- ruudulised) . Uks peasissepääs asub tiibade liitekohas, tema 

ees on suur klaasi tud pui tveranda. 

Puidust ehitatud pool on vooderda-Gud rõhtlaudadega, tema 

aknad on mõnevõrra väiksemad eelmise poole omadest, nad on sa

muti 6-ruudulised, ümbritse tud kitsaste piirdelaudadega. Nende 

suurused on ka lakatoa ja pealeehituse aknad. Puitosa aknad 

paiknevad ühtlaste vahedega, kiviosal on nc:d reeglipäratumal t. 

Pealeehitus on 4 aknavahe laiune, ehitatud puidust ja rõh 

luudvoodriga. Ta on kaetud lameda viilkatusega, mille hari üh

tib põhikorpuse katuseharj aga . Selle räästad ja viil on ümb..:'i t

setud kitsa aga tugevalt eendatud ruästa- ja viilukarniisiga. 

Esifassaadis p&iknev veranda asub täpselt hoone keskteljel, S) 
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pealeehi tu s tema kohal on viidud mõnevõrra kesktelj el t vasalru

le, .h.iviosa poolele . Katusele on kaasajal ehitatud uute laka

tubade näotuid aknaid . Veranda lagi on pealeehituse ruumidele 

rõduks, ta on piiratud a.Zuurse histori tsi stlikus laadis metal

list valatud rinnatisega. Verenda aknad on allosas suured, 9-

ruudulised, ülaosas väikeste ruutudega, mille raamistik kujun

datud teravkaartega . Ka hoone taga on keskteljel asunud pal

kon, mis aga ei ole säilunud, ta on asendatud kaasaegse lahti

se esikuga. 

hoone katusel on 3 kõrget korstnapiipu, millest massiiv

sem asub kiviosa keskel ning on varasem man telkor sL; en . Korst.aa 

piibud on otsakarniisi ja simsiga. 

Seega on hoone vanemaks j ä.r guks kiviosa, mis võib pärine

da XIX saj . algusest , puitosa on noorem, ta võib pärineda XI .. 

saj . lõpust . Hoone ilme s domineerib histori tsistlikus stiilis 

käsitlus, mis läheneb pseudoklassi tsismile . Ta on kasutusel 

administratiivruumid ena ning on rahuld avas seisundis • 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal , nad moodustavad kompaktse 

eraldiseisva grupi pargi piiril, osalt ka pargis, nad on pea

hoonega ansambliliselt sidumata. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvi tud paekivihoone, mis kaetud lameda ja üle

ulatuvate räästastega viiikatusega (katteks eterniit). Esifas

saadis on kolm sümmeetriliselt asetatud kitsast ust, nende va

hel uuemad aknad. Algne on väike ja kitsas, 6-ruuduline viilu

aken. Ehitus võib pärineda XIX saj . II poole keskelt või lõpu

veeranä.ist, tema tuumiku võib moodustada aga vanem, veel XVIII 

saj. -XIX saj. vahetuse ehitus, sest ühel uksel on säilunud 

barokkvormides sepistatud lukusilt ja sepislukk. 

Ai t-keld:er on väike kr oh vi tud paekivihoone, mis pikendatud ll-.

hikese puitosaga. Ehitust katab laialt üleulatuvote räästaste-
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ga viilkatus (katteks eterniit), millel püstlaudkattega viiiu

de ees viimane sarikapaar ja penn avatud. Pääs keldrisse toi

mub hoone küljelt väikese esiku kaudu, mis kaetud viilkatusega. 

Algsed aknad on ü.mb er ehi ta tud. Puitosa on püstlaud vood riga. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Lau t-tall oli kitsa kuid pika nelinurkse sisehooviga hoonete

kompleks, mis sulges hoovi kolmeit küljelt, neljandal, kitsal 

küljel oli hoovi sulgev kivimüür. Ehitused olid krohvitud pae

kivimüüridega, üks tiib sellele piirkonnale erandliku savimüü

riga. Hooneid katsid laastu-, eterniit- või rookattega keelp

katused. Ühel, uuemal laudal oli katusehari teistest tublisti 

kõrgem viilkatusena, otsviilud seejuures püstlaudadest. Kõiki

de räästad olid üleulatuvad. Uuema lauda aknad paiknesid üht

laste vahedega, olid ruudukujulised j a keskmise suurusega, 6-

ruudulised. Hooneterühm võis pärineda XIX saj. II poolest eri

nevateit ehitusaegadelt. Kõ ik ehitused hävisid tulekahjus 

1976.a. 

Valitsejamaja (?) on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 

mis omab kõrge viilkatuse (katteks eterniit). Sellel on väga 

kitsad räästad ja kitsad, lihtsad räästakarniisid. Algselt on 

hoone katus siiski olnud poolkelp, sest viilus on säilunud 

viilukolmnurga alune ki:Saas karniis. Algsed aknad on väikese& 

ja kits ad, 6-ruud ulised, eriti kits as on 2-ruud uline vi iluaken. 

Hoonet on kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud, kuid algne 

ehitus võib pärineda peahoonega samast ajajärgust, s .o. :IX 

saj. alt,us est. 

Park on keskmise suurusega ja kolmeosaline: park, mille ühel 

serval asub peahoone, pargile järgnev suur viljapuuaed ning 

pargimetsailmeline tihe park selle taga. Par~i põhiosa on 
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väikese, ovaalse esiväljakuga, mis piiratud teega ning on 

liigendatud üksikpuudega ja madala hekiga tee ääres (lume

mari). Tihedam puistu on sissesõidul peahoone esiväljakule. 

See valdavalt tammedest ja v ahtratest puistu sulgeb vaated 

hoonelt luutadele. Rontrastiks pargi lehtpuudele on rühm 

kuuski. Üksikpuuna on suur pöök. ~rema läheduses on 12 pärna 

paiguta tud väga tiheda istu tusviisiga korrapärasesse ringi. 

Peahoonele avaneb siit vaade. Ho one tagaküljel on vaid üksik

puid, hoone asub avatud välja äärel. Aed on piira<AJ.d lehtpuu

de-ga ridadega. Pargimets on väga hästi kujundatud suurte iihe

liigiliste puud e grupp id ega vabapark. Liigid riihmi ta tud: tamm 

(eri ti suur salu) -kuusk, pärn-kutlsk, on ka tamme, pärna ja 

kuuse segapuistu äärtel. Puistut piirab kiilgedelt lehtpuuderi

da ( tanm, saar, va..l-}er). Pargime sa siseosas on aga mõned vä

lud, iiks neist suurem (seal laululava). Välud e piirid vab ad. 

Pargi seisund on rahuldav, samuti parkmetsa. 

1~ülastatud viimati 1977. a., pildistatud 1972. a. 
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68. RA1~l;AI.1ÖISA mõis 0 ,{O[,elsan[,). Rüütlimõis. - -------
!iiartna k/n, L:asari kolhoos 0• artna kihelkond). 

Peahoone on havinud. Eoone oli väiksem, ilmselt ühekordne 

kivihoone medala soklikorrusega. 

l>.õrvalhooned enamuses hävinud, neid ei olnud palju, paiknesid 

hajusal t pargi äär tel. Olulisemad on: 

Laut moodustab hooneterill1ma, millest alles keskmise suurusega 

lnohvi tud paekiviehi tus, kaetud laialt üleulatuvate räästas-

tega viilkatusega (katteks eterniit), otsviilud kaetu püst

laudadega. ~~oone av2d on kaetud kõrgete kaurtega, paiknevad. 

ebaillltlasel t. Ehitus võib pärineda XIX saj . II poole keskelt . 

Temaga liituvad krohvimata maakivimüüridega laudahooned, mis 

aga hävinud . 

fall (?) on pikk krohvitud paekiv.ihoone, mis kaetud kaasaegse 

viilkatusega. Algsetest avadest ei ole ühtki säilinud, nad on 

kirilli müüri tud . Olin lamedate kacxtega,konstruktiivsete sil

lustega müüris, seejuures avad ristkülikukujulised. ~hitus 

võib pärineda XIX saj . I poole st . 

Park on keskmise suurusega ning planeeringult segastiilis . 

Pargiala on kolmelt küljelt ümbritsetud pärnaalleedega. Esi-

väljak on avar, vaid suurte sirelipõõsaste rühmadega, küljele 

jääb väike vab akuj ulis el t puuderühmad ega planeeritud park, 

kus domineerivad mänd, tamm, sirelid. Vastasküljel on allee 

äärel üksik väga võimas tamm. Põhiosa pargi ruumist kujutab 

aga suurt aeda põliste pirnipuudega. Teedevõrk ei ole säilunud 

Pargi seisund on ebarahuldav, ta on maha jäetudja funktsioo

ni ta. 

iilastatud viimati ja pildi s taLud 1977. a. 
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69. RIDaLA pastoraat (Röthel). KirikQffiõis. 

Ridala .k/n, "Külvaja 11 kolhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne maa- ja paekivihoone, 

krohvi tud. Omab leileatube hoone otstel ning puidnst pealeehi tu

se hoone keskel. Ehitust katab vormikivikatte ga poolkelpkatus, 

millel kits ad puiaust räästa- ja viilukarniisid. On osaliselt 

kellerda~ud ehitus. Aknad on väikesed, asetatud harvalt ja üht 

laste vahedega, on 6-ruudulised. Lakatubade aknad on väga kit-

sad ja väikesed, ühepoolega. Hoonele on hiljem püstitatud rist 

pikiteljele püstpalkidest seintega pealeehitus 3 aknav&~e laiu 

selt, mis kaetud viilkatusega. Selle hari ühtib põhikorpuse ka 

tuseharjaga, räästad on laialt üleulatuvad, o~sviil kae~ud 

püs tl aud ad e ga. Aknad on suur ed, Mingi väike juurde ehi tlJ_ s on ka 

hoone tagaküljel, see on keskteljelt viidud paremale, on kroh

vimata maakivist ning ühepoolse kaldega katusega. 

Hoone põhiosa pääi neb kirjanduse andmeil 1770 . aastast, 

pealeehi ·cus aga ilmselt XX saj . algusest, ta on tänaseni lõpe

tamata . Hoonest on kuni ~3 sisse lan genud, osa kasutusel kor-

teri tena. 

Kõrvalhooneid on väga vähe. härkimisväärne on: 

Töölismaja-köök (?) -hoone on väike ühekordne krohvitud pae

kiviehitus, mis kaetud S-kiviga poolkelpkatusega, räästad kit

salt üleulatuvad, poolviil rõhtl sudkattega . On üksikud vd ga ma 

d alale ase ta tud väike s ed ruud ukuj ulis ed akn ad. Hoone kesk el on 

väga massi i vne man telkor .s.ten, mille piib ul sim ss, vahevöö ja 

astmeline otsakarniis. Alles kaks kolmandikku hoonest, mis või 

olla peahoone ga s amaealine, ~viii saj. IV veerandist. 

Park on vä i ke, tihe, vabakujuline puuderühm peahoone ees, taga 

suur aed. Valitseb pärn, vaher, saar, on ka kontr &stiks kuusce. 
Rüla stan~d viimati 1972. a ., pildista tud lS7o. a . 
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Ridala pastoraat. 
Tagakülg. 
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70. RIGULDI mõis (ftickholtz). nJütlimõis. 

Linnamäe k/n, V. I .Lenini nim. kolhoos (Noa.Jbo o:ltsi kihelk.) 

peahoone on võrdlemisi suur ü.C.ekordne puithoone, mille mad a

la s soklis on keldrikorrus. Ehitust katab seintest palju kõr

gem poolkelpkatus, katteks must kiltkivi. Omab kitsaid, pro

fileeri-tud puiträästa- ja viilukarniise. Keskteljelt vähe pa

remale viidLld 3 akn""ga (saali) seinapinna kohal on väike kolm 

nurkviil, mis piiratud laiemate pro±'ileeritud puidust karnii

sicl. ega, vi ilu välj ~s on segment aken. J:".~.o one sein.s.d on vo cxl erd a

tud laiade rõhtlaudadega, sokkel eralda-'t.Ud l aia veelauaga. 

Hoone nurkadel liseene meenutavad laiad, vertikaalsed katte

lauad. 

ho one aknad on kes mise suurusega ja kõrged 6-ruudulised, 

Qillbritsetud lihtsa profiiliga piirdelaudadega. Üldiselt on a~ 

nad paigutatud ühtlaste V<:Ü1edega, vohekordi rikub esifassaadi 

vasakul tiival paiknev suur 4-poolega liitaken. 

Peauks paikneb fassaadi paremal tiival, tema ette on ehi 

tatud keskmise suurusega puitveranda madalal soklil. ver [.ndat 

katab lame ja ühepoolse lraldega katus, katte1~s plekk. Veranda 

aknad on suLrred ja dict[oonaalraar.o.ideea ruutudec:a. Uks on k~he 

poolega ja väga kõrge, li::.i.bides sokli t (trepp on veranda sees). 

Ukse pind on j.J.otatud nelj8lts t2::vlil s. Ukse .wh,.ü on vale:mL 

laternatrapetsiga j8 rambikujulise raamisti.kuga selle külgedel 

-::oone tagsfassaadis on keskosas lai lahtine terrass, ku

Lu pä.:.:.seb uks-akna :audu . ferrassilt laskub madal, lai kivi

trepp. Ilmselt on terrassil olnud varem m.:.nci katus. Hoone 

harjal asub nurkadel 2 saled at, suur test paeki viplokkid est 

korstnapiipu, millel simss, vahevöö nin[ eenduv profileel"itud 

otsakcl.I'niis. :eskmine korsten on nähtav ainult hoone tat;&fus

saadis. 
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Ehitusele on vasakpoolsel tiival tae:,aLülj ele ehi vaiud v~ike 

ja kits as tiibhoone, mille poolkelpkatus on põhikorpuse omast 

palju madalam . Katus on kaetud laastue:,a, omab kül€fassaadides 

profileeritud raustaKarniise, poolviilus on need kitsalt üle

ulatuvad. Seinad on vooderdatud laiade rõhtlaudadega. hoone 

nurkadel ja ka keskel on kitsad pui tpilastrid . Aknad kordavad 

põhikorpuse akende kuju . Põhikorpuse otsafassaadis samas 

( vasalcpoolsel) on lai lahtine terrass keskmise kõrgusega sok

lil, mille küljelt laskub lai kivitrepp. 

:aoone t võib lugeda varaseks klassi tsistlikus stiilis 

ehituseks, ta võib pärineda XIX saj . I veerandist, tiibehitus 

võib olla vaid vähe hilisem, ta on teostatud põhikarpusega 

samas laadis . Hoonet kasutatakse osaliselt korteri tena, osalt 

kasutatakse ajuti ühiselamuna . •ra on rahuldavas seisundis. 

l..õr valhooneid on suurel arvul, nad paiknevad hajali suur el ----
territooriumil kas juurdesõiduteede äärtel või funktsionaal-

sete rühms.dena . ida neist moodustavad peahoonega ühtse suure 

ansambli . Paljud on varisenud. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega pritskr ohviga kaetud pae

ki vihoone, millel lakatube hoone ots tel . hoonet kattis pool

kelpkatus ( varisenud) . hoone ühtlaste valledega asetatud kesk-

mise suurusega akn<=<.d omavad laiu krohviääriseid . ~:..äri stega on 

lea poolviilu lakatoaakent raamivad ümmargused lakaaknad . Ehi-

tust võib lugeda klassitsistlikus stiilis hooneks, mis päri

nes ilmselt peahoonega samast ehitusajast . 

Iuivati on väike, kahekordne, lõhutud maakivist, krohvikatteta 

müüridee,a ehitus, mille avade küljed laotud tellistest, hambu

vate plokkidena. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega 

viilka tu s ( katteLs et erni it), millel sarikajalad kujundatud, 

viimased sarikapaa.rid ja peimid viiludes avatud . .doonel on 
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avad k~ied lamedate kaartega, aknad on eri kujuga kuid suu
red, on 8-ruudulisi ja 16-ruudulisi. Ehitus võib pärineda 

viimase sajandivahetuse piirilt. 

eJ2ikoda on väike, lõhutud maakividest krahviruata müliridega 
ehitus, mis kaetud katusekivikattega viilkatusega, millel 
kitsad üleulatuvad räästad. On omanud o safassaadis maakivist 
laotud tulpadele t oetamd varj ualuse katuse pikendusena. Ji.Va
d e sillused on tellis test, seejuures uks on omapärase sillu
sega- see on laotud kolmnuygana , milles kolmnurkne aken . 
I~~assii vne 1 orsten on laotud p aeki vist. Hoone võib pärineda 
XIX saj. lõpuveerandist. 

Ait on keskmise suurllsega krohvitud (pri tskr oh v) paekivihoone, 
mis kaetud poolkelpkatusega, katteks plekk või eterniit . 
Omab k i tsaid , astmelise profiiliga räästakarniise. Aknad ei 
ole suured, oma vad laiu .kr ohviääriseid . Eo one esifassaadi kes
kel on ulualune, kus selle räästatala toetavad külgedel paa
rissambad. Need on väga t ü sedad, kergelt paisutatud sambatli
vega d oskaana ord·eri s ambad . Eo one on selgepiiriliselt klas
sitsistlik ehitus XIX saj. algusest . 

'.reenij ateml::!j a peahoone kõrval on pikk, kuid kitsas pri tskr ah
viga kaetud paekivihoone, millel vormikivikattega viilkatus 
kitsalt üleulatuva-te räiistastega . Viilud on kaetud piistlauda
dega. ·lgse kujuga aknad on kitsad, 6- ruudulised, omavad kroh
viääriseid • .J:hi tus võib algselt pärineda IX saj . I poolest . 

Laudad maouustavad suur e ruudu sule tud sisehooviga. h ooned on 
krohvitlld pae- ja maakivist seintee):l, säilunud vaid osaliselt. 
Säilunud hoonel on laastukattega viilkatused laialt üleulatll
vate räästastec;a, vi ilud on rõh tlalld ad est. Algsed almad on 
väikesed ja lam.edad, pailmevad ü.htlc..s·ue vahedega ja on 6-ruu
dulised. Loonetekompleks võis kujuneda -r..· saj . I poole ja 
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osalt ka II poole III veersndi jooksul . 

Töölistemaja on krohvi ud paekivihoone keskmise suurusega. 

Hoonet katab üleulatuva te räastastega viilka tu s, katteks 

laast (osalt eterniit) . Korstnad on massiivsed, simsi, vahe

vöö ja otsakarniisiga. Akende kuju on muudetud . Ehitus võib 

pärin ed a LI X saj • al gusest . 

Töölis~ ( ?) eelmise hoone otsal on vä i ke, kr ohvikatteta, 

lõhutud maakividest ehitus, millest alles vaid heas müüriteh-
nikas laotud seinad . Aknad on kitsad, keskmise suurusega. 

Hoone võib pärineda XX saj . algusest . 

PGrk on keskmise suurusega ning peatoone ees rebulaarse pla
neeringuga, hoone tc.e;a väikese vabapargina . Esiväljak on pikk, 
ovaalse tee _a piiratud nelinurk, millel külgedel hooned , süga
vuses pecl1oone ning ees servas maantee . Üle tee on lauda

plokl{ aitade vahel . rende fassaadide j J onel kiviaed kõrge 

mi tmeavalise varavaga, millest osa säilunud . Värav on kolm-
nur~viiluga krohvitud paekiviehitus, lus nii jalg- kui sõidu

värav om:;.b sepistatud metallva.ravaid , hisvoritsistlikus laa-

d is spiraalsete motiivid ega . Esiväljaku külgedel on mõned 

vab alt p ai gu ta tud leh tpuurü.hmad. Peahoone taga samuti väike 

väljaL, mis läheb üle &iaks. Mõlerni äartel puid vaoades rüh-

Ai+ U'' c:=J A\-t 

T::.ll- la"t l [ I j 

To'Diis.te ~~ 

ToÖ \1".ste ~e\ 
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roades tihedalt, kohati ekraanina . Välj a..KU te külgedel p ai.lr,ne

vad kõrvalhooned on osalt kaetud puudega. Peahoone esifas

saad on aga maastikku ja merele avatud . Ka aidad, tall-laut 

ja mõned teeäärsed kõrvalhooned on maastikus avatud . Pargi 

põhiliikideks on pärn, jalakas ja saar . Rontrastiks on vähe 

selt kuuski . liiaanteelt mõisaliüdamilr:..ku suuuduval ke:1hel teel 

on puiesteed. Pargi seisv..nd. on rahuldav , esivi:.ljak hooldatud . 

Külastatud viimati 1972 . a . , pildis ta tud 1S7 o . a . 
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Riguldi mõis. 
Peahoone esikülg. 

Riguldi mõis. Ait. b 



J / 71. J:!OOSNA mõis (.i: osenhof). Rõrvalmõis, kuulus Kirimäe mo~sa 
juurde. 

'faebla k/n, "Sõpruse" kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on hävinud, lammutati 1S7o.aastate ale_uses . 1968.a. 

oli säilunud 2/3 hoonest. Ta oli keskmise suurusega ühekarune 

puitehitus, mis oli kaetud S-kiviga (väga suurtest kividest) 

~õrge poolkelpkatusega, millel olid kitsad üleulatuvad rääs

tad. E.o one seinad olid vooderdatud laiade rõhtlaudadega, .Qlil

le pinnale jäid liseenidena seinu tugevdavad püstprussid. 

Hoone ebaühtlaselt paigutatud võrdlemisi sv_ured ja kõrged ak

nad olid 6-ruudul ised ja omasid profileeri tud piirdelaudu. 

Uksel , mis asus ehituse p&rerrc.l tiival, oli kitsas valgmik 

lihtsa 4-ruudulise raamistiku6a· Hoone ruumid paiknesid ru1fi

laadses süsteemis, kusjuures keskel asus suur mantelkorsten. 

Selle piip omas simsi ja otsakarniisi. Saalis oli stukkrosett 

See hästi valitud, tasakaalustatud proportsioonidee,a ehi 

tus võis pärineda klassitsistlikust perioodist ning XIX saj. 

I veerandist. 

Kõrvalhooneid on üksikuid, on peahoonega sidumata. Olulisemad 

Ait(?) on kodanlikul perioodil asundustaluks ümber ehitatud 

krohvitud paekivihoone, mis kaetud hilisema rookattega viil-

katusega. Hoone võib pärineda XI..tC saj. I poolest. 

Laut (?) on eelmisega samalaadne ja -ealine, ümberehitatud. 

Park on väike, kuid heatasemeline vabakujuline park. Omab 

avara lahendusega esiväljaku, mis laieneb eraldi v&ljakuks 

hoone otsal. Rühmadena paigutatud lehtpuud paiknevad pargi 

aärealadel, keskosa on liigendatud kõrgete dekoratiivpõõsas-

tega, eelkõige sirelitega. Valitsevad lii~id on pärn, saar, 

vaher, sissesõiduteel on allee. Park on funktsiooni ta ja hä~~
bumas. l:..ülastatud viimC:Jti 1973.a., pildista-cud 1968.a. 
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Roosna mõis. 
Peahoone esikülg. 
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72. StJURE-R-UDE mõis (Grop-Ruhde). üütlimõis. 

Martna k/n, Kr sari kolhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel 

lakc.ttube hoone otstel. Ehitus on lai, mis tine,ib väga kõrge 

katuse. See on rookattega poolkelpkatus, üleulatuvate rääs

tastega, mille all lihtne eenduv laudkarniis, viimane pool

viilu all krepi~ud. Peolviilu all karniis jätkatud kitsa 

vahekarniisiga. Hoone seinad on sokli veelaualt kuni akna

laudad e jooneni kaetud püstlaudvoodriga, kõrgemal on vahe

karniis ja rõhtlaudvooder. Hoone nurkadel on kitsad, verti

kaalsed kattelauad. Algsed aknad on säilunud lakakorrusel. 

Leed on pea ruudukujulised ja 12-ruudulised, omavad laiu 

piirdelaudu ja on kaetud kitsa laudkarniisiga. Lakaalrnast 

kahel pool on peolviilus väikesed, 6-ruudulised lakaaknad. 

