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33. KANDLE mõis (Kandel). Rüütlimõis. 

Haljala k/n, "Öi ts en gu" kolhoos (Haljala kihelkond). 

PeahQ2~ on hävinud. Ta oli keskmise suurusega ühekordne puit

hoone, mis oli täies ulatuses kellerdatud. Omas kaks madalat, 

massiivset mantelkorstent, mis laotud paekivist. Ehitus oli 

vanem, ilmselt veel XVIII saj. lõpust. 

Kõrvalhooned on peahoonega ansambliliselt seotud. Hooneid ei 

ole palju, neist osa säilunud ümberehitatult. Olulisemad on: 

Tall on suur, krohvitud paekivihoone, mis oli algselt kaetud 

seintest kõrgema, S-kivikattega kelpkatusega, asendati 196o-te 

aastate lõpul lameda viilkatusega. Omab kitsa profileeritud ja 

eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad on laialt taandatud 

ulualuseks, mille ees 5 avaga kaaristu. Selle kõrged kaared 

toetuvad suhteliselt saledatele neljatahulistele paekivisammas 

tele, millel lai sokkel. Tiibadel on üks ruudukujuline aken 

tugevate prusslengidega ja 12-ruuduga raamistikuga. Hoone võib 

pärineda XVIII saj. lõpust. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, 

mis kaetud pritskrohviga. Poolkelpkatus on üleulatuvate rääs

tastega, seintest kõrgem (katteks eterniit). Aknad on suured, 

kolme poolega ning ilmselt pärinevad kodanlikust perioodist, 

nagu ka ümberehitatud uks. Ehitus võib pärineda algselt XIX 

saj. I poolest. 

Tall-laudad moodustavad hooneterühma, mis piiravad nelinurkset 

sisehoovi. Domineerib kaks paralleelset ehitust. Need on kroh

vitud paekivihooned, mis omasid algselt kelpkatuseid, nüüd 

uued viilkatused püstlaudadest otsviiludega. Algne on eenduv 

ja profileeritud räästakarniis. Vähesed aknad on väikesed, ruu 

dukujulised. Hooned võivad pärineda XVIII-XIX saj. vahetuselt. 



I. 

Ait (?) on väga väike paekivihoone, mille nurgad, samuti avade 

küljed on laotud tellistest hambuvate plokkidena. Hoonet katab 

üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks laast), otsviil on 

püstlaudadest. Uksi katab kalasabamustris laudvooder. Hoone 

võib pärineda XX saj. algusest. 

Park on väike ja segastiilis. Algne park oli peahoone ees ja 

küljel paiknev regulaarses kujunduses park, mis hiljem, pügata

vate puude hääbudes asendatud vabakujuliste rühmadega. Säilunud 

fragmentidena üks tiheda istutusviisiga pärnaallee ning mõned 

puuderead, mis algselt kujutasid selgepiirilist regulaarset 

parki alleeoce süsteemiga pügatud pärnadest. Peahoone läheduses 

kasvab erakordselt võimas mägivahtra eksemplar. Domineerivad 

pärn, tamm, vaher. Pargi küljel paiknes väike paistiik, peahoo

ne taga ja küljel aga aed, millest peahoone tagune oli ilmselt 

regulaarse ehisaiana. Aed piiratud puude ja dekoratiivpõõsaste

ga. Pargi seisund on osalt rahuldav, selles laululava, osalt 

aga täiesti metsistunud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1964. ja 197o.a. 
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