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IV köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 

alal, ajaloolane 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni vaneminsener 

';, () 
0~~ 

J .Maiste 

~ A.Hein 

Märkus: Ettepanekud on koondatud rajooniti, kogu töö maht 

15 köidet. 
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IY_köite sisukord 

1. Eessõna 
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4. Kukruse mõis 

5. Maidla mõis 

6. Mäetaguse mõis 

7. Ontika mõis 

8. Fagari mõis 
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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna 

valminud ettepanekud-põhjendused Kohtla-Järve rajooni mõisa

arhitektuuri riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku täht

susega arhitektuurimälestistena. 

Kaitseettepanekute vormistarnieele eelnes rida eeltöid. 

Neist mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inven

tariseerimist 1976.-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisa

ankeedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtus 

likum osa nimetatud ehitusmälestiste lõigus. J-ärgnevalt viidi 

raj ooni esindaja osavõtul läbi pro visoorsetes kait seettepane

kutes fikseeritud mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et 

Kohtla-Järve rajoonis esitatud 11 mõisast väärivad riikliku 

kaitse alla võtmist 7 mõisaansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmi

se ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu 

vaid nimetatud, et kai ts e alla võtmise põhjendusi on mitme

laadseid: arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, ajaloo

lised (seos revolutsiooni või suure-Isamaasõja sündmustega, 

ühiskonnategelastega). Kui peamõisate puhul on olulisemaks 

põhjenduseks ehituskunstiline väärtus kas ansamblilise ter

viku, stiili, dateeringu või arhitekti tõttu, siis abimõisate 

puhul on selleks sageli nende kui senini igasugusest käsit

lusest välja jäänud arhitektuuriansamblite unikaalsus. Üksik

hoonete osas on püütud võimalikult maksimaalselt eri hoone-
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liike registreerida ja kaitseettepanekutes fikseerida. Ar

vesse on võetud ka iga hoone positsioon Eesti NSV ehitus

pärandi üldpildis ja mõisa kui maa-asula ajaloolises ning 

maastikulises situatsioonis. 



-

1. Mõisa nimetus: A a 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Lüganuse k/n. 

4. V al d aj a, kasut aj a: Aa Invaliidid e kodu 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Aa mõisa peahoone on suurem kivihoone. Tema kelpkatu

sega keskosa on kahekordne, ühekordsed tiivad eenduvad moo

dustamaks baroklikku cour d 'honneuri. Seinad on liigendatud 

pilastritega, räästaste all kulgeb profileeritud karniis, 

sissekäigu kohale on kujundatud lai voluutfrontoon, mis kau

nistatud tuulelipu ja vaasidega. Märkimist väärib ka vara

klassitsistlikus laadis nikerdatud välisuks, mille ette hili

semal ajal ehitatud suur rikkaliku puitpitsiga kaunistatud 

rõdu. Teine samalaadne, kuid veidi väiksem rõdu paikneb pa

rempoolse tiibhoone ees. 

Sellisena on Aa mõisahoone l8.sajandi 2.poolest pärineva 

iseloomuliku kavatise ning massidejaotusega barokkhoone. 

Rida välisdetaile, venepärased puitrõdud ning ruumide kujun

dus, pärineb aga l9.sajandi lõpuosast. 

Praegu on maja rahuldavas tehnilises seisundis ja kasu

tatav vanadekoduna. 1978. aastal alustati lisabloki juurdeehi

tust, mille asetus oluliselt ei kahjustahoone pidulik-lii

gendatud fassaadi. 
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e) fotod (nimestik): 

1. Feahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Vaade hoone tagaküljele. 

3. Rõdu peahoone esifassaadil. 

4. Peahoone välisuks. 

5. Sama ukse linkraud. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VAMKI vaneminsener 

A.Hein 

K.Tilk 





) 



. .. 



