
t/1/ 

103. RANNAMÕISA mõis (Strandhof). Rüütlimõis. 

Harku ~n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on väike, kuid tasakaalustatud proportsioonidega kom 

paktne ühekordne ehitus paekivist. Hoonet katab seintest kõr

gem S-kivikattega poolkelpkatus, millel eenduvad, profileeri

tud räästakarniisid, sama lõikega ka viilu ääristav karniis. 

Aknad ei ole suured, kitsad ning algselt 8-ruudulised. Pool

viilus paiknev lakaaken on kitsas, 6-ruuduline. Aknad Paikne

vad võrdlemisi reeglipärasel t. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. I poole klassitsistlikus 

stiilis ehituseks, ta on kasutusel elamuna ning halvas seisu

korras. 

Kõrvalhooneid on mõisas säilunud üksikuid. Nad on paiknenud 

võrdlemisi reeglipäraselt ümber väikese pargi, vaid üks suure 

ait paikneb pargiga liituvas aias. Olulisemad on: 

Ait on peahoonest suurem krohvitud kivihoone, mis kaetud lame 

da viilkatusega. Omab kitsaid astmelisalt kujundatud räästa

karniise. Seinapinda liigendab kitsas profileeritud vahevöö. 

Hoone otstel lame suurepinnaline petik kõrge kaarega, .mis kre 

pib vahevööd. Aknad on lamedad, väikesed, 6-ruudulised. Hoone 

võib lugeda eklektiliste elementidega ehituseks XIX saj. II 

poole keskelt. 

Kuivati on väike, kuid kõrge paekiviehitus, õhukese krohvikat 

tega. Omab kitsaste üleulatuvate räästastega viilkatuse, kat

teks eterniit. Räästast madalamal kulgeb lai, astmeline vahe

karniis, mis otsafassaadidel krepi tud. Seal aga kulgeb paral

leelselt katuseviilu joonega temast madalamal kolmnurkselt 

kitsas karniis, mis viilutipu all on läbi lõigatud viilus 

paikneva suure uksega. Hoonele liidetud hiljem küljele mingi 

ilmetu madal juurdeehitus. Hoone võib pärineda XIX saj. II 
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poole lõpuveerandist, omades eklektilisi elemente. 

Park on väike, stiililt vabakujuline, peahoone ette on moo

dustatud väike väljak, mis hoonest endast eraldatud hekiga. 

Hoone taga väike ehisaed, Vabalt paiknevad puud on põhili

selt saar, vaher, esineb ka üksikuid lehiseid ja kuuski. 

Väga palju on puude all dekoratiivpõõsaid, mis aitavad luua 

väikeses pargis suletud ruumi. Pargi seisund halb. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1967.a. 
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Rannamõisa mõis. 

'P e aho one esikülg. 

Hanna1nõisa mõis . 

l' eahoone otsv&ade . 
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