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9 • .ARKNA mõis (Arknal). Rüütlimõis. 

Rakvere k/n, Rakvere Põllumajandusloomade Kunstliku Seemen-

damise Jaam (Rakvere kihelkond) 

Peahoone on suur ja liigendatud kiviehitus. Tema põhikorpuse 

moodustab ühekordne hoone, millel ·madal soklikorrus ning mezza

ninokorrus. Hoone vasakule tiivale on liidetud pikk kahekordne 

tiibhoone, mis eendub kergelt esifassaadis, ulatudes aga pika 

tiibehitusena hoone tahaküljele, omab samuti soklikorruse. 

Põhikorpust ja tiibhoonet katvate viilkatuste hari on 

ühel kõrgusel harjadega (katteks on eterniit). Räästa- ja viilu 

karniisid on laiad, sügavalt profileeri tud ning eenduvad, vii

mased viilude all krepitud. Räästakarniisist madalamal kulgeb 

vahevöö. Soklikarniis on kitsas ja profileeritud. Esifassaadis 

on paremal tiival kitsas (ühe aknaga) ja väga kergelt eendatud 

külgrisaliit, mis kaetud kolmnurkviiluga, räästakar.niis tema 

all on krepi tud. Vasemal tiival eendub mõnevõrra rohkem 3 akna

vahe laiune tiibhoone otsafassaad, mille viil moodustab samuti 

esitassaadie kolmnurkviilu krepitud karniisiga. Kõikide risalii 

tide ja hoone nurkadel tõus:ll'ad soklikarniisil t laiad nurgapi

lastrid. 

Hoone peakorruseks on alumine. Selle aknad põhikorpuse esi 

küljel on kõrged, 6-ruudulised, piiratud kitsaste krohviääris

tega, mis toetuv ad karniisiga aknalauale. Akende kohal on mur

tud, kitsad frontoonid. Tagaküljel on vaid äär1stega lihtsad, 

6-ruudulised aknad. Teise korruse (mezzanikokorrus) aknad olid 

algselt paariti asetatud väga väikesed piluaknad, mis kodanliku 

perioodil ehitati ümber suuremateks, ruudukujulisteks akendeks, 

mis lõikavad räästakarniisi. Sokliaknad ons samuti ruudule lä

hedase kujuga, 4-ruudulised. Beifassaadi parempoolne külgrisa-

lii t omab kõr ge kaarega kaetud akna põhikorrusel, millel ka ki t 



.. 

' • 

- 2 -

s as, kõrge kaare ga frontoon, alanurgad murtud. Teisel korruseJJ 

olid algselt kaks pilukujulist, kõrge kaarega akent, asenda

tud kahe ruudukujulise, suurema aknaga. Vasakpoolses, tiibhoo

ne otsafassaadis on alakorrusel samuti kaaraknad kaarfrontoo

nidega, teisel korrusel olid algselt kitsamad, kuid samuti 

kaarfrontooniga kaetud alalad, mis kod anlikul ajal ehi ta:ti ris 

külikukujulisteks. Yiilus on ümaraken, millel krohviääris. 

Põhikorruse akende all on selles fassaadis liigendatud pinnad 

krohviääristega tahvlitest, mille keskel sõõrpetik. Tiibhoone 

külgfassaadis on ebakorrapärasel t, kuigi üksteise alla aseta

tud aknaid. Nad on erineva kujuga. On 2 kõrge kaarega suurt 

akent, kaetud kaarfrontooniga, alles on ka 2 algset mezzanino

korruse pilukujulist paarisaken t. Algsed on ka kaks kohakuti 

asetatud väike st ja 4-ruudulist, lamedate kaartega kaetud 

aken t, mis ühendatud ühiste krohviääristega. N end e kohal asuv 

mezzaninokorruse aken annab sellele fassaadilõigule kolmekord

ee hoone ilme. Tiibhoone otsafassaadil hoonekompleksi tagakül

jel on alakorruse aknad ristkülikukujulised. Teisel korrusel 

väiksemad ja kaetud kõrge kaarega, keskmine on petikaken. 

Kõigil on krohviääris. 

Hoone esifassaadi keskel on peaukse atte ehitatud avar 

eeskoda, mis kivist. Ta on kaetud lameda viilkatusega, mis var 

jatud esifassaadis ehisviilu taha. See on liigendatud soklilt 

tõusvate neljatahuliste sammastega. Kokku neli, keskmised, 

poolsambad, on kõrgemad, äärmised madalamad. Nende pinnad on 

liigendatud sügavate ja kitsaste petikutega, mis ülal lõpeta

tud teravkaarega. Sambakesed tõusevad frontooni kohale, üla

osad on laiendatud ja kaetud igal tahul kolmnurkviiluga, mille 

all kolmiksiiruga petik, nurgad on toetatud konsoolidele. 

