
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 



t 

- 5 -

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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Piirsalu .mõis. 
Peahoone sisevaade. 

Piirsalu .mõis. Valitsejamaja. 


