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16. HATU mõis (Hattoküll). Rüütlimõis.
Risti

~n,

Kungla sovhoos (Risti kihelkond).

Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, millel kõrge seklikorrus ning osaliselt väljaehitatud lakakorrus tubadega hoone
otstel. Ehitust katab kõrge plekk-kattega viilkatus, millel
eenduv profileeritud räästa- ja viiludealune karniis. Selle
all kitsas profileeritud vahevöö. Hoone esifassaadis on karniis krepitud tugevalt eenduva kahekordse esikuga hoone keskteljel ning hoone äärtel viimaste akende kohal paikneva frontooniga. Ka seinapind on kahel pool äärmist akent liigendatud
laia liseenilaadse vertikaalse vöödega, millede pind kvaadrite
laadselt rusteeritud. Sellised liseenid ulatuvad ka otsafassaadide nurkadele. Kitsast ke skrisaliidina eenduvat trepikoda
katab katusesse lõikuv vlilkatus, millel esiküljel kõrge
kolmnurkfrontoon murtud nurkadega. F.rontoon omab astmelise
profileeringuga räästakarniisi ning astmelise palestikuga sõõr
petiku viiluväljas. Peauks risaliidis on kõrge kaarega kõrge
uks, samalaadse kaarega on ka aken ukse kohal. &isaliidi külgaknad on aga lameda kaarega kaetud ning on sarnased kogu hoone akendega. Ka fassaadi äärmiste akende kohal on väikesed
frontoonid, milledel samuti murtud nurkadega ja karniisiga
kolmnurkviil. Viilus on kõrgete kaartega väikesed paarisaknad,
mida külgedel ja ülal raamivad väikesed ristikuj'U lised petikud
Hoone tagafassaadil omavad äärmised aknad ainult neid
raamivaid rusteeritud laiu liseenilaadseid vöid, mis krepivad
ainult karniisi alust vabevööd. Fassaadi keskteljel on asunud
kolme akna laiune avar puitpalkon, millest säilunud vaid kõrge paekivist sekkel ning sealt laskuv lai paekivi trepp.
Hoone aknad on suured, 6-ruud ulised ning lamedate kaartega avadega. Esi- ja tagafassaadide aknad omavad lameda krohvi-

- 2 -

11

äärise, mis ülal ja allosas kergelt laiendatud. Aknalaua all
on profileeritu d karniis, akna ülaosas aga eenduv lameda kaarega ehiska.rniis. Peaukse kohal seejuures on aga horisontaaln e
eenduv sims. Otsafassaadi de aknad on lihtsamad, ääristatud
vaid ühelaiuse lameda krohviäärise ga, siin ka petikaknaid.
Ka otsviilude akende kohal on väikesed lakka valgustavad paarisaknad, nagu esifassaadi f'rontoonides ki. Soklikorruse nelinurkaed aknad omavad lihtsaid krohviäärise id. Aknad paiknevad
korrapäraste vahedega, väljaarvatud äärmised aknad esi- ja
tagafassaadi s, mis on teistest

eralda~ud

laiema vahega. Ruumid

on hoones anfilaadsed.

..

Hoone on seega historitsist likus stiilis ehitus, kus domineerivad klassitsistli kud motiivid. Ta võib pärineda XIX saj.
III veerandist. Hoone on osalt kasutusel korterina, enamuses
aga maha jäetud, kuigi on heas seisundis.
Kõrvalhooned paiknevad võrdlemisi kompaktse grupina sissesõidutee äärtel pargi eesserval, peahoonega on sidumata.
Tall - massiivne paekivihoone õhukese krohvikatteg a, kaetud
laastukatteg a kelpkatusega , millel kitsad ka.rniisita räästad.
Hoone esifassaad taandatud ulualuseks, mille räästacitkann avad
paekivist lihtsad ümarsammad, algselt 6, säilinud 4. Hoonet
võib lugeda XIX saj. keskpaiga ehituseks.
Ait on väike pritskrohvig a kaetud paekivihoone , millel viilkatus, katteks laast. Omab esifassaadik s olevas otsaseinas tagasihoidliku krepitud astmelise viilukarniis i ning tormilauaga
kaetud katuseviilu. Aida uks on ülal lõpetatud kolmnurkselt
ning asub tugevatea palkpiitades . Hoone võib olla üheealine
peahoone ga.
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Ait-elamu (?) on õhukese krohvikattega paekivist hoone, mille
viilud löödud püstlaudadega. Hoonet katab katusekivikattega
viilkatus, mis, nagu viiluväljadki, on hilisemad. Algne katus
võis olla kelpkatus, mis omas tagasihoidlikult eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad kujundatud lihtsate poolsammastega,
mis hoone nurkadel kolmveerandsambad . Hoone võib pärineda talliga samast perioodist.
Laut on pikk

kroh~itud

paekivihoone, mida pikendatud krohvi-

katteta maa- ja paekivimüüritisega hooneosaga. Ehitust katab
kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit, otsviilud on püstlaudadest. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskpaigast kuni sajandi lõpuni.
Küünid peateel on üks pae- ja maakivist müüridega, teine paekivimüüridega hooned, mis kaetud kelpkatustega. Kaasajal on
neil katteks laast või eterniit, kuid säilunud unkaavade tõttu
võib lugeda algseks katteks pilliroogu. Esimene hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, teine - sama sajandi keskelt
Park on võrdlemisi väike, planeeritud vabakujuliselt. Omab
väikese väljaku peahoone ees ning suurema peahoone gaga. Puud
paiknevad väljakute äärtel ning tagaväljaku küljel suurema
massiivina. Puud seejuures rühmitatud heatasemelisalt valitud
rühmades, põhiliselt lehtpuu-okaspuu kontrastil. Esindatud põhiliselt kodumaised liigid: pärn, saar, vaher, mänd. Kasutatud
ka puude tüvesid sulgevaid või hoone lähedasi teid ääristavaid
dekoratiivpõõsaid . Pargiteed olid vabakujulisalt looklevad.
Pargi seisund on halb, ta on maha jäetud ja võsastub.

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 197l.a.

Hatu mõis.
'P eahoone esikülg.

Hatu mõis.
Peahoone tagakül g .
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