
,. 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. 
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