
I 

5l.KURNA mõis (Cournal, ka Kurnal). Rüütlimõis. 

Nabala ~n, Sommerlingi nim. sovhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on suur ja liigendatud, osalt ühe-, osalt kahekordne 

puithoone, mille kõik osad ja tiibehitused on asetatud kõrgele 

soklikorrusele. Põhiosa moodustavad kaks kahekordset pikka 

tiibehitust, mille vahele ehitatud risti pikk ühekordne kor

pus. Seega eenduvad tiibhooned nii esi- kui tagafassaadis. 

Neid hooneid katavad väga lamedad plekk-kattega kelpkatused. 

Katuse räästakarniisid ulatuvad t~gevalt üle, on profileeri

tud jõulise profileeringuga. Räästakarniisist allpool kulgeb 

lai profileeringuta vöö, mida toetavad soklikorruse profilee

ritud karniisilt läbi kahe korruse tõusvad kitsad nurgapilast 

rid. Soklikorruse nurkadel pilastreid asendavad nurgaliseenid. 

Kitsad vahekarniisid kulgevad ka mõlemi korruse aknalaudada 

joonel. Seinad on vooderdatud laiade, vanadeta horisontaalset 

laudadega, soklikorrusel aga lauad omavad profileeritud pilu, 

mis annab soklikorruse pinnale rusteeritud ilme. Aknad paikne 

vad korrapäraselt ühtlaste vahedega ja on kõikidel (ka sekli

korrustel kohakuti: tiibehituse otsa (seega kogu hoone esi- j 

tagafassaadidel)-fassaadidel 3 akent, külgfassaadil 5 akent. 

Aknad on suured, 6-ruudulised, kitsaste piirdelaudadega. Hoon 

pargifassaadis on soklikorrusel ainult 1 aken tiibhoone kesk

teljel. See nelinurkne aken on paigutatud suurde segmentpeti

kusse. Teised soklikorruse aknad on ruudud, 4-ruuduga. Otse 

maapinnal, sokliakende 3luse joonel kulgeb lai veelaud ja sel 

le all madal maakivist vundament. Analoogiliselt on kujunda

tud tiibhooneid ühendava ühekordse ehituskorpuse seinapinnad. 

Tema pargifassaadis on aga põhikorrus soklikorruse kohal tuge 

valt taandatud ning moodustab üleulatuva katuseräästa all lai 

lehtise rõdu tiibhoonest tiibhooneni. Katuse laia karniisi 
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toetavad nelinurkaed saledad puitpostid, millel kapiteel pro

fileeringuga. Samalaadaed on posti baas ja selle all aflUV · 

pjedestaal ning selle baas. Nii postide kui ka pjedestaalide 

pinnad on liigendatud nelinurkaeta süvenditega. Taolisi tulpa

sid on 6, aae nendevahelist rinnatist algsel kujul ei ole säi

lunud. Keskmiste tulpade vahelt paskub kitsas ja kõrge metall

kandjatel trepimarss parki. Aknad rõdu taga on luukidega, ke~ 

teljel on lai kahepoolega rõduuks. Hoone esiküljel on vasak

poolse tiibhoone ees lai lahtine puitpalkon, mille all kõr~e 

kivist sokkel. Palkoni katus on lame viilkatus PrOfileerin~

ga eenduva räästakarniisiga. Katust toetavad neli puittulpa 

palkoni esiservas ja kaks poölsammast seinapinnal. Tulbad on 

neljatahulised, nad toetuvad tellistest pjedestaalidele, mis 

ülalt kaetud astmelise Plaadiga. Pjedestaalide vaheline algne 

rinnatise võre on säilunud vaid osaliselt, see on aiuurne tel

lissein. Puitsammaste ülaosa on kujundatud rikkaliku eklekti

lise ehispitsiga puidust, mis öhendab karniisi all sambaid ja 

laekub ka sammaste külgedel. Ornamandis esineb nii geomeetri

line kui ka taimemotiiviga kujund. Palkoni soklilt laekub kake 

kivitreppi. Sokli välispinnad on kaetud pritskrohviga, milles

se sisse silutud krohvipindadega ruudukujulised liigendatud 

pinnad. 

