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 muudetud. 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 seisundis.
Kõrvalhooneid on väikese mõisa kohta suurel arvul. Nad pailmevad 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 kaetud laastu- ja vormikivikattega viilkatusega. Räästad on üleulatuvad. 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 paekivihoone, mis algselt on omanud poolkelpkatust, kodanlikul perioodil tõenäoliselt asendatud vormikivikattega ja üleulatuvate
räästastega viilkatusega. Väikesed aknad on kitsad, 6-ruudulised
Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest, ilmselt peahoonega samast ajast.
Laut-küün on erakordselt pikk krobvitud maa- ja paekivihoone,
kus krohvipinnale ulatub kivide põski. Müüride peal on katuseräästa all mõni kord rõhtpalke. Ehitust katab kõrge viilkatus,
osalt vormikivi-, osalt uue eterniitkattega, räästad on üleulatuvad. 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 püstlaudvoodriga puitseinad. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel katteks roog, räästad on üleulatuvad. Hoone küljel on madal ja kitsas juurdeehitus paekivisaintega ja rookattaga viilkatusega.
Ehitus, mis varisemas, võib pärineda XIX saj. II poolest.
Park puudub, on avar eeshoov peahoone ees ja üksikud puud peahoone taga aias.
Külastatud ja pildiatatud 197o.a.

Niinj a mõis.
Peahoone esikülg.

