,

EESTI NSV RIIKLIK EHI'rtJSKOMITEE
KULTUURIMäLESTISTE RIIKLIK PROJEhTEERIMISE INSTI1UUT

Objekt: Eesti NSV mõisad
Tellija: ENSV Riiklik Ehituskomitee

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade.
Harju rajoon
(kolmes köites) Köide I - nr-d. l-50.

Direktor:

1.1.~~

III osakonna
juhataja:
/ A.

{ii;;;/
) ·-,;

Objekti autor:

er

~;;#YYYJL{__

/V.Ranniku/

Tallinn, 1978. a.

H a r

m õ i

j

s a t e

u

rajooni
ü 1 e

s e i s u k o r r a

v a a

d~-e--~j-=a

hinna~

(kolmes köites) Köide I -nr-d. 1-50

Koostanud: V.Ranniku

(

Tallinn, 1978 . a .

.3

HIRJU

R A J 0 0 N

Aluseks võttes A. Richteri väljaanne t

11

Bal tische Ver-

kehr- und Adressbüc her 11 Band 3. Estland (Riga 1913), asus
Harju rajoonis tänapäeva stea piirides, osaliselt aga ka
tänapäeva stea Tallinna linna piirides (tuginede s jaotusele
kihelkond ade alusel) 145 mõisa, neist 87 rüütlimõi sa ( Ri ttergut), 26 kõrvalmõ isa ( Beigut), 10 kirikumõi sa (Paaterat), 6 linnamõis a ( Stad tgut) ning 16 poolmõisa ( Landstell e).
Peale eelloetle tute paiknea kirjeldat ud piirides veel 46
karjamõis a (Hoflage) , mis aga käesoleva s ülevaates ei leia
käsitlem ist.
Ulevaates kirjeldat akse kokku 123 mõisa, käsitlema ta
jääb 22 mõisa, neist 10 on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuurim älestiste nimistuss e ning käesoleva s töös ei vaja
refereeri mist, 9 mõisa asuvad riigi maafondi maadel ja ei
ole külastata vad, 3 mõisa on külastama ta.
Kirjeldus es on antud mõisa kohal asuva asunduse tänapäeval kasutatav nimi, kentsulgu des / ••• / mõisa nimi A.Ri:ehteri aadressraa matus või XX saj. algusest pärineval kaardi[

'·

materjal il kasutatav nimi, ( ••• )-sulgude s tuuakse ära mõisa
saksakeel ne nimi. Samuti esitataks e mõisa asukoht kaasaegse
ad.minist ratiivse jaotuse ja maavaldaj a järgi. Sulgudes allpool aga asukoht kihelkond ade alusel. Iga mõisa kirjeldus e
lõpus tuuakse aasta, millal ülevaate koostaja viimati antud
mõisa külastas ja pildistas .
Vaadeldud ja teadaolev aist mõisata peahoone test on säilunud või minimaal selt ümber ehitatud 78, säilunud vaid osa-

- 2 -

•

liselt või oluliselt rekonstru eeritud 22; hävinud on 37
mõisa peahoonet . Andmed säi1ivuse st puuduvad au.toril 8
mõisast.
M&Sisate nimistu

'
I

1. Aela

25A. Jüri kirikumõi s

2. Alavere

26. KaJ.lavere

3. .Anija

27. Vana-Kar jaküla

4. Aruküla

28. Uue-Karja küla

5. AruvaJ.la

29. Kaserahu

. 6. Glehni

30. Kaunissaa re

7. Habaja

31. Kantj aJ.a

s.

32. Kehra

Habersti

9. Hager i kirikumõi s

33. Keila kirikumõi s

10. Haiba

34. Keila

11. HaJ.j ava

35. lfernu

12. H. -Jaani kirikumõi s

36. Kiiu

13. Vana-Harmi

37. KirdaJ.u

14. Uue-Harmi

38. Kiviloo

15. Harku

39. Klooga

l

16. Hatu

40. Kloostri

'·

17. Rumala

41. Kodasoo

18. Hüüru

42. Koha tu

19. Jaanika

43. Koitjärve

20. Joa

44. Kolga

21. Jõelähtme kirikumõi s

. 45. Kose

22. Jõelähtme

. 46. Kose kirikumõi s

23. Jõgisuu

47. Kose-Uuem õisa

24. Jägala

48. Koppelman ni

25. Jälgimäe

. 49. Kostivere

/
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50. Kwnna

81. Nissi

51. Kurna

' 82. Nurme

52. Kurk s e

83. Nõmbra

53. Kurtna

84. Nõmmemõis

. 54. Kuusal u kirikum õis

85. Ohtu

. 55. Kõltsu

86. Oru

..
'

56. Kõnnu

87. Paasik u

57. Käänik a

88. Pala

58. Käeala

89. Pallas te

59. Lagedi

90. Palver e

60. Lai tse

91. P aunktil a

61. Laulas maa

92 • Peetri

62. Leetee

93. Pening i

63. Lehe tu

94. Perila

64. Lehmja

. 95. Pikave re

. 65. Lehola
I

.

96. Pikva

66. Loo

97. Põllkü la

67. Luka

98. Pärnam aa

68. Läti

99. Päävle

69 • Harju- Madise kirikum õis 100. Raasik u
70. Maardu

101. Rae

71. Maidla

102. Rahula

72. Merem õisa

103. Rannam õisa

73. Munalaskma

. 104. Havila

74. Murast e

105. Vana-Ri isipere

75. Mustamäe

106. Uue-R iisiper e

76. Mõie)l.

107. Risti kirikum õis

77. Mõisamaa

108. Risti

' 78. Nab ala

109. Rookü la

79. Neha tu.

110. Ruila

80. Niitvä lja

111. Ru.mmu

-; 112. Rätla

' 140. Vääna

113. Saarnak õrve

141. Ämari

114. Saha

142. Ääsmäe

115. Saia

143. ttksnu.rme

116. Saida

144. Ülgase

117. Saku
118. Saue
119. Saumets a
. 120. Sausti

lus järjekor ranumb reid
144, tegelik ult nimistu s

122. Sõmeru

on 145 mõisa.

. 124. Tammiku
125. Tondi
. 126. Triigi
127. Tu.hala
128. Tuula
129. Tõreska
. 130. Vaida
131. Valingu
. 132. Valkla

'·

kwnõisa ga ( 25A) on loete-

121. Suru
123. Sääskül a

t

Märkus: eksitus e tõttu Juri kiri-

133. Vanamõ isa
134. Vasalemma
. 135. Vihterp alu
. 136. Viimsi
137. Viti
138. Voore
139. Võh.muta

Rtf .7 0(JN

./

/

1. AELA mõis (.Aela). Kõrval.m õis, kuulus Vana-Harmi mõisa
juurde • .
Kõue k/n, Habaja sovhoos (Kose kihelko nd).
Peahoon e on hävinud . Asemest järeldub , et hoone oli väike
rõhtpal kehitus , omas väikese keldri.
Kõrvalh ooneist alles üksikud hooned, mis reaatatu d mõisasüdant läbiva tee äärtele . Tähtsamad on:
Ait on maakivi st õhukese krohvik attega väike ehitus, mis
kaetud laastu.k attega poolkel pkatuse ga, räästad üleulatu vad.
Hoone on tõenäol iselt XIX saj. keskelt pärit ehitus.
Rehi on pikk rõhtpalk hoone ristnurg aga. Hoonet katab üleulatuva räästag a .kelpkat us, katteks laast. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest .
Lau t-töölist e.maj a on pikk liidetud hoone ühise viilkatu se
all. Ehitatu d rõhtpal kseinte ga, seejuur es elamu vooderd atud.
Hooned on kaasaja l väga ulatusl ikult rekonst rueeritu d. Võisid pärined a XIX saj. lõpust.
Park on väike, kuid mõisa südame asudes künkal, maastik us
mõjuv. Kujundu selt lihtne vabapla neeringu ga, kus peahoon e
asetatud pargi keskele . Puud ei moodust a gruppe, vaid Uksikpuudena , ümbrits etud dekorat iivpõõs astest. Puud siiski paigutatud kontras tselt: kuusk-p ärn, vaher-k ask, saar. Uks pärn
väga põline. PaEaste st sirelid . Park on halvas seisund is,
maha jäetud •
Külasta tud ja pildiata tud 1976. a.

•

Aela mõis. Peahoone ase.

2. ALAVERE mõis (Allafer) . Rüütlimõ is.
Kose

~n,

Alavere sovhoos (Kose kihelkond ).

Peahoone on hävinud, asemest järeldub, et oli suur kaheosaline kivihoone , millest põhikorpu s oli ilmselt ühekordne ,
sellele otsa oli liidetud risti tõenäolis elt kahekordn e
hooneosa. Kogu hoone oli kellerdat ud.
Kõrvalhoo neid on arvukalt, osa neist moodustav ad peahoones t
sõltumatu hoonetean sambli, osa hajutatu lt teede äärtele
kolme tee ristmiku piirkonna s. Tähtsamad on:
Valitseja maja on suur kahekordn e telliskivi hoone, mille seinad krohvitud pritskroh viga. Ehitus omab lakatube hoone
otstel. Ta on kaetud kõrge S-kivikat tega poolkelpk atusega,
millel profileer i tud räästa ja viilukarn iis. Karniis on
poolviilu del krepitud. Ka korruseid eraldab lai, tagasihoidliku profiilig a vahevöö. Selle vöö ja räästaka rniisi
vahel II korruse nurkadel krohvist lamedad ja laiad kvaaderliseenid hambuvas süsteemis . Hoonel puudub sokkel. Aknad ja
uksed on ääristatu d samuti laiade krohviäär istega. Seejuures aknad on suured, 6-ruuduli sed, paiknevad süsteemik indlalt, esifassaa dis moodustad es keskel 3-aknalis e rühma, kahele poole jääb 2 suuremate vahedega asetatud akent. Hoone
on iLmselt XIX saj. III veerandi ehitus.
Ait koos teise aida, talli jt. hoonetega moodustab külgedelt
hooneatat ud või müüriga piiratud sisehoovi . Ait seejuures
avaneb peahoone -poolsele esiväljak ule. Hoone on paekitist ,
krohvitud ning kaetud seintest kõrgema kelpkatus ega, katteks kaasajal eterniit, kuid veel 1968.a. oli katteks S-kivi
Katus omab profileer itud laiu räästakar niise. Hoone seinal
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soklilaa dne aste

~3

1f

seina kõrguse l, mis puudub tagafas saa-

dil. Soklios a seinapin d kaetud pritskro hviga, kõrgema l seinakrohv silutud . Soklijo onel asetseva d esifassa adis aegmant aknad ning kõrgete kaarust e val.gmike segment kaared. Raamis-

tus on akendel ja valgmik el kiirtek uj uline. Uksed on kalasabamu stris laudistu sega. Ehitust tuleb lugeda ilmekak s
klassit sistliku ks hooneks ning ta võib pärined a XIX saj.
I veerand ist.
Tall (?) on aidaga ühel frondil aseteev pikem ning maasiiv sete proport sioonid ega puitehi tus, mille seinad vooderd atud
rõhtlaud adega. Hoonet katab kõrge kelpkat us, millel katteks
laast, kuid katuse nurkade s on unkaava d. Katus omab profileeritud eenduva laudrää stakarn iiai. Hoone esifassa adi keskosa laialt taandatu d, moodust ades ulualus e. Selle massiiv set
laetalas tikku kannava d 4 puittulp a, millest üks säilunud
algsel ilmel. See on neljatah uline post, millel ülal kapiteelilaa dne laiem osa profile eritud vööga, samalaad ne mitmeastmelin e profile eritud vöö on posti allosal . Ulualus e ülaäär on postide vahel kaetud laudade ga sellise lt, et tekib
lameda kaarega 5 avaga kaarist u mulje, kusjuur es keskmin e

\

ava on teistes t ki tsam. Ulualus e uksed on kalasab amustri s
laudistu sega. Otsafas saadi aknad on lamedad , 8-ruudu liaed.
Hoone on tõenäol iselt XIX saj. III veerand i ehitus.
Moonakatemaj a-karj aköõk (?) on aida taguse s hooneter ühmas.
Hoone on madal paekivi st ehitus, krohvitu d pritskro hviga.
Teda katab seintes t kõrgem, S-kivik attega poolkel pkatus üleulatuva te räästas tega. Hoone aknad ja uksed on väga erineva
suuruse ga, ääristat ud laiade eenduva te krohviä äristega .
Otsafas saadis ilmselt hilisem suur lameda kaarega aken, mil-
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lel väike kaarjas karniis . Hoovi sulgev müür, mis algab otsafassa adi joonel ja on hoone seinte kõrgune , on hilisem ,
laotud suurtes t lõhutud maakivi plokkid est, krohvim ata.· Algne
hoone võib pärined a XIX saj. III veerand ist.
Laudad moodust avad nelinur kse, osalt liidetud hooneter ühma,
mis ehitatud maakivi st ning kaetud õhukese krohvik ihiga. Osa
hooneis t kaasaja l ulatusl ikult rekonst rueeritu d. Põhihoo ne o
algselt omanud (nüüd muudetu d) poolkel pkatuse , mille poolvii
lus suur aegmant aken kaarj a karniis iga tema kohal. Akna all
suu.r uks, mis kaetud lameda kaarega . Hoone võib pärined a nx
saj. III veerand ist, teised ehituaed veidi noorema d. Uks
laudaho one seisab mõnevõr ra eraldi, on väga suur maakivi hoone, mida katab kõrge poolkel pkatus, katteks kaasaja l eterniit. Omab laudade st poolvii le. Hoonet tunduva lt rekonst ruee
ritud, kuid algne ehitus võib pärined a XIX saj. II poole
viimase st veerand ist.
Park on suur ning lainja reljeefi ga, mis laskub jõe ja veehoidla suunas. Planeer ingult vabakuj uline, seejuur es heas
~

taseme s. Peahoon e ette jääb suur puudest liigenda mata ja
vaid üksikut e graniitt ulpadeg a piiratud ringväl jak. Teine
väljak kulgeb peahoon e tagakül jel diagona aJ.selt pika, vabalt
ääristat ud väljana kuni jõeni. Pargi looklev ovaale moodustav teedevõ rk suundub samuti jõele, kus mõned kindlus tatud
kallaste ga saared. Siin on asunud ka mingid pargieh itused.
Puud on rühmita tud kontraa tsalt tamm-ku usk-vahe r. On ka nulgi ja mõned seedrim ännid. Palju on dekorat iivpõõs aste gruppe
(sirel, ebajasm iin jt.). Uldisel t on istutus viis pargis hõre
saartel aga tihe, kus ka mände. Pargi seisund ebarahu ldav,
esivälja kule ehitatud lasteae d. Veehoid la hävinud , ka puistu
kahjust atud.
Külasta tud viimati 1973.a. Pildiata tud 1968. ja 1973.a.

Alavere mõis. Peahoone ase.

i

Alavere mõis. Ait.

3. ANIJA mõis /Annija / (.Annia) . Rüütlim õis.

Kehra k/n, Kehra sovhoos ja Anija 8-kl. kool (Harju- Jaani
kihelko nd).
Peahoon e on väga suur kahekor dne kivihoo ne, mis kaetud kõrge
kelpkat usega, katteks vormiki vi. Hoone on ilmekas varakla ssitsistl iku stiili näidis XVIII saj. lõpuvee randist, kusjuures ta on säilitan ud võrdlem isi hästi algse ilme.
Hoone seinapin nad omavad elava liigendu se ning rikkali kult on kasutatu d erineva id dekoori element e. Hoone esifassaadi keskosa s on 3 alma laiune kergelt eenduvli keskris alii t.
Ka hoone otstel paiknev ad

va~vumärgataval t

eenduvad. külgri-

saliidid ühe akna laiusel t. Hoone tagafas saadis risaliid id
puuduva d. Esifass aadi vertika alseks liigend ajaks on veel risaliite ja hoone nurki markeer ivad rusteer itud liseenid ja
nurgali seenid. Risalii tide vahelis e seinapin na liigenda vad
vertika alsel t iga akna vahel paiknev ad pilastri d, mille profileeri tud karniis i all on kapitee li meenuta v stukkde tail:
ruut, millel sõõr ning nende all triglüü f tilgakes tega. Horisonta alse liigendu se annab eenduv rikkali kult profile eritud räästak arniis ning hammasl õige selle all. Viimane esineb
ainult risaliit ide seinapi nnal. Räästak arniisis t madalam al
kulgeb lai, profile eritud kar.niis iga vöö, mida toetavad pilastrid ja liseenid . Keskris aliidi kohale on asetatud madal
attikala adne frontoo n, mis lõpetatu d profile eritud karniis i
ja ääristat ud voluudi ga. F.rontoo ni pind on liigenda tud lamevahedate sammast ega kolmeks pinnaks , mis kujunda tud ballust raadi·
motiivi ga. Algselt ehtisid frontoo ni metallv aasid, mis hävinud. Et külgris aliitide l frontoon id puuduva d, mõjub hoone
kõrge kelpkat us massiiv sena. Ka esifassa adi risaliit ide aken·
devahel ised pinnad omavad I ja II korruse vahel liigenda tud

..

