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··eso~evaga eit e Vabariikliku bitek t1u.rimäl.esti te 

Kaitse Inspektsiooni ja Xttl tuur ··1e oti at RPI o staõna v 1-

nud ettepane d-p5h~end s aap al raj an1 mõisaarhi k~i 

riikliku kai ae al.la -võt sek kohalikU. tähte sega arhitektuuri 

otistena.. 

aitse ttepaneku e Torm1 tamis le eelne rid eel.tõid. 

ej.st mshttkame.ks t leb pidada Eest.i .mõisaarhitektu.uri inv tari 

eari.mist 1;-~76 .-1978. aastatel.. Laekunud t rjal.i (m51.saankee

did, elU tsid• :fot.Od ~ne.) p5~al ael.gl. tati 'Yä.lj:a Väärtu.slUwn 

oa nimetatud bitu.smälestiste 1 1~s. Jär~evalt 11di rajooni 

esJ.ndaja o avõtul. l.äbi provi oorsetes kaitseettepanekutee :fik

seeritud mõisata ko peal.n Ul.evaatt:Ls. Sel. , et Haapsalu raj o 

nia e tatud 28 mõisas äärivad ri1ltliku. kai ts alla 'VÕtmist 

1.2 mõi. aan.s b 1 t {resp. tiksikhoone t) • 

Allpool e itatake mõi aarhitektu.uri kaitse al1a Võtmi e 

ttepanekud koos täps ate põhjendust g • Siinkohal oJ. vaid 

n etatud, et k t alla Võ se põhj endu.si Oll. .mit elaads id. 

arln tektU.uri alooli e • kultu.u.rilooli d, aj al.Ooli ed (seos r 

olu.tsiooni v-õi Sllure-Ia sõja ü.ndmu.stega, ühis nn tegelas-

t n ol.u1is aks põhjenduseks ehi u -

kunstiline väärtus ka ans 1111 terviku., stilli, dateeringu 

Või arhi. tekt:l tõttu~ s:lis abi õ:l.a te pllhtü. on ell. eks eli 

nende ku.i senini igasugusest kä itlu.se t välja jään arhit k-

urians li t unikaal sus. Uksikhoo e te osas n ptiii ud VÕi 

kul.t simaalselt eri hooneliike registreerid ja k t eet 

panekute fikseerida. Ar esse on -võetnd ka i hoone posi 

Eesti SV ehitu.epärandi ü.ldplldis ja õi, a k.u1 ·asu.la · lo 

lises nin m astikulisee situ.atsioonis. 
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1. isa nimi: a ka õ 1 

2. llõiea liik: peamõi 

3. ~sukoht: aapsal.u raj. Bidala Ir/n. 

4. aldaja: atsalu Riiklik Loodaekaitseala 

5. lCa1 tse alla Võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

) p5hJendu.sed: 

tsalu lahe põ~altaldal asu"fa llaeska .ma1sa peahoone on 

lihtsa, kuid tasakaalustatud ja vorm.ika arhitektuuri a kivimaja. 

ek.orruealist kõrge sokliga hoonet katab pool.k:elpkatu.s, esikü.l

g markeerib kolme aal1älma laiusalt kol.mnurkfrontoon. Dekora

tiiv-viimistlusest saame nimetada vaid profileeritud rääetakar

iise. P e attks :p ailale kõrgel soklil hoone vasaklll. t11 "fal, vare

malt oli. selle eee klaattitud 'Yeranda. 

R11wn1d on asetanud anfilaal sel t, registreeriae antelkor st

na olemasolu., on olnud klassi tsistliku.s vorJI'listusea siaeu.ksi, 

lagede s'b.Jkkkawds tu.si jms. 

Sti11ikriitiliselt määratledes on hoone dateeritaT 19.sa-

j andi al.gusaastatesse. ~U.bilt kuulu.b aJa väheld aste ühe kuni 

kah karstnaga arha111ste mõisamajade hulka, milliaid Loode-Ees

tis ja Saaremaal o esinenud mitmeid, kuid llaeskale väga läheda

sel kuju~ team ka Lõa.na-Eestist näiteks llenur e Valga ra

joonia. 

l977.aastast sa 1k on hoones teostatud suuremahul1si re-

monttö1d. Sisemaa iimb er ehi tatu.d s11 rajatava at al.u loodas 

kaitseala muo.seumi tarbeks. Talimuse korraetamisel püütakse kin

ni pidada restaureerimise põhimõtet st. ärgi tagu vaid, et käes-

5 
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oleva ~andi algasest pärine'Va ikonograa;filise materjali alu.

ae1 on teada, e't hoo e oli "tol.lal kiv1katuse8a• Kä'masol.eva re-

m®C:i käigu. s taaskorra.statav rookatu.s on hills a pärl. tol.uga. 

o) ~otod: 

l.. 'P eaho ~e. Vaade eai.kill~ ele .. 

