73. MUNALASEME /ka Munalaskma/ .!!!lli (Munnalas). Rüütli.mõis.

Vasalemma ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond).
Peahoone on suur kahekordne tugevalt rekonstrueeritud kivihoone, mis kaetud kaasaegse kelpkatusega eterniitkattel. Säilunud räästakarniis on lai ning profileeritud. Hoone all paik
neb madala sokliga keldrikorrus.Esifa ssaadis eendub paremal
äärel tugevalt kitsas (ühe akna laiune) külgrisaliit, mille
nurgad on kujundatud rusteeritud nurgaliseenidega. Peaukse
ees asunud ühekordne palkon on ümber ehitatud kinniseks esikuke rõduga katusel. Kas vasakul tiival ka paiknea külgrisaliit, ei ole võimalik määrata või see on lammutatud • ..1.iisaliit
omab samuti kelpkatuse. Tagafassaadil on ka säilunud üks kergelt eenduv külgrisaliit kelpkatuse all. Tema nurgad
datud samuti nurgaliseeniga, mis rusteeritud. Tagafassaadi
keskteljal on kitsas ning väga tagasihoidlikult eendatud, fro
toonita keskrisaliit ainult ühe akna laiuselt. Aknad paiknev
rühmitatult, kusjuures mõlemil külgfassaadil samas süsteemis.
Alakorrus on peakorruseks, tema aknad on kõrged, teise korrus
aknad on aga pea ruudukuj ulised. Algse id raame ei ole säilu-

nud. Aknaid raamivad eenduvad krohviäärised. Algne hoone võis
pärineda XIX saj. I poolest või keskelt ja oli ilmselt klassitsistlik ehitus. Praegu kasutusel administratiivhoon ena nin
heas seisundis.
Kõrvalhooneist säilunud mitte palju, needki varisamas või ümber ehitatud. Olulisemad paiknevad pargi külge raamiva tee
ühel küljel. Olulisemad säilunuist on:
Viinavabrik ? - üsna suur krohvi tud paekivihoone, omab kaks
korrust ja S-kivikattega viilkatuse. Otsviilud on seejuures
vahvirkkonstru.ktsi ooniga, millel krohvikatteta telliskivitäide
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Hoone teise korruse reeglipärastea ridades paiknevad suured
aknad on ääristatud lamedate krohviääristega ja omavad lamedaid kaarsilluseid. Aknad on seejuures 16-ruudulised. Räästad
omavad külgfassaadides lihtsaid astmelisi karniise. Esifassaadi seinapinda on II korruse akende vahele müüri tud tüüpiline
keskaegne Tallinna etikukivi, millel hilisem tekst ja viinaA.J .Hueck. 18o5 ". Hoone lõplik
.
kuju pärineb tõenäoliselt siiski viimasel t saj andivahetusel t
köögi vanema osa ehi tusdaatum:

11

või eelmise lõpust.
L~t

on eraldiseisev väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud

laastukattega viilkatuaega. Ta ühes otsaseinas on fragmente
mingist ümarast poolsambast. Ehitusaeg ja hoone kogu ilme ebamääraaed.
Park on suur 5,3 ha ning jaotatud peahoonega kaheks: ees väike
välj akuga pargiosa, taga avarama välj akuga pargi ala, mis kujundatud mplemad vabas planeeringus. Park raskelt purustatud
~gustitormis,

samuti an tema tagaosa täies ulatuses võsastu-

nud, algne teedesüsteem pole säilunud. Liigilisalt vaene, Peale

'

kodumaiste tamme, saare, kuuse ja vahtra leidub nulgi, lehiseid
tatari kuslapuid. Puud siiski mõnevõrra kontrastsetes gruppides
Külaatatud ja pildiatatud 197o.a.
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Munalaskme mõi s .
Peahoone esikülg.

Munalaskme mõis.
Etikukivi viinavabriku seinas.