- 2 -

pindu. Keskrisaliidis paiknevat peaust ääristavate akende
kohal on seinal laias profileeritud raamis stukkdekoor, mis
kujutab lamereljeefi viinamarjakobarate ga urnist, mida hoiavad 2 bu tofiguuri ning a.kantusspiraale lilledega heas teos tu
ses. Külgrisaliidi seinapinnal on akende vahel lihtsam taandatud ning profileeri tud raamiga pind, mille nurgad on all
pikendatud ja dekoreeritud tilgakeatega. Jõuline on akende
kujundus seinapinnas. Peakorruseks on alakorrus, millel suured ja kõrged 6-ruudulised aknad, teise korruse aknad on
ruuduku.julised ja 4 ruuduga. Aknad paiknevad ühtlaste vabedega korrapäraselt, ainult külgrisaliitide aknad omavad teisteat eraldamiseks suurema vahe. Alakorruse aknad on raamitud
laiade lamedate krohviääristega, mis omavad ülal suure eendatud lukukivi, all aknalaua joonel eenduva tugeva karniisi,
mida toetavad konsoolidena aknaäärise pikendused. Keskrisaliidi alakorruse akendel on lukukivid diagonaalselt rihveldatud. Teise korruse akendest omavad krohviäärise samuti
kõik aknad, seejuures külgrisaliitide akendel on see profileeritud. Kõikidel akendel on lihtne eenduv aknaalune karniis, millel puuduvad konsoolid, samuti puuduvad lukukivid.
Hoone keskteljal asub

pe~s,

mis omab seinapinnal por-

taali. See kujutab lameda krohviäärisega ümbritsetud ukseava, mida äär1stavad kanneleeringuga liseenid, mis ülal lõpetatud rustik-kvaadriga ja triglüüfiga selle all. Viimast kaunistavad ka tilgakesed. Ukse kohal on rikkalikult profileeritud ja hammaslõikega dekoreeritud sims, mille all asuv friisi
väli kujundatud drapeeritud rätikumotiiviga.

ffks ei ole alg-

ne.
Esifassaadi katusele avanevad kaks sümmeetriliselt paigutatud barokset katuseakent. Need aknad on ümara avaga ning

lG
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poolkaare kujulise kitsa profileeritud puidust räästakarniisiga, mis lõpetatud voluudimotiivikese ga. Katusakent katab ÜJD.ar plekk-katus. Umaraknaa on ristikujuline aknaraam.
Hoone kõrget katuseharja kroonivad sümmeetriliste vahekaugustaga asetatud 4 massiivset krohvitud korstent, mis omavad laiema soklilaad se karniisiga eraldatud osa ning vahevääga ja profileeri tud laia karniisiga ülaosa. Karniiside
vaheline korstna pind on liigendatud ruudukujulise lameda
petikuga. Korstna nurgad on astmelisalt •isse lõigatud.
Peaukse ees on asunud varem esifassaadil ka baldahiinilaadne lahtine sammaseeskoda, mis päritelult hilisem. Kaasajal on see likvideeritud.
Hoone tagafassaadis risaliite ei esine, küll aga on
seinapinnal keskrisaliidi kohal rusteeritud liseenidega
eraldatud pind. Ka hoone nurkades on samalaadaed rusteeritud
nurgaliseenid. Liseenidega eraldatud 3 akna laiusal pinnal
on akende kohal korruste vahel samuti liigendatud pinnad,
kus lihtsatea lamedatea krohviraamides on stukkdekoor vaaside ja butodaga nagu esifassaadiski. Vaid ääris omab sisselõikaid ja tagasihoidlikku dekoori tilgakestega. Esifassaadi
akende le analoogne on ka tagakülje akende kujundus nii põhii

kui ka teisel korrusel ja 2 lakaaknal katusel. Tagafassaadi

'

vasakule äärele on nihutatud hilisema päritoluga suur kivist
veranda, mis on kinnine, ühekordne ehitus rõduga teisel korrusel. Veranda on päritelult ilmselt XIX saj. lõpu või XX
saj. alguse ehitus, kuid teostatud historitsistlikus laadis,
põhihoone algsele arhitektuurile lähedases laadis. Veranda
nurki kujundavad profileeritud soklil asetsevad paarispilastrid, mille pind jõuliselt rusteeritud. Samalaadaed pilastrid
on ka akende vahel. Veranda lõpetab eenduv,

profileerin~ga
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•

räästakarniis, mille all kitsas vöö, viimast toetavadki
pilastrid. Rõdu ääristab sepistatud ringi- ja rullornamendimotiiviga rinnatis madalate neljatahuliste postide vahel,
millel lai profileeritud karniis. Veranda aknad on suured,
tiheda ristkülikukujulise raamistusega erinevas suuruses
ruutudest kahe- ja kolmepoolsetes akendes. Verandalt laskub
aeda väikeselt podestilt kahepoolne kaarjas kivitrepp.
Ka hoone otsafassaadide aknad paiknevad korrapäraselt,
puuduvaid asendavad petikaknad. Akende kuju ja raamistus
kordab esifassaadi aknaid. Hoone vasakpoolsel otsafassaadil
on liidetud väike ruum, mille kujunduses on püütud jälgida
peahoone kujundust, kuid mille kõige järjekindlamalt: ehituse nurgad on kujundatud rusteeritud nurgaliseenidega, teda
katab viilkatus, millel profileeritud räästakarniis ning
viilus krepitud karniis liseenide kohal. Kitsas, kõrge aken
omab eklektilise laadiga murtud frontooni. Mainitud ehitus
võib olla üheealine verandaga.
Peahoone on kasutusel koolihoonena ning heas seisundis.
K~rvalhooneid

omab mõis arvukalt, neist terve rida seotud

peahoonega ansamblilisel t (ait, tall ja laudarühm, valitsejamaja jt.). Olulisemad on:
Mõisaköök (?) on peahoonega nurgaga seotud, asudes tema
vasakul tiival põhihoone pikitelje suhtes nurga all. Ehitus
on ühekordne, tema kujundus kordab peahoonet: rusteeritud
nurgaliseenid, sama profiiliga räästakarniis ja vöö selle
all, krohviääristega uksed ja aknad, millel lukukivid jne.
Aknad samuti 6-ruudulised. Katus on lame, vormikiviga kaetud
kelpkatus. Ehitus võib olla peahoonega üheealine •

.

- 5 -

Valitseja maja on massiivse te proportsi oonidega ühekordne
lakatubad ega kivihoone , krohvitud seintega. Hoonet katab
S-kivi kattega poolkelpk atus, millel lai lihtsa profiilig a
krohvika rniis. Hoone nurkadel on lihtsad nurgalise enid. Aknaid ümbritsev ad laiad, väga lamedad krohviäär ised, aknad
asuvad korrapära selt ning on 6-ruuduli sed. Hoone esifassaa di
kesktelja l asuva peaukse ees on laia podestiga ning madala
äärisaga kivitrepp . Hoone võib pärineda XIX saj. algusest.
Asetseb mõisa südant läbiva tee ääres.
Teenijate elamu on massiivne kivihoone krohvitud

seint~ga

ning mõnede lakatubad ega, mille aknad avanevad kas hoone
otstel või katuse akendena esifassaa dis. Hoonet katab kõrge
poolkelpk atus, millel katteks kaasaegne eterniit. Katusel
väga kitsad karniisit a räästad. Aknad ja uksed on asetatud
reeglipär aste vahedega. Aknad on kõrged, 6-ruuduli sed, katuseaknad võivad olla hilisemad , on samuti 6-ruuduli sed, kuid
väiksemad ning kaetud viilkatua tega. Hoone katusel on 3 massiivset karniisid e ja vöödega korstent. Ehitus võib pärineda
XIX saj. algusest.
Ait on peahoone otsal, küljega maanteele . Ehitus on väga
kõrge ühekordne kivihoone , krohvitud seintega. Teda katab
S-kivi kattega poolkelpk atus, millel kitsad profileer itud
räästakar niisid. Hoone esifassaa d kujundatu d väga kõrge kaaristuna, mille kõrge kaarega avade ülaosad kaare ulatuses
petikuten a. Kaarte kannad toetuvad kõrgetele neljatabu liatele tulpadele , mille taga sügav ulualune. Ulualuse 5 ava on
ääristatu e fassaadi külgedel sama kõrgete kaarpetik utega.
Ulualuse uksed on vooderdat ud kalasabam ustris laudistus ega.
Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või I poolest.
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Laudad moodustav ad koos talliga nelinurks e hoonete rühma,
mis aga kaasajal tunduvalt moonutatu d. Valitseva teks ehitusteks on pikad paekivist , krohvitud saintega ehitused. Hooneterühm võib pärineda XIX saj. I veerandis t.
Sepikoda -töölistem aja ( ?) on ühekordne pikk kivihoone krohvi
tud seintega, millel ühel otsal oli lahtine ulualune. Hoonet
katab S-kivikat tega poolkelpk atus, millel lihtne kitsas
räästakar niis. Ulualuse katust toetavad kaunite proportsi oonidega, doskaana orderi sambale lähedase lahenduse ga sambad,
milles hilisema laudadest juurdeehi tuse seinapinn al näha
uks. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt.
Meierei on kahekordn e, keskosas isegi neljakord se pealisehitusega maa- ja telliskiv iehitus krohvimat a saintega ja
heas müüritehn ikas laotud müüridega . Tellisteg a on hambuvalt
kujundatu d alakor:rus e maakivim üürid, teist korrust eraldab
tellistes t, profileer inguga vahekarn iis. Teine korrus on ainult tellistes t. Hoonet katab üleulatuv ate räästaste ga karniisideta viilkatus , katteks plekk. Keskosal, mis ehitatud
risti põhihoone le , on ülal samuti kitsas korrustev ahelina
karniis ning astmeline räästakar niis lameda kelpkatus e all.
Esineb suuri nelinurks aid aknaid, kuid ka kõrge kaarega kaetud väikseid viiluakna id (paarisak nad). Hoone võib pärineda
XX saj. algusest.
Aednikum aja koosneb madalast paekivist ehitatud triiphoon est
ja aednikuma j ast. Viimane on väike, krohvi tud kivihoone , mis
kodanliku l perioodil ulatuslik ult rekonstru eeritud manaardkorrusega hooneks.
Park on suur (9,6 ha) ning vabakujun duslikus heatasem elisas
lahenduse s. Puude vanust hinnates võib märkida, et puistus
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peahoone ü..mber leidub vanemaid, XIX saj. algusest pärit
puid, kuid ka need näivad kuulunud vabaplane eringuga parki.
Park tänapäeva stea mõõtmetea ja ilmes on kujundatu d siiski
XIX saj. II poolel, eriti saj. lõpuveera ndil.
Park koosneb mitmest osast. Esiväljak on nelinurkn e,
mis osalt ääristatu d kõrvalhoo netest. trhel väljaku äärel
tiik. Vahetult peahoone esine avatud, maantee suunal aga
tihedam puistu. Siin võib leida fragmente esiväljak u algaest regulaare est planeerin gust alleede fragmenti de näol.
Peahoone taga asub põhiosa pargist. Ta on piiratud
XX saj. algul 2 m kõrguse maakivi.mü ü.riga, milles mõned väravad. Uks neist on ääristatu d massiivse te ümarate tulpadega, millel ülaosal astmelisa lt ahenevad katteplaa did ja tipus kivikuul. Park ise kujundus alt vaba planeerin guga, kus
kasutatud kahte telge: üks peahoone kesktelje lt pika ja
kitsa väljakuna pargi äärel kuni suure tammegrup ini pargi
tagaserva s. Teine telg on peahoones t sõltumatu , kulgedes
diagonaa lis eelmise väljaku keskosast avara väljakuna kuni
paviljoni ni pargi ühes taganurga s. Esimene kirjeldatu d välj
kutest on osaliselt kahjustat ud peahoone taha rajatud viljapuuaiaga. Väljaku ääred on ääristatu d väga hästi valitud,
kontraats eit rühmitatu d puudegrup pidega, kusjuures üheliigilised rühmad on suhtelise lt suured. Siberi nulg, hall ebatsuuga, alpi seedrimän d, vene lehis, pensilvaa nia saar jt.
on eksootide st; tamm, kuusk, vaher - kodumais test liikidest
domineer ivateks. Kokku on liike 80 piirides. Puudealun e on
suletud kõrge dekoratiiv põõsastik uvööga, mis omakorda kontrastis okaspuude tumedate võradega. Eriti ohtralt on selleks kasutatud Yiipuid. Pargi teisel teljel on väljak seotud vabalt lookleva teedevõrgu .ga teda äär1stava tihedama
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istutusviisi ga suure pargipuistug a, kus fooni moodustavad
tumedama võraga puud, heledama võraga puud ääristamas aga
väljakut. Väikseid välusid leidub ka pargi sügavuses. Paviljon pargi tagaseivas on lihtne, klassitsistl ikus laadis ehitus, mis kujutab nelinurkeet varjualust kivist laotud ja
krohvitud tagaseinaga ning puidust nurgasammas tega esiserval.
Viimased on teostatud doskaana orderi sammastena. Nad kannavad lamedat kelpkatust, millel lai profileeritu d ja eenduv
karniis. Paviljon asub varjus, mille loovad tema ümber istutatud tammed, mis paiknevad regulaarsete a rühmades. Paviljonile suundub allee. Paviljon võib pärineda XIX saj. II poole
keskelt, mil alustati

prae~se

vabakujulise pargi rajamisega.

Pargi müüriga piiratud alale jääb veel suur viljapuuaed aednikumaja ja triiphoonega . Aed on kahelt küljelt seotud par~g~

Park üldiselt ebarahuldava s seisundis. Väga palju hukkus puid esivä!jaku äärtel talli ja lauda ümber reovetest.
Suure pargi ala on tugevalt võsastunud, osa müürist purustatud. Puistu seisund selles pargiosas on seejuures siiski hea.

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1966.a.

Anija mõis.
Peahoon e esikülg.

I

\

.Anija mõis. Ait.

•

4. ARUKU'LA .mõis ( Arroküll). Rüütlimõis.
Raasiku k/n, Aruküla kolhoos ja Aruküla 8-kl. kool
( Ha.r ju-J aani kihelkond)

Peahoone on osalt ühekordne, osalt kahekordne suurem aegaehitus, kus alumine korrus kivist, teine puidust. Algne hoone
on pikk ühekordne klassitaistl ik ehitus tõenäoliselt XIX saj.
II poolest, seejuures hästi valitud proportsioon idega. Hoone
.moodustas kelpkatusega kaetud põhikorpuse, mille külgedel esifassaadil tugevalt eendatud külgrisaliid id. Viimased omavad
lamedaid kolmnurkvii le, .millede viilkatused ulatuvad põhikorpuse katuse poole kõrguseni. Hoone katus omab eenduva räästa
ja viilukarniis i, mis profileeritu d. Hoone tagafassaad il eendub laialt ehituse keskosa. Kogu. alakorruse seinapind on
kõikides fassaadides rusteeritud. Hoone nurkadele paigutatud
kitsad nurgaliseeni d, aknad ja uksed on ääristatud kitsaste,
kuid profileeritu d pinnaga krohviäärist ega. Ka esifassaadis
kolmnurkviilu .de pinnad on tagasihoidli kult liigendatud kolmnurkaeta kujunditega viilude aegmantakend e ümber. Aknad on
kitsad, kuid kõrged, paiknevad ühtlaste vahedega, otsafassaadides puuduvaid asendavad petikaknad. Raamistus on hilisem,
3-ruuduline.
Sellele horisontaals ele klassitsistl ikule ehitusele on
ilmselt XX saj. alguses püstitatud kõrge pealeehitus eklektilises laadis kujund usega, mis paikneb täiskorrusen a põhikorpuse külgrisaliit ide vabelises osas. Uus hoone osa on peakorrusest kõrgem, on puidust ning omab lameda viilkatuse. Tema kujundus arvestab suhteliselt vähe vanemat osa. Vast sedavõrd,
et selle ehituse, seega ka kogu hoone keskteljele on asetatud
rõdu ning tema kohale väike kolmnurkviil . Samalaadne viil esi-
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neb ka tagafassaad il, kuid siin on ta keskteljest kõrvale viidud.

