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Aluseks võttes A. Richteri väljaannet 11Bal tische Ver

kehr- und Adressbücher 11 Band 3. Estland (Riga 1913), asus 

Harju rajoonis tänapäevastea piirides, osaliselt aga ka 

tänapäevastea Tallinna linna piirides (tuginedes jaotusele 

kihelkondade alusel) 145 mõisa, neist 87 rüütlimõisa ( Ri t

tergut), 26 kõrvalmõisa ( Beigut), 10 kirikumõisa (Paate

rat), 6 linnamõisa ( Stad tgut) ning 16 poolmõisa ( Landstelle). 

Peale eelloetletute paiknea kirjeldatud piirides veel 46 

karjamõisa (Hoflage), mis aga käesolevas ülevaates ei leia 

käsitlemist. 

Ulevaates kirjeldatakse kokku 123 mõisa, käsitlemata 

jääb 22 mõisa, neist 10 on lülitatud 1975.a. koostatud arhi

tektuurimälestiste nimistusse ning käesolevas töös ei vaja 

refereerimist, 9 mõisa asuvad riigi maafondi maadel ja ei 

ole külastatavad, 3 mõisa on külastama ta. 

Kirjelduses on antud mõisa kohal asuva asunduse täna

päeval kasutatav nimi, kentsulgudes / ••• / mõisa nimi A.Ri:eh

teri aadressraamatus või XX saj. algusest pärineval kaardi

materjalil kasutatav nimi, ( ••• )-sulgudes tuuakse ära mõisa 

saksakeelne nimi. Samuti esitatakse mõisa asukoht kaasaegse 

ad.ministratiivse jaotuse ja maavaldaja järgi. Sulgudes all

pool aga asukoht kihelkondade alusel. Iga mõisa kirjelduse 

lõpus tuuakse aasta, millal ülevaate koostaja viimati antud 

mõisa külastas ja pildistas. 

Vaadeldud ja teadaolevaist mõisata peahoonetest on säi

lunud või minimaalselt ümber ehitatud 78, säilunud vaid osa-
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liselt või oluliselt rekonstrueeritud 22; hävinud on 37 / 

mõisa peahoonet. Andmed säi1ivusest puuduvad au.toril 8 

mõisast. 

M&Sisate nimistu 

1. Aela 25A. Jüri kirikumõis 

2. Alavere 26. KaJ.lavere 

3. .Anija 27. Vana-Karjaküla 

4. Aruküla 28. Uue-Karjaküla 

5. AruvaJ.la 29. Kaserahu 

. 6. Glehni 30. Kaunissaare 

7. Habaja 31. Kantj aJ.a 

s. Habersti 32. Kehra 

9. Hager i kirikumõis 33. Keila kirikumõis 

10. Haiba 34. Keila 

11. HaJ.j ava 35. lfernu 

12. H. -Jaani kirikumõis 36. Kiiu 

13. Vana-Harmi 37. KirdaJ.u 

14. Uue-Harmi 38. Kiviloo 

15. Harku 39. Klooga 

16. Ha tu 40. Kloostri 

17. Rumala 41. Kodasoo 

18. Hüüru 42. Koha tu 

19. Jaanika 43. Koitjärve 

20. Joa 44. Kolga 

21. Jõelähtme kirikumõis . 45. Kose 

22. Jõelähtme . 46. Kose kirikumõis 

23. Jõgisuu 47. Kose-Uuemõisa 

24. Jägala 48. Koppelmanni 

25. Jälgimäe . 49. Kostivere 
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50. Kwnna 81. N issi 

51. Kurna ' 82. Nurme 

52. Kurk s e 83. Nõmbra 

53. Kurtna 84. Nõmmemõis 

. 54. Kuusalu kirikumõis 85. Ohtu 

. 55. Kõltsu 86. Oru 

56. Kõnnu 87. Paasiku 

57. Käänika 88. Pala 

58. Käeala 89. Pallaste 

59. Lagedi 90. Palvere 

60. Lai tse 91. P aunktila 

61. Laulasmaa 92 • Peetri 
.. 

' 62. Leetee 93. Peningi 

63. Lehe tu 94. Perila 

64. Lehmja . 95. Pikavere 

. 65. Lehola 96. Pikva 

I 66. Loo 97. Põllküla 

67. Luka 98. Pärnamaa 

68. Läti 99. Päävle 

. 69 • Harju-Madise kirikumõis 100. Raasiku 

70. Maardu 101. Rae 

71. Maidla 102. Rahula 

72. Meremõisa 103. Rannamõisa 

73. Munalaskma . 104. Havila 

74. Muraste 105. V ana-Riisipere 

75. Mustamäe 106. Uue-Riisipere 

76. Mõie)l. 107. Risti kirikumõis 

77. Mõisamaa 108. Risti 

' 78. N ab ala 109. Rooküla 

79. N eha tu. 110. Ruila 

80. Niitvälja 111. Ru.mmu 
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112. Rätla ' 140. Vääna 

113. Saarnakõrve 141. Ämari 

114. Saha 142. Ääsmäe 

115. Saia 143. ttksnu.rme 

116. Saida 144. Ülgase 

117. Saku 

118. Saue Märkus: eksituse tõttu Juri kiri-

119. Saumetsa kwnõisaga ( 25A) on loete-

. 120. Sausti lus järjekorranumbreid 

121. Suru 144, tegelikult nimistus 

122. Sõmeru on 145 mõisa. 

123. Sääsküla 

. 124. Tammiku 

125. Tondi 

. 126. Triigi 

t 127. Tu.hala 

128. Tuula 

129. Tõreska 

. 130. V aida 

131. Valingu 

. 132. Valkla 

133. Vanamõisa 
'· 

134. Vasalemma 

. 135. Vihterpalu 

. 136. Viimsi 

137. Viti 

138. Voore 

139. Võh.muta 
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1. AELA mõis (.Aela). Kõrval.mõis, kuulus Vana-Harmi mõisa 
juurde • . 

Kõue k/n, Habaja sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Asemest järeldub, et hoone oli väike 

rõhtpalkehitus, omas väikese keldri. 

Kõrvalhooneist alles üksikud hooned, mis reaatatud mõisa

südant läbiva tee äärtele. Tähtsamad on: 

Ait on maakivist õhukese krohvikattega väike ehitus, mis 

kaetud laastu.kattega poolkelpkatusega, räästad üleulatuvad. 

Hoone on tõenäoliselt XIX saj. keskelt pärit ehitus. 

Rehi on pikk rõhtpalkhoone ristnurgaga. Hoonet katab üle

ulatuva räästaga .kelpkatus, katteks laast. Hoone võib päri

neda XIX saj. II poolest. 

Lau t-tööliste.maj a on pikk liidetud hoone ühise viilkatuse 

all. Ehitatud rõhtpalkseintega, seejuures elamu vooderdatud. 

Hooned on kaasajal väga ulatuslikult rekonstrueeritud. Või

sid pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on väike, kuid mõisa südame asudes künkal, maastikus 

mõjuv. Kujunduselt lihtne vabaplaneeringuga, kus peahoone 

asetatud pargi keskele. Puud ei moodusta gruppe, vaid Uksik

puudena, ümbritsetud dekoratiivpõõsastest. Puud siiski pai

gutatud kontrastselt: kuusk-pärn, vaher-kask, saar. Uks pärn 

väga põline. PaEastest sirelid. Park on halvas seisundis, 

maha jäetud • 

Külastatud ja pildiatatud 1976. a. 
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Aela mõis. Peahoone ase. 



2. ALAVERE mõis (Allafer). Rüütlimõis. 

Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on hävinud, asemest järeldub, et oli suur kaheosa

line kivihoone, millest põhikorpus oli ilmselt ühekordne, 

sellele otsa oli liidetud risti tõenäoliselt kahekordne 

hooneosa. Kogu hoone oli kellerdatud. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist moodustavad peahoonest 

sõltumatu hooneteansambli, osa hajutatult teede äärtele 

kolme tee ristmiku piirkonnas. Tähtsamad on: 

Valitsejamaja on suur kahekordne telliskivihoone, mille sei

nad krohvitud pritskrohviga. Ehitus omab lakatube hoone 

otstel. Ta on kaetud kõrge S-kivikattega poolkelpkatusega, 

millel profileeri tud räästa ja viilukarniis. Karniis on 

poolviiludel krepitud. Ka korruseid eraldab lai, tagasi

hoidliku profiiliga vahevöö. Selle vöö ja räästakarniisi 

vahel II korruse nurkadel krohvist lamedad ja laiad kvaader

liseenid hambuvas süsteemis. Hoonel puudub sokkel. Aknad ja 

uksed on ääristatud samuti laiade krohviääristega. Seejuu

res aknad on suured, 6-ruudulised, paiknevad süsteemikind

lalt, esifassaadis moodustades keskel 3-aknalise rühma, ka

hele poole jääb 2 suuremate vahedega asetatud akent. Hoone 

on iLmselt XIX saj. III veerandi ehitus. 

Ait koos teise aida, talli jt. hoonetega moodustab külgedelt 

hooneatatud või müüriga piiratud sisehoovi. Ait seejuures 

avaneb peahoone-poolsele esiväljakule. Hoone on paekitist, 

krohvitud ning kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, kat

teks kaasajal eterniit, kuid veel 1968.a. oli katteks S-kivi 

Katus omab profileeritud laiu räästakarniise. Hoone seinal 
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soklilaadne aste ~3 seina kõrgusel, mis puudub tagafassaa

dil. Sokliosa seinapind kaetud pritskrohviga, kõrgemal sei

nakrohv silutud. Soklijoonel asetsevad esifassaadis aegmant

aknad ning kõrgete kaaruste val.gmike segmentkaared. Raamis

tus on akendel ja valgmikel kiirtekuj uline. Uksed on kala

sabamustris laudistusega. Ehitust tuleb lugeda ilmekaks 

klassitsistlikuks hooneks ning ta võib pärineda XIX saj. 

I veerandist. 

Tall (?) on aidaga ühel frondil aseteev pikem ning maasiiv

sete proportsioonidega puitehitus, mille seinad vooderdatud 

rõhtlaudadega. Hoonet katab kõrge kelpkatus, millel katteks 

laast, kuid katuse nurkades on unkaavad. Katus omab profi

leeritud eenduva laudräästakarniiai. Hoone esifassaadi kesk-

osa laialt taandatud, moodustades ulualuse. Selle massiivset 

laetalastikku kannavad 4 puittulpa, millest üks säilunud 

algsel ilmel. See on neljatahuline post, millel ülal kapi

teelilaadne laiem osa profileeritud vööga, samalaadne mitme

astmeline profileeritud vöö on posti allosal. Ulualuse üla

äär on postide vahel kaetud laudadega selliselt, et tekib 

lameda kaarega 5 avaga kaaristu mulje, kusjuures keskmine 

ava on teistest ki tsam. Ulualuse uksed on kalasabamustris 

laudistusega. Otsafassaadi aknad on lamedad, 8-ruuduliaed. 

Hoone on tõenäoliselt XIX saj. III veerandi ehitus. 

Moonakatemaj a-karj aköõk (?) on aida taguse s hooneterühmas. 
-

Hoone on madal paekivist ehitus, krohvitud pritskrohviga. 

Teda katab seintest kõrgem, S-kivikattega poolkelpkatus üle

ulatuvate räästastega. Hoone aknad ja uksed on väga erineva 

suurusega, ääristatud laiade eenduvate krohviääristega. 

Otsafassaadis ilmselt hilisem suur lameda kaarega aken, mil-
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lel väike kaarjas karniis. Hoovi sulgev müür, mis algab ot

safassaadi joonel ja on hoone seinte kõrgune, on hilisem, 

laotud suurtest lõhutud maakiviplokkidest, krohvimata. · Algne 

hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laudad moodustavad nelinurkse, osalt liidetud hooneterühma, 

mis ehitatud maakivist ning kaetud õhukese krohvikihiga. Osa 

hooneist kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud. Põhihoone o 

algselt omanud (nüüd muudetud) poolkelpkatuse, mille poolvii 

lus suur aegmantaken kaarj a karniisiga tema kohal. Akna all 

suu.r uks, mis kaetud lameda kaarega. Hoone võib pärineda nx 

saj. III veerandist, teised ehituaed veidi nooremad. Uks 

laudahoone seisab mõnevõrra eraldi, on väga suur maakivihoo

ne, mida katab kõrge poolkelpkatus, katteks kaasajal eter

niit. Omab laudadest poolviile. Hoonet tunduvalt rekonstruee 

ritud, kuid algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

viimasest veerandist. 

Park on suur ning lainja reljeefiga, mis laskub jõe ja vee

hoidla suunas. Planeeringult vabakujuline, seejuures heas 
~ 

taseme s. Peahoone ette jääb suur puudest liigendamata ja 

vaid üksikute graniittulpadega piiratud ringväljak. Teine 

väljak kulgeb peahoone tagaküljel diagonaaJ.selt pika, vabalt 

ääristatud väljana kuni jõeni. Pargi looklev ovaale moodus

tav teedevõrk suundub samuti jõele, kus mõned kindlustatud 

kallastega saared. Siin on asunud ka mingid pargiehitused. 

Puud on rühmitatud kontraatsalt tamm-kuusk-vaher. On ka nul-

gi ja mõned seedrimännid. Palju on dekoratiivpõõsaste gruppe 

(sirel, ebajasmiin jt.). Uldiselt on istutusviis pargis hõre 

saartel aga tihe, kus ka mände. Pargi seisund ebarahuldav, 

esiväljakule ehitatud lasteaed. Veehoidla hävinud, ka puistu 

kahjustatud. 

Külastatud viimati 1973.a. Pildiatatud 1968. ja 1973.a. 



Alavere mõis. Peahoone ase. 
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Alavere mõis. Ait. 
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3. ANIJA mõis /Annija/ (.Annia). Rüütlimõis. 

Kehra k/n, Kehra sovhoos ja Anija 8-kl. kool (Harju-Jaani 
kihelkond). 

Peahoone on väga suur kahekordne kivihoone, mis kaetud kõrge 

kelpkatusega, katteks vormikivi. Hoone on ilmekas varaklas

sitsistliku stiili näidis XVIII saj. lõpuveerandist, kusjuu

res ta on säilitanud võrdlemisi hästi algse ilme. 

Hoone seinapinnad omavad elava liigenduse ning rikkali

kult on kasutatud erinevaid dekoorielemente. Hoone esifas-

saadi keskosas on 3 alma laiune kergelt eenduvli keskrisalii t. 

Ka hoone otstel paiknevad va~vumärgataval t eenduvad. külgri

saliidid ühe akna laiuselt. Hoone tagafassaadis risaliidid 

puuduvad. Esifassaadi vertikaalseks liigendajaks on veel ri

saliite ja hoone nurki markeerivad rusteeritud liseenid ja 

nurgaliseenid. Risaliitide vahelise seinapinna liigendavad 

vertikaalsel t iga akna vahel paiknevad pilastrid, mille pro

fileeri tud karniisi all on kapiteeli meenutav stukkdetail: 

ruut, millel sõõr ning nende all triglüüf tilgakestega. Ho

risontaalse liigenduse annab eenduv rikkalikult profileeri

tud räästakarniis ning hammaslõige selle all. Viimane esineb 

ainult risaliitide seinapinnal. Räästakarniisist madalamal 

kulgeb lai, profileeritud kar.niisiga vöö, mida toetavad pi

lastrid ja liseenid. Keskrisaliidi kohale on asetatud madal 

attikalaadne frontoon, mis lõpetatud profileeritud karniisi 

ja ääristatud voluudiga. F.rontooni pind on liigendatud lame-
vahe-

date sammastega kolmeks pinnaks, mis kujundatud ballustraadi· 

motiiviga. Algselt ehtisid frontooni metallvaasid, mis hävi

nud. Et külgrisaliitidel frontoonid puuduvad, mõjub hoone 

kõrge kelpkatus massiivsena. Ka esifassaadi risaliitide aken· 

devahelised pinnad omavad I ja II korruse vahel liigendatud 
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pindu. Keskrisaliidis paiknevat peaust ääristavate akende 

kohal on seinal laias profileeritud raamis stukkdekoor, mis 

kujutab lamereljeefi viinamarjakobaratega urnist, mida hoia

vad 2 bu tofiguuri ning a.kantusspiraale lilledega heas teos tu 

ses. Külgrisaliidi seinapinnal on akende vahel lihtsam taan

datud ning profileeri tud raamiga pind, mille nurgad on all 

pikendatud ja dekoreeritud tilgakeatega. Jõuline on akende 

kujundus seinapinnas. Peakorruseks on alakorrus, millel suu

red ja kõrged 6-ruudulised aknad, teise korruse aknad on 

ruuduku.julised ja 4 ruuduga. Aknad paiknevad ühtlaste vabe

dega korrapäraselt, ainult külgrisaliitide aknad omavad teis

teat eraldamiseks suurema vahe. Alakorruse aknad on raamitud 

laiade lamedate krohviääristega, mis omavad ülal suure eenda

tud lukukivi, all aknalaua joonel eenduva tugeva karniisi, 

mida toetavad konsoolidena aknaäärise pikendused. Keskrisa

liidi alakorruse akendel on lukukivid diagonaalselt rihvel

datud. Teise korruse akendest omavad krohviäärise samuti 

kõik aknad, seejuures külgrisaliitide akendel on see profi

leeritud. Kõikidel akendel on lihtne eenduv aknaalune kar

niis, millel puuduvad konsoolid, samuti puuduvad lukukivid. 

Hoone keskteljal asub pe~s, mis omab seinapinnal por

taali. See kujutab lameda krohviäärisega ümbritsetud ukse

ava, mida äär1stavad kanneleeringuga liseenid, mis ülal lõpe

tatud rustik-kvaadriga ja triglüüfiga selle all. Viimast kau

nistavad ka tilgakesed. Ukse kohal on rikkalikult profileeri

tud ja hammaslõikega dekoreeritud sims, mille all asuv friisi 

väli kujundatud drapeeritud rätikumotiiviga. ffks ei ole alg-

ne. 

Esifassaadi katusele avanevad kaks sümmeetriliselt pai

gutatud barokset katuseakent. Need aknad on ümara avaga ning 
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poolkaare kujulise kitsa profileeritud puidust räästakar

niisiga, mis lõpetatud voluudimotiivikesega. Katusakent ka

tab ÜJD.ar plekk-katus. Umaraknaa on ristikujuline aknaraam. 

Hoone kõrget katuseharja kroonivad sümmeetriliste vahekau

gustaga asetatud 4 massiivset krohvitud korstent, mis oma

vad laiema soklilaad se karniisiga eraldatud osa ning vahe

vääga ja profileeri tud laia karniisiga ülaosa. Karniiside 

vaheline korstna pind on liigendatud ruudukujulise lameda 

petikuga. Korstna nurgad on astmelisalt •isse lõigatud. 

Peaukse ees on asunud varem esifassaadil ka baldahiini-

laadne lahtine sammaseeskoda, mis päritelult hilisem. Kaas

ajal on see likvideeritud. 

Hoone tagafassaadis risaliite ei esine, küll aga on 

seinapinnal keskrisaliidi kohal rusteeritud liseenidega 

eraldatud pind. Ka hoone nurkades on samalaadaed rusteeritud 

nurgaliseenid. Liseenidega eraldatud 3 akna laiusal pinnal 

on akende kohal korruste vahel samuti liigendatud pinnad, 

kus lihtsatea lamedatea krohviraamides on stukkdekoor vaasi-

de ja butodaga nagu esifassaadiski. Vaid ääris omab sisse

lõikaid ja tagasihoidlikku dekoori tilgakestega. Esifassaadi 

akende le analoogne on ka tagakülje akende kujundus nii põhi

kui ka teisel korrusel ja 2 lakaaknal katusel. Tagafassaadi 

vasakule äärele on nihutatud hilisema päritoluga suur kivist 

veranda, mis on kinnine, ühekordne ehitus rõduga teisel kor

rusel. Veranda on päritelult ilmselt XIX saj. lõpu või XX 

saj. alguse ehitus, kuid teostatud historitsistlikus laadis, 

põhihoone algsele arhitektuurile lähedases laadis. Veranda 

nurki kujundavad profileeritud soklil asetsevad paarispilast

rid, mille pind jõuliselt rusteeritud. Samalaadaed pilastrid 

on ka akende vahel. Veranda lõpetab eenduv, profileerin~ga 
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räästakarniis, mille all kitsas vöö, viimast toetavadki 

pilastrid. Rõdu ääristab sepistatud ringi- ja rullornamendi

motiiviga rinnatis madalate neljatahuliste postide vahel, 

millel lai profileeritud karniis. Veranda aknad on suured, 

tiheda ristkülikukujulise raamistusega erinevas suuruses 

ruutudest kahe- ja kolmepoolsetes akendes. Verandalt laskub 

aeda väikeselt podestilt kahepoolne kaarjas kivitrepp. 

Ka hoone otsafassaadide aknad paiknevad korrapäraselt, 

puuduvaid asendavad petikaknad. Akende kuju ja raamistus 

kordab esifassaadi aknaid. Hoone vasakpoolsel otsafassaadil 

on liidetud väike ruum, mille kujunduses on püütud jälgida 

peahoone kujundust, kuid mille kõige järjekindlamalt: ehitu

se nurgad on kujundatud rusteeritud nurgaliseenidega, teda 

katab viilkatus, millel profileeritud räästakarniis ning 

viilus krepitud karniis liseenide kohal. Kitsas, kõrge aken 

omab eklektilise laadiga murtud frontooni. Mainitud ehitus 

võib olla üheealine verandaga. 

Peahoone on kasutusel koolihoonena ning heas seisundis. 

K~rvalhooneid omab mõis arvukalt, neist terve rida seotud 

peahoonega ansamblilisel t (ait, tall ja laudarühm, valitseja

maja jt.). Olulisemad on: 

Mõisaköök (?) on peahoonega nurgaga seotud, asudes tema 

vasakul tiival põhihoone pikitelje suhtes nurga all. Ehitus 

on ühekordne, tema kujundus kordab peahoonet: rusteeritud 

nurgaliseenid, sama profiiliga räästakarniis ja vöö selle 

all, krohviääristega uksed ja aknad, millel lukukivid jne. 

Aknad samuti 6-ruudulised. Katus on lame, vormikiviga kaetud 

kelpkatus. Ehitus võib olla peahoonega üheealine • 
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Valitsejamaja on massiivsete proportsioonidega ühekordne 

lakatubadega kivihoone, krohvitud seintega. Hoonet katab 

S-kivi kattega poolkelpkatus, millel lai lihtsa profiiliga 

krohvikarniis. Hoone nurkadel on lihtsad nurgaliseenid. Ak

naid ümbritsevad laiad, väga lamedad krohviäärised, aknad 

asuvad korrapäraselt ning on 6-ruudulised. Hoone esifassaadi 

keskteljal asuva peaukse ees on laia podestiga ning madala 

äärisaga kivitrepp. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest. 

Asetseb mõisa südant läbiva tee ääres. 

Teenijate elamu on massiivne kivihoone krohvitud seint~ga 

ning mõnede lakatubadega, mille aknad avanevad kas hoone 

otstel või katuse akendena esifassaadis. Hoonet katab kõrge 

poolkelpkatus, millel katteks kaasaegne eterniit. Katusel 

väga kitsad karniisita räästad. Aknad ja uksed on asetatud 

reeglipäraste vahedega. Aknad on kõrged, 6-ruudulised, katu

seaknad võivad olla hilisemad, on samuti 6-ruudulised, kuid 

väiksemad ning kaetud viilkatuatega. Hoone katusel on 3 mas

siivset karniiside ja vöödega korstent. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. algusest. 

Ait on peahoone otsal, küljega maanteele. Ehitus on väga 

kõrge ühekordne kivihoone, krohvitud seintega. Teda katab 

S-kivi kattega poolkelpkatus, millel kitsad profileeritud 

räästakarniisid. Hoone esifassaad kujundatud väga kõrge kaa

ristuna, mille kõrge kaarega avade ülaosad kaare ulatuses 

petikutena. Kaarte kannad toetuvad kõrgetele neljatabulia

tele tulpadele, mille taga sügav ulualune. Ulualuse 5 ava on 

ääristatue fassaadi külgedel sama kõrgete kaarpetikutega. 

Ulualuse uksed on vooderdatud kalasabamustris laudistusega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või I poolest. 
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Laudad moodustavad koos talliga nelinurkse hoonete rühma, 

mis aga kaasajal tunduvalt moonutatud. Valitsevateks ehitus

teks on pikad paekivist, krohvitud saintega ehitused. Hoone

terühm võib pärineda XIX saj. I veerandist. 

Sepikoda-töölistemaja ( ?) on ühekordne pikk kivihoone krohvi 

tud seintega, millel ühel otsal oli lahtine ulualune. Hoonet 

katab S-kivikattega poolkelpkatus, millel lihtne kitsas 

räästakarniis. Ulualuse katust toetavad kaunite proportsioo

nidega, doskaana orderi sambale lähedase lahendusega sambad, 

milles hilisema laudadest juurdeehituse seinapinnal näha 

uks. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

Meierei on kahekordne, keskosas isegi neljakordse pealis

ehitusega maa- ja telliskiviehitus krohvimata saintega ja 

heas müüritehnikas laotud müüridega. Tellistega on hambuvalt 

kujundatud alakor:ruse maakivimüürid, teist korrust eraldab 

tellistest, profileeringuga vahekarniis. Teine korrus on ai

nult tellistest. Hoonet katab üleulatuvate räästastega kar

niisideta viilkatus, katteks plekk. Keskosal, mis ehitatud 

risti põhihoonele , on ülal samuti kitsas korrustevahelina 

karniis ning astmeline räästakarniis lameda kelpkatuse all. 

Esineb suuri nelinurksaid aknaid, kuid ka kõrge kaarega kae

tud väikseid viiluaknaid (paarisaknad). Hoone võib pärineda 

XX saj. algusest. 

Aednikumaja koosneb madalast paekivist ehitatud triiphoonest 

ja aednikumaj ast. Viimane on väike, krohvi tud kivihoone, mis 

kodanlikul perioodil ulatuslikult rekonstrueeritud manaard

korrusega hooneks. 

Park on suur (9,6 ha) ning vabakujunduslikus heatasemelisas 

lahenduses. Puude vanust hinnates võib märkida, et puistus 
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peahoone ü..mber leidub vanemaid, XIX saj. algusest pärit 

puid, kuid ka need näivad kuulunud vabaplaneeringuga parki. 

Park tänapäevastea mõõtmetea ja ilmes on kujundatud siiski 

XIX saj. II poolel, eriti saj. lõpuveerandil. 

Park koosneb mitmest osast. Esiväljak on nelinurkne, 

mis osalt ääristatud kõrvalhoonetest. trhel väljaku äärel 

tiik. Vahetult peahoone esine avatud, maantee suunal aga 

tihedam puistu. Siin võib leida fragmente esiväljaku alg

aest regulaareest planeeringust alleede fragmentide näol. 

Peahoone taga asub põhiosa pargist. Ta on piiratud 

XX saj. algul 2 m kõrguse maakivi.müü.riga, milles mõned vä

ravad. Uks neist on ääristatud massiivsete ümarate tulpade

ga, millel ülaosal astmelisalt ahenevad katteplaadid ja ti

pus kivikuul. Park ise kujundusalt vaba planeeringuga, kus 

kasutatud kahte telge: üks peahoone keskteljelt pika ja 

kitsa väljakuna pargi äärel kuni suure tammegrupini pargi 

tagaservas. Teine telg on peahoonest sõltumatu, kulgedes 

diagonaalis eelmise väljaku keskosast avara väljakuna kuni 

paviljonini pargi ühes taganurgas. Esimene kirjeldatud välj 

kutest on osaliselt kahjustatud peahoone taha rajatud vilja

puuaiaga. Väljaku ääred on ääristatud väga hästi valitud, 

kontraatseit rühmitatud puudegruppidega, kusjuures üheliigi

lised rühmad on suhteliselt suured. Siberi nulg, hall eba

tsuuga, alpi seedrimänd, vene lehis, pensilvaania saar jt. 

on eksootidest; tamm, kuusk, vaher - kodumaistest liikidest 

domineerivateks. Kokku on liike 80 piirides. Puudealune on 

suletud kõrge dekoratiivpõõsastikuvööga, mis omakorda kont

rastis okaspuude tumedate võradega. Eriti ohtralt on sel

leks kasutatud Yiipuid. Pargi teisel teljel on väljak seo

tud vabalt lookleva teedevõrgu.ga teda äär1stava tihedama 
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istutusviisiga suure pargipuistuga, kus fooni moodustavad 

tumedama võraga puud, heledama võraga puud ääristamas aga 

väljakut. Väikseid välusid leidub ka pargi sügavuses. Pavil

jon pargi tagaseivas on lihtne, klassitsistlikus laadis ehi

tus, mis kujutab nelinurkeet varjualust kivist laotud ja 

krohvitud tagaseinaga ning puidust nurgasammastega esiserval. 

Viimased on teostatud doskaana orderi sammastena. Nad kanna

vad lamedat kelpkatust, millel lai profileeritud ja eenduv 

karniis. Paviljon asub varjus, mille loovad tema ümber istu

tatud tammed, mis paiknevad regulaarsetea rühmades. Paviljo

nile suundub allee. Paviljon võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt, mil alustati prae~se vabakujulise pargi rajamisega. 

Pargi müüriga piiratud alale jääb veel suur viljapuuaed aed

nikumaja ja triiphoonega. Aed on kahelt küljelt seotud par

~g~ 

Park üldiselt ebarahuldavas seisundis. Väga palju huk

kus puid esivä!jaku äärtel talli ja lauda ümber reovetest. 

Suure pargi ala on tugevalt võsastunud, osa müürist purusta

tud. Puistu seisund selles pargiosas on seejuures siiski hea. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1966.a. 



I 
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Anija mõis. 

Peahoone esikülg. 

.Anija mõis. Ait. 



• 4. ARUKU'LA .mõis ( Arroküll). Rüütlimõis. 

Raasiku k/n, Aruküla kolhoos ja Aruküla 8-kl. kool 

( Ha.r ju-J aani kihelkond) 

Peahoone on osalt ühekordne, osalt kahekordne suurem aega

ehitus, kus alumine korrus kivist, teine puidust. Algne hoone 

on pikk ühekordne klassitaistlik ehitus tõenäoliselt XIX saj. 

II poolest, seejuures hästi valitud proportsioonidega. Hoone 

.moodustas kelpkatusega kaetud põhikorpuse, mille külgedel esi

fassaadil tugevalt eendatud külgrisaliidid. Viimased omavad 

lamedaid kolmnurkviile, .millede viilkatused ulatuvad põhikor

puse katuse poole kõrguseni. Hoone katus omab eenduva räästa 

ja viilukarniisi, mis profileeritud. Hoone tagafassaadil een

dub laialt ehituse keskosa. Kogu. alakorruse seinapind on 

kõikides fassaadides rusteeritud. Hoone nurkadele paigutatud 

kitsad nurgaliseenid, aknad ja uksed on ääristatud kitsaste, 

kuid profileeritud pinnaga krohviääristega. Ka esifassaadis 

kolmnurkviilu.de pinnad on tagasihoidlikult liigendatud kolm

nurkaeta kujunditega viilude aegmantakende ümber. Aknad on 

kitsad, kuid kõrged, paiknevad ühtlaste vahedega, otsafassaa

dides puuduvaid asendavad petikaknad. Raamistus on hilisem, 

3-ruuduline. 

Sellele horisontaalsele klassitsistlikule ehitusele on 

ilmselt XX saj. alguses püstitatud kõrge pealeehitus eklekti

lises laadis kujund usega, mis paikneb täiskorrusena põhikorpu

se külgrisaliitide vabelises osas. Uus hoone osa on peakorru

sest kõrgem, on puidust ning omab lameda viilkatuse. Tema ku

jundus arvestab suhteliselt vähe vanemat osa. Vast sedavõrd, 

et selle ehituse, seega ka kogu hoone keskteljele on asetatud 

rõdu ning tema kohale väike kolmnurkviil. Samalaadne viil esi-
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neb ka tagafassaadil, kuid siin on ta keskteljest kõrvale vii

dud. ~ealisehitus on vooderdatud rõhtlaudadega, kuid akende 

aluslaudadest allapoole püstlaudadega. Püstvooder on ka kõiki

del madalatel viiluväljadel, kus viilualust karniisi asendab 

lihtsa puitpitsina saetud Püstlaudade otsad. Räästad on laialt 

üleulatuvad ning ääristatud tagasihoidliku puidust ~hispitsiga, 

viiludes on avatui ja kujundatud ka pennid. Räästast kannavad 

a2uursed, ehispitsiga kujundatud räästakonsoolid. Seinapindu 

liigendavad akende aluslaudada kõrgusel kitsas vahekarniis nin€ 

liseenidelaadsed nurgalauad. Sellised püstlauad markeerivad 

ka hoone keskteljal asuva kolmnurkviiluga kaetud keskosa. Ak

nad asuvad põhikorruse akende kohal, on sama kujuga ja suuru

sega, esifassaadi kolmnurkviilus on väike ümaraken. Rõdust 

on säilunud ainult osa sepisvõrest, millel taimdekoor omab 

juugentlikke tunnuseid. 

Hoonet, mis on heas seisundis, on mitmete kaasaegsete 

remontidaga kergelt moonutatud, katus kaetud eterniidiga. Hoo

nes asub Aruküla 8-kl. kool. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, enamik moodustavad peahoone kõrval 

iseseisva korrapärase rühma. Enamik tänapäevasteks vajadusteks 

ümber ehitatud. Tähtsamad on: 

Meierei on suur kahekordne krohvitud seintega paekiviehitus, 

mis kaetud poolkelpkatusega, kaasajal katteks eterniit. Räästad 

omavad astmelise, eenduva karniisi, mis poolviiludel krepitud. 

Alakorruse ustel ja akendel larnedad krohviäärised. Aknad on 

6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Viinavabrik (?)on suur, massiivne krohvitud paekiviehitus, mil

lel osaliselt välja ehitatud II korrus. Selle aknad lõikuvad 

osalt räästakarniisi ja on kaetud madalate viilkatustega. Viil

katus katab ka kogu hoonet, kusjuures osalt on säilunud ka alg-



- 3 -

ne S-kivikate. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust. 

Tema juurde kuulub rida abihooneid, sealhulgas kelder, mille 

otsasein kujundatud astmelise peakarniisiga viilkatuse räästa 

all. 

Laut moodustab suletud hoonete nelinurga, milles domineerivad 

kaks suurt paralleelhoonet. Need on lõhutud maakividest krohvi

mata müüridega XIX saj. lõpu või XX saj. alguse ehitused, kae

tud kõrgete viilkatustega. Aknad moodustavad ühtlaste vahekan

gustega rea, kusjuures nad on ääristamud lamedate krohviääris

tega, ruudustik tihe (8 ruutu). Osa laudahooneist kaasajal tu

gevalt ümber ehitatud, osa hävinud. 

Ait on õhukese krohvikattega paekiviehitus, mis kaetud katuse

kivikattaga poolkelpkatusega (kaasajal osalt asendatud eter

niidiga). Katus omab kitsa astmelise räästakarniisi, mis pool

viilu all krepitud. Hoone esifassaadis sügav ulualune, mille 

ees kahe kõrge kaareavaga kaaristu. Kaarte kannad toetuvad 

lihtsale nel~atahulisele piilarile. Kaares mõned eendatud ki

vid, mis meenutavad kvaadreid. Hoone võib pärimla XIX saj. I 

poole lõpust. 

