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70. MAARDU mõis ( Maart). Rüü tli.mõis. 

Jõelähtme ~n, Kostivere sovhoos (Jõelähtme kihelkond). 

Peahoone on suur paekivihoone, keskosas kahekordne, tiibadel 

ühekordne, hoone all on võlvitud kelder. Ehitus on liigendatud 

esi- ja tagafassaadiga. Hoonet katab kelpkatus, tiibehitustel 

on viil- või poolkelpkatused, katteks plekk, osalt ka eterniit 

mis asendab S-kivikatet. Kõik räästakarniisid on laiad, eendu

vad ja rikkalikult profileeri tud. Samalaadaed karniisid ääris

tavad ka risaliitide kolmnurkviile. Madalate tiibhoonete juu

res esineb ka poolviilude all karniisi kreppimist. 

Hoone esifassaad on lahendatud kõrgele ja kompaktsele 

põhikorpusele külgrisaliitide lisamisega, mis kahe akna laiu

selt põhikorpusest tugevalt eenduvad. Tasakaaluks külgrisalii

. tide vertikaalidele on põhikorpusele külgedel liidetud risalii 

tide seinte joonel pikendusena kitsad ühekordaed tiibehitused 

mõlemil otsafassaadil. Nii risaliitide kui ka tiibhoonete sei-

nap;j.nnad on esimese korruse kõrgusel t rusteeri tud ning eralda

tud teisest korrusest laia vabevööga. Teise korruse seinapind 

on liigendatud liseenilaadsete vertikaalsete vöödega, mis ase

tatud paari ti hoone nurkadel ja risaliitide akende vahel. Ri

salii tide vahele jääval seinapinnal on üks liseen iga akna ~a

hel. Ka akendealuseid pindu liigendavad nelinurkaed eeniuvad -
tahvlid. Akende kohal ja liseenide vahel räästakarniisist ma

dalamal kulgeb vöö tilgakestega • .Analoogiliselt on liigendatud 

külgrisaliitide küljepinnad, mis pööratud peaakse ette risa

liitehituste vahele jäävale avarale terrassile. Viimane on 

kaetud kiviparketiga, ta eendub külgrisaliitide vahelt tundu

valt ning terrassilt laekub lai astmelisalt ääristatud külg

eeintega kivitrepp esiväljakule. Algselt asus siin risaliiti

de vahel kinnine ühekordne esik, millel klaasitud esisein kul-
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ges risaliitide eaifrondi joonel. Eaiku lael oli ballustraa

diga lahtine rõdu. Riaaliitehituaed on kaetud võrdlemisi kõr

gete kolmnurkviiludega, kusjuures viilude pinnad on liigenda

tud viiluaknaid ümbritsevate kolmnurkaeta tahvlitega. Viilu

aknad on ääriatatud lameda krohviääriaega. Aknad ise on viilu

dea suured, kaetud lameda kaarega, raamitud tiheda diagonaalse 

raamistikuga. Teise korruse aknad põhikorpuael on pea ruudu

kujulised ning nelja ruuduga, kuigi selle korruse seinapind 

omab peakorrusele omase elavama liigenduse. Rusteeritud ala

korrus seevastu omab väga kõrgeid, reeglipäraste vahedega pai

gutatud aknaid, millel 8 ruutu. Akendel baroksed metallist 

nurkrausL Silmas pidades ka siseruumide rikkalikku kujundust 

sellel korrusel, tuleb ta lugeda peakorruseks. Hoone kesktel

jal paiknev peauks on kõrge, poolkaarekujuliae avaga, kusjuu

res ta omab laieneva palestiku. Ukse ülaosas on poelkaarea 

kiirtekujulise raamistikuga valgmik. Kahepoolega uksed on jao

tatud kaheks pinnaks, millest ülemise suurema ja liigendatud 

tahvli nurkades on väikestd rosetid, alumised tahvlid on rih

veldatud, ääristatud liigendatud pindadega pilastritega, mis 

toetavad meanderile lähedase motiiviga vahevööd. Ukse kohal on 

valgmik eraldatud karniisiga, mis kujundatud hammaslõikega. 