~ealisehitus

on vooderdatud rõhtlaudadeg a, kuid akende

aluslaudades t allapoole püstlaudadeg a. Püstvooder on ka kõikidel madalatel viiluväljade l, kus viilualust karniisi asendab
lihtsa puitpitsina saetud Püstlaudade otsad. Räästad on laialt
üleulatuvad ning ääristatud tagasihoidli ku puidust

~hispitsiga,

viiludes on avatui ja kujundatud ka pennid. Räästast kannavad
a2uursed, ehispitsiga kujundatud räästakonsoo lid. Seinapindu
liigendavad akende aluslaudada kõrgusel kitsas vahekarniis nin€
liseenidelaa dsed nurgalauad. Sellised püstlauad markeerivad
ka hoone keskteljal asuva kolmnurkviil uga kaetud keskosa. Aknad asuvad põhikorruse akende kohal, on sama kujuga ja suurusega, esifassaadi kolmnurkviil us on väike ümaraken. Rõdust
on säilunud ainult osa sepisvõrest, millel taimdekoor omab
juugentlikke tunnuseid.
Hoonet, mis on heas seisundis, on mitmete kaasaegsete
remontidaga kergelt moonutatud, katus kaetud eterniidiga. Hoones asub Aruküla 8-kl. kool.
Kõrvalhoonei d on arvukalt, enamik moodustavad peahoone kõrval
iseseisva korrapärase rühma. Enamik tänapäevaste ks vajadusteks
ümber ehitatud. Tähtsamad on:
Meierei on suur kahekordne krohvitud seintega paekiviehitu s,
mis kaetud poolkelpkatu sega, kaasajal katteks eterniit. Räästad
omavad astmelise, eenduva karniisi, mis poolviiludel krepitud.
Alakorruse ustel ja akendel larnedad krohviäärise d. Aknad on
6-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
Viinavabrik (?)on suur, massiivne krohvitud paekiviehitu s, millel osaliselt välja ehitatud II korrus. Selle aknad lõikuvad
osalt räästakarni isi ja on kaetud madalate viilkatusteg a. Viilkatus katab ka kogu hoonet, kusjuures osalt on säilunud ka alg-

- 3 ne S-kivikat e. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust.
Tema juurde kuulub rida abihoonei d, sealhulga s kelder, mille
otsasein kujundatu d astmelise peakarnii siga viilkatus e räästa
all.
Laut moodustab suletud hoonete nelinurga , milles domineeri vad
kaks suurt paralleelh oonet. Need on lõhutud maakivide st krohvimata müüridega XIX saj. lõpu või XX saj. alguse ehitused, kaetud kõrgete viilkatus tega. Aknad moodustav ad ühtlaste vahekangustega rea, kusjuures nad on ääristamu d lamedate krohviää ristega, ruudustik tihe (8 ruutu). Osa laudahoo neist kaasajal tugevalt ümber ehitatud, osa hävinud.
Ait on õhukese krohvikat tega paekivieh itus, mis kaetud katusekivikatta ga poolkelpk atusega (kaasajal osalt asendatud eterniidiga). Katus omab kitsa astmelise räästakar niisi, mis poolviilu all krepitud. Hoone esifassaa dis sügav ulualune, mille
ees kahe kõrge kaareavag a kaaristu. Kaarte kannad toetuvad
lihtsale

nel~atahulisele

piilarile . Kaares mõned eendatud ki-

vid, mis meenutava d kvaadreid . Hoone võib pärimla XIX saj. I
poole lõpust.
Valitseja maja (?) on paekivist krohvitud seintega hoone, mis
kaetud poolkelpk atueega, katteks kaasajal eterniit. Katus omab
astmelise karniisi külgfassa adidel ning poelviilu kelbakolm nurga all, poelviilu külgedel katus on seinaga samas tasandis.
Poelviilu s kaks kitsast lakaakent 3 ruuduga. Teised aknad väikesed, algselt 6-ruuduli sed. Hoonet võib lugeda XIX saj. I veerandi ehi tuseks.
Küün allee ääres on lõhutud maakivide st krohvimat a ehitus, mis
kaetud eterniitk attega kelpkatus ega. Sellel on algselt olnud
ka kitsas lihtne laudkarn iis. Avade külgi on ääristanu d tellis-
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kivi. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust.
Park mitte suur, laieneb vabade puudegruppidaga kõrvalhoonete
vahele, mis koos teeäärsete alleedega jätab maastikus mulje,
kui suurest pa.rgiansamblist. Pargi põhiosa kujundus lihtne:
piklik, ainult jalgteedega liigendatud esiväljak ning väike
väljak peahoone taga. Väljakuid äär1stavad eriliselt gruppärimata puuderühmad ja read, kus märkimisväärselt lehiseid. Lehtpuid (vaher, pärn) ümbritsevad kõrvalhooneid, kus ka tiik viinavabriku juures. Mõisast lähtuvate sõiduteede ääres (maanteele, raudteejaama) on alleed, mis pikkades lõikudes üheliigilised: pärnad, lehised, kuused. Mõisa juurde kuulub pa.rkmetsailmeline Aruküla männik, mis kodanlikul perioodil planeeriti
osaliselt suvilateks.

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a.

•

Aruküla .mõis.
Peahoone esikülg.

Aruküla .mõis.
Peahoone rõdu detail.

5. ARUVALLA mõis ( ArrowaJ.l) . Rüütlimõi s • .
Sommerlin gi k/n, Vaida sovhoos (Jüri kihelkond ).

Peaho~

on hävinud, varemeist järeldub, et hoone oli väiksem

kivihoone .
Kõrvalhoo neist säilunud üksikud, needki ümberehi tustega moonutatud. Olulisema d on:
Aednikum aja (?) on väike lõhutud maakivist , paekivi ja telliste kasutamis ega, osaliselt krohvimat a müüridega . Hoonet katab
lame, üleulatuv ate räästaste ga viilkatus . Hoone võib pärineda
XX saj. algusest.
Ait-kuiva ti on osalt krohvitud saintega maa- ja paekivieh itus,
mis kaasajal ümberehi tustega moonutatu d. Algselt omas poolkelpkatus e, mis aSB.lldatud viilkatus ega.
park on väike, omab kaks väljakut (esi- ja tagavälj ak) peahoone juures. Puistu on lehtpuude st, erilise kujunduse ta, raamivalt väljakute ümber. Maanteel lühike alleelõik . Valitsev
liik - saar.

Külastatu d viimati l972.a.

'

Aru valla mõis.
Ait, vasakul peahoone ase.

6. GLEHNI mõis (Hohenh aupt). Kõrvalm õis, kuulus Jälgimä e
.mõisa j uu.rde.
Tallinn a linn, TPI klubi (Keila kihelko nd).
Peahoon e on osalt kahe, osalt ka kolmeko rruselin e keeruka lt
liigenda tud paekivih oone, mis asetatud järsule astangu veerule
Hoone müürid laotud heatase melise müürite hnikaga ja krohvikatteta . Hoone seinapin nad omavad keeruka liigend atuse, kus
tihti ka korruse d asetatud eritasan ditele (oskusli kUP reljeefi kasutam isega), seintel esineb eendatud osi, tornilaa dsaid väljaeh itusi, ärkleid , kitsama lt või laiemal t ära lõigatud nurki. Fassaad ide liigend atuse süsteem on ebakorr apärane ,
kogu kompos itsioon koondub võimsal e neljata hulisel e faasitud
nurkade ga 3-korru selisele nurgato rnile peasisse käigu juures,
hoone esifassa adi paremal nurgal. Torn omab laia astmeli salt
eenduva karniis iga vöö ülakorr use kohal, .mida toetavad astmeliaed kivikon soolid. Torni ülaosa lõpetas laskeav adelaad selt
krenele eritud rinnati s. Sa.mala adselt oli ääristat ud müürid
ka teistel fassaad idel, millega oli varjatud hoone lame katus.
Seintel kandsid rinnatis e alust vööd tihti ka kensoo likujuli ne hammas lõige. Hoone tagafas saadi nurkade l paiknes id samuti
väljaeh itused, Qhel nurgal eenduva l soklil kahte korrust e läbiv ärkel, teisel nurgal aga ülakorr usel ripptorn , mis toetub
konsool kividele . Tagafas saadi sokliko rrus, .mis moodust ab siin
omaette korruse , on eraldatu d osalise lt soklika rniisiga . Hoone
aknad on kõige erinevar oa kujuga ja suuruse ga. Valdava lt on
alu.mise korruse aknad kaetud monolii tse silluski viga, osa aknaid sellel korruse l on ruuduku julised, osa kitsad ja kõrged.
Teise korruse aknad on valdava lt kaetud lameda kaarega sillusega,

~Glad

kitsad, asetseva d tihti paariti . Paariti paikne-

3~
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vad ka kitsad,tornia knad esifassaadis . Algselt omasid aknad
osalt kas 6-ruudulised raamistuse või ka tihedama ruudustiku.
Hoone peasissekäik on ainulaadne. Ta on hoonest tugevalt eendatud ning moodustab maa-aluse pikema käigu hoone esifassaadile kuhjatud kunstliku kaljukünka all. Ukse portaal on ääris
tatud suurte monoliitsete , osalt tahutud graniitrahnu de ja
-plokkidega, kus uks raamitud kahe graniidist puhtalt töötletud ümarsambaga, mis meenutavad laadilt doskaana orderi
sambeid. Peasissepää sust laskub trepikäik hoone sisekoridoridesse, mis keerukas süsteemis, üldiselt kitsad. Ruumisüsteem samuti ebasümmeetr iline, kusjuures eri ruumid samal korrusel tihti eritasapinna s. On mitmeid polQgonaalse plaaniga
või ümara apsiidiga lõpetatud ruume. Saalis leidub peasissekäiku ääristavatel e sammastele analoogseid sambaid.
Seega on hoone historitsist likus stiilis ehitus, lahenduselt lähedane pseudogootik ale. Xirjanduse andmeil püstitatud N.v.Glehni kavandita kohaselt ja valminud 1886.a. Hoone
hävis kodanliku perioodi alguses ning on rekonstrueer imisel
klubiks.
Kõrvalhooned enamikus tulevad käsitlemisel a Mustamäe

mõi~

kirjeldamise l, mille juurde Glehni loss rajati. Glebni lossiga koos saab käsitleda:
Suvem~a,

mis valmis XIX saj. II poole keskel enne lossi püs-

titamist. See on kahekorrusel ine segaehitus, mille alakorrus
rajatud paekivist, ülakorrus aga puidust rõhtlaudvood riga.
Hoonet katab laiade üleulatuvate räästastega viilkatus, millel
laiad tormilauad viilus ning kujundatud sarikakannad räästastes. Esifassaadik e on üks otsafassaad, millel II korrusel ees
lai lahtine rõdu. Alakorruse pae- ja maakivisein on krohvikatteta. Aknad lihtsad 6-ruudulised . Hoone on eklektilises la-
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henduse s nn. "sv ei ts i maj ake".
Mõisa juurde kuulus suur hulk mitmesuguseid tootmishooneid Nõmme linnaosas, mis on hävinud või rekonstrueeritud
kaasajal tundmatuseni. Need olid seebi-, köie-, vorsti-, liimi- ja mööblivabrik, sanatoorium jt. Algse ilme on säilitanud
vaid 1912.a. ehitatud postkontorihoone Nõmme jaama juures.
See on kahekorruseline klombitud paekivist hoone kõrge ümara
nurgatorniga, pseudogooti teravkaareliste akendega ning konsoolkividele toetuva karniisiga.

Fark on väga suur hõlmates kahte kontrasteete looduslike tin-

-

gimustega ala. Pargi lõunapealse osa moodustab looduslik männik Mustamäe astangul ja platool, põhjapealse osa moodustab
astangualune allikaline tasandik, kaetud loodusliku .mutlepikuga ja kuusikuga. Et parki on ehitatud Nõmme linnaosa, smis
on ta terviklikkus kahjustatud, eriti astangualusel alal.
Männikus vahetult peahoone ees on osaliselt müüriga piira
tud ala. Müüris, mis lõhutud .maakividest, on väravaava. Seda
sildab graniitplaat. Vahetult peahoone ette jääv pargiosa oli
liigendatud looklevata teedesüsteemiga, siin oli kehv liivapinnas mullaga täidetud ning täiendatud ka looduslikku .männimetsa, eelkõige dekoratiivpõõsaste ga. Viimaseid oli eriti rikkalikult peahoone seinte ääres ja grotil peasissekäigu ees.
XX saj. alguses püstitati sellesse pargiossa vaatetorn, mis ol
ka hoidlaks ja tisleri töötoaks.

Torn~

ehitati maa- ja paekivi

d est ebakorrapäraselt paigutatud akendesüsteemiga ning müürisisese keerdtrepiga, mis torni ülaosas väljub müüri pinnale.
Torn kujul t tüvikoonus. F eahoone läheduses paikneb nn. "hobuse
haud", kus lamedal kõrgendikul, milles maakividest väike grott,
paikneb klassitsistlik graniitobelisk. Massiivsel laial sok-

.33
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lil asetseb jõuline pjedestaal, millelt tõuseb sale obelisk.
Vaatatorni läheduses paiknea rida ainulaadseid pargiskulptu ure, mis osalt säilunud tänapäevani. Need püstitati XX saj.
alguses. Materjalike ees kasutati tsemendiga liidetud maakivi
kilde. Figuurideks olid lohe (säilunud osaliselt), krokodill
(säilunudO ning 8 m kõrgune Kalevipoja kuju (purustatud) . Figuuride teostus oli rohmakas, autor - N.v.Glehn.
Peahoone ja suvemaja vahemikus asetseb nn. "Palmimaja",
mis on kahekorruse line maa-alune grott. Tema võlvlagi ulatub
maid üle maapinna. Grott on avar, tema põhjas oli kaks basseini, seinte ääres kulgeb kaldtee galeriisse, mis võlvkäiguna ümbritseb II korrusel grotti. Alumisel korrusel on saal
ümbritsetud mõnest väikesest ebakorrapära sest ruumikesest,
kuhu viivad paekivist palestikuga teravkaaruks ed. Paekivist
on laotud ka galerii neljatahulis ed sambad. Groti müürid on
laotud tabumata maakividest, kaldkäigud ja galerii aga lõhutud, kaootilisa ladumisviisi ga graniidirahn udest. Nendest on
ka palmimaja teravkaarteg a lagi, mis on seejuures a.Zuurne.
Teda kannab kesksammas ja raudbetoonk onstruktsioo nid. Lae katuseaknad pole säilunud. Groto saali seinu ehtisid kivikildudest laotud kahe karu reljeefid. Palmimaja näol on tegemist
jugendliku tunnetusega püstitatud ainulaadse pargirajatis ega
Eestis.
Pargi nõlvaalune osa hõlmab suure allikalise ala Mustamäe kõrvalmõisa tuumiku ümber. Pargiala on ka siin kujundatud
loodusliku metsa baa,il, kus domineerib mustlepp, kuusk, kask.
Nõlva alt väljakiiluva d allikad on koondatud kanalitega

vab~

kujulisaks kanalite ja paistiikide süsteemiks, kus esimese
süsteemi moodustanud tiigid on kodanlikul ajal muudetud ujumisbasseinid eks ja hävitatud. Alles on osaliselt kanalitesüs-
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teemi kaugem osa pargi piiril Trummi tänava piires. Siin on
mitmed kanalid põimitud saarte ja poolsaartega keeruka struktuuriga pargialaks, kus tiikide ja kanalite kaldad vooderdatud suurtest lõhutud graniidirahnudest, samast ka sillad. Väljakaevatud pinnasest on moodustatud kõrgendikke. lJhel neist
veega piiratud poolsaarel on graniitrahnude keskel lihvitud
mustast graniidist rist: N.v.Glehni abikaasa haud. Veesüsteemi
väljavoolul asus varem vesiveski (hävinud). l?argi põhjapiiril
asub lahendiku serval hoburauakujulise põhiplaaniga kõrge kahe
kordne torn, ehitatud klombitud paekivist. Torni rinnatis lahendatud analoogse konsoolidele toetuva karniisiga ning kreneleeringuga nagu peahoone. Osa aknaid kitsaste laskepiludena.
tlks petik kõrge kaarega sillusega alakorrusel, tema kohal samasugune kaaruks, millel ees rasketele konsoolikividele toetuv
rõdu. Hoonele liituvad külgedel t "L"-tähe kujulisel t kaks
puidust aiamajakast tiibadena, mis kaasajal ümber ehitatud.
See pseudogooti torn võib pärineda XX saj. algusest.
Pargi seisund on halb, tiigid valdavalt kuivad. Männikuosa rahuldav.

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 197o.a.

Glehni loss. Tagakülg .

Glehni loss. Sisevaad e.

3h
7. HABAJA mõis ( Habbat). Rüütlimõis.
Kõue

~n,

Habaja sovhoos (Kese kihelkond1.

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur ühekordne puithoone, millel massiivne barokne keskosa, ilmselt Xifii saj. lõpuveerandi ehitus. Sellele hiljem, tõenäoliselt XIX saj. lõpuveerandil liidetud tiibhoonetega põhikorpuse pikiteljal mõlemil
tiival. Vanem keskosa on tiibehitusest laiem ja kõrgem, kaetud seintest kuni 2 korda kõrgema kelpkatusega, millel kaks
massiivset korstnapiipu algsetest mantelkorstnatest. Katus
omab murdsarika. Tiibehitused on põhikarpusega samakõrgused,
kuid nende viilkatused on põhikorpuse katusest märksa madalamad. Katusekatteks on laast, on ka kitsas tuulekastilaadne
lihtne räästakarniis. Karniisi moodustab ka vahelaud aknalaudada joonel, kus seinad on vooderdatud kuni soklini püstlaudistusega, kõrgemal aga rõhtvoodriga. Väikesed, horisentaalsea ja profileeringuga simsid on ka akende kohal. Põhikorpuse
aknad on kõrged, 6-ruudulised ning luukidega, seejuures on
nad rühmitatud kahekaupa. Tiibehituste aknad on väiksemad, samuti 6-ruudulised, kuid esineb ka liitaknaid (3 poolega)
ning ühes tiibosas verandana ulatuslikult klaasitud seinapindu. Tube on ka tiibehituste lakas hoone otstel.
lakka valgustavad väga märkamatud katuseaknad

ho~ne

Põhikorp~se

tagaküljel

Selles fassaadis paiknea hoone keskteljal hilisem ehitus lahtine veranda. Hoone esiküljel peaukse ees paiknes samalaadne lahtine sammaseeskoda, mille ühepoolse kaldega lamedat katust kandsid lihtsad puitpostid. Mõlemad verandad on oma algse
ilme kaotanud.
Hoones on administratiivruum id ning ta on heas seisundis.
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Kõrvalhoone id on mõisatuumiku s arvukalt, osa neist orienteeritud ansamblilise lt peahoonele, osa rühmades maantee äärel.
Ait on suur paekivist ja krohvitud saintega hoone, mis kaetud
kõrge poolkelpkatu sega, katteks laast. Osa aknaid väga väikesed, ruudukujulis ed, osa suuremad, kaetud lameda kaare ga.
Viimaste akende ruudustik tihe: 12 ruutu. Lameda kaarega on
kaetud ka suured uksed. Hoonet võib dateerida peahoonega üheealiseks, s.o. XVIII saj. lõpuveerandi ehituseks.
Ait-kuivati on massiivne paekiviehitu s krohvitud seintega,
ku.s seinapind kaetud pr i tskrohviga, nurgad silu.tud nur galiseenidena, samuti on viimistletu.d ka lihtsa profileering uga
räästakarnii sid külgfassaad idel ja peolviilu kelbakolmnur ga
all. Hoonet katab osalt

laastu-~a

katusekivi, osalt eterniit-

kattega poolkelpkatu s, millesse ehitatud hilisem puidust pealiaehitus viilkatu.se all. Hoone võib algselt pärineda XVIII
saj. lõpust, kuid teda on XIX saj. lõpul ja XX saj. algu.ses
korduvalt ümber ehitatud, sealhulgas muudetud ka aknaid. Hoone
katusel kõrgu.b neljatahulin e kõrge kuivatikorst en.
Toölistemaja (?)on suurem ühekordne lakatubadega heone. Ehitatud paekivist ning krohvitud pritskrohvig a, aknad ja ukseavad
ääristatud hambuvalt tellistega. Hoonet katab laastukatteg a
viilkatus, milles mõned

katuseaY~ad

viilkatuste all. Viimased

sarikapaarid koos pennidega viiludes avatud, sarikajalad kujundatud lahtises, üleulatuvas räästas. Otsviilud löödud kalasabamustris laudvoodriga . Viile eraldab müürist laudvahekarniis. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised . Hoone võib
pärineda XIX saj. IV veerandi st.
Tööliselamu selle kõrval on madal puithoone, mis kaetud laastukattaga viilkatusega . Hoone seinad vooderdatud laiade rõhtlaudadega, viilud püstlaudadeg a. Katuseräästa d on üleulatuvad.

