
1. Mõisa nimi: K u mn a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. 

4. Valdaja, kasutaja: 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone (vana, uus), valitsejamaja 

b) põhj endused: 

Ku.mna mõisaansamblisse kuuluv hoonestus moodustab tähele

panuväärse, meie mõisaarhitektuuri üldisel taustal aga mõnevõr

ra eripärase koosluse. Kõrvuti paiknevad kaks peaboonet. Neist 

vanem pikaks vanitatud põhiplaaniga puithoone pärineb valda

valt 18.sajandist. Lisandid (pitsdekoor, lahtine veranda esi

fassaadil, akende pealsed karniisid jmt.). on aga 19. sajandi 

lõpukümnetel populaarsust võitnud nn. 11 venepärase arhitektuuri

stiili 11 ilmekaks näiteks. Nimetatud arhitektuuristiili algeid 

peaksime otsima eeskätt vene talurahvaarhitektuurist. 19/2o.sa

jandi vahetusel levisid venepärased ehitustõtted ka Balti mõisa

arhitektuuris. Kumna on siin üheks detailirikkamaks ning pare

mini säilinud näiteks. 

Vana peahoonega ühel joonel paikneb uus esindusliku sam

masportikusega kahekordne mõisamaja. Hoone on rajatud käesoleva 

sajandi alguses (1913?). futvudes hoone põhiplaaniga näeme, et 

mitte mingil juhul ei saanud ehi tis olla sobiv elamiseks. Lõvi

osa põrandapinnast haaravad enda alla esimesel korrusel vesti

büül ja teisel korrusel saal. Ilmselt on antud hoone puhul tege

mist ee skätt pidulikeks vastuvõttudek s mõeldud ehitisega. 

Võib oletada, et ajal, mil vana suhteliselt tagasihoidliku 
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puithäärberi kõrvale raj a ti uus paviljonilaadiline ehitis, vii

di läbi ka eelpoolnimetatud hoone rekonstrueerimine. Omaniku 

maitses võime oletada teat ud kal duvust slavofiilsusele ning 

pompöössuse taotlust~ Meie arhitektuuri üldises kontekstis mõju

vad a ga hooned kahtlemata huvipakkuvatena, viimaste lähem uuri

mine võiks päevavalgele tuua mõnegi huvitava ajaloolise või ka 

kultuuriloolise seiga. 

Ehituslikult laadilt seostub nimetatud hoonetega mõisasse 

saabuva tee ääres paiknev valitsejamaj a. Ka nimetatud maja on 

kujundatud venepärasest maitsest lähtuvalt. 

Tehniliselt on kõik nimetatud hooned keskmises seisukor-

ras, vääriksid aga sobivamat eksponeerimist ja kasutamist. 

Perspektiivse funktsioonina pakuksime siinkohal Tallinna-lähe

dase teemaja (restorani) või mõne muu taolise ettevõtte raja

mise võimalusi. 

e) fotod: 

1. Vana peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Uus peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Valitsejamaj a. 

Koostaj ad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 
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