Põhikorruse alrnad on hilisemad, keskmise suurusega ja 6-ruu

dulised. Hoone esiküljel on aknad võrdsete vahedega, hoone 

tagaküljel on keskteljel asuva uks-akna külgedel väikeste 

vahedega kaks sokliakent. Ehituse peaukse ees, mis asub esi

külje keskteljel, on kergelt tõstetud maapinno.ga ettesõi t, 
tugistatud ki viplokkid ega. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures keskorsa jaab 

saal. Sellest avaneb uks parki hoone tagaküljel. Uksed oma

vad oaroksete motiivideea tahveldist. Üks korstnatest on säi

lunud osaliselt n1antelkorstnr.ma . .Akende nurgarauad on barokse 

iseloomuga sepised. 

Ehi -Lust võib lugeda barokseks hooneks, ilmselt XVIII saj 

I poole keskelt, mida on hiljem kohati rekonstrueeritud. 'l'a 

on kasutusel klubihoonena ja rahuldavas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on mõisasQdames väc a vähesel arvul. Noist sLi---------
lunud vähe. Olulisem on: 

Ait on väike krohvitud paekivihoone, kaetud kõrge , rookattega 

viilkatusega, millel üleulatu vad räästad . Otsviil on püstlau
dadest . On algselt omanud kitsaid uksi ja väikeseid aknaid . 
Ehitus võib pärineda XI~ saj. keskelt või I poolest . 

Park on väike j a lihtsajoonelise vabaplaneerinbuga. Peahoone 
ees on väike tihe puistu kaarja ettesõiduteega. PuuderQhmad 

piiravad vahetult hoone seinu , vähe avatum on vaid hoone taba-
fassaad , kus keskosu.s avaneb vaade väikesesse ehisaeda õuna-
puude ga . Puistu t tihendavad veelgi rikkalikult kasu ta tud del;:o~ 

rttiivpõõsad (sirel, kuslapuu , lumemari, viielehine metsvii-
napuu jt.). Põhiliilndeks on vaher, saar, pärn. Park on eba.
ra.huld avds seisukol'ras, äärealad on tugevalt risusta ud ja 
metsistunud , palju on vigastatud puid. 

Külastatud viimati 1S7o.a., pildistatud 1963. ja 197o.a. 
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Suure-Rõude mõis . 
Peahoone esikülg . 

Suure-Rõude mõis . 
Peahoone otsvaade. 
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73. v .. Ih.E-RÕUDE mõis (Klein-.ttuhde). Rüütlimõis. 

l\Tartna k/n, Kasari kolhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille alakorrus ehi ta

tud soklikorrusena. Omab lakatube hoone ots~el. Ehitus on 

kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks S-kivi. Omab laia, sü

gavalt profileeri tud viilu- ja räastalc . ..rniisi. Viimase all 

kitsas, profileeritud vahevöö. Laiem, profileeritud karniisiga 

vahevöö on korruste vahel. Hoone esi- ja tagafassaadis on nur

kadel laiad liseenid, neist alakorruse liseen on rusteeritud, 

ülakorruse liseen kannelleeritud. Esifassaadis on äärmised 2 

akent eraldatud samuti liseenidega. Keskteljel on liseenide 

vahele asetatud 3 keskmist akent. Liseenide vorm kordab nurga

liseene, vaid soklikorrusel rusteeritud liseenid puuduvad. 

Esifassaadi liseenidega eraldatud seinapindade kohal on rääs

takarniisist kõrgemal sein tõstetud ja lõpetatud horisontaal

se, profileeri tud karniisiga, kesktelj el on see ehissein ku

jund a Lud attikaks. E.hissein te pind on liigendatud varaklassi t

sistlike motiividega. Tagafassaadis on liseenidega eraldatud 

tiibmised 3 almavahet, kusjuures siin liseenid ulatuvad ka 

soklikorrusele (on rusteeritud). 

Hoone p ea.korruseks on teine korrus, selle almad on suu

red ja kõrged, 6-ruudulised , ümbritsetud krohviääristega ning 

l..aunistatud ülal eenduva lukukiviga. Esifassaadi keskteljel 

on3 aken t rõdule avaneva te uks-akend ena, mille ees p aiknevat 

piJr ... ka rõdu kannavad tugevad metallkonsoolid akantuslehtedega 

rikkalikult dekor eeri tud voluu tid ena. Alakorruse almad on 6-

ruudulised, kuid iilemistest mad alrunad, enamuses on neid ümbri t 

sev Jr...rohviääris profileeri tud, lukukivid puuduvad. Veel väikse 

mud ja ki tsaruad on pool viilude 3 kõrvuti paigu. ta tud lakatubade 

akent, mis ääristatud ümmarguste lakaaJ::endega. Poolviilu aknad 



J I 

- 2 -

omavad lihtsaid krohviääriseid . Aknad on esi- ja tagai'assaa-

dis põhiliselt võrdsete vabedega, esiküljel keskosas uks- ak-

nad on laiemate, võrdsete vahedega, otsafassaadides on kesk.mi-: 
s ed aknad rühmi ta tud kahekaupa . Almaridade s puudu vaid. aknaid 
asendavad petikud, kus raamistik on petiku krahvile maali "tud 

või ehi taLud klaasi tud pui traam.idega aknana petiku pinnale . 

sifassaadi keskteljel paikneval peauksel on valgmik. Kahe 
poolega ukse pind on jaotatud kolmeks, kus laiade profileeri

tud liistudega tahvli te pinnad on liigendatud kvaaderlõikelis

te puitplokkid ega või r ombid ega. Uks on hilisema päritoluga, 
nagu rõdugi . 

Hoone tagaküljel oli hilisem kahekorruseline pui tverand a, 
mis oli kaetud lameda kelpkatusega, katteks plekk . Veranda alt-; 

on 
nad on teravkaarelised , teisigi pseudogooti detaile. Hoone ka-
tusel on 4 sümmeetriliselt võrdsete v ahedega asetatud massiiv
eet kors"tnapiipu, millel simss, vahevöö ja profileeri tud o tsa-

karniis . 

Hoone siseruumid on 8llfilaadsed . alumine, soklikorrus on 
võlvitud lamedate ristvõlvidega . Hoone keskel asuv vestibüül 

on ovaalne, seintee kaarnisid . Alumisel korrusel on ka m~~tel-

korstende ahjuosa. Pea..ttorruse ruumid on peegelvõlvlae,edega, 
osalt ka hammaslõikega ning osa ruumide lbgesid omavad profi-
leeritud vöödega plafoone. Seinad on ruumides viimistletud il-

lusool~ s e te maal in gu te ga arhitektuursetest motiivid est: pilast-

rid, tcilivlid , lambYis, drapeeri tud rätiktlmo·Liivid, ka erivär-
vides vertikaalsed vööd. EEinevad on ka seinte ja detailide 
värvitoonid eri -ubade s: saal pruun ja uldne, Qe~ on helero-

beline, pruun-kuldne, pruun-heleroheline, tumesinine, must

-hall jne. Värvitoonid on ilmustikutingimu_stes algse puhtuse 
(võimalik, et ka tooni) kaotanud. sc;.ilunud on riismed ühes va-

rbklbssi tsistlikust pottahjust . See on silindrilise kehae:,a, 
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mis toetub kõrgele , ümmardatua nurkadega s oklile . ~ende vahel 

on lai , eenduv ja profileeri tud vahekarniis . Ahju ülaosa on 

kitsama silindriga, mille pinn ad kannelleeri tud . Hoone katuse

konstruktsioonid on massii vse tool värt,iga, mille küloe on ripu 

ta~ud lae kandekonstruktsioonid . 

Ka hoone välisviimistlus on osaliselt jalbitav: seina

pinnad on roos ad, aJmaäärised ja liseenid valged, vööd tuha

hallikad . .Aknar c...amid el on näha ku.ld s e id toone . 

Seega on ehitus väga huvitav varaklassi tsistlik ehi tu s, 

ilmselt XVIII-XIL saj . vru1ecuselt, verwnda, peauks ja rõdu 

pärinevad ..~ax saj . lõpust . Hoone on suures osas sisse l ange

nud katu.sega ja muutumas mõne aastaga varemeiks , el anikest 

j äeti maha 197o . a . keskel . 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad pargi ees 

sissesõidu tee Jwtää.rtel, võrdlemisi korrapärase rührnana , parki 

ulatuvad vähesed ehitused, nad on seejuures pea..~o onega sidu

mata. hooned on varemeis , olulisemad on seejuures: 

Y?litsejamaja on võrdlemisi suur ühekordne kl~ohvitud paekivi

hoone lakatubadega hoone ots·cel. Ehitust kattis poolkelpkatus , 

millel laiad , eenäuvad ja sügavalt profileeritud räästa- ja 

poelviilu kelbakolmnurga karniisid . Hoonel on kitsad kõrged ja 

krohviäaristega aJmad , mis paigu teitud ühtlaste vab. ed ega. ~J.oo

ne Korstnad on mantelkorsten või liidetud lõõridega massiivne 

korsten, milliste piibud hoone katusel sümmeetrilise paiE:,U tu

sega. See vali·cud proportsioonid eba ehi tu s võib pärineda pea

hoonega samast ehitusperioodist ja - stiilist . 

Tööliste- aednikumaja on pil'::.k lcrohvi tud ühekordne paeh.i viehi

tus, mis oli kaetud poolkelpkatusega. Sellel olid profileeri

tud laiad ri:iästakarniisid pool viilu kelbakolmnurga all ja 

külgfassaadid es . Kes.lunise suurusega akende kõrval on j~tlgi ta-
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vad müüris vanemad, lameda kaa.rega aknaavad. Peolviilus on 

ovaalne lakaaken. Ehi tu s on eelmistega samaealine ja -s"Liilne. 

Laut on pikk paekivihoone (oli ilmselt krohvitud), millest 

alles osa müüre. Jälgi tavad on laiad, eenduvad ja profileeri

tud räästakarniisid. Samuti on jälgitav hoone otsafassaadil 

tagasihoidlikult eendatud keskosa, ümardatud hoone nurgad. 

Ehituse aknad on asetatud J.cõrgetesse kaarpetiku te sse, kus ak

naava asub see,menta.knana p e tiku ka~reosa sees. vad on kaetud 

kisadega lattrauast trellidega. hoonet võib lugeda klassitsist 

lilcuks ning ta võib pärineda XI saj. I poolest. 

Ait(?) on samuti säilunud väheste müüri~ragmentidena, ta 

kordab eelmist ehitust .rnaterjalilt ja ilmelt. Esiküljel on 

kitsas ulualune, on segment- ja ovaalaknaid. 

Triiphoone-pal.rnimaja on hävinud, säilunud on viimase ehitusoaa 

na müürid. See on kõrge 8-tahuline krohvitud paekivitorn, 

mille nurgatahkud es (neljas tahus) on kõrt_.ed kaarpetikud, 

teistes kaarnisid . Ehitust võib lugeda histori tsistlikus stii

lis hooneks eklektiliste motiividega, ta võib pärineda XIX saj 

II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, vabakujulises stiilis, kus osa par

gist istutatud, osa aga kujundusraietega loodud looduslikust 

saarepuistust. Sissesõidutee suundub peahoonele küljelt, läbi

des kõrvalhoonete grupi. Nende hoonete ees väike piklik avatud 

väli, hoonete taga fooniks lehtpuud (saQr, lepp). Peahoone ees 

on väike avatud väli (kod anlikul perioodil risustatud õunapuu

aia rajamisega). 110one vasakul otsal samuti avatud väljak, mis 

läheb üle vaba piirjoonega väljaks hoone taga. See väli ulatub 

pargi sügavuses paiknevate tiikid eni, .mida on kaevatud p W'gi 

pinna tõstmiseks. Tiigid on vaban.ujt.:tliste piiridega. Neid on 

3 ja nad ei moodusta ranget süsteemi . Puistu on tihe, peahoo-
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net maastikust isoleeriv, looduslikku saarikut on täiendatud 

vahtra, j alaka ja tamme ga, on ka üksikuid kuuski . P aij u on 

kikkapuud ja läätspuud . 

Park on maha jäetud ja metsistwnas , puistu on heas sei

sundis . 

Külastatud viimati 1976 . a ., pildistatud l97o . a . 
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Väike~Rõude mõis. 
Peahoone esikülg. 

Väike-Rõude mõis. 
Peahoone tagakülg. 
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74 . P.lliiGU mõis (Hohenheim). Rüütlimõis . ---
Linnamäe k/n, ... äägu Invaliid idekogu ( Lääne-l'Jigula kihelk.) 

Peahoone on suur ühekordne puithoone pealeehitusega hoone 

keskosas ning lakatubadega hoone ots el. Omab keldri, mis ta

gafassaadis reljeefi tõttu omandab madala soklikorruse ilme . 

Eoonet katab kõrge poolkelpkatt..ls (katteks eterniit), millel 

prof'ileeritud ja eenduv räästa- ja viilualune ja poolviilu pii 

rav karniis, toetatud hammaslõike6a · Ilmselt hilise päritoluga 

pealeehitus omab mõlemis fassaadis lameda viilkcituse, mille 

hoone piki telje ga risti asetsev hari on põhikorpuse katusega 

sama kõrge . .t:i:o one seinad ja pool viilud on kaetud kaasaegse 

püstlaud vood riga, pealeehi tu s aga rõhtvoodriga . Hoone aknad on 

kõrged ja 6-ruudulised, ümbritsetud profileeri tud piirdelauda-

d e6B, aknc:.id ka tavad kits ad karniisid . Põhikorruse aknad on 

paigutatud paariti, keskteljel on esifassaadis kolme aknaga 

rühm. J? ealeehi ~.~uste ja poolviilu väiksemate akende kuju on 

mo onu ta tud kac.saj al, samuti on lisandunud uusi katuseaknaid 

lakka. Hoone esifassaadis on uks viidud vasakule tiivale. ·10o-

ne tagafassa.ad.is on keskosas lai palkon, mille aknad on kaas-

aegsed . J?al1onilt laskub kõrge trepp külgedele. 

Seega võib hoonet lugeda põhiosas klassitsistlikuks ehi

tuseks A~X saj . I poole keskelt , pe&leehitus võib pärineda ag~ 

sama sajandi lõpuveerand i st . Hoone on kasutusel Invaliidide-

kodu põhikorpusena ja on rahuldavas seisundis . 

Kõrvalr_ooneid ei ole palju, nad paiknevad pargi ~ä:eel kas eral 

diseisva rü ... 1mana või on reas ta tud sissesõidu tee äärele. 

Ait on kes~;:mise sut..truseg& krohvitud kivihoone, mis kaetud eter 

niitkattega poolkelpkatusega . Sellel kitsas, lihtsa profilee-

rineet ca räästc..l:arnii s . Hoone esifassaadi s on ulu al une, mille 

ees 5 avaga kaaristu. elle kaared on kõrged ja toetuv~d suhte 
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liselt saledatele neljata.hulistele tulpadele, millel baas . 

.Avade laiusedon kahesugused: on 3 kitsast ava ja 2 l&ia ava 

vaheldumisi esimeste vcl1el. Omab segmentaknaid . Hoone võib ol

la peahoonega samaealine . 

1>-Üün (?) on väike, pri tskrohvit;,a kaetud kivihoone , mille põhi

plaan on väljavenitatud 8-nurk ( nurgad on ära lõie,a ud) . '~as

t~va kujuga on ka kitsalt üleulatuvate räästastega katus, mil 

lel katteks laast , ülanurkades unkaavad . hoone seinte nurkades 

on lihtsad karniisiga ümarad poolsambad, kokku 8 . hoonet võib 

lugeda klassitsi stlike sugemetega ehituseks XIX saj . keskelt . 

Tdölis temaj_§ on keskmise suurusega ühekordne 1U'ohvi tud kivi

hoone, mis k~etud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks 

roog . Omab unkaavasid ja kitsaid , pr ofi l eeritud po olviilu- ja 

räästakarniise . Aknad on keskmise suurusega ja G- ruudulised . 

Pool hoonest on majandusruumideks . Ehitus võib pärineda .~~IX 

saj . II veerundist , võib olla peahoonega samaealine . 

Viinavabrik ( ? ) on suur , liigendamata krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud poolkelpkatusega, katteks l aast ja eterniit. Omab 

profileeri tud vi ilu- ja räästakarniisi , mis osalt varisenud . 

Hoone l on eritüüpi aknaid . Osa on ühtlaste vahedega asetatud 

suured segmentaknad , osa aga lameda kaarega kaetud keskmise 

suurusega alrnad . Üks neist asub otsafassaadis ukse peal . Heil 

on 8-ruuduline raamistil: . On ka mõned ruudukujulised väikesed 

ja 4- ruudulised aJmad . hoone katusel kõre:,ub sale, nelja tahulin 

telliski vikor st en simsiga ja otsakarniisiga, mille all hammas

lõi{:,e, sellest madalamal vahevöö . Sokkel on sar.nuti hoonel eral 

d atud simsiga. Ehitus võib pärineda veel XI.X: saj . I poole 

keskelt, ta on klassitsistlikus stiilis . 
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Park on suur ja asub põhiosas loodu:::Jlikus tarrunepuistus, mis 

suure puisniiduna peahoone taga, täiend a-cud vabakujulis te puu

degruppidega. Pargi keskteljel kulgeb sirge tee maanteeni . 

Peahoone ees väike väljak rin5teega, väljaku äärtel samuti puu 

derühmi . Peahoone läheduses domineerib vaher , pärn, kõrvalhoo

nete laheduses aga saar . 

Park on rahuldavas seisu.ndis, kohati on taastatud puisnii

dulaadne ilme . Esiväljak on risustatud . 

Külastatud ja pildis ta tud 1966 . a . 
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Räägu mõis. 

Peahoone tagakülg. 



75 . §~~R~lÕIS (Lückholm) . Rüütlimõis . 

'Pü.rksi k/n, V.I . Lenini nim. kolhoos (Hoarootsi kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, millel 

madala sokliga keldrikorrus poole hoone ulatuses ning lakatoad 

hoone o Lstel . Ehi tu st kattis ( säilunud riisme tena) laastukatte

ga seintest kõrgem poolkelpkatus, millel külgfassaadides ja 

pool viilu kelb akolmnur ga all pui träästakarniisid . l, ad on laiad , 

säilunud vaid fragmentidena . Hoone peolviilu all kulgeb lai 

vahevöö . Ehi tu s e nurgad on laiad e rusteeri tud nur galiseenid ega, 

sokkel kitsa simsiga. Liseene oli ka esifassaadis eraldamc:ks 

k c.h t äär mi st aken t . 

.Aknad omavad müüris konstruktiivse lameda kaarsilluse, 

avad on kitsad, nelinurksed, raamid 6-ruudulised. Aknaid piirab 

lame krohviäär~s, nad on paigutatud Lilitlaste vahedega, puudu

vaid ridades asendavad petika.lr.nad . Akendel säilunud barokse ku 

jundu~ega sepista-cud nurgaraudu . Peolviilu la1cdtubade aknad on 

ruudukujulised, neid ääristavad väikesed lakaaknad , kõik piira 

tud krohviääristega. Peauks on viidud hoone vasakpoolsesse ot-

safassaadi, kus tema ees väike puiteeskoda kelpkatuse all • 
.,." 

.t.es-

koj al on väike lahtine rõdu, ehi-cl.l.s ise on kael,ud rõhtlaudvood-

riga. Kahepoolega uks on jaotatud laiade profileeritud vabekar

niisidega kolmeks pinnaks, millest kõre;eim :ilemine. Profiil

liistudega piiratud te:J1vlitel on rombide kujulised plokid . .. u-

les on l::a Vc-.rc.sem sepislukk kauni barokse iseloomuga ukselingi

ga . Suurem puitveranda on asunud .n:a hoone parempoolsel otsa-

fassaadil, täpsemalt selle keskel . femast säilunud vaid sokkel. 

Ka hoone tagafassaadi s oli sanw.l küljel kits as, kuid üsna pikk 

juurdeehitus, millest säilunud vaid madel sokkel. 

Hoone ruumid on anfilaadseä. Jlgsed 2 massiivset mantel

kOl"'ster:t on hiljem rekonstrueeritu<l ühenda ud lõõrideba korst-
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naks, kus osa lõõre toetatud kaorsillustele. KC:Atusele ulatuvad 

korstnapiibud paiknevad sfunrneetrilisel t, nad on kõrged ja m&s

sii vsed, aru s ta tud kitsa simsi ja laia, astme li s e profiiliga 

o tsakarnii s i ga. 

Hoonet võib lugeda hirmaliseks ja hästi valitud proport

siooni.dega barokkstiilis e.hituseks, ilmselt veel XVIII s""j . II 

poole keskelt, millele XIX saj. II poolel liidetud veranda ja 

esik. fiibhoone näib pärinevat kodanlikust periooQist . Ehitus 

on valdavas osas sisse lant:,enud, st.ilunud on müürid. 

Laut (?) on keskmise suurusega alcselt krohvitud paekivihoone, 

mms kaetud hilisema kõr[e viilkatusega (katteks roog), millel 

otsviilud püstlaudadest. äastad on üleulatuvad. Alles on üksik 

kõr 5e kaarega uks. Ehitus võib parineda XIX saj . algusest . 

~it(?) on keskmise suurusega pritskrohvica kae~ud paekivihoone 

millel rookattega kelpkatus, nurKades unkaavad. Hoone sümmeet

rilisel t asetatud ks.h te ust äär i s tavad väikesed lamedad ja 2-

ruudulised aknad. hitus võib pärineda XIX saj . keske~t. 

Y.§li~sej amaj a on keskmis e suurusega ühekordne kr oh vi tud paekivi 

hoone, mis oli kaetud rookatteea kelpkatusega, nüüd sisse lan

genud. 1knad paiknevad ühtlaste vahedega, on keskmise suurusega 

raamistik ei ole sailunud. Akende kohal on müür is konstrul-cciiv

ne karu:sillus . Peauks asub hoone kesktelj el ja on kahe poole ea 

tahvelun:s, omab valgrüiku, milles trapats.J..kujuline koht la-ce:rna

le . Uksel on varaklassi tsi r;tliku lahendusega ta.~veldus. Tiib on 

laia vahekarniisiga, mis profileeri tud ja kvaaderlõikega _~ujun

di tega, jaotatud kaheks . • Uumine pind on kannelleeri tud, ülemi

sel profileeritud liistudega pinnal on suur sõõr. RuLunid on an

filaadsed, ner.de asetuse määrab vaga massiivne mantelkorsten 

.hoone keskel. Korstnapiip omab a stmelise karniisi. Ehitus võib 

pärineda peahoone ga sam ast ajast. 
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Laut on massiivse·te proportsioonidega krohvitud paekivihoone, 

kes!cmise suurusega. Ehi tu st katab rookattega poolkelpkatus, 

otsviil on rõhtlaud vood riga. On säilunud algse id segmentaknaid . 

Hoonet saab lugeda XIX saj . alguse ehituseks . 

'11all on keskmise suurusega pritskrohviga kaetud paekivihoone , 

mis omab laastukattega seintest kõrgerna poolkelpkatuse . Rääs-

tad on kitsalt iileula tu vad . Omab 3 siimmeetrilisel t asetatud 

ust, mis kaetud kõrgete kaartega. Keskmisel uksel on äärista-

vad väikesed segmentaknad. Ehitus võib algselt olla peahoonega 

samaealine ja -stiilne . 

Park on väike , lahenduselt segastiilis . Puistu on põhiosas va

balmjuline, peasissepääs parki saabub peahoone tagaküljelt, 

möödub tema otsalt ja avaneb ringteena väike sel e esiväljakule, 

mis liigendatud puudegruppidega . Peahoone taga on väheste puud 
' 

rühmadega, avara istutusviisiga park, kus mingi alleefragment . 

