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1. Mõisa nimi: A n i j a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Kehra k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kehra sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, mõisaköök, vali tsej a.maj a, ait; park koos 

paekivist piirdemüüriga 

b) põhj endused: 

18.sajandist pärinevas ansamblitervikus eristab dominan

dina peahoone. Hoone on kahekordne, kaetud kõrge täiskelpkatu

sega. Peakorruseks on esimene, teine korrus on l~avand atud 

.mezzanino korrusena. Katusekorrusel on nähtavad neli koonduvate 

lõõridega mantelkorstent. Esifassaadi liigendavad krohvrustee

ringuna seinapinnas eristuvad kesk- ja otsarisaliidid. Fassaadi 

vertikaaljaotust rõhutavad ka varaklassitsistliku vormistusega 

pilastrid. Keskrisaliiti katab atikana vormistatud ballustraadi 

motiividega frontoon. Katusepinda lõikuvad väikesed barokkaknad. 

Ka korstnapiibud on säilinud 18.sajandi vormides. 

Vaesemad kui tähelepandavalt rikkalik välisarhitektuur on 

hoone interjöörid. Viimaseid. on viimastel aastakümnetel kooli, 

nüüd ka sovhoosi vajad usteks kordlJ.Val t ümber ehitatud. Hoone 

praegust kasutamislaadi võib lugeda ebarahuldavaks. Kuigi mõisa

maja on tehniliselt rahuldavas seisundis, näitab hoone kasuta

mine vähest respekti ajaloolise arhitektuuri vastu. Sobivamates 

tingimustes võiks Anija kujuneda aga üheks kaunimaks mõisaan

sambliks kogu rajoonis. 
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Peahoonele lii tub laialdane ning meeleolukas pargiala. 

Peahoone ees küllalt suur tiik ning põlispuud, mis kohati jäta

vad avatuks vaateid peahoonele. Põhiline osa pargist paikneb 

aga peahoone taga. Parki ümbritseb kõrge paekivimüür, milles 

väravad. Pargi kujunduses on hoomatav regulaarsuse taju, 18. sa

j andi mõisaplaneeringule iseloomulikuna seob piirdemüür ka põ

hilisi kõrvalhooneid. Kujuneb varaklassitsistlik ansamblitervik 

- peahoone, valitsejamaja ja ait. Olgu lisatud, et peahoonele 

liitub 18.sajandi vormides mõisaköök. (Täiesti omalaadne nähtus! 

Anija mõisaköök on ainus kaitset vääriv peahoonest eraldi asuv 

köögiehitis kogu vabariigis!) 

Tähelepandavad on massiivsetes proportsioonidas valitseja

maja (säilinud on barokseid sepisdetaile) ning suhteliselt kõree 

S-kivi poolkelpkatusega aidahoone. Põhiplaanilt on hoone kitsas 

ja väljavenitatud, esifassaadi ilmestab kaaristu. Arhitektuu

rilt on hoone võrreldav vabariikliku kaitse all oleva Lihula 

mõisa aidaga. Kuigi hoone on viimastel aastatel mitmeti ümber 

ehitatud, väärib ta säilitamist kui hoonetüüp. Hoone ansambliline 

positsioon nõuab aga ehitise korrastamist ja väärtustamist. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. J!'assaadidekoor. 

3. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

4. Peahoone. Vaade otsafassaadile (esiplaanil mõisaaegne 
köök). 

5. Aidahoone. 

6. Vali tsej a.maj a. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V JJ\lKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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