Seega on peaukseheatasemeline kujundus varaklassitsistlik. 

Hoone taga- ja otsafassaadide akende ja seinapindade ku

jundus kordab esifassaadi lahendust (all kõrged, ülal väikesed 

aknad, liseenid, tahvlid jms.). Puuduvaid aknaid asendavad pe

tikud. Ainult tagafassaadis eendub jõuline keskrisaliit kolme 

akna laiuselt (taga on saal). tema külgedale jääb kahekordse 

korpuse laiuseks üks aknavahe. Keskrisaliidi kolmnurkvillu 

väljas on kaks viiluakent. Fassaadis äär1stavad ka siin põhi

karpust ühekordaed tiibehitused, millest vasakpoole on lühem, 

parempoolne aga üsna pikk, kaasajal osalt näotutest puitehitus 
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test. Algselt oli siin aga klaasitud talveaed, mis lõpeb väi

kese nelinurkse hoonega. Sellel ehitusel on kõrge soklikorrus 

ning kõrgele tõstetud põhikorrus, millel tagafassaadi suuna

tud seinapind rusteeritud. Ehitust katab viilkatus S-kivikat

tel, .mille räästa- ja viilukarniis kordab enamvähem peahoone 

vaatavaid vorme. Samalaadaalt on kujundatud viilu- ja põhikor

ruse aknad ja petikud. Talveaiast laskus parki alt laienev ja 

ümarate tulbakestaga lõpetatud äär1stega kiviteepp. 

Hoone otsafassaadid on lahendatud erinevalt: läänepoolae

le avanevad põhikorpuse ühekordaed tiibehituaed, mis kaetud 

poolkelpkatuatega. Nende vahemik on täis ehitatud, osa seina

pindu on ka siin rusteeritud. Viilukarniisides on erinevusi: 

ühel eenduv, teisel tagasihoidlikum. Idapoolsel otsafaasaadil 

paikneb aga tiibhoone ja talveaia vahel majandusõu, piiratud 

hoonete vahel mü.üriga, milles kõrge hobu- ja madal jalgvärav. 

Hobuvärava teisel küljel jalgväravat matkiv petik. Värava

avad on lameda kaarega sillustega, värava kohal on karniisiga 

kolmnur kv iil. 

Hoone siseruumid on anfilaadses süsteemis, kusjuures va

hetult vestibüüli taga on suur saal. Uhea tiibhoones on toad 

anfilaadi ta, ühendatud pika koridoriga. Paljudes ruumides on 

säilunud algsed profileeri tud la.ekarniisid, suurejoonelised 

maalingutega laed, mis teostatud ilmselt sekko-tehnikas. Mo

tiivideka on akantusväärel ja spiraalid, rosetid, lainemotiiv, 

erivärvides vööd jms. Alles on ka kaks kahhelahju tumepruuni

dast kahhelkivideat, mis kõik vormikivid. Ahjud on kaminatega, 

väga rikkaliku kujundusega historitsistlikua stiilis, seejuu

res väljapeetud renessanssmotiividega (hammas- ja profileeri

tud karniisid, korintose orderi sambakesed, pilastrid, voluut

viilud, helmeanöör, ümarkasett jms.). Uhel ahjul reljeef fi~

raalse kompositsiooniga. Ahjud on seejuures rahuldavaa seiaun-

d is. 
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Tervikuna tuleb .mõisa peahoonet lugeda varaklassitsist

likuks tugeva barokimõjutustega ehituseks XVIII saj. lõpuvee

randist. Hoonet on hiljem laiendatud üksikute osadena tiib

hoonete lisamisega, .mis võisid toimuda juba XIX saj. alguses, 

osalt ka hiljem (talveaed, esik risaliitide vahel}.Ka ahjud 

pärinevad ilmselt XIX saj. lõpust. Lagede kujundus võib olla 

samuti hilisem, kuigi motiivistik on väga lähedana varaklas

sisiistlikule käsitlusele. Peahoonet võib lugeda hinnaliaeks 

ahitektuuri.mälestiseks, .momendil on ta tühi ning majandi 

poolt restaureerimisel või remontimisel. 