1. Mõisa nimetus: I 1 1 u k a 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Illuka r/n. 

4. Valdaj a , kasutaja: Illuka 8-kl. kool 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

Illuka peahoonet võime arvata Kohtla-Järve rajooni 

ilmekamate 19. saj andi 2.poole mõisamajade hulka. Ühekordne 

kõrgema eenduva keskrisaliidiga maja on kujundatud histori t

sistlikus laadis: aknad kaarduvate karniisidega, lai räästa

alune vöö, gootipärase rinnatise ja tornikestega kujundatud 

risaliidifrontoon, tahveldatud välisuks jne. 

Maja sisemuses reastuvad. ruumid pika keskkoridori äär

de, märkimist väärivad mõned algsed uksed, trepivõre jms. 

Hoone on dateeritav tuulelipu järgi 1888.aastasse. Maja 

on tehniliselt heas seisundis ja kasutusel koolina. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Esifassaadi astmikfrontooniga keskrisaliit. 

3. Vaade hoone tagaküljele. 

4. Hoone interjöör. Keskkoridori detail. 

Koostajad: lrnP I grupijuht, aj aloolan e 

VAMKI vaneminsener 

A.Hein 

K. Tilk 

IJ 
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1. Mõisa nimetus: K u k r u s e 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Kohtla ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kohtla-Järve sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Kukruse mõisa peahoone on sümmeetrilise kavatisega 

ühekordne kiviehitus. Kõrge kelpkatusega keskkorpusele lii

tuvad külgedel tugevalt eenduvad tiibosad. Kompkatse ja hästi

proportsioneeritud hoone esifassaadi keskel on suure segment

aknaga kolmnurkviil, detailid - profileeritud räästa- ja viilu

karniisid, rusteeritud nurgaliseenid jm. -on klassitsistlikus 

stiilis. 

Hoone on püstitatud arvatavasti 1840.aasta paiku. 19. 

sajandi lõpul on vasakpoolsele tiivale ehitatud historietsist

likus laadis juurdeehitus. 

Park on säilinud osaliselt, ulatuslik tiikidesüsteem 

kuivanud. Tähelepanu pälvib võimas mi tmekordne lehiseallee 

mõisaomanike matusepaigale. Sinna on püstitatud mälestusmärk 

maadeuurijala Ed.von Tollile. 

Praegu on mõisahoone rahuldavas tehnilises seisundis ning 

kasutusel elukorteri tena. Igati soovitav on, et see ilmekas 

hoone Kohtla-Järve ning Jõhvi vahel Leningradi maantee ääres 

leiaks kaitset ja väärilist kasutamist. 

e) fotod (nimestik): 

1. Vaade peahoone esifassaadile. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VAMKI vaneminsener 

A.Hein 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimetus: M a i d 1 a 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Maidla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Maidla 8-kl. kool 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, valitseja- ja teenijatemajad, 

park koos piirdemüüriga 

b) põhjendused: 

Maidla mõisat võime lugeda Eesti mõisaarhitektuuri 

meisternäidete hulka. Ansamblikavatis on for.me·erunud 18. sa

jandil barokliku cour dLhonneurina, mille põhielementideks 

on peahoone ja sellega piirnevad valitseja- ja teenijatema

jad. Nelinurkne esiväljak ja maja tagune reeglipärase pla

neeringuga iluaed on piiratud põllukivimüüriga, mille telg

j oonel asu vad kaarväravad. 

Peahoone dateerub selgepiirilise barokkehitisana 1767. 

aastasse. Mõnedel andmetel on ta ehitatud varasema mõisamaja 

.müüridele. 

suurepäraste proportsioonidega kahekordne kivihoone on 

pea täielikult säilitanud oma algse arhitektuuri. Teda katab 

kõrge kelpkatus, välisseinu elustavad iiseenid, tahveldised 

ning akende laiad ehisraamid, millede heledus vastandub tume

dale söe- ja klaasipuruga segatud pritskrohvipinnale. Peenes 

töötluses uks on kaQnistatud voluutidaga ja omab sepistatud 

lukusilte ning koputeid. Ukse kohal viiluväljal on lopsaka 

rokokooraamiga ümbritsetud Wrangelite ning Brevernite aadlisoo 

raidvapid. Ukse ees on maapind tõstetud sissesõiduteeks, mis 

\7-
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ääristatud madala kivimüüriga. Mõneteistkümne aasta eest olid 

säilinud ka lohepea-veesülitid ning metallvaas viiluharjal. 

