108. RISTI mõis (Kreuzhof). Rüütlimõis.
Ristik/n, Kungla kolhoos (Risti kihelkond).

Peahoone on hävinud. Ta oli suur ühekordne liigendamata
puithoone, millel oli kõrge poolkelpkatus. Hoonel oli esiküljel kolmnurkviilugu pealeehitus. Ta võis pärineda XIX
saj. algusest.
Kõrvalhooneid omas mõis arvukalt, kuid neid on säilunud vähe
selt, paljud Umber ehitatud. Olulisemad on:
Tööliste maja on ühekordne krohvitud paekivihoone, millele
külgedela liidetud esifassaadi tugevalt eenduvad külgrisalii
hoonet. Hoonet katab seintest kõrgem laastukattega katus,
millel risaliithoonetel kolmnurkviilud. Räästakarniisid on
laiad ja astmelised, nad risaliitide viiludes puuduvad, on
vaid viilude all. Algsed aknad on väikesed ja 6-ruudnlised,
paiknevad väga madalal. Hoones on kaks suurt mantelkorstent,
millede massiivsed piibud paiknevad katusel sümmeetriliselt,
omavad karniise ja vöösid. Hoone keskosa võib pärineda XVIII
saj. . II poolest, risaliidid võivad olla vähe hilisemad •
Viinavabrik on suur, massiivne liigend amata, osalt kahekordne
paekivihoone krohvitud seintega. Hoonet katab kaasajal eterniitkattega viilkatus, algne oli aga poolkelpkatus. Aknad on
lameda kaarega ja 6-ruudulised, piklikud. Otsafassaad1st
viib teisele korrusele kitsas, maakivist laotud kaldtee.
Korsten on kõrge, neljatahuline ja lõpetatud karniisiga.
Võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Meierai on väike krohvitud paekivihoone, kaetud lihtsa viilkatusega, viilud püstlaudadest. Hoonet on kaasajal rekonst-

'

rueeritud, algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest.
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Laut on massiivne paekiviehitus, seinad õhukese krohvikatte
ga. Hoonet katab kõrge ja üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit). Aknad ja uksed on kaetud lamedate
kaarsillustega, aknad seejuures lamedad, 8-ruudulised. Hoone
võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on võrdlemisi suur ning vabakujulisas stiilis.

~eahoone

ees on poolkaarekujuline ning osaliselt müüriga piiratud
esiväljak, kusjuures peahoone trepi ees maapind vähe tõuseb.
~eega

piiratud muruväljak on puudeta, välisküljed on aga ti-

heda puistuga rühmitatud gruppides. Välisserval on ekraanina
ku.used.

~

eahoone ees ka kastaneid (kõik pole säilunud).

hoone taga on

tih~ehtpuupark,

~ea

mille kujundusest on raske

teha järeldusi, ta on tugevalt kahjustatud. Kahjustatud ja
funktsioonita on ka kogu park, mis metsistumas. Liikidast
domineerib vaher, saar.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.

Risti mõis.
Peahoone asukoht.

Risti mõis. fallid.