Puudest domineerivad vaher , kuusk, saar; on tamme, hobukasta-

ni t ja alp i seedermänd i. Puid rühmi ti ka kõrvalhoone te vahel, 

eriti lehtpuid. Peahoone tagaosas on väga palju pargiruumi 

täide tud sireli te , kuslapuu jt . kõrgete põõsaste ga. Pargi ta

gaasa piiratud müüriga, kus oli neljatru1ulistest kõrgetest 

paekivitulpadest ääristatud värav. Tulpade tippudes olid trei-

-cud puidu st kujund id . Esif'assaadi kesktel j el t suundub pikk al-

lee mere äärde. Park on rahuldavas seisundis, kuid maha jäe-

tud. 

Külastatud viimati 1977. a., pild istatud 1976. a. 
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Saaremõisa. 

Peahoone tagakülg. 

Saarem.õisa. 
Otsvaade. 

Saaremõisa. 
Valitsejamaja uks. 
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76. SAARDO mõis (Sadrdo). {õrvalmõis, kuulus Kiideva mõisa 
juurde. 

Ridala k/n, Ridala sovhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on väike krohvitud paekivihoone, mis ulatuslikult ko-

danlikul perioodil ümber ehitatud asundustaluks. Hoonel on 

väikesed aknad, mis enamuses kinni müüritud. Ehitust katab 

hiline rookattega viilkatus. 1W.gne hoone võib pärineda fl]~ saj 

Ta on kasutusel elamuna ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud. 

Park puudub, on väike hoov, mille äärtel mõned puud, hoone 

taga on väike aed. 

KülastatLld ja pildis ta tud 197o. a. 
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Saardo mõis. 
Peahoone . 



77. SAAST.N!._mõis ( i?Jastama). Rüütlirnõis. 

Karuse k/n, Iv:Iatsalu kolhoos (Karuse kibelkond). 

Peahoone on suur ühekordne paekivihoone, mille keskosa kahe

kordne ja omab kõrge soklih.orruse. ·.remast on säilunud müürid. 

hoonet kattis kõrge rnurdsarikaga kelpkatus, katteks laast. 

Omas eenduva ja profileeritud räästakarniisi, mis hoone taga

fassaadis kulges ka keskse kahekordse osa seinapinnal korruste 

vahelise vahekarniisina. Bsifassaadis on keskosa kergelt een-

d atud . Kahekordne keskosa on 3 aknavahe laiune, ta on kaetud 

kolmnurkviiludega, mis piiratud räästalcarniisiga samad es vor-

oides karniisiga . Viiluväljades on ovaalne aken . Põhikorpuse 

ja temaga ristuva pealeehituse katuseharj ad on ühel kõrgunel . 

Hoone seinapinnad krohvitud pritskrohviga, vööd, äärised, li

seenid jms. on valgend atud. Seinapinn~d on elavalt liigenda vud 

Esifassaadi keskosas on keskteljel peauks, mis ääristatud lai 

de, liigendatud pindadega liseenidega, need -coetavad horison

taalset sirnssi ukse kohal korruste vahel. Keskosa teise korru-

se akende all on lamedad ääristega piiratud ristkülikulrujuli-

sed tahvlid. Kahekordse eendC:l.tud ehitusosa nurgad on laiade 

rusteeri tud nur galiseenidega. rahele poole jäävate ühekorruse-

liste tiibade seinte horisontaalseks liibenduseks on eenduva 

räästakarniisi all lai, profileeri -'.;ud vac"levöö ning lai vöö s:b~~ 

li joonel. l~encle vahel on vertikaalsed lacedad pilc...strid iga 

akna vahekohLs ja hoone nurkadel. •.raolised pilastrid on ka ot

sa- ja tagafassaadis, ligilähedased on Ka vahevööd. Seinapinda 

elustavad ka kõiki avasid piiravad krohviäärised, mis esifas-

saadi mõlemil korrusel profileeri tud, teistel hooneosadel -

lamedad. 

()' ' (J C• 

A.k..."lad on suured, 6-Jl'UUdulised, paiguta ud ühtlaste vS.:hede 

Puuduvaid asendavad peti.;:..al:.nc:.d, millel tumedaks värvitud 
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krohvipinnale p8cle el~i tattJ.d puitraG.Clistltk ( ots&fassaadis). 

Kahekordsel osal mõlemis fassaadis .r;:õik av&d kc:.etud lameda 

lcaarega, vi..ilj a arvatud tagafassaadi alumisel .kor:::'usel. ·.~lejäh

nud aknad on barilikud, nelinLrrksed. Põhikorruse kõikide aken

d e all on soklikorruse aknäd või petikakni:id. l~a need on laiade 

krobviäuristega, sama laiad, kui põhikorruse aknad, kuid mada

lad. Ka soklikorruse nure:ad on kujunda·l;ud nurgaliseenidega . 

Hoone keskosa ees on pind tõstetud kaa:rj a ettesõidu teega pea

ukse ette. Varem a sus siin lai, poolavatud puitveranda kaar

akendet,a ja pui tehispi tsiga kaunistatud tugisammaste ga, mis 

samuti puidust. Veranda omas bistoritsistliku kujunduse. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures saal ei asu 

ehituse keskel, V&id on vasakus tiivas . Saal omas sULlrejoone

lise rohekoostiilis kujunduse, mille fragmente ja stukkdekoori 

riismeid veel väheselt säilinud . Saalil on peegelvõlv laci, 

millel laiad profileeri tud ja hammaslõike ga karniisid. Laepla

fooni nurkadel olid suurejoonelised stukist stseenid butofi

guur i d e ga, ümbri tse'tlld rikkaliku rokokooliku stukkd ekooriga ja 

festoni tega . Üks korstnaist on mantelkorsten .. 1.1oones oli kari

da väga kauneid rakakoostiilis kahhelah~usid, milles Qhe riis

med säilusid veel lS6o . a . lõpul . .Ahjud olid jaotatud kahelcs, 

alumine pjedestaal omas laia vahekarniisi, milles kaarfrontoon. 

Ahju ülaosa om&s nurkadel voluute, keskel aga sQgava kaarnissi 

reljeefse figuuriga selles. Ülal oli ahi lõpetatud mitme abe

neva astmega, mis eraldatud eenduvate ja profileeri tud karnii

sidega, millest keskseim kaarfrontoonina, seejuures krep'i'Lud . 

.Ahi oli tõstetud lõvijalakujulistele jalgadele ning ülal .Kroo

ni tud vaasidega. Kõik ahjupotid omusid .rokokooliku dekoori, s . b 

lillemotiividega. abhelkivid omasid roheka tooni. 

Seega oli hoone hinnaline barokkstiilis ehiius, sisekujun

dus seejuures rokokoolik, ta võis pärineda XVIII saj . II poole 
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keskelt. hoone puitosa vcu1 ises lõplikult 1S7o. aastateks. 

~~.üho2:Q._eid oli mõisasüdames vk:ihe, needki varem ei s või frag

mentidena uutes ehitustes. Olulisemad on: 

Ait(?) on pikk krohvitud paekivihoone, mis oli kaetud pool

kelpkatuseg&, katteks laast (nüüd sisse langenud) . Omab een

duva ja laia, profileeritud viilu ja räästakarniisi, mis pool

viilu all krepi·cud . Algseid avasid ei ole säilunud. Hoone 

võib pärineda XVIII saj . II poolest . 

Park on kaheosaline . Peahoone ees on väike vabakujulises 

stiilis ja maitsekalt rühmitatud puud ega park, kus puud sule

vad peeboone esifassaadi. Siin lehtpuude kõrval rühm nulgi ja 

torkavat kuuske . Iviere suunas park aga avardub suureks muruväl-i 

j akuks, mille äär tel üksikpuid ja puuderühmi . Peahoone taga 

on suur park, mille keskosa peahoone taga moodustab viljapuu

aed lookleva teedevõrguga . Pargi ääreala on aga vabakujuline, 

kusjuures küljele jääb suur , tiikidega liigendatud ja tiheda 

puis tu ga park. Puud paiknevad vab alt, arvukad tiigid on korra

päras emad, ühendatud lll.anali t ega. 1
1

iigid on vajalikud madala 

pinnase toitmis eks . Domineerivad liigid on pärn, saar, vaher. 

Pargi tagakülg meenutab rohkem loodusliku päritoluga saarikut . 

Pargi seisund on halb, ta metsistub, kuna puudub funktsioon. 

Külasta·Lud viimati 1977 . a . , pildis ta tud 1964 . , 1966. 

1972. ja 1976.a. 



Saastna mõis. 

Peahoone esikülg, 1965. a. 

Saastna mõis. 

Peahoone esikülg, 1976. a. 
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Saastna mõis, 

Otsvaade, 1972. a. 

Ahi saalis. 



78. SilliAJÕE mõis (Sallajöggi). Rüütlimõis. 

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos ( Lääne-Ni[;ula kihel1wnd). 

Peahoone on hävinud, säilunud on müürid. Hoone on kahekordne 

paekiviehitus, millel kõrge peakorrus teisel korrusel ning ma

d al alumine korrus, mis on pigem kõrgeks soklikorruseks . Hoo

net kattis väga kõrge kelpkatus, millel on eenduv, profileeri

tud räästakarniis. Hoone seinad on }Q~ohvitud söeseguse või 

pudelikildudega dekoreeritud pritskrohviga, millel laiad, sile 

da-pinnalised valgendatud vööd. Eelkõige eraldab korruseid lai 

vahevöö, mis liigend a-cud sim siga. Laiad vertikaalsed vööd on 

ka hoone nurkadel, samuti risaliitide nurkadel, meenutades 

nurgaliseene. Hoone esifassaad on liigendatud 3 aknavahe laiu

se kergelt eendatud kesk- ja ühe aknavahe laiuse külgrisalii ti 

dega. Seejuures külgrisaliidid peaaegu ei eendu, neid markeeri 

vad vaid liseenid. Hoone peakorruse aknad on suured ja kõrged, 

olid 8-ruudulis te raamide ga, aknaid piiravad krohviäärised. 

Otsafassaadis ning külgrisaliitide akende all on osalt jälgita. 

vad nelinurksete lruaedate t~~vlitega liigendatud pinnad. Hoone 

keskteljel pailmev uks-aken, mis avanes keskrisaliidi laiusele 

rõdule, omas algselt kõrge kaare kiirtekujulise raamistikuga . 

Samalaadse kaare omasid ka külgrisalii tide aknad, kuid siin 

petikuna. Risaliitidevahelised aknad olid algselt rü~~itatud 

korrapäraselt kahe kaupa, mida hiljem on esifassaadi pcxemal 

tii val muud e tud (üks aken on ära jäetud ning vastavalt kLllg

risaliidi akent ümber paigutatud). Põhikorruse akende all on 

soklikorruse alrnad, mis on pea ruudukujulised, kuid kaetud la

meda kaarega. Selle korruse aknad olid 6-ruudulised ning oma

sid lihtsaid, akna pinda 24-ks ruud uks j agavaid sepis tr ell e tu

gevate pui tlengide sees. Ka soklikorruse alr...ne;_d on piiratud 

krohviääl~istega. Otsafassaadides esineb soklis petikakn·"id. 
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Hoone esifassaadis oli põhikorruse kõrgusel keskrisaliidi 

laiusel rõdu, mida kandsid 3 saledat closkaana orderi s·arnmast. 

Rõdul oli sepistatud rinnatis. h oone alakorrus on ristvõlvide

ga kaetud. Ruumid on anfilaadsed, kusjuures hoone keskel asus 

suur saal. Hoone omas 3 sümmeetriliselt asetatud kõrgete korst

napiipudega korstent, mille katusepealne osa on vahevöö, si.msi 

ja laia astmelise otsakarniisiga. Kolmest korstnast äär.mised 

( säilunud) on mantelkorstnad. hoone saalis paiknesid algselt 

paar suurejoonelist kahhelahju rakakoostiilis kujunduse ja 

dekooriga (voluudid, segmentviilud ja krepitud segmentviilud, 

karnii sid ' voluutide ga kaarni s sid j ms. ) . 

Seega oli peahoone stiilne barokkehi tus, .mille sisekujun

duses leidus rakakoostiilis elemente. Hoone võis pärineda XVII] 

saj. III veerandist või II poole keskelt. 

!õrvalhooneid oli .mõisas keskmisel hulgal, kuid enamik neist 

on vare.meis. Hooned paiknevad pargi äärtel ning on peahoonega 

vähe seotud. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on keskmise suurusega krohvitud pae- ja maakivist 

ehitus, .mis kaetud rookattega poolkelpkatusega (valdavalt siss 

la~ enud). Omab laiu kaldlauaga radstakarniise külgfassaadides 

ja otsafassaadi poolviilu kelba kolmnurga all. Hoone võib päri

neda algselt~ III saj. lõpust, kuivati on sisse ehitatud hil

jem, vastavalt .muudetud ka avad . 

Laud aU. on kaks ühele telj ele paigutatud suuri ja pikka hoonet, 

millest vanem on krohvitud paekiviehitus. Omab väikeseid ja 

lamedaid aknaid, mis asetatud korrapäraselt kahele poole uksi. 

Hoone osaliselt varisenud katus on kõrge, rookattega ja ülcula

tuvate räästastega viilkdtus, otsviil kaetud seejuures püst

laudadega. Ehitrts võib pärineda IX saj . algusest, katus on 

aga hilisem. Hoorem laut on müüri tud lõhutud ja krohvim&ta .oaa-
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kividest, mida jämedakoeliselt klombitud plok1ideks . .ill1itu-

sest, mis võib pärineda 

müüre. 

saj . algusest, on säilunud vaid osa 

Park on keskmise suurusega, põhijoontes vabakujuline, reegli

päretsem on ruuduLujuline esi v~lj ak, mille küljel tiik. Peahoo

ne taga on v~ike vabaroa piiriga väl jak, mis piiratud tiheda 

puistuga. See vabades ja kontrastselt vali t ud rühmades: va

her- kuusk , j ms . Põhil iigike on saal."' ja j alakas . Palju on puude 

jalami t sulgevac dekoratiivpõõsasti.t.:ku . Ka kõrvalhooned on 

mõisast pargipuistuga i soleeri tud . Pargi piires väljub maa alt 

Salo.j õ gi allik ana, mille kalle. s tel tihe looduslik saarepuibtu . 

Pargi läheduses sissesõidutee ääres 2 stJ_urt ( ke.i tsealtJ_st) 

gJ."leiss-bertsast rändrahnu . P a.rk on metsistunud ning funktsioo

ni ta . 

h:ülastacud ja pildis ta tud l"'6S . a . 
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Salajõe mõis. 
Peahoone esikülg • 

Salajõe mõis. 

Peahoone taga
külg . 

Salajõe mõis. 

Ait. 
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79. SN NJ A mõis ( Saunj a). Poolmõis. -----
Linnamäe k/n, Linnamäe kelLoos ( Lääne-Nie;ula kihelkond) . 

Peci1~ on hävinud, säilunud VGid madalad müürigragmendid . 

Loone oli väike maa- pa paekivist müLi.ridega ühekordne ehitus, 

kus müürid es esines konstruktii vseid kaarsilluseid . .l.!ihi tu s oli 

ilmselt vanem kui XIX saj . keskpaik . 

Kõrvalhooned on samuti hävinud. Nad pailmesid võrdlemisi kor

rapärase ri.ihmana peahoone ees asuva nelinurkse eeshoovi äärtel 

hooned olid maa- ja paekivist müüridega, kusjuures fragrnenti 

dest on eristatavad ait ja lc.ut- tall . Paremini on säilunud: 

Rehi - on suur krohvitud pae.Kivihoone, mis kaetud kõrge kelp

katusega, omab otstel unkaid ja üleulatuvaid räästaid , katteks 

on roog . hoone on ilmselt XIX saj . I poole ehitus . 

Park on väga väike ning lihtsa kujundusega puuderühm peahoone 

ümber ning puudeta esiväljaku äärtel asunud kõrvalhoonete taga. 

Valitsevad vaher, saar ja mõni tamm . Park on häi::i.b unud . 

Külasta~~d ja pildietatud l96S . a. 
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Saunj a .mõis. Mõisa ase • 
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80 . S USE mõis ( Saud). Kõxvalmõis, kv.ulus Lihula mõisa juuxde 

Km~use k/n, r. atsalu kolhoos ( Lihula kihelkond). 

Peahoone on väike ühekoxdne puithoone, millel pealeehitus 

esifassaadi keskosas. h oonet katab laiult üleulatuvate xaäs

tastega viilkatus (katteks eterniit). Seinad on vooderdatud 

rõhtlaudadega, viilud püstlaudadega. Nuxkadel on kitsad ver

tikaalsed kattelauad. hoone aknad on keskmise suurusega, 6-

ruudulised ning piiratud kitsaste profileeri tud piirdelauda

dega. Almad paiknevad ühtlalbte vahedega. Pealeehi tus, mis 

kaetud põhikorpuse ga samal kõrgusel katuseharj aga viilka tuseg 

on kahe aknavahe laiune, aknad on põhikorrusega samades mõõt

me te s. Peauks on keskteljelt viidud paremale. fema ette on 

ehi ta tud väike kinnine tuulekod a, kus ainult ukse külg ed el 

on väikesed, kitsad, ühe poolega aknad. ~sikut katab viil

katus. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, ta on kasu

tusel elamuna ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on vähe, neist säilunud üksikud. Olulisemad on: 

Laut-tall moodustab neljalt küljelt hoonestaUld ristküliku, 

mis suletud sisehoovi ümber. Ebitused on krohvitud paekivi

hooned , kaetud sein test kõrgemate kelpka tustega, esifassaad is 

viiikatustena (katteks eterniit), räästad on kitsalt üleula

tuvad. Põhiosa akendest on ruudukujulised, 4-ruudulised ja 

keskmise suurusega, asetatud ühtlaste vabedega. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. I poole st. 

Ait on varemeis . Oli kxohvitud paekivihoone, väiksem ehitus. 

Park puudub, on aed peahoone ees koos hooviga. Hoone taga väi

ke aas, mis läheb üle puisniiduilmeliseks parkmetsaks, domineE 

rib kask ja saax. Parkmets muutunud metsaks . 

Külastatud ja pildista~ud 1977. a. 



.. 

Sau. s e .m.õ is. 

Peahoone esikülg . 
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81. SEIRA mõis (Seyer). Rüütlimõis. 

Kirbla k/n, Kirbla sovhoos (Lihula-Kirbla kihelkond). 

Peah~ on hävinud, temast on säilinud madal mantelkorsten. 

•.rema alaosa on nelj atahuline kuup, millelt tõuseb lühike pü-

r arni id j as osa. Korstnapiip on kõrge, massi i vne, kaunis ta tud 

vahevöö ja astmelise otsclrarniisiga. Korstna kõrgusest järel

dub, et peal1oone oli väike, ühekordne puithoone. Ta võis päri

neda XIX saj. algusest või saj andivahetusest. 

Ifõrvalhooneid vähesel arvul, needki oluliselt ümber ehitatud. 

Olulisemad or: 

Laut-tööliselamu (?) on pikk paekivihoone, mille seinad kaetud 

õhukese krohvikihiga. Ehitust katab seintest kõr5em poolkelp

katus, katteks laast, räästad on üleulatuvad . .dV2.d on hilise

mad, sealhulgas asunaustaluks ümber ehi ta tud elamu osa. Algne 

ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud ~õrge viil

katusegn (katteks eterniit), räästad on laialt_uleulatuvad. 

Põhiosa hoone akna i st paiknevad ühtlaste vahed ega, on lamedad 

ja kaetud lameda kaare ga 4- ja 8-ruudulis ed. Ehi tu s võib 8lg

sel t pärineda ..tUX saj. keskelt. 

_1'al1-kuur on mitmeosaline ja väikese tiib ehitusega paekivi

hoone, osalt krohvi tud, osalt h.rohvikatteta . .heskosas on puit

sõrestikseintega osa. Ehitu.st katab üleulatuvate räästastega 

ja laastukattega viilkatus, otsviilud on püstlaudadest. Talli 

aknad on väikesed, lamedad ja 8-ruudulised. Ehitus võib päri

neda XIX saj. II poolest, eriaegadest. 
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Tall (?) on lcrohvitud keskmise suurusega paekivihoone, mis 

kaetud ~leulatuvate räästasteca (eterniitkGttega) viilkatuse

ga, millel otsviilud on püstlaudadest . Akn<::..d on erisuurustes, 

lamedaid ja ruudukujulisi , 15 - ruudulisi . Ehitus võib pärineda 

XIX saj . III veerandist . 

... ehi on suur ja massiivsete proportsioonideca paekiviehitus, 

m~~id õhukese kroL.vi.ka ttega. Ehi tt;tst katab laas tu ( osalt 

eterniit-)kattega poolkelpk&tus, millel kitsad, üleulatuvad 

räästad . Ehitus võib pärineda XI saj . keskelt . 

Park on vä a väike , asub p eahoone ees , kõrvalho onetest piira

tud eeshoovil . Kujundusalt lihtne , vc:;.b a kujuline . Valitseb 

vaher, tamm , saar . 

K~lastatud ja pildistatud 197o . a . 



• 

S e ira .mõis. 

Peahoone vare . 



82. SELJ.AL.ÜLA /Seliküla/ mõis (Sellenküll). Rüütlimõis . 

Risti k/n, Nõva kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoo~ on hävinud, säilunud osa müüridest. Hoone oli keskmi

se suurusega ühekordne telliskivihoone, millel tube lakakorru-

sel. Omas madala soklikorruse. Krohvi on dekoreeritud peenes

tatud klaasikildudega, seinapinnad olid seejuures värvi tud 

tumepunaseis, detailid ( pilastrid, almaäär is ed) - heledatee 

toonid es. Hoonet on katnud poolkelpkatus. Akned on suured, kae-

tud lamedate kaartega, omavad krohviääriseid. Esifassaadi sei-

napinda on liigend anud pilastrid. 

Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või veel eelmise 

lõpust. 

R.õrvalho~eid oli väga palju, kuid nad on enamuses varemeis. 

Osa ehitustest on peahoonega seotud ansambliliselt, osa on 

pargi äärtel, mõned ka hajutatud mõisa lähedastel põldudel. 

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis omas 

poolkelpkatuse. Räästastel oli eenduv ja profileeritud karniis . 

Viiludes on võrdlemisi suured luugid, mis kaetud lameda kaa

rega. Esifassaadis on tiibadel säilunud segrnentaknad. Ehitus 

on varemeis, ta võis pärineda XIX saj. I veerandist ja oli 

klassitsistlikus stiilis . 

Laudad moodustavad suure hooneteruudu, mis kolmelt küljelt hoo

neetatud plokeeritud hoonetega, esiküljel on aga üks _§öödaköök

-töölistemaja, mis ühendatud teiste hoonetega vaid kõrgete 

vahemüüride ga . Viimane hoone on krohvi tud paekiviehi tus, mis 

oli kaetud poolkelpkatusega. Tema esifassaadis leidub tiibadel 

samuti segmentaknaid. Ka hoone poolviilus on suur segmentpetik, 

milles kaarega aken. Ehitus võib pärineda XIX saj. I veeran

dist . Ka teised laudagrupi ehitused on samuti paekivist ja 



, 

- 2 -

krohvitud. Hooneterühma vasakul tiival on uus suur laut, mis 

on laotud krohvimata suurtest lõhutud maakividest heas müüri

tehnikas . Avade kaared on laotud tahutud paekiviplokkidest, 

seejuures on nad lameda kaare ga , väljaarvatud vi ilus paikneva 

:ftäga suure laka uks, mis omab kõrge kaare . Hoonet katab laialt 

üleulatuvats räästastega ja laastukattega viilkatus. Hoone ot

saf'assaadi uksesilluseä. on raidki viplokk tähtedega 11 AIVI 11 ja ehi 

tusdaatumiga 1900. 

Viinavabrik oli keskmise suurusega paekivist hoonetegrupp, mis 

enamuses hävinud . Alles on väike elamu, mis krohvitud, kaetud 

kõrge viilka tu sega, katteks laast, räästad on üleulatuvad. 

Hoone nurk ad el on lis e en id el aad s e~ vöö d . Aknad on väga väike

sed, viilus on kõrge kaarega aken . Ehitus võib pärineda XIX 

saj • I poole st. 

Tall(?) on keskmise suurusega krohvitud paekiviehitus, kaetud 

laastukattega viilka tu sega , millel üleulatu vad kitsad~ räästad. 

