
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. 
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