Valitsejamaja (?) on paekivist krohvitud seintega hoone, mis 

kaetud poolkelpkatueega, katteks kaasajal eterniit. Katus omab 

astmelise karniisi külgfassaadidel ning poelviilu kelbakolmnur

ga all, poelviilu külgedel katus on seinaga samas tasandis. 

Poelviilus kaks kitsast lakaakent 3 ruuduga. Teised aknad väi

kesed, algselt 6-ruudulised. Hoonet võib lugeda XIX saj. I vee

randi ehi tuseks. 

Küün allee ääres on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, mis 

kaetud eterniitkattega kelpkatusega. Sellel on algselt olnud 

ka kitsas lihtne laudkarniis. Avade külgi on ääristanud tellis-
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kivi. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park mitte suur, laieneb vabade puudegruppidaga kõrvalhoonete 

vahele, mis koos teeäärsete alleedega jätab maastikus mulje, 

kui suurest pa.rgiansamblist. Pargi põhiosa kujundus lihtne: 

piklik, ainult jalgteedega liigendatud esiväljak ning väike 

väljak peahoone taga. Väljakuid äär1stavad eriliselt gruppäri

mata puuderühmad ja read, kus märkimisväärselt lehiseid. Leht

puid (vaher, pärn) ümbritsevad kõrvalhooneid, kus ka tiik vii

navabriku juures. Mõisast lähtuvate sõiduteede ääres (maantee

le, raudteejaama) on alleed, mis pikkades lõikudes üheliigili

sed: pärnad, lehised, kuused. Mõisa juurde kuulub pa.rkmetsa

ilmeline Aruküla männik, mis kodanlikul perioodil planeeriti 

osaliselt suvilateks. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a. 



• 

Aruküla .mõis. 

Peahoone esikülg. 

Aruküla .mõis. 

Peahoone rõdu detail. 



5. ARUVALLA mõis ( ArrowaJ.l). Rüütlimõis • . 

Sommerlingi k/n, Vaida sovhoos (Jüri kihelkond). 

Peaho~ on hävinud, varemeist järeldub, et hoone oli väiksem 

kivihoone. 

Kõrvalhooneist säilunud üksikud, needki ümberehitustega moo

nutatud. Olulisemad on: 

Aednikumaja (?) on väike lõhutud maakivist, paekivi ja tellis

te kasutamisega, osaliselt krohvimata müüridega. Hoonet katab 

lame, üleulatuvate räästastega viilkatus. Hoone võib pärineda 

XX saj. algusest. 

Ait-kuivati on osalt krohvitud saintega maa- ja paekiviehitus, 

mis kaasajal ümberehitustega moonutatud. Algselt omas pool

kelpkatuse, mis aSB.lldatud viilkatusega. 

park on väike, omab kaks väljakut (esi- ja tagavälj ak) peahoo

ne juures. Puistu on lehtpuudest, erilise kujunduseta, raami

valt väljakute ümber. Maanteel lühike alleelõik. Valitsev 

liik - saar. 

Külastatud viimati l972.a. 



' 

Aru valla mõis. 

Ait, vasakul peahoone ase. 



6. GLEHNI mõis (Hohenhaupt). Kõrvalmõis, kuulus Jälgimäe 
.mõisa j uu.rde. 

Tallinna linn, TPI klubi (Keila kihelkond). 

Peahoone on osalt kahe, osalt ka kolmekorruseline keerukalt 

liigendatud paekivihoone, mis asetatud järsule astanguveerule 

Hoone müürid laotud heatasemelise müüritehnikaga ja krohvi

katteta. Hoone seinapinnad omavad keeruka liigendatuse, kus 

tihti ka korrused asetatud eritasanditele (oskuslikUP rel

jeefi kasutamisega), seintel esineb eendatud osi, tornilaad

said väljaehitusi, ärkleid, kitsamalt või laiemalt ära lõiga

tud nurki. Fassaadide liigendatuse süsteem on ebakorrapärane, 

kogu kompositsioon koondub võimsale neljatahulisele faasitud 

nurkadega 3-korruselisele nurgatornile peasissekäigu juures, 

hoone esifassaadi paremal nurgal. Torn omab laia astmelisalt 

eenduva karniisiga vöö ülakorruse kohal, .mida toetavad astme

liaed kivikonsoolid. Torni ülaosa lõpetas laskeavadelaadselt 

kreneleeritud rinnatis. Sa.malaadselt oli ääristatud müürid 

ka teistel fassaadidel, millega oli varjatud hoone lame katus. 

Seintel kandsid rinnatise alust vööd tihti ka kensoolikujuli

ne hammaslõige. Hoone tagafassaadi nurkadel paiknesid samuti 

väljaehitused, Qhel nurgal eenduval soklil kahte korruste lä

biv ärkel, teisel nurgal aga ülakorrusel ripptorn, mis toetub 

konsoolkividele. Tagafassaadi soklikorrus, .mis moodustab siin 

omaette korruse, on eraldatud osaliselt soklikarniisiga. Hoone 

aknad on kõige erinevaroa kujuga ja suurusega. Valdavalt on 

alu.mise korruse aknad kaetud monoliitse silluskiviga, osa ak

naid sellel korrusel on ruudukujulised, osa kitsad ja kõrged. 

Teise korruse aknad on valdavalt kaetud lameda kaarega sillu-

sega, ~Glad kitsad, asetsevad tihti paariti. Paariti paikne-
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vad ka kitsad,torniaknad esifassaadis. Algselt omasid aknad 

osalt kas 6-ruudulised raamistuse või ka tihedama ruudustiku. 

Hoone peasissekäik on ainulaadne. Ta on hoonest tugevalt een

datud ning moodustab maa-aluse pikema käigu hoone esifassaa

dile kuhjatud kunstliku kaljukünka all. Ukse portaal on ääris 

tatud suurte monoliitsete, osalt tahutud graniitrahnude ja 

-plokkidega, kus uks raamitud kahe graniidist puhtalt tööt

letud ümarsambaga, mis meenutavad laadilt doskaana orderi 

sambeid. Peasissepääsust laskub trepikäik hoone sisekorido

ridesse, mis keerukas süsteemis, üldiselt kitsad. Ruumisüs

teem samuti ebasümmeetriline, kusjuures eri ruumid samal kor

rusel tihti eritasapinnas. On mitmeid polQgonaalse plaaniga 

või ümara apsiidiga lõpetatud ruume. Saalis leidub peasisse

käiku ääristavatele sammastele analoogseid sambaid. 

Seega on hoone historitsistlikus stiilis ehitus, lahen

duselt lähedane pseudogootikale. Xirjanduse andmeil püstita

tud N.v.Glehni kavandita kohaselt ja valminud 1886.a. Hoone 

hävis kodanliku perioodi alguses ning on rekonstrueerimisel 

klubiks. 

Kõrvalhooned enamikus tulevad käsitlemisela Mustamäe mõi~ 

kirjeldamisel, mille juurde Glehni loss rajati. Glebni lossi

ga koos saab käsitleda: 

Suvem~a, mis valmis XIX saj. II poole keskel enne lossi püs

titamist. See on kahekorruseline segaehitus, mille alakorrus 

rajatud paekivist, ülakorrus aga puidust rõhtlaudvoodriga. 

Hoonet katab laiade üleulatuvate räästastega viilkatus, millel 

laiad tormilauad viilus ning kujundatud sarikakannad räästas

tes. Esifassaadike on üks otsafassaad, millel II korrusel ees 

lai lahtine rõdu. Alakorruse pae- ja maakivisein on krohvikat

teta. Aknad lihtsad 6-ruudulised. Hoone on eklektilises la-
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henduse s nn. "sv ei ts i maj ake". 

Mõisa juurde kuulus suur hulk mitmesuguseid tootmishoo

neid Nõmme linnaosas, mis on hävinud või rekonstrueeritud 

kaasajal tundmatuseni. Need olid seebi-, köie-, vorsti-, lii

mi- ja mööblivabrik, sanatoorium jt. Algse ilme on säilitanud 

vaid 1912.a. ehitatud postkontorihoone Nõmme jaama juures. 

See on kahekorruseline klombitud paekivist hoone kõrge ümara 

nurgatorniga, pseudogooti teravkaareliste akendega ning kon

soolkividele toetuva karniisiga. 

Fark on väga suur hõlmates kahte kontrasteete looduslike tin--
gimustega ala. Pargi lõunapealse osa moodustab looduslik män

nik Mustamäe astangul ja platool, põhjapealse osa moodustab 

astangualune allikaline tasandik, kaetud loodusliku .mutlepi

kuga ja kuusikuga. Et parki on ehitatud Nõmme linnaosa, smis 

on ta terviklikkus kahjustatud, eriti astangualusel alal. 

Männikus vahetult peahoone ees on osaliselt müüriga piira 

tud ala. Müüris, mis lõhutud .maakividest, on väravaava. Seda 

sildab graniitplaat. Vahetult peahoone ette jääv pargiosa oli 

liigendatud looklevata teedesüsteemiga, siin oli kehv liiva

pinnas mullaga täidetud ning täiendatud ka looduslikku .männi

metsa, eelkõige dekoratiivpõõsastega. Viimaseid oli eriti rik

kalikult peahoone seinte ääres ja grotil peasissekäigu ees. 

XX saj. alguses püstitati sellesse pargiossa vaatetorn, mis ol 

ka hoidlaks ja tisleri töötoaks. Torn~ ehitati maa- ja paekivi 

d est ebakorrapäraselt paigutatud akendesüsteemiga ning müüri

sisese keerdtrepiga, mis torni ülaosas väljub müüri pinnale. 

Torn kujul t tüvikoonus. F eahoone läheduses paikneb nn. "hobuse 

haud", kus lamedal kõrgendikul, milles maakividest väike grott, 

paikneb klassitsistlik graniitobelisk. Massiivsel laial sok-
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lil asetseb jõuline pjedestaal, millelt tõuseb sale obelisk. 

Vaatatorni läheduses paiknea rida ainulaadseid pargiskulptuu

re, mis osalt säilunud tänapäevani. Need püstitati XX saj. 

alguses. Materjalike ees kasutati tsemendiga liidetud maakivi 

kilde. Figuurideks olid lohe (säilunud osaliselt), krokodill 

(säilunudO ning 8 m kõrgune Kalevipoja kuju (purustatud). Fi

guuride teostus oli rohmakas, autor - N.v.Glehn. 

Peahoone ja suvemaja vahemikus asetseb nn. "Palmimaja", 

mis on kahekorruseline maa-alune grott. Tema võlvlagi ulatub 

maid üle maapinna. Grott on avar, tema põhjas oli kaks bas

seini, seinte ääres kulgeb kaldtee galeriisse, mis võlvkäigu

na ümbritseb II korrusel grotti. Alumisel korrusel on saal 

ümbritsetud mõnest väikesest ebakorrapärasest ruumikesest, 

kuhu viivad paekivist palestikuga teravkaaruksed. Paekivist 

on laotud ka galerii neljatahulised sambad. Groti müürid on 

laotud tabumata maakividest, kaldkäigud ja galerii aga lõhu

tud, kaootilisa ladumisviisiga graniidirahnudest. Nendest on 

ka palmimaja teravkaartega lagi, mis on seejuures a.Zuurne. 

Teda kannab kesksammas ja raudbetoonkonstruktsioonid. Lae ka

tuseaknad pole säilunud. Groto saali seinu ehtisid kivikildu

dest laotud kahe karu reljeefid. Palmimaja näol on tegemist 

jugendliku tunnetusega püstitatud ainulaadse pargirajatisega 

Eestis. 

Pargi nõlvaalune osa hõlmab suure allikalise ala Musta

mäe kõrvalmõisa tuumiku ümber. Pargiala on ka siin kujundatud 

loodusliku metsa baa,il, kus domineerib mustlepp, kuusk, kask. 

Nõlva alt väljakiiluvad allikad on koondatud kanalitega vab~ 

kujulisaks kanalite ja paistiikide süsteemiks, kus esimese 

süsteemi moodustanud tiigid on kodanlikul ajal muudetud uju

misbasseinideks ja hävitatud. Alles on osaliselt kanalitesüs-
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teemi kaugem osa pargi piiril Trummi tänava piires. Siin on 

mitmed kanalid põimitud saarte ja poolsaartega keeruka struk

tuuriga pargialaks, kus tiikide ja kanalite kaldad vooderda

tud suurtest lõhutud graniidirahnudest, samast ka sillad. Väl

jakaevatud pinnasest on moodustatud kõrgendikke. lJhel neist 

veega piiratud poolsaarel on graniitrahnude keskel lihvitud 

mustast graniidist rist: N.v.Glehni abikaasa haud. Veesüsteemi 

väljavoolul asus varem vesiveski (hävinud). l?argi põhjapiiril 

asub lahendiku serval hoburauakujulise põhiplaaniga kõrge kahe 

kordne torn, ehitatud klombitud paekivist. Torni rinnatis la

hendatud analoogse konsoolidele toetuva karniisiga ning krene

leeringuga nagu peahoone. Osa aknaid kitsaste laskepiludena. 

tlks petik kõrge kaarega sillusega alakorrusel, tema kohal sa

masugune kaaruks, millel ees rasketele konsoolikividele toetuv 

rõdu. Hoonele liituvad külgedel t "L"-tähe kujulisel t kaks 

puidust aiamajakast tiibadena, mis kaasajal ümber ehitatud. 

See pseudogooti torn võib pärineda XX saj. algusest. 

Pargi seisund on halb, tiigid valdavalt kuivad. Männiku

osa rahuldav. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 197o.a. 



Glehni loss. Tagakülg. 

Glehni loss. Sisevaade. 
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7. HABAJA mõis ( Habbat). Rüütlimõis. 

Kõue ~n, Habaja sovhoos (Kese kihelkond1. 

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur ühekordne puithoone, mil

lel massiivne barokne keskosa, ilmselt Xifii saj. lõpuveeran

di ehitus. Sellele hiljem, tõenäoliselt XIX saj. lõpuveeran

dil liidetud tiibhoonetega põhikorpuse pikiteljal mõlemil 

tiival. Vanem keskosa on tiibehitusest laiem ja kõrgem, kae

tud seintest kuni 2 korda kõrgema kelpkatusega, millel kaks 

massiivset korstnapiipu algsetest mantelkorstnatest. Katus 

omab murdsarika. Tiibehitused on põhikarpusega samakõrgused, 

kuid nende viilkatused on põhikorpuse katusest märksa madala

mad. Katusekatteks on laast, on ka kitsas tuulekastilaadne 

lihtne räästakarniis. Karniisi moodustab ka vahelaud aknalau

dada joonel, kus seinad on vooderdatud kuni soklini püstlau

distusega, kõrgemal aga rõhtvoodriga. Väikesed, horisentaal

sea ja profileeringuga simsid on ka akende kohal. Põhikorpuse 

aknad on kõrged, 6-ruudulised ning luukidega, seejuures on 

nad rühmitatud kahekaupa. Tiibehituste aknad on väiksemad, sa

muti 6-ruudulised, kuid esineb ka liitaknaid (3 poolega) 

ning ühes tiibosas verandana ulatuslikult klaasitud seina

pindu. Tube on ka tiibehituste lakas hoone otstel. Põhikorp~se 

lakka valgustavad väga märkamatud katuseaknad ho~ne tagaküljel 

Selles fassaadis paiknea hoone keskteljal hilisem ehitus -

lahtine veranda. Hoone esiküljel peaukse ees paiknes samalaad

ne lahtine sammaseeskoda, mille ühepoolse kaldega lamedat ka

tust kandsid lihtsad puitpostid. Mõlemad verandad on oma algse 

ilme kaotanud. 

Hoones on administratiivruumid ning ta on heas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on mõisatuumikus arvukalt, osa neist orientee

ritud ansambliliselt peahoonele, osa rühmades maantee äärel. 

Ait on suur paekivist ja krohvitud saintega hoone, mis kaetud 

kõrge poolkelpkatusega, katteks laast. Osa aknaid väga väike

sed, ruudukujulised, osa suuremad, kaetud lameda kaare ga. 

Viimaste akende ruudustik tihe: 12 ruutu. Lameda kaarega on 

kaetud ka suured uksed. Hoonet võib dateerida peahoonega ühe

ealiseks, s.o. XVIII saj. lõpuveerandi ehituseks. 

Ait-kuivati on massiivne paekiviehitus krohvitud seintega, 

ku.s seinapind kaetud pr i tskrohviga, nurgad silu.tud nur galisee

nidena, samuti on viimistletu.d ka lihtsa profileeringuga 

räästakarniisid külgfassaadidel ja peolviilu kelbakolmnurga 

all. Hoonet katab osalt laastu-~a katusekivi, osalt eterniit

kattega poolkelpkatus, millesse ehitatud hilisem puidust pea

liaehitus viilkatu.se all. Hoone võib algselt pärineda XVIII 

saj. lõpust, kuid teda on XIX saj. lõpul ja XX saj. algu.ses 

korduvalt ümber ehitatud, sealhulgas muudetud ka aknaid. Hoone 

katusel kõrgu.b neljatahuline kõrge kuivatikorsten. 

Toölistemaja (?)on suurem ühekordne lakatubadega heone. Ehita

tud paekivist ning krohvitud pritskrohviga, aknad ja ukseavad 

ääristatud hambuvalt tellistega. Hoonet katab laastukattega 

viilkatus, milles mõned katuseaY~ad viilkatuste all. Viimased 

sarikapaarid koos pennidega viiludes avatud, sarikajalad ku

jundatud lahtises, üleulatuvas räästas. Otsviilud löödud kala

sabamustris laudvoodriga. Viile eraldab müürist laudvahekar

niis. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. Hoone võib 

pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

Tööliselamu selle kõrval on madal puithoone, mis kaetud laas

tukattaga viilkatusega. Hoone seinad vooderdatud laiade rõht

laudadega, viilud püstlaudadega. Katuseräästad on üleulatuvad. 
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6-ruudulisi aknaid katavad lihtsad karniisid. Hoone võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad on mi t.mest hoonest koosnev korrapärane ehi tustegrupp, 

kus domineerib vanema pika paekivilauda kõrval suur, lõhutud 

maakivist krohvimata seintega laudahoone, mis kaetud laastu

kattaga kõrge viilkatusega. Lauda aknad paiknevad korrapära

selt, on väikesed, 12-ruudulised. Uksed on kaetud lameda kaa

rega. Ehitus võib pärineda viimaselt sajandivahetuselt. Tei

sed laudarühma ehitused kaasajal tunduvalt rekonstrueeritud. 

Viinavabrik moodustab suurema maanteeäärse hooneterühma, mil

les domineerivad 2 ühekordset ehitust ning ühega neist liide

tud kahekordne hoonekorpus. Ehitatud paekivist maakivi kasut~ 

mi sega, seinad krohvi tud. Ukse ja aknaavad kaetud krohvikatte

ta lamedate kaarsillustega. Hooneid katavad laastukattega 

viilkatused, laudviilud on kas Püst- või rõhtvoodriga. Üks 

ühekordseist hooneist dateeritud raidkiviga: 1880. See näib 

piiritlevat ka teiste hoonete osade ehitamisaega. 

Vankrikuur (?) on pikk ehitus, mille otsaseinad laotud paeki

videst, küljed aga .moodustavad lahtise, neljatahuliste kivi

tulpadega toetatud varikatusealuse. Katus on lame, laastukat

tega viilkatus, .mille viilud vooderdatud püstlaudadega. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park ei ole suur, omab üsna suure esiväljaku, mille ühel äärel 

peahoone, selle vastasküljel aga tiik. Esiväljaku murupind 

liigendatud vabakujulise teedevõrguga ning pügatud (algselt) 

kõrgete hekkide ja üksikpõõsastega. Väljaku äärtel vähesed puu 

derühmad lehtpuudest. Peahoone taga asus samuti hekkide ja pü

gatud põõsastega avar aed, mis ääristatud lehtpuudega ning lii 

gend atud looklevata j algteedega. Pargi seisund on hea. 

Külastatud ja pildiatatud 1969.a. 



Habaja mõis. 

Peahoone esikülg. 

Habaja mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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8. HABERSTI mõis ( Habers). Linnamõis. 

Tallinna linn. (Keila kihelkond) 

Peahoone on keskmise suurusega liigendatud paekivihoone. Põ

hiosas ühekordne, kuid poolkorrusena väljaehitatud teise 

korrusega, mille aknad avanevad kas otsafassaadi viilus või 

lõikuvad külgfassaadide katuseräästastesse. Hoone esifaasaa

dia keskteljelt nihutatult vasakule asetseb tugevalt eenduv 

väljaehitus, mis on põhikorpusest kõrgem ning kahekordne. Ka

tuseharjad on ühel tasandil. Hoone seinad on kaetud õhukese 

pritskrohviga, mis jätab müüritises kivid nähtavaks. Katus 

on laiade üleulatuvate räästastega viilkatus, millel kujunda

tud sarikajalad ning viimased sarikapaarid ja pennid on ava

tud. Seejuures väljaehituse viilus penni ja viilutipu kolm

nurga väli on täidetud 8Zuurse puitehispitsiga, kus stilisee

ritud lillemotiiv. Hoone aknad omavad eenduva silutud krohvi-

äärise. Seinapindu liigendavad veel otsafassaadil ning välja

ehituse nurkadel laiad, kuid tagasihoidlikult eenduvad lisee

nid. Põhikorpuse seinal kulgeb kü~ssaadides akende kohal 

kitsas vahevöö, väljaehitusel on see mõnevõrra kõrgemal, kul

gedes liseenide vahel aknalaudada joonel. Aknad on erineva 

suurusega: alumisel korrusel esineb suuri, kolmepoolega ak

naid, väljaehitusel on siin isegi kaks sellist akent paaris

aknana. Kolmepoolega aken omab 6 suurt ruutu. Samal korrusel 

on aga ka kitsaid, 6-ruudulisi kahepoolega aknaid. Samalaad

aed on lakakorruse ja väljaehituse teise korruse aknad. Katu

sesse ehitatud akendest on osa kaasa.egied, kaetud seejuures 

ühepoolse kaldega katusega ning suuresti rikkudes hoone ter

vikut. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahe

tuselt, omab eklektilises laadis teostatud detaile. Ehitust 

kasutatakse korteritena ja ta on heas seisundis. 
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Kõrvalhooned paiknevad väikeses kompaktses rühmas, moodusta

des peahoonele ehitustega osaliselt suletud eeshoovi. 

Töölistemaja on peahoonega samalaadne ja -ealine ehitus, mis 

suuruselt läheneb samuti peahoonele. On ühekordne, kaasajal 

omandanud osalise lakakorruse. Omab eterniitkattega ja üleula

tuvate räästastega viilkatuse, mille viimased sarikapaarid ja 

pennid avatud. ~einad krohvitud pritskrohviga. Aknad on kit

sad, 6-ruudulised, ääristeta. 

Laut moodustab madala 111 11 -tähe kujulise paekivihoone, mille 

viilkatus kaetud laastuga. Seinad krohvitud õhukese krohvikat

tega. Omab madalaid nelinu.rkseid aknaid. Võib olla XIX saj. 

lõpu ehitus. 

Küün asub majandushooneist mõnevõrra eemal. On kitsaste pae

kivitulpadega ehitus, kus tulpade vahed täidetud püstplankude

ga. Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus. Ehitus võib päri 

neda XIX saj. lõpuveerandist. 

Ait on väike paekivihoone, mille seintel õhuke krohvikiht. 

Kaetud kitsaste räästastega viilkatusega, katteks plekk. Omab 

kitsaid, astmelisi räästakarniise. Katuses kaks väikest seg

mentakent lakapealse valgustamiseks. Uksed omavad kalasaba

mustris vooderduse. Hoone võib pärineda peahoonega samas pe

rioodist. 

Park on väike, moodustades väheste lehtpuudega haljasala vahe

tult peahoone ümber, kus leidus väike muruväljak peahoone ees. 

Hoone seinte ääres leidub ka dekoratiivpõõsaid. Puud Paiguta

tud erilise kujunduseta, vabalt. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 



Habersti mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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9. HAGER! pastoraat (Haggers). Kirikumõis • 

. Nissi ~n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Varemeist järeldub, et hoone oli ühe

kordne väiksem kivihoone, ~&eaäG~~ee~~ Hoone oli paekivist, 

osaliselt kellerdatud. 

Kõrvalhooneid omas kirikumõis arvukalt, need moodustasid 

reeglipärase rühma pargi äärel. trksikhooneid (rehed ~~.) olid 

avamaastikus. Pea kõik varemeis. Olulisemad on: 

Rehi on paekivist ehitus, mida katab seintest kõrgem kelp

katus. Ehituse seinad omasid algselt krohvikatte. Hoone võib 

olla XIX saj. alguse või ka vanem ehitus. 

Park on väike, erilise kujunduseta tiheda lehtpuupuistuna 

peahoone ümber. Haljaatatud ala on nelinurkne, peahoone ees 

moodustus väike väljak. Maanteel suundub mõisa kitsas leht

puuallee. Pargis valitseb saar. Park on väga halvas seisundis, 

praktiliselt hävimas, funktsioonita. 

Külastatud ja pildiatatud 1975.a. 



Hageri pastoraadi varemed. 



10. HAIBA mõis (Haiba). Rüütlimõis. 

Nissi k/n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega massiivne ühekordne kivihoone, 

millel kõrge soklikorrus. Viimast võib käsitleda ka madala I 

korrusena, seda eriti hoone tagaküljel püstitatud juurdeehitu

se puhul. Hoone on viimase tõttu 11 L 11-tähe kujuline. Ehitust 

katab saintega samakõrgune laastukattega kelpkatus, millel 

eenduv, profileeringuga räästakarniis. Samalaadne on ka tiib

hoone katuse lahendus. Hoone põhikorruse aknad paiknevad võrd

lemisi korrapäraselt, nende all on soklikorruse aknad. Esime

sed on kõrged, 8-ruudulised, teised - madalamad, 6-ruudulised. 

Esifassaadi katusel leidub ka väike segmentaken laka valgusta

miseks. Põhikorpuse esifassaadis, samuti tiibehituse välises 

fassaadis on keskteljal uksed, millede ees suured eklektilised 

palkonid. Neist peaukse ees asuv palkon on kinnine ning klaa

situd väga mitmesuguse raamistusega kõrgete, kitsaste akende

ga (esineb tihe rambikujuline ja teravkaareline raamistus). 

Akende all puittahvlid liigendatud pseudobaroksete reljeefsete 

kujunditega. Väga dekoratiivne on ka veranda viilkatuse kolm

nurkviil, mis vooderdatud püstlaudadega. Viimased on kujunda

tud puitehispitsiga. Sama pits ääristas ka räästaid, mis on 

laiad, üleulatuvad ja toetuvad konsoolitaladele. Viimaste ot

sad on profileeritud, talad toetuvad omakorda a.Zuurse ehispit

siga konsoolidele. Veranda asub kõrgel soklil ning tema ees 

asuvalt podestilt laskub kõrge kivitrepp. Samalaadse kujunduse 

omab ka tiibhoone veranda, selle klaasitud aknad on vaid säilu 

nud osaliselt. Tema rikkalikult ehispitsiga kaunistatud kolm

nurkviiius on stiliseeritud kujund vääneli motiiviga. Sellel 

verandal puudub trepp, kuna tema ees on maapind tõstetud kuhi

lana kõrgele ning ukse ette moodustub väike lahtine platvorm. 
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Toad hoone kõikides osades on anfilaadsed. 

Hoone põhiosa võib lugeda XIX saj. algusaastate ehituseks 

Tiibhoone ei ole põhiosast tõenäoliselt palju hilisem. Eklek

tilised verandad võivad pärineda aga viimasest sajandivahetu

sest. Hoonet kasutatakse administratiivruumidena ning ta on 

heas seisundis. 

!.Q.rvalhooneid on mõisasüdame s a.rvu.kal t, kuid tugevalt ümber 

ehitatud. Neist mõned on seotud peahoonega ansambliliselt, ena

mik aga on viimasest sõltumatud. Tähtsamad on: 

Ait on massiivne, krohvitud paekiviehitus, mille esifassaad 

paikneb peahoonega samal joonel. Hoonet katab poolkelpkatus, 

millel oli algselt profileeritud karniis. Esifassaadis omab 

sümmeetrilise akendesüsteemi keskteljal paikneva ukse suhtes. 

Aknad on väikesed, 6-ruudulised. Hoone peolviilus on suurem 

segmentaken. Ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist. 

Tall on samade dimensioonidaga ja kujundusega hoone nagu eel

mine. Asub samuti peahoonega ühel joonel. Hoonel on säilunud 

kergelt eenduv, profileeritud räästakarniis, katusekatteks on 

samuti kaasaegne eterniit. Esifassaadis omab hoone 3 avaga kaa

ristu, mille avad kõrge kaare ga. Neid kannavad 2 nelj atahulist 

talumivööga sammast. Ehitus eelmisega samaealine. 

Viinavabrik on pikk ühekordne hoone, mille keskosas kahekordne 

pealiaehitus (hilisem). Hoonet katab viilkatus, kusjuures pea

liaehitusega osa katust on risti põhihoone pikiteljega. Kesk

osal on suured, kõrge kaarega aknad. Hoone võib pärineda XIX 

saj. II poole lõpuveerandist. Üht ehitusosa dateerib raidkivi 

(keskosa) - 1891. 
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Park on väike, 3 ha, on paigutatud peahoone ette ning ti~bhoo

ne esifassaadi ette. Hoone taga park puudub, seal kulgeb allee 

Riisipere .maantee ääres. Peahoone ette jääb avar ringvälj ak, 

.mis ümbritsetud vabakujuliselt puude rüh.madega. Peahoone tiep

pide ees .madalad kõrgendikud, hoonet ennast ümbritseb looklev 

tee. Puuliikidest kasutatud vahert, saart, pärna. Eksootidest 

lehiseid, .millest üks on võimas eksemplar ( ümbermõõt 2 .m). P ar.., 

ki annab vertikaalsust kaks kuusegruppi, .mis paigutatud väikes

te ringidena. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 



.. 
Haiba mõis. 
Peahoone esikülg . 

Haiba mõis. 
Peahoone tagakülg. 



11. HALJAVAmõis (Hallinap). Rüütlimõis. 

Jõelähtme ~n, Kostivere sovhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud väga lame

da kelpkatusega. Katteks on kaasajal eterniit. Hoonel on liht

ne kitsas astmeline räästakarniis. Esifassaadi seinapind on 

liigendatud pilastritega, millest kaks äär1stavad keskteljal 

3 akna laiust seinapinda, kaks pilastzit äär1stavad aga mõle

mil äärel üht akent, seega on 6 pilastrit. Nad omavad huvita

vaid, kordumatuid kapiteele, kus esineb voluudimotiiv ja taim

ornament. Hoone rucnad on suured, 6-ruudulised, paiknevad üht

laste vahedega, v.a. äärmiste pilastritega eraldatud clalad, 

millede vahe teistest laiem. Aknad on raamitud kitsaste lame

date krohviääristega. Madalat lakka valgustavad 3 väikest kolm 

nurkset katuseakent. Hoone keskteljal paikneva peaukse ees on 

kõrgel soklil lai lahtine veranda, mida katab lame viilkatus 

laialt üleulatuvate räästastega. Katust kannavad lihtsad nelja 

tahulised puittulbad, mille vahel laudtahvlitest rinnatis. Ve

randalt laskub kitsas kivitrepp. 

Teda võib lugeda XVIII saj. lõpu ehituseks, milles säilu

nud mõningad baroklikud jooned. Veranda võib pärineda XIX saj. 

lõpust. Hoones on administratiivruumid, ta on rahuldavas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud palju. Need olid madalad, pikad 

paekivihooned, osalt krohvikattega seintega. Hooneid katavad 

kas vanemad poolkelp- või nooremad viilkatused. Säilunud hoo

ned on valdavalt tänapäeval ümber ehitatud. 
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Park on keskmise suurusega ja paikneb põhiliselt peahoone ees, 

kus moodustab külgedelt kõrghaljast~sega ääristatud avara 

välja, mis allosas liigendatud üksikute puudega. Siin paikneb 

ka ebakorrapärase kujuga tiik. Pargi suunas on peahoone kogu 

ulatuses avatud. Äär1stavad puudegrupid paiknevad vabakujuli

selt, kasutatud on valdavalt lehtpuid (saar, vaher, pärn), 

kuid on ka kontrasti andvaid kuuski. P.argi seisund on rahul

d~. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1965. ja 1976.a. 



Halj ava mõis. 

Peahoone esikülg. 

Halj ava mõis. 

Peahoone detail. 
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12. HARJU-JAANI pastoraat (Johannis). Kirikumõis. 

Raasiku k/n, Kehra sovhoos (Harju-J aani kihelkond). 

Ei ole külastatud. 

f 
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13. VANA-HARMI mõis /Ojasu~ (Alt-Harm). Rüütlimõis. 

Kõue ~n, Habaja sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis omab 

lakatube hoone otstel ning väikseid juurdeehitusi otsaf'assaadi

dele hoone pikiteljel. Viimased on põhikorpusest poole kitsa

mad ja madalamad, kuigi sokkel on neil ühekõrgune. Põhikarpust 

katab seintest kuni 2 korda kõrgem poolkelpkatus, juurdeehitusi 

aga madalad viilkatused. Uks (parempoolne) juurdeehitustest 1 

mu tatud 196o. a. alguses. Räästakarniis on kitsas ning lihtne, 

tuulekastilaadne, kusjuures osa räästaist omab lihtsa välja

saetud ehispitsi. Hoone seinte algne vooderdus oli lai püstlaud 

mis veel XIX saj. alguskümnel asendati horisontaallaudistusega 

räästast kuni akende alaservani, kus kulgeb kitsas vahekarniis 

ning selle all kuni soklini on püstlaudistusega vooder. Hoone 

seinapillnad on liigendatud kõigis fassaadides liseenidelaadsete 

puittulpadega, mis eenduvad seinapinnast märgatavalt. Esifas-

·saadis on taolised tulbad iga akna vahel ja hoone nurkadel. Sa

ma on hoone otsafassaadides. Tagafassaadis aknad ei paikne üht

laste vahedega, nagu esifassaadis, vaid on grupeeritud: kesktel· 

jel on tulpadega ääristatud uks, temast kahele poole jääb 3 ak

naga seinapind, kusjuures aknad moodustavad rühma. Laiema vahe 

järel laiknevad üks aken kummalgi hoone otsal. Viimased on 

ääristatud taas puittulpadega. Aknad on suured, 6-ruudulised, 

ääristatud profiiliga piirdelaudadega ning ülal kaetud eenduva 

ehiskarniisiga. Tiibhoonete aknad omavad sama kujunduse, kuid 01 

väiksemad. Hoone keskteljal on mõlemis fassaadis uksed, millede 

ees asusid ka hilisema päritoluga verandad. Neist on säilunud 

veranda esifassaadis. See on kõrgel soklil asuv kinnine klaasi

tud ehitus, ühe poolse kaldega lameda katusega. Veranda suured 

aknad omavad keeruka tiheda ruudustiku, kus on kuusnurki, ringe 
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ja ovaale, ruute jt. kujundeid. Kõrgelt soklilt laskub kivi

trepp on ääristatud astmelise kiviäärisega. Tagafassaadil oli 

algselt analoogne veranda. 

Peahoone siseruumides on säilunud mantelkorsten. Samuti 

on säilunud üks suurem barokkahi. See on laotud väikestest tu

meda glasuuriga pottidest ning tema nur gad on kujundatud kolm

veerandsammaste ga. 