Otsviil on vooderdatud laastudega. Aknad on ruudukujulised, 

keskmise suurusega ja 9- ruudulised, paiknevad ühtlaste vahede

ga. Pärineb ilmselt XIX saj . keskelt . 

Park on suur, väga avara esiväljakuga, millel vabalt paiguta

tud puuderühmi. Ka väljaku äärtel ei ole puid tihedalt . Väga 

tiheda i::iutusviisiga on park peahoone tagal-ctilj el, mis hoone 

suhtes viidud vasakule. Selles asetseb kaks väga pikka ja kor

rapärase kujuga tiiki. Nende taga paikneb suur metsapark üle

minekuga looduslikuks metsaks . Liikidest valitseb saar, on 

vahert ja U.ksikuid kuuski. Pargimetsa osa on looduslik saarik. 

Park on väga halvas seisundis, ta on karjamaaks. 

Külastatud ja pildiatatud 1976.a. 



( 

Seljaküla mõis. 

Peahoone vaxe. 
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83. SILL~.-l'IJÜLDRI mõis (Silla-Möldri). 1'oolmõis. 

Kullamaa kj'n, Kullamaa kolhoos ( Rullarnaa kihelkond) . 

Peill1Q2~ on kahekordne väiksem puithoone , mis kaetud väga 

laialt Uleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast 

j2. eterniit. Sarikajalad ja sarikcid kandva·ce .lcorsooltalade 

otsad on kujundatud, viimane sarikapaar viiludes koos penniga 

avatud. Seinad on vooderdatud rõhtlaudaclega, kusjuures mõlerr.i 

korruse aknalaud ad e joonel kulgeb kits as vahel~-.arniis. Alakor

rusel on seine.d sellest madalamal kaetud pUstlaud adegG . Aknad 

on väikesed, kõrgeJ, 6-ruudulised jaümbritsett1d profileeritud 

kitsaste piirdelaudadega, kaetud simsiga. Aknad paiknevc.d kor

rapäratu! t. hoone võib pärineda viimase saj andivahetuse piiris 

Kõr~hooneid on vähe, või nad on Umber eh~tatud. Olulisemad o 

Meier ei on ühekordne tellis test ehi tu s, mille esifassaad kroh

vikatteca, teised puhta vuugiga. DOOne keskosas on 2 akncv~1e 

laiune pealeehitus puidust , vooderdatLld rõhtlaudadega . :wonet 

katab laialt i:i.leulatuvate raastastee,a viilkatus, mille räastad 

kujundatud analOOfJlisel t p eahoonega. Katusekattel..s on ple"';:k . 

Aknc-1d on ki s ad, 6-ruud ulis ed . Lalcatub ad el on süilunud al es ed, 

lameda kaare ga avad, teised on ü.mb er ehi ta tud . Lakatubade ak

naid äär is tavad Ummar us ed lakaaknad. Pealeehi tu s e puitosal on 

samuti väike s ed 6-ruudulised ja piird elaud ad ega aknad. Eo one t 

on kaasajal laiendatud juurdeehitustega, ta võib pärineda XX 

saj. algusest. 

Park puudub, L"õisasUda asub suurel maa.nteeristil. 

hUlastatud ja pildietatud 197o.a. 
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' Silla-Möldri mõis. 
Hoone mõisasüdames. 

\~ 
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84. SINALEPA mõis (Sinalep). Rüütlimõis . 

Ridala k/n, Ridala sovhoos (Ridala kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Hoone oli väike paekiviehitus, millest 

säilunud ase . 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad moo:lustavad rühma tee ääres 

peahoone kõrval, temaga ansambliliselt ei ole seotud . Olulise

mad on: 

Valitsejamaja on väike ühekordne krohvitud paekivihoone , .mis 

kaetud rookattega poolkelpkatusega, omab unkaavasid . Räästa-

j a pool viilukarniis on kits as , astmel is e profiiliga, pool vi ilu 

all on kitsas vahekarniis . Hoone algsed aknad on väikesed , pea 

ruudukuj ulised ja ü.mbri tsetud kr ohviäärisega, omab 6- ruu tu . 

'' ärised on ka ustel, .milledel ka lihtne valgmik . Ehitus võib 

pb.rineda XVIII saj . lõpust või saj andivahetusel t . 

Kuivati on väike , krohvitud paekivitoone , mis kaetud laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast ja eter

niit . Hoone näib olevat rekonstrueeritud mingi vru1ema hoone 

ba.::.sil, mille vaikesed , 4-ruudulised ja pea maapinnal asuvad 

akncd on säilunud . Hoonele on ehitatud juurde vaike pooleldi 

maa- alune kütteruum sis e epääsuga hoone otsal t, mis kaetud viil 

katuse ga, samuti on ehi tar;ud teisele otsafassaadile !1oonest 

laiem küün krohvimata paekivimüüridega. Liidet katab ühine ka

tus . Praeguse kuju on kuivati omandanud 1888 . a. (d aiteeri tud 

raidki viga). 

Tall on säilunud väikese ümberehitatud hoonena. Ehitus oli 

krohvitud paekiviseintega , teda katab praegu rookattega viil

katus . Avad on uued . Algne ehitus võib pärineda ..:ax saj. 

Park on väike vabakujuline puudesalu peahoone ümber. Om ab võrd 

lemisi aVara esiväljaku, kuhu suunduvad küljelt ja esifassaadi 
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keskossa pikad , sirged sissesõiduteed . Kõrvalhooned on maasti

kus avato.d . Liikidest domineerivad vaher , tamm ja saar . 

Park on hävimas , teed purustatud , puistu .metsistu.N . 

Külastatud ja pildis ta tud 197o . a . 



.. 
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Sinalepa mõis. 
Peahoone ase. 

Sinalepa mõis. 

VaJ.itsej amaj a. 
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85. SIPA mõis ( Sippa). Kõrvalmõis, kuulus Lihula mõisa juurd.e . 

Karuse k/n, Iv at salu kolhoos ( Lihula kibelkond) . 

Peahoone on hävinud jäljetult , tema k ohal asundustalu . 

Kõrvalhooned kas hävinud või va~emeis, neid oli väheselt . 

Olulisemad on : 

Laut on väike , krohvi tud paekivihoone , mis omas poolkelpkatuse 

Ehi tu s võis pärineda XIX saj . keskelt . Hoone on põlenud . 

Ait on keskmise suurusega krohvi tud paeki vihoone , mille esi

küljel on jälgi laiast ulualusest . On omanud lamedaid aknaid . 

Eo one võib pärineda XIX saj . keskelt , ta on põlenud. 

Park on väike puud e salu väikese eeshoovi tagaküljel, valdavalt -

loodusliku pärttoluga saarik, kuhu lisatud mõned vahtrad . 

Külastatud ja pildistatud 1968 . a . 



Sipa mõis (Lihula) 

Viimase hoone vare mõisasüdames. 

1968. a. 

' 



86. SUTLE1'A mõis ( Sutlep). Rüütlimõis, kuulus kõrvalmõisana 
J. iguldi mõisa juurde. 

Linnamäe ~n, V.I.Lenini nim. kolhoos (Hoatootsi kihelkond 

1'eahoo~ on hävinud, ta oli väike ühekordne puithoone, millel 

oli mantelkor st en. Selle riismed, nagu ka üksik seinakatkend 

on säilunud. NEist järeldub, et ehitus ei olnud kõrge, ta 

võis pärineda XIX saj. albusest. 

Kõrvalhooneid on üksikuid, nad moodustavad peahoonest sõltuma-

tu vaikese korrapärase hooneterühma üle tee. lulisem~d on: 

Tall (?) on krohvitud paekivihoone, keskmise suurusega ning 

massiivsete proportsioonidega. Ehitus on kaetud seintest kõrge 

ma poolkelpkatusega, millel rookate, üleulatuvad räästad ja 

unkaavad. On mõned väikesed, lamedad aknad tugevate prusslengi 

dega, raamid 6-ruudulised . Ehitus võib pärineda .X:IX saj. algu

sest, olles ilmselt peahoonega üheealine. 

Laut-töölistemaja moodustab nelinurkse sisehoovi ümber koondu-

nud hooneterühma, millest alles mõned ehitused. Hooned on kit-

s ad ja madalad , kuid pikad, krohvitud paekivihooned, mis kaetu 

rookattega viilkatustega. Omavad üleulatuvaid räästaid ning 

püstlaudadest otsviile. Elamu aknad on väikesed ja väga kitsad, 

6-ruudulised. hitused võivad pärineda XIX saj. keskelt ja 

III veerandist. 

Park on vat_a väike, moodustades lihtsa puudesalu peahoone taga 

künkal. Hoone ise oli maastikku avatud, piiratud maan teega, 

mille vahele yäi väike vlilj alC:. 

1\..ülast atud viimati lS 77. a. , pildis ta tud lS6 S. ja 1977. a. 
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Su tlepa .mõis. 

Peahoone vare. 

\~ 
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87. SUU!tillv1ÖISA mõis ( üagnushof). Riigimõis. 

Vormsi k/n, Vormsi sovhoos ( Vormsi kihelkond). 

Peahoone on hi:winud . Temast säilunud madal vare, millest järel

~a dub, et ehitus oli keskmise suurusega ühekordne kivihoone . ~ 

võis pärineda XIX saj . algusest . Hiljem on temale liidetud pa

remale tiivale tagaküljele küllalt pikk juurdeehitus . Tiibhoone 

on samuti kivist, ühekordne ning omab keskmise suurusega, võrd-

lemisi kõrgeid aknaid. Ju.urdeehitus võib pärineda .IJX saj . 

II poolest . 

Kõrvalhooneid on suurel hulgal . Osa neist moodustab peahoonega 

ühise reeglipärase ansambli, osa on kas hajutatud või rühmita

tud pargist kaugemal . Enamik hooneist on varemeis . Olulisemai: 

Ait on pikk krohvitu.d paekivihoone, mis kaetud kõrge viilkatu

sega, katteks laast . Algne katus oli poolkelp, mis omas ka kit-

said räästakarniise . hoone esifassaadi keskosas on sügav ulu

alune, mille. ees kannavad räästast 4 ( säilunud 3) tüsedat dos-

kaana orderi sammast. Eeed omav&d laia abakuse. lioonel on kabel 

pool ulu.alust sümmeetriliselt paisutatu.d u.ksi , ~illest äärmistel 

on kitsas valgmik. Hoone võib pärineda XIX saj . I poole algu-

sest või keskelt, olles klassitsistlikus stiilis. 

Tall tema vastas on samades dimensioonides, samaealine jo 

-stiilne ehitus. Vaid siin on säilunud poolkelpkatus, k&tteks 

roog ja S-kivi. Esifassaadis on hoone kahel pool ulu.alu.st oma

nud suuri ruudukujulisi aknaid, 12-ru.u.duliste raamidega, akaad 

on kaetud segmentpetikuga. Kõrge kaarega on algselt olnud ka 

u.ksed, mis nagu akende segmentkaar, on hiljem kinni laotu.d. 

I oone on varisemas. 

Valitsejamaja on suur ja pikk krohvitud ühekordne paekivihoone, 

millel lukatube hoone otstel. Ehitust katab S-kivikattega pool-
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kelpka~us, mis omab laia, profileeritud viilu- ~a räastwarnii 

si. hoone aknad on kitsad, küll8lt kõrged jQ 6-ruudulised, la

laaknad ruudukujulised ja 4-ruudulised, paigutaud ühtlaste 

vahedega. Vasakpoolses o~safassaadis on säilunud üks väikseses 

pui tpalkonis asetsenud välisuks. See on kahepoolega ning j aota 

tud laia, profileeritud ja hammaslõikega varustatud vahekarnii 

siga kaheks. Tahvlid on liigendatud profileeritud liistudega, 

millest alumisel keskel kannelleeritud pind, ülal ülestikku 

asetat~d 2 rambi ja 2 rasetti nende külgedel. Ust võib lugeda 

varaklassi tsistlikuks, mis võimold ab hoonet dateerida XIX saj. 

alguse ehituseks. Eoones on ka mc.mtelkorsten . hoone on varise-

mas. 

Ametnikemaja asub peahoone vastas üle esiväljaku. Ta on vare

meis, millistest järeldub, et põhijoontes oli hoone valitseja-

maj aga samas laadis, dimensioonides ja vanuses ehitus. 

Kelder on suur maapealne paekiviehitus, mille toru:võlviga kõrge 

lagi kaetud mullaga. Algselt võis olla ka katus. Ehituse esi-

fassaadis on 3 kõrge kaarega petikut, millistest keskmine suu-

rem. Selles asub väike, sanmti kõrge kaarega kaetud uks. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Laudad moodustavad suure ruuduKujulise suletud hoonepleki sise-

hooviga. Ehi tlLS on krohvi tud paekivisein te ga, .mille s eraldub 

kitsa simsiga kõrte sokkel. Hoonet katab laastu (osalt eterniit 

kattega kõrge kelpkatus, millel kitsalt üleula"tuvad rac.l.stad. 

ühtlaste vc:hedega paigutatud väike.:,Jed aknad on larnedad. !~oonest 

on säilunud veerand, ta võib olla peahoonega samaealine, s .o. 

XI saj. algusest. 

'fu.ulik on krohvitud paekivist tüvikoonusekujuline ehitus, mil-

lest säilunud alumised 3 korrusT.. Omab vc.'.il~eseid, koha..:nti ase-

tatud, ruudukujulisi aknaid. •hitus võib parineda ..:\.IX saj. I 
poolest. 



Viinavabrik on keskmise suurusega hoone·Lekompleks, mis -curLdu-

val t ka&sa~ al rekonstrueeri tud. Algl'Le noone oli krohvi tud pae

kivist liigenda~ud hoone, mille keskosa oli vähemalt ~cl1ekord-

n e. Hoone omab alr;seid mitme s suuruses aknaid, on harilikke 6-

ruudulisi, on väikeseid, 1~õrt::>e kaarega kaetud aknaid. Ehitus 

võib pärineda XI saj. II poole eskelt. 

'.!'all(?) keskmise sUUl'Usegakrohvitud paeL.ivihoone maantee 

ääres. Omab lameda, laastu-(osult eterniit-)kattega viilkatuse 

millel üleulatuvad rJ.i:istad. Otsafassaadi s on kruLel pool l aia 

ust lamed ad, ovac:tlsed aknad. Ehi 1-us võib pärineda .AI.K saj. lõ-

pu veerandi st. 

Härjatall (?) on keskmise suurusega krohvi tud pae:ü vihaone 

(alles pool ehitksest), mis kaetud kõrge viilkatuseg& (katteks 

eterniit), millel üleulatuvad räästad. Omab väga h~:rrval t üht 

l aste vaheaega aseta tud väike s e id almaid, millel lame kaar ja 

6 ruutu. Hoone võib pärineda XIA saj. II poole algusese või 

saj andi keskelt. 

Park on keskmise suurusega ning rajatud suurele, regulaarsele 

esivaljak~le segastiilis. Sissesõidutee on äärista~ud saare-

alleega, ta suubub esivälja-u ühele nurgale. Väljak~ kes~el on 

puuderidadega ääristatud ru.udukujuline tiik, k· staniallee on 

ka ametnikem<1j a po olse tee <::i.i:i.rtel. '11ee iimbri tseb ovaalina esi-

V\e\c\evQ 
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Põ .. ühoonete skeem 
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väljakut, temalt on ka juurdepääs kõikidesse kõrv&lhoonetesse. 

Parcis teised puuderi.ihmad, eriti ää.rel asuva peahoone ees häs

l>i vali tud rühmades vabal;:ujulisel t. Suuremaid Uksikuid puud e-

rill1mi ka aias, mis piiratud müüriga. Valitsevad pärn, vaher, , 

saar, hobukas~an. On ka rill~iti dekoratiivpõõsaid. Park on 

täiesti mru1a jäetud ja kiirelt võsastuv. 

Külastatud viimati l977 . a ., pildistatud l975.a. 
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Peahoone ti ib . 
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Valitsejamaj a . 
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88. SÖDERBY mõis (Söderby). ~iigimõis. 

Vormsi k/n, Vormsi sovhoos (Vormsi kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud ase. Hoone oli ilmselt 

väga väike paekivist ehitus XIX saj., tõenäoliselt I poolest . 

Kõrvalhooned samuti kõik hävinud. Nad paiknevad hajali i.ihel 

pikal ja kitsal randvallil. On varemeis. Olulisemad on: 

Ait - väike krohvi tud paekivihoone, mis omas poolkelpkatuse. 

Ehitus võib pärineda .XIX saj. I poolest . 

Kuivati on väike. krohvi tud pae- ja maakivimüürid ega ehi tu s, 

mis omas ilmselt poolkelpkatuse. Ukseava omab kõrge kaare. 

Ehitus võib pärineda .A:IX saj. keskelt . 

Park puudub, oli väike ehisaed dekoratiivpõõsastest hoone üm

ber, eriti esiväljakut piirab sirelite rühmadest ring. Hoone 

taga on aia tagaküljel rühmi ti lehtpuid (saar, jalakas). 

Hoone asus vallseljakul, kust avanesid vaated merele. Park ja 

aed on haäbumas. 

Külastatud ja pildis ta tud 1977. a. 
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Söderby mõis. 
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8S . SüNDEVA mõis (Sündepä). Kõrvalmõis , kuulus Ungru mõisa 
juurde. 

Ridala k/n, "Külvaja" kolhoos (Ridala kihelkond). 

Kõik hooned on hävinud. Säilunud vahesed hoonete asemed , seal-

hulgas lauda maakivist seinte fragmendid. 

Park puudub, mõisasüdant tähistavad mtined vahtrarühmad. 

külastatud ja pildistatud 197o.a. 
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Sündeva mõisa asukoht. 
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SO. TAEBLA mõis (Taibel). Rüütlimõis. 

1raebla k/n, Koondis EPT ( Lääne-Hie,ula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega liigendatud ühekordne puit

hoone. Tema keskosa omab mansardkorruse murdkelpkatuse all. 

h.eskosa tiivad on kaetud madalama kelpkatusega. Hoone taga

küljele on tiivad pikendatud võrdlemisi pihlcade tiibehituste~a 

mis kaetud põhikorpuse tiibadega samal kõrgusel viilkatustega. 

Üks tiibhooneist tagaküljel (parempoolsem) on krohvitud pae

kiviseintega, tema katus on kõigist teistest madalam. Katuse

räästad on üleulatuvad, alt kaetud tuulek&stiga. Lihtne laud

karniis on ka mansardi katuse murrujoonel. Esifassaadi kesk

teljel eendub tugevalt kahekordne palkon kõrge viilkatuse all, 

mille hari ühtib keskkorpuse katuseharjaga. Ka sellel katusel 

on üleulatu vad ja tuulekastiga räcis tad, vi ilu all on nad alt 

kaetud l audad ega. Katusekatteks on kogu h oonel eterniit. ei

nad on vooderdatud kuni aknalaudade joonel kulgeva vahekarnii

sini püstluudadega, kõrgemal horisontaallaudadega. Viilud on 

vooderdatud väga erinevalt, on püst- ja horisontaallaudistuse

ga viile, kusjuures püstlC:iUdistuse.'al. on laudad e alaotsad teri

tatud (esifassaadi palkonil, tabafassaadis vasakpoolsel tiib

hoonel) . 

Põhikorruse aknad on kitsad ja kõrged , 4 suure ruuduga, 

ümbritsetud kitsaste piirdelaudadega ja kaetud kitsa karni isig 

millel profileering. Tagafassaad i vasakpoolsel tiibhoonel esi

neb erisuurustes aknaid (~e-, kahe- ja kolmepoolseid), välis

nurk on aga ehitatud llaasitud verandaks, mille suured aknad o 

diabonaulraamistikuga j c...ot a tud väikesteks romb ideks. Ver andc..st 

aeda Vdljuv kahepooleg~ uks on kaetud väikese viilkatusega, 

millel kujundatud tugi..u:äpad . '"eise Korruse mansardi aknad on 

kõr ge kaarega ~a kolmeosalised , kus ülal on rida väikseid ruu-
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te, all suured ruudud. Samalaadne on tagafassaadi vasakpoolse 

tiiva viiluaken. Mansardkorruse aknad on ehitatud katuse sisse . 

Parempoolsel tiibhoonel on viilus ruudukujuline ja 4-rULlduline 

lihtne aken. 

Esifassaadi suur pallcon omab mõlemal korrD.sel suuri klaa

situd seinapindu . Akende alused seinad on vooderdatud püstlau

dadega. Aknad on omanud keeruka raamistikuga ruudustiku, mis 

säilunud alcende ülaosades. See kujutab keskel asuv at suurt ram

bi, mis piiratud väikeste rambi- ja kolmnurgakujuliste r uudukes 

tega . Viiluvciljas on üksteise k ohal 2 akent : all l ame ristkü

lik , ül al 8 -nurkne aken . Nend e ruudus tik on analoo gne teiste 

p al kon i akendega. Peauks pal konis on kahepo ole ga, rikkal ikult 

profileeritud liistude ja tahvlitega kujundusega . Ukse kohal 

on väike , tugikäppadele toetuv Varikate viilka· ... usena . 11Iingi 

veranda on asunud ka tagafassaadi keskteljel, mis aga hävinud. 

Seega võib hoonet lugeda histori tsistlikus stiilis ehi tu

seks , mis kujund us el t läheneb j uugend ile . Hoone tuumik n.t~ib ag"' 

pärinevat palju vanemast perioodist, nagu ka ebamäärWle paeki

vist tiibhoone, mis võis olla varem iseseisev ehitus . Ei ole 

välistatud, et peahoone keskosa on veel XVIII saj . II poole 

barokkehitus, mis rekonstrueeriti ja laiendati viimasel sajand· 

vew.lJ.etusel ja X.\. saj . alguses . Hoonet kasutatakse korteri tena, 

ta on rahuld avas seisundis . 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, kuid nad ei ole säilunud 

või on jälgitavad väheste müürifragmentidena uutes majandus

hoonetes. Hooned paiknevad pargi äärtel, on pecl1oone~st viima

se t',a i sol eeri tud. Olulisemad säilunuis t on: 

'J:dölis temaj a on väike krahv i tud Daa- ja paekiviehi tu s, mis 

kaetud laialt üleula~uvate r~~stastega viilkatusega (katteks 

eternii t). Viimo.ne sarikapaar ja penn viilLls avatud, sein;:;.d 



haetud rõhtlaudvoodrit2· Aknad on väikesed, 6-ruudulise . 

Viilus on väga kitsas, kõrge, 6-ruuduline viiluaken. Ehitus 

võib pärineda IA saj. lõpust või sajwndivahetuselt. 

Töölistemaja on sarn.alaadne ehi tu s, ta vaid ombb lakatube hoo

ne otstel . ee hoone on algselt vaid vanem, tema tuumikus on 

säilunud mantelkorsten. Seega ehitus vgib pärineda XIA saj. 

altusest, rekonstrueerimine ( lakatoad, ka tu s) pärinevad ilm-

selt XOC saj. lõpust. 

1..,.dölistemajaon väike, .krohvitud paekivihoone, mille ühel ot-

sal elutaad, teisel - laut. hoonet katab rookattega kelpkatus, 

otstel unkaavad, räästad on üleulatuvad. Omab väikeseid ak-

naid, mille raamistik muudetud, uks on lihtsa valgmikuga. Ehi 

tu s võib pärineda .~.IX saj. I poolest. 

Park on keskmise suurusega ning on heatasemeline vaba planee

ringuga. Peahoone ette jääb avar esi väljak, mis piiratud ring 

teega ja liigendatud vali tud puuderlihmadega ja põõsastega: 

vaher-kuusk, sirelid , enelad, lumemari. Sissesõidutee suundub 

hoone keskte~Je maanteelt, kuid hoone on teest eraldatud esi

väljakut piirava tiheda vahtra, saare ja jalaka puistuga . .1'-a 

maantee läbib pargi esiosa, ta on ääristatud lehtpuualleega. 

