
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. 



J ;. 

- 2 -

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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