105. VANA-RIISIPERE mõis (Alt Riesenberg). Kõrvalmõis, kuul
Riisipere mõisa juurde.
Nissi ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond) • .

Peahoone on väiksem ühekordne kivihoone madala soklikorruse ga. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s, katteks
laast. Omab kitsaid kuid eenduvaid profileeritud viilu- ja
räästakarnii se, mis viilu all krepitud. Otsviiludess e avanevad ka lakatubade aknad. Põhikorruse aknad on paigutatud
võrdlemisi ühtlaste vahedega, nad on väga kitsad, 8-ruudulised, lakatubadel

~äiksemad,

6-ruudulised . Hoone keskteljel

paiknenud peaukse ees asus varem väike xinnine esik viilkatuse all, millel olid kõrge kaarega uks ja aknad. Hoones
on säilunud mantelkorste n ning ühendatud lõõridega korsten,
mis katusel omavad sümmeetrilis elt asetatud korstnapiipe .
Toad hoones on anfilaadsed.
Hoonet võib lugeda klassitsistli kus stiilis ehituseks
XIX saj. algusest, ta on kasutusel korteritena ja kauplusena
on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d ei ole palju, osa paikneb väikese pargi piires
laudad peahoone läheduses üle tee. Olulisemad on:
Ait- õhukese krohvikatteg a paekivihoone , mis kaetud kitsalt
üleulatuvate räästastega poolkelpkatu sega (katteks eterniit)
Hoone vähesed aknad omavad ruudu kuju ja on 8-ruudulised .
Hoone võib olla peahoonega üheealine.
~

(?) on väiksem krohvitud paekivihoone , mis kaetud sein-

test kõrgema ja üleulatuvate räästastega kelpkatusega (katteks eterniit). Hoone lamedad väikesed aknad on 8-ruudulised .
Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest.
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Laudad on samas kahe pika paralleelhoonena. Ehitused on paekivist, krohvitud ning kaetud viilkatustega (katteks laast
ja e ternii t). Katustel on laiad, üleulatuvad räästad, kusjuures viimased sarikapaarid on viilus pennidega avatud. Viilud kaetud püstlaudadega. Ühe lauda otsas karj aköök, millel
otsafassaadis suured, kuid 12-ruudulised aknad. Hooned võivad
pärineda XIX saj. lõpust.
Park on väike, moodustades väikese väljaku piiratud ringteega, hoone taga väike aed. Nii väljakul kui ka hoone ümber
väheselt vabalt paiknevaid lehtpuid, okaspuudest üksikud nulud. Maanteelt suundub parki pikk allee, mis ei ole suunatud
otse peahoonele. Pargi seisund halb, ta on lõhutud teedega,
hävimas.

Külastatud viimati 1969.a., pildiatatud 1966.a.
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