
116. SAIDA mõis (Saida). Poolmõis. 

Nissi k/n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond). 

Peahoone on ühekordne puithoone, mille keskosas teise korruse

na pealeehitus risti põhihoonele. Hoonet katab laiade, üleula

tuvate räästastega viilkatus, samalaadaed on pealeehituse 

viilkatused. Sarikajalad on kujundatud, viilu räästad aga ku

jundatud puitehispitsiga. Hoone on vooderdatud vundamendilt 

kuni aknalaudadeni püstlaudistusega, kõrgemal aga horisontaal

laudistusega. Hoone nurgad kaetud püstlaudadega. Aknad paikne

vad ühtlaste vahedega, on kõrged ja 6-ruudulised, ääristatud 

profileeritud piirdeliistudega ja kaetud eenduva, profileeri

tud karniisiga. Otsviilus on lõunaküljel sein~ind lodzana 

taandatud, tema piirdelaud ad ega raami tud ava ülaservas on 

aZuurne võrku meenutav kaarjas puitpits, keskel lukukivi imi

teeriv pui tplokk. Algne rinnatis pole säilunud. Lodzat ümbri t

sevad 3 rambikujulist väikest lakaakent. Hoone esifassaadis 

pealeehituse ees kahekordne puidust sammasportikus, mille tu

gevalt eendatud kolmnurkviilu kannavad nurkadel lihtsad pui

dust ümarsambad, seina ääres poolsambad. Sambaid on olnud roh

kem, nad on osalt asendatud lihtsate nelinurksete tulpadega. 

Säilunud on teise korruse kõrgusel rõdu treitud puitballust

raad. Hoone taga on keskteljal väike klaasitud veranda, millel 

erineva suurusega tiheda ruudukujuliste ruutudega raamistik. 

Peahoone ühel otsafassaadil madal puidust tiibehitus majandus

ruumid e tarbeks. 

Hoone on seega historitsistlikus stiilis ehitus, tõenäoli 

selt XIX saj. lõpuveerandist. Ta on kasutusel korteritena ja 

kauplusena ning rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad paiknevad kompaktse s rühmas. 

Olulisemad on: 
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V al it s e j amaj a ( ? ) on ühekordne kr ohv i tud kivihoone , kae tud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel üleulatuvad ·räästad. 

Eterniitkattega katusel säilunud väikesed unkaavad. Algsed ak

nad on moonutatud kaasajal, üksikud säilunud avad on kitsad ja 

6-ruudulised. Ka poolviiludes on paarisakendena väikesed pikli 

kud aknad. Hoone omab massiivseid proportsioone, ta võib päri

neda XIX saj. algusest. 

Töölistemaja (?) on kaheosaline ehi tu s, mille vanema osa moo

dustab madal puithoone viilkatuse all. Tema seinad on vooderda 

tud rõhtlaudadega, aknad on kitsad, 6-ruudulised. Hoonega lii

detud maakivist majandusruumidega hooneosa, mille krohvimata 

seintea avade külgedel kasutatud telliseid. Veel hiljem on 

kiviosale ehitatud teine korrus puidust. Hoonet katab lame, 

laialt üleulatuvate räästastega viilkatus, seinad vooderdatud 

püstlaudadega. Aknad on ühe-, kahe- ja kolmepoolega kitsad ak

nad. Kõik katused on kaetud eterniidiga. Hoone võib pärineda 

seega XIX saj. II poole keskelt kuni XX saj. algusaastateni. 

Ait-kuivati on maakivist ehitus, mille müürid laotud lõhutud 

maakivist, krohvikatteta. Avad raamitud tellistega, seejuures 

kaetud lamedate kaarsillustega. hoone on liigendatud temale 

risti otsale ehitatud samas laadis ja materjalis tiivaga. tlhel 

hoone nurgal ka ulualune, mis toetatud neljatahulise&le tellis 

kivisambale. Hoone tiibu katab Viilkatus, katteks eterniit või 

katuseplekk. Ehitus on ilmselt XIX saj. lõpu või sajandivahetu 

se hoone. 

Laudad on mõne pika maakivihoonena, mis paiknevad Paralleelsel 

kuid mitte kohakuti. Suurem laut on õhukese krohvikattega pikk 

ehitus, millel püstlaudadest otsviiluga viilkatus (katteks ete 

niit). Hoonele on esiküljele risti ehitatud kaks pikka abihoo-

net, neist üks kivist, teine rõhtpalkidest puhta nurgaga. Ka 
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neid katavad üleulatuvate räästastega viilkatused. Hoone põ

hiosa võib pärineda veel XIX saj. II poole keskelt, .abiehi tu

sed on hilisemad. 

Park on väike ja eriliselt kujundamata vabapuistu peahoone 

ees, kuhu suundub allee, suunatuna portikusele. Hoone ette 

jääb väike ringtee, hoone taha puudega liigendatud väike aed, 

kus palju dekoratiivpõõsaid. Valitseb saar, vaher, on üksi

kuid papleid. Pargi seisund rahuldav. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a. 



Saida mõis. 

Peahoone tagakülg. 


