11
71. MAIDLA mõis ( Wredenhagen). Rüütlimõis.
Saku k/n, Ääsmäe sovhoos (Hageri kihelkond).
Peahoone oli pikk ühekordne paekivihoone, millest säilunud
ligilähedaselt pool. Hoone kuulub stiililt klassitsismi, on
kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel murdsarikas,
algne kate oli seega S-kivi, kaasaegne aga plekk. Omab eenduvaid ning kitsa profileeringuga räästa- ja viilukarniise.
Algsed aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, osa ka petikaknad. Esifassaadis asuvad korrapäraste vahedega, tagaküljel
ebareeglipärasemal t. Tube on ka lakakorrusel hoone otstel,
kusjuures poelviilus on neil 2 akent. Katusele ulatuv tugev
korstnapiip omab karniise ja vöösid. Ruumid hoones on anfilaadsed. Osa hoonest on kellerdatud.
Ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist, säilunud osa
on halvas seisundis, enamuses maha jäetud •
.!fõrvalhooneid on võrdlemisi palju, kuid enamus ümber ehitatud
või varemeis, paiknevad suhteliselt hajali, peahoonega nõrgalt seotud. Olulisemad on:
Laudad moodustavad väikese ehitusterühma, kus domineerib üsna
pikk, krohvitud paekivihoone, kaetud üleulatuvate räästastega
viilkatusega (katteks eterniit). Hoone võis pärineda algselt
XIX saj. keskelt.
Kuivati on maa- ja paekiviehitus, kusjuures maakivide vahed
laialt krohvi tud. Praktiliselt oma algse ilme kaotanud ehi tu s,
võis pärineda XIX saj. lõpust.
Viinavabrik on lõbu tud maakividest kahekordne krohvimata ehitus, mis püstitatud vana paekivist müüridega hoonele (osa müüre säilunud). Avade külgedel ja lameda kaarega sillustes kasutatud paekivi. Algsed suured aknad on 12-ruudulised, uksed
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vooderdatud horisontaallaudadega. Osa katust on samuti algne
- need on lamedad viilkatused, üleulatuvate räästastega, millel sarikajalad kujundatud. Viilud on püstlaudadest. Hoonet
tugevalt rekonstrueeritud, ta võib pärineda viimasalt sajandi·
vahetusel t.

!!! on krohvitud paekivihoone, täies ulatuses oma algse ilme
kaotanud.
Park ei ole suur, on lahendusalt vabakujuline ja toetub jõele, kus oli väike paistiik. Madalal kõrgendikul asetaeva peahoone ees on väike ovaalne väljak. Puid on pargis väga hõreda istutusega, mis jätavad hooned maastikku avatuks. Ena.Dluses
on kasutatud vahert ja saart. Park tugevalt kahjustatud ja
halvas seisundis.
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Maidla mõis.