Parempoolsele tiibhoonele liitub esifassaadis väikese 

kitsa vahehoone abil pikk ühekordne ehituskorpus, mis moodus

tab esiväljaku ühe külje. Ka see ehituskorpus, mis kõigis vor

mides kordab kahe tiibhoone vahelist põhikorpus~, on lõpeta

tud temale keskteljele risti asetatud kahekordse tiibehituseg~ 

mis mõõtmetalt ja kujundusalt kordab põhihoone tiibehitusi. 

Erinevused on vaid selles, et viimatimainitud tiibhoone aken

desüsteem ei ole nii reeglipärane, aia suunas omab ta vaid 2 

akent, küljel vaid l akna kõikide korruste peale. Eeshoovi 
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pööratud tiibhoone fassaadil on samuti lahtine veranda, mis 

küll pole nii tarviklikuna säilinud, kuid kordab kõigis detai

lides ja mõõtmeis eelkirjeldatud. Vaid ta aokkel ei ole täis

müür, vaid toetatud kivitulpadele, mille vahed täidetud lauda 

dega. Tiibhoone küljel on aoklikorruse uks, mis kaetud kahele 

kivist pjedestaalile ja neilt tõusvatele puittulpadele toetuv 

viilkatusega. Sellel laiad üleulatuvad räästad ja lahtised, 

kujundatud sarikad. Tiibhoonega liidetud pikk korpus erineb 

põhihoone vahekorpusest vaid sellepoolest, et tema soklikor

rus on kivist ja krohvitud. Tema lame katus on põhihoone poo

lel viilkatus, sest põhihoonega ühendav väike kaetud koridor 

on madalama lameda katusega. See ühendav koridor omab mõlemis 

tassaadia kolm kõrge kaarega üksteise kõrvale pea kolmikaknak 

liidetud suurt akent. Akende vahedes ulatuvad kuni soklikar

niisini kitsad puitpilaatrid, mis on lõpetatud akende segment 

kaarte joonel. Ka vah~koridoril on katusel eenduv ja profilee 

ringuga karniis. Koridori all olevas soklikorruses on kõrge 

kaarega läbikäik eesväljakust aeda. 

Seega on hoone keeruka konfigurat

siooniga ehitus, millest varem on 

tõenäoliselt valminud kahe tiib-

ehitusega põhikorpus, tõenäoliselt 

veel XIX saj. lõpus või saj andi 

vahetusel, juurdeehitus võib olla 

hilisem, ka käesoleva saj. alguses 

stiil on historitsistlik, käsitlu-

salt pseudoklassitsistlike elemen

tidega. Hoones on kauplus, adminis 

ratiivruumid ja korterid, on ra

huldavas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on palju, nad moodustavad suuri funktsionaalsei 

rühmi, mis paigutatud reeglipäraselt. Peahoonega ansamblili

aeit seotud nõrgalt. Tähtsamad on: 

Laudad moodustavad nelinurkse sisehooviga neljalt küljelt hoo 

nestatud ehitisteploki, milles vahekäigQd. Hooned on suured 

ehitused, maakivist paekivi osalise kasutamisega laotud müüri 

dega, mis kaetud õhukese krohvikihiga. Osal hooneist viilad 

püstlaudadest, osal müür jätkub ka viilus. Katused on laastu

või eterniitkattega viilkatused. Ehitised võivad pärineda 

valdavalt XIX saj. II poole keskelt või lõpust. 

Ait on pikk ehitus, mille ehitusmaterjal sarnaneb eelkirjel

datuile. Hoonet katab laastukattega viilkatus, millel üleula

tuva räästa all laudkarniis, otsviilad on horisontaallauda

dest. Suurte nelinurkaeta uste kohal on väikesed rõhtsad neli 

nurkaed avad. Seinapinnas on uste vahel ka segmentaknaid. Uk

sed on vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 

Viinavabrik (?) on kahekordne ki vihaone tugeva krohvikihiga -
seintel. Hoone alakorrus madal üksikute väikeste akendega 

(6-ruudulised) ning suure uksega, mille kohal profileeritud 

karniisiga kolmnurkfrontoon selle all on horisontaalne kitsas 

hammaskarniis. Esifassaadi seinapinnas on veel kaks samalaad

se lahendusega väiksemat kolmnurkfrontooni, kuid avad nende 

all on kinni müüri tud, nende vahele ja neist mõnevõrra kõrge

male on raiutud hilisemad teravkaarelised aknad, 3 tk esifas

saadis, 2 otsafassaadis ning kolmas nende kohal lakaaknana. 

Akendel on ka vastav eklektilise käsitluslaadiga raamistik. 