Hoonet võib lugeda XVIII saj. II poole keskpaiga ehitu

seks, millele XIX saj. II poole lõpus ehitatud tiibhooned ning 

tõenäoliselt XX saj. alguses eklektilises laadis verandad. Hoo

net kasutatakse korteritena, ta on rahuldavas seisWldis. 

Kõrvalhooned paiknevad pargi äärel, on peahoonega ansamblilise] 

sidumata, mõjudes vaid esifassaadi küljel paisjärve kaldal. 

Ait- massiivne paekivihoone, krohvitud seintega, kaetud laas

tukattaga poolkelpkatusega. Omab kitsaid, astmelise profiiliga 

räästakarniise. Aida ühel otsal on tööliskorter, tuba on ka 

lakakorrusel hoone otsal. Hoone esifassaadi keskteljal asuv 

uks on ääristatud kahe eenduva liseeniga ning kahe seinapinda 

liigendava kitsa, liseeni laiuse ja kõrguse petikuga. Hoone 

aida poole väiksed aknad on 8-ruudulised ja nelinurksed, kuid 

asuvad petikus, millel lame kaarsillus. Elamupoolaed aknad on 

keskmise suurusega 6-ruud ulised. Hoone võib pärineda veel XVIII 

saj. lõpust. 

v Kuivati-ait koosneb kahest eriperioodil ehitatud osast: vanem 

osa on paekivist, krohvitud seintega, võib olla eelmise hoonega 

samaealine, uuem osa on lihtsalt tahutud maakiviplokkidest, kPG 

krohvimata, pärinedes ilmselt XX saj. algusest. Hoonet katab 

viimasest ehitusperioodist pärit viilkatus (katteks kaasajal 

eterniit), millel üleulatuvad räästad ja avatud viimased sari

kapaarid ja pennid. 
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J Laudad moodustavad ruudule lähedaselt hooneatatud ehitiste

pleki, millest säilunud osa. Vanemad ehitused on paekivist, 

krohvitud ja kaetud lameda poolkelpkatusega, uuemad osad maa

ja paekivist segamüüritisega, krohvitud vaid osaliselt. Lau

dad pärinevad seega XIX saj. I poolest kuni sajandi lõpuni. 

Valitsejamaja (?) on väiksem ühekordne paekivist krohvitud 

saintega hoone, millel üleulatuvate räästastega viilkatus, 

katteks eterniit. Otsviilud on laudadest. Aknad keskmise suu

rusega, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Park on kaheosaline. Peahoone ees on jõel suurem paisjärv, 

mille äärtel puuderühmi vabas paigutuses. Puud jätavad hoonest 

vaate paisjärvele avatuks. Veega on eraldatud ka majandus

hooned. Pargi teise osa moodustab väike kuid stiilselt rühmi

tatud üksikpuudega ja puudegruppidaga väike pargiala peahoone 

taga. Tema tuumiku moodustab avatud väljak peahoonega lausk-

j alt tõusval reljeefil. Väljaku üheks dominandiks on võimas 

lehis väljaku äärel. Palju on lehtpuude kõrval (vaher, saar) 

kasutatud hekke ja põõsaid, mis aga ei moodusta regulaarseid 

kujundeid. Pargi seisund oD.P rahuldav. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965, 1969 ja 

197 2. a. 



" 

Vana-Harmi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Vana-Harmi mõis. 

Peahoone tagakülg. 



14. UUE-HARMI mõis (Neu-Harm). Kõrvalmõis, kuulus Vana-Harmi 
juurde. 

Kõ~a ~n, Habaja sovhoos (Kese kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis kodan 

likul perioodil omandanud osaliselt väljaehitatud lakakorruse. 

Sellega seoses on hoone akende kuju, katus ja ka esikud oman

danud uue ilme. Algselt omas hoone S-kivikattega poolkelpkatu 

se ning reeglipäraste vahede ga kits ai d ja kõrgeid aknaid 

(8 ruutuO. Algaena on säilunud profileeritud ja tugevalt een

duv räästakarniis, mis poolviilude (praegu täisviilud) all 

otsafassaadides krepitud. Osa hoonest omab keldri. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I veerand1st (on kivi da

teeringuga 1809), olles ehitatud klassitsistlikus stiilis. 

Hoone oli kasutusel koolina ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneist alles üksikud. Nad moodustavad osalt peahoonega 

ansamblilisa rühma pargi piiril, osa par~ljel. Olulisemad: 

Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetudlaastu-ja 

eterniitkattega poolkelpkatusega. Katustel profileeritud rääs

takarniisid, mis poolviilude all krepitud. Hoone esifassaadil 

kulgeb karniisi all kitsas vahevöö, seina poolel kõrgusel sei

napind eendub soklilaadselt vahekarniisiga, millele toetuvad 

segmentaknad või -petikud. Uksed on suured, nelinurkaed või 

moodustav ad sama suuri petikuid, kus väiksemad uksed. Hoone 

võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles klassitsistlik ehi

tus. 

Tall on eelmisega samalaadne ja -ealine ehitus. 

Valitsejamaja (?) on paekivist, krohvitud ehitus, millel ei 

ole algset katust säilunud. Praegu katab hoonet eterniitkatte

ga viilkatus, millel laudotsviilud. Al gsed on pea ruudukuju-
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liste akende lamedad krohviäärised. Hoone võib pärineda XIX 

saj. I veerand1st. 

Küün samas on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, millel 

katteks eterniitkattega viilkatus. Hoone võib pärineda XX saj. 

vahetusel t. 

Aednikumaja (?) on paekivist, krohvitud seintega ehitus, millel 

kits ad aknad. Algne katus pole säilunud vaid asendatud eternii t 

kattega viilkatusega. Ehitusaeg võib olla XIX saj. I pool. 

Park on suur ning heatasemelisalt planeeritud vabakujunduslikus 

stiilis. Peahoone ette ja taha jäävad avarad ebakorrapärased 

väljakud, kusjuures esifassaad on hoonel ette istutatud puudega 

varjatud, tagafassaad aga pargi sügavusse avatud. Puud on istu

tatud tihedate lehtpuugruppidena (vaher, tamm, jalakas, pärn), 

puude tüved tihti kaetud kõrgete dekoratiivpõõsastega. Pargi 

tagaosas jõgi kujundatud saari ja poolsaari moodustavaks vee

süsteemiks, kus jälgi sillakestest. Jõeloogetega antud Pargile 

suletum, tiheda istutusviisiga rajatud puistuga omaette osa 

vastukaaluks tagaväljaku avatusele. Parki seob Vana-Harmi par

giga tee, .millel osaline allee. Park on rahuldavas seisundis. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1963, 1969 ja 

1972.a. 



, 

Uue-Har.mi .mõis. 

Peahoone tagakülg. 

Uue-Har.mi mõis. Tall. 
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15. HARKU mõis (Hark). Rüütlimõis. 

Harku k/n, Eksperimentaalbioloogia Instituut (Keila kihel
kond). 

Peahoone on suhteliselt suur kahekordne kivihoone, mis omab 

soklikorruse. Reljeefi tõttu aae ei ole eriti vaadeldav esi

fassaadis, tagafassaadis moodustab aga madala korruse. Hoonet 

katab plekk-kattega kelpkatus, millel eenduv ning profileeritud 

lai räästakarniis. 

Hoone esifassaad on rikkalikult kujundatud. Teda liigen

davad 3 akna laiune kesk- ja ühe akna laiused külgrisaliidid. 

Risaliidid eenduvad väga tagasihoidlikult, kuid nad on jõuli

selt rõhutatud pilastrite ja rustikkvaadritega nende all. Pi

lastrid paiknevad paariti risaliitide külgedel II korrusel ning 

ka keskrisaliidil üksikult kolae akna vahel. Seega on II korru

se seinapind liigendatud vertikaalselt 6 paarispilastriga ja 

2 üksikpilastriga. Risaliitide nurkadel I korrusel on laiad 

profileeritud servadega rustikkvaadritest liseenid või pjedes

taalilaadsed eendid. Kitsamad samalaadsed liseenid on kahel 

pool peaust ülakorruse akendevaheliste pilastrite all. Keskxi

saliidi kohal on katusel vahekarniisiga eraldatud frontonn, 

mille kõrge keskosa moodustab astmeliselt liigendatud ja taan

datud pinnaga püstküliku, mis ääristatud pilastritega. See 

frontooniosa on kroonitud eenduva ja profileeritud viilkarniisi 

ga piiratud kolmnurkviiluga. Püstkülik pailmeb peaukse kohal, 

teda äär1stavad karniisiga voluudid, mis toetuvad külgedel ko

gu risaliidi laiust katvale madalale horisontaalsele frontooni-

osale. Ka siin on ülaservas karniis ja välisnurkadel paaris-

pilastrid. Seega on tekkinud astmikviilulaadne frontoon, mille 

keskel kolmnurkviil. Külgrisaliidid omavad samuti ehisfrontoo-
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n e, need on horisan taalsed attikalaadsed, omavad ülaäärel kar

niisi ja nurkades paarispilastrid. 

Seinte pindu liigendavad horisontaalselt peale eenduva 

räästakarniisi veel kitsas soklikarniis ning korrustevahelina 

eenduv profileeritud vahekarniis. Esifassaadi aknad paiknevad 

korrapäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures vaid äärmised, kül~ 

risalii tide aknad omavad teistest laiema, eraldava vahe • .Aknad 

on kõrged, 6-ruudulised, kusjuures ülakorruse aknad on tõenäo

liselt ümber ehitatud 4-ruudulisteks hiljem. Risaliitidel II 

korrusel on aknad kõrge, poolkaarekujulise kaarega. Akendel on 

eenduvad aknalauad. 

Peauks hoone keskteljel on puitportaaliga. Ust äär1stavad 

profileeri tud tammepuidust piirdelauad, astmelise paigutuse ga. 

Ukse kohal on voluudikujulistel kensoolidel horisontaalne ehis

frontoon, mis omab rikkalikult profileeritud eenduva karniisi. 

Uks ise on samuti tammelaudadest, kujundatud rikkaliku eklek

tilise laadiga dekooriga ning tahveldisega, kus ülaosas esinda

tud kaarekujulisad liigendatud pinnad ja rosetid, kesk- ja all

osas peene töötlusega akantusmotiivid, alumistel tahvlitel aga 

kvaadrilõikelised pinnad. Ukse vahesammas akantusmotiiviga. 

Ust ja portaali katab eklektilise ilmega malmist valatud pitsi

lise karniisi ja konsoolidega lame varikatus. Peaukse ees on 

mõne astmega paekivitrepp. 

Hoone tagaküljel on keskteljal lai ja eenduv keskrisaliit, 

mida kroonib lai kolmnurkviil. Keskrisaliit on seejuures põhi

hoonest kõrgem, lõikudes hoone räästakarniisi. Viilul on profi

leeritud ja eenduv räästa- ja viilukarniis, mille all jõuline 

hammaskarniis. Viiluväljas on suur ümaraken. Teised selle fassa: 

d i aknad paiknevad korrapäraste vahede ga, on kujul t lB!Ilalaadsed 

esifassaadi akendega. Vaid keskrisaliidi II korruse keskmine 
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uks-aken on kolmepoolega, keskmise poole kohal segmentaken, 

kõrge kaarega on ka II korrusel keskrisaliidi teised, peaakent 

äär1stavad kaks akent. Kõigi kolme risaliidiaY~a kohal on sei

napindadel horisontaalsed akende laiused kitsad petikud. Katu

sel leiduvad mõlemil fassaadil kaks väikest segmentakent laka 

valgustamiseks. Ka taga ja külgfassaadidel kulgeb vahe- ja 

soklikarniis. Soklikorruse aknad on ruudukujulised lameda kaa

rega aknad, millel 9 ruutu. 

~agafassaadile on hiljem ehi ta tud suur, keskrisaliid i 

laiune lahtine veranda, mille raudbetoonlagi on II korruse 

joonel avaraks rõduks. Palkoni lage kannavad neljatabulised 

baasi ja profileeritud kapiteeliga sambad (4 täis- ja 2 pool

sammast). Palkon asetseb kõrgel soklil, mille all tonnvõlviga 

kõrge läbikäik. Soklilt laekub lai kivitrepp parki, mis jät

kub laskuval reljeefil pargitreppidega. Need hargnevad mada

lalt podestilt peatrepi all kahele poole külgedela ning hoone

tagusalt terrassilt omakorda laia trepina pargi allossa hoone 

keskteljel. Trepid on ää.ristatud kas madala rinnatisega või 

madalate neljatahuliste kivitulpadega. 

Hoone parempoolsele otsafassaadile on ehitatud hilisem 

kahekordne suletud veranda, mille alaosa laotud kividest, üla

osa puidust. Verandat katab lame, üleulatuvate räästastega 

viilkatus, mille viimane sarikapaar ja penn avatud, sarikajalad 

kujundatud. sarikaid kannavad otsviilus azuursed ehispitsiga 

konsoolid. Veranda paekivist alakorrus on krohvimata, välja

arvatud nurga- ja akendevahelised laiad pilastrid. Kiviosal 

on vahevööga eraldatud sokkel ning profileeritud lai karniis 

vahevööga ka selle all • .Aknad on väiksemad, tiheda ebakorra

pärase ruudustikuga. Seinapi.nnad akende all on liigendatud, 

veranda keskmine aken on aga suur petik, astmelise raamistusega 
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ja hammaslõikega ülaääres. Veranda teine puidust korrus on 

eendatud ulgtaladel ärklina. Ulgtalad toetuvad eklektilise la

hendusega voluudilaadsetele konsoolidele. Veranda ~ee eee kor

rus on kõigilt külgedelt klaasitud 16-ruuduliste suurte akende

ga. 

Hoone katusel on ebakorrapärane korstende rida. 

Hoone alakorrus on osalt keskkoridoriga ja avara vestibüü

liga. Alakorruse laed on võlvitud rist- ja tonnvõlvidega. Saal 

asub teisel korrusel keskrisaliidis. fema ees on avar vesti

büü~. Ruumid on anfilaadsed. 

Peahoonet tuleb lugeda kolmes etapis rajatud hooneks: 

XVIII sajandil ehitati hoone tuumik ja võlviti I korruse laed; 

XIX saj. I poole lõpul kujundati tänased hilisklassitsistlikud 

fassaadid ja anti hoonele tõenäoliselt tänapäevaaed dimensioo

nid; XIX saj. lõpul kujundati eklektilised veranda ja rõdu ning 

peauks historitsistlikus stiilis. 

Hoone on kasutusel administratiivhoonen~ ja on heas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, kusjuures suur osa moodustab omaette 

reeglipärase hooneterühma pargi ja tiigi taga, teine osa aga 

peahoonega ansambliliselt seotud hoonetesüsteemi esiväljaku 

külgedel. Tähtsamad on: 

Ait - massiivne paekivihoone krohvitud seintega ning seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, asetseb esiväljaku äärel. Katus kaas

ajal kaetud eterniidiga, räästakarniis pole säilunud, samuti on 

muudetud aknaid. Seinte tugevdamiseks on veel mõisa poolt lao

tud kontraforsse. Esifassaadi seinapinnas on äärtel kõrge kaa

rega petikud, mis asendavad uksi. Hoone võib pärineda XVIII saj. 

lõpust või XIX saj. algusest. 
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Ait - asub väljaku vastasküljel ning kordab kõigis eelmist, vai 

petikute asemel on esifassaadis 3 ust, milledel lamedad kitsad . 
krohviäärised, uksed omavad kalasabamustris laudistuse. On eel

mise hoonega samaealine. 

Laudad moodustavad hooneterühma mitmete majandushoonetega, mil

les tähtsamad on kaks paralleelselt asetatud krohvitud paekivi

hoonet, mis müüriga ühel küljel ühendatult moodustavad neli

nurkse sisehoovi. Hooneist esimene on elamu ning lahendatud ek

lektilises stiilis. Ta on ühekordne lakatubadega hoone otstel. 

Otsafassaad lahendatud rikkalikult liigendatud seinapinnaga. 

Seina keskosas on akende ääristajateks 4 nelinurkset poolsammas 

millel poolel kõrgusel nur gad kandi tud. Sambaid kroonivad väike

sed kolmnurkfrontoonid. Sammaste frontoonide vahel kaks üksteise 

kohal asetsevat kitsast vahevöö d. Otsaf'assaadi kolmnurkviil 

ääristatud astmikukujulise friisiga, miilu pind liseenidega (4), 

mis tõusevad sammaste kohalt, kusjuures liseenidevahelistel sei

napindadel on petikuid: keskmiste liseenide vahel sõõrpetik, 

järgmiste liseenide vru1el aga kaarpetikud. Otsafassaadi seina 

pikendusel on müür kõrge kaarega uksega esiku suunas. Seda müü

riust äär1stavad liseenid ning müüri ülaserv on lõpetatud krene-

leeringuga. 

Teine paralleelne hoone on laut, millel analoogiline ek

lektilises laadis otsafassaad. See on lahendatud mõnevõrra erine 

valt: viilusein on taga asuvast viilkatusest kõrgem ning kujun

datud kõrge astmikviiluna. Viilu tippu kroonib kõrge ja kitsas 

neljatahuline haritornike, mille pinnad liigendatud. Viilus on 

lakaaken, mis kaetud murdfrontooniga. Mõlemit hoonet otsafassaa

dide joonel ühendav kõrge paekivimüür omab õhukese pritskrohv

katte ning laia, eenduva karniisi ülaservas. Müüripealne on ku-

jundatud kreneleeringuga. Müüri keskosas paikneb kõrge kaarega 
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suur värav, mida äär1stavad kõrged neljatahulised tulbad. Tul

bad on lõpetatud paeplaatidast viilkatustega, mille ääred een

duvad. Värava kohal müür kõrgendatud, omab samuti kreneleerin

gu, mille all kaafreiis. Kahele poole väravat on müüripind sa

muti liigendatud samalaadsete neljatahuliste, kuid madalamate 

sammastega, kummalgi pool väravat 3. Nimetatud hoonete otsa

fassaadid koos vahemüüriga avanevad pargi äärel avamaastikku 

ehituskompleksina, meenutades gootipärast kindluslikku hoonete

rühma. Need historitsistlikus stiilis ehitused võivad pärineda 

XIX saj. II poole lõpuveerandist. 

Teised laudarühma kuulunud hooned on enamuses suuremal 

määral ümber ehitatud kaasaegseiks vajadusteks. 

Tööliselamu kirjeldatud ehitusrühma äärel on paekivist krohvi

tud seintega ehitus, millel viilkatus, katteks kaasajal eter

niit. Hoonel alles mõned algsed aknad -väikesed 6-ruudulised 

avad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Kelder pargis on paekivist ehitus, mis pooleldi maapealne. Võis 

olla algselt kaetud viilkatusega, praegu murukate. Siseruum 

tonnvõl viga. Võib olla XIX saj. II poole ehi tu s. 

Moonakatemaj a-viinaköök (?) on väga pikk kahekordne krohvi tud 

paekivihoone, mis kaetud lamedaroa viilkatusega, katteks tõrva

papp ja eternii t. Räästad üle ulatuvad, mida otsaviiludes toeta

vad konsooltalad. Elamu osa aknad on korrapäraste vahedeea kesk

mise suurusega 6-ruudulised aknad. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Sepikoda on väike krohvitud paekivist hoone, mida katab S-kivi

kattega kõrge kelpkatus. Räästad pea puuduvad. Esifassaadi kes

kel suur nelinurkne ukseava, mis ääristatud 2 väikese nelinurk

sa aknaga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest või algusest. 
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Harku park on väga suur, hõlmates koos pargimetsaga kuni 25 ha. 

Algselt omas park tuumikus regulaarse lahenduse ehitustega kol

malt küljelt hooneetatud esiväljakuga ning terrassaiaga peahoo

ne taga, mis aga XIX saj. II poolel rekonstrueeriti suureks 

vabakujulisaks pargiks uute pargialade ja pargimetsa liitmise

ga. Esiväljak säilitati, kuid raamiti kuusegruppidega, mis tu

medate vertikaalidena liigendasid pikki aidahooneid ning rõhu

tasid kõrge ja massiivse peahoone keskset asendit. Peahoone ta

ha terrassidele istutati võrdlemisi vabas paigutuses üksikpuid, 

mis jätavad tagafassaadi osaliselt avatuks. Maantee suunale 

kujundati pargist tihedam puistu, mis sulgeb vaated avamaasti

kust peahoonele. Terassaia äärele püstitati pargile piirdena 

kõrge paekivist müür, mida dekoreerivad tornid. Need on kuue

tahulised kahekordsed müürist tugevalt flankeeruvad ehitused, 

millel alakorrus laiema soklikorrusena, kus paikneb kõrge kaar

avaga uks. Teine kõxge tornikorrus omab müüritahkudes kitsaid 

laskepilulaadseid aknaid. Torni lõpetab lai ja eenduv astmeline 

karniis, mida toetab kaarfriis, karniisile toetuv rinnatis on 

kreneleeritud. See pseudogooti tunnustega historitsistlik ehi

tus oli algselt kasvuhoone, mis hiljem omandas aga puht pargi

paviljoni ülesanded. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veeran

dist. 

Juurdeliidetud pargiala omab kaks kujunduslikku=6 telge, 

mis paiknevad paralleelselt: paisjärv ning temast kõrgemal 

asetsev pargiväljak. Paisjärv on kuni 3 ha suur, temast välja

tõste~ud pinnasest moodustatud 4 saart. Pikk väljak pargi süda

mikus on ääristatud vabalt lookleva piirjoonega puistuga, kus

juures puud nii tiigi kallastel kui ka väljaku äärtel paiguta

tud hästivalitud kontratsetes rühmades nii värvilt, kõrguselt 

kui ka kujul t. Puude tüved kaetud dekoratiivpõõsastikuga, mille-
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ga suletud ka suur osa väljakut ääristavat tihedama istutus

viisiga pargiala. Kirjeldatud pargialal pinnast ei ole planee

ritud, kallakud on looduslikud. Teedesüsteem väljakut ning 

temale liidetud või temast eraldatud väiksemate väljakute va

hel on vabalt looklev, väljakuid seejuures liigendamata. Teed 

seotud suurteks ja väikesteks ringsüsteemideks. Tiigil asuvad 

saared kaetud samuti kõrghaljastusega. Pargi tagakülg läheb 

üle sujuvalt parkmetsak~, millest üks osa loodusliku tammiku 

all. Kui pikk väljak pargi tuumikus on peahoonega sidumata, 

siis tiigile vaade hoone otsafassaadi palkonilt siiski diago

naalsuunal avaneb. Tiigi vastaskaldal aga avatud veepeeglile 

kõrvalhoonete rühm. 

Kodumaiste liikide (tamm, pärn, kuusk, mänd, jalakas, 

saar) kõrval on pargis arvukait eksoote, mis annavad talle 

dendropargi iseloomu. Neist tähtsamad on mägivaher, elupuu, 

punalehine pöök, hobukastan, suurelehine pärn, valge mänd, 

alpi seedermänd, euroopa ja vene lehised, Engelman:ni kuusk, 

hall haab, hõbepappel jt. Rikkalik on ka dekoratiivpõõsaste 

valik, eriti mitmete kuslapuude, enelate, viirpuude ja leedri

puude osas. Kasutatud on ka suuri pindu katvaid katkujuurt ja 

parkides vähe esinevat siberi karuputke. Kokku on Harku pargis 

säilunud kuni puu- ja põõsaliiki. Pargi seisund on rahuldav 

peahoone ümbruses ka hea. Alanenud on vesi paistiikides. Maan

teele suubuvat teed ääristav saareallee on halvas seisundis. 

Külastat ud viimati 1975.a., pildietatud 197o.a. 



Harku !IiÕis · 

Harku mõis. 

Peahoone esikülg. 

Harku mõis· 

Peahoone tagakUl 



Harku mõis. Aiamüür. 

Harku mõis. Tall. 



) 16. HATU mõis (Hattoküll). Rüütlimõis. 

Risti ~n, Kungla sovhoos (Risti kihelkond). 

Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, millel kõrge sekli

korrus ning osaliselt väljaehitatud lakakorrus tubadega hoone 

otstel. Ehitust katab kõrge plekk-kattega viilkatus, millel 

eenduv profileeritud räästa- ja viiludealune karniis. Selle 

all kitsas profileeritud vahevöö. Hoone esifassaadis on kar

niis krepitud tugevalt eenduva kahekordse esikuga hoone kesk

teljel ning hoone äärtel viimaste akende kohal paikneva fron

tooniga. Ka seinapind on kahel pool äärmist akent liigendatud 

laia liseenilaadse vertikaalse vöödega, millede pind kvaadrite 

laadselt rusteeritud. Sellised liseenid ulatuvad ka otsafas

saadide nurkadele. Kitsast ke skrisaliidina eenduvat trepikoda 

katab katusesse lõikuv vlilkatus, millel esiküljel kõrge 

kolmnurkfrontoon murtud nurkadega. F.rontoon omab astmelise 

profileeringuga räästakarniisi ning astmelise palestikuga sõõr 

petiku viiluväljas. Peauks risaliidis on kõrge kaarega kõrge 

uks, samalaadse kaarega on ka aken ukse kohal. &isaliidi külg

aknad on aga lameda kaarega kaetud ning on sarnased kogu hoo

ne akendega. Ka fassaadi äärmiste akende kohal on väikesed 

frontoonid, milledel samuti murtud nurkadega ja karniisiga 

kolmnurkviil. Viilus on kõrgete kaartega väikesed paarisaknad, 

mida külgedel ja ülal raamivad väikesed ristikuj'Ulised petikud 

Hoone tagafassaadil omavad äärmised aknad ainult neid 

raamivaid rusteeritud laiu liseenilaadseid vöid, mis krepivad 

ainult karniisi alust vabevööd. Fassaadi keskteljel on asunud 

kolme akna laiune avar puitpalkon, millest säilunud vaid kõr

ge paekivist sekkel ning sealt laskuv lai paekivi trepp. 

Hoone aknad on suured, 6-ruud ulised ning lamedate kaarte

ga avadega. Esi- ja tagafassaadide aknad omavad lameda krohvi-
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äärise, mis ülal ja allosas kergelt laiendatud. Aknalaua all 

on profileeritud karniis, akna ülaosas aga eenduv lameda kaa

rega ehiska.rniis. Peaukse kohal seejuures on aga horisontaalne 

eenduv sims. Otsafassaadide aknad on lihtsamad, ääristatud 

vaid ühelaiuse lameda krohviäärisega, siin ka petikaknaid. 

Ka otsviilude akende kohal on väikesed lakka valgustavad paa

risaknad, nagu esifassaadi f'rontoonideski. Soklikorruse neli

nurkaed aknad omavad lihtsaid krohviääriseid. Aknad paiknevad 

korrapäraste vahedega, väljaarvatud äärmised aknad esi- ja 

tagafassaadis, mis on teistest eralda~ud laiema vahega. Ruumid 

on hoones anfilaadsed. 

Hoone on seega historitsistlikus stiilis ehitus, kus do

mineerivad klassitsistlikud motiivid. Ta võib pärineda XIX saj. 

III veerandist. Hoone on osalt kasutusel korterina, enamuses 

aga maha jäetud, kuigi on heas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad võrdlemisi kompaktse grupina sissesõi

dutee äärtel pargi eesserval, peahoonega on sidumata. 

Tall - massiivne paekivihoone õhukese krohvikattega, kaetud 

laastukattega kelpkatusega, millel kitsad ka.rniisita räästad. 

Hoone esifassaad taandatud ulualuseks, mille räästacitkannavad 

paekivist lihtsad ümarsammad, algselt 6, säilinud 4. Hoonet 

võib lugeda XIX saj. keskpaiga ehituseks. 

Ait on väike pritskrohviga kaetud paekivihoone, millel viil

katus, katteks laast. Omab esifassaadiks olevas otsaseinas ta

gasihoidliku krepitud astmelise viilukarniisi ning tormilauaga 

kaetud katuseviilu. Aida uks on ülal lõpetatud kolmnurkselt 

ning asub tugevatea palkpiitades. Hoone võib olla üheealine 

peahoone ga. 
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Ait-elamu (?) on õhukese krohvikattega paekivist hoone, mille 

viilud löödud püstlaudadega. Hoonet katab katusekivikattega 

viilkatus, mis, nagu viiluväljadki, on hilisemad. Algne katus 

võis olla kelpkatus, mis omas tagasihoidlikult eenduva räästa

karniisi. Hoone esifassaad kujundatud lihtsate poolsammastega, 

mis hoone nurkadel kolmveerandsambad. Hoone võib pärineda tal

liga samast perioodist. 

Laut on pikk kroh~itud paekivihoone, mida pikendatud krohvi

katteta maa- ja paekivimüüritisega hooneosaga. Ehitust katab 

kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit, otsviilud on püst

laudadest. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskpaigast kuni sa

jandi lõpuni. 

Küünid peateel on üks pae- ja maakivist müüridega, teine pae

kivimüüridega hooned, mis kaetud kelpkatustega. Kaasajal on 

neil katteks laast või eterniit, kuid säilunud unkaavade tõttu 

võib lugeda algseks katteks pilliroogu. Esimene hoone võib pä

rineda XIX saj. II poole keskelt, teine - sama sajandi keskelt 

Park on võrdlemisi väike, planeeritud vabakujuliselt. Omab 

väikese väljaku peahoone ees ning suurema peahoone gaga. Puud 

paiknevad väljakute äärtel ning tagaväljaku küljel suurema 

massiivina. Puud seejuures rühmitatud heatasemelisalt valitud 

rühmades, põhiliselt lehtpuu-okaspuu kontrastil. Esindatud põ

hiliselt kodumaised liigid: pärn, saar, vaher, mänd. Kasutatud 

ka puude tüvesid sulgevaid või hoone lähedasi teid ääristavaid 

dekoratiivpõõsaid. Pargiteed olid vabakujulisalt looklevad. 

Pargi seisund on halb, ta on maha jäetud ja võsastub. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 197l.a. 
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17. HUMALA mõis (Hummala). Kõrvalmõis, kuulus Vääna mõisa juur 
de. 

Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, mis kae 

tud seintega enamvähem võrdse kõrgusega poolkelpkatusega, kat

teks kaasajal eternii t. Räästad ja viilud omavad eenduva ja 

profileeritud karniisi, mis poolviilude all otsafassaadides 

krepitud. Hoone esifassaadis eendub keskteljel kitsas eeskoda, 

mis kaetud madala viilkatusega. Selle karniis kordab kogu hoo-

ne räästakarniise. hoone seinapindu liigendavad ainult suurte 

ja kõrgete akende lamedad krohviäärised. Tugevalt eenduva ees

koja nurgad on liigendatud ka laiade nurgaliseenidega. Praegu

sed aknad on 3-ruudulised, mille ülapool ei ole avamav. Hoone 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust, on kasutu

sel korteriteks ning heas seisundis peale l97l.a. remonti. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki valdavalt kas varemeis 

või ümber ehitatud. Osa neist on peahoone esiväljaku juures 

sellega seotud ansambliliselt. Olulisemad on: 

Valitsejamaja või ka vanem mõisa häärber on peahoone kõrval 

esiväljaku äärel. Hoone on väike kahekordne paekivihoone, mis 

oli kaetud poolkelpkatusega. On omanud külgfassaadidel profi-

leeritud räästakarniise. Hoone esifassaadi seinapind on ala-

korruse ulatuses rusteeritud krohvipinnaga, teise korruse ula

tuses on ainult nurgaliseenid rusteeringuga. Esifassaadi aknad 

on ruudukujulised. uee hoone võib pärineda veel XIX saj. algu

sest või sajandivahetuselt. Tänapäevaks on sisse langenud. 

Kelder on maasisene, tema maapinnale ulatuv osa on kaetud muru-

kattega. Otsafassaad laotud paekivist, mis ääristatud lameda 

konstruktiivse kaarsillusega. Sama kaarega on ka uks ja aken. 

Keldri lagi on võlvitud tonnvõlviga. 
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Laut on suur maakivihoone, mille nurgad ja avade küljed kujun

datud tahutud paekiviplokkidega, *Qe nurkadel laiade nurgali

seenidena, avade külgedel aga hambuva ladumisviisiga. Seinad 

on krohvikatteta. Hoone koosneb kahest osast: lühemast kui kõr

gest korpusest, millele "L 11 -tähe kujulisalt liidetud pikk, kuid 

madalam korpus. Hoonetiibu katavad eterniitkattega viilkatused 

kitsalt üleulatuvate räästastega. Kõrgemal korpusel otsviil 

maakivist ning viilu äär kujundatud paekivist laia astmikfrii

sina, viilukolmnurgas aga eenduva äärisega ümaraken. Selles ot

safassaadis on ka väga kõrge, poolkaarekujulise avaga uks, mil

le ülaosa segmentaken. Ust äär1stavad samalaadaed suured kaar

aknad. Madalama korpuse aknad on samuti võrdlemisi suured, kuid 

kaetud lamedate sillustega. Otsviil löödud püstlaudadega. Lõhu

tud maakivi ja tahutud hele&a paekivi on heas materjalikontras

tis. Hoone võib pärineda XX saj. vahetusest ning kujunduslaa

dilt on eklektiline. 

Teised lauda- ja tallihooned varemeis. :Moodustasid reegli

pärase rühma. 

Park eriliselt välj akujundamata. Omab avara nelinurkse esi väl

jaku, mida osalt raamivad puud. Peahoone tagaküljel suur aed, 

mis samuti piiratud puudega. I Maailmasõja-aegsete kindlustus

töödega park tunduvalt rikutud. Maanteel mõisa suunas allee, 

samuti kahjustatud. Pargi seisund halb. 

Külastatud viimati l975.a., pildiatatud l97l.a. 
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Peahoone esikülg. 

Humala mõis. Lau t. 
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18. HÜÜRU mõis (Hüer). Kõrvalmõis, kuulus Rannamõisa juurde. 

Harku k/n, Harku külanõukogu admin.hoone (Keila kihelkond) 

Peahoone on keskmise suurusega kaheosaline ehitus, ühekordne. 

Pool hoonest on paekivist ehitus, mis aga lõpetatud puithoo

nega. Kivi osa katab eternii tkatte ga lamä kelpkatus, puitosa 

sama kattega viilkatus. 

Kiviosa omab laia ja eenduva, profileeringuga räästakar

niisi. Kitsas karniis kulgeb veel aknalaudade joonel, samuti 

on kergelt eenduv sokkel. Liigendatud on selle hooneosa maan

teele pööratud otsafassaad. Siin on fassaadi ühel äärel ker

gelt eenduv ning põhihoonest mõnevõrra kõrgem seinapind, mis 

ülal lõpetatud kolmnurkviiluga. Selle katus on põhikorpuse 

katusega samal kõrgusel. Viilukarniis on kitsas, astmelise 

profiiliga. Selle eendi keskosast eendub omakorda 5-nurkne 

väljaehitus, mille kolmes tahus peahoone akendega samamõõtme

liaed aknad. Väljaehitus omab nelinurksaid liigendatud pindu 

akende all ning vahevööd ja eenduvat karniisi selle kohal 

akende peal. Väljaehituse katus ulatub eendi kolmnurkviilu 

poolde kõrgusesse, omab samuti eenduva räästakarniisi. Kiviosa 

aknad on kitsad, kuid kõrged, algselt omasid 10-ruudulise raa

mistuse, väljaehituse aknaraamistus moodustas tiheda rombikuju 

lise ruudustiku. Põhikorpuse akende kohal on seinapinnal pro

fileeringuga murtud frontoonid. Üks üksik asub hoone tagafas

saadis äärel ja omab eeskoja, kust laskub kõrge kivitrepp. 