Üle maantee paiknes tiike, mis havinud. Peahoone taga on taga-

vd.lj ak, mis omas keeruka mustriga ehisaia madalate dekoratiiv-

põõsastega. Aed on piiratud taas tiheda, vabalt paigutatud 

puudest ekraaniga. Valitseb vaher, eksoote on vähe, mõned n~-

lud. Park on rahuldavalt hooldatud, osa teedevõreust st:i.ilunud. 

Külastatud viimati 1972.a., pildista-tud lS7o.a. 
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Taebla mõis. 

Peahoone tagakülg. 

,,, 



91. TAG.AVE E mõis ( Tackf'er). Rüütlimõis. 

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Higula kihelkond). 

Peahoone on hävinud , varemed lammutati 1968.a. I:oone oli kesk

mise suurusega kivi- ja puithoone. EEime5ast materjalist oli 

kitsas tiibehitus peakorpuse paremal tiival. Ehitus oli ühe

kordne, kaetud poolkelpkatuse5a. Esifassaadis olid tiivad vähe 

selt pikendatud, mis moodustasid otsafassaadides eendi. Aknad 

olid kitsad, kuid väga kõrged, 8-ruudulised ning paiknesid 

ühtlaste vahedega. hoone omas madala soklikorruse vb.i.ikeste la

medate a.kendega põhikorruse akende all. hoones olid mantel

korstnad. Üks ahi oli tõstetud puidust jalgadele. Tiiuhoone 

oli kitsas ja madal, kaetud madala viilkatusega, tema suured 

aknad olid ruudukujulised. 

Ehitus võis pärineda XI saj. algusest või sajandivahetu

selt. 

hõrvalhooneid ei olnud suurel arvul, nad paiknevad pargi äär

tel või rühmiti tee külgedel. Säilunud on vähesed, millest olu 

lisemad: 

Laut on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud kaasaegse eter 

niitkattega viilkatusega. Seintes on rida väikeseid, pea ruu

dukuj ulisi aknaid, on ka mõned suured segmentp etikud. Alen e 

ehitus võib pärineda AI saj. I poolest . 

fdölistemaja on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 

kaetud lameda plekk- ja tõrvapappkattega viilkatusega, 1 illel 

üleulatuvad räästad. Otsviilud on püstlaudadest. On erisuurus

tes aknaid, suuremad on 6-ruudulised. Hoone on vru.'isemas, ta 

võib pärineda XI~ saj. IV veerandist. 
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Park on suur (8,6 lJa) ning läheb sujuvalt üle parkmetsaks. 

·.reda pooli tab tee, mille äärel vahetult paikneb peahoone. 
Kujundus on vc.....baplaneerine;, seejuures pargi äärealal oli 

kujundavc:.~s teljels oja (süvendatud kraavi1cs) . Peahoone ees 
asub suur esiväljak ringtee ga, millel liksikuiJ. puid . '11eest 
v&lj aspool puid tiheda te s rühmad es : kuusk-lehis , kuusk-va.Ler, 
on ka mände . Parkmetsa osas oli keeruka s vabakujuline tiikide 
s Li. s teem, mis nüüd ht:.äbunud süvendus tööd egc.t . •riikid es olev::: d 

saared jc. poolsaared olid avatu.d vL.ikestele väludele. Park
metsas on ka üks suurem väljak vaba piir j ooneca . Tiikid est 
võe·~ud mullast on madalaid kõrgend ikke, li :s peahoone otsa 
kohal . Ka parkmetsa looduslikku saariku t on täiend atud vcb tra 
j a lehise ga . Üks viimastest aksenteerib psrkme tsa väljaku . 
Pargi seisund on halb, ta on võso.s unud , muutumas .petsaks, 
eriti huvi tava kujundusega iseseisev par unets . 'Pa.rgil puudub 
fun11..tsioon . 

hülastatud viimati 19 7o. a ., pildistatud l9E8.a. 



' Tagavere mõis. 
Peahoone vare. 



S2. ·rAHU /'11ahku/ mõis (Scllott.an~o). RliLitlimõis. 

lirksi ?/n, V.I.Ler..ini nim. kolhoos (FoRrootsi k;ihelkond). 

Peahoone 5n hävinud. :~oonest säilunud fragmendid, millest jä

reldub, et ehi us oli viiike pui tnoone, seinad kaetud laiade, 

rõh tsate voodrilaud ad ega . .1.100ne keskel asus swur paekivi st 

mcntelkorsten. Alrnad ei olnud suured, omasid lih-~said, barok-

se kujundusega nurg8Xaudu, olid 6-ruudulised. On jälcitav si-

s eruumid e anfil &ad su s. 

~-Ioone võis pärineda XIX saj. algLlsest või eelnenud s<....j 2-Yl 

d i vahetusel t . 

Cõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad kas pargi ~är tel, -~·-··---

peanconega ansamblilisel t siduma ta, või kaugemal maasti}.:us, 

hajutatult. ~äilunuist olulisemad on: 

Laudad on kaks pikka, paralleelselt asetatud kivihoonet kroh-

vimata seintega. hooned on kaetud tänapäe v aste viilkatustega, 

tervikuna on nad oluliselt kaasajal ulatuslikult limber ehita-

tud . Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. II po oles t . 

Ait on väga väike, pritskrohviga kaetud paekiviehitus, mis 

omab üleula tuvate räcistastega viilka tu s e (katteks e Lernii t) . 

Otsviil on kaetud rõhtlaud ad ega • .uoonel on väike s ed, kits ad, 

2-ruudulised aknad . Ehitus võib pärineda XL{ saj. lõpust. 

Tall on keskmise suurusega krohvimata pae- ja roaaki viehi tu s, 

hoonet katab laiult lileulatuvate räästastega viilkmtus (kat

teks eterniit) . Otsviilud on püstl&udadest . Aknad on väikesed, 

kitsad . Ehitus võib pärineda eelmisega samast perioodist . 

Park on väike, vaba planeeringuga. Peahoone ette jääb väike, 

vaba piirjoonega esiväljak, mille äärtel tihedalt rühmitatud 

puudegrupid, sulevad vaated maastikule . Hoone taga on võrdle-

mis i suur aed, kus viljapuid veel eelmisest saj andi st . ed on 
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piira·md vabalt pailmevate puuderühmadega . Park on täies ula

tuses metsistunud ja maha jäetud . 

Külastatud ja pildistatud 1976.a. 



Tahku mõis. 
Peahoone vare • 
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93 . •.r.AIV.ll\1A mõis ( Tamma) . Kõrvalmõis, kuulus Une,ru mõisa juurde . 

Ridal a k/n , 11Kü.lvaja" kolhoos ( Ridala kihelkond) . 

Kõik hooned on hdvinud . 

Peahoone aseme st j'ärel dub, et ehitus oli väike puithoone . 

Park puudub, on vaid üksikud põlispuud mõisa asemel . 

Kül astatud ja pildiatatud 197o . a . 



Tamm.a .mõis. 
1' eahoone ase . 
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S4. 'LUUDI mõis (Tuttomäggi). Rüütlimõis . 

'fuudi k/n, :watsalu kolhoos ( Karuse kihelkond). 

Peahoone on väga suur kahekordne paekivihoone, millel on kesk

osas kolmWlda korrllsena pealeehitus 3 aknavahe laiuselt ning 

lakatub e hoone ots tel . Laugj alt tõusvast relj eefist tingituna 

on hoone tagafassaadis alumine korrus lähedane ilmelt sokli

korrllsele, sest aknad laskuvad pea maani . Hoonet katab kõrge 

poolkelpkatus, katteks kas S-kivi või vormikivi. Katus omab 

murd sarika ning külgfassaadid es laia, eendu va ja sügavalt 

profileeritud räästakarniisi, mis kolmekordse keskosaga krepi

tud . Peolviilu karniis on profileeritud, kuid mõnevõrra kit

sam. Keskosa viilkaius on risti põhihoone katusele, harjad on 

samal kõrgusel. Mõlemis fassaadis on kolmnur"~viilud piiratud 

tugevalt eenduvate ja profileeritud, võrdlemisi laiade karnii

sidega. Viiluvälj2d omavad ovaalse akna . Samulaadsete akendega 

on ääristatud poolviiiude 2 lakatoaakent. hoone esifassaadis 

keskteljel asuv kolmekordne ehitusosa on kergelt eendatud, te

ma nurgad kuni kolmnurkviiiuni on kujundatud laiade ja sügava 

lõikega rusieeri tud nurgapilastri tega. 

Peakorruseks on teine korrus, mille aknad suured , algselt 

6-ruudulised. Alakorruse ja pool viilude ning kolmanda korruse 

aknad on 6-ruudulised, kuid madalamad. Kui hoone tagafassaadis 

aknad paiknevad üldiselt ühtlaste vahede ga, siis esifassaadis 

on nad rühmi ta tud: kesktelj el 3 aken t, j ar cneb tiiva suunas 

3 aken t võrdsete vahede ga nine; tiival 2 erald atumat aken t. 

Akenderidades puuduva.id asendavad petilt:almad. Bsifassaadi kesl 

osalaiuselt paiknes varem rõdu, kulm o.vaneb teiselt korrllsel t 

keskteljelt uks-aken. Rõdu toetasid 4 kivisammnst tugevate eh

hiinidec;a. ~õdu rinnatis oli sepistatud metallist . VL:.ike ~~m:-

soolidele toetuv rõdu samalaadse metallrinnatisegh paiknes esi 
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fassaadi kolmanda korruse ~reskteljel . Ka siin oli uks-aken. 

uumid hoones on anfilaadsed, saal on hoone keskel. tioo

nes on 2 marnelkorstent, mille erakordselt massiivsed korstna 

piibud ulatuvad sümmeetriliselt katuse kohale. Had on kujunda 

tud simsi ja kitsa vabevööga. Saalis siiilunud alc.sed pBrkett

põrand ad. 

ho onet võib lugeda vc.rallassi tsistlikuks ehi tusel'::s, ilm

selt XVIIIsaj. lõpust või saj andi vahetusel t. Ta on heas sei

sundis, kasutus el administratiivruumidena ja korteritena . 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, tea-cav osa neist on pea

hoonega seotud ansamblilisel t. Enamik ehitustest on aga kas 

va.rerueis või ümber ehitatud. Olulisemad on: 

Vali-~.sej amaj_g on keskmise suurusega ünekordne krohvi tud pae-

1 i vihaone, millele hilj era keskossa ehi ta tud 2 aknavahe laiune 

puidust peBJ.eehitus ning vasakut tiiba pikendatud segaehitu

sena ( otsafassaad puidust). Ehi tu st katab ümberehituse aegne 

viilkatus (katteks e~~.erniit), .millel laialt üleulatuvad l'äiis

tad, otsviilud püstlaud voodriea. Sokkel on eraldatud kitsa 

simsig~. Põhikorruse aknad on väikesed, 6-ruudulised ja laia

de krohviääristeg~ . On jülgi ka nurgaliseenidest. Puidust 

pealeehi~us on kaetud viilkatusega. Seinapind on allosas kuni 

ab1alaudade joonel kulgeva vcl1ekarniisini kaetud püstlaudade

ga , kõrc,emal rõhtlaudadega. Viil on taas püstlaudkatteg&. 

hoone pikenduse puitosa on rõhtpalkides • Uue.mad eJG1ad on 

suuremad, 6 - ruudulised . Hoone tuumik võib pärinedu peahoonega 

samast ajast, ümberehitus võis toimuda XX saj . ale,u ses. 

1eenij u temc.~j a (?) on väike keilleo s al ine ehi tu s, kus teeäärne 

tiib on puitehi tus, mille viilka tu s omc.b üleulatuvaid räästai" 

ja vormikivikatte. Seinad on vooderdatud rõh~ul::iltdadega. Aknc_.d 

on suured, 3-poolega. 1oone tagikülj el on tiib er.i tusena vanem 
' 
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krohvitud paekivihoone, mis samuti kaetud vormikivikattecu 

Vlilkatusesa· Sellel lai astmelise profiiliga raästa- ja viilu 

ümbritsev karniis. nkn~d on väikesed ja kitsad, 8-ruudulised . 

Puithoone võib pärineda XX saj . algusest, kiviosa &ga XIX saj. 

keskelt . 

_lt-kuivati on pikk kivihoone, milles aida(?) osa on krahvi

tud paekivihoone, kuivati aga lõhutud maakividest , krohvimata 

ehitus. Reljeefi tõttu on kuivati kahe korrusega, kuigi mõle

mad hooned omavad ühel kõrgusel viilkatuse, katteks vormikivi 

või vanem S-kivi. Aidal on väikesed ja kitsad, 6-ruudulised 

aknad, kuid on ka mõned sama ruLldustikuga, kuid suured almad . 

Aida esifassaadis on paiknenud ulualune . Sailunud on ka frag

mente eenduvast ja profileeritud räästakarniisi st . kuivati 

omab väikeseid, pea ruudukujulisi ja 4 - ruuduga aknaid. fema 

katus omab üleulatu va räästa. it võib pärineda peahoonega 

samast ajast, kuivati aga .. tx saj . algusest . 

Sild Tuudi jõel lammutati 196o.a. keskel . Oli kaunis kolme 

avaga paekivisild, krohvi tud pindadega . Avad omasid laiu, lame 

daid tonnvõlve . Parapett oli sillale pealesõidul . Ehitus võis 

pärineda XI saj . keskelt . 

Park on keskmise suurusega ( 5 , 8 ha) ning ta on planeeringult 

vabakuj\.J.line. Peahoone asub tema äärel mäerinnakul . Hoone juur 

de toob maanteelt allee, mis suundub küljelt ovaalsele esiväl

jakule. Selle lääneservas on vaid ül~..sih.puudest ümbritsetud pea 

hoone, tema taga kiviaiaga piiratud väike ehisaed. Pargi põhi

osa paikneb laskuval reljeefil ning läheb sujuvalt üle metsaks 

Esiväljaku alläärel on puud rühmitatud (tamm-saar) või suurtes 

üheliigilistes rühmades (saar, vaher). 11 etsa on kujundatud 

p arkrnetsana, siia on kaevatud suur ringkanal, mille vahekanali 

ga poilili tatud 2 saart . lvlets koosneb looduslikust materjali"lt: 
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kuusk, haab, kask, kõrgemal rikkalikult saart. Parkmetsa vaba

kujuline teedevõrk on vaid kohati aimatav. 

Pargi seisund on rahuldav, vaid peahoone ümbruses, park:

metsaosa on muutunud loodusliku ilmega metsaks. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1962., 1963. ja 

197o. a. 



Tuudi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Tuudi mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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95. UBASALU mõis (Leu- Parmel) . ?oolmõis . 

KLlllarnaa h/n, Kullamaa kolhoos ( Kullamaa kihelkond) . 

Peahoone on väike ühekordne puithoone, mis kaetud seintest 

tublis·Li kõrgema viilkatusege. katteks tõrvapapp, räästad 

lai&l t üleulatuvad. Seinad on tahutud palkidest , ristnurga0 a , 

algne vooder ei ole säilunud, küll aga osaliselt hiline sin

delkate voodrina. Avad on tugevate prusslengidega ning aknad 

seejuures võrdlemisi st:tured, E-ruudulised . A.1rnad on pair,utatud 

harval t, kuid ühtlaste vahedega . Omavad laiu piirdelaudu . Ehi

tuse esiküljel on Vdike lahtine veranda peasissekäi~u ees, 

mille viilkatust kannavad lihtsad , neljatahulised puittulbad . 

Katuse viimane sarikapaar veranda otsviilus koos penniga deko

ratiivselt avatud, viil kaetud püstlaudvoodriga . 

Ehitus võib pärineda algselt IX saj . I poolest, on hil

jem ilmselt rekons·crueeritud . 'flemast oli 197o . a . säilunud 2/3, 

1/3 hoonest oli siseelan enud lagedet;a . noonet asutataKse 

elamuna . 

Kõrvalhooneid on üksikuid, nad paiknevad maj c.ndushoovi lähedu

ses võrdlemisi hajali. Olulisemad on: 

Laut on pikk, krohvimata paekivihoone, mis oli kaetud kõrt_e, 

laastukdttega ja üleulatuvate rä~stnstegn viilkatusega. Ots

viil kaE:tud pi:istlaudadec:.a .. Alles kuni 1/3 k& L sest . On eri 

suurustee aknaid, enarr.tik seejuures lo.med8d, l<::eskmise St) .. urusegc, 

ning tugevate prusslent,idega. Ehitus võib pärineda XIX s&~ . 

II poole keskelt või lõ uveerandist. 

'.fdölis""..,emöj a on keskmise suurusega ühekordne rõhtpalkehi tu s 

puhta nure:,aga ja ta11utud palkidest. Ehitust katab seintes1- .n:un~ 

2 l orda kõrr.em rookattega kelpke:ltLls, Jlillel "lal UL.Liaavdd, 

r~.<:..:.st::....d. agä vaga laialt lileu.latuvaO.. SeinL,d ei ols vooderds.tuC:.. 
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'fugevate lent;id e g~ al..nad on väga vC..:.ike s ed, ki i s ad ja G-rtJ.ud uli· 

s ed. ' i tu s e keskel on vt:.c..a suur man el.iror st en, mille ka tu s e 

kohale ulatuv m~ssiivne j~ kõrc,e 1 orstnapiip omab : a s v3he

vööd, simsi jc. lir1tsa otsakarniisi. oones on caks korterit, 

millel ühine mantelkorsten, korteritega on otstel liidetud 

rut::.mid loomadele . 

Ehitus on väga huvitav moonamaja näidis , ilmselt veel 

.. VIII saj . II poolest ( III veerand?). 

Park on vät.oa vaike ja lihtne . ?eahoone ette jt..ab vdike vL.ljak, 

kuhu ulatuvad juba~ a kõrval~:ooned. Puid on rühmiti pea..VJ.oone 

ta a fooniks , samuti ridadena suure a i a ümber . Viimc..sed on põ

hiliselt kuused . Pargis puude rLi.hmas valitseb vaher , on s&art 

ja kaske . Pargi seisund on halb, tal puudub funktsioon . 

l>..ülastatud ja pildistatud 197o . a . 
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Ubasalu mõis. 

Peahoone tagakülg . 

Ubasalu mõis. 

Mo onakatemaj a. 
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S6. ~NG U mõis (Linden). üJtlimõis. 

Ridala k/n, riigi mac..fondi maa ( idala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud on osa müüridest. Hoone oli 

suur ühekorruseline krohvimata paekiviseintega hoone, millel 

oli täies ulatuses väljaehitatud lakal..orrus ning tu~e ka vii

Iudesse avanevate akendega lakukorruse peal, seega hoone ots

viiludesse uvanevad ka~s korrust. Ehituse keskosas on nelja

tahuline madal torn, mis oli kaetud keeruka kujundusegn barokk 

kiivriga. ·rorn eendub fassaadi seina pinnast tugevalt. Samas 

fassaadis on ka tut:,evalt eenC.uv tiibhoone, rLille sisenurgal on 

~orn. Eend on ka tiibhoone ja põhikorpuse liitekohal hoone ot

safassaadis. Liigendamata on vaid üks otsafassaadidest ja parg· 

suuncs asetatud tagafassaad. 

Hoone eri osi katsid viilkatused 5-kivikattega. Katused 

olid kaetud· kõrgete viiluseintega. Need omavad barokse knjun

duse. Nii on põhikorpuse viilupind jaotatud profileeritud väga 

laiade raidki vi vöödega kolmeks pinnaks, mis kergelt e endatud. 

Viilu alumine korrus on 3 aknavahe laiune, teine viilukorrus 

on ki tsam, 2 aknavahe laiune . Liõlemil korrusel on kitsas, pro

fileeri tud vahekarniis aknalaudade joonel. Aolmas korrus on 

ruudukujulise viiluväl~ana, millel keskel suur sõõrpetik pro

fileeri tud raidpalestikuga. Viilu tipus on vähekarniisiga eral

daLud kolmnurkviil, mis piiratud laia ja tugevalt eendatud, 

profileeri·ud karniisiga . Viilu külgedel on kahel korrusel 

suured jõulised ja puhtalt tahutud raidkivist voluädid . Voluu

tidele on kinnitatud pjedestaalide ja profileeri~ud karniiside 

ga saledad obeliskid (4). Seega võib viilu lugeda ka mitme kor

rusega voluu tviiluks. .Analoogiliselt on kujundatud ka tiibho o

ne, valjaehituste manaardkorruse pealeehituste viilud, kus muu

tub vaid korrus te arv . Nii on põhikorpuse pargifassaad is ka tu-
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ses kolm kõrget väljaehitust, millel alumine korrus kahe alma-

ga . Viil on j uotatud vahekarniisiga kaheks pinnaks, millest 

alumisel, laiemal, on kaks väikest sõõrpetikut, ülemisel, ruu

dukujulisel üks sõõrpetik. Viilu külgedel on samuti voluudid 

ja obeliskid, viilu tipus kolmnurkviil, nagu põhikorpuse otsa

viilulgi. Hoonet piirab katuseräästaste ja viilude all lai, 

eenduv ja profileeritud raidkarniis, mille all kitsas vahevöö. 

1'ro!'ileeri tud raidkarniis kulgeb ka põhikorruse aknalaudade 

joonel. Hoone omab väga kõrge soklikorruse, mis eraldatud sim-

si·ga. Soklikorruse seinapind on laotud puhtalt tabutud paekivi 

plokkidest. Samasugused plokid on hoone nurkadel, väljhehitus-

te ja viilude korruste nurkadel. 

Tornil on soklikorrus ning 3 korrust, mi s liigenda ud 

korrustevaheliste ja aknalaudade joonel kulgevate profileeri-

tud r aidkarniiside , korrustevahelised on seejuures laiemad j& 

rohkem eendatud. Torni neljas, poolkorrus, omab ~argusi ak-

11 naid, Uks torni tahule kahes fassaadis. eiste korruste aknad 

vastavad hoone akende vormidele. Põhikorruse aknad on ehi tu sel 

väga suured, kõrged ja puhtalt tabutud rc..idkivist palestikuga, 

jaotatud raidkivist radffiidega neljaks. Analoogilised on man-

sa:rd- ja ka-cusekorruste aknad, nad on vaid madalamad. Põhikor

ruse aknad on rühmi ta tud kolme- ja ka...IJ.ekaupa, on ka üh.sikuid, 

eraldatud aknaid ja akenderidu täitvaid petikaknaid. Soklikor

ruse akendest osa omab lameda kaare . Selliselt on kujundatud 

ka mõned v~lisuksed. Peauks omab kõrge kaarega ava, mille sil-

lus ~a küljed puhtalt tahutud paekiviplokkidest. Uls on väga 

kõrge, läbides k.õre;et soklikorrust. Siseuksed on enamuses s8Llu-

ti kõrge kaare ga. 

~ioone ornikiiver, mis säilunud i'I"agmentidena. (lam.r.mtati 

I I ... u.ailmasõj a päevil), oli b arok!Cvormid e gu ~'-ii ver, m::.s meenu-
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tus Tallinna :niguliste kirih.Ll tornL(iivrit (galerii, kolmnurk

viiludega väikesed vhljaehitised akendega igas tornitihus~ 

profileeri tud eenduvad vate~.:arniisid jms .). 

Seeea on ehitus suurejooneline historitsistlikus stiilis 

hoone, mi l le eeskujuks on k irj anduse andmeil r .. erseburgi loss. 

Ehitustöid alustati XIX saj . lõpul, kuid hoone jäi lõpet81Ilata 

(viimistlemata) I Maailmasõjaks . Ehitusmeistrina on mainitud 

Saart . liiärkimisväärsed on raidtööde kõrge kvalitaet ja detaili 

de rohkus . Hoonest lammutati osa müüre 1967-68.a., puitkonst

ruktsioonid olid osult lammutatud , osdlt varisenud . 

Z:õrvcli.100n.eid \:ü.lastataval alal ei ole säilunud. 