Ruumid on planeeritud anfilaadselt. Alumisel korrusel on 

paiknenud võlvitud majandusruumid, ülemisel elutoad, millis

test on esinduslikum rokokooliku ornamendiga kaetud laega saal 

parempoolses hoonetiivas. 

Peahoonega tiibnevad mõisa ametimeeste elamud on ilmselt 

viimasega üheaegsed ja teos~atud enam-vähem samas laadis: kelp· 

katus, pritskrohvviimistlus, laia ehisraamiga ruudukujulised 

aknad. Ühes on säilinud rokokoolike arvandmotiividega siseuks. 

Kirjeldatud koosluse sümmeetrilisust, kompaktsust ja in

tiimsust rõhutab veelgi madal piirdemüür. 

Praegu on kõik hooned tehniliselt heas seisus ning park 

on hooldatud. Kunstipärane ning stiilipuhas ansambel väärib 

kõrgemat kai tsemäära. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Sama hoone tagakülg. 

3. Peahoone paraaduks. 

4. Trepp peahoone fuajees. 

5. Trepikäik peahoone keldrisse. 

6. Peahoone. Saali lae stukkdekoor. 

7. Aknaluugid samas saalis. 

8. stukkdekoor saali kõrval asuva ruumi laes. 

9. Üks peahoone siseustest. 

lo. Mõisa ametimeeste elamu. Vaade esiküljele. 

11. Värav p i ird emüüri s. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloalane A.Hein 

V .A1~1KI vaneminsener K. Tilk 
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1. Mõisa nimetus: Ivi ä e t a g u s e 

2. Mõisa liik: Peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Mäetaguse ~n. 

4. Valdajad, kasutajad: Mäetaguse 8-kl. kool, Mäetaguse 

sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, kaks aidahoonet, park 

b ) p õhj end us ed: 

Mäetaguse mõisaansambel on Kohtla-Järve rajoonis suure

joonelisemaid. Ror~earvuliselt säilinud hoonetest loeme väär

tuslikumateks peahoonet ning kahte aita, mis moodustavad esi

väljaku ümber kompaktse cour d'honneuri. 

Peahoone on suur esinduslik madala kelpkatusega kivimaja. 

Esifassaad on liigendatud nõrgalt eenduva laia kesk- ja kitsa

mate külgrisalii tidega, tagakülje külgrisal.iidid asetuv ad 

tiibadena. Akende sümmeetriline rühmitamine, kolmnurkirontoo

nid nende kohal, risaliidid ja vahevöö d annavad hoonele ter

vikliku tasakaalustatud järelklassitsistliku lahenduse. 

Ka hoone siseruumid paiknevad sümmeetriliselt: allkorru

sel on nad ühendatud koridoriga, ülakorrusel asetsevad anfi

laadselt, hoone mõlemas otsas asetuvad läbi kahe korruse ula

tuvad trepikojad. Rida teise korruse ruume - saal ja kaks sa

longi - omavad luksuslikke neorokokoolikke interjööre: seina

pinnad on tahvlitega jaotatud, lage katavad põimuvad lilleva

nikud ja loorberipärjad, mõned stukkplaadid kujutavad tantsi

vaid neide. Ka laiade ääristega uksed on peenelt töödeldud. 

Ühes salongis asetseb kv~stmarmori ja rippdekooriga ehitud 

kamin. Vasakpoolse trepikoja lage katab suur seeco-maal - tae-

~ 
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va taustal on kujutatud rõdule nõjatuvaid naisi ja loorberi

pärgadega putosid, nurkadesse on asetatud maalikunsti, arhi

tektuuri, muusika ning koreograafiaembleemid. Tegemist on 

Jmdrea Mantegna poolt Mantuas Oastello di Corte 1 s 1474.aastal 

maalitud lae koopiaga. 

