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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 rekonstrueeri tud söökL .. ks-kol vikuls..s. _.oone oli Keskmise 

suurusega paekivist XVIII suj. II poole bm"okkhoone. fa om&s 

suur e jooneli si barokkstiilis kahr1elahj us id, maalingu tec;a s ei-

napindL1 j L laeplafo one saali s, us te kohal su pr ap orte. 

Kõrvalhooneid võrdlemisi arvukell t, nad p ailmevad võrdlenJ.isi 

L<.j ali, vaid LiJrsikud on seotud peahoone a ansanblilis el t . Osa 

looneist havinud, olulisemad 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:ivihoonecL Üks ehitustest 

on viilkatuset,&, millel katusekivikate, kitsad astmelise pro-

fiiliga viilu- jL r~äst&karniisid. Viilu all on eenduv, lai 

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

xiX s~j . II poolest . 

.Ait on pikk krohvi~.;ud paekivihoone, mille algne atL.s ei ole 

sailunud . Kogu h oone esifassaLd on liigendatud k3.al~istuc,a, kus 

äärmis ed on kaarpe ~L\:ud., nend e vahel on 10 ava kõr 68 kas.rega, 

mis toetuvad neljatahulistele sammastele . haaristu t&[a on 

ulualune. I:ooJle võib pt:.rine- a : L saj . alcusest või ka XVI:.I 

saj . lõpust. 

Valitsejame.ja on keskmise sut.u·usega ühekordne krahvi-tud pae

kivihoone, millel on ruum l:ekas. J..~.oonet katab seintest kõrc,em 

poolkelpka tu s, ka teks pilliroo e; ja laast. mab eenduvaid ja 

laiu profileeri tud räasta- ja viilukarniism poolviilu kelba-

kolrr..nurt:,a all . Poolviilu kül[;edel on karniis kitsam . Katuses 

on mõlemis fassaad is kesktelj el l"ilisem väike ka.tuGeaken, kc.e-
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tud viilkc..tuse ,a. Hoone aknad on kes~mise suurusegs, seejuures 

poolviilu aknad on pea ruudukujulised. Akende alt_ne raamist.li:k 

on muudetud . Katusele ulatuvad sü.m.n:eetriliselt l:a.he ma.ntelkol's-' 

na mässiivsed piibud, kaunis~auud vahevöö , sirosi ja kcrniisiga 

oT.sal. Ehitust, mida iseloomustavad massiivsed proportsioonid, 

võib pidada X III saj . II poole või lõpuveerru1di ehituseks , 

tõenäoliselt samaealiseks peahoone ga . , 

Ait-kuivati on suur ja mussiivne kahekordne maaKivihoone, mil-

lel kividevahed laialt krohvitud ja dekoreeritud greniidikil

lustikuba · Eoonet K~ttis kõrbe poolkelpkatus, mille räästad ja 

poolviil omavad proiileeriuud eenduva kitsa _arniisi. Poolvii

lu all kulgeb lai kroh i tud vahevöö. !.l.oone nurleadel on sam.uti 

väga laiad krohvi tud nurgaliseenid . .Aknad paiknevad korrapara-

selt, on suured ja ruudukujulised , ümbritsetud laiade k~ohvi-

ääristega . 1Jcende ridades puuduvaid aser:d aved petikaknad kroh

vitud põhjaga. Ühes poolviilus on suur, meisterlikult töödeldud 

dolomiiJist kuningakroon . 

hoonet võib lugeda klassitsistlikuhs ehituseks, ta otsvii-

lus on ehi tusdaatum: 1841 ja meistri nimi: Jür gen ..1: amps. 

Väravahoone on stiilne barokkehitus. Tema keskosa on kru1ekordne 

mille alakorrus on laia ja v·· ga kõrge väravaga, mis kaetud kõr-

[,e kaarega, ka3r kaunistatud lukukiviga. Värava läbisõit oli 

kaetud pui tlaega, nin6 tema peal on väike korrLls . Kahel pool 

väravaehi tu st lii tu vad vaike s ed, ühekorC. s ed valvuriruumid . Põ-

hikorpus oli kaetud viilkatusega, tiibehitused ji::.rsu kaldega 

ühepoolse katusega. Katuseräästad on eenduv&d, omavad Ki~sa pro 

iileeritud vöö, kusjuures põhikorpus omab külg- ja peahoone 

poole suunatud fassaadides lcar~'liisist mad&lamal veel laiQ, pro-

file eri "tud vöö. VJ.imane fassaadid est on p eaL:,ssaadiks. Siin 

toetavad vüöd l :ics ... õrget pilastrit kahel pool v~ravat, mis 

krepivad korrustev..::.Lelist ja iibhoone eviilualust kitsast, 
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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 8. samaealine . 

hoone rennas, mille ots~ill'Ve 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 poolkelpka-

tlls, millel on lai, eenduv ja profileeyi ..,LJ_a. paest reidl:ivikar-

niis k:ilgfassaadides nin poolviilu kelbal.:olmnt...lrsa 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. Ehi-

tusdaatum on 1833. 

Park ei ole suur, pai.Y,.neb põhiOS-.:iS peahoone ees, mil1..e le on suu -.-
naLuJ varavast sirt:,e , lai tee kesktcl jele . Katel pool teed 

r 

p ailmeb terrassiline esi vC.:.lj ak , mis oli selcepiirilisel t re tu-

laarses stiilis barol.:kaed, ilmselt ebispõõsc.s-'va .., a lilleparte-

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

junda·cud pi-d: esiv ...... lja~: on ris~LülikP.::ujuline. uud on Vc..id 

fooni.r~s . Pec:üLoone tuuxfassaadile 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. Valitsev~d wnme', 

s.:..ared, on hobukasteneid. ueec· on p&r.'k põhijoo~: tes ree: .... la::rne, 

~I 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.~ .. 
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Vana-Virtsu 
mõis. 

Vali ts e j amaj a. 

Vana-Virtsu mõis. 

Kuivati 

Vana-Virtsu mõis. 

Värav. 


