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Hanila ~n, koL1oos "Lii.äne Kalur" (_-1..mila kihelkona. ) .
Peahdllilne on havinud. s··alu.nud on .oone kõrge

SOY~el

Leldriea,

mis rekonstru eeri tud söökL.. ks-kol vikuls..s. _.oone oli Keskmise
suurusega paekivist XVIII suj. II poole bm"okkhoo ne. fa om&s
suur e jooneli si barokkst iilis kahr1elahj us id, maalingu tec;a s einapindL1 j

L

laeplafo one saali s, us te kohal su pr ap orte.

Kõrvalhoo neid võrdlemis i arvukell t, nad p ailmevad võrdlenJ.is i
L<.j ali, vaid LiJrsikud on seotud peahoone a ansanblil is el t . Osa
looneist havinud, olulisema d on:
fall-lau t on hooneteko. r.:plelrs, Lus do .in eeri v~d n:õned. pi 'tad
hooned. Kõik ehitus ed kaasajal tugev sl t ü.tnb er ehi tatuc..

lg-

sel 1. olid ebi tuseC. krohvi tud paeJ:ivihoo necL Üks ehitustes t
on viilkatuse t,&, millel katusekiv ikate, kitsad astmelise profiiliga viilu- jL

r~äst&karniisid.

Viilu all on eendu v, lai

ja profi le eri tud vöö ga v&.hekarn iis . Elli tu sterühm võib päri11.ed a
xiX

s~j .

II poolest .

.Ait on pikk

krohvi~.;ud

paekiviho one, mille algne

sailunud . Kogu h o one esifassaL d on liigendatu d
äärmis ed on kaarpe

~L\:ud.,

atL.s ei ole
k3.al~istuc,a,

kus

nend e vahel on 10 ava kõr 68 kas.rega,

mis toetuvad neljatahu listele sammastel e . haaristu t&[a on
ulualune. I:ooJle võib pt:.rine- a : L

saj . alcusest või ka XVI:.I

saj . lõpust.
Valitsejam e.ja on keskmise sut.u·usega ühekordne krahvi-tud paekivihoone , millel on ruum l:ekas.

J..~.oonet

katab seintest kõrc,em

poolkelpk a tu s, ka teks pilliroo e; ja laast.

mab eenduvaid ja

laiu profileer i tud räasta- ja viilukarn iism poolviilu kelbakolrr..nurt:,a all . Poolviilu kül[;edel on karniis kitsam . Katuses
on mõlemis fassaad is kesktelj el l"ilisem väike ka.tuGeake n, kc.e-

m

-2tud viilkc ..tuse ,a. Hoone aknad on

kes~mise

suuru segs, seeju ures

poolv iilu aknad on pea ruudu kujuli sed. Akend e alt_ne raamis t.li:k
on muude tud . Katus ele ulatuv ad sü.m.n :eetril iselt l:a.he ma.nte lkol's'
na mässi ivsed piibud ,

kaunis~auud

vahevö ö , sirosi ja kcrni isiga

oT.sal . Ehitu st, mida iseloo musta vad massi ivsed propo rtsioo nid,
võib pidad a X III saj . II poole või lõpuve erru1d i ehitus eks ,
tõenä olisel t samae alisek s peaho
one ga .
,
Ait-k uivat i on suur ja mussi ivne kahek ordne maaKi vihoon e, millel kivide vahed laial t krohv itud ja dekor eeritu d greni idikil lustik uba · Eoone t

K~ttis

kõrbe poolk elpka tus, mille räästa d ja

poolv iil omavad proiil eeriu ud eendu va kitsa _arni isi. Poolv iilu all kulgeb lai kroh i tud vahev öö. !.l.oone nurlea del on sam.ut i
väga laiad krohv i tud nurga liseen id . .Aknad paikne vad korra paraselt, on suured ja ruudu kujuli sed , ümbri tsetud laiade

k~ohvi-

äärist ega . 1Jcend e ridad es puudu vaid aser:d aved petika knad krohvitud põhja ga. Ühes poolv iilus on suur, meist erliku lt töödel dud
dolom iiJist kunin gakro on .
hoone t võib luged a klass itsist likuh s ehitus eks, ta otsvi ilus on ehi tusdaa tum: 1841 ja meist ri nimi: Jür gen

..1:

amps.