Kõrvalhooneid on mõisas väga palju, suur osa moodustab pea

hoonega seotud re~laarse ansambli, ääristades pika esivälja

ku üht äärt. Siin on pikad ühekordaed ja osalt kaaristutega 

fassaadid vastandatud peahoone vertikaalsele keskosale. Ule

jäänud majandushooned paiknevad pargi äärtel funktsionaalsete 

gruppidena, seejuures võrdlemisi reeglipäraselt. Osa hooneist 

on halvas seisundis, sisse langemas, osa rekonstrueeritud, 

kuid on ka võrdlemisi algse ilmega ehitusi. Olulisemad on: 

Sõiduhobuste tall - suur krohvitud seintaga paekivihoone. 

Hoonet on algselt katnud seintest kõrgem kelpkatus, katteks 

S-kivi. Räästakarniisid on laiad ja profileeritud. Hoone esi

fassaadil on kolme kõrge kaaravaga kaaristu, mis toetub ka

hele massiivaela nelinurksela sambale. Kaaristu kaarekandada 

all on profileeri tud talu.mivöö. Kaaristu taga on ulualuse all 

suured, kõrge kaaravaga uksed, .mille kohal on lihtsa fp.o~ii

liga simsid. Uksed on vooderdatud kalasabamustris voodriga. 

Aknad on nelinurksed, 12-ruuduga. Hoonet võib lugeda üheeali

seks ja -stiilseks peahoonega. 

!!1 on suur ja massiivne krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast. Räästakar-
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niisid on astmelisad ja paiknevad külgfassaadidel ning otsa

fassaadi poolviilu kelbakolmnurga all. Esifassaadi keskosas 

on sügav ulualu.ne, mida kannavad kaks kõrget nelj atahuliat 

paekiviaammaat. Aknad on piklikud ja kaetud lameda kaare ga, 

omavad 8 ruutu. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest või 

keskelt. 

Vana kuivati(?) on kahekorruseline (teine korrus omalaadse 
" 

poolkorrusena) krohvitud paekivihoone, millel keskosal seintea 

kõrgem kelpkatua, ühel tiival aga madal poolkelpkatua, katteks 

kaaaaj al eternii t. Katusel on lihtne, lai laudkarniis. Algsed 

aknad on pea ruudukujulised tiheda ruuduatikuga (8). Uste ko

hal on seinapinnal ruudukuj ulised petikud. Uksed on alakorruse 

seina liigendamaa ainaata avadena, aknad paiknevad teisel kor

rusel, kusjuures mõni neist lõikab rääatakarniiai. Hoone võib 

pärineda XVIII saj. lõpust või nx saj. algusaastaist. 

Uus kuivati on maakividest ehi tu.s, kus kivide vahed laialt 

krohvitud. Ehi1uat katab viilkatus (eterniitkattega), otsvii

lud on püatlaud.adest. Hoone ees on lai ramp. Ehitus võib päri

neda viimasel t saj andivahetusel t. 

Laudad moodustavad väga suure hooneteploki, mis asetatud neli

nurkse pikliku aisehoovi äärtele. Domineerivad kaks pikka Pa

ralleelhoonet. Ehitu.sed on kaetud kelpkatu.sega, millel katteks 

kaasajal eterniit. Katusas aäilunud unkaavad, seega algselt 

võis katteks olla õlg. Pika laudahoone keskel on lai lameda 

kaarega kaetud uks. Aknad on väikesed, pea ruudukujulised ning 

8-ruudulised. Hooned võivad põhiosas olla peahoonega üheeali

aed või vähe hilisemad. 

~ pargi äärel on krohvitud paekivist; kaetud seinteat kõrge 

ma kelpkatusega, millel ülal unkaavad. Seega võis algne kate 

olla õlgedeat, praegu. eterniidist. Omab eenduva astmelise rääa 
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takarniisi. Kesktelj el paiknev suur värav on lameda kaare ga. 