Tornikeste viiludel on kitsas, profileeritud karniis. Äärmiste 

sammaste vahel on horisontaalne ehissein, mis omab tahvlitega 
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liigendatud pinna ning teravkaarelise ehisvöö karniisi all. 

Keskmiste sammaste vahel on frontoon kõrgem, kolmnttrkne ning 

tema tipp on lõpetatud horisontaalse ast.mikuga, piiratud pro

iileeritud karniisiga. Viilus on ü.maraken laia krohviäärisega. 

Kaarfriis on ka esiku räästakarniiside all külgfassaadides. 

Esikul on väga suured aknad, .mille neljaks jaotatud , raa.me täi 

sid tiheda, diagonaalse raa.mistikuga aknad. Samasugune raa.mis

tik oli suurel, ruudukujulisel valgmikul peaukse kohal. Uks on 

jaotatud tahvlitega neljaks, kusjuures tahvlitel on laiad, 

profileeritud piirdeliistud, nurgad laiendatud, tahvlite v&1el 

on kvaaderlõikelisi plekke. Peaukse ees on .madal, kolmele k~l

jele laskuv trepp, .mis suurtest, meisterlikult tahutud gra

nii tplokkidest. 

Tiibhoone parki suunatud välisfassaadil on kaasajal väike 

väljaehitus kõrgel soklil . .Algselt oli siin avar puitveranda, 

millel lame kelpkatus, üleulatuvate räästastega. Veranda kõik 

küljed olid klaasi tud suurte akende ga, millel tihe raamis tk, 

akende alused pinnad omasid puitpaneeli. Verandal t laskus hoo 

ne esifassaadi kõrge, vahepodestidega trepp, millel ast.melised 

äärisad paekivist. Ligilähedaselt algsele kujule on see säilu

nud tänapäevani. 

Seega on peahoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus 

esineb eklektiliste detailide kõrval pseudogooti elemente. Ta 

võib pärineda nx saj. II poole keskelt, osalt ( esik, veranda) 

ka saj andi IV veerandist. Hoonet kasutatakse koolihoonena ja 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi palju, nad asuvad funktsionaalse

tes rühmades põhiliselt peahoone taga ja vasakul küljel, on 

peahoonega ansambliliselt sidu.mata. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on kahekordne suur, kr ohvitud kivihoone, mis kae 
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tud lameda viilkatusega (katteks eterniit). Omab üleulatuvaid 

räästaid, mis toetatud viilus konsooltaladele, viimane sarika

paar viilus avatud. Aknad asetatud ühtlaste vahedega, on 6-ruu

dulised ning kaetud väga lameda kaarega. Viilus on segmentaken 

kiirtekujulise raamistikuga. Hoone võib pärineda peahoonega sa

mast perioodist. 

Ait on pikk kivihoone, mille seinad kuni poole kõrguseni on lõ

hutud maakividest, krohvikatteta, kõrgemal kuni räästani, on 

õhukese krohvikattega ja paekivist. Hoonet katab lame viilkatus 

Qkatteks eterniit), millel üleulatuvad räästad. Viiluräästad on 

toetatud konsool taladele, viimane sarikapaar on viilus avatud. 

Suured 2 ust on kaetud lameda kaarega, mille silluses eenduvad 

üksikud kvaaderkivid. On üksikud ruudukujulised, väikesed ak

nad, viilus on suur segmentaken. Hoone võib pärineda XIX sa;). 

IV veerandist. 

Ait-kuivatite kompleks puuviljaaia taga koosneb kahest paralleel 

selt ehitatud hoonest, millest ühega liidetud kahekordne hoone 

risti. Need ehitused kordavad materjalilt, avade kujult ja üld

lahendusalt eelmist ehitust, olles temaga üheealised. 

Ait peahoone juures on pikk, pritakrohviga kaetud paekivihoone, 

millele kaasajal peale ehitatud teine korrus lameda viilkatuse 

all. Esifassaadi keskosas on 3-avalise arkaadiga ulualune. Kaa

ristu lamedad kaared on tellistest, puhta vuugiga, silluse ää.Pe 

kitsas kaarfron toon. Kaarte kannad toetuvad kõrgetele, saledate 

le, neljatahulistele tulpadele, mis laotud puhtalt tabutud pae

kiviplokkidest. Kaaristud ääristavad samalaadaed liseenid (puh

talt tabutud paeki viplokkidest). Kaarte kohal on li seenide va

hel seinapind sileda krohviga. Ühtlaste vahedega aknad on kõrge 

le asetatud, kaetud lameda kaarega ja väikesed, 8-ruudulised. 

Ait on ilmselt peahoonega samaealine. 
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Tall on pikk kivmhoone, millel lakakorrus. Põhikorrus on kroh

vimata maakivist, vahekarniisiit kõrgemal tõuseb krohvitud pae

kivisein. Hoonet katab lame viilkatus, räästad kitsalt üleula

tuvad (katteks on eterniit). Esifassaadi keskteljelt mõnevõrra 

paremale viidult paikneb kahe avaga kaaristu ulualuse ees. Sel

le laiade avade lamedae kaarega telliskivisillused (puhasvuuk) 

on toetatud neljatahulisele tulbale keskel ja samaaugustele 

kaaristu äärtel. Need on laotud puhtalt tahutu.d suurtest gra

niidikuupidest. Aknad kahel pool kaaristut ja hoone otsafassaa

dides on ruudukujulised, suhteliselt suured ja 6-ruudulised. 

