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; • ill1:ITr STE mõis ( · ast). Rülitlimõis. 

E::nm ... ste JVn, En.mu..,te 8-ld . kool ja Emmaste kolhoos 

(Emmaste kihelkond). 

!cahoone kodanl~~ perioodil ümber ehitatud kahekordsek 

ktiasae se s ~oolihoonehs, mille alakorrus pa.ekivist, teine 

korrus pu1tsõrestikseinaga. lumise korruse äljaohitamisel 

on asutatud algse mõisahoone kiviseinu. Umberehituste ula

tuslild~se tõttu ei ole võimalik möisa peahoone ilme kohta 

teha jbi.reldusi. õnin aiJ. ondmeil rajati hoone 1866. a • 

Kõrvulhoon~ arvukalt, kuid paiknevad erilise süste mita 

p&rgi äär el või kaugemal. aldaval t kaasajal iimber ehi ta tud 

ja algne otstarve .muudetu.d. Tähtsamad on: 

_ ·öli~~emaj~ - ühekordne madal rõhtpalkhoone, kaasaj voo

derdatud rõhtvoodriga j & kaetud laastukattega viilka u.sega. 

Hoone varast pfu"i tol tähistab tema keskosas asuv man elkors

ten, mis omab katuse kohal masaiivae, karniisidega korotna

pitsi. Seisund hea, kasutatw~se korteritena. 

Laut - suur paekivist klassitoistliku iseloomuga Y~jundatud 

pooJ.k lpkatu.~.,ce ( ulgoel t ka""saj W. la •. stu.k ttega viilka us) 

ehi ~ua. il viilus lihtoud jõulise profilee-

ri .. gu6 kurniisi . Seint..d krohvi tud. 1\lnduval t kaasajal. ümber 

elitt~~ d. ~.lbn, Ehi .. us -'ürincb XIX D=· keskelt VÕi esimesest 

poole ·. Seisund rul:ul.d (.4v. 

it-kuiva i - su.ur kaheosalin L- tihe kujulisel t paigutatud 

massiivne kivihoone, mille kahekordne kuivati osa võib olla 

vanem. uelle seinad krohv tcga, aknad väiksed, omab ka~s

ajal eternii attega viilkatuse. KU1vatil kõrge, erakordselt 

massiivne, karniisidega kujundatud korsten. ida pool laotud 
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tabumata aaki idest, osa faasaada krohvi tld, omas algselt 

poolk lp~a t1 e, is kaasajal asendattld eterniitkattega viil

kattlsega. See osa võib pärineda XIX saj. II poole algusest. 

Hoonet rekonstrtleeriti l972.a. 

Park mi eosaline: 1) peahoone ümber vabaku.jt111ne vb.ike perk, .. 

mis äikese rino äljakug' peahoone es jätab hoone a u~uks 

maas ikku. Pt1iatu koosneb Val.Ltraist, papleist, saartest ju 

ho~u.k staneist. Kooli aga p"'mo ElUurepär(;j.st jugaouo.eksem.Pla

ri. Pargi piiril v<:na peahoone astlkohta tähistav mgdal vare • 

PE.rgi küljel csuv s vilja tluuiaa tiik saarega keskel. 

2) Vilj &">uuuia nga tee ä.ä.res paiknevad nn. 11 vaLtraaed 11 

ja 11 tar:uneaecP', mis rajatud nimetatud 11ikidest, täiendatud 

hobu.k s tani tega, isttltattld viimasel saj andi vahetusel. Sei-

sund hc~. 

Klil atatud vi· ti 1974.u., pildiatatud 1972.~. 
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