2. oona tasakälg .. 

Koo tajad: 

XBPI grupiju.h:t" ajalool.ane 

.A1lKl juhtiv inspektor 



. . 



1 

1. Mõisa ni.mi: a s s u m õ i s 

2. õisa liik: p~am.Õl.::l 

3. Asukoht: Haapsalu. raj • HanUa JVn. 

4. Vald ja1 kasutaja: Karuse kolhoos, a$~ rahvama;ja 

5. Ksitse alJ. · Võetavad hooned: 

a) ettapanekad: 

~sambel - peahoo.ne. ait, park 

b) põhj 3nd U.BGd; 

ass~ mõisaansambel on HaapsalQ ~ajoania kunsti äärt slik~ 

m.a1d. Esmatähe~epanu. väärib per isü.gu ~Gse ei· unud soliidne 

al.gesambal.ina härrastemaj a, maantee ä!iirde reastu.nud kõrvalhoone 

test on mu.insl.lskai tseli sel t arveeteta.vakz aid ahoone. 

Peahoone n pikcr~se korpu.seca w1ekordne kivihoone. 

did ~n sümmeet~~lisclt liigendatud nõrgal eendu~ate r1sal11tide 

ga, keskmise ette on hitetad lai vormikas portikas. Selle pro~i 

leeri tud äärte ga ville kannavad .kaheksa paa.rj ti asetatud taskaa

na o1•deri s~st. ka.k pooleammaet pai e-vad seinapinnal. Ka 

alejään~d risaliidid on etud kol.mm.trk:viilu.dega. Hoonet öötab 

pro:f11 eri d räästalta.r.nii • Täbelept:lllt, f·aelu.b amp11r t.t1lis pe 

uks, mUle tah lid on ktljunda d kannelleeri u.d tU.vi tega pooJ.

amm. te nins kraatervaasi kuju. ti te ga. 

Hoo e väJ.ine sel ue kaj uatt .. b ka eü.m.meotrilie:ea rnuml.planee

ringus. Kahjuks on a.Lgsed interjõörid säU.._ ad aid õne tlksiku 

aet&Ui näol .. 

proportsioonidega, hea vertil~aal nir•.t, hoJ.~ison·ta«J.j otu.sega kli -

sek klassi·~si s·.;l;ik:tlk,;:, hoo.nck.;, 19. s~ er.t.di ea·· estl pool. e keskelt. 

t o b peahoonele lähedasi, u.id eidi ass t s 

baid, is toeta ed esUassaad1 laia kol.mnu.rkviil • emalt oli 
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seo ki: 1.st ja omas egmentakn ..... , kuid ·· apäeval on asendatud 

püotlcudi ega. Hoonet var ib pool.Jte~pkatu.s, mille räästaste 

all ku.lgeb l.a1 karnJ.ie, algselt ol.l. ka kitsas vahes:Lmss e 1-

kiU.je poolel. kõr gu.seJ.. Hoolimat ni.metatu.d m udatuste t ja mit-

me t UQsl.isandist on hoone eäilit oma klas itsistl~t 

üld. u... ai!Jl. peaboonetki VÕime a1. ta dateerida 19. sa-

j andi algt.lpoole kesk e 

Heatasemel1.se vabak.ujundu.:)l.ikus st1Uia park on ol.u.line 

peahoonele miljöö tsooni loomiseks. Ta i sol. rib t abiehi

tuste at, .lllSZll.teega on peahoone aeotu.d pargi. nttrkadest u.unduva

te sissesõiduteedega. Vi aetelt avaneb hurmav vaad härraste

m~& l.a13le sammasportiku ele. Peahoone tagakül.J eksponeeri

.miseks on sinna jäetud väike vabc.de piirjoontegg väljak. aan

te poolt piir .... b parld. ad al kivialü.ü.r .. 

Kirjeldatud hoonete ja pargi ae:l. undit Võ lu.geda rab.lll-

d avaks. Ait o.n kasu tttael sj snduttr .. ooncr.a,. p3ahoonet vajatakse 

rahvamaj ning ju.hu:tööjou. majutuskohana. ll.rnne on, et hinna-

lio d hooned nõu.avad h ape:rem.shel.iklunat käsi t2eJD.iet. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esikiilj~le. 

2 • .Hoon tagaktUg. 