Eeskoda katab järsu ühepoolse kaldega katus. 

Puitosa on kiviosast madalama katusega, kuigi sokkel ning 

ruumid on samal kõrgusel. Hoone see osa on ka pikem. Viilkatus 

omab üleulatuvaid räästaid, mille äärmine sarikapaar ja penn 

otsviilus avatud. Viilukolmnurgas on kaks väikest nelinurkset 
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lakaakent. Teised aknad on kitsad, kuid mõnevõrra madalamad 

kiviosa akendest, nad on 6-ruudulised. Puitosa oli vooderdatud 

horisontaallaudistusega, mis 1968.a. kaeti TEP-plaatidega. 

Kivi- ja puithoone liitekohal esifassaadis oli avar palkon, 

mis ei ole aga algset ilmet säilitanud. Kogu hoone alune on 

kellerdatud. 

Ehitus on püstitatud seega eri aegadel. Tema stiilsem 

kiviosa on kujundusalt historitsistlik ehitus, tõenäoliselt 

XIX saj. III veerandist või II poole keskelt. Puitosa, millega 

ilmselt poolelijääv ehitus lõpetati, võib pärineda XIX saj. 

lõpust. Võimalik, et ka otsafassaadi väljaehitus ja eend on 

mõnevõrra hilisema, XIX saj. lõpuveerandi päritoluga. 

Hoonet kasutatakse administratiiv- ja eluruumidena, ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümber

ehi tatul t. Mõisa südamilcku läbib maantee ja temaga risti Vääna 

jõgi, mis ei lase tekkida selgepiirilist ansamblit. 

Töölistemaja-pikk lihtne paekivihoone, mis kaetud viilkatu

sega, katteks eterniit. Kitsad räästad üleulatuvad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis sisse langenud. Säilu

nud on üks kõrge kaarega ja segmentaknaga uks. Hoone võis päri~ 

neda UX saj. I poole st. 

Sepikoda on väike kuid stiilne eklektilises laadis paekivihoon( 

jõe kaldal. Hoone seinad on krohvitud. Hoonet kattis S-kivi

kattega viilkatus, mis osalt sisse langenud. Sepikoja põhikor

pus võib olla vanem, mis järeldub madalast, võimsast karniisi

dega korstnast, pärinedes veel XIX saj. I poolest. Hoone otsa

fassaadi ette on aga ehitatud külgedelt lahtist varjualust sul 
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gev otsasein, mille murtud nurkadega kolmnurkviil on katu

sest kõrgem. Selles eiifassaadiks kujundatud otsaseinas on 

väga lai ja kõrge teravkaareline ava, millel tahutud paekivi

dest kergelt astmeline palestik. Ava külgedel on müüri pin

nal kaks sepistatud müüriankrut spiraalikujuliste motiividega. 

Seda pseudogooti laadis ehisseina varjualuse ees võib lugeda 

XIX saj. lõpu ehituseks. 

Sild Vääna jõel on massiivne paekivist ehitus, millel lameda 

kaarega võlvitud kaaravad ning kõrge rinnatis. Silla müüride 

välispinnad olid krohvitud. Säilunud on vaid osa sillast. 

Ehitus võis pärineda XIX saj. II poolest. 

Park ei ole suur, erilise kujunduseta pU~s~~8a kahel pool 

jõge ja peahoone ees, kus ka väike, mõne puuga liigendatud 

väljak. Valdavad saar ja tamm. Osa pargipuid ilmselt loodus

liku päritoluga. Peahoone läheduses sirelita rühmi. Pargi 

säilunud osa rahuldavas seisundis. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 
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Hüüru mõis. 

Peahoone esikülg. 

Hüüru mõis. 

Peahoone ots-vaade. 
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19. JAANIKA mõis (Janiko). Kõrvalmõis, kuulus Munalaskme mõi
sa juurde. 

Nissi k/n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond). 

~oone on ühekordne väike paekivihoone, seinad kaetud krah

viga. Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks 

laast. On omanud lihtsa ja kitsa astmelise räästakarniisi 

külgfassaadidel, otsafassaadidel on vaid laudkarniis poolvii

lu kelbakolmnu.rga all. Hoone omab ühtlaste vahedega paiguta

tud väikeseid 6-ruudulisi aknaid, mis asetatud väga madalale. 

Peolviilus on väike segmentaken. Kaasajal on ehitus omandanud 

kohmaka eeskoja ja väljaehituse katusele, samuti on üks otsa

fassaad ümber ehitatud täisviiluga ja viilkatusega. Algne ehi

tus võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, olles lihtne klas

sitsistlikus laadis hoone. Kasutusel korteritena ning rahulda-

vas seisundis. 

Omab üksikuid kõrvalhooneid, mis kaasajal oluliselt ümber ehi

tatud. Tähtsamad on: 

moodustab hooneteploki, mis algselt kujutas nelinurk-

selt suletud sisehooviga ehituskompleksi. Säilu.nud laudahooned 

on madalad paekiviehitused, krohvitud seintega, pikkade, mada

late akendega, milles 16 ruutu. Hooned kaetud lamedate viil

katustega. Võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Meierei on paekivist krohvi tud seinte ga ehitus, mis kaetud la

meda viilkatusega. Katus võib olla hilisema päritoluga. Hoone 

ühel poolel väikesed 6-ruudulised lameda kaarsillusega kaetud 

aknad. Teisel osal on aknad aga kõrge kaare ga ning suuremad. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt ja lõpust, ol

les püstitatud kahes jär gus. 

Park puudub, on üksikud põlispuud peahoone juures ja väike vil 

j apuuaed tema tagakülje 1 . 

Külastat ~ a : 1 st (, . ~·/ 
~----------------~~~~~~~-------



Jaanika mõis. 

Peahoone esikülg. 
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20. JOA /Keila-Jo~ mõis (Schloss Fall). Rüütlimõis. -- -
Keila ~n, Riigi maafondi maa (Keila kihelkond). 

Peahoone on suur liigendatud kivihoone, põhiosas kahekorru

seline, madala soklikorrusega. Hoonet katab lame viilkatus 

plekk-kattega. Esifassaadi kujundavad kaks tugevat eenduvat 

külgrisaliiti, millel väga lamedad viilkatused (ulatuvad põ

hikorpuse katuse poole kõrguseni). Kogu hoone katusekarniis 

on eenduv ning profileeringuga, esifassaadi risaliitide viilu 

del mõne võrra kits am. Risalii tide nur gad on kujundatud kont

raforsse meenutavate kaheastmeliste nurgapilastritega, mille

de pinnad liigendatud pseudogooti teravkaareliste nissidega. 

Korruste vahel omavad need kontraforsid profileeritud vahekar 

niisi,teise korruse räästakarniisi all aga on kaetud profilee 

ringuga karniisiga kolmnurkviiluga. Taolised nurgapilastrid o 

ka hoone teistel risalii tidel ja eenduvatel seinapind ad el. 

Esimese korruse aknad on kõrged ja kaetud teravkaarega. Kaare 

osa omab seejuures laia eenduva krohviäärise. Akende ruudus

tik oli algselt rombikujuline, teravkaarelises osas pseudo

gooti raamistikuga. Tänapäevaks on säilunud lihtsad nelinurk

aed aknad. Risaliitidevahelises seinapinnas paiknevad aknad 

omavad reeglipäraseid vahesid. Nende kohal asuvad teise korru 

se aknad on sama laiad, kuid .madalamad, kaetud lameda eenduva 

kaarega sillusega. Ka siin oli algselt rambikujulise ruudusti

kuga raamistik. ~~aloogsed aknad on ka kogu hoone esimesel ja 

teisel korrusel teistes fassaadides. Esifassaadi külgrisalii

tides on alakorrusel ainult kõrged teravkaarelised uksed 

(kaasajal samuti ehitatud nelinurkseiks), millede ees ääris

tega kitsad kivitrepid. Uste kohal eklektilised metallist bal

dahiinid-varikatused, mis toetuvad teravkaarelise ehispitsiga 
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konsoolidele. Gooti motiivistikuga on ääristatud ka terava 

viiluga varikatus, mis omakorda ümbritsetud teravkaare motii

viga rõdu rinnatisega (kuigi siin rõdu puudub). Varikatuse 

viile kroonivad metallvaasid. Algselt dekoreerisid risaliiti

de viile suured vapiplaadid, mis esinesid ka kõikides teis

tes fassaadides kolmnurkviilude väljadel. Esifassaadi keskel 

aga paiknes korruste vahel kõrge (7 jalga) termomeeter. Katu

se keskosas paiknes väike segmentaknake, mis tänapäeval asen

datud väikese kolmnurkse katuseaknaga. Korstnad paiknevad ka

tusel aga kaootiliselt. 

Hoone põhikorpuse otstel on omapärased põhihoonest kõr

gemad ehitusosad, mis eenduvad otsafassaadidel. Ka need kõr

gemad ehitusosad omavad lamedaid kolmnurkviile nii otsafas

saadides, kui ka hoone tagafassaadi pööratud seinapinnal 

( tagafassaadi vasakul tiival, paremal tiival varjatud torni

ga). ~argi suunas pööratud kõrgema korpuse teise korruse aken 

on ehitatud kõrge uks-aknana teravkaarelise avaga. Tema ees 

paikneb konsoolidele toetuv rõdu, mis algselt omas esifassaa

di varikatustele omase pseudogooti motiivistikuga ehispitsi. 

Hoone teine, aia ja majandushoonete poole pööratud otsafas

saad on lihtsam, on esindatud ainult teistele fassaadidale 

omased aknad ja nurgapilastrid. Ka selles viilus oli vapp. 

Hoone tagafassaad omab kõige keerukaroa liigenduse. Siin 

asendavad külgrisaliite kahekordsed väljaehitused. Neist va

sakpoolne paikneb põhikorpuse kõrgema ehitusosa ees. Viimane 

on selles fassaadi s markeeri tud eelpoolkirjeldatud ilmega pi

lastritega ja murtud nurkadega kolmnurkviiludega (üks paikneb 

ka põhikorpuse katusel, siseküljel). lliadalama väljaehituse 

alumine korrus tema ees on kivist, tema kõigil kolmel küljel 

on suured, krohviääristega teravka~relised kolmikaknad, kus 
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keskmist, kõrgemat akent eraldavad ääristavatest vahesam.bad. 

Ka siin oli ruudustik algselt rombikujuline. Väljaehituse ala

korruse nurgad on kaunistatud laiade nurgapilastritega, mille 

kohal vahekarniisi all kulgeb kitsas vabevöö. Väljaehituse 

teine korrus on ehitatud puitpalkonina, mille kõik kolm külge 

klaasitud laiade, algselt kogu väljaehitise külge katva lamed2 

kaarega aknaga, millel tihe diagonaalraamistik. Akende all on 

seinapind vooderdatud püstlaudvoodriga. Ehitust katab lame 

kelpkatus. 

Sama fassaadi paremal nurgal paikneb aga teises laadis 

teostatud väljaehitus: selle alakorrus on lahtine sammaskäik, 

mis eendub vasakpoolsest väljaehitusest enam, kuid on kitsam. 

Sambad on kõrged, puhtalt tabutud paekivipiilarid, kuusnurkaed 

omavad profileeritud baasi ja sokli, omasid algselt ka sama

laadse kapiteeli, mis hävinud. Otsafassaadi suunal on sambaid 

3, tagafassaadi siseküljel vaid 1 täis- ja 1 poolsammas, sest 

väljaehituse sisenurgas paikneb suur torn. Piilari all on lai 

terrass küljele laskuva kivitrepiga. Piilarid kannavad teisel 

korrusel lahtist rõdu, mille lamedat kelpkatust (kaasajal 

kaetud eterniidiga) kannavad saledad eklektilised metallsambad 

nende vahel on aga valatud metallrinnatis pseudogooti motii

vistikuga. Algselt on vähemalt pool rõdust olnud kinnine klaa

situd verandana, tihedate rombi ja kuusnurga kujulise ruudust~ 

kuga. Räästas omas ka a2uurse räästapitsi. 

Nagu märgitud, paikneb tagafassaadi parempoolse väljaehi

tuse siseküljel jõuline flankeeruv torn, mis kõrgub oma nelja 

korrusega kogu hoone kohal. Torn on kabeksatahuline, kusjuu

res ta eendub põhikorpuse seinapinnast 5 tahuga. Torni 2 ala

korruse aknad on kitsad lameda kaarega avad, mis silluse laiu

selt raamitud kaarja krohviäärisega. 3 korruse akende kaared 
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olid algselt kõrge kaarega. Ruudustik neis akendes oli tiheda 

raamistusega, mis pole säilunud. Torni viimase korruse aknad 

on aga laia krohviäärisega raamitud ümaraknad. Seejuures ak

nad paiknevad torni 4 tahul. 4 tahku nende vahel on akendeta. 

Tahud on eraldatud nurgaliseenidega. Torni lõpetab ülal jõu

line profileeritud, lai ja tugevalt eenduv karniis, mis toe

tatud tiheda voluudikujuliste kensoolide reaga. Algselt omas 

tornitipp ka laskeavada laadse kõrge pääsusabakujulise lõike

ga kreneleeritud ±innatise, mis aga on hävinud. Tornil on 

katuse küljel trepikojana väljaehitised, millest üks on väike 

kivist, kolmnurkviiluga ja viilkatusega ehitus põhikorpuse 

keskosa poolel, teine oli aga esifassaadi suunal ning kujutas 

poolümarat karniisidega ja teravkaareliste akendega tornikest. 

Viimane tänapäeval asendatud lihtsa nelinurkse laudehi tusega. 

Tagafassaadi keskosas on alakorruse aknad pikendatud pea 

maani, osa neist ongi uks-aknad, mis avanevad kogu hoone taga

külge hõlmavale laiale terrassile, mis oli algselt kaunistatud 

paljude raidtöödega, sealhulgas kahe marmorlõviga. Need, na~ 

ka teised lossi arvukad raiddetailid, olid valmistatud kirjan

duse andmeil skulptor ja meister J.G.Ekkneri poolt. 

Hoone tubadesüsteem on võrdlemisi keerukas, põhikorpuses 

valitseb anfilaadne ruumide järjestus. 

Seega on Joa mõisa peahoone markantne varase historit

sismi näidis. Kirjanduse andmeil alustati selle pseudogooti 

stiili laadis ehituse püstitamist veel 1830.aastate lõpul Pe

terburi arhitekt Stacken-Schneideri projekti alusel, kuid lõ

petati 1840.aastate keskel peale tema omaniku krahv Aleksander 

von Benekendorffi surma viimase lese poolt. Hoonet on kaasajal 

remontidega moonutatud, kuid ta on heas seisundis . 
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Kõrvalhooned paiknevad valdavalt kahes grupis: lossi esisel 

platool viimasega ranges ansamblilisas seoses ning joa ümber, 

vanemate hoonete mitte eriti reeglipärase rühmana. Uksikhoo

neid leidub ka pargis või maantee äärtel. Palju kõrvalhooneid 

on hävinud või ümber ehitatud, eriti viimasel aastakümnel. 

Ainulaadse ansambli moodustavad lauda- ja tallirühm koos 

väravamajaga lossi esiväljaku ees peasissesõidutee külgedel. 

Tähtsamad kõrvalhooned on: 

Tallid ja laudad paiknevad kahel pool sissesõiduteed, moodus---
tades nelinurkse eeshoovi. Need hooned moodustavad samuti hoo-

nestusega nelinurkeelt suletud sisehoove. Hoonete nurkadel 

paiknevad poolümarad nurgatornid, mis flankeeruvad. Nende ki

viehituste kindluslikku ilmet suurendavad ka rinnatiselaadse 

karniisiga ringmüürid. Ehitused pärinevad XIX saj. II veeran

dist. Vasakul paikneb tall, paxemal laut. Eeshoovi lõpetab 

väravavahimaja, millest kahel pool olid raudaias laiad peavä

ravad. Vahimajaka on nelinurkne kivihoone, millel esi- ja ta

gafassaadis eenduvad seinapinnad, rõhutatud kontraforssidega, 

kaetud kolmnurkviiludega. Viilu all oli teravkaareline friis. 

Räästakarniisid aga on laiad, profileeritud. Katuse äär omas 

peahoone torniga analoogse rinnatise. Aknad on majakeses kit

sad, kõrge kaarega, mille sillus eendub. Samalaadne on laia 

ja kõrge ukse kaarava, mille kohal nii esi- kui tagaküljel 

paiknesid suured Benckendorffide vapiplaadid. Väravamajaka pä

rineb peahoonega samast ehitusajast. 

Nn. 11 Preestrimaja" ja kodukirik paikneb esiväljaku äärel ning 

ta on platool asuva hooneteansambli vanem ehitis, valminud en

ne suurt lossi XIX saj. I poole keskel, olles ajutiselt pea-

hoone. Ehitus on kahekordne kivihoone, mille esifassaadi kesk-

osa ehitatud kõrgemana, kaetud katusest räästakarniisist kõr-
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gemal asetseva kolmnurkviiluga. Tema all on teisel korrusel 

kolmikaken, mis kaetud ülal kaaefrontoonidega. Keskmine aken 

on ukseks, mis avaneb rõdule. Rõdu asub alakorruse keskel 

asuva kinnise palkoni katusel. Väljaehitus on ka hoone pargi

fassaadil, siin tugevalt eenduva keskrisaliidina. Siin on ri

saliit kaetud viiluga, mis koosneb liidetud viiest teravkaare 

lisest liigendatud pindadega pseudogooti kõrgetest ja kitsas

test frontoonidest, millest keskmine kõrgem, omas liigendatud 

pindu ka külgedel. Teised alanevad astmelisel t. Kogu hoonet 

katab lame kelpkatus, millel kitsas profileeritud karniis ja 

lai vöö selle all. lUcnad on nelinurksed, alakorrusel väikse

mad, teisel korrusel kõrgemad, siin kaetud eenduva sillusega. 

Kogu ehitus on kaasajal tunduvalt ümber ehitatud, kuid algne 

ehitus kandis veel klassitsistlikke tunnuseid. 

Vesiveski on erakordselt massiivne krohvitud paekiviehitus, 

mida toetavad kontraforsid. Hoonet katab katusekivikattega ki 

sa karniisiga kelpkatus. Ehitust on kodanlikul perioodil ja 

kaasajal erinevateks ülesanneteks rekonstrueeritud, kuid alg

ne ehitus võib pärineda veel XVIII saj. algupoolest. 

Mõisaköök (?) on krohvi tud seinte ga paekivihoone, mida jõe 

poolt toetavad samuti kontraforsid. Hoonet katab kitsaste 

räästakarniisidega katusekivikattega viilkatus, mis algselt 

oli poolkelpkatus. Hoone alakorruse aknad on kitsad, terav

kaarelised. Viiludesse avanevad hilisemad lakatubade aknad 

on aga nelinurksed. lioone omab väikese viilutorni, mis on 

kuuetahuline, kaetud teravatipulise tornikiivriga, millel 

tuulelipp. Torn on 6-tahuline. Ta omab kaks vahevööd, millede 

vahel on kitsad laskepilude laadsed torniaknad. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. II poole lõpuveerandist. 
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!alveaed-kasvuhoone paikneb peahoone tagaküljel juba pargis, 

olles ühtlasi juba osaliselt pargiehitus. Hoone on väga pikk 

ning liigendatud kolme üfiekordse kiviehitusega osadeks. Nende 

.eenduvate 3 ehituse vahel paiknesid algselt väga kõrged, ühe

poolse kaldega klaaskatusega ja klaasseinaga triiphooned, ki

vist tagaseinaga. Kaasajal on need hooneosad ehitatud kinni

seks ühekordseks elu- ja majandusruumideks. Kolm eenduvat 

ehitisosa omavad esifassaadil kolm suurt teravkaarelist akent, 

millest keskmine oli ääristavaist kõrgem. Aknad on profileeri 

tud pseudogooti palestikuga. Väljaehitiste nurgad olid alg

selt kujundatud neljatahuliste nurgasammastega, mille pinnad 

olid liigendatud teravkaarelists petikutega ja kroonitud kolm 

nurkviiludega kõigil neljal küljel, kaetud sihvaka teravatipu 

lise tornikesega. Tänapäeval on need nurgasambad kujundatud 

eklektilisteks pilastriteks. Algne katus oli neil väljaehi

tistel lame kelpkatus. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

algusest. 

Kelder kasvuhoone juures on pooleldi maapealne muldkattega 

võlvitud suur ehitus, mille paekivist laotud kolmnurkse vii

luga otsafassaadis on kolmnurkse terava avaga uks. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Sepikoda on väike kiviehitus jõe kaldal. Kuna ta paiknes par

gi äärel kettsilla juures, kujundati ta ainulaadselt: talle 

anti pargipaviljoni ilme. Hoone meenutab keskaegset gooti 

lossikese varet. Põhiplaanilt nelinurkne ehitus, mille müürid 

laotud pae- ja maakividest, seejuures maakivid on krohvimata. 

Seintel on varemetelaadseid pikendusi. Hoone nurkades paikne

vad erineva kõrgusega väljaehitatud 4 kuusnurkset saledat fl 

keerivat nurgatorni. Need on krohvitud tahkudega. Tornide tah

kudes on üksikud kitsad laskepiludelaadsed teravkaarelised 
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avad. Kogu hoonet vöötab astmelisalt profileeritud eenduv kar 

niis, mis kulgeb ka tornide pindadel. Ainult siin on ta toe

tatud astmeliste tiheda paigutusega konsoolidest. Samalaad

sed, kuid voluudile lähedase kujundusega ja pikemad konsoolid 

kannavad tornide rinnatise karniise. Tornide ülaosas, karnii

side vahel on igas tahus kitsas teravkaareline laskeavapilu. 

Igal fassaadil on lame kolmnurkne viil, milles tihe rida kit

said teravkaarelisi aknaid, mis kõrgenevad viilu keskel. Ka 

hoone peauks ja aknad on teravkaarelised, suured avad, mis 

omavad stiilse süvarihvade ja ümarmõigastega ning talumivööga 

pseudogooti perspektiivportaalile omase palestiku. Avade vä

lisääred on eenduvad, uksel rustikaalselt laotud sillusekivi

dega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. On varemeis, 

kuid konserveeritud. 

Töölistemaja (?) on pikk krohvitud seintega kivihoone, mille 

keskosa omab teise korruse. Hoonet katab eterniitkattega viil 

katus, millel ühekordsea hooneosal osalt ka profileeritud 

räästakarniis, teisel korrusel on karniis lihtsam. On ka kor

ruste vahet markeeriv vahevöö. Hoone seinte krohvipind ala

korruse ulatuses on dekoreeritud kivikillustikuga. Teise, hi

lisema korruse seinapinnad on samalaadse viimistlusega, kuid 

siin on osalt ka krohviga katmata maakive. Aknad on kaetud 

eenduva ja lameda kaarega tellissillustega, hambuva müürimi

sega on ääristatud ka akende avade küljed. Hoone keskosas 

(pealisehituse laiuselt) on seinapind liigendatud suurte kaar 

petikutega (4 tk.), mille kaarekandu kannavad neljatahulised 

poolsambad talumivööga. Kaarpetikutes paiknevad hoone neli

nurksed aknad või uksed. Aknad on 6-ruudulised. Algne hoone 

võib pärineda veel XIX saj. I poole keskelt, kuid ta on sajan 

di lõpuveerandil rekonstrueeritud. 
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Veetorn (on hävinud) oli 5-korruseline 8-tahuline kivitorn, 

millel oli lame katus vaateplatvormiga. Aknad olid kitsad 

laskeavade-laadsed pilud, osa korruseid oli markeeritud vahe

vöödega, tahkude nurgad aga kujundatud nurgaliseenidega. 

Pesuköögid ja saunad paiknesid veskikanali ja jõe vahel, nad 

lammutati 196o.a. lõpul. Kujundusalt sarnanesid kõigis (kroh

vikate, aknad, karniisid jms.) töölistemaj aga ning olid põ

hiosas samaealised. Seinu toetasid võimsad kontraforsid. 

Nn. "Ponomarj ovi maja" oli kahekordne puithoone jõe vastas-
~ 

kaldal. Ehitatud eklektilise kujundusega vana-vene stiilis 

rikkalikult dekoreeritud ehispitside ja karniisidega, viilu

laudade ja aknapealdistega. Lammutati 197o.a. alguses. Päri

nes XIX saj. II poole keskelt. 

Park on väga suur, hõlmates kuni 25 ha kujundatud ala. Park 

baseerub Keila jõele ning looduslikule luitemännikule. Pargi 

dominandi moodustab Keila-Joa juga, kõrgusega kuni 6 m. Pla

neeringult on park vabakujuline ning kõrgetasemelise teostu

sega, millest suur osa säilunud tänapäevani. Enamik arvukaist 

pargiehi tistest on aga hävinud. Park jaguneb kahte ossa: lui

tealad ja mets kuni joani ning jõeoruni ning jõeorg oma välja

kutega. Väikese regulaarse osa moodustab peahoone esiväljak 

kõrvalhoonete reeglipärase grupi ja lossi vahel, mis laben

datud ringteega. Viimast äär1stavad põõsad, jättes hooned väl

jakule avatuks. Väljaku keskel asus Venuse marmorfiguur 

(skulptor A.Canova). Peahoone taga paikneb risaliitehituste 

vahel avar terrass, mis lõpeb jõe järsu astangu. äärel väikese, 

kitsa väljakuga. Ka siin puudusid puud, hoone oli jäetud va

abaks piki j õe telge Meremõisa suunas ning vaba oli ka vaade 

joale. Peahoone kohal oli jõe kallas veepiiril kindlustatud 
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ning vooderdatud. Siin paiknes kitsas tee vahetult veepiiril. 

Peahoone juurest piki jõe paremat kallast lasku va pargiosa 

puude hulgas on tsaar Nikolai I külaskäiku tähistavad, osalt 

ka tema poolt istutatud puud. Need olid algselt piiratud me

tallaedadega ning tähistatud plaatidega, kokku 14. 

Pargi tuumiku moodustavad väljakute süsteemid kahel pooJ 

jõge. Neist parema kalda väljakud on suuremad, vastaskaldal 

väiksemad. Väljakute kujundus on arvestatud valguse ja varju 

vahelduvusele. Nii jõe paremal kaldal järgneb avatud suurele 

väljakule metsa alla Paigutatud tiikide süsteem väikeste var

jatud väludega. Tiigid omasid kunstliku toite, milleks Mere

mõisa varemete kohal asus jõel väike kuni 1 m kõrgune pais, 

kust suundus tiikideni maa-alune toitekanal. Oluline oli pargi 

looduslik vahelduv, kohati järsk reljeef, mis võimaldas raja

da teedesüsteemi erinevatel kõrgustel, kas aasal, vee piiril 

või kaldaterassil ja lui teplatool. Palju oli järske tõuse-lan

gusi. Kõrgematele neemikutele kujundati vaatakohad kas lossi

le, väljakutele või jõele. Need kohad markeeriti tavakohaselt 

kas paviljoni või pingiga. Pargi äärealad läksid üle sujuvalt 

looduslikuks männikuks, kus kujundatud alid vaid teerajad. 

J?argimetsa lääneküljel järsu luite harjal paikneb ka mõisnike 

Benckendorffide ja Volkonskite kabel ja perekonnakalmistu. 

Jõgi ülalpool juba moodustas saari, mis ühendati sillaga. Ve

siveski toite parandamiseks paikneb ka siin madal tamm, mille 

küljel kulgeb kanal veskisse. 

Pargi keskosas väljakute piirkonnas, tiikide kallastel 

ning jõe terrassidel ja peahoone läheduses on looduslikku 

~uistut täiendatud või asendatud istutatud puistuga. Puud on 

valitud kontrastselt, kusjuures just puude liikide vaheldusega 

on loodudki teatavad eriastmed ka väljakute vahel heledaroatest 
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tumedamateni. Kodumaiste tamme, pärna, vahtra kõrval on kasu

tatud eksoote, kuigi need omaette eesmärgiks ei ole kujunenud, 

v.a. üksikute väljakute vaadete markeerimiseks. Sellisteks on 

hobukastan, seedrimänd, elupuud, mägivaher, palsamnulg, hari

lik ja punaselehine pöök, euroopa ja vene lehised, berliini 

pappel. Väga rikkalikult on kasutatud dekoratiivpõõsaid kas 

väljakute külgede sulgemiseks, jõekallaste katteks või välja

kute liigestamiseks. Kokku loetletakse pargis kuni 80 liiki. 

Kasvuhoones asuv talveaed sis&Jdas samuti palju eksooti

lisi puid ja põõsaid. Hoone läheduses paiknes algselt ka ki

viktaimla, vämkesel väljakul kasvuhoonete ees asus marmorfi

guure. 

Pargiehi tistest tuleb märkida järgmisi: 

Kettsillad joast kõrgemal, ehitatud l836.a. ning olid 

kaheosalised ületades saart. Osa rippsillast taastatud. 

Kunstlikud varemed Meremõisa kohal. Need müürid kuuluvad 

varasemale Meremõisa peahoonele, mis jäi lõpuni ehitamata ja 

kujundati suurejoonelisteks varemeteks vahetult kaldajärsakul. 

Hoone oli kahekordne paekiviehitus kõrge soklikorrusega, mil

lest viimane on tänapäeve~i hästi säilinud. Varemed pärinevad 

XIX saj. I poole keskelt. Varemete juures paikneb üks tähtsa

maid vaatepunkte, kus asus pikk nn. 11 Rossi pink" (pühendatud 

lauljatar Rossile, Henriette Sontag'ile). 

Varemete all lõhandiku äärel paiknes kõrgel soklil figuur 

nn. "Jumalaema". Säilunud vaid nelj atab.uline sokkel. Mälestus

sammas oli pühendatud A.v.Benckendorffi vanematele. 

"Venna mälestuskivi" tiikide läheduses oli maakivirahu, 

millele kinnitatud pronksmõõk, -kilp ja -kiiver. Mälestusmärk 

tähistas Vene-Targi sõjas langenud A.v.Benckendorffi venna 

mälestust. Tänapäevani ei ole säilunud. 
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~iljon rannaluitel oli koorimata kasepuust ja rookatu

sega lihtne lehtla, millega sajandivahetusel asendati samal 

kohal paiknenud tammetüvedest samas laadis paviljon. Ei ole 

säilunud. 

Malmpaviljon jõe paremal kaldal oli massiivsel 8-tahuli

sel sambal asetsev lai varikatus, mille räästast dekoreeris 

rikkalikult kujundatud ehispits pseudogooti laadis. Varikatu

se all asetses Nikolai I büst ning paviljon tähistas tema kü

laskäiku Keila-Joale 1833.a. Paviljon pärinea hilisemast pe

rioodist, tänapäevani ei ole säilunud. 

NM. Kiigesild ühendas jõekaldaid joast allpool. Oli kit

sas kerge kaarega sild, mida ääristas lihtne ballustraad. 

Silla otstel paiknesid neljatahulistel soklitel vaasid. Sild 

ei ole säilunud, asendatud kaasajal kaarsillaga. 

Volkonski kivi aasal jõe vasakul kaldal. Kivil raidtekst, 

mis tähistab vürst Peter Grigori p. Volkonski lemmikteed par-

gis 1878-1879.a. 

Tohtrikivi parkmetsas lossist idas kannab raidteksti pü

hendusega Volkonskite perekonna arstile dr.Schantz 1 ile (1877-

1910). 

Kabel ja perekonnama~sepaik asub kõrgel luiteplatool 

ning on kitsas, kõrge pseudoklassitsistlik ehitus paekivist, 

krohvitud seintega. Krohvikatteta on väga hea viimistlusega 

tahu tud r aidd etailid. N ee d on hoone nurkadel paiknev ad nur ga

pilastrid, eenduv ja profileeritud räästa ja viilukarniis 

ning kitsas vahevöö räästakarniisi all hoone külgfassaadidel. 

Raidkiviga on ääristatud ka kõrge ukseportaal, mille ääriste 

pinnad liigendatud ja ülanurkades laiendatud. ttlal kaetud kit

sa eenduva profileeritud simsiga. Viiluväljas paikneb krohv~-
äärisega ümaraken, kabeli külgseintea aga on lihtsad nelinurk-

sed aknad. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. Kabelimäele 
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tõuseb kõrge paekivitrepp. 

Kabeli juurde on maetud Joa lossi ehitaja krahv A.v. 

Benckendorff ning järgmised mõisaomanikud vürstid Volkonskid. 

Kõik kalmud on kujundatud ühtselt: raskete graniitplaatidega 

ja pronksiga dekoreeri tud ristide ga. 

Pargi seisund valdavas osas hea, halvem on pargi seisund 

peahoone ümbruses. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1967. ja l976.a . 



• Joa mõis. Peahoone esikülg . 

J oa mõis. 

Vaade peahoonele joalt . 

• 
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21. JÕELÄHTME pastoraat (Jegelecht). Kirikumõis. 

Jõelähtme ~n, Jõelähtme 8-kl. kool (Jõelähtme kihelkond) 

Peahm~ on ühekordne keskmise suurusega krohvitud paekivi

hoone, mis kaasajal rekonstrueerimisega muudetud põhjalikult. 

Algne hoone omas lameda viilkatuse, millel üleulatuvad rääs

tad, sarikajalad ja sarikaid kandvad kensool tal ad o tsviilu

des on kujundatud. Algsed aknad olid kitsad ja kõrged, 6-ruu

dulised, neist mõni säilinud. Omas algselt ka lakatube. Ehi

tust võib lugeda XIX saj. IV veerandi hooneks. 

Kõrvalhooneist on märkimisväärne maantee veerul paiknenud ehi 

tus, millest säilunud suurem mantelahi. Hoone võis olla võrd

lemisi madalate ruumidega ning suhteliselt kõrge katusega 

puitehi tus. 

Park on väike, lihtsas vabas planeeringus lehtpuu-puistuga, 

kus domineerib vaher. Park liitub kirikuaia pargiga. Tegeli

kult on puude istutamine siin erakordne, sest paas lasub 

0,2-0,3 m sügavusel. Park heas seisundis. 

Külastatud ja Pildiatatud l969.a. 
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Jõelähtme pastoraat . 

Ümberehitatud peahoone . 
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22. JÖELÄH'fME mõis (Jegelecht). Rüütlimõis. 

Jõelähtme ~n, Kostivere sovhoos (Jõelähtme kihelkond). 

Peahoone on väiksem, kuid massiivsete proportsioonidega pae

kivist krohvitud seintega ühekordne ehitus, millel algseid 

lakatube hoone otstel, tänapäeval aga ka hoone keskel. Ehi

tust katab seintest kõrgem poolkelpkatus, mis kaasajal kaetud 

tud laastu-ja eterniitkattega. Algne räästakarniis säilunud 

poolviiludes. See on eenduv ning profileeritud. Mitte suured 

aknad paiknevad ebakorrapäraselt, tänapäeval raamistik muude

tud. Ehitust võib lugeda XIX saj. I veerandi hooneks, et on 

kasutusel korteritena ning hilise remondi tõttu heas seisundis 

Kõrvalhooneid vähe, enamuses needki varemeis või ümber ehitat 

Lau t ja tall moodustavad 111 11 -tähe kujulise hoonerühma. On pae

kivist ehitused, mille seintes jälgi vanematest kaaravadest 

või konstruktiivsetest kaarsillustest. Hooned tugevalt ümber 

ehitatud, algsed ehitused võivad olla XIX saj. I poolest • 

.Ait-küün(?) moodustavad samuti "1"-tä.he kujulise liidetud 

hoonerühma. Ehitatud paekivist, neist ait (?) krohvitud. Küü

nil laastukattega viilkatus, aidal aga eterniitkattega üleula

tuvate räästastega kelpkatus. Hooned võivad pärineda XIX saj. 

