
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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P arila mõis. Ait. 