Park on väike, vabakujuline, kuid. peal~oonest vanem . Ta ümbrit

ses ema kohal asunud väga vc-ma barokkhoonet. St3lle mõõtmed 

olid uuest boone st väiksemad ning seetõttu endisest ringteega 

esiväljakust on uue peahoone ees xas.lta-'"'ud osa hoone alla, osa 

säilunud koos kLi.lj el t hoonele suunatud sissesõiduteegL. Vii

mast aäristab lühike allee . Pargi juurde kuulub .t!aapsalu suu

nas laiuv looduslik tammik ~oos mannikuga, mille ma2nteeaärne 

serv kujundatud parkrr,etsana. Peahoonet väheldane park ei kat

nud . Tema tagaküljel oli park väikese ehisaiana. Loone oli 

suuresti maastikku avatud . Põhiliikidelrs on tamm, saar . Park 

on purustatud ja haäbuv. 

:..ü.lastatud viimati 1977 . &., pildistatud 1SG4 ., 1SfP6. ja 

1S68.a. 
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S7 . UUEI.:ÖIS.A mõis (~jeuhof) . J. üütlimõis . 

Ridala k/ n, .l:{oond i s EI\..E (ni d ala kihelkond ) . 

Peahoone on väga suur ja liigendatud kivihoone , mis kahekordne 

keskosas, omab ühekordseid tiibu , millele liidetud otsEfassaa

dides kahekordsed tiibhooned. Keskosa ning tiibhooned eenduvad 

esifassaadis kergelt, v.~ . parempoolne tiibhoone, mis eendub 

tunduvalt . Tagafassaadis on tiibhooned eendatud ulatuslikult . 

Põhikorpus omab kõrge soklikorruse, tiibhoonetel see puudub. 

Hoonet katavad lamedad kelpkatused, osc..:l t hävinud tule

kahjus 1975 . & • Katusekatteks on pleltk . Rääs takarniisid on 

laiad , eenduvad ja sügavalt profileeritud . Põhikorpuse kahe

k ordsel osal olid need puidust. h oone nurkadel on l aiad , rus

teerituC:. nurgapilastrid . l~endega on eraldatud esifassaadis ka

hekordse keskosa äär tel kolme akna ga seinapind, saam ti vasal:

poolse tiibhoone uks selle paremal äärel. Esifassaadis on sei 

napind rikkalikult liigendatud ka horisontaalselt . Põhikorpuse 

ühekordse osa soltkel ja kahekordse keskosa äärtel pil<1stritega 

eraldatud osa sokkel on rusteeri tud . :;:.orrus tevaheline lai ja 

profileerinLuga vc..:1.hevöö kulgeb kahekordse korpuse keskosas pi

lastrite vahel viie a.Y ... na laiusel seinapinnal . - usteeri tud sok

likorruse pind ad e kohal on samuti profileeri tL .. d vahekarniis, 

mida krepiv&d pilastrid . PõhikOl'puse ühekordsetel tiib&del on 

profileeri tud laiem va1J.ekarniis a.lr-nalaudade joonel. Nende tii

bade seinapind on liigendatud kogL.. ulatuses suurte petikutega, 

vaheldumisi nelinurkne ja kõrr;e kaarega petik, eraldamas on 

peti:icuid doskaana orderi poolsambad paisutusega salnbatiivedega . 

Sambad toetavad petikute kaarte kaudu ning toetuvad vahekarnii

sile. Enamikus petikutes on aknad. Ristkiilikukujuliste petilmt 

kohal liigend avad seinapinda omakorda sügavad ja lamed ad väikse 

mud ristkU.likukujulised petikud. Lc:illledate nelinurksete petiku-
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tega on omakordu lii endatud seinapind akende all petikutes. 

Hoone tagafassaad on lihtsama kujundusega. Siin on kahe

kordse eendatud keskosa keskteljel suur poolkaarekujuline väl

jaehi tus, mille korruste vahel on lai vaheYöö. Valjaehi tusi on 

ka risaliitidena tiibhoonete sisekiilgedel, mis markeeritud. lai• 

de rusteeritud pilastriteta. Kitmesuguseid hilisemaid ühe- ja 

kahekordseid väljaehitusi leidub veel tagafassaadi keskosas ja 

tiibehitustel, eelkõige vas&kpoolsel. Parempealse tiibhoone 

sisenurgas eendub kergelt nelinurkne väljaehitus, mis katusel 

on lõpetatud suurema katuseruumigc... See on ehi tatuä. kelpkatu.

sesse mansardkorrusena ja krooni tud seleda kuusnurkse pui ttor

niga, kaetud lameda katusega, omab aknaid kõikides tah~uõ.es. 

Hoonete akendesüsteem on üldjoontes korrapärane, paljud 

avad aga on muudetud hilisemate ümberehituste kai5us. Põhikor

ruseks on esimene korrus, mille aknad on kitsad, kuid väga kõr 

ged, raamistik jaotalb.ad neljaks, milles väiksemad ruudud, kok

ku 20. Sama süsteemiga on ka keskosa teise korruse akende raa

mistik, kuigi aknad on madalamad. fiibhoone~el on aknad eel

kirjelda~utega sarnased vaid esifassaadis, külzfassaadides ja 

tagaküljel on nad suuremad, eriti alakorrustel, kuigi wineb ka 

ki tsaid, libepoole ga aknaid. Et parempoolses tiibhoone s asub 

suur aula, on siin rutendesüsteem hiline. Esifassaadi külgedel 

pilastrite vahele eraldatud kolme alumise korruse akna kohal 

on pro~ileeritud frontoonid, keskmisel kolmnurkfrontoon, äärte] 

horisontaalsed, nad on toetatud akan .;usleh tedega kaetud voluu

dikujulistele pikkadele konsoolidele. Tabafassaadis on kohe

kord s e keskosa tiibadel kahel äärmisel alakorruse almal lihtne 

sim ss. Ko.arj a vtilj uehi us e almad on siin mõlemil .Korrusel kõr

ge kaarega . Solclicorruse almadon suured, ruudukujulised. Kõik 

almdd on põhimõt tei i sel t puie,u t a tud w1·Llaste vrille~..~ ga, eb akor-

rfpäruselt on almad tiibhoonete sisek:ilgedel tH.eaf&ssaadis. 
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r~o one kesktel j el paiknev pe s.uks omab impos::m ts e kitsa 

eesruumi, mis on kaetud segmentviiluga ja kumera katuseGa. 

~~ästr ja viilu ümbritsev karniis on lai, eenduv ja sübavalt 

profileeri tud, viiluvälj as toetatud hammaslõikego.. Suur uks on 

ääristatud rusteeritud paarispilastritega. Uksel on valgmik 4 

ruuduga. Eeskoda asub kõrgel soKlil, te a ees on lei podest, 

millelt laskuvad kahele kLUj el e kits ad kivi trepid. :e ed omavad. 

vahepodesti, kust trepid pöörduvad esiväljaKu sL,_un&s. •ireppide: 

ja podestidel on kiviääris, kaunistatud karniisiga. Sokli vh

lispind on rusteeritud, temas on keskteljel uks soklikorrusele. 

Kõrvaluks viib esif assaadis vasakpoolsesse tiibhoone sse. 

See on piiratud rus te eri tL.d pil::.stri te ea, nend e vaheline seina-

pind Limber ukse on rusteeri ud, korrus e vahel lõpetatud vahe-

karniisiga, mille kohal sõõrpetik. 1iiks ise on kõrge kaaret,a, 

mille segrnentosas on valt:mik. ·~agafassaadis samal tiibboonel on 

samuti kõrge kaare ga uks, mis Cbetud profileeri tud laia kam·-

frontoonig&, mis toetuvad konsoolidele ja piiratud kvaader

lõkkelise rusteeringuga poolsammaste ga, mida kroonivad kuulid. 

Seinapind ukse ümber on samuti rusteeri tud. Kahel pool keskse 

korpuse kaarj at väljaehi tu st hoone t:.:tgo.külj el on seinapinnast 

kergelt eendatud ukseportaalid, mille kor:.al on segmentaknake

sed. rende uste ees on kitsa podestiga kivitrepid. 

Siseruumid on ru1filaadsed pikkade keskkoridoridega. Parem-

poolses tiibhoones asub suur aula, millel külgedel koridorid, 

ots~l suur lavakarp. Põhikorpuse soklikorrusel on ristvõlvidego 

kaetud ruume, üks suurem ruum omab võimsa piilari keskel. 

Seega on hoone keerukas ehitus, mis rajatud erinevatel pe-

rioadidel järkude kaupa. Esmalt, ilmselt I~ saj. keskel rajati 

paekivist mLi.üridega hilisklassi tsistlikus stiilis kahekordne 

põhikorpus, millele sajandi lõpupoolel liideti ühekordsed tiib

, ooned, ilmselt ka u~undati historitsistlik eeslcoda esifsssaa-
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dis. Kahekordsed telliskivist tiibehitused võivad kogu ulatu

ses pa.rineda aga kod an~ikust perioodist, lS2o. aastate algu

sest, mil hoone rekonstrueeriti Läänemaa Õpetajate Seminariks . 

Sel perioodil kujundati tiibhoonete ukse portaalid peahoone 

tuumikut arvestava arhitektuurse kujundusega, samuti karnii

sid ja pilastrid väliskujunduses. Hoone on maha jäetud, osalt 

põlenud (1975.a.) ja väga halvas seisundis . 

Kõrvalhooneid oli arvukalt, enamik aga hävinud või rekonstrue_ 

ri tud. Paiknevad kahes rühmas: uue, kirjeldatud peahoone siss 

sõidu tee külgedel, mooJustades temaga teataval määral ühtse 

ansambli ning vana peru1oone ümber eraldi rühmana. Olulisemad: 

Vana peahoone, hilisem valitsejamaja, on võrdlemisi suur, kahe 

kordne ja kogu ulatuses väljaehitaw_d mansardkorrusega kivi

hoone, mis kaetud murd-poolkelpkatusega, katteks plekk. Omab 

laiu, profileeritud ja eenduvaid räästakarniise ning karniisi 

katuse murrujoonel, esimene neist poolviilude all krepitud. 

Räästakarniisi krepib esifassaadis ka keskosas asuv pealeehi

tus, mis kaetud kol~ltrkviiluga. See on ümbritsetud laia ja 

eendatud, sügavalt profileeritud karniisiga, mis toetatud ham

maslõike ga . 

Hoone keskteljel paiknev peauks on piiratud rusteeritud 

seinapinnaga, ukse kohal on profileeri tud lai lukukivi ning 

uks on kaetud kolmnurkfrontooniga, mis omab profileerintu ja 

viilu all krepi tud karniisi. Nurgad on toetatud profileeri tud 

voluudikujulistele pikkadele konsoolidele. Kahepoolega uks on 

tahveldavud kvaaderlõikeliste suurte tahvlitega. Vasakpoolsel 

otsafbssaadil on väike külguks, mille eenduv, kits2s por~aal 

on kaetud segmentviiluga. Selle raästa- ja viilu ümb~itsev 

karniis on lai, profileeri ud jaeenduv, omab hammu.slõike. 

Ho one ühtlaste vahedega pai eutatud keskmise suL~useg~ ak-
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nad on paiguta tud ki tsoste, vertikaalsete lintidena seinapindu 

liigend avatesse lamedatesse pe tiku te sse. Aknalaud ad e all on 

lihtsad kons ool id, akende all on aga seinapind liigenda tud 

varaklassi tsistliku kujundusega tahvlitega, mille ülanurgad 

laien.datu.d, all aga pikendused. ~" ansa.rdkorruse aknad on si;iven-

diga katuses, põhikorruse akendega sma suured. Aknad on kaetud 

aga profileeri tud lihtsa kaarfrontooniga, mille nure,ad toeta-

·tud konsoolidele . Esifassaadi kolmnUl."kviilus on segm.entaken, 

samalaadseid väikeseid katuseaknaid on ka lcõi5il katusekül[;e-

del. Ho one eluruumide aknad on üldiselt 6-ruudulised , paljud 

mo onu ta tud kaasajal, nagu ka hoonele liidetud mitmesuguseid 

hiliseid juurdeehitusi (katlamaja jne . ) . 

Seega võib v ana peahoonet lugeda veel vsraklassitsistli-

kuks hooneks XVIII saj. lõpust, mida on rekonstrueeritud ja 

täiendatud ilmselt XI.K sc.j. lõpul histori tsistlikus stiilis 

p seud oklctssi tsis tlike el emen tid ega ( uksepor taal id, kolmnLU'k

viil jne. ) . 

Hoone on maha jäetud, kuid üldiselt rahuldaYas seisundis. 

Tööliselamu samas on väike pae- ja puitehi tu s, mis põle s 

1975. a. Tema tuumiku võib moodustada vanapeahoone ga samaeali-

ne paekivi hoone. 

Tall samas on väike, krohvi tud paekiviehi tus, mis kaetud sein

test kõrgema poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, 

katteks laast. Roonel on mõned lc:meda kaarega kaetud avad, 

poolviilus on ovaalaken. Ehit\-lS võib pärineda rviii saj. lõ-

pust. 

Valitsejamaja (?) uue peahoone juurde kuuluvas ehitusterühmas 

on vunem, .lr..rohvitud paekivihoone, ünekordiJ.e, omah lakatube 

hoone otstel ja pe8leehi tuses hoone keskel. Eoonet katab l'üli-

s ema päritoluga viilk& tus, samuti on pealeehi-c;u s kaetud viil-
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kL ~u~eca, mis l~isti põhikor usele ja temast kõl't;.em. Katuselcat

csL.s on laast, räastad on ki-tscl.t üleulatuvad. Pealeehitus on 

puidust, kae~ud rõhtlaudvoodrica . 

hoone akn&d o ... 1 kits ad ja kõl" e, ed , c..se ta tud LU1tlaste vab. ed e

""'a.. üOOne sis eliluumid on 8.1.1filnadsed . Pema tuumi.kus on säillll1Ud 

massiivne mantelkorsten, mille kõrc;e korstnapiip on ktJ.jundatud 

ülaäärel laia , astmelise profiiliga otsclrarniisiga. Hoone võib 

pärineda X5ZIII saj. lõpust, oll e s ilmselt algselt vali Lsej a.ma

j a, ülj e., ilmselt IX saj . lõpul ümber ehi ta ud , funktsioon 

muude lJUd . hoone on varisemas . 

..~-\.metnike;.1a.ll1 on keskmise suurusega ühekordne krohvi tud kivi

hoone, mis kaetud seintest kõrgema kelp ka l.tu.sega , katteks pl ekk . 

Omab laiu , sügavalt profileeri tud rhästakarniise , mis krepi tud 

hoone esifassaadi keskosas kolmnurkvii l uga . elle l:arniis kor 

d ab räa.stakarnii s i vorme . Viiluvälj as on väike segrnen taken, 

viilu nurkade all on seinapinnal r~steeritud liseenid . a hoo

ne nurkadel on laiad paariti asetatud rusteeritud lisem1id. 

Hoonel on ühtlaste vahedega asetatLLd kitsad aknad , bilisema 

raamistikuga . Ehitus võib olla vanem, .~.IX saj . keskelt , kuid te. 

arhitektuurne kujundus on ilmselt peahoone ümberehitusperioo-

dist X saj . lõpust, mõningal määral täiendatud ka kodanlikul 

perioodil . 

Ait on pritskrohviga kaetud pikk paekivihoone, mis algselt on 

omanud esiküljel kaaristu ning segmentaY~1aid, kuid hoone on 

kaaso.jal ehita .... ud ümber kahekordseks .. ül[lle ehitus võib pärine

da XI:7 saj . keskelt . 

l .. aevumaj alce peal1oone ees on väike, pool es ulatu ses maasisene 

ehitus lcrohvitud kiviseinteea, põnipla~1ilt ring . Ehit~st kat&b 

plekk-kattega Lr.u pelka tu s , mille all profileeri tud rd.äs tal::arnii 

:ra võib pärineda XL saj . lõpuveercndist. 
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Suvemäj ake (? ) asub peahoone st kuni 1 km parkmetsasalus . ..)ee 

on kr ohvi tud paekivihoone, mis võis algselt olla kaetud kelp

katuse ga, nüüd kaasaegse viilkatusega . Säilunud on lihtsa pro

fiiliga räästakarniis . JJmad on kitsad ja kõrged , raamistik 

G- ruuduline. Ehitus Omi:! s puidust eeskoj a, mis tänapäeval Umb er 

ehitatud . rioone võib pärineda .AIX saj . keskelt . 

Park on väga suur ja kaheosaline . Peab.oone ette jääb ho onel;e 

suunatud teed ääristav vaba pl anE:erineuga noorem puistu kont

rastsetest puudegruppides-c: kuused, pärn ad , vahtrad , äärtel 

saared . Enamik puid kõrvalhoonete ees ja vahel . Peaho one esi

fassaadist puud ega kaetud vasalc po ol, parem on avatud väga 

suurele Vctljale, mis ulatub Eaapsalu maanteeni . Hoone taga ei 

o l e üldse puid , vaid siin on asunud suur , regulaarse planeerin 

guga aed ehiselementidega madalatest põõsastest ja kiviääris

tega terrassidest . Vaade av amagstikule j a merel e on täies ula

tuses avatud . Pargi teise osa moodustab tiheda vabalmjulise 

puis tuga part,iala vana peahoone tagaküljel , kus hoonele avaneb 

kits as , vaba piir~ oone ga Vi:;,lj aK t see ulatub pargi tuumikus asu 

vate tiikidesüsteemini, mis kaevatud madal a pinne-se tõstmisel~s 

Keskne , suur tiik omab vaba kaldajoone j a saare keskosas . 'rii

gi kall~stel on väikeseid välusid . Valitsevud puulii[id on 

pärn, tamm, vaher ja saar . Pargi tagaküle; läheb üle sG.Dgleppa

dC[,d parkmetsaks, mis kulgeb vüga pikalt puisniiduna Laapsalu 

maantee ja mere vahel kirde suunas, moodustades nn . Uuemõisa 

tammLcu . Viimased on loodusliku päri toluc:.a. V o..t a peahoone lt~

hem Umbrus on puudeta ja avatud . 

3r<üdi pargiosa moodustab parkmets üle ral).dtee suvemõis<:::.

kese juures . diin on lamedal künnisel looduslil: t8LWJ.ik ci.iien

datud pärna riihmadega kiill<..üt suureks ja ilmekaks vabaku~uli

seks par iks, milles suurerr.aid ju väiksemaid pargivcilusid. 
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Pill'k on hc..lVas seisundis, funktsio onita ja mciliQ. jd.e-vud . 

Pargimets a mae.ntee ääres on re:ietet;a kujundatud , p~rgimetsa

salu suvemõisakese juures on he e:. s s Jisundis , teda kasu tatal-::

se .kokku tul eku te vhl j akuna . 

Külastatud viimati j a pildistai.ud 1976 . e. . 
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SC • UU GL~Qi s ( LJ d en-:üll) . 3üüt limõ i s . 

Linnamt:.e }{/n, · innamäe ..1 olhoos ( Le:...e.ne-1, igula kil1ell:ond j • 

Peahoone on hävinud, temast on sbi.ilunud osa müüre . Eoone oli 

uur ühekordne pael ivihoone n;.adala sokliKorruseca, mille k"'sk-

osa oli eb apropor tsions.alsel t 3 aknavahe laiuselt ehi tat· d - oJ 

.mekord scl:s . Kõr '--et keskosa ts.sal::aalustas mõnevõrrs põ~ .ikorpus 

väga -Õr~e kelpkatus. Sae omas eenduva ja profileeritud rali2ta 

karniisi . Katuse har i ulatus keskosa viil katuse rääs-ca alla . 

Viimane ol i p a i gu ta tud ris-~i h oone p ikitelj ele ning omas samu-

ti eendu Va i d, kuid laiemaid profil eer i liud puidust raästa- ~n 

viiluk3rniise . 

on põhikorpuse rä8.st8.Larniis j ei tkatud profileeri -c,c.:d A0r2·uste-

vahelise karniisina, tL.gaf e s saadi s see p:Iucl ub. ICui l: .. ol.t:te~ orTU-

seline .~.wskos:::, esiküljel ei eendu, siis tagai:'aE:saadis ta on 

een\.t atud nin~ tema ees asus l ogu ehi tu so sa laiune la1~ tine ve-

ra."lda, mis oli tõstetud postvundamendile . amedat .. elpkatuc-t 

kar dsi. ptJ.id.tlst ümcrpostirJ., mille vallel oli ballustraad . Vi:l.il:e 

lahtine puitver&nda oli ka esifassaadil eendi laiuselt , selle 

vorruid sarnanesid pE-r[ikl.ilje verandaga . 

""' õhikorp se mad olid suured ja kõr~ed , 8-ruudulised 

r..in.:_, omasid ki t said l<..r ohviääriseid . Aknc..d on aseta vild õr'i li e te 

vst~edega . Seevastu esifassaadi keskteljel asuv peauks oli pii-

rat.ud erukordsel t l&ia 1.. ~ohviäärise[a. :t~eskosa teise :wrruse 

aken t kord:_ vsd põhikorpuse aknad . Kolma11d a korrtJ.se al·cnad see-

vastu olid vJ.iksemöd. , ruuduh.u.~u.lisecl (1~Ui r.ütte lugeda akent 

katvat vaga larnedat ka'-"rt) ja olid 4-ruJ.dulised. (eskrniseÕ. aJI-

nad 11 õlemis fassaadi s olid seejuures pe tika1mad . Kolr.mlll"kvii-

lude a1:nac1 olid ovaalsed , samu.ti krohvii:.;.ärisega . Hoon e vesti-

büUlis oli üks siseuksi ks.etud kõre:,e kaore a, mille Lanni3d toe 

tuv _,d tEllUI i vööle ja nelj r- ta' LLlistele pools<...~~u.s ele . ~·aa:r on 



- 2 -

piiratud laia, profileeri tud vöö ga ja karni isiga, milles luku

kivi. ida siseruumide uksi olid kaetud lamedate vöi k6r ce te 

i:aar te ga. uumid olid hoone s Lnfilaad s ed . Siseruumid e sein tel 

on jälgi peegelv6lviga lagedest. 

Hoone põhikarpust v6ib lugeda XVIII saj. l6pu varal:lassi t 

sistlikuks ehituseks, millele ilmselt juba Jr: saj . albuses 

p~stitati k6rbe keskosa . 

"{õE_Yalhooneid oli mõisas arvukalt , enamik neist esiväljaku äär 

tel peahoonega ühtses ansamblis . Suurem osa hooneist on hävi

nud . Olulise~nd sailinuist on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne puithoone , mida 

kat&b laialt üleulatuvate räästastega viiikatus ( Katteks eter

niit) . Viilud on vooderdatud püstlaudadega, seinad r6h lauda

dega . Loone nurkadel on kitsad , vertikaalsed lcattelauad . aoone 

aknad on keskmise suurusega ning 6-ruud ulised , omavad laiu 

piir d elaudu . Aknad on paiguta tud ebaühtlaselt , põhiliselt paa

riti . .tLoone v6ib pärineda XIX saj . II poole keskelt . 

Ait-viinavabrik (? ) on väga suur ja massiivsete proportsiooni-

dega, krohvitud paekiviho one, mida katab k6rge poolkelpkatus 

( katteks laast, oso.lt eterniit) . Omab profileeritud viilu- ja 

räästakarniise . Hoone keskosa eendL'.b kergelt esifassaadis ning 

on kolmeh.orruseline, kusjuures kaks ~lemist korrust on madalad. 

Kes rosa on kaetud viilka tu sega, mille hari on põhikorpuse ka tu-

sega samal kõre;usel. Räästakarniis on puidust, Pl'Ofileeritud 

ja kitsas. Aknad on väikesed, alakorrusel kitsad, E-ruudulised, 

iilal~orrustel lamedad, 8-ruudulised . Viilus on väike ümaraken . 

Peauks omab lameda kaare. hoone põhiosa võib pärineda peahoone-

ga sam&st ajast, pealeehi·Lus aLa a saj . I poolest . 

Laut on suur lcrohvi tud pael .. ivihoone, mis on kae~uud roo-( os alt 

l aastn-)kattega poolkelpk t-. tuset;<J. Omalh puidust profileeri tc.d 
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laia poolviilu- ja räi:istakarniisi . .Ak.nt:..d on väga väikesed ja 

kitsad. Poolviilus on suur lakauks, mis ääristatud põhikorruse 

akendele analoogiliste akendega . Ehitus võib pärineda XIX saj . 