Värav ahoon e on stiiln e barok kehitu s. Tema kesko sa on kru1ek ordne
mille alako rrus on laia ja v·· ga kõrge värav aga, mis kaetud kõrkaare ga, ka3r kauni statud lukuk iviga. Värav a läbis õit oli
kaetud pui tlaega , nin6 tema peal on väike korrLl s . Kahel pool
[,e

värav aehi tu st lii tu vad vaike s ed, ühekor C. s ed valvu riruum id . Põhikorp us oli kaetud viilka tuseg a, tiibeh itused ji::.rsu kalde ga
ühepo olse katuse ga. Katus erääst ad on eenduv &d, omavad

Ki~sa

pro

iileer itud vöö, kusju ures põhik orpus omab külg- ja peaho one
poole suuna tud fassaa dides

I

lcar~'liisist

mad&l amal veel laiQ, pro -

file eri "tud vöö. VJ.ima ne fassaa did est on p eaL:,s saadik s. Siin
toetav ad vüöd

l

:ics

. . õrget pilas trit kahel pool

krepiv ad korrus tev..:: .Lelist ja

v~ravat,

mis

iibhoo ne eviil ualus t kitsa st,

- 3 profile eri -~ud vahekarniisi , mis vä_'avaavas 1:1ood us tab k2ar te
kc;ndade aluse talumi vöö . Zesl:osa viilus on ovaalne e.k

, ·Liib-

hoonetel on esifa.ssaaclis kõrc.,e }:aaret,a aknad . bissepaäs neisse
ruumidesse toimub viil'ava lä...iisõidu siseküljel t .
Ehitus on paekivist ja krohvitud . •ea võib pärineda .. VIII
saj . II poole keskelt, olles ilmselt peahoone
hoone rennas, mille

ots~ill'Ve

8.

samaealine .

määrwuata, on suur YJohvimata na8-

kiviehi-;"ü., mille nurg2.d on l'"'ocu.d suurtest, puhtclt tahutua.
paekivid est kvaadri test hDl!lbu v~ t. Puhtc.l t tahu tud plokkid ega
on laotud ka kõr,se kaarega suured ukseavad, poolviilu uks

~a

seda C:.äl'istavsd vd.ikesed ü.marakrwd . .._-loone-c kattis poolkelpkatlls, millel on lai, eenduv ja profileeyi ..,LJ_a. paest reidl:ivikarniis k:ilgfassaadi des nin

poolviilu kelbal.:olmnt...l rsa all.

~Ioone

ehit e. sae[ on c1 ateeri .. ~.::d sn:.lr e r aidki vipl c..nd.iga dolomiid :.st .
Selle ääred on rihveldatud, nurgad kaunis atud lilledega . Ehitusdaatum on 1833.
Park ei ole suur, pai.Y,.neb põhiOS-.:iS peahoone ees, mil1..e le on suu
-.r

naLuJ varavast sirt:,e , lai tee kesktc l jele . Katel pool

teed

p ailmeb terrassiline esi vC.:.lj ak , mis oli selcepiirili sel t re tulaarses stiilis barol.:kaed, ilmselt ebispõõsc.s-'va . , a lilleparterite~a.

Si.::ilunud v:::.id vaevumärc;c..tv .vad terrassil. i:lellisel t lm-

junda·cud pi-d: esiv . . . lja~: on
fooni.r~s .

ris~LülikP.::ujuline.

uud on Vc..id

Pec:üLoone tuuxfassaadi le on s:-.unu c._:d teirle rin tee pika

le . .1tpuualleega ma2.nteelt, mis lõpeb vSikes2 v .......... ~[L.:uga Loone ta-

stJ.undub tagavälj 8J.i..Ule hoone L .. ._nepoolse otsufassaadi suu..J.YJ.al.
Väikseid puuderL·lL.. i on kõrvc:tll1oone .. e iimo r.
s.:..ared, on hobukastenei d. ueec·
~I

on p&r.'k

Valitsev~d

põhijoo~ : tes

wnme',

ree:.... la::rne,

pilrined e s plu1e eringul t veel XVIII s j . lõpust. P a:r tJ s ei sund
on 1alb, on

r~sus · tust.

KUlasta·ud viinati 1S74.Lt., pildis·v~tu.::~ lSG5. ja lS'/2.~..

Vana- Virtsu
mõis.
Vali ts e j amaj a.

'
Vana- Virtsu mõis.
Kuivati

Vana- Virtsu mõis.
Värav.
I