Hoone on peahoonega ilmselt samaealine. 

Laudad moodustavad suure, korrapärase hoonete rühma ümber rist

külikukujulise sisehoovi. Hooned on enamasti ühendatud vahe

müüridega. Ehitused on krohvitud paekivist, osa vahemüüre on 

ka krohvimata. Enamikus on nad kaetud lamedate viilkatustega, 

v.a. põhiehitus: suur laut. See on pikk ehitus, millel kõrge 

lakaruumiga viilkatus, katteks vormikivi. Räästad on laialt 

üleulatuvad, viimane sarikapaar viilus on avatud ja toetatud 

kensool taladest. Viil on kaetud püstlaudadega. Avad, eelkõige 

suured uksed, on kaetud lamedate kaartega. 

Müürides on sissesõiduväravaid. Põhivärav on tõstetud 

müüripinnas, väga laia avaga, mis kaetud lameda kaarega. Kogu 

hoonetekompleks võib pärineda XIX saj. lõpust ja saj andi vahetu

sel t. 

Kelder (?) on võrdlemisi suur, raudukujulise põhiplaaniga maa

pealne ehitus lõhutud maakivist, krohvimata müüridega. Hoonet 

katab laialt üleulatuvate räästastega kelpkatus, katteks vormi

kivi. Katuse tipus asub tellistest laotud tuulutuskorsten. 

Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandi hooneks. 
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Park on väga suur, hõlmates koos paisjärvega ning eriosadega 

kuni 21 ha. Põhiosa paikneb kahel pool Selja jõge, mis moodus

tab pargi kujundusliku telje. Jõe kallastel paikneb vabakujun

dusliku p:haneeringuga pargipuistu, milles tihedamad puudesalud 

ja välud. Peahoone ette jääb suur esiväljak, mis ulatub üle 

jõe. Väljaku külgedel on regulaareema kujundusega pargiosad, 

kus esineb kohati ridadesse istutatud puid. Korrapäraste rida

dega puid on ka pargi ja mõisatuumikut piiravate puudegruppide 

äärtel, kus kohati ka alleesid, eriti majandushoonete juurde

sõiduteedel. Peahoone esifassaad on jõele, mis mõisasüdames 

paistiigina tõstetud, kogu laiuselt avatud. Külgedel tihedad 

puuderühmad, mille all põimuv vabakujuline teedevõrk ja mõned 

kanalid. Puud r[hmitatud kontrastselt, näiteks lehis-mänd-pärn, 

kask-mänd, kuusk-vaher. Peale nende on pargis veel j alakat, 

tamme, saart. On ka eksoote: siberi- ja palsaminulg, pensilvaa-

nia saar, amuuri korgipuu, virgiinia kadakas, murray .mänd, 

ameerika pärn jt. Eksoodid on tihti aktsentideks vaadetes. 

Jõeäärses pargiosas on puud rohkem üheliigilistes gruppides 

(mänd, kask). Jõel veehoidlas saari. Tänapäeval on veehoidla 

alla lastud. Peahoone paremal tii val on suur aed. 

Eraldi tuleb märkida pargis leiduvaid arvukai<i väikevorme, 

mis teostatud graniidist väga kõrges heas raid tehnikas. Tähtsa

mad on: graniitplokkidest trepp astmelise äärisega esiväljaku 

äärel paisjärve. Sild esiväljaku vasakul tiival par gis kanalil. 

Ta omab lameda kaarega ava, selle sillus eenduv. Silla otstel 

madalad granii t tulb ad, nend e vahel granii trinnatis. Kõik detai

lid puhtalt tabutud ja hästi sebitatud plokkidest. Teine sild . 
on ääristeta, lihtsam. Terrass tiibhoone ees on poolkaarekuju

line, laotud tabumata maalcividest, ääristatud aga tahutud plek

kide ja laia, ü.maraks tahutud vööga. Väravad ja nurgasambad aia • 

ringmüüris on puhtalt tabutud graniidiplokkidest, nurgasambad 
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seejuures 8-tahulised ja vaid mõnest plokist. ü.maraid raidki

vist tõkestusposte on ka talli ees. Par5is on kõrgem ringikuju

line kõrgendik, millel graniidist ü.martulb~ laud. Kõrgendik 

ääristatud graniidirahnudega. Need detailid võivad pärineda p 
peahoonega samast perioodist. 

Park on keskosas hästi hooldatud, veehoidla ümbrus on 

halvas seisundis, jõgi reostatud.Rakvere heitvetega. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a • 
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