38
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6-ruudu lisi aknaid katavad lihtsad karniis id. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt .
Laudad on mi t.mest hoonest koosnev korrapä rane ehi tustegru pp,
kus dominee rib vanema pika paekivi lauda kõrval suur, lõhutud
maakivi st krohvim ata seinteg a laudaho one, mis kaetud laastukattaga kõrge viilkatu sega. Lauda aknad paiknev ad korrapä raselt, on väikese d, 12-ruud ulised. Uksed on kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärined a viimase lt sajandi vahetus elt. Teised laudarüh ma ehitused kaasaja l

tunduva lt rekonst rueeritu d.

Viinava brik moodust ab suurema maantee äärse hooneter ühma, milles dominee rivad 2 ühekord set ehitust ning ühega neist liidetud kahekor dne hooneko rpus. Ehitatud paekivi st maakivi

kasut~

mi sega, seinad krohvi tud. Ukse ja aknaavad kaetud krohvik atteta lamedat e kaarsil lustega . Hooneid katavad laastuk attega
viilkatu sed, laudvii lud on kas Püst- või rõhtvoo driga. Üks
ühekord seist hooneis t dateerit ud raidkiv iga: 1880. See näib
piiritle vat ka teiste hoonete osade ehitami saega.
Vankrik uur (?) on pikk ehitus, mille otsasein ad laotud paekividest, küljed aga .moodust avad lahtise , neljata huliste kivitulpade ga toetatud varikat usealus e. Katus on lame, laastuk attega viilkatu s, .mille viilud vooderd atud püstlaud adega. Ehitus võib pärined a XIX saj. II poole keskelt .
Park ei ole suur, omab üsna suure esivälja ku, mille ühel äärel
peahoon e, selle vastask üljel aga tiik. Esivälja ku murupin d
liigend atud vabakuj ulise teedevõ rguga ning pügatud (algsel t)
kõrgete hekkide ja üksikpõ õsastega . Väljaku äärtel vähesed puu
derühma d lehtpuu dest. Peahoon e taga asus samuti hekkide ja pügatud põõsast ega avar aed, mis ääristat ud lehtpuu dega ning lii
gend atud looklev ata j algteede ga. Pargi seisund on hea.
Külasta tud ja pildiata tud 1969.a.

Habaja mõis.
Peahoone esikülg.

Habaja mõis.
Peahoone tagakülg.

8. HABERSTI mõis ( Habers). Linnamõis .
Tallinna linn.

(Keila kihelkond )

Peahoone on keskmise suurusega liigendatu d paekiviho one. Põhiosas ühekordne , kuid poolkorru sena väljaehit atud teise
korrusega , mille aknad avanevad kas otsafassa adi viilus või
lõikuvad külgfassa adide katuserää stastesse . Hoone esifaasaa dia kesktelje lt nihutatu lt vasakule asetseb tugevalt eenduv
väljaehit us, mis on põhikorpu sest kõrgem ning kahekordn e. Katuseharja d on ühel tasandil. Hoone seinad on kaetud õhukese
pritskroh viga, mis jätab müüritise s kivid nähtavaks . Katus
on laiade üleulatuv ate räästaste ga viilkatus , millel kujundatud sarikajal ad ning viimased sarikapaa rid ja pennid on avatud. Seejuures väljaehit use viilus penni ja viilutipu kolmnurga väli on täidetud 8Zuurse puitehisp itsiga, kus stiliseeritud lillemoti iv. Hoone aknad omavad eenduva silutud krohviäärise. Seinapind u liigendav ad veel otsafassa adil ning väljaehituse nurkadel laiad, kuid tagasihoi dlikult eenduvad liseenid. Põhikorpu se seinal kulgeb

kü~ssaadides

akende kohal

kitsas vahevöö, väljaehit usel on see mõnevõrra kõrgemal, kulgedes liseenide vahel aknalauda da joonel. Aknad on erineva
suurusega : alumisel korrusel esineb suuri, kolmepool ega ak'

.

naid, väljaehit usel on siin isegi kaks sellist akent paarisaknana. Kolmepoo lega aken omab 6 suurt ruutu. Samal korrusel
on aga ka kitsaid, 6-ruudul isi kahepoole ga aknaid. Samalaad-

aed on lakakorru se ja väljaehit use teise korruse aknad. Katusesse ehitatud akendest on osa kaasa.egie d, kaetud seejuures
ühepoolse kaldega katusega ning suuresti rikkudes hoone tervikut. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandiva hetuselt, omab eklektili ses laadis teostatud detaile. Ehitust
kasutatak se korterite na ja ta on heas seisundis .
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Kõrvalhoo ned paiknevad väikeses kompaktse s rühmas, moodustades peahoonel e ehitusteg a osaliselt suletud eeshoovi.
Töölistem aja on peahooneg a samalaadn e ja -ealine ehitus, mis
suuruselt läheneb samuti peahoonel e. On ühekordne , kaasajal
omandanud osalise lakakorru se. Omab eterniitk attega ja üleulatuvate räästaste ga viilkatus e, mille viimased sarikapaa rid ja
pennid avatud. ~einad krohvitud pritskroh viga. Aknad on kitsad, 6-ruuduli sed, ääristeta .
Laut moodustab madala

11

1 11 -tähe kujulise paekiviho one, mille

viilkatus kaetud laastuga. Seinad krohvitud õhukese krohvikat tega. Omab madalaid nelinu.rks eid aknaid. Võib olla XIX saj.
lõpu ehitus.
Küün asub majandush ooneist mõnevõrra eemal. On kitsaste paekivitulpa dega ehitus, kus tulpade vahed täidetud püstplank udega. Hoonet katab laastukat tega poolkelpk atus. Ehitus võib päri
neda XIX saj. lõpuveera ndist.
Ait on väike paekiviho one, mille seintel õhuke krohvikih t.
Kaetud kitsaste räästaste ga viilkatus ega, katteks plekk. Omab
kitsaid, astmelisi räästakar niise. Katuses kaks väikest segmentakent lakapeals e valgustam iseks. Uksed omavad kalasabamustris vooderdus e. Hoone võib pärineda peahooneg a samas perioodist.
Park on väike, moodustad es väheste lehtpuude ga haljasala vahetult peahoone ümber, kus leidus väike muruvälja k peahoone ees.
Hoone seinte ääres leidub ka dekoratiiv põõsaid. Puud Paigutatud erilise kujunduse ta, vabalt.
Külastatu d ja pildiatatu d 197o.a.

Habersti mõis.
Peahoone otsvaade.

9. HAGER! pastoraat (Haggers). Kirikumõis •
. Nissi ~n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond).

Peahoone on hävinud. Varemeist järeldub, et hoone oli ühekordne väiksem kivihoone,

~&eaäG~~ee~~

Hoone oli paekivist,

osaliselt kellerdatud.
Kõrvalhooneid omas kirikumõis arvukalt, need moodustasid
reeglipärase rühma pargi äärel. trksikhooneid (rehed

~~.)

olid

avamaastikus. Pea kõik varemeis. Olulisemad on:
Rehi on paekivist ehitus, mida katab seintest kõrgem kelpkatus. Ehituse seinad omasid algselt krohvikatte. Hoone võib
olla XIX saj. alguse või ka vanem ehitus.
Park on väike, erilise kujunduseta tiheda lehtpuupuistuna
peahoone ümber. Haljaatatud ala on nelinurkne, peahoone ees
moodustus väike väljak. Maanteel suundub mõisa kitsas lehtpuuallee. Pargis valitseb saar. Park on väga halvas seisundis,
praktiliselt hävimas, funktsioonita.

Külastatud ja pildiatatud 1975.a.

'V

Hageri pastoraadi varemed.

10. HAIBA mõis (Haiba). Rüütlimõis.
Nissi k/n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond).
Peahoone on keskmise suurusega massiivne ühekordne kivihoone,
millel kõrge soklikorrus. Viimast võib käsitleda ka madala I
korrusena, seda eriti hoone tagaküljel püstitatud juurdeehituse puhul. Hoone on viimase tõttu

11

L 11 -tähe kujuline. Ehitust

katab saintega samakõrgune laastukattega kelpkatus, millel
eenduv, profileeringuga räästakarniis. Samalaadne on ka tiibhoone katuse lahendus. Hoone põhikorruse aknad paiknevad võrdlemisi korrapäraselt, nende all on soklikorruse aknad. Esimesed on kõrged, 8-ruudulised, teised - madalamad, 6-ruudulised.
Esifassaadi katusel leidub ka väike segmentaken laka valgustamiseks. Põhikorpuse esifassaadis, samuti tiibehituse välises
fassaadis on keskteljal uksed, millede ees suured eklektilised
palkonid. Neist peaukse ees asuv palkon on kinnine ning klaasitud väga mitmesuguse raamistusega kõrgete, kitsaste akendega (esineb tihe rambikujuline ja teravkaareline raamistus).
Akende all puittahvlid liigendatud pseudobaroksete reljeefsete
kujunditega. Väga dekoratiivne on ka veranda viilkatuse kolmnurkviil, mis vooderdatud püstlaudadega. Viimased on kujundatud puitehispitsiga. Sama pits ääristas ka räästaid, mis on
laiad, üleulatuvad ja toetuvad konsoolitaladele. Viimaste otsad on profileeritud, talad toetuvad omakorda a.Zuurse ehispitsiga konsoolidele. Veranda asub kõrgel soklil ning tema ees
asuvalt podestilt laskub kõrge kivitrepp. Samalaadse kujunduse
omab ka tiibhoone veranda, selle klaasitud aknad on vaid säilu
nud osaliselt. Tema rikkalikult ehispitsiga kaunistatud kolmnurkviiius on stiliseeritud kujund vääneli motiiviga. Sellel
verandal puudub trepp, kuna tema ees on maapind tõstetud kuhilana kõrgele ning ukse ette moodustub väike lahtine platvorm.
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Toad hoone kõikides osades on anfilaadsed.
Hoone põhiosa võib lugeda XIX saj. algusaastate ehituseks
Tiibhoone ei ole põhiosast tõenäoliselt palju hilisem. Eklektilised verandad võivad pärineda aga viimasest sajandivahetusest. Hoonet kasutatakse administratiivruum idena ning ta on
heas seisundis.
!.Q.rvalhooneid on mõisasüdame s a.rvu.kal t, kuid tugevalt ümber
ehitatud. Neist mõned on seotud peahoonega ansambliliselt, enamik aga on viimasest sõltumatud. Tähtsamad on:
Ait on massiivne, krohvitud paekiviehitus, mille esifassaad
paikneb peahoonega samal joonel. Hoonet katab poolkelpkatus,
millel oli algselt profileeritud karniis. Esifassaadis omab
sümmeetrilise akendesüsteemi keskteljal paikneva ukse suhtes.
Aknad on väikesed, 6-ruudulised. Hoone peolviilus on suurem
segmentaken. Ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist.
Tall on samade dimensioonidaga ja kujundusega hoone nagu eelmine. Asub samuti peahoonega ühel joonel. Hoonel on säilunud
kergelt eenduv, profileeritud räästakarniis, katusekatteks on
samuti kaasaegne eterniit. Esifassaadis omab hoone 3 avaga kaaristu, mille avad kõrge kaare ga. Neid kannavad 2 nelj atahulist
talumivööga sammast. Ehitus eelmisega samaealine.
Viinavabrik on pikk ühekordne hoone, mille keskosas kahekordne
pealiaehitus (hilisem). Hoonet katab viilkatus, kusjuures pealiaehitusega osa katust on risti põhihoone pikiteljega. Keskosal on suured, kõrge kaarega aknad. Hoone võib pärineda XIX
saj. II poole lõpuveerandist. Üht ehitusosa dateerib raidkivi
(keskosa) - 1891.
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Park on väike, 3 ha, on paigutatud peahoone ette ning

ti~bhoo

ne esifassaadi ette. Hoone taga park puudub, seal kulgeb allee
Riisipere .maantee ääres. Peahoone ette jääb avar ringvälj ak,
.mis ümbritsetud vabakujulis elt puude rüh.madega. Peahoone tieppide ees .madalad kõrgendikud, hoonet ennast ümbritseb looklev
tee. Puuliikides t kasutatud vahert, saart, pärna. Eksootidest
lehiseid, .millest üks on võimas eksemplar ( ümbermõõt 2 .m). P ar..,
ki annab vertikaalsus t kaks kuusegruppi, .mis paigutatud väikeste ringidena.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.

.

Haiba mõis.
Peahoone esikülg .

Haiba mõis.
Peahoone tagakülg.

11. HALJAVAmõis (Hallinap). Rüütlimõis.
Jõelähtme

~n,

Kostivere sovhoos (Harju-Jaani kihelkond).

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud väga lameda kelpkatusega . Katteks on kaasajal eterniit. Hoonel on lihtne kitsas astmeline räästakarnii s. Esifassaadi seinapind on
liigendatud pilastritega , millest kaks äär1stavad keskteljal

3 akna laiust seinapinda, kaks pilastzit äär1stavad aga mõlemil äärel üht akent, seega on 6 pilastrit. Nad omavad huvitavaid, kordumatuid kapiteele, kus esineb voluudimotii v ja taimornament. Hoone rucnad on suured, 6-ruudulised , paiknevad ühtlaste vahedega, v.a. äärmiste pilastritega eraldatud clalad,
millede vahe teistest laiem. Aknad on raamitud kitsaste lamedate krohviäärist ega. Madalat lakka valgustavad 3 väikest kolm
nurkset katuseakent. Hoone keskteljal paikneva peaukse ees on
kõrgel soklil lai lahtine veranda, mida katab lame viilkatus
laialt üleulatuvate räästastega. Katust kannavad lihtsad nelja
tahulised puittulbad, mille vahel laudtahvlite st rinnatis. Verandalt laskub kitsas kivitrepp.
Teda võib lugeda XVIII saj. lõpu ehituseks, milles säilunud mõningad baroklikud jooned. Veranda võib pärineda XIX saj.
lõpust. Hoones on administratii vruumid, ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhoonei d ei ole säilunud palju. Need olid madalad, pikad
paekivihoone d, osalt krohvikatteg a seintega. Hooneid katavad
kas vanemad poolkelp- või nooremad viilkatused. Säilunud hooned on valdavalt tänapäeval ümber ehitatud.
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Park on keskmise suurusega ja paikneb põhiliselt peahoone ees,
kus moodustab külgedelt

kõrghaljast~sega

ääristatud avara

välja, mis allosas liigendatud üksikute puudega. Siin paikneb
ka ebakorrapärase kujuga tiik. Pargi suunas on peahoone kogu
ulatuses avatud. Äär1stavad puudegrupid paiknevad vabakujuliselt, kasutatud on valdavalt lehtpuid (saar, vaher, pärn),
kuid on ka kontrasti andvaid kuuski. P.argi seisund on rahuld~.

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1965. ja 1976.a.
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Halj ava mõis.
Peahoone esikülg.

Halj ava mõis.
Peahoone detail.