'· Peauks. 

4. Peahoone tagakiiljal a 1 ... x~du võre. 

5. it. Vaade e kü.l.jele. 

ooa aj • • 

KRPI grupijuht, ~aloolan 

j ti iJ:l.spektor 

• ein. 

.~illt 
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1. õisa nimi: a t al n õ i s 

2. isa liik: pe õi 

3. Asukoht: H apeal r 

4. ald ja, kasutaj : 

• 1uud 1 Jr/n .. 
'lf.Lf,(Q i. 

iiklik Looduskai tseala, " atsal,Y ats elo. 

kolhoos 

5. K tse all võetavad hooned: 

a) ett pa.neku.d: 

ans bel - peahoo.ne, ait, tal.J., sepikoda, ~ääkelder, park 

b) põbjendused: 

atsalu. m is ase seb enim lise lahe lõunaserval aeset 

põldu. s d ja nii te tõu. al. maakü.hmu.l. oisasU.d es leiame subteli 

sel 't r)kkal.i.k.Lll.t säili.nud hoo.nestuse, mis .ma Uise poolkaarena 

piirab sopUis·v tiiki. Olemasolevatest hitustest on mu.1nsu.ska1t

seli est eeieu.kohas1i olu.l aemad all.j :· l!lle ad. 

Ji.rv~taval t l .sajandi '(O-ec-na '1te1 at::.s tel ehitatu.d pea

hoone on · ana s ur j a. 11 t:e.nd u:tu.d l-i ihoone. 1' keskkorpu.s on k 

hekordse llUgios ga, ki·taaote vaheehi tuata kaudu liita:ved viima

sega. aks adalamat ·.;iibosa. 1799. aasta hoo.nete~oendis on nimeta,. 

tu. d neid eraldiseisva te p aviJ.j onl.aena. Ill.ll ah ehi ased on seega 

teo tatu.d hiljem. Talemu.seks on kiil.~ al "&kl. .keeruka plaanilahendust 

ja arhitektoonika a hoone. aj vorm:&.ved ' vikattega poolkelpka

tu.sed, nende harjadale ulatuvad jämedad mantelkorstnapiibu.d. 

Räästaste all kulgeb hoonet voö~av pro~ile~rltud karniis, korpu.s

te kesktelgi iDär gi v'" · :fassaad il ü..mJ:llar euse vii.lu.akn ga kolmnurk-

:fro · to nia. · mete buvipakkavat e de · <1e lu.l aa nim at agu. 

ovaals te roset1i1de ja rn en e ri ab lii;:,t de a kaunis atud 

k uL koJ..üaei d väli u.kal. ning 1er..d.e pew.1,; J.J.i ·\; ao·iiu. ega valgmikke, 

kohrutatud r ·and-musvri 

sid 3n • ais skid.ega 

lall\l.:L' · ku.iu., sepietatud trepi-võra

jund .. ~d rõdu alat d almkon oolid on 

histori i lik lia 19. aj di lõpuosaet. 
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o ne ru.Will.j o't11 on avan n"tUd ·._ a B u e o ;. s lt etri-

11 en , aa.l a o.b hoone kesk ·elj l akende pargi ... o1 • Detai-

lidest :cegi t· er·m õnin aid Hl said :J.,. ühes ii o e 

a bar k s lw.~i un.dus s tr PP• 

okkuVÕtval saame ho t hinnata :if ' sti W.i·tu.d t akaalue 

pro_•or 1; ioonideg 

tu. lik ehi. . "i 

vara.kJ.as 1tsis ·liku. l!.oon .a. Kuhju.k n vü.Ur

e ·us eieu.ndis, uid käesol.eval ajal on teoksU 

eel tö d boon t· t i.eeks Vastav 1. Ma~aal.u ~oodu :Ltseula 

ke. u.ae v ustele. 

·t a1e peahoo e esis tiigi ur kivi itu.s, mida katab 

kõrge mur - el!J tu. • lioontt e .fa aed 011 suures osa ta da ·ud 

vm:ju.alu ~ku, · da toet&va.d kaht1k a ·· o .. s ·-- u kai'iteel.id ga ü..mar

ast. llo e t gakU1jele on li ·'ud naaki iat Jr. v tios , mis 

aidkivJ.g dutearit1.1.u 19o3. aast 3s e. Aid p5hikorpu.s Oll pea-

hoonega arva·~ val. t s ealin • Hoone n kasu·"us~l ,m.aJw.du.sfU.nkt-

ai.oor..t.i ~ a he 

"tt.ts ega. 

ehnilisea ei us, kuid l:l.ku.!.u.d mõnede 3a.urdeeh1-

• da kõ aJ. pai pikk talliha 1e - e.i~a~ liigenda-

d pUastri·te , llieteat keskmiste v · e1 !w.lgeb k arava, alg-

ne poolkelpk aa atu.d :i.ilkatl4.s9~;a• 1ein~ samalaadne paral-

leelhoone ki ;jelda.tu. ~ are.m ia.. all :1, ~eru. l8.saj di 

lõpuossa. 