II poolest. 

Valitsejama~ (?) on väike ühekordne krohvitud paekivihoone, 

millel seintest kõrgem kelpkatus, kaasajal laastukattega, kuid 

säilunud on katuses ka unkaavad, mis lubab eeldada algset roo

katet. Katus omab kitsaid räästaid lihtsa laia laudkarniisiga. 

Aknaavad on keskmise suurusega, kuid pea ruudukujulised. Ehi

tust võib lugeda XVIII saj. II poole hooneks. On osaliselt 

sisse langenud. 

Park puudub (pinnas õhukese kasvukihiga). On vaid üksikud vah 
rad ja saared ning palju sireleid. 

Külastatud ja pildietatud 1969.a. 
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23. JÖGISUU mõis (Jöggis). Rüütlimõis. 
I .., 

Saue ~n, Saku Näidissovhoos (K~e kihelkond). 

Peahoone on hävinud, o_salisel t säilu.nud ainult kõrge paekivi

sekkel ja kogu hoone alust hõlmanud võlvitud kelder, mis kaetud 

põhiosas tonnvõlvidega. Hoone võis olla keskmise suurusega pae

kivist ehi tu s. 

!õrvalhooneid ei ole samuti säilinud selles võrdlemisi suures 

mõisas palju. Paiknevad kas tee ääres või jõe kaldal osalt lii

detud hoonereana. Tähtsamad on: 

Valitsejamaja (?) on väiksem ühekordne krohvitud paekiviehitus, 

mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Ka otsviilud on paeki

vist. Katus omab kitsa, üleulatuva räästa, mille all kitsas 

lihtne laudkarniis. Esifassaadil räästa all kitsas vöö, milleni 

ulatuvad hoone nurkadel silutud krohvikattega ja valgendatud 

kitsad nurgaliseenid. Samalaadselt on viimistletud ukse- ja ak

naäärised. Aknad (algsed) on ruudukujulised, väikesed ning 12 

ruuduga, paiknevad madalal. Hoone kõrge, kitsas uks on hilisem, 

omab klassitsistliku raamistikuga valgmiku laternakohaga. Ukse 

kohal on jälgi profileeritud simsist. Hoonet on võimalik luge

da veel XVIII saj. keskpaiga ehituseks, on halvas seisundis. 

Tööliste el~ (?l paikneb ühes plokis suure paekivilaudaga 

ning teiste majandushoonetega, mis kaasajal tugevalt ümber ehi

tatud. Eluhoone omab eelkirjeldatud ehitusega samalaadse ja 

-ealise tuumiku, mida samuti XIX saj. keskel rekons trueeri tud 

(dateeritud raidkiviga - 1858). Ka siin on S-kivikattega viil

katus, vöö esifassaadi räästa all jms. Aknad on kitsad, kõrged, 

6-ruudulised. Ka siin on uksel klassitsistliku raamistikuga ja 

laternakohaga valgmik. Hoones on mantelkorsten. 

Kelder on 2/3 maapealne, paekivist ja krohvitud seintega, kae-
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tud kõrge laastukattega poolkelpkatusega, millel kitsad üle

ulatuvad räästad. Omab lakapealse, mille luuk-uks poolviilus 

tugevate prusspiitadega. Keldri sissepääs eenduva trepikojaga, 

millel kõrge kaarega uks. Hoone võib pärineda XIX saj. II vee

ra:ndist. 

2 küüni tee ääres on suured krohvitu.d seintega paekiviehiti

sed, mis kaetud seintest kõrgemate kelpkatustega, katteks 

laast. Omavad väga kitsaid üleulatuvaid räästaid. Hooned või

vad pärineda XIX saj. I poolest või sajandi keskelt. 

Ait on krohvitud seintega paekiviehitus, mille põhikorpus on 

ilmselt vanem, XIX saj. alguse või XVIII saj. lõpu ehitus. 

Tal on säilu.nud ka üks iseloomulik väike aken otsaseinas: la

meda kaare ga pilik 6-ruuduline aken. Ilmselt XIX saj. lõpul 

on hoone katus ja viilud ümber ehitatud. Ta omandas viiikatu

se (katteks kaasajal tõrvapapg, mille viilu.d laotud maakivi

dest, kusjuures kivide põsed jäetud krohvimata. Lakapealaele 

viib kitsas, kõrge uks otsaviilus, uksel seejuures lameda 

sillusega kaar. 

Vesiveski on suurem maakivihoone Keila jõel, tema põhiosa moo

dustab lõhutud maakividest krohvimata ehituse. Veski on kaas

ajal oluliselt rekonstrueeritud, algne ehitustuumik võis päri

neda viimasest saj andivahetusest. 

Park on keskmise suurusega, küljega toetub jõele, kuhu oli ka 

avatud vaade peahoonest. Planeeringult on park vabakujuline, 

peahoone seejuures omab väljaku esiküljel. Pargi äärealadel on 

siiski alleede riismeid .mingist regulaa.rsest planeeringust. 

Puude reaga on eraldatud ka mõisa aed maanteest. Puudeliiki

dest on esindatud põhiliselt pärn, saar ja vaher, esineb ka 

kuuski. Pargi seisund on halb, ta on suures ulatuses võsastu

nud, funktsioonita. 

Külastatud ja pildietatud 1968.a. 



Jõgisoo mõis. 

Peahoone vare. 

Jõgisoo mõis. 

Valitsejamaj a? 

Jõgisoo mõis. 

1o3 

Vali tsej amaja? uks 



24. JÄGALA mõis (Jaggowal). Rüütlimõis. 

Raasiku k/n, riigi maafondi maa (Jõelähtme kihelkond) 

Ei ole külastatav. 



25. JÄLGIMÄE mõis (Jelgimäggi). Rüütlimõis. 

Saue ~n, Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond). 

Peaho~ on ühekordne keskmise suurusega puithoone, mis kae

tud laastukattega poolkelpkatusega, millel säilunud lai pro

iileeritud karniis peolviilu kelbakolmnurga all, kitsamad 

peolviilu külgedel. Viilud on kaetud vertikaalse vooderdusega, 

seinad aga horisontaalse laudistusega, mis laiadest laudadest. 

Hoone nurgad olid algselt kaetud püstlaudadega. Peolviilu all 

lauast vahekarniis (veelaud). Algseid aknaid ei ole säilunud. 

Külgseinte pinnal akende vahel ebakorrapäraselt paigutatud 

püstprussid, mis ilmselt hilisemad seinu tugevdavad põõnad. 

Hoone on omanud esifassaadil vasemal poolel suure puitveranda 

viilkatuse all ning samalaadse väiksema hoone otsafassaadil, 

mis aga ei ole säilunud. Hoones on alles üks mantelkorsten, 

mille massiivne piip katusel. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I veerandist, ta on kasutu

sel korteritena ning halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümber 

ehitatud. Omapäraks on, et mitmed eriotstarbega majandushooned 

on liidetud üheks pikaks hooneks (tall-laut-elamu). Tähtsamad: 

Tall-laut-töölistema~ - pikk paekivihoone, mille müüris kasu

tatud maakivi, seinad krohvitud osalt pritskrohviga, osalt 

silutud krohviga. Hoonet katab seintest kõrgem laastukattega 

poolkelpkatus, mille kitsaste räästaste all lihtsa profileerin 

guga kitsas räästakarniis. Talli osa on vanem, ilmselt veel 

XVIII saj. Ta omab keskteljel väga laia ja kõrge kaarega ukse

ava ning võrdlemisi suuri lamedaid aknaid, mis samuti kaetud 

kaarsillusega, kuid lamedaga, aknad on kahepoolsed 12-ruuduli

sed. Hoonega liidetud elamuosa võib pärineda XIX saj. keskelt. 
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Tema aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. 

Küün on kõrge krohvi tud paekivihoone, .mis kaetud hilisema 

lameda viilkatusega, katteks laast. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

~ on väike, il.m.etu kujundusega, kus jälgitav teatav regu

laarsus: esiväljak ruudukujuline, ääristatud peahoone vastas

küljel pika tallihoonega. Majandushooneid eraldab väljakust 

puuderida. Maanteele suunduval teel allee. Peahoone taga väl

jak puudub, on vabades gruppides puid. Valdavad lehtpuud 

(vaher, saar), esineb aga ka kuuski. Park halvas seisundis ja 

tugevalt kahjustatud, risustatud, teedevõrk hävinud. 

Külastatud ja Pild istatud 1968. a. 



Jälgimäe mõis. 
Peahoone esikülg. 
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25A. JÜRI pastor aat ( Jür gens). Kirikumõis . 

Sommerlingi k/n, Sommerlingi nim. sovhoos (Jüri kihel
kond) 

Feahoo~ on keskmise suurusega puithoone, ühekordne, kuid väl 

jaehitatud lakakorrusega, mille aknad väljuvad otsviiludes ja 

katusel väikeste väljaehitustena. Hoonet katab viilkatus laia 

de üleulatuvate räästastega, millel sarikajalad kujundatud, 

äärmised sarikapaarid viiludes avatud ning pennipealne kolm

nurk täidetud laudkattega. Viilkatustega on kaetud ka katuse-

akende väljaehitused, ka siin on räästad üleulatuvad. Katuse

katteks on kaasajal eterniit. Hoone on vooderdatud horisonta 

laudistusega, püstlauad on hoone nurkadel. Viilud on vooder

datud püstlaudadega, laudade otsad viilu all kujundatud pitsi 

na. Põhikorruse aknad on suured, kõrged ja 6-ruudulised, laka 

korruse aknad väiksemad, samuti 6-ruudulised. ~knad on ääris

tatud profileeritud piirdelaudadega. Hoone peasissekäik paik

neb otsafassaadi keskel, omab esiku lameda viilkatusega, mil

lel samuti üleulatuvad rääst ad ning kujundatud sarikajalad ja 

neid kandvad konsoolid. Tänapäeval on esik lahtine, rohmakate 

silikaattellistest tulpadega. Toad on anfilaadses süsteemis. 

Hoone on ehitatud tõenäoliselt XIX saj. lõpus, kasutusel 

administratiivruumidena ja korteritena, on heas seisundis. 

Kõrvalho,2!!eist on märkimisväärne üks aida- ja laudahoone, mis 

on krohvitud paekiviehitus viilkatuse all, millel katteks eter 

niit. Hoone on kaasajal rekonstrueeri tud. 

Park puudub, peahoone asub maantee äärel, tema ees on reas 

pärnad, samuti varjavad hoonet teelt sirelid. Ka hoone hoovi

küljel mõned puud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildistatud 1968.a. 
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Jüri pastoraat. 

Peahoone esikülg . 



26. KALLAVERE mõis (Makalafer). Kõrvalmõis, kuulus Maardu mõi
sa juurde. 

Jõelähtme ~n, Maardu Keemiakombinaat (Jõelähtme kihelkon 

Mõisast ei ole säilunud ühtki ehitust, kuna tema kohal 

on fosforiidikarjäär. Elanike teadete kohaselt oli peahoone 

kiviehitus, ühekordne ning keskosas pealisehitusega. 



Kallavere mõis. 

Umbkaudne asukoht. 



27. VANA-KARJAKüLA mõis (Alt-Hohenhof). Rüütlimõis. 

hlooga k/n, Karjaküla sovhoos (Keila kihelkond). 

412 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, millel 

lakakorrus täielikult teise korrusena välja ehitatud, hoone 

keskteljel pealeehitusena, mille katus ristub põhikorpuse 

katuseharjaga samas tasandis. Pealiaehituse külgedel on aga 

valja ehitatud mansardkorrus. Hoonet katab murd-poolkelpkatus, 

millel katteks kaasajal eterniit. Katuseräästad, samuti kar

niis mansardil katuse murrujoonel ning viilukarniisid on een

duvad laudkarniisid, lihtsa profiiliga, seejuures on karnii

sid krepitud pealiaehituse kolmnurkviilu all mõlemis fassaa

dis, samuti otsviiludes peolviilu all ja manaardkatuse murru

joonel. Hoone otsafassaadidel on krohvitud peale kivist ala

korruse seinte ka puidust poolviil. Esi- ja tagafassaadides 

on krohvi'tud alumine kivikorrus ja tagafassaadi pealisehi tuse 

kolmnurkviil. Esifassaadi pealiaehitus on vooderdatud kala

sabamustriie lähedaselt voodrilaudadega, kusjuures akende 

aluslaudade joonel kulgeb kitsas laudkarniis, teine selline 

kulgeb viilu all krepitud eeneuvate räästakarniiside joonel. 

Aknad paiknevad korrapäraselt, on kitsad ja kõrged, 6-ruudu

lised, manaardkorrusel samades dimensioonides, kuid 4-ruudu

lised. Teise korruse aknad on piiratud piirdelaudadega, esi

fassaadi pealiaehituse akende kohal on ka kitsas sims. Man

aardkorruse akende väljaehitused on kaetud kolmnurkfrontooni

dega, millel katusekarniisiga analoogsed viilukarniisid. 

Hoone tagaküljel paikneb suur puitveranda, mis klaasitud 

kõreete akendega. Verandat katab kelpkatus, millele peale 

ehitatud teisele korrusele veel väike klaasitud veranda peale 
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ehituse kesktelje kohal. Ka see veranda omab lameda kelpkatu

se. Veranda alakorruselt laskub parki kitsas kuid kõrge kivi

trepp, mille kohal väike varikatus. Selle viilkatuse ääred 

lihtsa puidust ehispitsiga. Veranda alakorruse aknad keeruka, 

tiheda ruudustikuga. Veranda pealeehitus võib olla hilisema 

päritoluga, ka ta aknad on lihtsamad. Lahtine eeskoda on ka 

hoone otsal, tema kelpkatust kannavad lihtsad puittulbad. 

Hoonele on kinnitatud esiküljele mälestustahvel Ed.Vilde

le kirjaniku reljeefiga, kes elas siin 1882-83, 1886-87 ja 

1892-93.a. Hoone pärineb ilmselt XIX saj. lõpuveerandist, kuid 

mõningaid ümberehitusi on ilmselt teostatud ka käesoleva sa

jandi alguses. Hoone kasutusel korteritena ja on heas seisund' 

Kõrva~neid praktiliselt ei ole algsel kujul säilinud, üksi

kud ümberehitatud hooned paiknevad hajali. Olulisemad on: 

Ait (?) - pikem paekivihoone, mille seinad õhukese krohvikihi 

all. Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks 

eterniit. Uksed on lihtsad, horisontaalvoodriga. Hoone võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

Ait samal joonel eelmisega on krohvitud paekiviehitus, eelmi

sest kõrgem. Hoonet katab samuti viilkatus, katteks kaasajal 

eterniit. Katus omab kitsa astmelise räästakarniisi, mis ots

viilude all ?~epitud. Viilud löödud püstlaudadega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, kuid üldiselt avara planeeringuga, 

läheb märkamatult üle looduslikuks männi- ja tammemetsaka. Põ

hiosa pargist asub peahoone ees, kus ka ringväljak, kuid see 

pargiosa on kaasajal ehitustegevusega oluliselt moonutatud. 

Feahoone taga puud tihedaroa istutusviisiga, reljeef laskub 

ning hoone ülakorruselt avanesid kauged vaated Keila jõe lammi 
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le. Kasutatud põhiliselt lehtpuid (saar, vaher, kask), rikka

likult ka dekoratiivpõõsaid, eriti peahoone ümbruses. Pargi 

säilunud osa seisund halb, park pooleldi ~unktsioonita. 

Külastatud viimati 1974.a., pildistatud 197o.a. 



Vana-Karjaküla mõis. 

Peahoone esikülg. 

V an a-Kar j aküla mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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28. UUE-KARJAh.1iLA mõis (Neu-Hohenhof). Rüütlimõis. 

Klooga k/n, Vasalemma sovhoos (Keila kihelkond). 

teahoone on hävinud jäljetult, tema kohal kahekorruseline si

likaatelamu. 

Kõrvalhooneist alles ainult laut, seegi ümber ehitatud kujul. 

Hoone on pikk ja võrdlemisi massiivne kivihoone, krohvitud 

seintega, kaetud eterniit- ja laastukattega viilkatusega. Avad 

on lamedate kaartega, ääristatud lamedate krohviääristega, mis 

valgendatud. Hoone ühel otsal kõrge mullast ramp, mis võimal

dab lakka pääsuviilu joonel. Otsviilud püstlaudadest. Ehitus 

võib pärineda viimasest saj andivahetusest. 

Park puudub, on üksikud lehtpuud ning väga rikkalikult sireleid 

rühmades ja ridadena mõisaaia piires. 

Külastatud ja pildistatud 197o. a. 
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Uue- Karjaküla mõis. 
Eoone peahoone kohal . 
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29. KASERAHU /Saue augu/ m]J..§. (Birkenruh). Poolmõis . 

.Anij a k/n, Kehra sovhoos (Harju-J aani kihelkond). 

Pe aho~ on ühekordne väiksem telliskivi hoone kõrge soklikor

rusega ja lakatubadega hoone otstel. Seinad on krohvitud, 

kusjuures krohvi all on ka otsviilud, mis ehitatud vahvärk

seintena. Hoonet katab laiade üleulatuvate räästastega viil

katus, katteks katusekivi. Räästaid toetavad otsviiludes sa

rikad. Hoone soklikorrus on eraldatud profileeritud soklikar

niisiga. Akendel on lamedad krohviäärised, avad ei ole suu

red, 6-ruudulised, alalad paiknevad seejuures võrdlemisi korra 

päratul t. Hoone hooviküljel paikneb klaasitud puitveranda, 

mis toetub tellistest laotud tulpadele ja kaetud lameda, ühe

poolse kaldega katuse ga. Aknad on tiheda ruudukuj ulise raa

mistusega. Verandalt laskub kitsas kõrge kivitrepp kiviääris

tega. Hoonet võib lugeda XIX saj. lõpuaastate ehituseks, on 

kasutamisel korteritena ning rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid algseid ei ole säilunud. 

Park väike ning ebamäärase kujundusega. Puud on asetatud ritt 

või grupiti peahoone ja maantee kitsale vaheribale, mõned 

puud (kuused, saared) on peahoone hoov~küljel õue ümber. Maan 

tee ääres on sireleid. 

Külastatud ja pildi statud 196 9. a. 
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Kaserahu mõis. 

Peahoone tagakülg . 



30. KAUNISAARE mõis (Kaunisaar). Poolmõis. 

Anija ~n, Kehra sovhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

PeahQone on hävinud. Hoone oli ühekordne, pealiaehitusega kes 

osas ning kahekordse tiibehitusega hoone ~asakul otsal. Hoone 

kattis viilkatus ning tema aknad omasid eklektilises laadis 

kolmnurkviile. Ehitus võis pärineda XIX saj. II poole keskelt 

või lõpust. 

Kõrva~hooneid on mõisas arvukalt, paiknevad kompaktses, kuid 

võrdlemisi reeglipäratus rühmas Jägala jõe kaldal. Hoonete 

keskel domineerib suur vesiveski. Tähtsamad ehitused on: 

Vesiveski on suur, liigendatud kahekordne hoone, mis suures 

osas pärineb kodanlikust ja nõukogude perioodi algusaastaist. 

Vanem osa on segaehitus - alakorrus maakividest, krohvitud 

seintega, ülakorrus puhta nurgaga rõhtpalkhoone. Ehitust ka

tab laastukattega viilkatus, millel sarikate viimane paar ja 

penn viilus avatud. Sarikatejalad on kujundatud laiade üleula 

tuvate räästaste all. Aknad on suured, seejuures erineva suu

rusega paljuruudulised, nii on II korruse akendel 15 ruutu. 

Hoone vanem osa võib pärineda XX saj. algusest. 

Valitsejamaja (?) on ühekorruseline, osaliselt väljaehitatud 

lakakorrusega hoone. Ehitus on kodanlikul perioodil ümber ehi 

tatud. Seinad on osalt krohvitud, osalt katteta. Nad on lõhu

tud maakividest, avade juures kasutatud tellist. Aknad on suu 

red, kolmepoolsed, akende ülaosa raamistus tiheda ruudustiku

ga. Poolviilud on puidust, krohvitud. Siia avanevad lakakor

ruse aknad ning rombikujulised 4-r uudulised lakaaknad. Katus 

on kaetud plekiga, on laiade üleulatuvate räästastega pool

kelpkatus, millesse lõikub esiküljel pealeehitus. Viimast ka

tab ühe poolse kaldega katus, mis lõpeb katuseharjal. Algne 
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hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Laut moodustub ühest pikast põhihoonest ning temaga liituvate 

väiksematest abihoonetest ja vanematest lautadest. Põhihoone 

on kodanlikul perioodil ulatuslikult rekonstrueeritud (võib 

isegi kogu ulatuses pärineda sellest perioodist). Teised lauda 

rühma ehitused on lõhutud maakividest ja avade juures ka tel

listest, krohvimata hooned, mis kaetud eterniitkattega viii

katustega (katusekate ning rekonstrueerimised juba kaasaegsed) 

Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. lõpust ja XX saj. al

gusest. 

Ait-elamu (?) on kahekordne väiksem hoone, mille alakorrus lao 

tud lõhutud maakiviplokkidest, avad kujundatud tellistega, 

sillused lamedate kaartega. Teine korrus on aga puidust, kroh

vitud. Hoonet katab lame viilkatus, kaasajal katteks eterniit. 

Viilud on laudadest, mis meenutavad kalasabamustrit, krohvi

katteta. Viimased sarikapaarid ja pennid viiludes avatud, sa

rikajalad üleulatuvate räästaste all on kujundatud. Elukorruse 

aknad on suured, kahepoolsed ja 6-ruudulised. Ehitus võib pä

rineda XX saj. algusest. 

Sepikoda(?) on krohvimata kivihoone, müürid lõhutud maakivi

dest ja tellistest (nurgad,osalt avade küljed). Hoonet katab 

viilkatus, millel horisontaalvoodriga puitviilud ja katusekivi 

kattega katus. Hoone võib pärineda viimasest sajandivahetusest 

Pumbamaja (?) on väike, tellistest puhta vuugiga laotud ehitus 

millel lame, üleulatuvate räästastega laastukattega viilkatus. 

Viimast toetavad profileeritud otstega konsooltalad viiludes. 

Ka viimased sarikapaarid on viiludes avatud, sarikajalad kujun · 

datud. Uks vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Ehitus 

võib pärineda XX saj. algusest. 
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Park on väike, moodustades peahoone ees väikese avatud välja

ku, kuhu maanteelt toob allee. Väheselt kaski ja saari välja

ku ümbruses. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a • 



, .. 
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Kaunissaare mõis. 

P eclloone esikülg . 
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31. KAUTJALA mõis (Kautel). Linnamõis. 

Sommerlingi ~n, Vaida ~ovhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on ühekordne kivihoone, kaetud kelpkatusega, millel 

katteks kaasajal vormikivi. Katus omab eenduvaid profileeri

tud räästakarniise, mille all kulgeb kitsas vahevöö. Hoone 

aknad asetsevad reeglipäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures 

üksikuid puuduvaid asendavad petikaknad. Äärmiste akende vahe 

on teistest pisut laiem. Seejuures on aknad suured, kõrged, 

6-ruudulised. Avad on raamitud esi- ja otsafassaadides lame

date krohviääristega. Esifassaadi äärmiste akende kohal on 

väikesed kolmnurkfrontoonid, samalaadne on ka esifassaadi 

keskteljel paikneva peaukse koht&. Ukse tahveldds on kolmeosa

line, kusjuures alumist välja eraldab teistest profileeritud 

vahekarniis. Samuti on profileeringuga karniis valgmiku all. 

Väljade tahvlid on kujundatud rombidega, alumised tahvlid aga 

omavad rihveldatud pindu. Valgmik omab stiilse klassiteistli

kus laadis ruudustiku, kus trapetsikujuline laternakoht. Ukse 

ees podest ning laskuv kitsas kivitrepp, ääristatud astmeli

sel t laskuva paekiviäärise ga. Hoone tagafassaadis akende reas 

esineb ka ebakorrapärasust, puuduvad krohviäärised. 

Hoone on seega klassitsistlikus stiilis ehitus, tõenäoli

selt siiski XIX saj. II poole lõpust. Ta on kasutusel korteri

tena ning rahuld avas seisund is. 

Kõrvalhooneid on väikeses mõisas arvukalt, sauvad suhteliselt 

hajali, ansamblit moodustamata. Tähtsamad on: 

Laut - suur maakivist ehitus, mille kivide vahed laialt krohvi 

tud. Kaetud kõrge viilkatusega, millel laudviilud ja kaasaegne 

eterniitkate. Aknad ja uksed on kõik lamedate kaartega, aknad 

seejuures on suured, 12-ruudulised, reeglipärases reas. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Ait-kuivati on krohvimata lõhutud maakiviplokkidest laotud 

massiivne ehitus, millel akende avade külgedel kasutatud ka . 
tellist. Avad lameäa kaarega. Katus on puitviiludega viilka-

tus, katteks kaasajal eterniit. Hoone võib pärineda XX saj. 

algusest. 

Kelder koos mingi majandushoonega on pooleldi maapealsed pae

ja maakivist ehitused, mis kaetud kõrgete viilkatustega, oma

vad laudviile ja kaasaegseid eterniitkatuseid. Kelder võib 

pärineda ~eel XIX saj. lõpust, teine hoone aga sajandivahetu

sel t. 

Rehi on suur lõhutud maakivist hoone, krohvikatteta. Hoone 

omab kaasajal eternii tkattega viilkatuse. Võib pärineda viima

sest saj andivahetuse st. 

Töölistemaj.@: on ühekordne puithoone, mis kaetud viilkatusega, 

katteks eterniit. Omab laiu üleulatuvaid räästaid, millel sa

rikajalad kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid otsvii

ludes avatud. Viilud vooderdatud püstlaudadega, millised seina 

joonel lõpetatud puitpitsina. Aknad ja uksed ääristatud pro

fiiliga piirdelaudadega. Seinte püstvooder on hilisem. Hoone 

võib pärineda sajandivahetuselt. 

Park on väike, kuid kaheosaline. Peahoone ees on väike regu

laarne haljasala, mida läbib peahoone peauksele suunatud kesk

tee. Selle lõpetab väga põline pärn. Hoone taga on aga erilise 

kujunduseta lihtne lehtpuupuistu, kus domineerivad vaher, saar 

kontrasti loovad üksikud kased ja kuused. Peahoone läheduses 

laotud dekoratiivse lõimise ja kujuga maakividest väike kivi-

kangur, mis kroonitud seenekujulise kiviga. Park on noorem, 

viimasest sajandivahetusest. On rahuldavas seisundis. 

Külastatud ja pildistatud 1974.a. 
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Kau tj ala mõis. 

Peahoone esikülg. 

Kau tj ala mõis. 

Peahoone tagakül g. 
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32. KEHRA mõis (Kedder). Rüütlimõis. 

Kehra alevinõukogu. Kehra haigla (Harju-J aani kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kellerdatud puithoone, millel osa

liselt väljaehitatud lakakorrus ning väike kahekordne juurde

ehitus hoone otsal. Ehitust katab seintest kuni 2 korda kõrge 

poolkelpkatus, mille algne S-kivikate asendatud kaasajal eter 

niidiga. Katus omab kaasajal lihtsaid kitsaid laudkarniise, 

millega asendati algsed rikkalikult profileeritud puitkarnii

sid räästastel ja poolviilud el. Hoone seinad ja viilud veoder 

datLld laiade horisen taalsete laudad ega, nur gad kujundatud 

kvaaderlõikega kattelaudadega. Esifassaadi keskteljel on kolme 

akna laiune pealeehitus, mis kaetud kolmnurkviiluga. Viimase 

katus ulatub põhihoone katuse kuni 2/3 kõrguseni. Pealeehituse 

kolmnurkviii varustatud viilukarniisidega, viiluväli kujunda

tud suure segmentaknaga. Pealeehituse nurgad ääristatud püst

laudadega. Juurdeehitus hoone vasakul otsafassaadil on küll 

kahekordne, kLlid ilme tu kits as hilisem li id e V iilkatuse all, 

mille hari samuti ulatub vaid põhihoone katuse 2/3 kõrguseni. 

Lakakorruse aknad avanevad kas poolviiludes või katuseakende

na. Viimased on kaetud ühepoolse kaldega katustega. Laiem väl

jaehitus paikneb tagafassaadi keskosas, kus liidetud ru{endere 

ette on kaasajal ehitatud pealeehitus, varem paiknes siin aga 

lahtine avar rõdu ning tema all suur klaasitud puitveranda. 

tlks puitveranda on säilunud hoone parempoolsel otsafassaadil. 

·ra on lameda katusega viietahuline ehitus, küljed klaasitud 

suurte akendega. Hoone aknad paiknevad mõnevõrra rühmitatult: 

keskteljel esifassaadis kolm, tagafassaadi nurkadel kaks jne. 

Põhikorruse aknad on seejuures kitsad ja kõrged, ääristatud 

lihtsa profiiliga piirdelaudadega ning omavad ülal kergelt pro 

iileeritud simsi. Raamistik 6-ruuduline. Pealeehituse ja pool 



, . 
- 2 - 128 

viilude aknad omavad sama kuju, kuid on mõnevõrra madalamad. 

Katuseaknad omavad kaasajal moonutatud kuju. Verandal on tihe, 

erineva suuru.sega ru.udustikuga aknaraamid, millel ülaosas väike

sed, all - suured ruu.dud. Omapärasteks akendeks on tagafassaadi 

katuseharja piiril asetsevad paar väike st lakka valgustav at 

4-ruudulist akent, millel katteks harjaga ühtiv ühepoolse kaldeg 

katus. Juurdeehituse aknad on väikesed, põhihoonest erineva suu

rusega ja kujuga. Esifassaadi paremal tiival asuvat lihtsat pea

ust ääristavad ühe poolega 3-ruudulised aknad. Samalaadselt on 

kujundatud uks juurdeehitusesse esifassaadil. Siin on uksel ek

lektilise ilmega sepised (laiad uksehinged). Omapärased on hoone 

korstnad, millest kaks põhikorstent paiknevad sümmeetriliselt 

katuse äärtel. nende piibud on massiivsed, ehiskarniiside ja 

-vöödega, pealt kaetud kivivõlviga, milles neljal küljel kõrged 

kaaravad. 

Hoonet võib lugeda seega algselt varaklassitsistlikuks ehi

tuseks veel XIX saj. algQsest, mida korduvalt täiendatud, veran

da ja juurdeehitus ilmselt alles XX saj. alguses. Hoone kasutu

sel haiglana ja on heas seisundis. 

Kõrvalh22neid on säilunud vähe, needki on hajutatud Kehra alevi

ku majade vahele ning ulatuslikult rekonstrueeritud. Olulisem~: 

Valitsejamaja on väiksem ühekordne puithoone lakatubadega hoone 

otstel. Oma proportsioonidelt matkib peahoonet (kõrge katus, 

suur kelb akolmnurk jms.). Hoone omab keskaegse eternii tkatte ga 

poolkelpkatuse, mille algseid kitsaid räästakarniise pole säilu

nud. Seinad on vooderd atud horisontaalselt, algsed süstemikind

lal t paiknevad aknad olid 6-ruudulised (veel 1966. a. säilunud). 

Hoonet võib lugeda peahoonega ühestiilseks ja -aegseks. 
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Ait-kuivati on suur lõhutud maakivihoone, mille kivide vahed 

laialt krohvitud ning osalt dekoreeritud kivikillustikuga. 

Algselt on ehitust katnud poolkelpkatus, mis aga ilmselt vii

masel saj andivahetusel ehitatud viilkatuseks, viilukolmnur ga 

ülaosa seejuures püstlaudadest. Katus omab üleulatuvaid rääs

taid, mis viilus kaetud laia tormilauaga. Katuse katteks on 

laast. Akna- ja ukseavad on lameda kaarsillusega, ääristatud 

tellistega . .Aknaraamistik omab 8 ruutu. Algne hoone võib päri

neda XIX saj. IV veerandist. 

Park on suur ning baseerub Jägala jõe~e, mille laugjalt lange

vad kaldaastangul asub peahoone. Vahetult peahoone ette jääb 

avar ringväljak ringtee ga, mis liigendatud vaid üksikpuudega 

ja põõsarühlnadega •. Avar, laugja reljeef'iga väljak asub ka pea

hoone taga kuni jõeni. Iv'lõlemad väljakud on raamitud vabakuju

lisalt paigutatud puude- ja põõsarühmadega, mis peahoone otsa

fassaadidel ulatuvad hooneni. Liikidest domineerivad tammed, 

kuused, saared. Lisatud on eksoote: lehiseid, üksikuid seedri

mände, elupuid, torkivaid kuuski, rikkalikult ehispõõsaid. 

'Pargi t eise poole moodustab üle jõe asuv looduslik kuusik, mis 

oli kujundatud parkmetsaks. Samalaadne loodusliku päritoluga 

kuusik laiub ka piki jõekallast lõunasse pargi äärel. Parkmets 

on kaasaegse indiViduaalehitustega ja muude rajatistega suures 

osas lõhutud. Peahoonet ümbritseva pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a. 
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33. KEILA Pastoraat (Kegel), Kirikumõis. 

Keila ~n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud kõrge 

kelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Algne kate võis olla 

S-kivi, säilunud on katuses murdsarikas. Omab eenduva ning 

jõulisel t profileeri tud räästakarniisi. Hoone esifassaadis 

keskteljel 3 akna laiuselt tugevalt eenduv keskrisaliit, mis 

krooni tud madala ja laia kolm.nurkviiluga. Viilualune ja rääs

takarniis kordavad vormilt hoone räästakarniise. Hoone seinad 

on krohvitud pritskrohvile lähedase töötlusega, seejuures hoo

ne tagafassaadil on hoone nurkades ning akende vahel lamedad, 

silutud pinnaga liseenid (6 tk.). Samalaadsete nurgaliseenide 

jälgi võib leida esifassaadis hoone nurkadel. Aknad ja uksed 

olid ääristatud samuti laiade lamedate krohviääristega, mis 

hästi säilunud tagafassaadis. Akende paigutuses esifassaadis 

võib jäl c_ida teatavat rühmitamist: keskrisaliid.is 3, järgneb 

2 lähebtikku asetatud ja 1 eraldatud aken seinapinna äärel. 

Tagafassaadis paiknevad aknad reeglipäraste vahedega. Peakor

ruseks on II korrus, selle aknad on suured ja kõrged, 6-ruudu

lised (1 tagafassaadi aken aga säilitanud tiheda ruudustikuga 

~20 ruutu neljal väljal) süsteemi. Alakorruse aknad on väikse

mad, pea ruudukujulised, olid algselt kahe poolega ja 16 ruudu

ga aknad, mis kaasajal enamuses ümber ehitatud. Mõned aknad 

säil~amud baroksed nurgaplekid raamidel. Keskrisaliidi viilu

väljas on lame ovaalaken, mis algselt oli poolitatud ja omas 

tiheda, 10-ruudulise raami. Kahepoolega peauks asub täpselt 

hoone keskteljel, ta ei oma tr~ppi. Kõrvaluksed avanevad ka 

otsafassaadidesse. Hoone katuseäärtel paiknevad sün~eetrilisel 

kaks algset massiivset korstnapiipu. 

Hoone on seega stiilne hilisbarokne või varaklassitsistli 
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üleminekuperioodi ehitus, tõenäoliselt XVIII saj. viimasest 

veerandist. Ta on kasutusel elamuna ning rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, needki ümber ehitatud. 