12. HARJU-JAANI pastoraat (Johannis ). Kirikumõ is.
Raasiku k/n, Kehra sovhoos (Harju-J aani kihelkond ).

Ei ole külastatu d.

f
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13. VANA-HARMI mõis /Ojasu~ (Alt-Harm). Rüütlimõis.
Kõue

~n,

Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis omab
lakatube hoone otstel ning väikseid juurdeehitusi otsaf'assaadidele hoone pikiteljel. Viimased on põhikorpusest poole kitsamad ja madalamad, kuigi sokkel on neil ühekõrgune. Põhikarpust
katab seintest kuni 2 korda kõrgem poolkelpkatus, juurdeehitusi
aga madalad viilkatused. Uks (parempoolne) juurdeehitustest 1
mu tatud 196o. a. alguses. Räästakarniis on kitsas ning lihtne,
tuulekastilaadne, kusjuures osa räästaist omab lihtsa väljasaetud ehispitsi. Hoone seinte algne vooderdus oli lai püstlaud
mis veel XIX saj. alguskümnel asendati horisontaallaudist usega
räästast kuni akende alaservani, kus kulgeb kitsas vahekarniis
ning selle all kuni soklini on püstlaudistusega vooder. Hoone
seinapillnad on liigendatud kõigis fassaadides liseenidelaadsete
puittulpadega, mis eenduvad seinapinnast märgatavalt. Esifas· saadis on taolised tulbad iga akna vahel ja hoone nurkadel. Sama on hoone otsafassaadides. Tagafassaadis aknad ei paikne ühtlaste vahedega, nagu esifassaadis, vaid on grupeeritud: kesktel·
jel on tulpadega ääristatud uks, temast kahele poole jääb 3 aknaga seinapind, kusjuures aknad moodustavad rühma. Laiema vahe
järel laiknevad üks aken kummalgi hoone otsal. Viimased on
ääristatud taas puittulpadega. Aknad on suured, 6-ruudulised,
ääristatud profiiliga piirdelaudadega ning ülal kaetud eenduva
ehiskarniisiga. Tiibhoonete aknad omavad sama kujunduse, kuid

01

väiksemad. Hoone keskteljal on mõlemis fassaadis uksed, millede
ees asusid ka hilisema päritoluga verandad. Neist on säilunud
veranda esifassaadis. See on kõrgel soklil asuv kinnine klaasitud ehitus, ühe poolse kaldega lameda katusega. Veranda suured
aknad omavad keeruka tiheda ruudustiku, kus on kuusnurki, ringe

- 2 -

ja ovaale, ruute jt. kujundeid. Kõrgelt soklilt laskub kivitrepp on ääristatud astmelise kiviäärisega . Tagafassaad il oli
algselt analoogne veranda.
Peahoone siseruumides on säilunud mantelkorste n. Samuti
on säilunud üks suurem barokkahi. See on laotud väikestest tumeda glasuuriga pottidest ning tema nur gad on kujundatud kolmveerandsamm aste ga.
Hoonet võib lugeda XVIII saj. II poole keskpaiga ehituseks, millele XIX saj. II poole lõpus ehitatud tiibhooned ning
tõenäoliselt XX saj. alguses eklektilises laadis verandad. Hoonet kasutatakse korteritena, ta on rahuldavas seisWldis.
Kõrvalhooned paiknevad pargi äärel, on peahoonega ansamblilise ]
sidumata, mõjudes vaid esifassaadi küljel paisjärve kaldal.
Ait- massiivne paekivihoone , krohvitud seintega, kaetud laastukattaga poolkelpkatu sega. Omab kitsaid, astmelise profiiliga
räästakarnii se. Aida ühel otsal on tööliskorter , tuba on ka
lakakorrusel hoone otsal. Hoone esifassaadi keskteljal asuv
uks on ääristatud kahe eenduva liseeniga ning kahe seinapinda
liigendava kitsa, liseeni laiuse ja kõrguse petikuga. Hoone
aida poole väiksed aknad on 8-ruudulised ja nelinurksed, kuid
asuvad petikus, millel lame kaarsillus. Elamupoolaed aknad on
keskmise suurusega 6-ruud ulised. Hoone võib pärineda veel XVIII
saj. lõpust.

v Kuivati-ait

koosneb kahest eriperioodil ehitatud osast: vanem

osa on paekivist, krohvitud seintega, võib olla eelmise hoonega
samaealine, uuem osa on lihtsalt tahutud maakiviplok kidest, kPG
krohvimata, pärinedes ilmselt XX saj. algusest. Hoonet katab
viimasest ehitusperioo dist pärit viilkatus (katteks kaasajal
eterniit), millel üleulatuvad räästad ja avatud viimased sarikapaarid ja pennid.
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J Laudad

moodustavad ruudule lähedaselt hooneatatud ehitiste-

pleki, millest säilunud osa. Vanemad ehitused on paekivist,
krohvitud ja kaetud lameda poolkelpkatu sega, uuemad osad maaja paekivist segamüüritis ega, krohvitud vaid osaliselt. Laudad pärinevad seega XIX saj. I poolest kuni sajandi lõpuni.
Valitsejama ja (?) on väiksem ühekordne paekivist krohvitud
saintega hoone, millel üleulatuvate räästastega viilkatus,
katteks eterniit. Otsviilud on laudadest. Aknad keskmise suurusega, 6-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest.
Park on kaheosaline. Peahoone ees on jõel suurem paisjärv,
mille äärtel puuderühmi vabas paigutuses. Puud jätavad hoonest
vaate paisjärvele avatuks. Veega on eraldatud ka majandushooned. Pargi teise osa moodustab väike kuid stiilselt rühmitatud üksikpuudega ja puudegruppid aga väike pargiala peahoone
taga. Tema tuumiku moodustab avatud väljak peahoonega lauskj

alt tõusval reljeefil. Väljaku üheks dominandiks on võimas

lehis väljaku äärel. Palju on lehtpuude kõrval (vaher, saar)
kasutatud hekke ja põõsaid, mis aga ei moodusta regulaarseid
kujundeid. Pargi seisund oD.P rahuldav.
Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965, 1969 ja
197 2. a.

"

Vana-Harmi mõis.

Peahoone esikülg.

Vana-Harmi mõis.

Peahoone tagakülg.

14. UUE-HARMI mõis (Neu-Harm). Kõrvalmõis, kuulus Vana-Harmi
juurde.
Kõ~a ~n,

Habaja sovhoos (Kese kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis kodan
likul perioodil omandanud osaliselt väljaehitatud lakakorruse.
Sellega seoses on hoone akende kuju, katus ja ka esikud omandanud uue ilme. Algselt omas hoone S-kivikattega poolkelpkatu
se ning reeglipäraste vahede ga kits ai d ja kõrgeid aknaid
(8 ruutuO. Algaena on säilunud profileeritud ja tugevalt eenduv räästakarniis, mis poolviilude (praegu täisviilud) all
otsafassaadides krepitud. Osa hoonest omab keldri.
Hoone võib pärineda XIX saj. I veerand1st (on kivi dateeringuga 1809), olles ehitatud klassitsistlikus stiilis.
Hoone oli kasutusel koolina ja heas seisundis.
Kõrvalhooneist alles üksikud. Nad moodustavad osalt peahoonega
ansamblilisa rühma pargi piiril, osa

par~ljel.

Olulisemad:

Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetudlaastu-ja
eterniitkattega poolkelpkatusega. Katustel profileeritud räästakarniisid, mis poolviilude all krepitud. Hoone esifassaadil
kulgeb karniisi all kitsas vahevöö, seina poolel kõrgusel seinapind eendub soklilaadselt vahekarniisiga, millele toetuvad
segmentaknad või -petikud. Uksed on suured, nelinurkaed või
moodustav ad sama suuri petikuid, kus väiksemad uksed. Hoone
võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles klassitsistlik ehitus.
Tall on eelmisega samalaadne ja -ealine ehitus.
Valitsejamaja (?) on paekivist, krohvitud ehitus, millel ei
ole algset katust säilunud. Praegu katab hoonet eterniitkattega viilkatus, millel laudotsviilud. Al gsed on pea ruudukuju-
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,
liste akende lamedad krohviäärised. Hoone võib pärineda XIX
saj. I veerand1st.
Küün samas on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, millel
katteks eterniitkattega viilkatus. Hoone võib pärineda XX saj.
vahetusel t.
Aednikumaja (?) on paekivist, krohvitud seintega ehitus, millel
kits ad aknad. Algne katus pole säilunud vaid asendatud eternii t
kattega viilkatusega. Ehitusaeg võib olla XIX saj. I pool.
Park on suur ning heatasemelisalt planeeritud vabakujunduslikus
stiilis. Peahoone ette ja taha jäävad avarad ebakorrapärased
väljakud, kusjuures esifassaad on hoonel ette istutatud puudega
varjatud, tagafassaad aga pargi sügavusse avatud. Puud on istutatud tihedate lehtpuugruppidena (vaher, tamm, jalakas, pärn),
puude tüved tihti kaetud kõrgete dekoratiivpõõsastega. Pargi
tagaosas jõgi kujundatud saari ja poolsaari moodustavaks veesüsteemiks, kus jälgi sillakestest. Jõeloogetega antud Pargile
suletum, tiheda istutusviisiga rajatud puistuga omaette osa
vastukaaluks tagaväljaku avatusele. Parki seob Vana-Harmi pargiga tee, .millel osaline allee. Park on rahuldavas seisundis.

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1963, 1969 ja
1972.a.

53
,

Uue-Har.mi .mõis.
Peahoone tagakülg.

Uue-Har.mi mõis. Tall.

bO

15. HARKU mõis (Hark). Rüütlimõis.
Harku k/n, Eksperimentaalbio loogia Instituut (Keila kihelkond).

Peahoone on suhteliselt suur kahekordne kivihoone, mis omab
soklikorruse. Reljeefi tõttu aae ei ole eriti vaadeldav esifassaadis, tagafassaadis moodustab aga madala korruse. Hoonet
katab plekk-kattega kelpkatus, millel eenduv ning profileeritud
lai räästakarniis.
Hoone esifassaad on rikkalikult kujundatud. Teda liigendavad 3 akna laiune kesk- ja ühe akna laiused külgrisaliidid.
Risaliidid eenduvad väga tagasihoidlikult, kuid nad on jõuliselt rõhutatud pilastrite ja rustikkvaadritega nende all. Pilastrid paiknevad paariti risaliitide külgedel II korrusel ning
ka keskrisaliidil üksikult kolae akna vahel. Seega on II korruse seinapind liigendatud vertikaalselt 6 paarispilastriga ja
2 üksikpilastriga. Risaliitide nurkadel I korrusel on laiad
profileeritud servadega rustikkvaadritest liseenid või pjedestaalilaadsed eendid. Kitsamad samalaadsed liseenid on kahel
pool peaust ülakorruse akendevaheliste pilastrite all. Keskxisaliidi kohal on katusel vahekarniisiga eraldatud frontonn,
mille kõrge keskosa moodustab astmeliselt liigendatud ja taandatud pinnaga püstküliku, mis ääristatud pilastritega. See
frontooniosa on kroonitud eenduva ja profileeritud viilkarniisi
ga piiratud kolmnurkviiluga. Püstkülik pailmeb peaukse kohal,
teda äär1stavad karniisiga voluudid, mis toetuvad külgedel kogu risaliidi laiust katvale madalale horisontaalsele frontooniosale. Ka siin on ülaservas karniis ja välisnurkadel paarispilastrid. Seega on tekkinud astmikviilulaadne frontoon, mille
keskel kolmnurkviil. Külgrisaliidid omavad samuti ehisfrontoo-
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n e, need on horisan taalsed attikalaadsed, omavad ülaäärel karniisi ja nurkades paarispilastrid.
Seinte pindu liigendavad horisontaalselt peale eenduva
räästakarniisi veel kitsas soklikarniis ning korrustevahelina
eenduv profileeritud vahekarniis. Esifassaadi aknad paiknevad
korrapäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures vaid äärmised,

kül~

risalii tide aknad omavad teistest laiema, eraldava vahe • .Aknad
on kõrged, 6-ruudulised, kusjuures ülakorruse aknad on tõenäoliselt ümber ehitatud 4-ruudulisteks hiljem. Risaliitidel II
korrusel on aknad kõrge, poolkaarekujulise kaarega. Akendel on
eenduvad aknalauad.
Peauks hoone keskteljel on puitportaaliga. Ust äär1stavad
profileeri tud tammepuidust piirdelauad, astmelise paigutuse ga.
Ukse kohal on voluudikujulistel kensoolidel horisontaalne ehisfrontoon, mis omab rikkalikult profileeritud eenduva karniisi.
Uks ise on samuti tammelaudadest, kujundatud rikkaliku eklektilise laadiga dekooriga ning tahveldisega, kus ülaosas esindatud kaarekujulisad liigendatud pinnad ja rosetid, kesk- ja allosas peene töötlusega akantusmotiivid, alumistel tahvlitel aga
kvaadrilõikelised pinnad. Ukse vahesammas akantusmotiiviga.
Ust ja portaali katab eklektilise ilmega malmist valatud pitsilise karniisi ja konsoolidega lame varikatus. Peaukse ees on
mõne astmega paekivitrepp.
Hoone tagaküljel on keskteljal lai ja eenduv keskrisaliit,
mida kroonib lai kolmnurkviil. Keskrisaliit on seejuures põhihoonest kõrgem, lõikudes hoone räästakarniisi. Viilul on profileeritud ja eenduv räästa- ja viilukarniis, mille all jõuline
hammaskarniis. Viiluväljas on suur ümaraken. Teised selle fassa:
d i aknad paiknevad korrapäraste vahede ga, on kujul t lB!Ilalaadsed
esifassaadi akendega. Vaid keskrisaliidi II korruse keskmine
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uks-aken on kolmepool ega, keskmise poole kohal segmentak en,
kõrge kaarega on ka II korrusel keskrisa liidi teised, peaakent
äär1stava d kaks akent. Kõigi kolme

risaliidiaY~a

kohal on sei-

napindade l horisonta alsed akende laiused kitsad petikud. Katusel leiduvad mõlemil fassaadil kaks väikest segmentak ent laka
valgustam iseks. Ka taga ja külgfassa adidel kulgeb vahe- ja
soklikarn iis. Soklikorr use aknad on ruudukuju lised lameda kaarega aknad, millel 9 ruutu.
~agafassaadile

on hiljem ehi ta tud suur, keskrisal iid i

laiune lahtine veranda, mille raudbetoo nlagi on II korruse
joonel avaraks rõduks. Palkoni lage kannavad neljatabu lised
baasi ja profileer itud kapiteeli ga sambad (4 täis- ja 2 poolsammast). Palkon asetseb kõrgel soklil, mille all tonnvõlvi ga
kõrge läbikäik. Soklilt laekub lai kivitrepp parki, mis jätkub laskuval reljeefil pargitrep pidega. Need hargnevad madalalt podestilt peatrepi all kahele poole külgedela ning hoonetagusalt terrassil t omakorda laia trepina pargi allossa hoone
kesktelje l. Trepid on ää.ristatu d kas madala rinnatise ga või
madalate neljatahu liste kivitulpa dega.
Hoone parempoo lsele otsafassa adile on ehitatud hilisem
kahekordn e suletud veranda, mille alaosa laotud kividest, ülaosa puidust. Verandat katab lame, üleulatuv ate räästaste ga
viilkatus , mille viimane sarikapaa r ja penn avatud, sarikajala d
kujundatu d. sarikaid kannavad otsviilus azuursed ehispitsi ga
konsoolid . Veranda paekivist alakorrus on krohvimat a, väljaarvatud nurga- ja akendevah elised laiad pilastrid . Kiviosal
on vahevööga eraldatud sokkel ning profileer itud lai karniis
vahevööga ka selle all • .Aknad on väiksemad , tiheda ebakorrapärase ruudustik uga. Seinapi.nn ad akende all on liigendat ud,
veranda keskmine aken on aga suur petik, astmelise raamistus ega

..
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ja hammaslõikega ülaääres. Veranda teine puidust korrus on
eendatud ulgtaladel ärklina. Ulgtalad toetuvad eklektilise lahendusega voluudilaadsetele konsoolidele. Veranda

~ee

eee kor-

rus on kõigilt külgedelt klaasitud 16-ruuduliste suurte akendega.
Hoone katusel on ebakorrapärane korstende rida.
Hoone alakorrus on osalt keskkoridoriga ja avara vestibüüliga. Alakorruse laed on võlvitud rist- ja tonnvõlvidega. Saal
asub teisel korrusel keskrisaliidis. fema ees on avar vestibüü~.

Ruumid on anfilaadsed.
Peahoonet tuleb lugeda kolmes etapis rajatud hooneks:

XVIII sajandil ehitati hoone tuumik ja võlviti I korruse laed;
XIX saj. I poole lõpul kujundati tänased hilisklassitsistlikud
fassaadid ja anti hoonele tõenäoliselt tänapäevaaed dimensioonid; XIX saj. lõpul kujundati eklektilised veranda ja rõdu ning
peauks historitsistlikus stiilis.
Hoone on kasutusel

administratiivhoonen~

ja on heas sei-

sundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, kusjuures suur osa moodustab omaette
reeglipärase hooneterühma pargi ja tiigi taga, teine osa aga
peahoonega ansambliliselt seotud hoonetesüsteemi esiväljaku
f

külgedel. Tähtsamad on:
Ait - massiivne paekivihoone krohvitud seintega ning seintest
kõrgema poolkelpkatusega, asetseb esiväljaku äärel. Katus kaasajal kaetud eterniidiga, räästakarniis pole säilunud, samuti on
muudetud aknaid. Seinte tugevdamiseks on veel mõisa poolt laotud kontraforsse. Esifassaadi seinapinnas on äärtel kõrge kaarega petikud, mis asendavad uksi. Hoone võib pärineda XVIII saj.
lõpust või XIX saj. algusest.
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Ait - asub väljaku vastasküljel ning kordab kõigis eelmist, vai

.

petikute asemel on esifassaadis 3 ust, milledel lamedad kitsad
krohviäärised, uksed omavad kalasabamustris laudistuse.

On

eel-

mise hoonega samaealine.
Laudad moodustavad hooneterühma mitmete majandushoonetega, milles tähtsamad on kaks paralleelselt asetatud krohvitud paekivihoonet, mis müüriga ühel küljel ühendatult moodustavad nelinurkse sisehoovi. Hooneist esimene on elamu ning lahendatud eklektilises stiilis.

Ta on ühekordne lakatubadega hoone otstel.

Otsafassaad lahendatud rikkalikult liigendatud seinapinnaga.
Seina keskosas on akende ääristajateks 4 nelinurkset poolsammas
millel poolel kõrgusel nur gad kandi tud. Sambaid kroonivad väike.,

sed kolmnurkfrontoonid. Sammaste frontoonide vahel kaks üksteise
kohal asetsevat kitsast vahevöö d. Otsaf'assaadi kolmnurkviil
ääristatud astmikukujulise friisiga, miilu pind liseenidega (4),
mis tõusevad sammaste kohalt, kusjuures liseenidevahelistel seinapindadel on petikuid: keskmiste liseenide vahel sõõrpetik,
järgmiste liseenide vru1el aga kaarpetikud. Otsafassaadi seina
pikendusel on müür kõrge kaarega uksega esiku suunas. Seda müüriust äär1stavad liseenid ning müüri ülaserv on lõpetatud kreneleeringuga.

