
93. PENINGI mõis (Penningby). Rüütlimõis. 

Pikavere k/n, "Tasuja" kolhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

!eahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda 

kelpkatusega, katteks plekk. Hoonel on profileeritud laiem 

korrustevahelina vöö ning eenduv ja profileeritud räästakar

niis. Nii esi- kui tagafassaadides omab hoone 3 akna laiuse 

kergelt eenduva keskrisaliidi, mis tagaküljel krepib vahevöö. 

Esitassaadia on risaliidi kohal seinapind kõrgendatud ning 

sellel paikneb profileeritud karniisiga ümbritsetud lame 

kolmnurkviil, mille katusehari ühtib hoone katuseharjaga. 

Viiluväljas on väike, lameda kaarega kaetud viiluaken. Taga

fassaadis kolmnurkviil tõuseb otse seinalt, viiluaken on 

ümmargune. Aknad paiknevad ühtlaste vahede ga ja kohakuti, 

puuduvaid asendavad petikaknad. Aknad on seejuures ääristatud 

lamedate krohviääristega. Keskrisaliitide aknad erinevad 

teistest lamedate kaarava.de poolest, sama lameda kaarega on 

kaetud ka uks. Alakorruse aknad on madalamad, 6-ruudulised. 

Ulakorruse (peakorrus) aknad kõrged, kuigi 6-ruud~lised. Hoo

ne tagaküljel on teise korruse keskmine aken uks-aknana, tema 

ees asus algselt rõdu. Hoone ühele tagakülje nurgale on püs

titatud kitsas kahekordne juurdeehitus, mille karniisid, vööd 

ja aknad on põhikarpusega samad ja seotud. Toad paiknevad 

antilaadses süsteemis. 

Oma tänapäevase ilme omandas hoone peale 19o5.aasta põ

lemist, mil ta taastati. Ilmselt pärineb ehitus ise aga veel 

XIX saj. keskelt või I poolest. Ta on kasu tu sel ad.ministra

tiivhoonena ja heas seisundis. 
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Kõrvalhooned mood~atavad esiväljak~ külgi raamiva peahoonega 

seo t~d ansambli. Nii on peahoonele lähemad ait ja elam~ seo

t~d esimesega madala kaarja mü.üriga. Ol~liaemad ehi t~sed on: 

1 

. 

Ait - keskmise su~~sega kompaktne krohvit~d paekivihoone, 

kaet~d S-kivikattega poolkelpkat~sega, millel lihtsad räästa

karniisid külgfassaadides ja kelbakolmn~ga al.l poolviil~s. 

Algsed ~ksed ja nelin~rksed 8-r~ud~lised aknad omavad tugevaid 

p~itlenge. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Valitsejamaia (2) on kompaktne ühekordne krohvit~d kivihoone, 

mis kaet~d eelmisega analoogilise ( S-kivikattega ja karniisi

dega) poolkelpkat~sega. Hoone väikesed kitsad aknad on 6-r~~du 

lised. Hoones on kaks massiivset mantelkorstnat, millede t~ge

vad karniiside ja vöödega korstnapiibud paiknevad sümmeetrili

selt kat~sel. Hoone võib pärineda XIX saj. al~sest. 
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Töölistemaja-piimaköök (?) on pikk krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, tema räästad oma

vad lihtsaid laudkarniise külg- ja otsafassaadi kelbakolmnur

ga all. Kõrged korstnapiibud on krohvitud ja karniiside ja 

vöödega. Hoone on tõenäoliselt samaealine eelmiste majandus

hoonetega. 

V~aköök-elamu (?) on massiivne paekivihoone, krohvitud sein

taga. Hoonet katab lae.stukattega poolkelpkatus, mille lauast 

räästakarniisid kordavad eelmiste hoonete karniise. Suured 

aknad olid algselt ääristatud lamedate krohviääristega ja kae 

tud lameda kaarega. Sellele XIX saj. I poole hoonele on risti 

peale ehitatud teine korrus, mille viilkatuse hari ületab põ

hihoone katust. Pealeehitus on tellistest, aknad kõrge kaare

ga. Hooneosa võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Rehi on erakordselt pikk krohvitud saintega paekivihoone, mil 

lele küljele ehitatud väike ja madalam kütteruum kõrge, nelja 

tahulise telliskivikorstnaga. Hoonet (ka kütteruumi) katab 

kõrge laastukattega viilkatus, millel otsviilud laudadest. 

Võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Park on keskmise suurusega (4,4 ha), paikne~es põhiosas pea

hoone taga. Hoone ette jääb regulaarse planeeringuga piklik 

väljak, mis ääristatud ringteega. Väljakut liigendavad üksikud 

lehtpuugrupid, mis jätavad peahoone fassaadi täiesti avatuks. 

Hoone taga on tihe park, mis ei oma siin ka tagaväljakut. 

~ark suundub peahoonega seostam~tu~t pika, kitsa haljasalana 

idaküljele. Puud võrdlemisi heatasemelisalt rühmitatud, vabas 

paigutuses, domineerib vaher, on pärna, saart, jalakat. Kont

rasti annavad üksikud nulud, kuused, tammed. Teedevõrk oli 

looklev. ~ argi seisund rahuldav, esiväljak hea. 

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