Ait - lihtne paekivihoone, kaetud õhukese krohvikihiga. Aknad 

pr~ctiliselt puuduvad. Hoonet katab eterniitkattega viilkatus, 

millel üleulatuvad kitsad räästad. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

Laut-elamu (oli alles veel 1966.a., hiljem lammutatud) -oli 

paekivist krahv i tud pr i tskrohviga. Ehi tu st kattis kõrge pool

kelpkatus, millel harja otstes olid unkaavad. Katteks oli 

laast. Tuulekastilaadsed laudkarniisid paiknesid külgfassaadi

des, otsafassaadides katuseäär ühtis seinapinnaga. Väiksed 

6-ruudulised aknad olid pea ruudukujulised. Omas mantelkorstna. 

fiaone võis pärineda peahoonega samast ajast. 

Park on väike, seegi praktiliselt hävinud. Omas teatava regu

laarsuse. Keilast suundus pastoraadile saareallee, mille ääres 

paiknes kahe vahtraga raami tud värav. Hoone ette jäi algselt 

väike avatud ringväljak. Hoone esifassaade raamib veel tihe 

sireliterida. Tõenäoliselt oli ka hoonet ümbritsevas aias regu

laarseidleede-ja hekkidesüsteeme, mis pole säilunud. Peahoone 

vastas üle maantee asus väikesel künkal kõree malmist valatud 

M.Lutheri täisfiguur, mille pjedestaal oli kujundatud pseudo

gooti ornamentikaga. 1'iguur kõrvaidati 1940. a., oli aga siia 

paigaldatud 1862.a. 

Külastatud viimati l975.a., pildietatud 1966. ja 1975.a. 
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34. KEILA mõis (Kegel). Riiütlimöis. 

Keila linn (Keila kihelkond). 

Peahoone on suur ning ühe tiibehi tusega 111 11 -tähe kujulisaks 

kujunenud kiviehitus, mis kaasajal väga ulatuslikult rekonst

rueeritud. Algne ehitus oli samuti erinevatel perioodidel püs

titatud hoone, mis algselt oli ilmselt ühekordne hoone. female 

ehitati erinevatel aegadel eriosadela peale teine korras, üks 

esifassaadi tiibasid jäi ka ühekordselt. Algsel hoonel olid 

erinevate kõrgustega viilkatused, tänapäeval, mil kogu hoone 

(kaks tiiba) on ühekõrgused kahekorruselised, on hoonel katuse

kivikattaga viilkatus. Hästi on säilinud hoone tagaküljel tiib

ehituse korrustevahelises seinas lai jõuliselt profileeritud 

räästakarniis, mis otsafassaadis on krepitud. Osa algseid ak

naid on hoone tagaküljel säilunud, need on kitsad ja 6-ruwiuli

sed. Verandadest on säilunud kinnine viietahuline esik esifas

saadi keskteljel, millel lame, rõduna kasutatud katus. Omal 

jälgi laiast profileeri tud karniisis t. Ühe rõdu kandesambad 

(graniit) säilunud pargis. 

Algne ehitus võis pärineda veel XIX saj. I poole lõpust, 

mis rekonstrueeriti sama sajandi lõpupoolel ning taas XX saj. 

alr,uses. Hoone kasutusel korteritena ning on halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid omab mõis arvukalt, need asuvad kahel pool Keila 

jõge ja on enamuses varemeis. l~eist olulisemad on: 

I.~oonakatemaja (?)on paekivist krohvitud seintega massiivne 

hoone, milles säilunud osaliselt veel mantelkorsten. Hoonet 

katab seintest kõrgem laastukattega poolkelpkatus, millel väga 

kitsad räästad kitsa astmelise räästakarniisiga. Hoone reegli

päraselt paigutatud aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. 
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Ehitusega liutub madalam ja kitsam juurdeehitus Qhel otsafas

saadil. Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse või saj andivahetuse 

ehituseks, on sisse langemas. 

Laudad moodustavad sum·e iuudukujulise suletud hoonepleki si

sehooviga. Ehitused on krohvitud seintega paekivist hooned, 

millest mõned eenduvad kergelt seinafrondis. Ehitused kogu 

ulatuses varemeis. 

Tall· (?) on samuti varemeis, säilunud on vaid Qks hoone ots. 

See on paekivist, õhukese krohvikattega ehitus, mis rekonstrue 

ri tud tänapäeval laudaks. Hoone seinas on jälgitav katke vara

semast esifassaadi keskosa hõlmanud ulatuslikust ulualusest, 

mille ees oli kaaristu. Selle kaared olid kõrged, kannad toe

tasid talumivööga tulpadele. Hoone võis algselt pärineda XIX 

saj. I poolest. 

Viinaköök on suur ehituskompleks, kuhu kuuluvad veel mitmesugu 

s ed väiksemad aidad, kuiv at id ja keldrid. Ehi ta tud eri aegadel, 

valdavalt XIX saj. II poolel ja käesoleva alguses. Neist hoone 

test viinaköök on piklik ehitus:, mille üks paekivitiit krohvi

tud, teine lõhutud maakividest, nurkadel ja avade külgedel aga 

tal .. utud paekiviga ääristatud ehitus krohvimata. See ~hekordne 

ehitus kaetud kõrge laastukattega viilkaLusega. Hoonesse lõi

kub keskosas risti väga kõrge korpus, mille külgseinad laotud 

lõhutud maakivist, esifassaad aga paekivist. Seinad krohvimata. 

Hoonet katab samuti üleulatuvate räästastega viilkatus, see 

aga risti põhihoone pikiteljega. Esifassaadis omab see hilisem 

korpus alakorrusel väga kõrgeid aknaid, millel kõrge kaarega 

ava. Kaarsillus seejuures omab hammaslõikelaadse sisselõikega 

äärise. Samalaadne väiksem aken on ka II korrusel. Seega on 

ehituse põhikorpus ehita~ud esiti veel XIX saj. lõpuveerandil, 
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keskkorpus aga juba käesoleva sajandi alguses. 

Ait-kuivati-elamu-kelder on pikem krohvitud paekivihoone eklek

tilises laadis kujundusega. Ehitust katab üleulatuvats räästas

tega viilkatus, kaasajal katteks eterniit. Hoone nurgad on lao

tud rusteeri tud pind ad ega laiade liseenidega. Otsviilu all kul

geb kitsas vahekarniis. Hoone omab karniisiga markeeritud sok

li. Aknad põhikorrusel on segmentakendena nelja ruudulised. 

Osa aknaid ja uksed asetatud aga ka kõrge kaare ga petikutesse. 

Otsviilus on lakatubade aknad ning nende kohal suur ümaraken 

lar~a. Esifassaadi katusesse lõikuvad erinevatel tasanditel ja 

erinevate suurustega katuseuksed ja aknad väikeste viilkatuste 

all. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Töölistemaja on lõhutud maakivist väike ilmekas ehitus, millel 

kivide vahed laialt krohvitud, krahv aga dekoreeritud kivikil

dudega. Hoonet katab laiade üleulatuvats räästastega viilkatus, 

katteks katusekivi. Viimased sarikapaarid viiludes koos penni

dega avatud. Viiluväljad kaetud püstvoodriga, mille otsad viilu 

all müüripinnal saetud ehi$pitsiks. Alakorruse aknad on suured, 

kaetud laiade ja lameda kaarega sillustega, mille pinnad krohvi

tud. Sillustes kõrge lukukivi. Aknad on seejuures 6-ruudulised. 

Osa aknaid on petikutena. Hoone omab ka osaliselt väljaehitatud 

lakakorruse, kuhu viib otsafassaadil lahtine puittrepp, millel 

otsviilus lahtine rõduplatvorm. Osa lakatubade aknaid avaneb 

viiludes, osa a6a katusel. Viimasedon kaetud ühepoolse kaldega 

ka~usega. Nad võivad olla ka kaasaegsed ümberehitused. Hoone 

võib pärineda viimasest saj andivahetusest. 

Vär_gvaehitus (?) on lautade lähikonnas, tema algne funktsioon 

raskelt määra·tav. Ehitus on väike paekivihoone, krohvimat~ 

seintega, kaetud lameda viilkatusega. Ta omab kõr ge kaarega ja 
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zellistega sillatud ava esifassaadis. KUlgfassaadides on rääs

tast kuni 1 meeter allpool eenduv seinapind, mida kannab puh

talt tabutud raidkarniis süvarihvakujuliselt profileeritud 

vööga. Ehitus on eklektilise laadiga teostatud tõenäoliselt 

XIX saj. lõpu hoone. 

Park on väga suur ning oli algselt väga ilmeka vabakujulise 

lahenduse ga, kus põhidominandiks oli väljaarendatud tiikide, 

kanalite ja poolsaarte-saarte süsteem, mis aga Keila jõe süven

damisega hukkunud. Ka suur osa pargipuistust välja raiutud või 

hävinud. On säilunud üksikud puudegrupid või jäljed neist. 

Need moodustasid suure, avarate või väiksemate väljakutega süs

teemi, mis oli peahoonega nõrgalt seotud. hoone enda juures 

paiknes ees suur ringteega raamitud esiväljak ja üksikpuudega 

liigendatud aed hoone taga, mis liitus jõekaldaga. Pargi puis-

tus domineeris vaher, saar, must lepp, esines ka okaspuid 

(kuuski). Tänapäeval pargipuistu asendumas tiheda mustalepa 

ja saarenoorendikuga. Ala on metsistunud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1966. ja 197o.a. 
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35. KERNU mõis (Kirna). Rüütlimõis. 

Nissi k/n, Kernu Invaliididekodu (Hageri kihelkond). 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, piirkonna paremaid 

klassitsistliku stiili ehitiste näidiseid. Hoone omab kompakt

seid, tasakaalustatud suhetega proportsioone. Hoone (Jj)n kaetud 

plekk-kattega kelpkatusega ning omab madala soklikorruse. Katus 

omab tugevalt eenduva ning profileeringuga varustatud räästa

karniisi, mis kordab ka esifassaadi risaliitide ja partikuse 

vi iludel ning tagafassaadi por tikusel. Samuti kulgeb kõigil 

fassaadidel räästakarniisi all kitsas vahevöö. Hoone aknad on 

rühmi tatud. Esifassaadil on kõik aknad ühtlaste vahekauguste ga, 

väljaarvatud külgrisaliidina eraldatud seinapinnal, kus 2 akent 

eraldatud teistest laiema vahega. Sama esineb tagafassaadil, 

ka siin on äärmised aknapaarid teistest eraldatud; Aknad ise on 

kõrged kuid kitsad, kahepoolega ja 8-ruuduga, ühekõrgused mõle

mil korrusel. Akendel on profileeringuga krohviäärised ja pro

fileeringuga, eeneuvad aY~alauad. Keldriaknad asetsevad põhi

korruste akende all, on ruudukuj ulised ja 8-ruud uga. 

Hoone esifassaad on liigendatud keskosas portikusega, mil

le eenduva kolmnurk-frentooni peakarniis ulatub räästakarniisi

ga samasse tasandisse. Portikus toetub neljale sambale, mis 

tõusevad majaesiselt laialt terrassilt. Sambad omavad nelinurk

se plintose nine süvarihvaga atika baasi. Sammaste kapiteelid 

on lõpetatud abakusega ning akantuslehtedega voluutidega sälle 

all, ehhiin koosneb munavööst. Kapiteeli võib lugeda komposiit

kapiteeliks, kuigi ta on lähedane joonia kapiteelile. Sambad on 

hästi proportsioneeritud, neid on neli ning nad on asetatud 

paariti, jättes portaali keskele laiema ava peaukseni. Sammas

portituse peakarniis on kujundatud vahevööga ja rõhutatud hori

santaaltalaga friisiväljaga selle peal. Ehisvöö on lahendatud 
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akantusspiraalidega. Ka kolmnurkviil partikuse kohal omab akan

tusdekoori viilukarniisi voluudikujulisel hammasfriisil. Porti

kuse taga on seinapinnal äärmiste sammaste kohal lamedad · lisee

nid. Partikuse laes on aga äärtel suured akantusmotiividega 

stukkrosetid. Hoone keskteljel asetseva suure kahepoolega ukse 

kohal on seinapinda liigendav lame nelinurkne petik. Kogu po~

tikuse laiuselt laskub terrassilt lai kivitrepp, mis raamitud 

astmelise äärisega. Partikuse viilkatus ulatub hoone katuse 

poole kõrguseni, .Mõnevõrra madalamad on aga hoone esifassaadi 

külgrisaliitide kolmnurkviilud. Ka risaliidid on seinapinnast 

väga tagasihoidlikult eendatud. Neid markeerivad paarisaknad 

ja viilud, mille karniisid kordavad hoone räästakarniise. Mõle

mil külgrisaliidil on teisel korrusel väike lahtine rõdu, mis 

ei ole algselt säilunud, teda kandvad konsoolid ja rinnatis on 

kaasajal moonutatud. 

Hoone tagafassaadis risaliidid on markeeritud seinapinnal 

tagasihoidltikult, on vaid äärtel eraldamisega rõhutatud akna

paarid. :E1assaadi keskteljel paikneb aga poolringikujuliselt ter· 

rassilt tõusev paviljonilaadne sammasportikus. Partikuse neli 

saledat ümarsammast omavad esifassaadi sammastega analoogse 

baasi, kuid kapiteelid puuduvad. On vaid tagasihoidlike vöödega 

kujundatud d oskaana orderi kapi tee li meenutav osa poolkaare

kujulise laia karniisi all. Selle karniis on hoone räästakar

niisist mõnevõrra lihtsustatum, tema vööd ja karniisi profilee

ring ei lange täpselt samale kõrgusele räästakarniisi vastavate 

elementidega. Partikuse taga on seina joonel astmikfrontoon, 

millel kitsas, profileeritud karniis. Frontooni keskel on neli

nurkne tiheda ruudustikuga lakaaken. Partikuse madalalt terras

silt laskuvad parki kolmes suunas mõneastmelised aaristega kivi 

trepid. Partikuse all akende kohal on korruste vahel seinapin-
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nas lame, kitsas,nelinurkne petik. 

Hoone vasakpoolses otsafassaadis on säilunud väike ühe

kordne väljaehitis, mille aknad kordavad põhikorpuse kõrgeid 

aknaid. Väljaehitusel on lume kelpkatus, millel eenduv ja pro

fileeritud karniis. Hoone parempoolsele otsafassaadile on aga 

kaasajal liidetud kahekordne magamiskorpus, mis rikub klassit

sistliku ehituse terviklikkust oluliselt. Hoone ka~usel paikne

vad neli sümmeetriliselt a s etatud karnii$idega heledat korstna

piipu. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, on heas sei

sundis, kasutusel invaliididekodu.aa peakorpusena. 

Hävinud on kahel pool peahoonet asetsenud temaga ühisele 

pikiteljele ansambliliselt paigutatud paviljonilaadsed kahe

kordsed kivihoone&, mis omasid suuri segmentaknaid ja peahoone

ga ühiseid dekoorimotiive. 

Kõrvalhooneid on mõisas suurel arvul, kuid enamuses kas ümber 

ehitatud või varemeis, tingituna tiigi konfiguratsioonist aset

sevad nad ebareeglipäraselt, põhiliselt sissesõidutee ääres. 

Olulisemad on: 

Viinavabri~!~ on mitmeosaline kivihoone, mille põhiosa on 

kahekordne krohvitud paekiviehitus. Seinte krohvikatteks on 

pritskrohvilaadne kate. Hoonet katab poolkelpkatus, millel kat

teks laast. Osa katust on 1968.aastaks sisse langenud. Hoone 

esifassaadi keskosas on seinapind liigendatud poolsammastega, 

millest äärmis ed paigutatud paari ti, nende vahele jääb akende 

vuhesid markeerivad kaks poolsammast, seega kokku on 6 pool

sammast. Sammastel baasid puuduvad, kuid kapiteelid on doskaana 

orderi sammaste lahendusega. Sammaste vahel paiknevad kõrge 

kaare ga aknad läbivad kahte korruste.Hoone tiibade alakorruse 
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aknad on madalal paiknevad ruudukujulised avad, väikeste 8-ruu

duga, II korruse aknad aga kõrgel, 6-ruuduga. 

Hoonele on liidetud otsale lõhutud maakividest krohvimata 

seintega uuem hoone, mille külgseinu toetavad kontraforsid. 

Hoonet katab laastukattega viilkatus, millel üheulatuvad rääs

tad ja otsafassaadi s katmata sarikapaar ja pe.nn. Sarikate kan

nad on kujund a tud. 

Põhihoonet~ võib lugeda mlassitsistliku käsitusega XIX 

saj. keskelt pärinevaks ehituseks, liidetud tiibehitust aga 

viimase sajandivahetuse hooneks. 

Sepikoda(?) on väike paekivist, krohvitud seintega ehitus, 

mida katab katusekivikattega viilkatus. Hoonel on profileeri

tud laiad räästa- ja viilukarniisid ning kitsad nurgaliseenid. 

Seinapindu liigendavad kõrged teravkaarelised petikud, mis 

ääristatud lamedate krohviääristega. Nii paikneb maanteele suu

natud otsafassaadis kaks taolist petikut. Hoonet võib lugeda 

eklektilise lähenemisviisiga XIX saj. keskpaiga ehituseks. 

Kuivati on eraldiseisev paekivist, krohvitud seintega kõrge 

ühekordne hoone, mida katab viilka tu s, katteks kaasajal eter

niit. Kitsad katuseräästad on üleulatuvad. Kütteruum o~hita

tud juurdeehitisena hoone otsale, omab samuti V iilkatuse, mille 

nurk ühtib põhikorpuse katuse ga. Hoone võib pärineda .. crx saj. 

keskelt. 

Vesiveski moodustab pika ühekordse paekivihoone, mille seinad 

krohvitud. Hoone on keskosas kergelt murtud, korratea veski

ta.m.mi kaarjat joont. Hoonet katab laastukattega katus, millel 

lihtsa profileeringuga karniis. Aknad on väikesed ja kitsad, 

6-ruudulised. Ehitus võib pärineda ""CI:t: saj. I poole keskelt. 
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Tall (?) on säilunud osaliselt. Säilumast võib järeldada, et 

hoone oli algselt suur ja massiivne paekiviehitus, krohvitud 

seintega. Omas esiküljel ulualuse, milles asusid kõrge kaur

avaga uksed. Võis olla peahoonega samaealine ehitus. 

Laudad on enamuses hävinud, nad moodustasid suurema ehitiste

rühma, kus domineerisid kaks paralleelselt asetatud laudahoonet 

Rebi on suurem paekivihoone, mille seinad krohvitud. Algne ka

tus oli ilmselt kelpkatus, mis kaasajal ümber ehitatud viilkatu 

seks. Säilunud on profileeri "tud laiem räästakarniis. Esifassaa

di s omas kõrge kaarega nelja avaga kaaristu, mis kinni müüritud 

Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt. 

Küün sissesõidutee alguses oli algselt maakivisokliga ning 

laiade paekivi tulpadega ehitus, mille vahed täidetud pui tsein

tega. Hoonet katab väga kõrge kelpkatus. Kaasajal on tulpade 

vahe d ehi ta tud paekiviseint eks, katus kaetud eterniid iga, rääs

takarniis puudub. Küün on rekonstrueeritud rahvamajaks. Algne 

hoone võis pärineda XIX saj. III veerandist. 

Park on mitmeosaline suur 9,5 ha, baseerudes suurele paisjärve

le ( 5,4 ha), mille kaldal asub vees peegelduv peahoone. Tema 

ees on vaid kitsas dekoratiivpõõsastega ja äärtel puudega lii

gendatud maariba. Hoone tal1a jääb keskteega poolitatud ja ring

teega haaratud nelinurkne regulaarse lahendusega väljak, mis 

ääristatud aga vabalt paigutatud puudegruppidega: põhiliselt 

tamm, vaher ja saar, kuid on ka üksikuid nulgusid ja lehiseid, 

neist viimastest 2 esifassaadil sümmeetriliselt kahel pool pea

treppi. Pargi teise osa moodustab järve taga ja külgedel paik

nev looduslikust materjalist suurem pargimets, kuhu suundub 

peahoone eest ka alleega &ärista~ud tee. Pargi seisund on pea

hoone ümbruses hea, kaugemal parkmetsana aga halvem. 

Külastatud viim&ti l97o.a., pildistatud l968.a. 



Kernu m~is. 

Peahoone tagakül g . 

Kernu mõis. 
'P eahoone tagakülg. 



3E. ~mõis (Kyda, ka Kida). Rüütlimõis. 

Kuusalu k/n, Kuusalu kolhoos ja tehas 11 Estron 11 (Kuusalu 
kihe lkond ) . 

Peahoone on suurem ühekordne mansardkorruse ga ki vihaone, mis 

kellerdatud. Hoonet on kaasajal oluliselt rekonstrueeri tud, 

mille tulemusel ta on kaotanud algsest kujundusest palju, seal

hulgas muudetud (lihtsustatud) on akende kuju, raamistik, lik

videeritud on ka haritorn hoone keskel. Algne hoone oli aga 

teostatud juugendstiilis (või selleks vanema hoone baasil re

konstrueeritud). Hoone on kaetud katusekivikattega murd-pool

kelpkatusega, millel kitsad profileeritud karniisid katuse 

pinna murrujoonel ning seinal. hoone esifassaadi keskel on 

väga lai, kergelt eenduv keskrisaliit, mis ehitatud kahekord

seks. See väljaehitus on lõpetatud ülal laial segmentviilu mee

nutava plastilise kentuuriga viiluga, milles ovaalne viiluaken. 

Selle raamistik on juugendlik, kaarekujuline, poolitatud kes

kelt, 18-ruuduline. Esifassaadi äärmised aknad on teistest 

eraldatud suurema vahega.ning nende kohal on räästakarniisi lõi 

kavad laiad lamedad kaared. Varem markeerisid neid aknaid sei-

napinnal äärisLavad vertikaalsed liseenilaadsed vööd. Samalaad-

sed vööd olid ka keskrisaliidi nurkadel ja akende vahelisel 

seinapinnal. ~ad olid algselt erineva suurusega: allosas kas 

kahe- või kolmepoolsed, ülaosas tiheda ruudustikuga raamidega 

ning kõik kaetud lamedate kaartega. Tänapäeval on nad lihtsad 

nelinurksed k~~e- ja kolmepoolega aknad, 6- ja 9-ruudulised. 

Algsele ilmele lähedase kujunduse on säilitanud vaid väikesed 

mansardtubade aknad esifassaa.dis kahelpool keskrisalii ti. Need 

on kolmepoolega ja lameda kaarega aknad, mis paiknevad katuse 

sees. Esifassaadi keskteljel asub kinnine esik, mille katus on 

keskrisaliidi teise korruse rõduks. Sellel on lihtne sepista-

tud rinnatisvõre. Algsena on säilunud ka lameda kaare ga kaetud 
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kõrge peauks, mille ülaosa moodustab segmentaknale lähedase 

valgmiku. Ukse tahveldis omab lihtsate profiilliistudega raami

tud 4 välja. Siseuksel on ovaalaknad ülemiste uksetahvlite ase

mel. Esikule järgneb avar, külgtreppidega vestibüül, mille kes

kel asub juugendstiilis kahhelkamin. Esiku ees asub lai terrass 

sellelt laskuvalaia trepiga. 

Hoone tagafassaadi liigendavad kaks tugevalt eenduvat kit

sast külgrisalii thoonet, mis kaetud samuti madalate murdpool

kelpkatustega. Nende katuseharjad küündivad vaid põhikorpuse 

mansardkatuse murrujooneni. Risaliithoonete poolviiludel on 

räästas ääristatud laia, juugendlikult plastilise joonega 

krohvivööga. Poolviiludes on väikesed 6-ruudulised aknad, Selle 

fassaadi alakorruse aknad paiknevad reeglipäraste vahedega, on 

kitsad ja 6-ruudulised. Mansardiaknad selles fassaadis on katu

sepinnast eendatud, kaetud ühegoolse kaldega katustega. Aknad 

ise on laiad, kolmepoolsed. 

Ka hoone otsafassaadidel on alakorrusel väikesed väljaehi

tised, mis samuti kaetud murdpoolke~p- või poolkelpkatustega. 

Hoone katuse keskel paiknes algselt võrdlemisi suur 6-tahu 

line madal torn, kaetud ümara katusega. Torni tahkudes olid 

lamedad ovaalaknad. Torn lammutatud ümberehituste käigus. 

Seega omandas hoone oma juugendliku välisilme ja sisekujun 

duse XX saj. I veerandil, põhikorpus võib olla vanem. Hoone ~6 

on kaasajal administratiivhoone, on heas seisundis. 

Majandushooneid on säilunud vähe, needki ulatuslikult ümber 

ehi ta tud, nagu meierei jt. Laudad-tallid asusid esiväljaku kül

jel, moodustades nelinurkse suletud hooneploki, sisehooviga. 

On tänapäeval vaid jälgitavad väheste varemetena. Kaugemal 

põllul on säilunud lihtsa koonilise kujuga paekivituuliku kivi

keha. 
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Park on kuni 5,o ha suur, paikneb tihedama puistuna peahoone 

küljel, jättes hoone ette avara muruväljaku, mis algselt oli 

ääristatud tiheda okaspuuraamistusega (kuusk). Pargi põhiosa 

on aga vabakujuline, erilise planeeringuta ala, kus palju 

looduslikku puistu t (must lepp, saar). Täiendatud on tamme ga, 

pärnaga ja vahtraga. Parki on hiljem rajatud Teedevalitsuse 

puukool, millest riismeid tänaseni pargis säilunud ( ginnala 

vaher, lehis jt.). Pargi tagaosa liigniiske. Üldseisund rahul

dav, hoone ümber ka hea. 

Pargis paikneb Kiiu restaureeritud vasallkindluse vare. 

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1962. ja 1964.a. 



Kiiu mõis. 
Peru1oone esikülg. 
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37. KIRDALU mõis (Kirdal). Hüütlimõis. 

Saku k/n, Saku Näidissovhoos (Hageri kihelkond). 

Peahoone on ühekordne väiksem puithoone, kodanlikul perioodil 

ulatuslikult rekonstrueeritud taluelamuks, moonutatud ka kaas

ajal. Omab kõrge, üleulatuvate räästastega viilkatuse, millel 

katteks kaasajal eterniit. Seinad on samuti kaasajal vooder

datud "t.õrvapapiga, alrnad muudetud kaasaegseiks. Algne hoone 

on raskelt d ateeri t av, võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Kõrvalhooneist säilunud vaid tugevalt rekonstrueeritud laut. 

See on suur maakivihoone, krohvimata seintega. Kõik muu on 

muudetud. 

Park mõisas puudub, on üksikud puud aia piires. 

Külastatud ja pildistatud 1974. a. 



KirdaJ..u mõis. 

Ümberehitatud peahoone. 

150 
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38. KIVILOO mõis (:E'egefeuer). Rüütlimõis. 

Pikavere k/n, "Tasuja" kolhoos (Harju-Jaani kibelkond) • . 

Peahoone on suurem keerukalt liigendatud karpusega ja tiiba

dega ühekordne telliskivihoone, millel osaliselt väljaehitatud 

lakakorrus. Econet katab laastukattega kelpkatus, mis keskosas 

omab kõrgema harja, äärtel ja tiibehitustel madalama. Räästa

karniisid on kõikidel ehitusosadel l~iad ja profileeritud, 

kuid karniisi toetab väga erineva eklektilise laadiga friis 

või hammaslõige. Nii on esifassaad is, külg- ja tagafassaad is 

ning tiibehi tustel karniisi all "T 11 tähe kujuline hammaslõiget 

meenutav ebisvöö. h .. õrgema katusega ning ka kõrgema seinaga 

ehitisosa ehisvöö on aga kujundatud ristikujuliste petikutega. 

Esi- ja otsafassaadi eenduvatel väljaehitustel on karniis tu-

geval t eendatud ning seda toetab astmeliste konsoolidega kaar-

friis. Hoone sekkel on laotud kuupid eks tahu tud ja krohvikatte 

ta puhta vuugiga laotud graniitplokkidest. 

Hoone esifassaadi kujundab tugevalt eendatud risaliitehi-

tus, millest paremale jääb lühem, kuid kõrgem korpus, vasemale 

pikem ja madalam tiib, millel fassaadi avanevate katuseakende

ga lakakorrus. Katuseaknad on kaetud ühepoolse kaldega katus

tega. Katuseaknad on tõenäoliselt kaasaegsed. Risaliitehitusel 

on esifassaadis väga rikkaliku kujundusega esikülg. Tal on 

viilkatus, mille viilukolmnurga ülatipp on ära lõigatud sinna 

paigutatud jõulise horisontaalse frontooniga. Frontoon omab 

eenduva ja profileeritud karniisi ülaservas, tema alaosa moo

dustab mi trueastmeline kaarfriis. :b'rontooni ää.red toetuvad ne-

linurksetele poolsammastele, mis lõikudes viilu on lõpetatud 

viiluvälja keskjoonel astmeliste konsoolidega. Frontooni alla 

poolsammaste vahele on paigutatud nelinurkse lameda kaaravaga 
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petik, tema all viiluvälja keskel aga paikneb aken, mis see

juures algselt oli kolmzikaken ja mis ääristatud kahe sõõrpeti

kuga. Viimased omavad astmelise pinna ning eenduva krohviääri

se. Ka viilukarniis on jõuline: profileeritud räästakarniisi 

alla on paigutatud mitmeastmeline kaarfriis, mis jätkub kari

saliitehituse külgedel. Ehitusenurgadon kujundatud kitsaste 

nurgapilastri te ga, mille kapi teeli-laadset astmelise profilee

ringuga eenduvat ülaosa räästakarniisi all dekoreerivad esi

fassaadis kaks sepisailkru.t. Risalii tehi tuse põhikorruse hõlmab 

peauks ning temaga liidetud kaks külgnevat akent. Need kolm 

ava on paigutatud taandatud seinapinda, mis ääristatud eenduva 

lameda krohviäärisega. Maini tud süvendatud pinna ülaäär on ku

jundatud kolme lameda kaarega, mis kordavad ukse ja akende la

medaid kaaravasid. Aknaid ja ust äär1stavad (eraldavad) pilast 

rid, mille kapiteelid paiknevad aknaavade 2/3 kõrgusel. Alnad 

on seejuures kõrged, kuid kitsad, kahepoolega. Risaliitehitu

se esifassaadi laiuselt on tema ette ehitatud lai graniitplok

kidest terrass, millelt laskub kitsam, mõneastmeline trepp. 

Esifassaadi madalama ja pikema korpuse aknad paiknevad 

reeglipäraste vahedega, nad on suured ja kolmepoolsed, suurte 

ruutudega (6-ruutu). Akende laiad krohviäärised toetuvad laia

le vahevööle, mis kulgeb aknalaudade joonel. Vahevöö alaserv 

omab kitsa profileeringu. ~rende ülaosas ~e on lai lameda 

kaarega kaarsillus ja ääris mõnevõrra eendatud, eendatud osa 

toetub astmelisele konsoolile. Analoogilise kujundusega on ka 

teiste fassaadide aknad, nad on ainult kitsamad, kahepoolega 

ja 4-ruuduga. 

Risaliitehituse ja kirjeldatud korpuse sisenurka on 9ai

gutatud väike nelinurkne väljaehitus (ühe akna laiune), mille 

räästakarniis on teistest räästakarniisidest madala~ ning te-
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ma ühepoolse kaldega katus lõikab need läbi. Ka esifassaadi 

kõrgema ehituskorpuse nurgale, seega fassaadi paremal ~urgal, 

paikneb sama kõrge väljaehitus. See on asetatud hoone nurgale 

45° all, nii et ta ulatub samavõrra ka teisele, otsafassaadile 

Väljaehitisel on esiküljel lai, ühise lameda kaarega seotud 

kaksikakna (seega 4 poolega). Seejuures võrreldes teiste akrul

dega, on tema ääris lihtsustatud - puudub konsoolidele toetuv 

eendatud osa. Akende all kulgeb profileeri~ud karniis. Ka väl

jaehituse külgedel avanevad kahepoolega aknad. VäljaehitQse 

nurgad on markeeritud, nagu kõik hoone nurgadki, kitsaste nur

galiseenidega, ainult mujal need toetuvad akendealusele vahe-

vööle, siin vundamendile. 

Hoone mainitud otsafassaad on pööratud Kiviloo lassivare 

metele ning kujundatud sama pidulikkusega nagu esifassaad. Ka 

siin eendub seinapinnast, kuigi tagasihoidlikumalt, risaliit

hoone, seekord samuti mitte fassaadi keskteljel,vaid selle 

paremal nurgal. Risaliit on 3 akna laiune, tema kujundus kor

dab esifassaadi risaliitehitust: frontoon, selle detailid, 

kaarfriis, sepisankrud, nurgapilastrid jms. Vaid frontooni all 

akna kohal on nelinurkse petiku asemel sõõrpetik. Seega ääris

tavad viiluakent siin 3 sõõrpetikut. Ka risaliitehituse katuse 

hari on eelmisega samal kõr6usel, ulatudes kõrgema ehituskor

puse katuse poolde kõrgusesse. 

Keeruka plaaniga on hoone tagafassaadi ja teise otsafas

saadi lahendus. Siin on põhikorpus liigendatud mitmee~g suure 

ma eenduva ehitustiivaga, mille ruumid paiknevad põhikorpuse 

ruumidega samal tasandil, kuid katused on teistest madalamad. 

Kujundusalt korduvad esifassaadi motiivistik (kelpkatus, kar

niis 11 'r 11 tähe kujulise hammaslõikelaad ss ehisvöö ga, akende 

äärise d ja vahevöö akende all j ms.). •ragafassaadi on pai guta-
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tud ka tiibehituse ja põhikorpuse sisenurgale palkonthla<)dne 

kitsas väljaehi~~s, mis omab esifassaadi väljaehitustega ana

loo gilise kujunduse - omab ehisvöö ta laia räästakarniisi, 

lihtsustatud ääristega aknaid, millede vahel siiski pilastrid 

nagu esifassaadi keskrisaliidi akendelgi. Väljaehituse üks 

nurk on ära lõigatud, mis annab talle polLi.gonaalse kuju. 

Seega on Kiviloo mõisa peahoone .keeruka, elava liigendu

sega ning rikkaliku eklektilises laadis kujundusega histori t

sistlikus stiilis ehitus, milles on tajutav teatav üleminek 

juugendile. Kirjanduse andmetel on hoone püstitatud 19o5.aas

tal põletatud hoone kohale 19o6. a. Hoone oli 1973. a. osalt 

mahajäetud, kasutusel vaid osaliselt sidekontorina ja raama

tukoguna, seejuures rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, paiknedes par~i äärtel, olles see

ga peahoonest eraldatud. Enamuses on ehitused kas varemeis võ 

moonutatud ümberehitustega. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on väike 'ühekordne krohvitud telliskiviehitus, 

mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Omab lakatube, milles 

üks aken väljub esifassaadis keskteljel katuseaknana, lameda 

ühepoolse kaldega katusega. Katuse räästa all on lihtne krahv 

vöö, mida toetavad peahoonele analoogilised hammaslõikelaad

sed 11 T11 tähe kujulisad konsoolid. Ka kaarakende ja -uste ääri 

sed on peahoonega sarnased, seejuures üks aken on asetatud 

hoone äralõigatud nurka. Hoone teised nurgad on kujutatud 

kitsaste nurgaliseenidega. Katusele väljuvad korstnad omavad 

kõrgeid piipe, mis ülalt kaetud viiikatustega ning omavad 

külgedel suitsuavad. Hoone on seega peahoonega üheealine, XX 

saj. alguse ehitus. 
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Laudad moodustavad suure hooneterühma, kus domineerivad kaks 

Paralleelselt asetatud suur~ maakivihoonet. Nende vahele jääb 

avar sisehoov. Osa laudarühma hooneid omas poolkelpkatuse, 

üks säilunud hoone aga tänapäevase viilkatuse laastukattel. 