J

Teine paralleelne hoone on laut, millel analoogiline eklektilises laadis otsafassaad. See on lahendatud mõnevõrra erine
valt: viilusein on taga asuvast viilkatusest kõrgem ning kujundatud kõrge astmikviiluna. Viilu tippu kroonib kõrge ja kitsas
neljatahuline haritornike, mille pinnad liigendatud. Viilus on
lakaaken, mis kaetud murdfrontooniga. Mõlemit hoonet otsafassaadide joonel ühendav kõrge paekivimüür omab õhukese pritskrohvkatte ning laia, eenduva karniisi ülaservas. Müüripealne on kujundatud kreneleeringuga. Müüri keskosas paikneb kõrge kaarega

..
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suur värav, mida äär1stavad kõrged neljatahulised tulbad. Tulbad on lõpetatud paeplaatidast viilkatustega, mille ääred eenduvad. Värava kohal müür kõrgendatud, omab samuti kreneleeringu, mille all kaafreiis. Kahele poole väravat on müüripind sa-

muti liigendatud samalaadsete neljatahuliste, kuid madalamate
sammastega, kummalgi pool väravat 3. Nimetatud hoonete otsafassaadid koos vahemüüriga avanevad pargi äärel avamaastikku
ehituskompleksina, meenutades gootipärast kindluslikku hooneterühma. Need historitsistlikus stiilis ehitused võivad pärineda
XIX saj. II poole lõpuveerandist.
Teised laudarühma kuulunud hooned on enamuses suuremal
määral ümber ehitatud kaasaegseiks vajadusteks.
Tööliselamu kirjeldatud ehitusrühma äärel on paekivist krohvitud seintega ehitus, millel viilkatus, katteks kaasajal eterniit. Hoonel alles mõned algsed aknad -väikesed 6-ruudulised
avad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest.
Kelder pargis on paekivist ehitus, mis pooleldi maapealne. Võis
olla algselt kaetud viilkatusega, praegu murukate. Siseruum
tonnvõl viga. Võib olla XIX saj. II poole ehi tu s.
Moonakatemaj a-viinaköök (?) on väga pikk kahekordne krohvi tud
paekivihoone, mis kaetud lamedaroa viilkatusega, katteks tõrvaI

papp ja eternii t. Räästad üle ulatuvad, mida otsaviiludes toetavad konsooltalad. Elamu osa aknad on korrapäraste vahedeea keskmise suurusega 6-ruudulised aknad. Hoone võib pärineda XIX saj.
II poole keskelt.
Sepikoda on väike krohvitud paekivist hoone, mida katab S-kivikattega kõrge kelpkatus. Räästad pea puuduvad. Esifassaadi keskel suur nelinurkne ukseava, mis ääristatud 2 väikese nelinurksa aknaga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest või algusest.
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Harku park on väga suur, hõlmates koos pargimetsaga kuni 25 ha.
Algselt omas park tuumikus regulaarse lahenduse ehitustega kolmalt küljelt hooneetatud esiväljakuga ning terrassaiaga peahoone taga, mis aga XIX saj. II poolel rekonstrueeriti suureks
vabakujulisaks pargiks uute pargialade ja pargimetsa liitmisega. Esiväljak säilitati, kuid raamiti kuusegruppidega, mis tumedate vertikaalidena liigendasid pikki aidahooneid ning rõhutasid kõrge ja massiivse peahoone keskset asendit. Peahoone taha terrassidele istutati võrdlemisi vabas paigutuses üksikpuid,
mis jätavad tagafassaadi osaliselt avatuks. Maantee suunale
kujundati pargist tihedam puistu, mis sulgeb vaated avamaastikust peahoonele. Terassaia äärele püstitati pargile piirdena
kõrge paekivist müür, mida dekoreerivad tornid. Need on kuuetahulised kahekordsed müürist tugevalt flankeeruvad ehitused,
millel alakorrus laiema soklikorrusena, kus paikneb kõrge kaaravaga uks. Teine kõxge tornikorrus omab müüritahkudes kitsaid
laskepilulaadseid aknaid. Torni lõpetab lai ja eenduv astmeline
karniis, mida toetab kaarfriis, karniisile toetuv rinnatis on
kreneleeritud. See pseudogooti tunnustega historitsistlik ehitus oli algselt kasvuhoone, mis hiljem omandas aga puht pargipaviljoni ülesanded. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandist.
Juurdeliidetud pargiala omab kaks kujunduslikku=6 telge,
mis paiknevad paralleelselt: paisjärv ning temast kõrgemal
asetsev pargiväljak. Paisjärv on kuni 3 ha suur, temast väljatõste~ud

pinnasest moodustatud 4 saart. Pikk väljak pargi süda-

mikus on ääristatud vabalt lookleva piirjoonega puistuga, kusjuures puud nii tiigi kallastel kui ka väljaku äärtel paigutatud hästivalitud kontratsetes rühmades nii värvilt, kõrguselt
kui ka kujul t. Puude tüved kaetud dekoratiivpõõsastikuga, mille-

- 8 -

ga suletud ka suur osa väljakut ääristavat tihedama istutusviisiga pargiala. Kirjeldatud pargialal pinnast ei ole planeeritud, kallakud on looduslikud. Teedesüsteem väljakut ning
temale liidetud või temast eraldatud väiksemate väljakute vahel on vabalt looklev, väljakuid seejuures liigendamata. Teed
seotud suurteks ja väikesteks ringsüsteemideks. Tiigil asuvad
saared kaetud samuti kõrghaljastusega. Pargi tagakülg läheb
üle sujuvalt

parkmetsak~,

millest üks osa loodusliku tammiku

all. Kui pikk väljak pargi tuumikus on peahoonega sidumata,
siis tiigile vaade hoone otsafassaadi palkonilt siiski diagonaalsuunal avaneb. Tiigi vastaskaldal aga avatud veepeeglile
kõrvalhoonete rühm.
Kodumaiste liikide (tamm, pärn, kuusk, mänd, jalakas,
saar) kõrval on pargis arvukait eksoote, mis annavad talle
dendropargi iseloomu. Neist tähtsamad on mägivaher, elupuu,
punalehine pöök, hobukastan, suurelehine pärn, valge mänd,
alpi seedermänd, euroopa ja vene lehised, Engelman:ni kuusk,
hall haab, hõbepappel jt. Rikkalik on ka dekoratiivpõõsaste
valik, eriti mitmete kuslapuude, enelate, viirpuude ja leedripuude osas. Kasutatud on ka suuri pindu katvaid katkujuurt ja
parkides vähe esinevat siberi karuputke. Kokku on Harku pargis
säilunud kuni

puu- ja põõsaliiki. Pargi seisund on rahuldav

peahoone ümbruses ka hea. Alanenud on vesi paistiikides. Maanteele suubuvat teed ääristav saareallee on halvas seisundis.

Külastat ud viimati 1975.a., pildietatud 197o.a.

Harku !IiÕis ·

Harku mõis.
Peahoone esikülg.

Harku mõis·
Peahoone tagakUl

Harku mõis. Aiamüür.

Harku mõis. Tall.

)

16. HATU mõis (Hattoküll). Rüütlimõis.
Risti

~n,

Kungla sovhoos (Risti kihelkond).

Peahoone on suurem ühekordne kivihoone, millel kõrge seklikorrus ning osaliselt väljaehitatud lakakorrus tubadega hoone
otstel. Ehitust katab kõrge plekk-kattega viilkatus, millel
eenduv profileeritud räästa- ja viiludealune karniis. Selle
all kitsas profileeritud vahevöö. Hoone esifassaadis on karniis krepitud tugevalt eenduva kahekordse esikuga hoone keskteljel ning hoone äärtel viimaste akende kohal paikneva frontooniga. Ka seinapind on kahel pool äärmist akent liigendatud
laia liseenilaadse vertikaalse vöödega, millede pind kvaadrite
laadselt rusteeritud. Sellised liseenid ulatuvad ka otsafassaadide nurkadele. Kitsast ke skrisaliidina eenduvat trepikoda
katab katusesse lõikuv vlilkatus, millel esiküljel kõrge
kolmnurkfrontoon murtud nurkadega. F.rontoon omab astmelise
profileeringuga räästakarniisi ning astmelise palestikuga sõõr
petiku viiluväljas. Peauks risaliidis on kõrge kaarega kõrge
uks, samalaadse kaarega on ka aken ukse kohal. &isaliidi külgaknad on aga lameda kaarega kaetud ning on sarnased kogu hoone akendega. Ka fassaadi äärmiste akende kohal on väikesed
frontoonid, milledel samuti murtud nurkadega ja karniisiga
kolmnurkviil. Viilus on kõrgete kaartega väikesed paarisaknad,
mida külgedel ja ülal raamivad väikesed ristikuj'U lised petikud
Hoone tagafassaadil omavad äärmised aknad ainult neid
raamivaid rusteeritud laiu liseenilaadseid vöid, mis krepivad
ainult karniisi alust vabevööd. Fassaadi keskteljel on asunud
kolme akna laiune avar puitpalkon, millest säilunud vaid kõrge paekivist sekkel ning sealt laskuv lai paekivi trepp.
Hoone aknad on suured, 6-ruud ulised ning lamedate kaartega avadega. Esi- ja tagafassaadide aknad omavad lameda krohvi-
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äärise, mis ülal ja allosas kergelt laiendatud. Aknalaua all
on profileeritu d karniis, akna ülaosas aga eenduv lameda kaarega ehiska.rniis. Peaukse kohal seejuures on aga horisontaaln e
eenduv sims. Otsafassaadi de aknad on lihtsamad, ääristatud
vaid ühelaiuse lameda krohviäärise ga, siin ka petikaknaid.
Ka otsviilude akende kohal on väikesed lakka valgustavad paarisaknad, nagu esifassaadi f'rontoonides ki. Soklikorruse nelinurkaed aknad omavad lihtsaid krohviäärise id. Aknad paiknevad
korrapäraste vahedega, väljaarvatud äärmised aknad esi- ja
tagafassaadi s, mis on teistest

eralda~ud

laiema vahega. Ruumid

on hoones anfilaadsed.

..

Hoone on seega historitsist likus stiilis ehitus, kus domineerivad klassitsistli kud motiivid. Ta võib pärineda XIX saj.
III veerandist. Hoone on osalt kasutusel korterina, enamuses
aga maha jäetud, kuigi on heas seisundis.
Kõrvalhooned paiknevad võrdlemisi kompaktse grupina sissesõidutee äärtel pargi eesserval, peahoonega on sidumata.
Tall - massiivne paekivihoone õhukese krohvikatteg a, kaetud
laastukatteg a kelpkatusega , millel kitsad ka.rniisita räästad.
Hoone esifassaad taandatud ulualuseks, mille räästacitkann avad
paekivist lihtsad ümarsammad, algselt 6, säilinud 4. Hoonet
võib lugeda XIX saj. keskpaiga ehituseks.
Ait on väike pritskrohvig a kaetud paekivihoone , millel viilkatus, katteks laast. Omab esifassaadik s olevas otsaseinas tagasihoidliku krepitud astmelise viilukarniis i ning tormilauaga
kaetud katuseviilu. Aida uks on ülal lõpetatud kolmnurkselt
ning asub tugevatea palkpiitades . Hoone võib olla üheealine
peahoone ga.
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Ait-elamu (?) on õhukese krohvikattega paekivist hoone, mille
viilud löödud püstlaudadega. Hoonet katab katusekivikattega
viilkatus, mis, nagu viiluväljadki, on hilisemad. Algne katus
võis olla kelpkatus, mis omas tagasihoidlikult eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad kujundatud lihtsate poolsammastega,
mis hoone nurkadel kolmveerandsambad . Hoone võib pärineda talliga samast perioodist.
Laut on pikk

kroh~itud

paekivihoone, mida pikendatud krohvi-

katteta maa- ja paekivimüüritisega hooneosaga. Ehitust katab
kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit, otsviilud on püstlaudadest. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskpaigast kuni sajandi lõpuni.
Küünid peateel on üks pae- ja maakivist müüridega, teine paekivimüüridega hooned, mis kaetud kelpkatustega. Kaasajal on
neil katteks laast või eterniit, kuid säilunud unkaavade tõttu
võib lugeda algseks katteks pilliroogu. Esimene hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, teine - sama sajandi keskelt
Park on võrdlemisi väike, planeeritud vabakujuliselt. Omab
väikese väljaku peahoone ees ning suurema peahoone gaga. Puud
paiknevad väljakute äärtel ning tagaväljaku küljel suurema
massiivina. Puud seejuures rühmitatud heatasemelisalt valitud
rühmades, põhiliselt lehtpuu-okaspuu kontrastil. Esindatud põhiliselt kodumaised liigid: pärn, saar, vaher, mänd. Kasutatud
ka puude tüvesid sulgevaid või hoone lähedasi teid ääristavaid
dekoratiivpõõsaid . Pargiteed olid vabakujulisalt looklevad.
Pargi seisund on halb, ta on maha jäetud ja võsastub.

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 197l.a.

Hatu mõis.
'P eahoone esikülg.

Hatu mõis.
Peahoone tagakül g .

•

17. HUMALA mõis (Hummala). Kõrvalmõis, kuulus Vääna mõisa juur
de.
Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond).
Peahoone on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, mis kae
tud seintega enamvähem võrdse kõrgusega poolkelpkatusega, katteks kaasajal eternii t. Räästad ja viilud omavad eenduva ja
profileeritud karniisi, mis poolviilude all otsafassaadides
krepitud. Hoone esifassaadis eendub keskteljel kitsas eeskoda,
mis kaetud madala viilkatusega. Selle karniis kordab kogu hoone räästakarniise. hoone seinapindu liigendavad ainult suurte
ja kõrgete akende lamedad krohviäärised. Tugevalt eenduva eeskoja nurgad on liigendatud ka laiade nurgaliseenidega. Praegused aknad on 3-ruudulised, mille ülapool ei ole avamav. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust, on kasutusel korteriteks ning heas seisundis peale l97l.a. remonti.
Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki valdavalt kas varemeis
või ümber ehitatud. Osa neist on peahoone esiväljaku juures
sellega seotud ansambliliselt. Olulisemad on:
Valitsejamaja või ka vanem mõisa häärber on peahoone kõrval
esiväljaku äärel. Hoone on väike kahekordne paekivihoone, mis
oli kaetud poolkelpkatusega. On omanud külgfassaadidel profileeritud räästakarniise. Hoone esifassaadi seinapind on alakorruse ulatuses rusteeritud krohvipinnaga, teise korruse ulatuses on ainult nurgaliseenid rusteeringuga. Esifassaadi aknad
on ruudukujulised. uee hoone võib pärineda veel XIX saj. algusest või sajandivahetuselt. Tänapäevaks on sisse langenud.
Kelder on maasisene, tema maapinnale ulatuv osa on kaetud murukattega. Otsafassaad laotud paekivist, mis ääristatud lameda
konstruktiivse kaarsillusega. Sama kaarega on ka uks ja aken.
Keldri lagi on võlvitud tonnvõlviga.
'
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Laut on suur maakivihoone, mille nurgad ja avade küljed kujundatud tahutud paekiviplokkidega, *Qe nurkadel laiade nurgaliseenidena, avade külgedel aga hambuva ladumisviisiga. Seinad
on krohvikatteta. Hoone koosneb kahest osast: lühemast kui kõrgest korpusest, millele "L 11 -tähe kujulisalt liidetud pikk, kuid
madalam korpus. Hoonetiibu katavad eterniitkattega viilkatused
kitsalt üleulatuvate räästastega. Kõrgemal korpusel otsviil
maakivist ning viilu äär kujundatud paekivist laia astmikfriisina, viilukolmnurgas aga eenduva äärisega ümaraken. Selles otsafassaadis on ka väga kõrge, poolkaarekujulise avaga uks, mille ülaosa segmentaken. Ust äär1stavad samalaadaed suured kaaraknad. Madalama korpuse aknad on samuti võrdlemisi suured, kuid
kaetud lamedate sillustega. Otsviil löödud püstlaudadega. Lõhutud maakivi ja tahutud hele&a paekivi on heas materjalikontrastis. Hoone võib pärineda XX saj. vahetusest ning kujunduslaadilt on eklektiline.
Teised lauda- ja tallihooned varemeis. :Moodustasid reeglipärase rühma.
Park eriliselt välj akujundamata. Omab avara nelinurkse esi väljaku, mida osalt raamivad puud. Peahoone tagaküljel suur aed,
mis samuti piiratud puudega. I Maailmasõja-aegse te kindlustustöödega park tunduvalt rikutud. Maanteel mõisa suunas allee,
samuti kahjustatud. Pargi seisund halb.

Külastatud viimati l975.a., pildiatatud l97l.a.

Humala mõis.
Peahoone esikülg.

Humala mõis. Lau t.