II veerandi s t. 

Park on keskmise suurusega, planeeritud segastiilis . Sissesõidu

tee, mis ääristatud leh tpuualleega, lõpeb piklikul esi välj akt:tl, 

mis ääristatud samuti puudega. Nende taga kõrvalhooned . Seejuu

res tee suundub esiväljakule küljelt . Peahoone taga eba.-:orra

pärase piirjoonega regulaarne park, kus jälgitav ad kiirtena 

koonduv ad alleed pügatavatest puudest (pärn, v aher) . Puiesteed 

on lõiga·t.ud pargi äärel ristuva alleega, mis lõpeb ümmarguse 

tiigi äärel . Selles keskel saar . Ka pargi äär on palistatud 

puudereaga. Puiesteede vahel murupinnad . Pargi äärel suur vilja 

puuaed. Põhiliikideks on pärn , saar , v aher, millistest ka püga

tavad alleed . On ka üks lõik alle ed hobukastani te ga . Palju on 

veel j alakat, kc..ske . Kon trastiks on lehtpuud e hu.lgas üksikud 

kuused ja lehised . 

Pargi seisund esiv~ljakul ebarahnldav, tugevalt kahjusta

tud ja risustatud, tagavtiljakul rahuldav. 

Külastatud viimati 1972. a., pildistatud 1968. a . 
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99 . VAIENA mõis ( vaikna). lllilitlimõis. -----
Kullamaa .lrjn, Kulla..n1a.a . kolhoos ( Kullamaa kihelkond.). 

Peeilloone on väike, Luid kompaktne ühekordne paekiviehi tus, mis 

kaetud seintest kõrgema kelpkacusega. Katteks on laast, räästa 

karniis on kitsas ja lihtne, kergelt eendatud paeke:U'niis . Üht-

las~e vahede ga paigutatud kitsad ja võrdlemisi väikesed aknad, 

samuti uksed omavad krohviääriseid . Algsed aknaraamid on 6-ruu 

dulised. Peauks asub esifassaadi paxemal tiival. Hoone keskel 

on mantelkorsten lihtsa piibuga. Luumid on anfilaadsed. Ehitus 

võib lugeda XVIII ~aj. lõpu või sajandivahetuse hooneks . Ta on 

kasLltusel elamuna ja rahuldavas seisundis. 

~y_alhooneid on vähe, nad paiknevad korrapäraselt eeshoovi 

küljel. Olulisemad on: 

Laut on pikk, kr·ohvitud paekivihoone, mis ~~:aetud laialt üleule. 

tu vat e rääs te;. s te ga viilka tu s ega (katteks eternii t) • Av2d on 

kaasajal muudetud. Ehitus võib pärineda .iGL saj . II poolest. 

Ait-kuivati on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud üle-

~latuvate r~ästaste[a viilkatusega (katteks eterniit). Vähes-

test av ad e st on en a..nük 1 am e d ad j a väike s ed . Hoonet on kaasaj al 

' rekons·Lrueeritud, algne ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Sild maanteel on laotud paekivist, milles üks lai, l ataeda kaa

rega ava . Sillal on madal kivipal'apett. Võib pärineda XIX saj. 

keskelt. 

Park on väga Vc..ike, pai.l<.neb korrapärase vaikese nelinurkse esi 

vu.ljal,_u piires puuderidadena . PuLJ.d on veldavslt tarn.med ja ühe-

ealised (100-130 aastat). Pe8hoone taga on vaike aed . Porgi 

seisund on hea. 

Llilastatud ja pildistetud 1968.a. 
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1 . Vu·~AI.:ci rJõis (.-c.nnamois). üü.tlimõis. 

Kirbla k/n, k.irbla sovhoos ( Lihula-Kirbla kihlek?nd). 

Peahoone põletati 1So5.a. nin[ temast on säilunud mudal ase 

ninc, tiibehituste osi . .r.~.oone oli suurem, liit;endatud põhiplaa-

niga paekivihoone, mis omas -tiibehitusi. Viimased on kitsad ja 

võrdlemisi mc.tdulad ühekordsed ehitv..sed , kaetud viilkatuste.sa 

( os .... l t sisse l&nge:;nud), 1 atteks laast. Omavad ki tsc.id, prof i-

leeri -~"ud räästa- ja viilusid ümbri tsevaid karniise, viiluvälj a 

des on väikesed ümaralmad . ü \:S Lol.rnnurkviil paiirneb vasak-

poolse -r;iibhoone esifassaadi keskosas . knad on neil ehitustel 

kitsad , kõrt;ed, kusjuures esineb petikaJr.naid . Vasakpoolne tiib 

hoone on võrdlemisi pikk, tema otsaf~ssaadis on madal uks, mis 

äärista-Lud väga väikeste ruudukujulis e akendega . Ust ja ak-

naid kotab W1ine profileeritud kaarfrontoon . 

P euhoone oli seega vanem, ilmselt XIX sc..j . I poole ehi -tu s 

tiibhoonete kujundus on klassitsistlikus stiilis~ Tiibhooned 

on naha jäetud, kasutamisel osalis8lt m~jcndusboonetena . 

li§rvalilooneid oli mõis~s suuxel arvul, kusjuures enamus neist 

paikneb peahoonega ühises korrap...:.ruses <:l!lsamblis . Säilunud on 

vaid osa hooneist. Olulisemud on: 

Kuivati on suur, ühekordne, mGssiivse~"e proportsioonidecu pae-

kiviehitus, mille seinapinnad kergelt krohvitud . doonet :{at2,b 

roo-,ose:..lt ka eterniitkattega poolkelpkatus, millel ülcillurka-

des unkaavad . Jleulatuvate räästaste all ja poolviiludel on 

kitsäs, profileeritud ja eendatud karniis, mis roolviilu all 

krepitud ninc jätkatud laia vahevööga. Lai, astmelise profii-

ligc;. vahevöö on ka hoone esif::::ssaadis akendest madalarr"al. ELi-
I 

tuse enamik a.k.naist on kitsad, G-ruudulised, kuiU. on ka mõned 

segmeLt~Ulad. Poolviilus on kalasabamustris laudvooderdusega 

l 8 .. GUks. Hoone nurgad o.n kujtJ..ncla -~ud laia.de nurt.;&pi.l~striteu:t, 
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mille nurg&d omah.orda lao ... ud tellistest ham'.Juvate plokkid ena. 

Hoone võib pärineda ... IX saj . II poole keskelt. 

Aednikumaja (?) on kesl~ise suurusega ühekordne puithoone, mis 

kaetud poolkelpkatusega (katteks eterniit). Sellel kits~lt üle 

ul&tuvad ra~stad. Seinad omavad hilise püstlcudvoodri, samkti 

on muD.detud keskmise suurusega akende raamistik . lill:litus võib 

pLrineda ... IX saj. I poole lõpust või sc..j C:J.ndi keskpaigas 

Ait mis ehitatud elamuks-meiereiks, on pikk krohvi ud paekivi-__ , 
hoone, mis kaetud seintest kõre;em.a poolkelpkatusega. Osaliselt 

kaetud eterniid iga, os&l t katuse voruikiviga, kt....tusele on ehi-

ta t-Ud ka uusi mansardlwrruse aknaid . Säilunud on pool viilusid 

l:i.mbri tsevad ja räästaalune p:ro .J. ileeri tud karniis . T ülcfassaadi-

des on selle all veel ki sas vahE:vöö. Sokkel omab simsi . .~.ida 

esikülg on omo:nud kaaristu, mis kinni miiüritud, seinud lii[,en.-

da~._ud kaasaec;sete uste ja akendega. :;::oone võib algselt pärineda 

peahoonega sai.nast ajast ja on samuti kle.ssitsistlikus stiilis. 

Va~itsejamuja on võrdlemisi suur ühekordne krohvitud paekivi-

Loone, millel laka tube hoone ots tel . Hoonet a tab katuseki vi-

.P.:attega poolkelpkatus, mis seintest kõrt;em. Poolviii ja räästad 

om~vc.d laiu, pro;ileeritud ja eendatud kcrniise, mis poolviilu 

all krepi tud ja j ci tko.. tud laia, lameda vahev0ö ga. Karniis id o..:1 

kaunistatud hammaslõikee;&. aoone aknad on kõrged, 6-r:.w.dulised 

ja paik...r e vad ür tlas te vahed ega. Seda klassi tsi stlikus stiilis 

ehitust iseloomustavad hästi valitud ja tasakaalustatud propo:rt 
. . 1 

SlOOlllC... :!..a võib pLrinec~ a ... :L s2j. I poole kes~elt või li vaa-

ra.nc.is t . 

Elamu oli puidust i.;i_Lekor:L.le ehitus, 11till:;st st:.ilunud neljatallu-

l:!.ne mao.:Jc:oiivile me:nt~üw.r:::ten . Selle all-osa on st::.n.c nel~atcillu--

line ruum, mill....:l t tõuseb pli::.."a1.ii.dj as e sa J. .. uni ~ml's"Gr..apiibuni. 

"I" J_' ,, ~1- J_' n T) • • <1 -1 yo ,, r I ..., .; ' 1 ..1 .1.:.1.1.~ vv.S vO >J '"....__ ~.~.J.C-... e<. -<l. .. n. Secu . ä ..__.US e~ t-. 



·raJ..l on pikk pae~ivist e.litus, krohvitud, esiv~l~alu kü.l~el 

aida vastas . Ta atus on tervikuna uus ( e terniiJvJ.i:.rttegu j & 

laud-o tsviilud e ga viilka tu s ), ümber on ehi ta·tud ka fassaadid, 

kuid võib eeld ...... da , et ta p8.rineb peahooneca saoas .. ~ 3jast . 

Lat2.C.ac.. &l. mevad talli ti..o..c;a , olles temaga pa.ralleelsed jc. ül1e ... 

sarilal ehitus~oonel. 'hitusi on J.olm, neist ü.-.. e on setu eiJ. . 

v:..~i s m2.d laud8d on madalad, pikc..d pae::i vinooned , mis 

~;:aetud õ ~ukese ::..:ro.!:wikihiga. :.~.oon id ku.tavs.cl poo::.kelp~>:v.tnoed 

(~ihel J.m8er e'_ita-'vu.d liljuti viilka"'üusel;:s) . Viilud ~a rä~sts.~ 

om::. vad kitsa, as-'cmelis e profiilic;& 1ra:rniisi , s8.lllastJ.[Used on k 

poolviilude all . ul es viilJ.VJ.ljas on Vaike ü.mc..raken . Lautc.tle 

cl[sed almad. on la..nedad ja v<:.:ikeb~vo , 6- ruudtJ.lised . 4·he -' ... alli 

' l:eskosas on säilum;:.d 1· ... eda kaare a väike ulualune. Ehitused 

või vaC. pc..rineda .. IX saj . I poole keskelt ja I I v eerandist . 

Nende v al1ele jääv öd müü.ridega piir atud sisehoovid . 

"Uuem l aut on kõrt.,e ja teistest pikem krohvimG:tta paekivi-

ehitus, mille nur gad , osalt ka av ude küljed, on laotud tellis-

tet.e. . Ehi -'~ust kc: ttis po olkelpk& tu s, mis rekons true eri tud eter-

niitkattega vii l katuse s . ~ellel on kitsas , prof i leeritud vii-

ln- ja r:o;.ästakarniis , mis pool viilu all krepitt.:d ja jä·vkatud 

Lüa V;;...hevööga . l ... oone nux·e;ad on ff-Ujunda"Lud nu:rgaliseenidega . 

Vahevööle l ähedasi eler:1ente on ca seinte pindadt;l ake1~de ja 

uste vahel . On erikujuga, enelllikus ltaasaj al moonutc:n:uc~ a;. '1aid, 

üldiselt nelinurksea , kuid vähe s ed ka kõr [.8 n:aarega . Otsvii-

lus on keslcel lai, äärtel ki"Lsad viiluaJ<::n:=td. Ehitus võib p.__:;_~i-

neda .. I.K saj . IV veercmdist , ta on teostatud kldssi tsistlike 

~otiividega ning teda võib lu~eJa Listori ... s i stliku s ehiteaeks 

Viinavabrik (? ) on kesl';.mise suurusega ühekordne kro .vi tud p~c-

lr.ivihoone, millel poolkelpkö·cus , l~aetud kc.:tLlsekiVi[:.a . mab kit 

s sid, c:::.stmalise profiiliga vi ilu- ja ri:i~:s takarniise . Aknc:d on 
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kitsad, kuid kõr(Sed. tsafassaadis on kolm BUUiHt, lamed<:l l:aa

rega kaetud ust. Ehi h.s võib pärineda XI so.j. II pooles • 

Sild jõel pikk, krohvitud pae iviehitus, millel m.b.del kivist 

pf.Tapett . Sillal on E erineva s1.1urusega kaarava, kaetud tonn

võlviga . i'eda võib lugeda pearloonega samaeoliseks ning ta on 

üks tahelepanuvciärsemaid sildu sellest perioodist. 

PeTk on cesY~ise suQrusega (4 ha) ning põhios&s vä 6 a stiilne 

vab aplaneerinL~uga park. Omab pika esi Vt~lj a~tu, mis keskosas 

liigenda~.~ud puuderlihmadega. Peahoone ees -cae.s avatud valjal.: . 

AeJ 

1 

.. ~ .. 
' I' 

,, . 
I I 

I 

I ........ -....._- ~ 

14 
I l 
4 

.. 
" 

~Vii~brik 

Põhimõ~-celine skeem 

) 
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Tagaväljak on suur , vabam.a piirjoonega. Puud suurtes, kont

rastsetes rühmades : kuu.sk- ts.mm, lehis-pcirn, tamm- vaher , elu

puu- tamm. Puuderill!made vahel väljakuid ja välusid . Palju on 

tamme , eksoo-cidest veel h obukastanit . Palju on ka dekoratiiv

põõsaid , eriti sireleid , enelaid . Pargi äärtel, sissesõiduteel 

ja aia ümber alleesid, enamik neist tam.med est . P ar&-i seisund 

on ebarahuldav , ta on os&l t :risusta tud , o salt võ s astunud ja 

funktsiooni ta . 

Omab väga suure, puisniidti-ilmelise parkmetsa seda läbiva 

lookl e v a teega, mis l õpeb väikesel lehiste , kaskede j a ku.uske

dega kaetud kingul . Siin pseu.dogooti teravkaarte motiividega 

valatud metallaed kalmu ümber, kuhLl maetud kuulus balti- saksa 

luuletaja Rom8! Baron Budber6 von Benninghausen (181 6- 1858) . 

Kalm on rliüstatud , samuti maa- alune hauakamb er . 

Külasta~ud ja pildistatud 197o . a . 
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Vanamõisa. 

Peahoone vare . 

Vanamõisa. Laudad . 



101. VAfLA mõis ( Ja ttel). Aäütlimõis . 

Hanila k/n, Vatlc:.. 8-kl. kool (Karuse kihelkond) . 

Ei käsitleta, l.:una on 1975 . a . ehi tektuurimälestiste nimistus . 

I 
' 
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1 2. VID uK.A mõis (,/iddrLcck.). üütlimõis. 

'l1aebla k/n, rt Sõpruse 11 Hä:idiskolhoos ( LG.iine-Nie,ula kihelk 

Peahoone on keskmise suurusee;a ühekordne kiviboone, mida ka

tbb poolkelpkatus (katteks eterniit), sellel on profileeri~ud 

viilu- ja räästakarniis . Aatus(s on väikesed segmentaknad la

ka VclLustarriiseks ning kaasaegsed vtiljaehitused lakka ehito.

tud tubadele lis~~s varerr. hoone otstel asWlud lakatubadele. 

i.loone esifassaadi keskosa eendub vu.ga kergelt . Aknad on :;cesk-

mise suurusega ning teatava rütmiga pai[U tu sega: esifassaadi 

eendaL.ud laias .rceskosas ääristaväd va.rem kesxtelj el asunud 

ust laia vcJ.1ega kummalgi pool üks aken, tiibadel paiknevad 3 

aken t ki tso.ste vahede ga . .Aknaraar.üd on muud e tud . ~aeai'assaa

d il on aknad ebaühtlaselt. Põhiosa ruumid est on ani:'ilaad ses 

süsteemis. 

Hoone võib pärineda XI saj. I poole keskelt, olles klas 

sitsistlik ehitus, ta on kusutusel korteritena ja heas s~isw1-

d is . 

KõrvalL~eid oli mõisas vähe, neist säilunud vaid: 

.L_it (?) on väike rõrtpalkhoone ümarpalkidest ja ristm;,rgaga. 

Ehitust katab üleulatuva-ee räästastega ja rook.::..ttega viil

katus. Otsviilud on püstl_udkat e[,a. :fui tu s võib pärineda 

..~a X saj • I I p oo 1 e st . 

park on v~i.n::e -; a omab suur ed ava ~ud Vu.lj <.:td nii esi- l::ui taga-- u 

fassaadil. Väljad on piiratud kitsa, V<:,ba..tmjulise puisturiba-

ga, kus do.n.J.ineeri vad saar ja jalakas, on ka vahtrat. Esi viil-

j aku t on ümbri tsenud ring tee. are,i ääristav puistu on seda-

võrd tihe, et isoleerib pea.~oone avamaosti1u.st, üksi i ka 

kõrvalLooneist . P c.rci seisund on rwmlcl av, väljakud on riku tuõ 

(~-:..hes j uurvilj aa ed) . 

=~la.statud ja pildietatud lSE~.a. 
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Vidruka mõis. 

Peahoone . 
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Hanila ~n, koL1oos "Lii.äne Kalur" (_-1..mila kihelkona.) . 

Peahdllilne on havinud. s··alu.nud on .oone kõrge SOY~el Leldriea, 

mis rekonstrueeri tud söökL .. ks-kol vikuls..s. _.oone oli Keskmise 

suurusega paekivist XVIII suj. II poole bm"okkhoone. fa om&s 

suur e jooneli si barokkstiilis kahr1elahj us id, maalingu tec;a s ei-

napindL1 j L laeplafo one saali s, us te kohal su pr ap orte. 

Kõrvalhooneid võrdlemisi arvukell t, nad p ailmevad võrdlenJ.isi 

L<.j ali, vaid LiJrsikud on seotud peahoone a ansanblilis el t . Osa 

looneist havinud, olulisemad on: 

fall-lau t on hooneteko.r.:plelrs, Lus do .in eeri v~d n:õned. pi 'tad 

hooned. Kõik ehitus ed kaasajal tugev sl t ü.tnb er ehi tatuc.. lg-

sel 1. olid ebi tuseC. krohvi tud paeJ:ivihoonecL Üks ehitustest 

on viilkatuset,&, millel katusekivikate, kitsad astmelise pro-

fiiliga viilu- jL r~äst&karniisid. Viilu all on eenduv, lai 

ja profi le eri tud vöö ga v&.hekarniis . Elli tu sterühm võib päri11.ed a 

xiX s~j . II poolest . 

.Ait on pikk krohvi~.;ud paekivihoone, mille algne atL.s ei ole 

sailunud . Kogu h oone esifassaLd on liigendatud k3.al~istuc,a, kus 

äärmis ed on kaarpe ~L\:ud., nend e vahel on 10 ava kõr 68 kas.rega, 

mis toetuvad neljatahulistele sammastele . haaristu t&[a on 

ulualune. I:ooJle võib pt:.rine- a : L saj . alcusest või ka XVI:.I 

saj . lõpust. 

Valitsejame.ja on keskmise sut.u·usega ühekordne krahvi-tud pae

kivihoone, millel on ruum l:ekas. J..~.oonet katab seintest kõrc,em 

poolkelpka tu s, ka teks pilliroo e; ja laast. mab eenduvaid ja 

laiu profileeri tud räasta- ja viilukarniism poolviilu kelba-

kolrr..nurt:,a all . Poolviilu kül[;edel on karniis kitsam . Katuses 

on mõlemis fassaad is kesktelj el l"ilisem väike ka.tuGeaken, kc.e-
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tud viilkc..tuse ,a. Hoone aknad on kes~mise suurusegs, seejuures 

poolviilu aknad on pea ruudukujulised. Akende alt_ne raamist.li:k 

on muudetud . Katusele ulatuvad sü.m.n:eetriliselt l:a.he ma.ntelkol's-' 

na mässiivsed piibud, kaunis~auud vahevöö , sirosi ja kcrniisiga 

oT.sal. Ehitust, mida iseloomustavad massiivsed proportsioonid, 

võib pidada X III saj . II poole või lõpuveerru1di ehituseks , 

tõenäoliselt samaealiseks peahoone ga . , 

Ait-kuivati on suur ja mussiivne kahekordne maaKivihoone, mil-

lel kividevahed laialt krohvitud ja dekoreeritud greniidikil

lustikuba · Eoonet K~ttis kõrbe poolkelpkatus, mille räästad ja 

poolviil omavad proiileeriuud eenduva kitsa _arniisi. Poolvii

lu all kulgeb lai kroh i tud vahevöö. !.l.oone nurleadel on sam.uti 

väga laiad krohvi tud nurgaliseenid . .Aknad paiknevad korrapara-

selt, on suured ja ruudukujulised , ümbritsetud laiade k~ohvi-

ääristega . 1Jcende ridades puuduvaid aser:d aved petikaknad kroh

vitud põhjaga. Ühes poolviilus on suur, meisterlikult töödeldud 

dolomiiJist kuningakroon . 

hoonet võib lugeda klassitsistlikuhs ehituseks, ta otsvii-

lus on ehi tusdaatum: 1841 ja meistri nimi: Jür gen ..1: amps. 

Väravahoone on stiilne barokkehitus. Tema keskosa on kru1ekordne 

mille alakorrus on laia ja v·· ga kõrge väravaga, mis kaetud kõr-

[,e kaarega, ka3r kaunistatud lukukiviga. Värava läbisõit oli 

kaetud pui tlaega, nin6 tema peal on väike korrLls . Kahel pool 

väravaehi tu st lii tu vad vaike s ed, ühekorC. s ed valvuriruumid . Põ-

hikorpus oli kaetud viilkatusega, tiibehitused ji::.rsu kaldega 

ühepoolse katusega. Katuseräästad on eenduv&d, omavad Ki~sa pro 

iileeritud vöö, kusjuures põhikorpus omab külg- ja peahoone 

poole suunatud fassaadides lcar~'liisist mad&lamal veel laiQ, pro-

file eri "tud vöö. VJ.imane fassaadid est on p eaL:,ssaadiks. Siin 

toetavad vüöd l :ics ... õrget pilastrit kahel pool v~ravat, mis 

krepivad korrustev..::.Lelist ja iibhoone eviilualust kitsast, 
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profile eri -~ud vahekarniisi, mis vä_'avaavas 1:1ood us tab k2ar te 

kc;ndade aluse talumi vöö . Zesl:osa viilus on ovaalne e.k , ·Liib-

hoonetel on esifa.ssaaclis kõrc.,e }:aaret,a aknad . bissepaäs neisse 

ruumidesse toimub viil'ava lä...iisõidu siseküljel t . 

Ehitus on paekivist ja krohvitud . •ea võib pärineda .. VIII 

saj . II poole keskelt, olles ilmselt peahoone 8. samaealine . 

hoone rennas, mille ots~ill'Ve määrwuata, on suur YJohvimata na8-

kiviehi-;"ü., mille nurg2.d on l'"'ocu.d suurtest, puhtclt tahutua. 

paekivid est kvaadri test hDl!lbu v~ t. Puhtc.l t tahu tud plokkid ega 

on laotud ka kõr,se kaarega suured ukseavad, poolviilu uks ~a 

seda C:.äl'istavsd vd.ikesed ü.marakrwd . .._-loone-c kattis poolkelpka-

tlls, millel on lai, eenduv ja profileeyi ..,LJ_a. paest reidl:ivikar-

niis k:ilgfassaadides nin poolviilu kelbal.:olmnt...lrsa all. ~Ioone 

ehit e. sae[ on c1 ateeri .. ~.::d sn:.lr e r aidki vipl c..nd.iga dolomiid :.st . 