Hoone nurkadel on jälgitav lai nurgaliseen valgendatud pinnan 

Katus on hoonel viilkatus, katteks eterniit. Ta omab üleulatu 

va räästa all säilmeid varasemast astmeliaest räästakarnii-
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sist, mis viilus krepitud. Hoone ühele tiivale püstitatud 

puidust juurdeehitus korterina. Seega võib hoonet lugeda veel 

XIX saj. alguse ehituseks, mis rekonstrueeritud eklektilises 

laadis ilmselt XIX saj. II poole keskel. 

Aednikumaja moodustas mitmest väikesest hoonest ehitusterühma 

mis varemeis. Säilunud väike aidake (?), millel külgseinad 

puidust, üks otsasein aga paekivist, krohvitud. Selles seinas 

teravkaareline uks. Viilud on püstlaudadest, hoone kae~d 

laastukattega viilkatusega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõ

puveerandist. 

Rehi-kuivati on väga suur ja massiivne maakiviehiU1s, ~s ki

vide vahel kasutatud ka paekivi, samuti akende kujundamisel. 

Siin siiski kasutatud kohati ka tellist. Avad on kaetud lame

da kaarsillusega. Hoonet katab kõrge viilkatus, katteks kaas

ajal eterniit. Hoonega liitub ühel tiival risti madal välja

ehitus, mis samuti kaetud viilkatusega. Kuivatil kõrge nelja

tahuline paekivikorsten astmelise karniisiga piibul. Omab 

tuulelipu, mis dateeritud~, mis tähistab tõenäoliselt ehi 

tuse lõpetamisaastat. 

Valitsejamaja (?) on maakivist õhukese krohvikattega ehitus, 

millel nuread ja aknaääred laotud tahutud paekivist. Hoonet 

katab lame poolkelpkatus, katteks kaasajal eterniit. Räästa

karniis on eenduv, Profileeritud ning poelviilu all krepitud. 

Aknad on reeglipäraste vahedega, aknad seejuures 6-ruudulised 

Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Sepikoda(?) on maa- ja paekivist müüridega krohvitud seinte

ga ehitus, mis kaetud lameda poolkelpkatusega. Katusel astme

line räästakarniis külgfassaadidel, peolviilus puuduvad. Hoo

ne keskteljal kolmnurkviil, mis l~epib räästakarniisi. Viilus 
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suur segmentaken. Esifassaadi aknad on kõrge kaarega aknad, 

mis algselt raamitud lamedate krohviääristega. Akendel 8-ruu

duline raam. Otsafassaadis on harilikud nelinurkaed aknad. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

~ (?) on väiksem ehitus, mis kõiges kordab eelmist, välja

arvatud aknad, mis on väikesed ja kitsad 6-ruadu.lised. Algne 

kelpkatas asendatud viilkatasega, kolmnurkviii keskteljal lam

mutatud. Ilmselt samuti XIX saj. keskpaiga ehitus. 

~ on keskmise saurasega, 4,5 ba. Asllb peahoone taga lame

das orus. Pargi moodustab tiikidesüsteem, mis algselt olid re

gulaarse nelinurkse kujuga. Suuremaid tiike on kaks, eralda

tad kitsa vahetam.miga, väiksem tiik on nende otsal. I~selt 

oli tiike rohkem. Nende vahetammidel puiestee-i~elisi teid. 

Muidu on pargi paista vabakujuline, võrdlemisi tiheda istutus

viisiga, eriliselt grappeerimata. Valitseb saar, tamm, jalakas 

vaher, kuask. Peahoone läheduses ka nulgi. Peahoone ees kahelt 

küljelt hooneatatud esiväljak - eesboov, kas ringtee .moodustab 

suure ringikajulise haljasala. Seda liigendavad vähesed deko

ratiivpõõsad. Väljaku äärtel, eriti kõrvalhoonete saunal, ka 

puid, sealhalgas nulgi. Majandushoonete ees· samati väljak, 

hoonete vahel ka paudegruppe. Peahoone tiiva taga avar aed 

viljapuudele. 

Pargi seisund on halb, ta on risustatud, tiigid kuivanad, 

aed · kasutusel osaliselt juurviljaaiana. Möisasüdamikll lähedu

ses kulges I Maailmasõja-aegne kindlustaste liin, mille raud

betoonkindlustusi on põllul säilinud. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a. 
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