Enamik ehitustest varemeis. Võivad pärineda erinevatest aasta

test XIX saj. II poolest. 

Töölistem&ja on väike piklik puithoone, kaetud laastukattega 

viilkatusega, millel üleulatuvad räästad. Seinad vooderdatud 

horisontaallaudistusega, viilud püstlaudistusega, kusjuures 

voodrilaudade otsad viilualusel joonel kujundatud lihtsa ehis

pi tsina. Alalad (algsed) on 6-ruudulised ning ääristatud prof'i

leeringuga piirdelaudadega. Hoone võib pärineda viimasest sa

j andi vahetusest. 

Aednikumaja moodustab ühise ehituse pika triiphoonega, kus 

aedniku eluruumid ja triiphoone kütteruum paikneb kõrges kroh

vitud kivihoones, tema otsale on aga ehitatud pikk, madal 

triiphoone, tellistest, paest ja lõhutud maakividest. Hoone on 

kaasajal ulatuslikult ümber ehitatud, kuid algset ehitust 

võib lugeda XX saj. alguse hooneks. 

Ait-ku~!! on suur kaheosaline maakivihoone, millest põhiosa 

moodustab vanem, tõenäoliselt veel XIX saj. I poolest pärinev 

ait. Aidaosa on krohvitud seintega, kaetud kõrge poolkelpkatu

sega, katteks kaasajal eternii t. Tema väikesed horisontaalsed 

aknad on väikeste ruutudega (8) ning tugevatest prussidest 

lengidega. Talemüüriga eraldatud kuivati müürid on lõhutud 

maakividest, krohvikatteta, seinad aidast kõrgemad kuid tema 

viilkatuse hari ühtib aida katusega. Kuivati avade külgedes 

kasutatud ka tellist, millest ka tulemüür. Hooneosa võib pä

rineda viimasest saj andivahetusest. 
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Vesiveski on suurem ehituskompleks, mis aga algses ulatuses 

pole säilunud. Veskihoone oli algselt vana paekivihoone, mis 

hiljem ümber ehi ta tud lõ hu tud ma aki vid e st väiksemaks ehi tu

seks, kivide vahed laialt krohvitud. Hoonet katab laastukatte-

. ga üleulatuv ate räästaste ga V iilkatus. Viilud on vooderdatud 

püstlaudistusega. Sellele ilmselt juba XX saj. alguses ümber

ehitatud hoonele liitub küljele pikk ning massiivsete proport

sioonidega palkhoone, mis kaetud seintest kaks korda kõrgema 

kelpkatusega, katteks laast ja eterniit. Selles ehituses paik

nevad möldri eluruumid, ilmselt ait ja mingid majandusruumid. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Põllul on rida rehehooneid, millest üks, suur, lõhutud maaki

videst müüridega ehitus, omab dateeritud ehi tu saasta l9o9 ja 

ehitaja nime - Sa!ial~ 

Park on suur ning .mitmeosaline, kusjuures ka viljapuuaiäd jää

vad pargi piiridesse. Pargi üldpind on 11,3 ha. Pargi suunas 

kulgeb peahoone keskosale orienteeritud lehtpuuallee. Pargi 

esiosa moodustabki nelinurkne ala, mis ääristatud kõrvalhoone

test. Ala on kujundatud vabalt rühmitatud puud ega, mis jätavad 

peahoone ette avara, ebakorrapärase äärisega välja ringteega 

peahoone ees. Puuliikidest on kasutatud kontrastselt rühmita

tavaid leht- ja okaspuid: vaher-kask-kuusk, pärn-tamm-lehis j 

nulud. Jõel ka hõbepaju. Peahoonest lõunasse jääb avar pargi

ja aiaala, kus asetseb kaitsealune Kiviloo piiskopilinnuse va

re ja teda piirav muld vall. See ala on ääristatud pärnaderea

ga või ~rühmadega. Pargi põhiosa moodustab aga suurem kanalite 

ja saartega liigendatud ala veskipaisuga tõstetud jõel, mis 

tänapäeval likvideerunud (tamm hävinud). Siin saartel paikneb 

tihe puis tu, mis vald av alt loodusliku päritoluga. Saarte ja 
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kanalite kaldajooned vabakujulised, nagu neid sidunud jalg

teede süsteemgi, nüüd hääbunud. Peahoone tagakülg on avatud 

paisjärve laiemale osale. 

Pargi seisund väga halb, valdavaii::tt metsistunud, liigen

datud juurviljaaedadega, prahistatud. 

Külastatud viimati 1973. a., pildistatud 1963. ja 1973. a. 



I 

Kiviloo mõis. 

Peahoone esikülg. 

\ 

Kiviloo mõis. 

Peahoone otsvaade. 

j 
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39. KLOOGA mõis (Lodensee). Rüütlimõis. -

Vasalemma k/n, riigi maafondi maa (Keila kihelkond). 

Mõis ei ole külastatav. 

' 



• 

40. KLOOSTRI /Padise/ .fiiõis (Padis-Kloster). Rüütlimõis: 

Padise kbn, Padise 8-kl. kool (Harju-Madise kihelkond). 

Mõis on koos Padise kloostri varemetega lülitatud 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei kuulu 

käesolevas ülevaates käsitlemisele. 



,. 41. KODASOO /Kodasu~ mõis (Kotzum). Rüütlimõis. 

Kuusalu ~n, Kodasoo 8-kl. kool (Kuusalu kihelkond). 

Peahoone on suurem, liigendatud põhiplaaniga kivihoone madala 

soklikorrusega ning keskse korpuse osas ka osaliselt välja

ehitatud lakakorrusega. Hoone koosneb kesksest korpusest, 

millele külgadele liidetud esifassaadis tugevalt eendatud kit

sast tiibhoonest. 

Põhikorpus on kaetud seintest kuni 2 korda kõrgema murd

kelpkatusega, mis nii esi- kui tagafassaadis omab hoone kesk

telj el räästakarniisi läbi lõikava 3 akna laiuse peaJ.eehi tuse 

ning kaks väljaehitatud mar1sardkorruse ak~nt, sümmeetriliselt 

kahel pool pealeehitust. Katuse katteks oli algselt S-kivi, 

nüüd eterniit. Katuseharjale on sümmeetriliselt paigutatud 

3 korstent. Korstnapiipude pinnad on liigendatud sisselõigete

ga nurkadel ning nelinurksete petikutega külgpindadel, kujw1-

datud horisontaalse te sokli- ja ülaäärisekarniisidega ning va

hevööga Jetikute kohal. Katuse murrujoonel on lai profileeri

tud puitkarniis. Räästakarniis on samuti lai ja rikkaliku pro

fileeringuga, tema all kulgeb kitsa vahekarniisiga eraldatud 

lai vöö. Viimane puudub vaid tagafassaadis, kuid on külgfas

saadidel ja tiibehitustel. Esifassaadis on räästrucarniis kre

pi~ud keskteljel paikneva kahekordse pealisehi tuse kohal. lTii 

pealiaehitus kui ka temast kahele poole jäävad katuseaknad on 

kaetud kolmnurkviiludega, mille laiad profileeritud ja eendu

vad räästa ja viilukarniisid on kujundatud analoogiliselt esi 

fassaadi räästakarniisiga, ei puudu ka kitsas vahekarniis. 

Seejuures keskteljel paikneva pealeehituse kolmnurkviil on 

kõrgem, akende kolmnurh-viilud madalamad, kõik lõikuvad katuse 

murrujoone karniisi. Pealeehituse viiluväljas asetseb seg-
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mentaken. ~ee ehitisosa on esifassaadis rõhutatud laiade rus-

teeritud liseenidega, mis II korruse kõrgusel muutuvad• katuse 

taandudes nurgaliseenideks. Need lõpevad vahekarniisi all. Ka 

katusakende väljaehitiste esiküljel on nurgad markeeritud kit

saste liseenidega, mille pinnad aga kujundatud kvaaderlõikeli

selt, seega moodustavad kvaaderliseene. Esifassaadi põhikorpu

se ja tiibehitiste sisenurgal paikneb samuti lai rusteeritud 

nurgaliseen, aknapaaride vahel aga lihtne liseen, mille pind 

on vertikaalsel t liigendatud stukist ehisvööga, motiiviks lõi

kuvad ringid. Hoone keskteljel paiknev peauks on ääristatud 

kitsaste 3 ruudulista ühepoolega akendega. Samalaadselt on 

lahendatud II korruse aknad ukse kohal pealeehituses: keskne 

aken 6-ruuduline ja kahepoolega, ääristatud kitsaste 3-ruudu

liste akendega. Ukse kohal asus varem väike metallist viilka

tuBekujuline varikatus. Kahele poole keskteljel asuvat esikut 

on aknad rühmitatud paari ti, 4 akent kummalgi pool. Alrnad on 

võrdlemisi suured, kõrged ja 6-ruudulised. 

Põhikorpusele külgedel liidetud tugevalt eendatud tiib

ehitisi võib käsitleda ka külgrisalii tidena, kuna nende sokli-

joon, akenderida ja räästakarniis asuvad samal kõrgusel, kuid 

katused on harilikud kelpkatused, millede hari ulatub natuke 

kõrgemale põhikorpuse katuse murrujoonest, olles põhikorpuse 

katusega ühendatud vahekatusega. Tiibehituste katuses on esi

fassaadil väikesed segmentaknad lakapeale valgustamiseks. Ka

tuse räästakarniis erineb põhikorpuse räästakarniisist selle 

poolest, et ta on kitsam, väheke prof'ileeritud ning enam een

duv. Ka tema all kulgeb kitsa vahekarniisi ga vöp, milleni ul a:: 

tuvad soklilt tõusvad laiad rusteeritud nurgaliseenid. Tiib-
.t. ( 

ehituste otsafassaad omab 2 akent, põhikorpuse(fuoodustavule 

välj ale on pööratud aga 3 akent (keskmised petikud). Al gselt 
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olid seinapinnad tumedama viimistlusega, li:arniisid ja liseenid 

aga valgendatud, sokkel samuti tume, kaetud pritskrohviga. Põ~ 

hikorpuse ees on pinnas sujuva tõusuga tõstetud ning siia suun 

dub pargist ettesõidutee kaar. Tõstetud pinnas on tugietatud 

paekivist kaarekujulise parapetiga, mis liigendatud nelinurk

sete tulpadega ja pealt kaetud laie.mate paeplaatidega. Ette

sõidutee kõrgema osa all parki avaneva avaga keldrikäik. 

Hoone tagafassaadis domineerib massiivne põhikorpus, kuna 

tiibhooned on hoone nurkadel tugevalt taandatud, hoone asub 

laskuval reljeefil ja soklikorrus on seetõttu kõrge. Kesktel

j el asuv kahekordne pealisehi tusega osa on kaetud kol.mnurkvii-

• luga, milles segmentaken. Viil ja räästad on kujundatud laia 

profileeritud karniisiga. Pealisehituse nurkadel on lihtsad 

nur galiseenid, alakorruse nurkadel on aga laiad rusteeri tud 

nurgaliseenid. Tagafassaadi pealisehitus on seejuures esifas

saadi omast mõnevõrra laiem, mahutades kolm normaalmõõdetega 

kahepoolset akent. Tema alakorrusel on kolm saali rutent, mis 

kujundatud kõrge kaare ga akendena, keskmine seejuures on uks

aken, mis avaneb pe alisehi tise laiust seinapinda haaravale 

lahtisele palkonile. See hilisema päritoluga ehitas on kaetud 

lameda plekkkattega kelpkatusega, mis toestatud nelinu:rksete 

puitsammastega (4 tk.), nurkadel tugevamad, keskel saledamad. 

Sambad omavad eklektilises laadis lihtsa kapiteeli ning sam

maste pinnad on liigendatud. Veranda külgedel on seinad sule

tud akendega, kus ruudustik rombi- ja teravkaarekujuline. Ve

randa aeda pööratud lai esikülg on lahtine, lihtsa pui trinnati 

sega. Veranda all asub kõrge paekivisekkel ning sellelt laskub 

lai, astmelise äärise ga kivi trepp parki. Otsafassaadides on 

mõni aken omandanud samuti kohati hilisema pseudogooti terav

kaarelise raamistuse. Neis fassaadides on ka katustes väike-
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seid segmentaknaid laka valgustamiseks. 

Hoone tagafassaadi vasakule tiivale on püstitatud hilise

maid ilmetuid väikeseid juurdeehitusi mitmete majandusruumide 

ja hoonega liidetud triiphoonena, mis fassaadi terviklikkust 

rikuvad. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. Suured kahepoolega saali 

uksed on ääristatud rikkalikult profileeri tud piirdelaudadega, 

mille ülanurkades nelinurksetel pindadel rosetid. Uksetahvlid 

on piiratud samuti profileeritud liistudega, uksepinnad on jao 

tatud seejuures kolmeks, keskmine pind teistest tunduvalt kõr

gem. Saali lagi on kujundatud peegelvõlvi~ega ning profileeri

tud karniisiga hammaslõikega selle all. 

Hoonet võib seega lugeda väga ilmekaks ~CVIII saj. lõpu

v.eerandi barokkhooneks, mis kannab juba varaklassitsismile 

ülemineku tunnuseid (siseuksed). Tiibhooned võivad olla püsti

tatud teises jä:r·jekorras (erinevus räästakarniisis). Veranda 

pärineb tõenäoliselt juba XIX saj. lõpust . Hoone on kasutusel 

koolimaj ana ja heas seisund is. 

Kõrvalhoo!!lli_ vahetult peahoone ja pargi piires vähe. Mitmed 

majandushooned paiknevad kaugemal, hajutatult (laudad, rehed, 

jne.). Olulisemad booned mõisasüdames on: 

Valitsejamaja - ühekordne massiivsete ?roportsioonidega paeki

viehi tu s, kr oh vi tud välisseinte ga. 11oone on kaetud kõrge pool

kelpkatusega, millel kitsa s üleulatuv räästas, katusekatteks o 

laast. Hoonel on väike8ed 6-ruudulised aknad. Ehituse keskel 

paikneb suur mantelkorsten, mis tingib reeglipärase ruumijao

tuse. Korstnapiip katusel on massiivne, sokli-, vahe- ja ääris 

karniisidega. Hoone pärineb ilmselt peahoonega samast, XVIII 

saj. lõpuveerandist. 
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Meierei on paekiviehitus viilkatuse all, mis tervikuna kaas

ajal tunduvalt rekonstrueeri tud. Eoone seega raskelt dateeri ta 

Küün pargi äärel on krohvitud paekivitulpadega hoone, mille 

hed täidetud rõhtpalkidega. Kaetud on ehitus laastukattega 

viilkatusega. Hoone võib pärineda viimasel t saj andivahetusel t. 

Temale on juba XX saj. alguses liidetud väike laudahoone, mis 

on paekivist, poolkelpkatusega, katusekatteks laast. Aknad on 

lamedad ja keskmise suurusega, 8-ruudulised. 

Park on suhteliselt väike, kuni 3,5 ha. Põhiosas paikneb pea

hoone ees, on vabakujulise stiilse planeeringuga kaarja teega 

haaratud ala, mille sissesõidu teel pargi piires on regulaarse

elemendina alleefragment. Peahoone ette jääv esiväljak on lii

gendatud väikeste puuderühmadega, äärealad aga tihedaroa puistu 

ga. Kasutatud on kontrastselt paigutatud puid: pärn-tamm-kuusk, 

on ka kaski, eksootidest nulud ja lehised. Hoone tagaküljel on 

paiY~enud ehisaed, mis hävinud, kahel pool verandat säilunud 

suured elupuud. Pargis kasutatud ka madalaid ehispõõsaid, põhi 

lisel t enelaid. Pargi aiakülg läheb vabalt puisniiduga üle 

metsaks. Pare;i seisund hea, korrastatud on osaliselt ka vana 

teedevõrk. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 



Kodasu.u mõis. 
Peahoone esikülg. 

Kodasuu mõis. 
Peahoone tagakülg. 
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42. KOHATU mõis (Kehhat). Rüütlimõis. 

Nissi ~n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond). 

Reahoone on hävinud, tema asemel ühel äärel puidust taluelamu, 

mis võis kasutada vana peahoone ehi tusosi. Algne hoone o:Li 

tõenäoliselt puidust keskmise suurusega hoone, mille keskel 

asus suur man telkorsten. 

Kõrvalhooneist alles üksikud ümberehitatud või varemeis hooned 

Laut oli pikk ja madal krohvitud seintega paekivihoone, ehitu 

aeg raskelt määratav, ilmselt enne XX saj. 

Rebi on suur krahviruata seinte ga paeki vihaone heas müüri tehni

kas ladumisviisiga. Seintes väikesed segmentaknad. Kelpkatuse 

räästas lihtsa astmelise karniisiga. Säilunud katuseosa kat

teks laast. Rehele juurde ehitatud hilisem kütteruum omab 

müüritises juba pae hulgas maakive. Juurdeehitusel viilkatus, 

mille viilu all laiem astmeline karniis. Juurdeehituse ukse

ja aknaavad sillatud lameda kaare ga tellissillustega. Rehi 

võib pärineda XIX saj. keskelt, juurdeehitus saj andi lõpust. 

Küün on pikk paekivihoone, millel seinad algselt Y~ohvitud. 

Hoonet katab kaasajal laudviiludega ja laastuka.ttega viilka

tus, osa hoonest varisenud. Võib pärineda XIX saj. I poole al 

gusest. 

Pax·k puudub, on rühm põlispuid vabas paigutuses peahoone ase

me ümber, põhiliselt vaher. 

Külastatud ja pildistatud 1972. a. 
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Kohatu mõis. 

Peahoone ase . 



43. KOITJÄRVE mõis (Koitjärw). Linnamõis. 

Anija ~n, riigi maafondi maa (Kuusalu kihelkond). 

Kõik hooned on hävinud pea jäljetult, samuti park. 



44. KOLGA mõis (Kolk). Rüütlimõis. 

Kuusalu k/n, Kahala sovhoos (I~uusalu kihelkond). 

Mõisaansambel on lülitatud l975.a. koostatud arhitektuur· 

mälestiste nimistusse ning ei kuulu käesolevas ülevaates kä

sitlemisele. 
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45. KOSE mõis (Kosch). Poolmõis. 

Tallinna linn. Pirita-Kese linnaosa (Jõelähtme kihelkond). 
V 

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga kõrge soklikorruse

ga, mis mõjub alakorrusena. Soklikorrus on hoonel võlvitud. 

Hoonet katab algselt S-kivikattega, nüüd eterniidiga kaetud 

poolkelpkatus, mis omab laia profileeritud räästakarniisi, mis 

pool V iilude kelb a.kol.mnurkade all ka eenduv, vi ilu külgedel ag 

kitsam. Esi- ja tagafassaadil on räästakarniisi all kitsas 

hevöö, otsa~assaadidel aga peolviilu all lai vahevöö. Ka sek

kel on seinast eraldatud kitsa vahekarniisiga. Hoone nurkadel 

on soklilt tõusvad lamedad, kitsad nurgaliseenid, samalaadsed 

liseenid äär1stavad keskteljel paiknevat peaust, nende kohal 

liseenide vahel räästakarniis eendub kergelt. Hoone esi- ja 

taga~assaadil on keskteljel ühe aknaga·pealeehitus, millel 

kõrge kolmnurkviil, ääristatud samuti laia profileeri tud vii-

lu- ja räästakarniisiga. Pealeehituste katused on hoone katus 

harjast vaid vähe madalamad. Ka pealiaehituste nuread on mar

keeritud nurgaliseenidega. Esi~assaadi pealisehi tus on seejuu 

res tagafassaadi omast mõnevõrra kitsam. 

Hoone kõik aknad ja uksed on raami tud laiade ja lamedate 

krohviääristega. Soklikorruse aknad on nelinurksed, osa peti

kuina. Algne raamistus ei ole säilunud. Põhikorruse aknad on 

võrdlemisi suured ja 6-ruudulised, asuvad reeglipäraselt: egi 

fassaadis 3 kummalgi pool peaust, paigutatud ühtlas~e vahede

ga, soklikorruse aknad nende all. Tagafassaadil aga 2 kummal

gi pool keskteljel asuvat palkonit. Otsafassaadides on põhi

korrusel 3 a.kent, nende kohal peolviilus aga pea ruudukujuli

sed väiksemad 2 lakatubade akent, mis ääristatud kahe väikese 

ruudukujulise lakaaknaga. Samuti on ruudukujuline peaukse ko-
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hal olev pe&leehituse 4-ruuduline aken esifassaadis. Kolmnurk 

viilus on aga väike ümaraken. Tagafassaadi pealeehitise aken 

on pea normaalmõõtmezega E-ruuduline ning tema viilus uuem 

6-nurkne vi iluaken. Väike s ed lakaaknad on ehi ta tud ka otsa

fassaadide kelbakolmnurkadesse. Hoone peauks ei ole kogu ula

tuses säilunud algsena, osa uksetahvleid on asendatud klaasi

dega. Ukse allosas on barokselt liigendatud pinnad, kus esine 

joonia orderi kapiteeli voluudimomiiv. Uste poolt vahesammas 

on lõpetatud samuti joonia kapiteelile lähedase motiiviga ka

pi teeliga. Ukse kohal olev valgmik on diagonaalidega lõigatud 

rombiks ja kolmnurkadeks, diagonaalide ristmikes on väikesed 

rosetid. Peaukse ees on kõrge terrass, mille madal ääris kul

geb soklikarniisi joonel. Terrassil t laskub mõne astmeline ki

vi trepp vahepodestile, kust laskuvad kahele küljele pikad tre 

pimarsid madala äärisega esiküljel ja kõrgega tagaküljel. En

ne maapinda on trepil kahel pool taas vahepodest ning neilt 

suundub trepp uuesti ette, hoovi suunas kahepoolse laia astme 

tikuna, millel madalad äär i s ed. Need on lõpetatud all kahel 

pool madalate nelinurksete sokli ja plaadiga kaetud tulpadega. 

Kogu suurejoonelise trepikäigu esiserv ja terrassi ääred on 

kujundatud metallist 8Zuurse sepisvõrega, kus motiiviks spi

raal ja voluut. Trepikäigu ülemise podesti all hoone kesktel

jel on lameda kaarega niss vaikese basseiniga tema ees. Nis

sis on purs.ir..kaev - kaasajal merikarbikuj uline. 'l'repi alumiste 

podestide välisääre rinnatisel paiknevad aga kaks lamavat 

lõvifiguuri,malmist,tuima töötlusega. 

Hoone tagaküljel on asunud varem samuti kõrgel soklil 

paiknev palkon, mis ei ole aga algsel kujul säilunud. Kaas

ajal on ta kinnine, kõik kolm külge klaasitud suurte akendega 

Palkoni katusel on lahtine rõdu. Ka sellel juurdeehitusel on 
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ees väike terrass, kust laskuvad külgedele madalad trepid. 

Hoone katusel on keskteljel tugev korstnapiip~ millel 

vahevöö ja profileeritud otsakarniis. 

.. 
' .. 

Hoone on seega stiilne varaklassi tsis tlik ehitus, mille.l 

veel barokse lahendusega esiterrass ja trepp. Hoone võib pUri

neda veel XVIII saj. lõpust või sajandivahetusest. Ta on heas 

seisundis, kasutusel lasteaiana. 

Kõrvalhooned on peahoonega seotud ansambliliselt ja on temaga 

üheealised ja -stiilsed. Nad paiknevad kõrgete müüridega pii

ratud ruudukujulise eeshoovi kahel küljel, üks ilmselt tall 

ja teine ait. Hooned on sarnased. Nad on krohvitud kiviehiti

sed, kaetud kõrge poolkelpkatusega, millest ühel säilunud alg

ne S-kivikate, teisel eterniit. Hoonete hoovifassaadis on 

keskel lameda kaarega kaetud lai ulualuse ava, millest ühel 

ava on kinni müüritud. Kahel pool ulualust on seintee üks pea 

ruudukuj uline kal1epoolega aken, 8-ruuduga. Hoone nurkadel on 

tagasihoidlikud nurgaliseenid, esifassaadi räästakarniis on 

jõuliseroa profileeringuga kui poolviilude samuti profileeritud 

karniis. Mõle.m.i hoone lakas on lakatoakesed, mille aken avaneb 

poolviilu. Mõlemad majru1dushooned on hästi valitud tasakaalus

tatud proportsionaalsetes suhetes peahoonega. Eeshoov on sillu 

tatud, algselt telliskiviparketiga, tänapäeval betoonplaati

de ga. Hoo vi ääre d muruetatud ja ääristatud sirelipõõsastega. 

Vahetult peahoone ees on ka mõned pärnad reas. Eeshoovi kesk

teljel on lai sissesõiduvärav, mille külgedel jalgväravad. 

Väravad on ääristatud kõrgete ja massiivsete neljutahuliste 

kivitulpadega, mis kaetud karniisiga plaatidega. Algsed sepis-

vdravad on kaasaegsed. 

Samalaadsed müüridega. suletud hoovid paiknevad ka peahoo--

ne otsaf~ssaadidel. Siin on need kitsad, neist Qks maj~dus-
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hoovi ülesannetes. Neisse külghoovidesse pääseb eeshoovist ka

he kaarvärava kaudu, mis pailr..nevad kahel pool peahoonet esi-
. 

fassaadi joonel kulgevas kõrges müüris. Need väravaavad oma-

vad kõrge kaarava ja on ääristatud lameda krohviäärisega, 

kroonitud aga müüri äärel laiade kolmnurkfronLoonidega, mille

del eenduv ja profileeritud viilukarniis. 

Seega on peahoone esiväljak väga tervikliku ansamblilise 

planeeringuga, allutatud terviklikule ruumimõjule. 

Park paikneb peahoone külgedel ja taga, toetudes küljega Piri

ta jõele. Peru1oone suletud esiküljele vastandub avatud taga

külg. Eoone asub kõrgel kaldaterrassil, vahetult tema taga on 

kitsas ehisaed, mis laskub vanast jõesood1st kaevatud tiikide

süsteemini. Selles terrassipealses pargiosas on leidunud äär-

tel ka pargipaviljone ja kõrge müäriga platvorme terrassi 

äärel. Sootide ja kanalitega hõivatud madalam kaldaäärne ala 

moodustab alumise küllalt suure pargiala, mis kulgeb vööna 

Pirita jõe kaldal. Paljud puud on looduslikud (mustlepp, saar) 

kuid lisatud on ka pärna, vahert, elupuud (ka eesõues), nulgu, 

ebatsuugat jt. Üldjoontes on nii teedevõrk kui ka alapark va-

baplaneeringus heatasemelisas teostuses. Kaasajal on osa par-

gist ehitatud täis individuaalelamuid, osa pargist eraldatud 

muudeks vajadusteks. Algsele ilmele lähedana on vaid peahoone 

ümbrus, mis on heas seisundis, äärealad on ebarahuldavas sei-

sundis. 