•

18. HÜÜRU mõis (Hüer). Kõrvalmõis, kuulus Rannamõisa juurde.
Harku k/n, Harku külanõukogu admin.hoone (Keila kihelkond)
Peahoone on keskmise suurusega kaheosaline ehitus, ühekordne.
Pool hoonest on paekivist ehitus, mis aga lõpetatud puithoonega. Kivi osa katab eternii tkatte ga lamä kelpkatus, puitosa
sama kattega viilkatus.
Kiviosa omab laia ja eenduva, profileeringuga räästakarniisi. Kitsas karniis kulgeb veel aknalaudade joonel, samuti
on kergelt eenduv sokkel. Liigendatud on selle hooneosa maanteele pööratud otsafassaad. Siin on fassaadi ühel äärel kergelt eenduv ning põhihoonest mõnevõrra kõrgem seinapind, mis
ülal lõpetatud kolmnurkviiluga. Selle katus on põhikorpuse
katusega samal kõrgusel. Viilukarniis on kitsas, astmelise
profiiliga. Selle eendi keskosast eendub omakorda 5-nurkne
väljaehitus, mille kolmes tahus peahoone akendega samamõõtmeliaed aknad. Väljaehitus omab nelinurksaid liigendatud pindu
akende all ning vahevööd ja eenduvat karniisi selle kohal
akende peal. Väljaehituse katus ulatub eendi kolmnurkviilu
poolde kõrgusesse, omab samuti eenduva räästakarniisi. Kiviosa
aknad on kitsad, kuid kõrged, algselt omasid 10-ruudulise raamistuse, väljaehituse aknaraamistus moodustas tiheda rombikuju
lise ruudustiku. Põhikorpuse akende kohal on seinapinnal profileeringuga murtud frontoonid. Üks üksik asub hoone tagafassaadis äärel ja omab eeskoja, kust laskub kõrge kivitrepp.
Eeskoda katab järsu ühepoolse kaldega katus.
Puitosa on kiviosast madalama katusega, kuigi sokkel ning
ruumid on samal kõrgusel. Hoone see osa on ka pikem. Viilkatus
omab üleulatuvaid räästaid, mille äärmine sarikapaar ja penn
otsviilus avatud. Viilukolmnurgas on kaks väikest nelinurkset

"'

- 2 -

lakaakent. Teised aknad on kitsad, kuid mõnevõrra madalamad
kiviosa akendest, nad on 6-ruudulised. Puitosa oli vooderdatud
horisontaallaudistusega, mis 1968.a. kaeti TEP-plaatidega.
Kivi- ja puithoone liitekohal esifassaadis oli avar palkon,
mis ei ole aga algset ilmet säilitanud. Kogu hoone alune on
kellerdatud.
Ehitus on püstitatud seega eri aegadel. Tema stiilsem
kiviosa on kujundusalt historitsistlik ehitus, tõenäoliselt
XIX saj. III veerandist või II poole keskelt. Puitosa, millega
ilmselt poolelijääv ehitus lõpetati, võib pärineda XIX saj.
lõpust. Võimalik, et ka otsafassaadi väljaehitus ja eend on
mõnevõrra hilisema, XIX saj. lõpuveerandi päritoluga.
Hoonet kasutatakse administratiiv- ja eluruumidena, ta on
heas seisundis.
Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümberehi tatul t. Mõisa südamilcku läbib maantee ja temaga risti Vääna
jõgi, mis ei lase tekkida selgepiirilist ansamblit.
Töölistemaja-pikk lihtne paekivihoone, mis kaetud viilkatusega, katteks eterniit. Kitsad räästad üleulatuvad. Hoone võib
pärineda XIX saj. II poolest.
Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis sisse langenud. Säilunud on üks kõrge kaarega ja segmentaknaga uks. Hoone võis

päri~

neda UX saj. I poole st.
Sepikoda on väike kuid stiilne eklektilises laadis paekivihoon(
jõe kaldal. Hoone seinad on krohvitud. Hoonet kattis S-kivikattega viilkatus, mis osalt sisse langenud. Sepikoja põhikorpus võib olla vanem, mis järeldub madalast, võimsast karniisidega korstnast, pärinedes veel XIX saj. I poolest. Hoone otsafassaadi ette on aga ehitatud külgedelt lahtist varjualust sul
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gev otsasein, mille murtud nurkadega kolmnurkviil on katusest kõrgem. Selles eiifassaadiks kujundatud otsaseinas on
väga lai ja kõrge teravkaareline ava, millel tahutud paekividest kergelt astmeline palestik. Ava külgedel on müüri pinnal kaks sepistatud müüriankrut spiraalikujuliste motiividega.
Seda pseudogooti laadis ehisseina varjualuse ees võib lugeda
XIX saj. lõpu ehituseks.
Sild Vääna jõel on massiivne paekivist ehitus, millel lameda
kaarega võlvitud kaaravad ning kõrge rinnatis. Silla müüride
välispinnad olid krohvitud. Säilunud on vaid osa sillast.
Ehitus võis pärineda XIX saj. II poolest.
Park ei ole suur, erilise kujunduseta

pU~s~~8a

kahel pool

jõge ja peahoone ees, kus ka väike, mõne puuga liigendatud
väljak. Valdavad saar ja tamm. Osa pargipuid ilmselt loodusliku päritoluga. Peahoone läheduses sirelita rühmi. Pargi
säilunud osa rahuldavas seisundis.

Külastatud ja pildistatud 1968.a.

'

Hüüru mõis.
Peahoone esikülg.

Hüüru mõis.
Peahoone ots-vaade.

19. JAANIKA mõis (Janiko). Kõrvalmõis, kuulus Munalaskme mõisa juurde.
Nissi k/n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond).
~oone

on ühekordne väike paekivihoone, seinad kaetud krah-

viga. Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks
laast. On omanud lihtsa ja kitsa astmelise räästakarniisi
külgfassaadidel, otsafassaadidel on vaid laudkarniis poolviilu kelbakolmnu.rga all. Hoone omab ühtlaste vahedega paigutatud väikeseid 6-ruudulisi aknaid, mis asetatud väga madalale.
Peolviilus on väike segmentaken. Kaasajal on ehitus omandanud
kohmaka eeskoja ja väljaehituse katusele, samuti on üks otsafassaad ümber ehitatud täisviiluga ja viilkatusega. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, olles lihtne klassitsistlikus laadis hoone. Kasutusel korteritena ning rahuldavas seisundis.
Omab üksikuid kõrvalhooneid, mis kaasajal oluliselt ümber ehitatud. Tähtsamad on:
moodustab hooneteploki, mis algselt kujutas nelinurkl

selt suletud sisehooviga ehituskompleksi. Säilu.nud laudahooned
on madalad paekiviehitused, krohvitud seintega, pikkade, madalate akendega, milles 16 ruutu. Hooned kaetud lamedate viilkatustega. Võivad pärineda XIX saj. keskelt.
Meierei on paekivist krohvi tud seinte ga ehitus, mis kaetud lameda viilkatusega. Katus võib olla hilisema päritoluga. Hoone
ühel poolel väikesed 6-ruudulised lameda kaarsillusega kaetud
aknad. Teisel osal on aknad aga kõrge kaare ga ning suuremad.
Ehitus võib pärineda XIX saj. I I poole keskelt ja lõpust, olles püstitatud kahes jär gus.
Park puudub, on üksikud põlispuud peahoone juures ja väike vil

•
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apuuaed tema tagakülje 1 .
Külastat

~
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Jaanika mõis.
Peahoone esikülg.

20. JOA /Keila-Jo~ -mõis (Schloss Fall). Rüütlimõis.

--

Keila ~n, Riigi maafondi maa (Keila kihelkond).

Peahoone on suur liigendatud kivihoone, põhiosas kahekorruseline, madala soklikorrusega. Hoonet katab lame viilkatus
plekk-kattega. Esifassaadi kujundavad kaks tugevat eenduvat
külgrisaliiti, millel väga lamedad viilkatused (ulatuvad põhikorpuse katuse poole kõrguseni). Kogu hoone katusekarniis
on eenduv ning profileeringuga, esifassaadi risaliitide viilu
del mõne võrra kits am. Risalii tide nur gad on kujundatud kontraforsse meenutavate kaheastmeliste nurgapilastritega, millede pinnad liigendatud pseudogooti teravkaareliste nissidega.
Korruste vahel omavad need kontraforsid profileeritud vahekar
niisi,teise korruse räästakarniisi all aga on kaetud profilee
ringuga karniisiga kolmnurkviiluga. Taolised nurgapilastrid o
ka hoone teistel risalii tidel ja eenduvatel seinapind ad el.
Esimese korruse aknad on kõrged ja kaetud teravkaarega. Kaare
osa omab seejuures laia eenduva krohviäärise. Akende ruudustik oli algselt rombikujuline, teravkaarelises osas pseudogooti raamistikuga. Tänapäevaks on säilunud lihtsad nelinurkaed aknad. Risaliitidevahelis es seinapinnas paiknevad aknad
J

omavad reeglipäraseid vahesid. Nende kohal asuvad teise korru
se aknad on sama laiad, kuid .madalamad, kaetud lameda eenduva
kaarega sillusega. Ka siin oli algselt rambikujulise ruudustikuga raamistik.

~~aloogsed

aknad on ka kogu hoone esimesel ja

teisel korrusel teistes fassaadides. Esifassaadi külgrisaliitides on alakorrusel ainult kõrged teravkaarelised uksed
(kaasajal samuti ehitatud nelinurkseiks), millede ees ääristega kitsad kivitrepid. Uste kohal eklektilised metallist baldahiinid-varikatus ed, mis toetuvad teravkaarelise ehispitsiga

•
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konsoolid ele. Gooti motiivist ikuga on ääristatu d ka terava
viiluga varikatus , mis omakorda ümbritset ud teravkaar e motiiviga rõdu rinnatise ga (kuigi siin rõdu puudub). Varikatus e
viile kroonivad metallvaa sid. Algselt dekoreeri sid risaliiti de viile suured vapiplaad id, mis esinesid ka kõikides teistes fassaadid es kolmnurk viilude väljadel. Esifassaa di keskel
aga paiknes korruste vahel kõrge (7 jalga) termomee ter. Katuse keskosas paiknes väike segmentak nake, mis tänapäeva l asendatud väikese kolmnurks e katuseakn aga. Korstnad paiknevad katusel aga kaootilis elt.
Hoone põhikorpu se otstel on omapärase d põhihoone st kõrgemad ehitusosa d, mis eenduvad otsafassa adidel. Ka need kõrgemad ehitusosa d omavad lamedaid kolmnurk viile nii otsafassaadides, kui ka hoone tagafassa adi pööratud seinapinn al
( tagafassa adi vasakul tiival, paremal tiival varjatud torniga).

~argi

suunas pööratud kõrgema korpuse teise korruse aken

on ehitatud kõrge uks-aknan a teravkaar elise avaga. Tema ees
paikneb konsoolid ele toetuv rõdu, mis algselt omas esifassaa di varikatus tele omase pseudogoo ti motiivist ikuga ehispitsi .
Hoone teine, aia ja majandush oonete poole pööratud otsafassaad on lihtsam, on esindatud ainult teistele fassaadid ale
J

omased aknad ja nurgapila strid. Ka selles viilus oli vapp.
Hoone tagafassa ad omab kõige keerukaroa liigendus e. Siin
asendavad külgrisa liite kahekords ed väljaehitu sed. Neist vasakpoolne paikneb põhikorpu se kõrgema ehitusosa ees. Viimane
on selles fassaadi s markeeri tud eelpoolki rjeldatud ilmega pilastriteg a ja murtud nurkadega kolmnurk viiludega (üks paikneb
ka põhikorpu se katusel, sisekülje l). lliadalama väljaehit use
alumine korrus tema ees on kivist, tema kõigil kolmel küljel
on suured, krohviäär istega

teravka~relised

kolmikakn ad, kus

- 3 keskmist, kõrgemat akent eraldavad ääristava test vahesam.ba d.
Ka siin oli ruudustik algselt rombikuju line. Väljaehit use alakorruse nurgad on kaunistat ud laiade nurgapila stritega, mille
kohal vahekarn iisi all kulgeb kitsas vabevöö. Väljaehit use
teine korrus on ehitatud puitpalko nina, mille kõik kolm külge
klaasitud laiade, algselt kogu väljaehit ise külge katva lamed2
kaarega aknaga, millel tihe diagonaal raamistik . Akende all on
seinapind vooderdat ud püstlaudv oodriga. Ehitust katab lame
kelpkatus .
Sama fassaadi paremal nurgal paikneb aga teises laadis
teostatud väljaehit us: selle alakorrus on lahtine sammaskäi k,
mis eendub vasakpoo lsest väljaehit usest enam, kuid on kitsam.
Sambad on kõrged, puhtalt tabutud paekivip iilarid, kuusnurka ed
omavad profileer itud baasi ja sokli, omasid algselt ka samalaadse kapiteeli , mis hävinud. Otsafassa adi suunal on sambaid

3, tagafassa adi sisekülje l vaid 1 täis- ja 1 poolsamma s, sest
väljaehit use sisenurga s paikneb suur torn. Piilari all on lai
terrass küljele laskuva kivitrepi ga. Piilarid kannavad teisel
korrusel lahtist rõdu, mille lamedat kelpkatus t (kaasajal
kaetud eterniidig a) kannavad saledad eklektilis ed metallsam bad
nende vahel on aga valatud metallrin natis pseudogoo ti motiij

vistikuga . Algselt on vähemalt pool rõdust olnud kinnine klaasitud verandana , tihedate rombi ja kuusnurga kujulise

ruudust~

kuga. Räästas omas ka a2uurse räästapit si.
Nagu märgitud, paikneb tagafassa adi parempool se väljaehituse sisekülje l jõuline flankeeru v torn, mis kõrgub oma nelja
korrusega kogu hoone kohal. Torn on kabeksata huline, kusjuures ta eendub põhikorpu se seinapinn ast 5 tahuga. Torni 2 alakorruse aknad on kitsad lameda kaarega avad, mis silluse laiuselt raamitud kaarja krohviäär isega. 3 korruse akende kaared

•
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olid algselt kõrge kaarega. Ruudustik neis akendes oli tiheda
raamistusega, mis pole säilunud. Torni viimase korruse aknad
on aga laia krohviäärisega raamitud ümaraknad. Seejuures aknad paiknevad torni 4 tahul. 4 tahku nende vahel on akendeta.
Tahud on eraldatud nurgaliseenidega. Torni lõpetab ülal jõuline profileeritud, lai ja tugevalt eenduv karniis, mis toetatud tiheda voluudikujuliste kensoolide reaga. Algselt omas
tornitipp ka laskeavada laadse kõrge pääsusabakujulise lõikega kreneleeritud ±innatise, mis aga on hävinud. Tornil on
katuse küljel trepikojana väljaehitised, millest üks on väike
kivist, kolmnurkviiluga ja viilkatusega ehitus põhikorpuse
keskosa poolel, teine oli aga esifassaadi suunal ning kujutas
'

poolümarat karniisidega ja teravkaareliste akendega tornikest.
Viimane tänapäeval asendatud lihtsa nelinurkse laudehi tusega.
Tagafassaadi keskosas on alakorruse aknad pikendatud pea
maani, osa neist ongi uks-aknad, mis avanevad kogu hoone tagakülge hõlmavale laiale terrassile, mis oli algselt kaunistatud
paljude raidtöödega, sealhulgas kahe marmorlõviga. Need,

na~

ka teised lossi arvukad raiddetailid, olid valmistatud kirjanduse andmeil skulptor ja meister J.G.Ekkneri poolt.
Hoone tubadesüsteem on võrdlemisi keerukas, põhikorpuses
J

valitseb anfilaadne ruumide järjestus.
Seega on Joa mõisa peahoone markantne varase historitsismi näidis. Kirjanduse andmeil alustati selle pseudogooti
stiili laadis ehituse püstitamist veel 1830.aastate lõpul Peterburi arhitekt Stacken-Schneideri projekti alusel, kuid lõpetati 1840.aastate keskel peale tema omaniku krahv Aleksander
von Benekendorffi surma viimase lese poolt. Hoonet on kaasajal
remontidega moonutatud, kuid ta on heas seisundis .

•
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Kõrvalhooned paiknevad valdavalt kahes grupis: lossi esisel
platool viimasega ranges ansamblilisas seoses ning joa ümber,
vanemate hoonete mitte eriti reeglipärase rühmana. Uksikhooneid leidub ka pargis või maantee äärtel. Palju kõrvalhooneid
on hävinud või ümber ehitatud, eriti viimasel aastakümnel.
Ainulaadse ansambli moodustavad lauda- ja tallirühm koos
väravamajaga lossi esiväljaku ees peasissesõidutee külgedel.
Tähtsamad kõrvalhooned on:
Tallid ja laudad
-

paiknevad kahel pool sissesõiduteed, moodus-

tades nelinurkse eeshoovi. Need hooned moodustavad samuti hoo-

nestusega nelinurkeelt suletud sisehoove. Hoonete nurkadel
paiknevad poolümarad nurgatornid, mis flankeeruvad. Nende kiviehituste kindluslikku ilmet suurendavad ka rinnatiselaadse
karniisiga ringmüürid. Ehitused pärinevad XIX saj. II veerandist. Vasakul paikneb tall, paxemal laut. Eeshoovi lõpetab
väravavahimaja, millest kahel pool olid raudaias laiad peaväravad. Vahimajaka on nelinurkne kivihoone, millel esi- ja tagafassaadis eenduvad seinapinnad, rõhutatud kontraforssidega,
kaetud kolmnurkviiludega. Viilu all oli teravkaareline friis.
Räästakarniisid aga on laiad, profileeritud. Katuse äär omas
peahoone torniga analoogse rinnatise. Aknad on majakeses kitJ

sad, kõrge kaarega, mille sillus eendub. Samalaadne on laia
ja kõrge ukse kaarava, mille kohal nii esi- kui tagaküljel
paiknesid suured Benckendorffide vapiplaadid. Väravamajaka pärineb peahoonega samast ehitusajast.
Nn.

11

Preestrimaja" ja kodukirik paikneb esiväljaku äärel ning

ta on platool asuva hooneteansambli vanem ehitis, valminud enne suurt lossi XIX saj. I poole keskel, olles ajutiselt peahoone. Ehitus on kahekordne kivihoone, mille esifassaadi keskosa ehitatud kõrgemana, kaetud katusest räästakarniisist kõr-
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gemal asetseva kolmnurk viiluga. Tema all on teisel korrusel
kolmikake n, mis kaetud ülal kaaefront oonidega. Keskmine aken
on ukseks, mis avaneb rõdule. Rõdu asub alakorrus e keskel
asuva kinnise palkoni katusel. Väljaehit us on ka hoone pargifassaadil , siin tugevalt eenduva keskrisal iidina. Siin on risaliit kaetud viiluga, mis koosneb liidetud viiest teravkaar e
lisest liigendatu d pindadega pseudogoo ti kõrgetest ja kitsastest frontooni dest, millest keskmine kõrgem, omas liigendat ud
pindu ka külgedel. Teised alanevad astmelise l t. Kogu hoonet
katab lame kelpkatus , millel kitsas profileer itud karniis ja
lai vöö selle all. lUcnad on nelinurks ed, alakorrus el väiksemad, teisel korrusel kõrgemad, siin kaetud eenduva sillusega .
Kogu ehitus on kaasajal tunduvalt ümber ehitatud, kuid algne
ehitus kandis veel klassitsi stlikke tunnuseid .
Vesiveski on erakordse lt massiivne krohvitud paekivieh itus,
mida toetavad kontrafor sid. Hoonet katab katusekiv ikattega ki
sa karniisig a kelpkatus . Ehitust on kodanliku l perioodil ja
kaasajal erinevate ks ülesannet eks rekonstru eeritud, kuid algne ehitus võib pärineda veel XVIII saj. algupoole st.
Mõisaköök (?) on krohvi tud seinte ga paekiviho one, mida jõe
poolt toetavad samuti kontrafor sid. Hoonet katab kitsaste
räästakar niisidega katusekiv ikattega viilkatus , mis algselt
oli poolkelpk atus. Hoone alakorrus e aknad on kitsad, teravkaarelise d. Viiludess e avanevad hilisemad lakatubad e aknad
on aga nelinurks ed. lioone omab väikese viilutorn i, mis on
kuuetahul ine, kaetud teravatip ulise tornikiiv riga, millel
tuulelipp . Torn on 6-tahulin e. Ta omab kaks vahevööd, millede
vahel on kitsad laskepilu de laadsed torniakna d. Ehitus võib
pärineda XIX saj. II poole lõpuveera ndist.