Sepik "a äike vo.rwika ehit i:. kir · &ld.~f~\ld taJ.lide taga. 

a on pUstitatud lõha u.d maaki•ia~, kuid urgud ~ akn ksesil-

1 aed on laot d p k1viplokk.idest. IJ.maelt p·· in' see ekora

ti.i e hie~oritaiatlikua laadis hoone 19.sa3 i te~s at poolest. 

Tähalep äärib ka Jääke~der pargi gal. Xu.u.snurkae põhi 

pl iga keldriru.u.mi pae t J.aotu.d servj o 1 nd oe tu. a-

le keskpi11arU , pealt on k l.der kaetud mnl.laga. 



.. 

- 3-

Ansamblit vääristav pa:EJ.' on mi tmeoaal1ne hõl.mates kokk-u 

9 haktori t. Knmpuktsem osa asub regul4o.rplooc~ringu.a pnistuna 

ristktUiku11nel tüal peahoone taga ning on p11ratwi paekivi

mä.tirigc.. Piki selle äärt kUlgeb kitsas tiik. Peahoone ees on 

ha1j astu s har'Vem Ja läbip ai s tv ara, välj avaad c·t ilme at ab su.u.r 

tiik, mille keskel a13Ub saar. Varematel aegadel oli see J:Jeisa

.maja funsaadi keskte~je joonel ühendatud neemikuga kaldale. 

?argi seisund on rabuldav, kuid esineb võsas~is~. 

KokkuvtStve~t saame Matsa.la mõisat hi.Jmata klmstipärase 

ning tervikliku kooslttsena. Vabariigi ühe 'Väärtu.slikulla hooneo

tu.ssn an;.blina vajab ta aga hoop1s heaperemeheliltwD.a.t ning ku.l

tun.r semat su.htu.mis t kui ee e or.. olnt!.C. sonin1 .. 

e) :fotOd: 

1. Peahoone. Vaade esikiUjele. 

2. Hoone tagakülg. 

3. Ait. 

4. Tall. ~aam.W. paremal aidaho-one. 

Koostajad: 

XRPl grupijnh~, aj a.1oolane 

V ju.htiv inspektor 

.A.Hein 

it. filk 
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oi n • .... u. h t-u m. 0 i 0 

2. õis~ liik: .. ;u.v o 

J. I 
Y..f • 

• V eJ.d L · • , .... :..t. ~ • • a: T. Zoo oo ja. a Ins i tu.ud 1 

u.hLlL mi tol oogi~.., 

ho ne : • 

ca.) t · e a.n ... s~: 

IllO i SE.Ql• i: s 'tal.l-1iõll .k.uu..rl.g· , u.u..s pargim numenti 

la) põh" ... !l Ut:. "': 

s; u.h . la.itl J.;, l cliku. " , - csti • 

tu· ta 

me '·sapargi (57-58 .n'") ju )a j ::.nd · 1"" ul • 
.. 1 . 

C.-....- ..... 

lliliis· elam 

roop u.J..e d "C Wluj & ; p a:t" i.le 1 aset tnud eJ u-

due"t.uo .iun e i~l'lhoov. El~ u ou k.L o vi ... · sein·:..e e., teda. k tab 

poo eli, a ·Us, 

kid 

Selliselt n ko pleks va arii i õiaaarhit ktuuri Uldkon-

teke · a täi .:su· .::.r ~ k ·>ll"Ctülti.l~ i t.llled tunnus ta ~~u 

loodu llUri~ud. .t u 1 tu v 0 

lin • 

neid en.e1 - ·· a .~.amo ti u.r ~a 

s ltse:l. mi a ilu ... 
"' -

ad rippvaniku, VÕi lind1d ~ EJ mälcstu te .. s id kc.trtuä§ira eo. 

