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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. 
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Anija mõis. 

Peahoone esikülg. 

.Anija mõis. Ait. 