Kirj eld at av mõisamaja on püsti ta tud ilmselt 19. saj andi 

algupoolel, kuid hiljem tunduvalt ümber ehitatud. Ülakorruse 

ruumide dekoor ja laemaaling pärineb viimasest sajandivahetu

sest. 

Peahoone esise väljaku külgedel paiknevad aidad on mõle

mad mahukad krohvitud paekiviehitised, millede keskosa on 

taand atud viie kõrge av aga kasristuks. N e id klassi tsistlikus 

stiilis hooneid võib dateerida 19. saj andi l.poole lõppu. 

Park on suur ja stiilse vabakujundusliku lahenduse ga, 

pärinedes arvatavasti 19.sajandi keskosast. Ta omab regulaar

seid elemente peahoone ees ja taga asetsevate väljakute näol, 

sissesõitu raamib tihe pärnapuistu, pargi tagaosas on leht

ja okaspuud rühmi ta tud kon trastsete grupp id ena. Pargi sügavu

ses leiame paisutatud tiikide süsteemi. 

Kirjeldatud hoonete ja pargi seisund on hea, peahoonet 

kasutatakse koolimajana ning aitu majandushoonetena. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Rõdu samal hoonel. 

3. Laeroaaling peahoone fuajees. 

4. Saali uks peahoone teisel korrusel. 

5.-11. Stukkdekoor peahoone ülakorruse ruumide seintel 
ja laes. 

12. Kahhelahi peahoone teisel korrusel. 

13. Aidahoone. Vaade esikülje1e. 
Koostajad: KREK grupiju.ht, ajaloolane A.Hein 

VAMKI vaneminsener K.Tilk 
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1. Mõisa nimetus: 0 n t i k a 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Toila ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: VSÜ "Kalev" Kohtla-Järve Lirmanõukogu 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Ontika mõisa peahoone on suur kahekordne kivimaja, mis 

esi- ja tagaküljel liigendatud sLimmeetriliselt asetuvate kesk

risaliitidega. Viimased on kujundatud kolmnurkfrontoonidega, 

karniisid on profileeritud, osa aknaid on kaarsillusega - kõik 

see annab hoonele esindusliku, tasakaalustatud kuid veidi kül

mavõitu ilme. Soliidsust rõhutab ka ruumide anfilaadne asetus 

ning ka enamus sisekujundusest, millest on säilinud kõrged 

lakitud tiibuksed, ampirliku ornamendiga kamin jne. Võime ar

vata, et hoone on püstitatud 19-20.sajandi vahetuse paiku klas

sitsistlikus laadism, mis tollases maitsekontekstis on oman

danud ka mõningaid neoklassitsistlikke jooni. 

Maja on värskelt remonditud ja kasutusel spordibaasina. 

e) fotod Onimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Kamin peahoone saalis. 

3. Sama saali laedekoor. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

V MIKI v a.nemin sener 

A.Hein 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimetus: 'P a g a r i 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Mäetaguse ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kohtla-Järve Raj. RSN TK Haridusosakond 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

P a.gari mõisahoone on ühekordne pui theone granii tvund a

mendil, mis omab kolmnurkviiludega pealeehitusi mõlemal fas

saadil. Hoone võlub oma tasakaalustatud üldvormide ja pret

siissete klassitsistlikus laadis detailidega: pilastrid, ham

maslõikega karniisid, kvaaderdatud nurgad jne. Kahjuks on 

lammutatud hoone mõlemal küljel asunud verandad. 

Ruumid paiknevad enamasti antilaadsel t, detailidest vää

rivad märkimist klassitsistlikes vormides kamin ja malmist 

keerd trepp. 

Sellisena võime hoonet pidada kvaliteetselt teostatud 

järelklassi tsistlikus stiilis ehitiseks, 19. saj andi lõpuosast. 

Hoone tehniline seisund on hea, kuid maja vajab korrastus

remonti. Teda kasutatakse haridusosakonna laena. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Vaade hoone pargiküljele. 

3. Keerdtrepp hoone fuajees. 

Koostajad: tRPI g:rupijuht, ajaloalane A.Hein 

VAMJ(I vaneminsener K.Tilk 
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