Vanim an en on püs i ;;ud 1797. aastal Carl Thur von eJ. igi 
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poolt, teised on dateeritavad 1810.aast 1; 1813.aastal aseta 

Uhelmine von Helwig mäles u.ssamba suarele saksa lu.tüe.tajale 

Fr. chillerile. i ane reetaareeriti 1957.aastal, ori inaal 

i1d1 Haapsalu. mu.u.sewni. ette, Puhi.-usac p . tati a a mälestu.s-

.mäJ.• koopia. Schilleri monume t on riikliku. kaitse all vaba-

riikliku tähtsusega kunstimälestisena (vt. in. õuk. mää-

rus nr.346, l.aug. 1;;~73, lisa 3, pu.nkt nr.49o). Pargiarhitek

tuuri väikevormidena on vajalik kaitsen1meatikku. lillitada ka 

ku.us ü.lejäänu.d säil.inud .monumenti. 

e) ~otod: 

1. Peahoone ja tall-tõl.lakuur. aade ed alast. 

2. Taade peahoonele ja tall-tõllaktt\U'ile lood est. 

3.-4. PargimoD.WD.endid. 

Koostajad: 

XRPI gru.piju.ht, ajaloalane 

V~ juhtiv inspektor 

.&. ein 

x:.~ilk 

1J 
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1. õ sa nimi: n i g u J.. d ;, 

2. ~-~õi~a liik: peamõie 

A •J.kobt: li aapsall raj. 

5 i f 

n. 

4. VtD.daja, k~su.taja: Tal.li!ll1s -~i· tarnaatkool, V.I.Lenin1 

ni.in. kollloos 

5. KF..i tse alla < etavad hooned: 

) ett .paa.'lakud: 

~embel. - peahoone, t.õJ.laku.u..r, ait. 

b) põhj endu.sed: 

Kuigi. Rigu1d1 on .mitmad h.Joned hä iJm.d, on mõisa ü.damik 

säi11 t • d oma el gel tJ..oo taval t sü.:nr.lee tr llis J n g sule tud an

eambli.planaarin"' • Kooaluse dominandiks on p k1t .madal peaboone, 

mille esi e väljakl.l lood küljel aset~cvad r~t ja tõllaku.u.r. 

Endine härrastemaja on landvoode:rdusega puu.ho ne, .mida vor-

b kiltkivikat·tega kõr•,;;a pool.kolpk· tu .... {eskta1jalt lfia1pare

maJ..e v 5..- lld aaliz.konda koha.L on profil. aritiu.d karn11eidega pii

ratud kolmnUik:frontoon. Uks on :fan a i paremal t11va1, selle 

ette on ehitatud tagasihoid1ik lang-katusega klaaaveranda. 

oone tagakülg on el la"koouilisem9 ühele otsal.e on li-

satud kitsas poolkelpkatusega t1ibehitas~ 

Kirjeldatud mõisamaja vt'Sime l.ugeda araja:seks kl.assitsist

likus atii~is hooneks 18.-19. ajandi vahet'~selt või 19.sajand1 

aJ.gusest. Hoone kuul nimeta ud perioodile is3loomnlike mõisa-

elamute hulka, milliote seas võime Haapsalu rajoonis näitena 

n etad li eskat. 

Xõr'Vllti asetsev~ tõllakllf.U' ja ait o vad õl.e. ad i.fassaa 

d i keskel u.lu.aluaeid. Kl v · t tõllaktlur il toetavad räästatal.a kll 

gedelt tü.sedad, kerge~t paisutatud tt.tvisega oskaana or ris 

i . u.u.st ,idaboan 1 on ulualuse mõle al kiiljal a.id 
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iik..., oo 

ho01.1. .• ~teer~v~~ l~.s~jan~~ al&uspoolde. Samasuguseid 
'\ . d summ o egt> RUJ • n:.a ~ õ:;..·vül:.oonei 111 kõrva1.mõi-

Rõi~.;.i kirj el u ud one t _ ch .. YJ.ilir1.e s E· i sund OnP r ahu.ld av . 

uri .maJ andn.s-

L.oone :._'1 :j, • 

• :.euhooae. VaaLe csiki.il'cl_. 

2. Tõll 

Ko s ·B ·ac: 

I A.Hein 

juJ ti v K. ilk 
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l. iS-isa nimi: 

isa liik: 

äägu 

eam.õis 

(S 1 s 

2. 

'· aapsal raj. Linnamäe lr/n. 

4. Vald ja, kasu.t~ : 

s. X:a:L tse alla Võet :vad ho ed: 

a) ett ep ekud. 

kü.Ull, ai t-ku.ivati, esi 1 

b) põhj dus dt 

Räägu mõisa hoone s e t äär1vad suskaitselist eahtu-

miat küiin, a:lt-ku.ivati. ja ve 1 e • Peahoone on minetanud 

Väl e ekords te ümberehituste käi. s ega pakti. eetatttl 

arhit tuu.rilis t hilVi. 

