
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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