
96. PIKVA mõis (Pickwa). Rüütlimõis. 

Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on suur kivihoone, mis põhiosas ühekordne, kuid omab 

ka kahekordseid ehitusosi. Hoonet katab lame, plekk-kattega 

viilkatus, millel laiad, kuid vähese profileeringu.ga räästa

karniisid, risaliitide viiludes on profileering rikkalikum. 

Karniisi all on lai siledapinnaline vöö. 

Hoone esifassaad on kujundatud madala ühekordse keskosa..

ga, millel paremal liidetud risti hoone pikiteljele kahekord

ne laiem korpus, vasakule aga liidetud kitsas korpus samuti 

risti pikiteljele, kuid siin on teine korrus madal mezzanino. 

Kirjeldatud hoonetiivad eenduvad kergelt esifassaadi pinnast 

ning nad on rõhutatud rusteeritud pilastritega. Ka kahekord

sete tiibehituste vahelise põhikorpuse seinapind on liigenda

tud akende vahel rusteeritud liseenidega. Kahekordsetele tiib

ehitustele on külgedel liidetud põhikorpuse laiused ja kõrgu

sed pikendused. Kahekordsete osade esifassaadi pööratud viilud 

on ääristatud laiade, kergelt profileeritud räästakarniisidega 

mis krepitud viilude all ja viilu tipus, kus viiluakna kohale 

tõstetud uus kolmnurkviil. Selle vorm kordab suure viilu kar

niiside vorme ja nurki. Seega on esifassaad saanud elava lii

genduse tänu kahekoräsete osade erilaiustele ( 3 akna ja l akna 

laiused) ka ebasümmeetrilise rütmiga. Aknad on võrdlemisi suu

red, kaetud lameda kaare ga ja raami tud tagasihoidliku profii

liga krohviääristega. Alakorruse aknad on kõrgemad, ülakorru

sel madalamad ja ka kitsamad, all 4-ruudulised, ülal 6-ruuduli 

aed. Hoone tagafassaad kordab kõigis vormides esifassaadi, ai

nult siin on keskmise madala hooneosa ees lai pui tveranda, 

mille küljed lahtised, lamedat katust toetavad lihtsad nelja

tahulised puittulbad, nende vahel lihtne laudtahveldisega rin

natis. Verandalt laskub parki kitsas kivitrepp. Hoone katusel 
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on suur hulk erineva laiusega telliskivikorstnaid, milledel 

palju karniise, vahevöösid, osa neist kujundatud hammaslõike

ga. 

Seega võib peahoonet lugeda historitsistlikus stiilis 

ehi tuseks, kus kasutatud mõningaid klassitsismile omaseid 

motiive. Ta võib pärineda XIX saj. IV veerandist. Hoonet ka

sutatakse administratiivruumidena ja korteritena. Ta on heas 

seisundis • 

Kõrvalhooneid omab mõis arvukalt. Nad paiknevad kas funktsio

naalse rühmana pargi äärel või maanteele orienteeri tud gruppi 

dena suuremal alal. Olulisemad on: 

Meierei-elamu (?) on ühekordne madal maakiviehitus, mille 

avad ääristatud tellistega, kaetud seejuures lameda kaarega. 

Aknad on 6-ruudulised. Hoonet katab lame viilkatus, millel 

laiad üleulatuvad räästad. Otsviilus viimane sarikapaar koos 

penniga on avatud, toetub konsooltaladele. Vundament omab ta

gasihoidliku karniisi. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Ait on pikk ja madala viilkatusega kaetud maakivihoone. Katus 

kujundatud analoogiliselt eelkirjeldatuga, katteks laast. Müü

rid on laotud lõhutud maakividest, avad ääristatud tellistega, 

kaetud lamedate kaartega. Otsviilus leidub suur segmentaken. 

Ehitus võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Ait-kuivati(?) on pikk ja massiivne krohvimata maakiviseinte

ga ehitus, kus müürid laotud lõhutud maakividest, avad ääris

tatud tellistega. Hoonet katab viilkatus üleulatuvats räästas

tega, mis otsviiludes raamitud tulemüüridega. Hoone ühes otsa

fassaadis on hoonest kitsam ja madalam, samuti viilkatusega 

kaetud kütteruum. Põhikorpusel on erakordselt laiad, madaJ.a 

kaarega kaetud väravad kalasabamustris laudvoodriga. Hoone 

võib pärineda XIX saj. viimasest veerandist. 
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Laut on pikk ehitus, millel kõrgel maakivisoklil laiad,kivi

tulbad ja nende vahed täidetud rõhtpalkidega. Viimastes võrd

lemisi suured lamedad aknad 6-ruuduga. Tulpade ääred laotud 

tellistega hambuval t. Müürid on krohvimata. Hoonet katab sein 

test kõrgem poolkelpkatus laastukattega ja üleulatuvate kit

saste räästastega. Ainult poolviilu kelbakolmnurga all on 

laudkarniis. Poolviii kaetud diagonaallaudistusega. Hoone võib 

algselt pärineda nx saj. IV veerandist, nüüd mõnevõrra ümber 

ehitatud. 

Kuivati-elamu (?) maantee ääres on pikk, krohvimata ja lõhutud 

maakividest müüridega ehitus, mille nurkades ja avade külgedes 

kasutatud telliseid, mis laotud hambuvalt, avad seejuures kae

tud lameda kaarega. Hoone ühes otsafassaadis on avar ulualune, 

mille talastikku toetavad 3 tellistest ümarsammast. Viimastel 

lihtne astmelisalt laienev baas ja kapiteel. Hoonet katab kõr

ge poolkelpkatus, katteks laast, räästad üleulatuvad. Hoone 

võib pärineda nx saj. IV veerandist. 

Park on 3 ha suurune ning kaheosaline. Hoone ette jääb väga 

avar ovaalne väljak, mis teedest liigend amata. Puud paiknevad 

väljaku äärtel vabades gruppides, kuid mitte tihedalt, jättes 

ka peahoone fassaad1st osa avatuks maastikku. Ka hoone taga on 

suur väljak, mis puudest ja teedest vähe liigendatud, kujult 

eelmisest korrapärasem. Siin leidub puid ka tagafassaadi ees, 

ääristamas palkonit. Puud istutatud ka siin harvades gruppides 

Tihedam puistu liitub peahoonasa otstel. Puud on kodumaised, 

kusjuures lehtpuude (saar, pärn, vaher, kask) gruppides tähele 

panuväärselt palju kontrastsaid okaspuid (kuusk, mänd). Ena

masti lagendike äärtel rühmiti ka lehiseid. Pargi seisund ra

huldav. 

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



Pikva mõis. 

Peahoone esikülg. 

Pikva mõis. 

Peahoone pargi külg. 


