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17. J .. AKA@I mõis {Jerwakant). Riiiitl õis • 

.Raikkiila li/ n, J ärvakandi kolhoos (Rapla kihelkond). 

Peahoone on hävinu.d l9o5. aastal. Hoonest säilunnd osa miiüridest 
-

Hoone oli su.ttr kahekorru.seline kivihoone, keskosas pealeehi ttlse 

ga. Xo hoone alust hõlmab Võlvitud madal sokliko:rrtts. Al selt 

kattis ehitust lame kelpkatu.s, pealeehitust viilkatus. l!oonel 

on nii esi- ku.i ta a~assaadis tunduvalt eendatud kiilgrisaliidid 

.mida katsid k-olmnurkviilu.d. Esifassaadi keskosas paiknea suur 

sammaspar ikus, mille keskosa eendatnd. Kokku omas portikus rüh 

itatud 8 sammast, illel oli ko pos11tkap1teel voluu.tidega. 

PortaalU pu.udus kõr em frontoon. Bisaliid ide nurkades paikne

sid pilastrid, mis toetasid laia pro:fileeritud tiöd karniisist 

adalamal. isaliitidel ahtus vahevoö ja räästakarni1si vahel.e 

mezzaninokorrlla. Rää.stakarniisid olid laiad ja pro:fileeritu.d. 

Hoone peakorruseks on alwnine, millel aknad kõrgemad, kuid kit

sad. Aknalaudada joonel ja soklil kul.ge ad samu.ti ahekarniisid 

Ka teise ko.rru.se aknad on võrdlemisi kõrged. Hoone esifaas adis 

o.n kiilgrisalii·tides ja hoo e keskteljal partikuse taga väga suu 

red kolmikaknad alumisel korrusel, ne de kohal kitsa vahe a sa-

a lai, kol.m.ek jaotatud suur segrnentaken. Aknavahed on jaota

tud amarsammaate a. · ezzaninokorrused risalii ·idc kohal ja pea

leehituses hoone keskel omavad samuti väga väikseid kolmikaknal 

Teised akna esifassaadides, samuti otsafassaadides pai.knevad 

keskpäraste vahedega. Hoone tagaküljel on vaid leeskt ljel. 4 

akent rUlunitattld, tiivale jäävt-d 3 akent eraldatud l iema vahe

ga. Selles fassaadis o kUlgrisaliidid enam eendatud, nii et 

fassaadi siseküljele jääb risaliitehituses aken. oone keldri

tea leidub ilmselt vanemaid ehi~usosi, ku.i hoone ise selle ko

hal. Raumid on ke ruka süsteemiga, ku.id põhimõtteli elt anfi-

laadsed, saal oli vä -a suur. 

Ehitus oli seega küpses klassitsistlikus stiilis, ilmselt 
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Kõrvalhooned paiknesid võrdlemisi h ·ali Umb e.r pargi, on vald 

val t hävinud VÕi Umb er ehi tatu.d. õisasü.dames pa.ilmes neid au.hte 

li s 1 t vähe, kuna aJ andu.ehooned on haju tatu.d karj amõ s lähe-

d stel põldu ele. 

Kirjeld suu.r taulik ko s abihoo et a, mid 

a 1 kä itleta, kuna t on liilit tud 1975.a. kooatatud arhitek 

tuurimäle tiste nimistu. se. 

Park o võrdlemisi uur (5 a) ning stiililt vabaklljllline. Pea

hoone asub tema ü.hel äärel, kusjuures hoone ette jääb pik.lik esi 

väljak, kus por tiku.s e ees p as l.au. alt tõuseb. tee t äl

j ool väljak ääristatud tiheda puis , mis li.itub hoone a ot

aafassaadidel, jättes esifassaadi ko ulatuses äljakule ava

tu.ks. Hoone ta a on kitsam nin looklava piirjoonega väljak, 

.mis lookl.eb välude:na par · sü. a sse, kust peahoone ei ole äh

t· v, kUigi see väJ.jakuterida on pargi ku.jundueliku.ks telje s, 

õhi tel seejuure on suunatud peahoone otsafassasdile nlll' a l 

Lii ilisel t domineerib kon treatsel t tamm, kank ja pärn.. Eksooti

dest o vertikaalne alpi seeder änd esiväljaku äärel, rühmiti 

vene lehiseid, mitmeid pa lil11ke. Park on täies u.latu.ses met

sistunud, u.utunu.d metsaks, tal puudub tunkts1oon 

Külaetatud viimati 1975.a., pildiatatud 1963 .• 



• 

I 