Külastatud viimati l976.a., pildistatud 1973.a. 
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Kose mõis. 

~~~ Peahoone esikülg. 

Kose mõis. 

Peahoone p e auk s . 

Kose mõis. 

Ait. 
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46. KOSE Pastoraat ( Kosch). Kiriku.mõis. 

Kese k/n, Kese rahvamaja (Kese kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, massiiv

sete proportsioonidega, keldrikorrusega ja lakatubadega hoone 

otstel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, millel kat 

teks kaasajal eternii t. Räästakarniis lauast tuulekas tina, mi s 

poolviiludes puudub. Hoone aknad enamuses tänapäeval tugevalt 

ümber ehitatud, algsed olid ilmselt mitte suured, 6-ruuduli-

sed, paiknevad mõneVÕrra korrapäratult. Hoone esifassaadis 

keskteljelt vasakule nihutatud peaukse ees väike kinnine hili

sem puitpalkon viilkatuse all. Palkoni akende kujundus eklek

tilist laadi ruudustikuga (romb ja ruut). ha hoone tagaküljel 

on säilunud kõrge podest sealt laskuva trepiga, palkon on aga 

seal hävinud. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. I veerandi ehituseks, ta on 

rahuldav as seisundis, kasutusel rahvamaj ana. 

Kõrvalhoonei~ kirjeldamisväärselt ei ole säilinud. 

Park on väike, ilmetu, paiknedes hoone kirikupoolsel otsal, 

kus liitub vabakujulise kirikuaia puistuga. Hoone ees on väike 

~õõsastega liigendatud väljak, taga - aed. 

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1972.a. 
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Esikülg. 
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47 KüSE-UUEMÕISA mõis (Neuhof-Kosch). Rüütlimõis. 

Kuivajõe k/n, Kesejõe Erireziimiline Internaatkool (Kese ki 
helkond). 

Peahoone on suur liigendatud pikk kiviehitus, kus nii ühe- kui 

kahekordse id ehi tusosi, mis kaasajal kõik ehitatud kahekord

seiks. Hoone koosneb massiivsest kahekordsest keskosast ning 

kru1est samuti kahekordsest, kuid väiksematest ja madalamatest 

tiibhoonetest, mis seot~d põhikarpusega pikkade ühekordsete 

vahehoonetega. Esifassaadis keskne korpus eendub vahehooneist, 

tiibhooned on vahehoonete otstel tugevalt taandatud, kusjuures 

vahehoone otstel on seinapinnas eenduva pinnaga ja suure akna

ga markeeritud kül~risaliidid. Hoone tagafassaadis kõik hoone 

lülid on ühel ehitusjoonel. Hoone on kaetud plekkkatusega, 

kusjuures keskosal ja tiibehitustel on see lame kelpkatus. Nen 

del ehitusosadel on räästakarniis profileeritud, tema all kul-

geb seinapinnast eenduv lai vöö, mille pll äärel on kitsas va-

hekarniis seda toetava jõulise hammaslõibet meenutava karnii-

siga. Selline karniis ümbritseb kõigi kolme kahekordse korpuse 

kõiki fassaade. Uadalatel ühekordsetel vahekorpustel on ainult 

lai ja kergelt profileeritud eenduv räästakarniis, mis osali

selt säilunud tänapäevaste rekonstrueerimistööde käigus, mil 

vahekorpused omandasid II, madala korruse. 

Hoone põhikorruseks on esimene korrus, millel kõrged ak

nad, teise korruse aknad on madalamad. Üldiselt on aknad kit

sad, alakorrusel 8-ruudulised, ülw{orrusel samuti 8-ruudulised 

Esifassaadi kõikide ehituskorpuste rucnad paiknevad ühtlaste 

vahedega ja üksteise kohal, v.d. vahehoonete külgrisaliitide 

aknad, mis on teistest eraldatud laiema vahega, ka aknad on 

siin ~-poolsed ja 12 ruuduga. Akendel on all eenduv karniis 

ja ülal külgedel e murtud profileeri tud f'rontoon. Seejuures 

põhikorpuse alakorruse akende frontoonid on seinapinnal akcnd 
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2/3 kõrgusel omavahel ühendatud akendevahelise karniisina. 

Peahoone keskteljal paikneva II korruse aknal frontoon puudub 

- siin asus algselt suur vapiplaat, akna ees oli aga väike 

rõdu. Keskteljal asuva peaukse ees on väike kinnine esik, mil

lel kõrgete kaartega aknad ja uksed; külgedel kaks akent, esi

fassaadis aga kaaruks ääristatud akendest. Kõikide avade ko

hal on profileeri tud kõrge kaare ga frontoonid, mis omavahel 

liidetud kaksikkaaraks (külgedel) ja kolmikkaaraks (esifassaa

dis). Tänapäeval on esiku algne lame kelpka.tus ehitatud me

talläärisega rõduks. Maapind peaukse suunas tõuseb laugjalt, 

nii et ukse ees on vaid paar astet. Hoone külgedel aga pal-

j astub vaheastmega eraldatud madal sokkel. Ka katuse is on 

väikesed lakka valgustavad aknakased kolmnurksete katuste all. 

Hoone tagaküljel akenderead on rühmitatud. Keskkorpusel 

on alakorruse aknad (5 tk.) kõrgete kaaravadega, nende kohal 

asuvad teise korruse aknad on aga endiselt nelinurksed. Aknad 

paiknevad ühtlaste vahekaugustega. Ülaakendel on murtud fron

toonid, alakorrusel aga kaarfrontoonid, mis ka siin akende 

2/3 kõrguses seinapinnal karniisina ühendatud. Kahel pool põ

hikorpust pailmevatel vaheehitustel on fteli altent samuti kõrge 

kaaravaga aknad, mis paigutatud üksteise lähedusse. nii et 

nende kaartrontoonid liituvad. Vaheehituse äärel paiknevad ük

sikud aknad vastavad esifassaadi külgrisaliidi aknale, ka 

siin on nad nelinurksed, kuid kahepoolega. ~eid äärmisi vahe

hoonete aknaid katab samuti astmikfrontoon, nagu tiibehitiste 

aknaidki, mis selles fassaadis ei paikne enam kõige reeglipä

rasemalt. Keskkorpuse ees on algselt paiknenud lai lahtine 

palkon lameda katusega ning klaasitud külgedega, mis pole aga 

säilinud. 

Hoone sisenuumid on anfilaadsed, eraldatud suurte kahe-
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poolsete ustega. Algselt enamik pidulihl{e ruume omas histo

ritsistlikus stiilis klassitsismile lähedaste motiividega maa

linguga lagesid. Saal asub ühekordses vahetii vas. Siin on säi

lunud lai laekarniis, mis kujundatud hammaslõikega, voluudiku

j ulise ham.masfriisiga, mis kaetud akan tuslehega, munavöö ga ja 

helmesnööriga. Lae plafoon omab pseudorenessansmotiivi stikuga 

maalingu, kus esindatud vaasimotiiv. 

Tõenäoliseks tuleb lugeda, et hoone keskne korpus on ehi

tatud vana hoone baasil, milles on oletatud väga vanu ehitus

osi (XVII saj. või veelgi vanemad). Tervikuna tuleb hoonet lu

geda historitsistlikus stiilis ehituseks, tõenäoliselt XIX 

saj. II poole keskelt. Ta on küll rekonstrueeritud, kuid heas 

seisundis, kasutusel õppe- ja elukorpusena. 

Kõrvalhooneid omas mõis suurel arvul, kuid nad on enamikus 

lammutatud, osa viimastel aastatel, osa aga ümber ehitatud. 

Olulisemad on: 

Valitsejamaja on kahekordne liigendamata kivihoone, mis osalt 

ümber ehitatud. Hoonet katab lame kelpkatus, katteks eterniit. 

Katusel on eenduv räästakarniis vööga selle all. Hoone nurgad 

on liigendatud kvaaderliseenide5a. Suured aknad on ääristatud 

lamedate krohviääristega. Raske on määrata algset hoone kuju 

ja ehitusaega. Ta võis olla ka ühekordne ehitus. 

Laudad-tallid moodustasid kolmest küljest hoonestatud neli

nurkse hooviga ehitisteploki, mis tänapäevaks (1965.a.) enamu

ses lammutatud. Algsed ehitused olid krohvitud paekivihooned, 

millel a~endel ja ustel olid lamedad krohviäärised, krohvikate 

aga j ämed akoeline pr i tskrohvilaadne. Lamed ad katused olid kelp 

katustena, omasid puitkarniisi. Hooned pärinesid tõenäoliselt 

veel XI- saj. I poolest. 
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Töölistem§ja-~uivati (?) on massiivne ühekordne krohvitud kivi

hoone, mis kaetud seintest kuni 2 korda kõrgema poolkelpkatu

sega, millel väga kitsad lihtsad laudkarniisid. Katteks on tä

napäeval eterniit. Hoone seintes mõned kõrge kaarega konstruk~ 

tiivsed tugikaared ja üksikud algsed väikesed aknad (4-ruuduli

sed). Hoone võib pärineda veel 1.'VIII saj. lõpust. 

Teenijatemajad on kaks väikest ühele frondile asetatud krohvi

~ud kivihoonet, mis kaetud viilkatustega. Hoonete 6-ruuduliste 

akende kohal on murtud ~rontoon. Ehitused on peahoonega sama-

e ali s ed. 

Park on suur, hõlmates 26,7 ha. Suuxem osa sellest on hõlmatud 

pargimetsalaadse, looduslikust metsast väljakujundatud Pirita 

jõeäärse puistuga, mis seetõttu on ka vabrucujuline, paiknedes 

jõe looklevatel kaldaterrassidel ning omades suuri ja väikse

maid j õeäärseid või ke:tldape alseid pargilagendilcke. 

Peahoone lähem ümbrus on aga kujundatud regulaarsemalt. 

Mõisasüdamik liervikuna asub poolsaarekujulisel neemikul Pirita 

jõe käärus, on tasase reljeefiga. Peahoone ette jääb suur 

avatud väljak, mis raamitud ringteega ja liigendatud puudega 

vaid külgedelt. Hoone taha jääb samuti tee poolkaar, kuid pea

hoone keskteljelt kulgeb ka kesktee pargisügavusse, millega 

korrapäraselt ristuvad üksikud ristteed. Selles pargiosas on 

puistu tihedam, jättes vabaks vaid peahoone tagakülje. Siin 

paikneb ka jõe poolel vaba konfiguratsiooniga tiik ning kahe

kordsete kivihoone varemetega selle taga, mille esikülg kujun

datud alpiiniumiks. hoone oli algselt palmimaja, mille külge

del pailmesid triiphooned. Keskosa oli kuni kolmekordne. Pea

hoone ümbruses on pargipuistu kunstlikult rajatud, domineeri

vad tamm, jalakas, vaher, millest jalakas on halvas seisundis. 
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Pargimetsas on kase ja kuuse enamusega segapuistu. Pargi sei

sund on hea, enamik teedevõrgust on taastatud, ka tiigis olev 

purskkaev, puudub vaid kõrge betoonvaas tagaväljaku k~skelt. 

Pargimets läheb üle looduslikuks metsaks jge kallastel • 
. 

Pargi tagaserv as on mõisaomanike perekonna matusepaik 

kabeliga. Kabel on väike, kuid väga rikkaliku pseudogooti ku

jundusega teDiskivi hoone paekivist soklil. Hoone omab tugeva 

vertikaalse orientatsiooni, tema kõrgus ületab pikkuse. Hoone 

soklikorrus on kõrge, laotud puhtalt tahutud paekiviplokkides 

alt on sekkel laiem, ülalt aheneb. Soklis ~~~~~~ek~i&ee~ on 

keldriruumi valgustavad aknad, mis raamitud suurte, puhtalt 

tabutud granii tplokkid ega, ava nur gad on faasi tud, ava ise 

meenutab korvkaarega akent. Soklit liigendavad kontraforsside 

samuti alt laienevad soklid, millede vahel asuvadki keldriruu

mide aknad . Sokkel on lõpetatud tugeva soklikarniisiga, mis 

ümbritseb ka kontraforsside sokleid . Hoone seinad, mis liigen-

daiud vertikaalsel t kontraforssidega ja horisontaalsel t akna-

laudade joonel eenduva jõulise vahekarniisiga ning ülal laia 

ehisvöö ja räästakarniisiga, on laotud punastest tellistest 

puhta vuugiga. Seinapinda lõikuvad kitsad ja väga kõrged tera' 

kaarelised aknad, millel paekivist lai raidpalestik, milles 

reljeefsemaks vormiks on sügav süvarihv. Seina ülaserva lõpe

tav karniisi ja ehisvöö eenduvad detailid on puhta töötltisega 

raiddetailid paekivist. Karniisi alumise ehisvöö moodustab 

konsoolikestele toetuv teravkaareline frii~, kus kivide kaar-

tevahelistele pindadele tehtud kolmnurkne sisselõige. Kaar

friisile toetub astmelise profileeringuga vahekarniis ning 

sellele omakorda voluudimotii viga kansoolide rida. Konsoolid 

toetavad eenduvat jõulist profileeritud räästakarniisi, mil

lelt tõusis plekkkattega katus (hävinud). Räästakarniisi ja 

ehisvööd lõikavad kon~raforsid, mis soklilt tõustes ehitatud 
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astmelisalt vab.ekarniisidega akende joonel. Kontraforsside 

ülemise osa pinnad on liigendatud lameda, kõrge nelinurkse 

petikuba, mille ülaosas räästakarniisi kõrgusel omakorda süga 

Vllin ristikujuline petik. Kontraforsid olid katuse joonel lõpe . 

tatud eenduvale karniisile toetuva laiendatud osaga, mida kat 

tis terava nurgaga viilkatusekene, selle katteplaatide ääred 

eendusid räästastena. Laiendi pinnas oli sügav teravkaarega 

petik. Esifassaadi nurkadel pailmenud kontraforssidel olid 

aga väikesed fiaalilaadsed tornikased (hävinud), mille astme

listes külgpindades olid ristikujulisad sügavad petikud. Tor

nikeste neli viilu olid lõpetatud kolmikkaarega ning tornikes . 

kroonis vahekarniisiga väike tornikiiver. Esifassaadi keskelt 

tõuseb ukse kohal paiknevalt raidkonsoolilt . ja seda katvalt 

laiemalt profileeritud äärisega plaadilt sale ja sihvakas vii 

lutorn. Torn on neljatahuline, tema ülaosas on igas tahus te

ravkaarega aken ning tornisüdamikus pait~es kell. Tornijalg 

on seejuures sisetrepita. Torni ülaosa on osalt laotud puhtal 

tabutud paekiviplokkidest, ülaosa laieneb külgedel astmelisel 

ning on lõpetatud kõrgete kolmnurkviiludega igas tornitshus. 

Viiludel on profileeritud võrdlemisi lai karniis. Viiludelt 

tõuseb sihvakas 8-tahuline plekiga tornikiiver, mis all lõpe

tatud munaga ja ristiga sellel. ·rorni esifassaadi pööratud 

pinnal allosas suur raidvapiplaat väga heas töötluses. Vapp 

kuulub Uexküllidele. Teistest on erinev ka esifassaadi kolm

nurkviilu räästakarniis, mida lõikab viilutorn. Siin algab 

karniis ehisvööga paest tahutud teravkaarelisast friisist, 

mis toetub konsoolikkstele. Ka siin on kaarte jalgade kohal 

friisioinnal ko lmnurkne sisselõige. Friis toetab laia profi

leeritud raidkarniisi, mille kohal on kolmeastmeline tellis

kivikarniis, kus tellised laotud horisontaalselt ja eenduvate 

nurkadega moodustavad omalaadse sakmiku. Peauks omab kõrge 
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teravkaarelise paekivist raidportaali, millel lai, profileeri 

tud te.±!a:lf.l;aaPe palestik on kujundatud süvarihvade ja nurkii

kuks faasi tud mõigastega. Talumid portaalil puuduvad, kuid pa

le s tiku allosas on vahekarniisiplaat, millelt süvarihvaga lii 

gendatud pind algabki. Uks ise ei ole teravkaareline, vaid 

asub palestikku lõikuva horisontaalse simsi all ja on lameda 

kaarega kaetud. Fortaal algab sokli joonelt, et viimane on 

aga väga kõrge, siis tõuseb ukseni võimas graniitplokkidest 

tahutud trepp, moodustades ukse ees podesti. Treppi ja podes

ti äär1stavad faasitud nurkadega graniitplokid, mis on maapin 

nal lõpetatud kahe madala kuubiga. Hoone on lõpetatud altari 

poolel polügonaalselt 3 tahuga, igat tahku markeerib kontra

forss. Kabel on võlvitud kahe võlvikuga, mida eraldab lai vöö 

dekaar. Esimene võlvik on nelinurkne ristroidvõlvik, teine, 

altariruumi kohal~ on viie võlviroidega. Roided on ümarmõikad, 

mis laskuvad turpadena põrandani. Umar.mõigastega on äärista-

tud ka vööd ekaar. Akende pale stikud siseküljel on sile d at e 

krohvitud pindadega, millel freskona väänelornament. Uks omab 

siseküljel teravkaarelise portaali, kujundatud samuti süvarih 

va ja ümarmõikaga. Lameda kaarega kaetud ukseava kohale jääva 

teravkaarelises väljas on kolmiksiir. Põrandad olid kaetud mo 

saiikplaatidega, enamus purustatud. Ka levõlvis on läbiv ava. 

Kabeli all on soklikorrus, kuhu pääseb väljast, altariseinast. 

Siin on suurte graniitplokkidega vooderdatud raidportaal neli 

nurkse avaga. Ukse taga on lühike koridor, mille seinad voo

derdatud kollase keraamilise tellisega ning selle taga keldri 

ruum, mida valgustavad soklis paiknevad aknad. Keldriruum 

omab raudtaladele (I-talad) võlvitud telliskivilae. 

Kabeli ümber on mõned purustatud kalmud. Kabel ise aga 

on ilmselt XX saj. alguse historitsistlik ehitus võrdlemisi 

väljapeetud gootikas. Ehitus on varisemas. 

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1962, 1965 ja 
1976. a. 
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Kese-Uuemõisa mõis. 
Kabel. 
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48. KOPPELMANNI mõis (Koppelmann). Boolmõis. 

Saue k/n, Aäsmäe sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on kahekordne keSkmise suurusega paekivihoone, mille

le liidetud tagakaljel pikem ahekordne tiibehitus. Mõlemate 

all on keldrid. Põhikorpus omab S-kivikattega poolkelpkatuse, 

millel kalgfassaadides poelviilu all ja viilu kelbakolmnurga 

all laiem profileeritud karniis. Peolviilu külgedel. kar.niis 

puudub. Katuseharjal paiknevad kaks sammeetriliselt asetatud 

korstnapiipu. Hoone aknad paiknevad aldisel t korrapäraselt, 

on kitsad ja kõrged, kaasajal 4 suure ruuduga kahepoolsed ak

nad. Poolviiludes on laka valgustaaliseks kaks ruudultujulist 

võrdlemisi suurt akent. Esifassaadi keskteljal aseteev peauks 

on asetatud suurde kaarpetikusse. Hoone tagaküljele liidetud 

ahekordne ehi tu s on noorem, teda on ka kaasajal rekonstrueeri 

tud (välja ehitatud osaliselt lakakorrus), seetõttu tema kõr

ge viilkatus ei ole algne. Ilmselt paiknewid selles hoonetii

vas mitmesugused kõrvalruumid. Algsed aknad on väiksemad, 

6-ruudulised. Põhikorpuse seintea võib jälgida mõnin~aid 

sellest, et ta võis olla algselt ühekordne, ilmselt veel lVII 

saj. ehitus. Tänapäevane kahekordne hoone võib pärineda XIX 

saj. I poolest, juurdeehitus võib olla aga XIX saj. lõpust. 

Hoonet kasutatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisund is, osa 

ruume on tühjad. 

hõrvalhooned asetsevad mõisasadamikus võrdlemisi koondatud 

grupis, enamuses varemeis. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad suurema ehitusterahma, mis asetatud kol

malt kaljelt hooneatatud sisehoovi ümber. Valitseb hoonete

rühmas suur laudahoone, mis ehitatud paekivist, krohvi tud nin 

hoone kaetud kõrge viilkatusega, katteks eternii t, viilud püs 
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laudadest. Lauda suured horisontaalsed aknad on 6-ruudulised. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest, kust ka teised rühma 

kuuluvad ehitused. 

Kuivati (?) on väiksem paekivihoone, krohvitud seintee;a. Hoo

net katab tõenäoliselt hilisem laastukattega viilkatus, , millel 

püstlaudadest viilud. Hoones on säilunud mantelkorsten, mille 

kõrge korstnapiip katuse kohal on kujunda"tud vahe- ja ülaääre

karniisidega. Hoone võib algselt pärineda XIX saj. algusest. 

Kelder on liidetud peahoone tiibehitusega. Ehitus on pooleldi 

maapealne, kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, millel pool 

viilus laudkarniisid. Paekivist laotud otsafassaad on krahvi

tud. Hoone võib pärineda .t~IX saj. I poole lõpust või saj andi 

keskelt. 

Rehi on säilunud varemena põllul. Ta oli ehitatud paekivi st, 

krohvi tud ning varustatud segmentakendega. Võis pärineda XIX 

saj. I poole st. 

Xüün sissesõidutee alguses on paekivist, krohvitud seintega, 

kaetud laastukattega kelpkatusega (osaliselt muudetud kaasaj 

viilkatuseks). Hoonel ruudukujulised kahepoolega aknad, mille 

12 ruutu. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Ait (?) on väike, nüüd laud ana kasutatav paekivihoone, seinad 

krohvitud. Hoonet katab laastukattega kelpkatus. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on väiksem, toetub Keila jõele, kusjuures peahoone sei

sab tema äärel, kõrgemal kohal. Tema ette suundub maanteelt 

sirge tee, hoone ees on väike vaba kontuuri ga väljak. Park ti 

heneb jõe suunas, kuhu läheb ka võrdlemisi pikk pärnaallee. 
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Pargi madalamatele kohtadele raj a.tud mõned tiigid. Puis tu on 

üldiselt vabas planeerin~s, osalt kasutatud looduslikku lam

mi metsa. Domineerivad saar, vaher, jalakas, kuid on ka kont

rasti loovaid kuuski. Pargi seisund halb, park on funktsiooni 

ta, risustatud, puistus tormikahjustusi. 

Külastatud ja pildiatatud 1968. a. 



Kopelmanni mõis. 

Peahoone esikülg. 



49. KOs'riVERE mõis (Kostif'er). Rüütlimõis. 

Jõelähtme k/n, Kostivex·e sovhoos (Jõelähtme kihelkond). 

Peahoo~ on suurem kahekordne kivihoone, mis omas algselt kõr 

ge kelpkatuse. See asendati aga peale põletamist l9o5.a. mada 

la plekk-kattega kelpkatusega. Räästad on kujLmdatud eenduvat 

ja profileeri tud karniisidega, mille all lai vöö. Viimase all 

profileeritud vöö, kuhu toetuvad seinapindu liigendavad lisee 

nid. Need paiknevad hoone nurkadel, samuti markeerivad risa

liidi laadselt hoone keskosa ning külgosad (ehitisosadena nee 

pin:nad ei eendu). Hoone keskosal on liseenidega eraldatud 3 

akna laiune seinaosa kaetud kolmnurkviiluga, millel viilukar

niis kordab räästakarniisi vorme. Analoogiliselt on kujunda

tud ka tagafassaad. Hoone vasakul tiival on tegelikult juurde 

ehitatud üks ruumide rida, mis viib hoone tasakaalust mõneti 

välja (oli olemas juba enne 19o5.a. taastarnistöid). 

Hoone esifassaadi kolmnurkviiius on kaks stukl~appi väga 

heas töö tluse s ja rikkaliku akan tusmotii viga. Vasakpoolne kuu

lub v.Brevern'ile, parem-poolne Stael von Holstein'ile. Hoone 

põhikorruseks on II korrus, mis markeeritud kõrgemate akende

ga. Need on E-ruudulised kõrged aknad, mis ääristatud lamedate 

krohviääristega, üks otsaseinas asetsev petikaken omab seejuu

res laiendatud nurki. Hoone tagafassaadis olid peakorruse kol 

keskteljal asuvat akent varem lameda kaarega aknad, mis hil

jem muudeti remondiga nelinurkseiks. Alumise korruse aknad 

paiknevad märkimisväärselt madalal, on ülemistaga kohakuti, 

kuid madalamad, kuigi samuti 6-ruudulised. Aärised neil aken

del puuduvad. Esifassaadi keskteljal paikneva ukse kohal on 

lainja kaarega profileeritud frontoon lillede ja paelvööga 

stukkdekoor. ~rontooni toetavad ukseava ääristavad pilastrid, 

millel kapi teelil akantuslehe motiiv (need võivad pärineda ka 
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hilisemast remondist) . .Alrn."ad paiknevad kindla rütmiga, süm-

meetriliselt. Keskosal on kolm akent võrdlemisi laiade vahe

dega, järgnevad 3 kitsaste vahede ga riihmi tatud alcent ning fas 

saadi äärel on taas eraldatud üksik aken. Analoogilise rütmi

ga on kujundatud ka tagafassaad. Siin on ainult alakorrusel 

keskteljel suur külgedelt kinnine palkon, mille kandeseinad 

paest. Palkoni lahtist esiserva kannavad neli neljatahulist 

kivitulpa, millel asub II korruse rõdu puitrinnatisega. Kaas

ajal on palkon oluliselt muudetud. 

Hoone alakorrus on kogu ulatuses võlvitud. Hoone keskel 

asub avar vestibüül, mis jätkub ka teisel korrusel, trepikäsi 

puud on klassi tsistliku balustrimotiiviga. 'J.1oad on anfilaadse 

süsteemis. 

Hoone on seega V8raklassitsistlik ehitus, ilmselt veel 

XVIII s a j. lõpust, ümber ehitatud 19o6.a. Kaasajal one~ ehi-

tus remondi tud, väga heas seisund is, kasutusel ke skusehoonena. 

Kõrvalhooneid on palju, nad moodustavad funktsionaalseid rüh-

mi, kuid peahoonega on ansambliliselt seotud nõrgalt. Hooned 

on orienteeritud Kastivere jõele ja sellega ristuvale teele. 

Hooned on paekivist, valdavalt krohvitud, kaetud enamuses 

viilkatustega, mõned ka poolkelpkatustega; millel räästakar

niisid. Peahoone läheduses üle tee paikneb aidahoone, millel 

esifassaadis ulualune kaaristuga. Laudad mood ustavad paralleel 

hoonetest hoonete rühma. Need ehi tused pärinevad enamuses XIX 

saj. I poolest ja sajandi keskelt. Suur mitmekordne viinavab

rik on hilisem, ilmselt XIX saj. II poole lõpust. Enamik hoo

neid kaasajal ümber ehitatud, s. h. ka viinaköök. 
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Park ei ole suur ( 4, 3 ha koos pargimets aga) ja on kaheosaline 

Ala tervikuna on majandushooneist eraldatud teega ning jõe ga, 

teisel küljel ka karstivagumusega. Pargi e:siosa moodustab ne

linurkne ala peahoone ees, mis teest eraldatud madala müüriga. 

See ala on väheste kuid hästi valitud ja paigaldatud puudega 

eesaed, kus palju bekke ja dekoratiivpõõsaid. Puudest on domi 

neerivad vaher, nulg, lehis, pärn, esineb ka torkav kuusk ja 

hobukastan. Siin on peahoone keskteljele suunatud otsetee 

jalgteena, ettesõiduks on aga kaartee. Parei äärel on säilunu 

klassitsistlik sambamotiiviga mälestussammas XIX saj. I poo

lest. Peahoone taga asub Pargi teine pool, mis samuti eralda

tud maastikust müüri või aiaga. See pargiala on valdavalt suu 

re viljapuuaia all, mille tagaäärel vaid tihedam puisturiba, 

mis läheb üle pargimetsa ilmeliseks väikeseks puistuks. Ilm

selt asus viljapuude vahel regulaarne teedesüsteem ning siin 

oli kasutatud ka rikkalikult ehispeenraid. Pargi esimese osa 

seisund väga hea, tagaküljel aga on muudetud aed tavaliseks 

lille- ja juurviljaaiaks. 

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1964.a. 



Kostivere mõis. 
Peahoone esikülg. 



50. KUivmA mõis fKnobuse/ (Kumna). Riiütlimõis. 

Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on suurem ja pikk ühekordne puithoone, paremal tiival 

liigendatud. Hoonet katab kõrge viilkatus ehispitsiga äärista

tud karniisidega, katteks kaasajal eterniit. Hoone alune on 

kellerdatud. Seinad on vooderdatud laiade rõhtsate voodrilauda

dega, nurgad kujundatud püstlaudadega. Hoone esifassaadi kesk

teljal asetseb väike esik .madala viilkatuse all, millel lihtne 

räästa- ja viilukarniis, räästad seejuures on ääristatud puit

ehispitsiga (enamuses hävinud). Varem oli viiluväljas kolmnurk

ns rarunitud pind, mis kaetud koonduvate kiirte kujutisega. Esi 

ku aknad kordavad hoone akende kuju. Esiku ette on ehitatud 

tema viilukarniisini ulatuva viiikatusega lahtine varikatus, 

mis katab esikust laskuvat, ast.meliselt rinnatisega ääristatud 

kivitreppi. Varikatus on metallist, tema räästas on kujundatud 

pseudoklassitsismile lähedase mdHbiivistikuga ehispi tsiga ning 

varikatust toetavad kaks saledat metallsammast. 1~ende süsteem 

hoone esifassaadis on reeglipärane, rühmitatud. Esikust arva

tes on 3 akent rühmas, fassaadi äärel aga 2 . .Aknad on keskmise 

suurusega, 6-ruudulised, piiratud profileeritud piirdelaudade

ga. Akende kohal on puitehispits, milles Vaasimotiiv ja rucan

tus. Ka katuseharjal jooksis varem metallist 8Zuurne pits pseu 

dogootikale lähedase motiivistikuga. Bsifassaadis on katuses 

säilunud kaks katuseakent, millel teravad viilkatused üleulatu 

vate räästastega, mis samuti kaunistatud eklektilise ehispit

siga. Väikesed aknad omasid algselt rambikujulise ruudustiku. 

Hoone tagafassaadis akende rütm on seg~paisatum. Siin asus ka 

suur lahtine veranda ühe poolse kaldega katuse all, laia madala 

terrassiga ja treppidaga parki. Veranda ei ole säilinud. 
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Hoone paremale tiivale on tagasiaste ga püstitatud mõne

taaline juurdeehitus, .mille kujundus kordab põhikorpuse kujun

dust, vaid ta soklikorrus on reljeefist tingituna kõrgem, ka

tus samal kõrgusel, kuid hari ei ühti tagasiaste tõttQ. See 

juurdeehitus on tagafassaadi s tugevalt e endatud. Juurdeehi tu st 

on kaasajal rekonstrueeritud. 

Hoone põhiosa võib olla vanem, veel barokne ehitus, tema 

tuumiku moodustab kirjanduse andmeil veel XVIII saj. keskel 

püstitatud mõisamaja. Hoonet on rekonstrueeritud eklektilises 

laadis ilmselt XIX saj. lõpuveerandil, kust võib pärineda ka

tus, juurdeehitus ja dekoor. Hoonet kasutatakse elamuna ja 

kauplusena, ta on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas säilunud üksikuid, neist märkimisväär

sed on: 

11 Suvemõis 11 ( ?) - on suurem kahekordne kivihoone pika ühekordse 

juurdeehitusega. Põhikorpuse moodustab kru1ekordne ehitus, mil

le esifassaadis eendub tugevalt keskrisaliit. Hoone alakorrus 

on eraldatud ülemisest laia jõulise profileeringuga korruste

vru1elise karniisiga. Teise korruse seinapinnad on alakorrusega 

võrreldes üsna tugevalt taanda~ud, kusjuures nurgad jäävad sa

male tasandile, moodustades jõulise ja laia nur gapilastri, 

mis algab korrustevaheliselt karniisilt ja toetab laia, eendu

vat räästakarniisi. Pilastrite pinnadon rusteeritud. Pilast

rite vahel kulgeb taandatud seinapinnal räästakarniisi all 

profileeringuga vahevöö. Räästakarniisi lõikab keskrisaliit, 

mille peakarniis on lai, ulatudes külgede põhikorpuse katuse 

poolde kõrgusesse. Keskrisaliidi fassaad on lahendatud sammas

portikuse motiiv iga. Tema eend atud pe akarniisi toetavad 4 j oo

nia orderi kolmveerandsammast, millel atika baasile lähedase 

lahendusega baas. Sambad krepivad ka korrustevahelist karniisi 
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P eakarniisi lõpetab kolmnurkviil, piiratud eenduva profileeric 

tud karniisiga, kus esineb ka munavöö. V:iiluvi:ili on de~oreeri

tud 3 põimuva pärjaga ja neid ääristavate spiraalsete linti

dega. isaliidi viilkatuse hari ühtib hoonet katva kelpkatuse 

harjaga. Katusekatteks on plekk. Ka tagaf'assaadis on seinast 

kõrgemale tõstetud ja proJileeri tud karniisidega ääristatud 

kolmnurkviil, mille hari ühtib katuseharjaga, kuid tema all 

asunud seinaosa on kaetud suure poolkaarekujulise kahekordse 

kaasaegse trepikoja alla, mis mõningates vormides kordab küll 

hoone detaile ( karniis, kaaraknad), kuid on krohvikatteta ja 

väga halbade proportsioonid ega. Hoone põhikorruseks on II kor 

rus, selle korruse aknad on ääristatud krohviääristega. Aknad 

on 6-ruudulised, kõrged. Samalaadsed on ka alakorruse illuLad, 

kus puuduv ad aga äär is ed, mõni aken ka petikuna. Hikkali~umal i 

on kujundatud keskrisaliidi aknad esifassaadis. Siin on mada

lale asetatud alakorruse akendel ja keskteljel asetseval uk

sel ülal astmeline lukuki vi. ~~e ise korruse sammastmga eralda-

tud 3 aker~t on kõrge kaare ga suur ed aknad, mille alläärel kar

niis ja ülaäärel kaarjas profileeringuga ääris sellesse paigu

tatud lukukiviga. Nende akende all on seinapind kuni vahekar

niisini tahvliga liigendatud. Ühel otsafassaadil on väike pal

konilaadne väljaehi tu s, mille lagi ehitatud teise korruse kes-

kel asuvaks l8htiseks rõduks. Ka katuses on selles fassaadis 

väike viiikatusega kaetud katuseruren, aken ise on ruudukujuli 

ne, 4 ruuduga. Hoone keskel asub suur vestibüül, ruumid on 

anf'ilaadsel t kahel pool. Hoone vasakpoolsele otsafassaadile 

on aga liidetud pikk kaetud käik, mille tagaküljel kitsas ru~ 

mide rida. Selle vru1ekäigu esifassaad on kujundatud suurte 

segmentakendega, millel kiirtekuj ulised aknaraamid. Segm.ent

aknad vahelduvad kõrge kaare ga kaarpetikutega. Nii kaarpeti-

kutel kui ka segrnent altendel ülal laiad krohviäärised, mille 
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kohal seinapind taandatud, seejuures kaared kaunistatud luku

kividega. Kaasajal eterniidiga kaetud katuse räästakarniis on 

profileeritud. Vahekäik on lõpeta~ud temale risti asetatud 

väikese hoonega, millel katteks viilkatus. Katuseräästas omab 

eenduva astmelise karniisi. Kogu ehituskompleksi esiküljele 

pööratud hoone otsafassaad on samuti kujundatud sammasporti

kuse motiiviga. Siin kannab eenduvat kolmnurkviilu karniisi 

4 ümarsammast, mis on asetatud äärtele puariti. Nad on dos

kaana orderi sammaste kujund usega. Sammaste vahele jääv suur 

nelinurkne äär1steta aken on kujunda~ud astmelise lukukiviga. 

Aken tõuseb hoone madalalt soklilt. Samalaadsed on ka hoone 

külgfassaadi akende kujundused. 

Kirjeldatud ehitust saab lugeda historitsistlikus stiili 

hooneks, teostatud pseudoklassi tsismis. ~ra võib pärineda vii

masest sajandivahetusest või XX saj. algusest. Tema dekoor on 

teostatud tähelepanuväärse viimistlusastmega. 

~Sveitsi majake 11 on teine suvehoone pargis. Hoone koosneb tel 

listest ehitatud alclliorrusest ja puidust teisest korrusest, 

mis hävis 19C6. aastaks. Hoone alakorrus on laotud puhta vuu

giga. Aknad, petikaknad ja uksed on lamedate kaarsillustega. 

'fe ine korrus oli horisontaallaudistu..sega ehitus, millel väga 

laialt üleulatuvate räästastega lame viilkatus. Hoone aknad 

olid suured, kolmepoolega, 9-ruudulised, kuid ka väiksemad, 

kahe poolega. Ala.tcorruse aknad on pea rLlUdukujulised, väikse

mad, samuti 9-ruudulised. :;::oonet ümbritses korruste vahel lai 

l~~tine rõdu, millele tõusis mitme vahepodestiga puittrepp. 

Rõdu ja trepi rinnatis oli balustrilaadne, kuid aZUursena ek

lektilise lõikega laudadest. Rõdu toetasid nurkades nelinurk

sed puittulbad, mis läbides rõdu toetasid ka katuseräästaid. 

Eo one võis pärineda XIX saj. lõ pust. 
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Valitsejamaja (?) on ühekordne puithoone, millel seintest kõr 

gem kelpkatus kitsa laudkarniisiga. Katteks on kaasajal eter

nii t. Hoone seinad on vooderdatud horisont aalsel t. Ehituse 

pargifassaadis on nurkadel räästakarniisi lõikavat 2 madalat 

kolmnurkviilu ning nende all olev seinapind on rõhutatud kvaa 

derlõikelise kattelauaga liseeniga. Dhe nurga ette on ehita

tud kinnine puitveranda ühepoolse kaidega katusega. Verandal 

pargi suunas laiad liidetud kolmepoolega aknad. Teise kolm

nurkviilu all aga omapärase raamistusega aken, mille eklekti

lise kujundus meenutab vana-vene külaarhitektuurist laenatud 

motiive. Aken on kaetud murtud frontooniga, aknal on lai akna 

laud, mille alla ulatuvad konsoolidena külgpiirlaudade piken

dused. Nende otsad on kujundatud. Ka piirdelauad omavad keeru 

ka liigenduse, sealhulgas ka treiLud ovaalseid lõikega kujun

deid. Aknaraamid on kahepoolsed ning nelinurksea ruute asenda 

vad suured rint:,id. Ka kolmnurkviil akna kohal omab püstlaudis 

tuse, mille otsad paiknevad eri kõrgustel ja on kujundatud 

ehispitsina. Viilus on rambikujuline aken. Viilu räästad on 

üleulatuvad. Kirjeldatud aknale analoogiline on veel üks aken 

samal toal, kuid otsafassaadis. Teised hoone aknad on suured, 

6-ruudulised, ääristatud profileeringuga ~iirdelaudadega. 

Võib oletada, et hoone tuumik on vanem, võimalik et veel XVIII 

saj. ehitus, peahoonega üheealine, kuid koos peahoonega eklek 

tilises laadis ümberehitatud XIX saj. lõpus või ka terves ula 

tuses püstitatud sellel ajal. 

Elamu pargi allservas on paekivist krohvi tud seinte ga väike, 

kuid massiivsete propor bsioonidega ehitus. Hoonet katab sein

test kõrgem poolkelpkatus, katteks laust. Räästad on väga kit 

sad, lihtsa laudkarniisiga. Esifassaadi keskel on lihtne valg 

mikuga uks, temast kahele poole jäävad aknad (1 neist tänapäe 



- 6 -

val petik), mis on väikesed, ääristatud laiade, lamedate 

krohviääristega. Hoone keskosas on säilunud mantelkorsten, 

mis määrab hoone ruumijaotuse. Ehitust võib lugeda XVIII saj. 

lõpupoole ehituseks. 

Park on võrdlemisi suur ning põhiosas vabakujuline, äärtel 

küllalt tiheda puistuga, mis eriliselt rühmitamata puudest, 

põhimõtteliselt kodumaistest liikidest - saar, pärn,vaher, 

tamm. Varem on pargis olnud ka palju kuuski. "Suvemõisa" ees 

kitsaro väljak, taga aga avar aed. Peahoone ees suurem ebakor

raQär~e väljak, kuhu suundub küljele maanteelt puiesteena 

sisse'sõidutee. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funkt

aioon, palju on valjalangenud puid ja võsa. 

Külastatud viimati 1971. a., pildis ta tud 19€6. ja 1971. a. 



Kumna mõis. Esikülg. 

Kumna mõis. "Suvemõis"? 


	A223-01
	A223-02
	A223-03
	A223-04
	A223-05
	A223-06
	A223-07
	A223-08
	A223-09
	A223-10
	A223-11
	A223-12
	A223-13
	A223-14
	A223-15
	A223-16
	A223-17
	A223-18
	A223-19
	A223-20
	A223-21
	A223-22
	A223-23
	A223-24
	A223-25
	A223-26
	A223-27
	A223-28
	A223-29
	A223-30
	A223-31
	A223-32
	A223-33
	A223-34
	A223-35
	A223-36
	A223-37
	A223-38
	A223-39
	A223-40
	A223-41
	A223-42
	A223-43
	A223-44
	A223-45
	A223-46
	A223-47
	A223-48
	A223-49
	A223-50
	A223-51
	A223-52
	A223-53
	A223-54
	A223-55
	A223-56
	A223-57
	A223-58
	A223-59
	A223-60
	A223-61
	A223-62
	A223-63
	A223-64
	A223-65
	A223-66
	A223-67
	A223-68
	A223-69
	A223-70
	A223-71
	A223-72
	A223-73
	A223-74
	A223-75
	A223-76
	A223-77
	A223-78
	A223-79
	A223-80
	A223-81
	A223-82
	A223-83
	A223-84
	A223-85
	A223-86
	A223-87
	A223-88
	A223-89
	A223-90
	A223-91
	A223-92
	A223-93
	A223-94
	A223-95
	A223-96
	A223-97
	A223-98
	A223-99
	A223-100
	A223-101
	A223-102
	A223-103
	A223-104
	A223-105
	A223-106
	A223-107
	A223-108
	A223-109
	A223-110
	A223-111
	A223-112
	A223-113
	A223-114
	A223-115
	A223-116
	A223-117
	A223-118
	A223-119
	A223-120
	A223-121
	A223-122
	A223-123
	A223-124
	A223-125
	A223-126
	A223-127
	A223-128
	A223-129
	A223-130
	A223-131
	A223-132
	A223-133
	A223-134
	A223-135
	A223-136
	A223-137
	A223-138
	A223-139
	A223-140
	A223-141
	A223-142
	A223-143
	A223-144
	A223-145
	A223-146
	A223-147
	A223-148
	A223-149
	A223-150
	A223-151
	A223-152
	A223-153
	A223-154
	A223-155
	A223-156
	A223-157
	A223-158
	A223-159
	A223-160
	A223-161
	A223-162
	A223-163
	A223-164
	A223-164a
	A223-165
	A223-166
	A223-167
	A223-168
	A223-169
	A223-170
	A223-171
	A223-172
	A223-173
	A223-174
	A223-175
	A223-176
	A223-177
	A223-178
	A223-179
	A223-180
	A223-181
	A223-182
	A223-183
	A223-184
	A223-185
	A223-186
	A223-187
	A223-188
	A223-189
	A223-190
	A223-191
	A223-192
	A223-193
	A223-194
	A223-195
	A223-196
	A223-197
	A223-198
	A223-199