Klitln sissesõid te ä .. e on elU.tu.sl adilt ainllpäran - tema 

põhipl 1ks on 'Välja eni tatud kaheksanurk at poola ste-

ga kan idel, vastava kuju.g on ka kitsalt ü.l.eu.l tuvate räästaa

tega k tue. Risti läbi hoone käib mõlemalt kU.ljel.t värav tega 

sul.etav vahelik. Seda eripärast kuid vormilt t, i1m.sete klassit-

al•i sug etega hoQne t Võib d te rida 19. saj and gu.poolde. 

Prae on ho e endistvii i ka u usel kililn~na ~a he tehnil.i es 

sei. s. 

A1t-ku.1 ati peahoone ise äl.jeku. kirde erval on pikergune 

viieavalise kaari tuga hoone. on ehi a tu.d 19. saJ d i al31poo-

lel, kuid h111semal p rio U kohand tud lt.lll. vatilta - selleks on 

talle lisatud kõrge t lliskoreten. 

ei eski on alaads te seas üks su.urimaid. a on pU ti t 

ud kahekordse ssii se p ekivihoonena nin kaet d kelpkatuse a. 

Eripäraaustest nimetatagu. Uleatikku p ikne aid mitmeid segment~ 

silJ.use a e- ja aav id, mi hoone suletust ja Ungu.s 



- 2-

rõhtttades toonitavad ka tema maaJ.il.isust. Ilmse~t pärineb ~e ld 

19 .. sa3and1 ke osast. Xahjuks on ta ju.ba aastate eest töötamast 

l.akanud ~a hooldamatu.sest ebarahu.ldavas telm1.11.ses seianndi • 

e) :foiöod; 

~. mun. 
2.. Ait-kuivati. 

;. Vesiveski. 

X.oosta;Jad.: 

XBPI grup±juht1 a3a1oolane 

VAitKI ~ahti. v inspektor 





..3 



l.. 

2. 

1 a nimi: 

isa liik: 

Suu.re-Lähtr 

peamõis 

'· aukoht: aa salu raj. artna lr/n. 

4. X su.taj a, aldaj a: artn.a so'Vl::Loos 

5. lta1 

a} 

e al.le Võeta ad hooned: 

ttep ne.kud • 

peahoon , p~ oos p11rd mtiür1 a 

b) põhjendu.sed.: 

Jl. õ 1 

Suura-Läht~u peahoone kuUlab esti aarh1tektuur1 väär-

s~i ate näidet hUlka. an ehita d l777-1779.aastatel 

Tal.lilma hitus eistri, tollal. J •• Jänicheni sel.l.i., kuid hil.1sem 

kubtJ mangu.arhitekt1 ja. rohket hoonete autori J han oor1 poolt. 

I lt Uheaegse~t el. püstitamis ga on r~atu.d ka r gu.laar-

tiili ark, mis raesugi s ab mõisasr.ldan t. 

eab. one on suur kahekordne kivi.ehi ·is• kaetud kelpkatuse 

Esii"assaadi liigendavad nõrgal.t eendu.vad ltit ad k:ül.grisali1d1d 

ja 1 iem keskrisaliit. eid katavad profileeritud äär1stega kolm 

urkvii.lu.d, keskr!sa.li1 t on lisaks teise korru.s ttJ.at1.1ses kauni 

tatud õhukeste liseenidega. Horisan ael.selt öõt hoonet lai 

pfof1leer1tud räästakarnii nin korrust v esims • 

Vare alt asus pe se e kahekor1.'c.sel1ne s õdu, kadu-

nu.d on ka enam:ike akende krohvr · atus. :B baar ena ju.b, et 

~epär se rokokoodekoor1ga pe~s on al lööd~d pleki a, teine 

samalaadn rõd e suunduv uks eemaldati l96o-ndate aastate algQl. 

oone 1nterjöõr1d tunduvad varaklasaitsistlikult range äli 

J.ahen uae kõrval. baroklikena. Aja tuJ.e omasel on võl.vi tud al. -

korrust kasut d m~anduaruu..miden"'", an:fil.a d-pidu..lila:üt seotud 

esindu.sruumid asuvad iilakorrusel. · jllsamaka in er~ööriks ab 

pid da ovaal et ajeed, mill kü..l. b lai rocaille' n1kerdor-

I 



- 2-

namendiga ka.anistatwl trepp \1.1akorrusele. Jlä.rgitagu ka .ad.taeid 

rokokoostiilis uksi, aäj,~inu.d l.aekarniise jm. Xahjllks o paljud 

ru.u.mid pahj a.l1lwl t ü.mber ehi ta tu.d. 