Ehitus võib olla lautadega üheealine. 

Töölistemaja on õhukese krohvikattega paekivihoone, millel 

seinteat kõrgem poolkelpkatus (katteks eterniit). Kitsad rääs

tad on üleulatuvad, poolviilud on püstlaudadest. Aknad on kit

sad ja kõrged. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Tema j uu.rd e kuulub väike paekivi lau t. 

Sepikoda on krohvitud paekivihoone, millel kitsa astmelise 

karniisiga viilkatua, katteks katusekivi. Otsviilud on püat

lau.dadest. Hoonet on ulatuslikult rekonstrueeri tud, s.h. kinni 

laotud hoone otsal asu.nud lahtine uluaJ.u.ne , mis toetus laiema

tele nurga- ja kitsamale vahesamba.le, mis lõikel t nelinu.rksed. 

Ehitu.s võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Viinavabrik (?) on keskmise su.u.ru.sega krohvitu.d paekivihoone, 

mis võis algselt olla kahekordne. Hoonet on kaasajal u.latu.sli

ku.lt rekonstru.eeritud, osalt on varemeis. On säilu.nu.d mõned 

kaarpetikusse asetatu.d uksed. Ehitu.s võis pärineda XIX saj. I 

poolest. 

Aednikumaja koosneb kahest paral.leelsel t asetatu.d korpu.sest, 

milleat üks oli elamu. Need krohvitu.d paekivihooned on kaetud 

tänapäeval katu.aekivikattega viilkatuatega, otsviilu.d on püst

lau.dadest. Võib aga eeldada, eriti profileeri tu.d räästakarnii

si arvestades, et hoonete algseid katu.sed olid kelpkatused. 

Mõlemi hoone vahel on neid ühendav triiphoone. Aedniku elamu.l 

on säilu.nu.d valgmiku.ga kahepoolne peauks, millel kolmeke pin

naks jaotatu.d reljeefne hiatoritsistliku.s stiilis tahveldis. 

Kasutatud on renessanssmotiive. Hooneterühm võib pärineda põhi 

osas veel XIX saj. algusest, ümberehitused on hilisemad, kuid 

tõenäoliselt samast sajandist. 
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Park on kuni 3,3 ha suur ning mitmeosaline. Peahoone ette on 

kujundatud ovaalne, vabade puudegruppidaga Pääristatud väljak 

mis hoone keskteljele orienteeritud maanteele väljaku alguses 

avatud, seega on peahoone maastikus juba kaugelt jälgitav. 

Juurdesõiduteed ääristab ühelt küljelt põld, teiselt küljelt 

aga puisnii t suur te tammede ja mustade leppade rühmadega (pr 

gu võsastunud). Peahoone taga on osalt müüriga piiratud aed, 

kus algselt oli tihe looklev teedisüsteem. Selle pargiosa ta

gakUljel paikneb temaga risti väike tihe pargimetsailmeline 

ala, mis päri tolul t hilisem. Ka siin on puud vabades rü.hmades. 

Pargi põhiosas valitseb tamm, vaher, jalakas, pargimetsa osas 

ka eksoote: lehised, paplid (neid on eeaosas), nulg, valge 

mänd. Kontrasti loovad kased ja kuused. 

Pargi tagaosas on mõisnike perekonnakalmistu, kus kaks 

klassitsistlikku hauamonumenti. Need on kõrgele nelinurksale 

soklile asetatud obeliskid paest või graniidist. Ühel säilu

nud tekst: Carl von Brevern 18o9-1837, teisel: Der Guten Un

vergessliche Mutter der danckbare Sohn C.H. 18o6. On ka kabe

livare. Kõik põhjalikult purustatud. 

Pargis on leidunud ka histori tsistlikus laadis metallvaa

se, mis osalt kasutatud kaasajal pargi piirdeil. Pargi seisund 

on rahuldav, esi välj a.kul ka hea. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1964.ja 197l.a. 
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