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29. KURTNA mõis (Kurtna). Rüütlimõis. 

Illuka k/n, Kurtna sovhoos (Jõhvi kihelkond). 

Peahoone on liigendatud kivihoone, millest üks pikem ühekord

ne tiib paikneb kõrgel soklikorrusel, temale liidetud omakor~ 

da risaliidiga liigendatud kahekordne kõrgel soklil paiknev 

suurem hoone. Kõiki tiibehitusi katavad viilkatused, kaas

ajal kaetud eterniidiga. Vanimaks tuleb lugeda ühekordset 

korpust, mis kujundatud eenduva, profileeritud räästa ja 

viilukarniisidega (viimane otsviilus krepitud). Ka aknalauda

de kõrgusel kulgeb karniisina kitsas vöö. Aknad suured, kae-

tud väga lameda silluskaarega, mis eendub seinapinnast fron

toonilaadselt. Aknad ääristatud kitsa ehisraamiga. Otsaviilus 

väiksem, kõrge kaarega aken. Hoonet võib lugeda XIX saj. III 

veerandi hooneks. Temale liidetud ehitust aga võib lugeda 

XIX saj. lõpuveerandi historitsistlikuks ehituseks, mis pro

jekteeritud ilmselt Illuka mõisa peahoonet projekteerinud ar

hitekti poolt. 

Kirj eld atav uus osa on kujundatud vanema osaga analoogi

lise lahendusega karniiside ja vöödega, kuid aknad erinevad 

nii mõõtmetelt (väga suured, kolmepoolega või kõrge kaarega 

kaaraknad) kui kujunduselt: kaarakendel (asuvad risaliidi 

teisel korrusel) kaare ulatuses lai ehisraam, teistel aken

del ehisraamid puuduvad, seevastu on aknapealsed kujundatud 

murtud frontoonidega. Analoogilise kujundusega on ka väikesed 

nelinurksed lakaaknad, v. a. risaliidi viiluaken, mis on ümmar 

gune. Seda viilu kaunistab ka väike neljatabuline, konsooli

dele toetuv petikutega ja profileeritud viiludega tornike. 
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Risaliidi teise korruse nurgad alates korrustevahelisest vööst 

kuni karniisini kujundatud rusteeritud nurgaliseenidega. Uue 

juurdeehituse välisseina müüritud võrdlemisi suur raidkivi 

kahe vapiga, millest üks tõenäoliselt kuulub von der Pahlenile 

Vapid ovaalsetel kilpidel, mis ääristatud väga rikkaliku ning 

heas teostuses rokokooliku dekooriga. Võib pärineda XVIII saj. 

II poolest. Hoone tervikuna heas seisundis, kasutusel sovhoo-

s ikon tor ina. 

Kõrvalhooneid arvukalt, paiknevad rühmiti. Olulisemad on: 

Valitsejam~a (?) - suurem kahekordne puhta vuugiga laotud 

telliskivihoone, mida liigendab keskrisaliit ning kitsas juur

deehitus hoone vasakul otsafassaadil. Kaetud poolkelpkatusega, 

risaliit ning juurdeehitus viilkatustega, kaasajal eterniit

kattega. Hoone korruste vahet markeerib lai vahekarniis, mis 

kujundatud hammaslõike-laadselt. Kitsas vahevöö kulgeb ka 

teise korruse akende silluste kõrguselt. Hoone aknad omavad 

karniisina kujundatud aknalauda. Viilude aknad kujundatud kõr

ge kaarega. Hoone kogu ulatuses kellerdatud. Esifassaadil pea

ukse ees kõrge kitsas kivitrepp, mille ääris lõpetatud nelja

tahuliste tulpadega. Ukse kohal varikatus, mida kannab spiraal 

motiiviga sepistoestik. Hoone paremal otsafassaadil kinnine 

klaasitud puitveranda, mis kae~ud lameda viilkatusega. 'Irepp 

lahendatud analoogiliselt peatrepiga, veranda seinapinnad lii

gendatud historitsistlikus laadis, kus kasutatud ka pseudo

kl~ssitsistlikke puidust balustreid. Hoonet võib lugeda XIX 

saj. lõpu või sajandivahetuse ehituseks. Kasutusel korteritena 

heas seisundis. 
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2 aita on pikad paekivihooned, krohvitud välisseintega, kae

tud poolkelpkatustega, kaasajal katteks laast. Räästakarnii

sid lihtsad. Maanteepoolsel aidal otsaviilus klassi tsistlik 

segmen taken, aknad ja uksed raami tud laiade ehisraamidega. 

Fassaadi keskosas sein taandub sügavalt ning selle räästast 

kannavad 2 väga saledat puidust ümarsammast, mis toetavad 

abakust. Teise aida kujundus lihtsam, algsed sambad kaasajal 

asendatud tellistest tulpadega. Mõlemad hooned näivad pärine-

vat XIX saj. I poolest, maanteepoolsem seejuures vanem, sajan 

di keskelt. Ühele aidale lisatud väike kuivati, maakivist 

XIX saj. lõpu ehitus. 

Laudad moodustavad kitsa ja pika sisehoovi kahe Paralleelse 

kivihoonega, mis kujunaaLud ai tadega samas laadis, ehi ta tud 

samal ajal, vähemalt üks, enamvähem algse ilme säilitanud ehi 

tus. Teine laut omandanud viilkatuse. 

Tuulik asub põllul, oli kuni 4 korrusega koonusekujulise kar

pusega hollandi tuulik arvatavasti veel XIX saj. keskelt. Al

les kivikorpus. 

2~~nakatemaja (?). Vanem hoone krohvitud välisseintega suu

rem ehitus, ka~ tud kõrge poolkelpkatusega, kaasajal katteks 

laast, mille alla paiguta tud lakatoad. Nende aknad kas ots

viilus või väljuvad katusele väljaehitusena. Põhikorruse aknad 

ääristatud laiade ehisraamidega. Võib pärineda X~X saj. kes

kelt. Teine moonakatemaja kaotanud algse poolkelpkatuse, mis 

ebita~ud kõrgeks viilkatuseks, mille alla paigutatud lakakor

rus. Hoone eelmisest suurem ja lihtsama kujundusega (puuduvad 

akna ehisraamid jms.). Võib pärineda XIX saj. II poole algu-

sest. 



I 
I 
I 
I 
I ,.. 
It . 
I 
I 
I 
I 
I 
t' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 -

Kelder - laotud telliskivist tonnvõlviga. Maapealne osa 

omab kaks segmentviilu. 

Park väiksem, segastiilis, kus väiksed, tihedalt paigutatud 

puudegrupid vahelduvad üksikute alleedega. Park valitsevalt 

lehtpuudest (pärn, vaher). Parki ning peahoonet eraldab majan 

dushoonete rühmast paistiikide süsteem, mille kaldale on pea

hoone paigutatud. Tiike on kolm, mis eraldatud sild-tammidega 

Sillad ehi ta tud lameda kaaravaga, kuid lao tud suurtest puh

talt tabutud graniitplokkidest. Sillaava markeeritud 4 suure

ma, tüvipüramiidiks tabutud graniittulbaga. Sillad pärinevad 

XX saj. algusest. Pargi seisund hea. 

Külastatud viimati 1970.a. Pildistatud 1967.a. 
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Kurtna mõis. Peahoone. 

Kurtna mõis. Vapp peahoonel. z_ 