Re&ttlaarse pl.aneer-in ga pargi põhiosa asu.b peahoone taga. 

Piltarguse mW.triga piiratud p~udeaJ.a. o.n l.iigendatu.d rist- ja dia

~naaJ. teed ega,. keskel on moodustanud vä1lte iiJUls:rpne plats, ku.a 

on aSQllud arvataval.t :m.i.ngi pargi templike. Feahoone ette kulgeb 

kaarj as sissesõidu. tee, .samas paikneb ka tiik. 

Jlõisamaj a ja park on rahul.davaa tehnilises se:i.stmd is. Pä

rast kooli la.bkWaist on hoonet hoolelanud s-ovhoos, praegu on kä

sil teaa kohandamiae olmehoaneks. 

e) fotod: 

1.. Peahoon.e. Vaade esikü.ljele. 

2. Hoone tagakillg. 

3. Peab.oone. Vaade :fuajee võlrtstiltul.e. 

4. frepp te1se1e korrusel.e. 

5. Uks s1sea.stest-. Tagaplaanil. treptrirma-tia. 

6. Saal.1 · alta. 

xoostfi3ad: 

lltPI gr11pijuht, a;i aJ.oolane 

TAMU juhtiv inspektor 



• 



·. 

•. 
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1~ isa n.i.mi: ru.ad i õ i s 

2. 't3 a liik: p~amõis 

J • .asukoht: aa.p al.araJ. udi k/n. 
4. aldejs.. k . taja: atsalu kol.ho 

5. Kait e clla ~etavad hooned: 

a) et"t pm ek.uJ; 

peahoone 

b) põhj e u. ed: 

Kõr go~ pö.n &kr.i.l. .:d.knev Tuwii mõis~ a paist~ ir u.-

Li.hula a.anteele. !..am.a ju.arde t3uaeb teelt all G, 

.kü.J..je~t OVo.als l a1 <lljaltU..le. Air~ tll tav ehi ti o.n su.ur a-

aiivne kahakorl.'U.selllle paeki ihoane. i'a on varm.i tl.ld väga lakoo

niliselt: poollelpkatue kahe aWnm. e ilis~ pa1.kn a. Jämeda 

mantal.kor Bi- ja tagafaas i ke el k1 sa s nõ.r al 

eendu.v lteakriaalii t, .mis oodlle ·ab ko 

orru. väljaehi ti.a • eltoratiiv-viimiatlc.s peale ta-

gasi.h.oidlilwJ. pro;fileer:i.tu.d :diä.a ake.rn.ii ide ning k s •is· ii-

di ~u.steer1 tt1d lUU' alisee.n.ide p~aa pW1d1l • 

u.u.milahendu e leiame ajastul tuap.:Ul.s : telgsü.mm ·trili

ne ka atis, alakorrus l. YÕlvi u.d maj andu.sru.u.mid, IUa.k:orrttsel an 

:filaads 1" paiknev lu.taod ja s al. .,. e ed säil.inu.d in r-

j\löride ail.id on au.h t li el t hil1 ed. 

Kokku.võ· &J.t õi·o hoonet arvata bero ' stiili su t ga 

varaklaasitsistlike .m.õiaallla;,ade llu.J.ka. Haapsalu. rajooni on tal 

le läheda ed Väike- õu.de ja Ebm.ja, jal t ·v bar.iig:i.s t VÕi.m.e ni-

m ad näitaks everet RaKver raj ooni • Ilma l t d te ri.l 

Tu.udi. aahoan ~s. sajandi 70-ndateese - 90-nd tees aas tes:.Je. 

lloono on heas t bnilises sei ~õis ni g kasutusel olhoosikon-

orina. 

3c 
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e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadtle. 

2. Hoone tagakül • 

Koostajad: 

XBPI gzupijtlht, &J.Uoolane 

TAMXI JUhtiv inspektor 

• ein 

J:. fillt 





.. 