Selle ääred on rihveldatud, nurgad kaunis atud lilledega. Ehi-

tusdaatum on 1833. 

Park ei ole suur, pai.Y,.neb põhiOS-.:iS peahoone ees, mil1..e le on suu -.-
naLuJ varavast sirt:,e , lai tee kesktcl jele . Katel pool teed 

r 

p ailmeb terrassiline esi vC.:.lj ak , mis oli selcepiirilisel t re tu-

laarses stiilis barol.:kaed, ilmselt ebispõõsc.s-'va .., a lilleparte-

rite~a. Si.::ilunud v:::.id vaevumärc;c..tv.vad terrassil. i:lellisel t lm-

junda·cud pi-d: esiv ...... lja~: on ris~LülikP.::ujuline. uud on Vc..id 

fooni.r~s . Pec:üLoone tuuxfassaadile on s:-.unu c._:d teirle rin tee pika 

le ... 1tpuualleega ma2.nteelt, mis lõpeb vSikes2 v .......... ~[L.:uga Loone ta-

stJ.undub tagavälj 8J.i..Ule hoone L .. ._nepoolse otsufassaadi suu . .J.YJ.al. 

Väikseid puuderL·lL .. i on kõrvc:tll1oone .. e iimo r. Valitsev~d wnme', 

s.:..ared, on hobukasteneid. ueec· on p&r.'k põhijoo~: tes ree: .... la::rne, 

~I pilrined e s plu1e eringul t veel XVIII s j . lõpust. P a:r tJ s ei sund 

on 1alb, on r~sus ·tust. 

KUlasta·ud viinati 1S74.Lt., pildis·v~tu.::~ lSG5. ja lS'/2.~ .. 
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Vana-Virtsu 
mõis. 

Vali ts e j amaj a. 

Vana-Virtsu mõis. 

Kuivati 

Vana-Virtsu mõis. 

Värav. 



104. ulJE-VIRTSU mõis (Heu-derder). Kõrvalmõis, kuulus Vana-
- - Virtsu mõisa juurde. 

Hanila k/n, Karuse kolhoos ( Hanila kihelkond). 

~:eahoone hävis l969.a. Hoone oli väike ühekordne paekiviehi-~tis 

mis .oli kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega., katteks 

laast, räästastel ja poolviilul kitsad, lihtsad lsudkarniisid. 

Hoone aknad olid väikesed, 6-ruudulised . Peauks asus esifassaa 

di vasakul tiival . Ruumid ehituses olid anfilaadsed . Ehitust 

iseloomustasid massiivsed proportsioonid , ta võis pärineda 

veel XVIII saj. lõpust. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad asetsevad võrdlemisi korrapä-
/ 

raselt Li.mber avara esiväljaku, mida läbib maantee. Enamik hoo-

neist on ümber ehitatud või varemeis. Olulisemad on: 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis ümber ehitatud asun

dustaluks, osalt varisenud. Alles mõned algsed lamedad aknad. 

Ehi tu s võib pärineda XIX saj. I poolest. 

KL:ivati on väike õhukese knohvikihiga kaetud pae- ja maakivi-

ehi tu s, millel lame laastuka ttega viilka tu s. Sellel üleula-cu

vad räästad. Omab väga kõrge nelja tahulise p aeki viko.rstna, mil 

le sokliosa väga kõrge , kaunistatud vahekarnii siga, lõpe ta tud 

laia, astmeli$e profiiliga otsakarniisiga. Ehitus võib pärine-

da XIX saj. III veerandist. 

Ait-~;!.a~ on väike, õhukese krohvikattega paekivihoone, milles 

säilunud mti.ürid. Hoonel on elamupoolel väikesed, kitsad aknG-

avad . Ehitus võib pärineda XIX saj . I poolest . 

Park puuduo, on vaid sUt.,lr esi väljal{, millel arvukalt sireleid 

ja üksikud puud . 

Külastatud viimati 197o . a., pildietatud 1966. ja l97o.L. 



Uue-Virtsu mõis. 

Peahoone esikülg, 1966. a. 

Uue-Virtsu mõis. 

Peahoone vare, 197o. a. 

~I 
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105. VOOSE mõis ( .iosel) . Kõrv31mõis, kuulus Ivlassu mõisa juurde. 

Hanila k/n, K2ruse kolhoos (I anila kihelkond). 

"[eah~ on hävinud . LOOne oli vb..ike pae:tcivist ehitus, millest 

säilunud vahesed müürifragmenclid . Hoone võis pärineda )'JIT ... )" saj . 

Kõrvalhooneid ei ole palju , enamuses hävinud või varemeis . 

Laut-tall on kahest suurest, paralleelselt asetatud kivihoonest 

hoonete~:.:ompleks. Ehi tused on krohvimata maakivihooned , mille 

avad ja nur e:;ad on tabu tud paekiviga, seotud müüridega haobuvate 

plokkid ena . Hooneid on katnud viilka tu s ed, mille st säilunud 

vaid fragmendid . le ed on laialt üleulatuvate ri:i~stasteg2. ja 

laastukattega . ~ oonete ~htlaste vaLedega asetatud ja suured alr

nc.d on kaetud lamedate kaartega, omasid 12 ruutu •. Samad kaared 

on ka ustel. Viiludes on kõre:,ed lakauksed, mis on kaetud :..õ:rge

te .Kaartega, segmendi osas valcmikud . Ehitused on samaaegsed, 

või ve.d pärineda XI saj . II poole keskelt . 

Park on suur, läheb vabalt üle pu.isniiduks. Ka mõisa südamikus 

on puistu valdavalt loodusliku päritoluga, ava:ra lahendusega . 

P eal10one ette j aäb avat<.ld vb.lj ak, mille äärel mõni korrapärane 

lehtpuu:rida. h.ujundusraietega on saavutatud. teatav h.ontrast: 

tamm-kesk, Kask-vaher 1 tü i end us eks on rühm 1 el.tis e id . l'nud p ii

ravad 1 a l:õrvalhooneid, nende ette jääb peahoone esiväljakuga 

lii uv väljak. Pargi seisund on halb, ta on metsistL~1ud ja 

l...d.iibuv. 

h.ülastatud ja pilclistc:tud 19ES.a. 



Voose mõis. 
Peahoone vare. 
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106. VO. .. fl_. I pa.storaat ( v·orms). Kirikumõis. 

Vormsi Ir/n, Vormsi sovhoos ( Vormsi rihelkond). 

'Peahoone on hävinud, ta oli väil::::sem puithoone, ilmselt ühe 

l..Ol"'rusega. Siiilu.nud on osaliselt kellerdau:.d vunds.ment. Keld

rid kaetud ristvõlvidegq.. Eo one võis pärineda XIX sajandist. 

Kõrvalhooned on kõik hlivinud pea jäljetult. 

1' ark on avara aassna p arkme tsailmelise suur e männiku. ke sl..el, 

hoone paiknes seejuures kõre;emal Y8llseljakul. Pe2l1oone ees on 

avar esiväljak, liigenda ud vaid üksilmte lehtpuudega ja sire

litega, hoone taga paiknes aga suur aed, kus samuti üksikuid 

lehtpuid. Park liittJ.b küljega kirikut ürnbritsevc... puistug<e., kus 

palju looduslikke mände, on lea peahoone läheduses mõned, setjus 

üksikute siberi lehistega. Lehtpuudest valitsev~d vili1trad. 

Pargi äärel kodanlikust perioodist mäle stussammas, mis 

valatud raudbetoonist. Tru1vlil rootsikeelne tekst misjondr 

G.J.Osterblom'ile, daatumitega 1878-1887.a. 

Park on tJ.iesti metsistunud ja hetäbuv . 

.. ülasta~ud viima-ei 1S77.c., pildiatatud 1965.a. 



Vormsi pastoraadi asukoht. 

r 
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107 . VC,J.,lffi mõis (,,end en). üü tlimõis . 

Ridcla ~/n, "},.ülvoja 11 kolloos (--ddala kihelkond). 

f_ecllo~ on suL:.r ühekordne, keskosas kahekordne pae::ivihoone, 

millel madal soklikorrus nint mansaxdkorrusenä v;....lj ._,_e::i ta·L.uc1 

lsks.i::.Orl'US .hoone tiib t:.del . 1:oone t katab kõrge murd-poolkclp

katLs, mis valdc.valt sisse lanc::;enud . Katusel on IDUJ.'dejoonel 

le:li, profileeri tnd pui tka:cniis. KülLfassaadidel j & pool vi ilu 

kelba:.wlmnurga all on agG. lai, eenduv ja sügavalt profileel'itu 

J.'i::.tis a.~..<..rniis, mis pealeehituse Gll muutub väge;, laiaks ~ o laa...e 

d ak s t.orrustevshelis eks vahevööks . Katuseleotteks on S-kivi 

poola laudkatte peal. 1:-Ioone sok~:::el on erl3.ldatud kitsa simsiga, 

millelt tõusevad laiad nur galiseenid . :roone pealeehi tu s on v;;..

ca lai, 5 aknavahet ning kaetud kolmnurkviiluga. Seda U.mbl'i tse 

kitsas , eendatud ja profileeritud viilukarniis . 

Hoone r-llrnad on võrdlemisi snured ja kõrged , raamistik ei 

ole säilu.r1ud . Aknaid piiravad laiad kr ohvi~~är is ed , mis põhikor 

rusel pikenda vud soklisir.J sini . Puuduv aid aknaid asend avad pe

tikaknad , aknG.d pailmevad seejuures võrdsete vahed.egc. Peol

viilu aknad on vuiks emad . Samuti on väike s ed mansa""dkorruse 

katuseakns.d, mis omavad vüikesi puidust väljaehi"!:usi viilkatu

se all . Öelle Kolm..."lurkvii~ ja räästad on tugevcl t eenduvad 

ning profileeJ.~i tud . Soleliaknad on väikesed , pea ruuduhujulised. 

esifassaadi keskosas need puuduvsd, tage:.fassaadis paiknevs.d 

põhikorruse akende all üle ühe. 

Iioone ees on kahe kitsa, kuid kõrt,e trepiga ja podes·~iga 

peauksed, mis paiknevad .;:ahekordse hooneosa äärtel, jättes 

keskossa 5 akent . Pat:;afassaadis on aga L:tiem terrass cõrgel 

soklil, kuhu avaneb saali uks hoone kesktelj el . Sailunud on J ... e_ 

rassi sepisrinns. tist iihe kõrvalhoone ees . See on sum~ test spi

raali- ja voluudimotii videGa lehtrauast kujund i ee;a, millele 
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kinni ta tud lopsakas akan tusle~le st ja liileõi test sepis ta tud 

dekoor barokses stiilis. 

Hoone siseruumid on m1filaadsed, mitmes ruumis sailunud 

jälgi laiast, profileeri ud laekarniisist . Saalis on see toe-

tatud hatlltlaslõikega ~a kujundatud laia, profileerittJ.d vööga 

viimase all . Hammaskarniis to et ab lae peegel võl vi. LGlkas on 

säilunud osa suurepärasest toolväxgist . Ühes parki koä.a.nlikul 

ajal ehi ta tud hoones on säilunud ilmselt peahoonest võetud 

barokkmotiividega uks . Omas ka suure ma.ntelah;Ju . 

Seega võib ehitust lugeda barokKstiilis ( rokol;:oolike ele 

mentidega) hooneks, ilmselt XVIII saj . II poole keskelt . Ta 

on suures osas sisselan[,enud 1· gedega ja katusega, hävinud on 

ka osa müüridest . 

Kõrvalhooneid väga palju, asuvad reeglina parcist väljas kor

rapäl1aste rühmad ena. Vaid mõned väiksemad maj a.ndsshooned asu-

vad pealwone juures part;is , põhiliselt tema pikiteljel . Paljud 

hooneist on vro1 emeis või ümber ehitatud . Olulisemad on: 

Valitsej~aja on väike ühekordne krohvitud kivihoone, millel 

lakatube hoone otstel ( kaasajal ka keskosas kc.ttuseakendega) . 

.L:hi tust katab seintest kõrgem poolkelpkattJ.s, mille± lai süga-

val t profileeri tud ja eenduv vi ilu- ja rääs takarniis . hatuse-

katteks on eterniit. Toone almad on keskmise suurusega, on 

piiratud laiade lU'ohviääristega, mille nurgad on laiendatud. 

Algne raamistik ei ole säilunud . Lakatubade aknad on samasugu 

te ääristega, kuid väiksemad, ruudukujulised . hoone on seega 

samuti barokse ilmega ehitup, ilmselt viii saj . lõpuveerandi 

Köök(?) on väike krohvitud p a ekivihoone peahoone otsal. 1'a 

on kaetud S-.td vikatter;a ja väga kitsalt üleulatuvate räästas-

tec;a viilka tusega. ::o one vi ilus on vailee ja väga kitsas viilu-

aken, mis äär is ta -~ud müüripinnal paiknevate sePis an.krtJ. ter:a. - '-' 
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Põhikorruse skr~_ad on muud e tud kujuga. =Ehi tu s võib parined a 

XIX saj. eskel t või III veerandist. Tema juurile ~uulub veel 

paru.~ vaikest, krohvitud paekiviseintega ja viilkatusteea abi

hoonet. 

Tall (?) on pikk krolwitud pae1üvihoone, mis kaet.ud körge viil

kacuseg& (katte rs e err..iit). Räästcd on laialt üleulatuvad 

ninL viilud kaetud sind li tec,a. Viilud e ees on viim2ne sarika

paar ja penn dekoratiivselt ava·~ud, sarikaid kandva·~e ~ .. onsool 

talade ots:ö:d on kujundatud. J.:oonel on ühtleste vt3.hedaga paiQl

tatud suured, lamedad ja 8-..L"uudulised almad. Ehitus võib piiri

neda XL~ saj. IV veel"<.Jldist. 

hiv (?) on kesknise s\Jx.:ru.sega, krohvitud paeüvihoone, mis 

kaetud laas tuka ttega pool.kelpka tu sega, rä&stad on kitsalt üle

ula vUVad. r~OOne Vahe s tel av:::..del on tugevad p:russlencid. Pool

Viilus on suur lakauks. Hoone võib pü.rineda XI~: saj. I pooles·~ 

Tdqlistemaj a (?) on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 

millest säilunud müürid. hoonel on eenduv ja pro:. ileeri tud 

raästa.l::a:"niis. Omab suuri ja krohviääristega al':llai~, millest 

mõned on petikalmad • . u.oone võib pärineda L .. o3j . alu;.sest. 

Tall-elamu on suur ruud ukuj ulise sise lOOVi'""a sule tud ehitus te

kompleks, it.us rnaan tee poolses fassaadi s on keskosas massi i vne 

lcchekorl'Useline krohvi tud paekivi torn kõrge labikai91ga l..esli:el 

sisehoovi. Torn eendub teistest hoonetest. ~hituse n~r6ad on 

Kuj m1d a·~ud krohvist hambu vat e kvaaderplokkid ena. J:(ö ·e,e vär:c.tvo.

kaar omro poolringL Lljulise kaare, mis äb.ristatud laia, astme.Q 

lise krohvivöoga. Selle kaares suuri kvabderplokke imiteeri

vad k.rohvipinnad. fe isel korrusel on lamea a kaare ga kaetud 3J.._

naava, mille s ruud u.iw.j uline aken. Kate s on s is s e l anc,enud. Si

sehoovi klileedel paiknevate madalama e krohvi tud paekivihoone

te o vsad on samuti esifassac..dis eenu atud . i. end e katuseviilud 
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on kõ:rc;ed ja kujunda~ud pseudobarol:setc mo-Liivideu .... (voluut 

jcs.). Viil ka~~b tema ta~a asuva katuse, mille een uv ja 

pro~ileeritud räastakarniis ul~tu0 viiluv~ljEle, kus ta on 

kTepi tud . Viilus on väga ki -~s as väike aken. PõhikorrtJ .. sel on 

at.,a keskmise suurtJ .. sega al:::en, piira tud krohviäärisega, millel 

nurgad laiendatud. Sd.Uw.laadsed aknad on tiibkor use ja torni 

ühend avc.tl esifassaadil, taand atud seinapinn&ga vcllekorpusel. 

Yeil vaid ees sepis Lrellid . Lad alad katused omavad .Kogu ~comp

leksil laastukatte ja lihtsaid, eend tud räästaks.rniise. Osa 

ehituskompleksist on sisse langenud lagedega. 

Hooned on seega hisLoritsistlikus stiilis pseudobaroklik 

motiividega ~hi tused, võides pärineda ~ X saj. II poole kes

kelt . 

.Ametnikem&j& (?) on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

S-kivik&ttega ja murdsarikaca viilkatusega. Sellel lai, profi

leeri tud räastakarniis. Otsviilud on katust varjavad, kõrged 

ning pseudobru~okliku kujundusega ( segmendid ja poolsegmendid 

jms.). Eoonel on esikU.ljel väike, kitsas ja linnine esik, .mil 

lel samades vormides väike viil viilkatuse ees. Hoone eknad jc: 

uksed on piiratud krohviääristega, mille nurt,ad laiendatud, 

seejuures põhikorrusel on need võrdlemisi suured, viilus aga 

vaike ja ki tso.s, 6-ruuduline . Ctsafassaadis on ainsa <ilma ko

he.l lai, profileeri tud ehiskarniis. Hoonet võib lue.eda eelmi

se hoone tekompl~kiliga samaealiseks ja - stiil seks . 

• ehi on väta pikk ja kõr ee hoone, mida katab kõrge viilka -r;us 

laialt üleulatuvate räästastega. atusekatteks on la~st 

(osalt eterniit) . aekiviseinad on krohvitud. Viilud on piist

laudades-c, millel viime:tne SCl.rikapaar ja penn avatuna peal . 

•. oonele on küljele ehitatud keskosas väljaehitus kü-cteruumile, 

ois samuti krohvittJ .. d p'-'ekivihoone viilkatuse all . •rema J::rohvi

tud viilul samtJ.ti viimane sarikapaar ja penn aveteeL Onab väi-
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kesi aknaid nii seintes kui viilul . Nad on 6-ruudt..llise • Juur

C.eehituse kõrval on kõrte nelje1tahuline korsten, mis kerkib 

kõrgelt soklilt, on paekivist ja omab ülal laia, astmelise 

karniisi. I oone on algselt pari t ilmselt XI saj. lõpust, prae 

~l osalt rekonstrueeritud. 

L0ut on paekivist keskmise suurusega ehitus, millel esiküljel 

on kaks lühikest tiibehitust mõlemil otsal, ühes neist töölis

el· u . Hoonet katab laastukattega LU1ise harjaJ::õrcuset.;a viil

katu s, millel ki t sc-.1 t li.leulatu vad räas t&d . Elamul on väiksed, 

ühtlaste vahedega pcigutatud 6- ruudnlised ak:nCJ::i . üoone võib 

tervikuna pärineda n .. saj . ke.skelt . 

Laut on eelmisega sarnane keskmise suurusega väikeBe tiibhoo

ne ga ehi tu s, kuid kr ohvima ta maakivist . 1~ ur ga<l j a e.,. vad. e küljed 

lootud paekivist, seejuures nurgad sut.u·ematest , tabutud kvaa

derlaadse ~est plokkidest hambuvol t . Eoonet katab laa.stu- ( osalt 

eterniit-) kattega viilkatus, ossviilud pü.stl<.;Udadest . Kõikide 

hooneosade katused ei ole võrdse kõrgusega . Ak~1d on kitsad, 

osalt pea r 1udukujulised ja 4-rL.,_uduc;"""', osalt sUUTemad , 12-ruu

dulised. On lc..meda ka2..rec:;a. kc..etud laiu uksi. Ehitus võib päri

neda XIX saj . IV veera1dist. 

Ait(?) on kesK~i:Je suurt...tsega massiivsete proportsioonidega 

krohvitud pae ~ivihoone, mia kaetud _(õr..__e poolkelpkatc. se.:;o.., 

_:att~:üs la2.st ja li tsal t iil-:ml tuvate rhästnstez~. K;:, us e nur

kau.el on unkaavad. oo1L.__l on 1& c ..... tube 'J.oone otstel, millel 

kaks rt..:uduklJ.julist v<-:ik st akent poolviilus • .Jhitust on re

konstrueerituv., al[ne võib pb.rinedaYJ saj . I poolest . 
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Pc:r.h. on suur (12,7 La) ning heatase.rHelise vaba~uju.ndu-sli.Ku 

planeerincuga . eahoor ... ;:; ees on ü tlasel t lc.ckuv o. relj eefic;a 

ava.r v ..... lj &~~- , r.üs lõ eb sum"' e, ovaalse ·.,ii..-·igs. Sellest voolab 

v .... ljL l\:itsc.s ~·anal . .Jsivo.lj::..l::ul kuni L.iigirü v~hesel-., puu"e-

rlinr.i, ~el.rr.õiue O.l"';:_,i dt..rtel. 'file par[.ipuist:J. on tiisi t :;a, 

seejuures temas pailmeval oolsn::rel väil:::ose v~:lt-. ~·r..Le:r. 

esl1oor..e t<A[a on vu.ike ehisaeJ., mis piiratud ki-Ls· puudeek

raenigc. Aia lõunckiljel on suLrr pargime~sailm~line me saosa, 

mis r:Jjatud loodnsli~r.k.Ll puistusse. V~~litsev5lc1 liisid on saal', 

tdll.ID, vc-..:.:er, pol'km.etsas lisuks pärn, kuu8k. P&lju on va."lctLll ,J_ 

pea1oone juures sireleid, on ka hobu.kc.stenite rli.'J.mi. · uan.teel 

on allee , oma är&.se kujundusega: ühel küljel val:er, teisel 

ku..usl:. Osa maa ... '1.tees~ <:18.:. ista:ud pa. .. kmetsailmelise tt;.Im:ne ja 

vah-'vrasEüuga . J?a.rc;i seisund Oll. ebarcl4uldav, vc...ljaz..nd risusta

tud, puistu me-csistunud, pareil puudub funktsioon. 

KL"lasta~u.d ja pild istatud 1S(8. a . 
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Võnnu mõis. 

Peahoone esikülg . 

Võnnu mõis. 
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Võnnu mõis. 
Valitsejamaj a? 

Võnnu mõis. Tall . 
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l 8. y_:.Jd_..E!.2.~ (:Jys'wln) . • üü"Llimõis . 

Pürk.3i k/n, V. I . Lenini nim. kolhoos (:Toc..rootsi kihelkond) 

ee:,hoone on hJ.vinud . .liseme st järeldub , et hoone cO li väike pui · 

ehi tu s. 

~õrval-OQged samuti hävinud , alles 

al ' n e f'unk sioon r as1:elt mda.rat-.. v . Ehi tu s on o sult r~:..~o ... vime::. ta 

paekiviseinat;a., osalt ümarpalkidesc ja ristnurgar,a seinu.c,c.. . 

1oonet katab hilisema päritoluga viilka tu s , katteks pilliroog, 

o sviil püstlaudkatte.za . ::oone puitosal on väga väikesed , 6-

ruudt: lised akned . Ehi tu ses on süilunud .. assiivse ..::orstnapii

bue.,a man telkorsten , millel otsal lai v ahevöö ja e enda liUd otsa

karniis . Ehi tu s e tuumi .. võib pärineda XIX s.:.j . :3lguses ~.~ . 

Park on vä.ike , peahoone on asetatud lamedale selj endL{ule , 

kust avarad vaated maastikule ja merele . Peal: oone ümber puid 

ei ole. Sissesõidutee äärel on suLtrem, võrdlemisi il ek~lt 

vali tud puud erlihmadega vabakujuline park, kus domineeri v c.d 

tamm, pärn, pappel , on ka hobukastaneid . Puud paigutatnd koni

rasti arvestavalt . Peahoone taga saarik pargimets<.na. l':.::rk on 

mcilia jäetud, metsistuv ja hääbuv. 

,.ülastatud ja pildisteitud 1976 . <. • 



Võ õla :mõis. 

Peahoone ase. 