1. isa i.mi: 1kna mõis 

2. õisa ~i:Lk: peamõis 

4. ald ja, kasnt j u.ll.am a kolhoos 

5. aitse alla vtset v obj tid: 

) ettep ekud: 

il.d 

l põhje.uda.sed: 

·ödunud ajandi t pärin v a.ink .mõis sU4 1rt -Risti 

maantee ääres ull aa l. · edal. pälvi tä.hel p .ke a arhitek-

1 a lame-

da k are a a • Sillateod ääri tab m da1 k1 :Lparapett. Sild 

on seisnud senini korr ja on sellisena rõõmn tavak lisan

diks tänapäevas le maante am ru.sele. 

e) :fotod: 

1. Sild. aa.d edel.ast. 

oost · . • 

ICRPI gru.pijuht, jaloolene 

juhtiv inspektor 

J.. ein 

.!Uk 

3/ 





~. :1 sa nimi: a e m es i 0 m. õ 

2. 1 liik: peamõ1 

3. Asukoht: Haapsal.u. raj. Kullamaa k/n. 

4. aJ.daj a, kasut~ • Kullamaa ko1hoos 

5. Xai tse alla -võetav 

a) ettepanekude 

sild 

b) põhj endu ed: 

objektid: 

e 

anamõi as on ene.t:mJ.a hooneid varemeie, peahoone pGletati 

19o5. aastal, kuid ellest hoolimata jätab mi:Sisasü.d ans ll-

1iselt ko p se ning suu.rsu. ae mu.lje. ··u1nud raJatistest 

on huvipakkuvam suur paekivisild sisse õid~alleel. Silda võib 

lugeda pärinevaks l9.agJandi esimesest nooleet. Ta on 1aotu.d 

pae vist, krohv:L tud~ ku.as 'Ytllvi tud sillaava toetu.vad a siiv

eete 3ää.mardj atega varustatud tugedel e. Pikka sillateed :·äris

t b .madal. parapett. 

Sellisena on anamõisa s1.ld ü.ka tähelepanuväärseim. raja

ti aap al.u rajooni lSi atea ning auureaaid ja esindualiku..maid 

lle perioodi si.ldu ko vabariigis. ··r · tagu ka silla kaa

lutle~t keskeet asendit Tanamõisa Yare alt sümmeetrilises 

hoonestu.sansamblis. Sild on heas tehnilises seiaand~s, vaid 

.mu.renev pa:rapett vajab paiguti kohendemiat. 

KultuurilooliseJ.t pakub mõis hu.vi tamtu.d balti-sakaa lü.ii

ri.kll R. udberg von Bensingha11eeni (1816-1858) .kodu.kohana. 

e) fotod: 

1. Sild. Vaade lõunast. 

2. Vaade silla põhjaküljele. 

Koostajad: KRPI grupiju.bt, aJaloolane 

V juhti -y 1nspekt r 

J.. ein 

lt.!il.k 

~{ 



·1 
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isa nimi: V i r t s u õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Baapsal.:u raj. Hanil.a lr/n. 

4. Valdaja, kasutaja:- individu.aal.valdua - Edu.ard llank 

5. ai tse alla VÕetavad hooned: 

a) ettepan~d: 

va11 tsej amaj a 

b) põhjendu.sed: 

V.irtsu mõisaans ' el on olnUd su.u.r ja esinduslik, kuid tän~ 

päevaks on omal ajal. baroltsete seina- ja lasm.aal.ingu.te n1ng kah

halehjudo ~õttu ttmtud peahoone häviua.nnd, palJud kõrva.lhooned 

varemetes Või tu.ndfl va:L t ü.mhe:r ehit a.tud. 

Sä111nnd e~tisteat on erh1tektuureelt hav1pakkuvaks valit

se~a.maja. Tt'SenaoJ.iselt on ta peaho-onega sam9.ealine, dateerudes 

l8.-l9.sEQand1 vab.etu.sse. Hoonet iseloomustavad .massiivsed pro

portsioonid, teda vormib kõrge poolkel.Pk.atus, mUl: harjale al.a

tu-.ad kaks jämedat korstnapiipu.. Dekoratiivsed detailid puu.du.vad. 

Sellisel.t ku.u.l.u.b vali teejamaj a oma t!ii.ibi~t ~aial.tJ.evinu4 

il.t!e .ktL''li kahe Ulcnt elkorstnaga ning nend.., timoer gru.peeruvate ruu

midega. :ar.hailiste m.õisam.ej ad e hu.lka. ·rege.mist t>n h:Uts ormiga, 

eest mante~koratnad on asendtUlUd ta-vali lõõrkorstnatega. 

Kwle Yal1tsej amaj asid esineb l aspaala raj ooni JllGiaatea suh

tel-iselt harvemini ku.i mujal vabariigis, on kirjeldata.v hoone ai 

nus arhitektuurimälestisena kaitse alla V6etav valitsejam~ • 

Hoone n kasu ttlsel elamuna ja. he~ tehn1.11Ges seisundis. 

o) :fotod: 

1. Valitsejamaj n. 

Koostajed: KBJ?I grnpiju.b:t, ajaloolane 

VAMKI jllll~v p 

A. e1n 

LTilk 