- 7 !alveaed-kasvuhoon e paikneb peahoone tagaküljel juba pargis,
olles ühtlasi juba osaliselt pargiehitus. Hoone on väga pikk
ning liigendatud kolme üfiekordse kiviehitusega osadeks. Nende
.eenduvate 3 ehituse vahel paiknesid algselt väga kõrged, ühepoolse kaldega klaaskatusega ja klaasseinaga triiphooned, kivist tagaseinaga. Kaasajal on need hooneosad ehitatud kinniseks ühekordseks elu- ja majandusruumideks . Kolm eenduvat
ehitisosa omavad esifassaadil kolm suurt teravkaarelist akent,
millest keskmine oli ääristavaist kõrgem. Aknad on profileeri
tud pseudogooti palestikuga. Väljaehitiste nurgad olid algselt kujundatud neljatahuliste nurgasammastega, mille pinnad
olid liigendatud teravkaarelists petikutega ja kroonitud kolm
nurkviiludega kõigil neljal küljel, kaetud sihvaka teravatipu
lise tornikesega. Tänapäeval on need nurgasambad kujundatud
eklektilisteks pilastriteks. Algne katus oli neil väljaehitistel lame kelpkatus. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole
algusest.
Kelder kasvuhoone juures on pooleldi maapealne muldkattega
võlvitud suur ehitus, mille paekivist laotud kolmnurkse viiluga otsafassaadis on kolmnurkse terava avaga uks.

Ehitus

võib pärineda XIX saj. III veerandist.
j

Sepikoda on väike kiviehitus jõe kaldal. Kuna ta paiknes pargi äärel kettsilla juures, kujundati ta ainulaadselt: talle
anti pargipaviljoni ilme. Hoone meenutab keskaegset gooti
lossikese varet. Põhiplaanilt nelinurkne ehitus, mille müürid
laotud pae- ja maakividest, seejuures maakivid on krohvimata.
Seintel on varemetelaadseid pikendusi. Hoone nurkades paiknevad erineva kõrgusega väljaehitatud 4 kuusnurkset saledat fl
keerivat nurgatorni. Need on krohvitud tahkudega. Tornide tahkudes on üksikud kitsad laskepiludelaadsed teravkaarelised
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avad. Kogu hoonet vöötab astmelisalt profileeritu d eenduv kar
niis, mis kulgeb ka tornide pindadel. Ainult siin on ta toetatud astmeliste tiheda paigutusega konsoolidest . Samalaadsed, kuid voluudile lähedase kujundusega ja pikemad konsoolid
kannavad tornide rinnatise karniise. Tornide ülaosas, karniiside vahel on igas tahus kitsas teravkaareli ne laskeavapilu .
Igal fassaadil on lame kolmnurkne viil, milles tihe rida kitsaid teravkaarel isi aknaid, mis kõrgenevad viilu keskel. Ka
hoone peauks ja aknad on teravkaareli sed, suured avad, mis
omavad stiilse süvarihvade ja ümarmõigaste ga ning talumivööga
pseudogooti perspektiivp ortaalile omase palestiku. Avade välisääred on eenduvad, uksel rustikaalsel t laotud sillusekividega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. On varemeis,
kuid konserveerit ud.
Töölistemaja (?) on pikk krohvitud seintega kivihoone, mille
keskosa omab teise korruse. Hoonet katab eterniitkatt ega viil
katus, millel ühekordsea hooneosal osalt ka profileeritu d
räästakarnii s, teisel korrusel on karniis lihtsam. On ka korruste vahet markeeriv vahevöö. Hoone seinte krohvipind alakorruse ulatuses on dekoreeritud kivikillustik uga. Teise, hilisema korruse seinapinnad on samalaadse viimistluseg a, kuid
siin on osalt ka krohviga katmata maakive. Aknad on kaetud
eenduva ja lameda kaarega tellissillust ega, hambuva müürimisega on ääristatud ka akende avade küljed. Hoone keskosas
(pealisehitu se laiuselt) on seinapind liigendatud suurte kaar
petikutega (4 tk.), mille kaarekandu kannavad neljatahulis ed
poolsambad talumivööga. Kaarpetikute s paiknevad hoone nelinurksed aknad või uksed. Aknad on 6-ruudulised . Algne hoone
võib pärineda veel XIX saj. I poole keskelt, kuid ta on sajan
di lõpuveerand il rekonstrueer itud.

- 9 Veetorn (on hävinud) oli 5-korruseline 8-tahuline kivitorn,
millel oli lame katus vaateplatvormiga. Aknad olid kitsad
laskeavade-laadsed pilud, osa korruseid oli markeeritud vahevöödega, tahkude nurgad aga kujundatud nurgaliseenidega.
Pesuköögid ja saunad paiknesid veskikanali ja jõe vahel, nad
lammutati 196o.a. lõpul. Kujundusalt sarnanesid kõigis (krohvikate, aknad, karniisid jms.) töölistemaj aga ning olid põhiosas samaealised. Seinu toetasid võimsad kontraforsid.
Nn. "Ponomarj ovi maja" oli kahekordne puithoone jõe vastas~

kaldal. Ehitatud eklektilise kujundusega vana-vene stiilis
rikkalikult dekoreeritud ehispitside ja karniisidega, viilulaudade ja aknapealdistega. Lammutati 197o.a. alguses. Pärines XIX saj. II poole keskelt.
Park on väga suur, hõlmates kuni 25 ha kujundatud ala. Park
baseerub Keila jõele ning looduslikule luitemännikule. Pargi
dominandi moodustab Keila-Joa juga, kõrgusega kuni 6 m. Planeeringult on park vabakujuline ning kõrgetasemelise teostusega, millest suur osa säilunud tänapäevani. Enamik arvukaist
pargiehi tistest on aga hävinud. Park jaguneb kahte ossa: luitealad ja mets kuni joani ning jõeoruni ning jõeorg oma väljakutega. Väikese regulaarse osa moodustab peahoone esiväljak
j

kõrvalhoonete reeglipärase grupi ja lossi vahel, mis labendatud ringteega. Viimast äär1stavad põõsad, jättes hooned väljakule avatuks. Väljaku keskel asus Venuse marmorfiguur
(skulptor A.Canova). Peahoone taga paikneb risaliitehituste
vahel avar terrass, mis lõpeb jõe järsu astangu. äärel väikese,
kitsa väljakuga. Ka siin puudusid puud, hoone oli jäetud vaabaks piki j õe telge Meremõisa suunas ning vaba oli ka vaade

..
•

joale. Peahoone kohal oli jõe kallas veepiiril kindlustatud
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ning vooderdatud. Siin paiknes kitsas tee vahetult veepiiril.

..

Peahoone juurest piki jõe paremat kallast lasku va pargiosa

A

puude hulgas on tsaar Nikolai I külaskäiku tähistavad, osalt
ka tema poolt istutatud puud. Need olid algselt piiratud metallaedadega ning tähistatud plaatidega, kokku 14.
Pargi tuumiku moodustavad väljakute süsteemid kahel

pooJ

jõge. Neist parema kalda väljakud on suuremad, vastaskaldal
väiksemad. Väljakute kujundus on arvestatud valguse ja varju
vahelduvuse le. Nii jõe paremal kaldal järgneb avatud suurele
väljakule metsa alla Paigutatud tiikide süsteem väikeste varti

jatud väludega. Tiigid omasid kunstliku toite, milleks Meremõisa varemete kohal asus jõel väike kuni 1 m kõrgune pais,
kust suundus tiikideni maa-alune toitekanal. Oluline oli pargi
looduslik vahelduv, kohati järsk reljeef, mis võimaldas rajada teedesüsteem i erinevatel kõrgustel, kas aasal, vee piiril
või kaldaterass il ja lui teplatool. Palju oli järske tõuse-langusi. Kõrgematele neemikutele kujundati vaatakohad kas lossile, väljakutele või jõele. Need kohad markeeriti tavakohaselt
kas paviljoni või pingiga. Pargi äärealad läksid üle sujuvalt
looduslikuks männikuks, kus kujundatud alid vaid teerajad.
J?argimetsa lääneküljel järsu luite harjal paikneb ka mõisnike
Benckendorf fide ja Volkonskite kabel ja perekonnakal mistu.
Jõgi ülalpool juba moodustas saari, mis ühendati sillaga. Vesiveski toite parandamisek s paikneb ka siin madal tamm, mille
küljel kulgeb kanal veskisse.
Pargi keskosas väljakute piirkonnas, tiikide kallastel
ning jõe terrassidel ja peahoone läheduses on looduslikku
~uistut

täiendatud või asendatud istutatud puistuga. Puud on

valitud kontrastselt , kusjuures just puude liikide vaheldusega
on loodudki teatavad eriastmed ka väljakute vahel heledaroatest

•

- ll tumedamateni. Kodumaiste tamme, pärna, vahtra kõrval on kasutatud eksoote, kuigi need omaette eesmärgiks ei ole kujunenud,
v.a. üksikute väljakute vaadete markeerimiseks. Sellisteks on
hobukastan, seedrimänd, elupuud, mägivaher, palsamnulg, harilik ja punaselehine pöök, euroopa ja vene lehised, berliini
pappel. Väga rikkalikult on kasutatud dekoratiivpõõsaid kas
väljakute külgede sulgemiseks, jõekallaste katteks või väljakute liigestamiseks. Kokku loetletakse pargis kuni 80 liiki.
Kasvuhoones asuv talveaed sis&Jdas samuti palju eksootilisi puid ja põõsaid. Hoone läheduses paiknes algselt ka kiviktaimla, vämkesel väljakul kasvuhoonete ees asus marmorfiguure.
"

Pargiehi tistest tuleb märkida järgmisi:
Kettsillad joast kõrgemal, ehitatud l836.a. ning olid
kaheosalised ületades saart. Osa rippsillast taastatud.
Kunstlikud varemed Meremõisa kohal. Need müürid kuuluvad
varasemale Meremõisa peahoonele, mis jäi lõpuni ehitamata ja
kujundati suurejoonelisteks varemeteks vahetult kaldajärsakul.
Hoone oli kahekordne paekiviehitus kõrge soklikorrusega, millest viimane on

tänapäeve~i

hästi säilinud. Varemed pärinevad

XIX saj. I poole keskelt. Varemete juures paikneb üks tähtsamaid vaatepunkte, kus asus pikk nn.

11

Rossi pink" (pühendatud

lauljatar Rossile, Henriette Sontag'ile).
Varemete all lõhandiku äärel paiknes kõrgel soklil figuur
nn. "Jumalaema". Säilunud vaid nelj atab.uline sokkel. Mälestussammas oli pühendatud A.v.Benckendorffi vanematele.
"Venna mälestuskivi" tiikide läheduses oli maakivirahu,
millele kinnitatud pronksmõõk, -kilp ja -kiiver. Mälestusmärk
tähistas Vene-Targi sõjas langenud A.v.Benckendorffi venna
mälestust. Tänapäevani ei ole säilunud.

- 12 ~iljon

rannaluitel oli koorimata kasepuust ja rookatu-

sega lihtne lehtla, millega sajandivahet usel asendati samal
kohal paiknenud tammetüvedes t samas laadis paviljon. Ei ole
säilunud.
Malmpaviljon jõe paremal kaldal oli massiivsel 8-tahulisel sambal asetsev lai varikatus, mille räästast dekoreeris
rikkalikult kujundatud ehispits pseudogooti laadis. Varikatuse all asetses Nikolai I büst ning paviljon tähistas tema külaskäiku Keila-Joale 1833.a. Paviljon pärinea hilisemast perioodist, tänapäevani ei ole säilunud.
NM. Kiigesild ühendas jõekaldaid joast allpool. Oli kitsas kerge kaarega sild, mida ääristas lihtne ballustraad.
Silla otstel paiknesid neljatahulis tel soklitel vaasid. Sild
ei ole säilunud, asendatud kaasajal kaarsillaga.
Volkonski kivi aasal jõe vasakul kaldal. Kivil raidtekst,
mis tähistab vürst Peter Grigori p. Volkonski lemmikteed pargis 1878-1879.a.
Tohtrikivi parkmetsas lossist idas kannab raidteksti pühendusega Volkonskite perekonna arstile dr.Schantz 1 ile (18771910).

Kabel ja

perekonnama~sepaik

asub kõrgel luiteplatool

ning on kitsas, kõrge pseudoklass itsistlik ehitus paekivist,
krohvitud seintega. Krohvikatte ta on väga hea viimistluseg a
tahu tud r aidd etailid. Nee d on hoone nurkadel paiknev ad nur gapilastrid, eenduv ja profileeritu d räästa ja viilukarniis
ning kitsas vahevöö räästakarni isi all hoone külgfassaadi del.
Raidkiviga on ääristatud ka kõrge ukseportaal, mille ääriste
pinnad liigendatud ja ülanurkades laiendatud. ttlal kaetud kitsa eenduva profileeritu d simsiga. Viiluväljas paikneb

krohv~-

äärisega ümaraken, kabeli kül gseintea a ga on lihtsad nelinurksed aknad. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. Kabelimäele
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tõuseb kõrge paekivitr epp.
Kabeli juurde on maetud Joa lossi ehitaja krahv A.v.
Benckend orff ning järgmised mõisaoman ikud vürstid Volkonski d.
Kõik kalmud on kujundatu d ühtselt: raskete graniitpl aatidega
ja pronksiga dekoreeri tud ristide ga.
Pargi seisund valdavas osas hea, halvem on pargi seisund
peahoone ümbruses.

Külastatu d viimati 1976.a., pildiatatu d 1967. ja l976.a .

.

•

Joa mõis. Peahoone esikülg .

J oa mõis.
Vaade peahoonele joalt .

•

21. JÕELÄHTME pastoraat (Jegelech t). Kirikumõi s.
Jõelähtme ~n, Jõelähtme 8-kl. kool (Jõelähtm e kihelkond )

Peahm~

on ühekordne keskmise suurusega krohvitud paekivi-

hoone, mis kaasajal rekonstru eerimiseg a muudetud põhjaliku lt.
Algne hoone omas lameda viilkatus e, millel üleulatuv ad räästad, sarikajala d ja sarikaid kandvad kensool tal ad o tsviiludes on kujundatu d. Algsed aknad olid kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, neist mõni säilinud. Omas algselt ka lakatube. Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandi hooneks.
Kõrvalho oneist on märkimisv äärne maantee veerul paiknenud ehi
tus, millest säilunud suurem mantelahi . Hoone võis olla võrdlemisi madalate ruumidega ning suhtelise lt kõrge katusega
puitehi tus.
Park on väike, lihtsas vabas planeerin gus lehtpuu-p uistuga,
kus domineeri b vaher. Park liitub kirikuaia pargiga. Tegelikult on puude istutamin e siin erakordne , sest paas lasub
0,2-0,3 m sügavusel . Park heas seisundis .
Külastatu d ja Pildiatatu d l969.a.
J

Jõelähtme pastoraat .
Ümberehitatu d peahoone .

•

22. JÖELÄH'fME mõis (Jegelecht). Rüütlimõis.
Jõelähtme ~n, Kostivere sovhoos (Jõelähtme kihelkond).
Peahoone on väiksem, kuid massiivsete proportsioonidega paekivist krohvitud seintega ühekordne ehitus, millel algseid
lakatube hoone otstel, tänapäeval aga ka hoone keskel. Ehitust katab seintest kõrgem poolkelpkatus, mis kaasajal kaetud
tud laastu-ja eterniitkattega. Algne räästakarniis säilunud
poolviiludes. See on eenduv ning profileeritud. Mitte suured
aknad paiknevad ebakorrapäraselt, tänapäeval raamistik muudetud. Ehitust võib lugeda XIX saj. I veerandi hooneks, et on
kasutusel korteritena ning hilise remondi tõttu heas seisundis
Kõrvalhooneid vähe, enamuses needki varemeis või ümber ehitat
Lau t ja tall moodustavad

11

1 11 -tähe kujulise hoonerühma. On pae-

kivist ehitused, mille seintes jälgi vanematest kaaravadest
või konstruktiivsetes t kaarsillustest. Hooned tugevalt ümber
ehitatud, algsed ehitused võivad olla XIX saj. I poolest •
.Ait-küün(?) moodustavad samuti "1"-tä.he kujulise liidetud
hoonerühma. Ehitatud paekivist, neist ait (?) krohvitud. Küünil laastukattega viilkatus, aidal aga eterniitkattega üleulatuvate räästastega kelpkatus. Hooned võivad pärineda XIX saj.
II poolest.
Valitsejama~

(?) on väike ühekordne krohvitud paekivihoone,

millel seintest kõrgem kelpkatus, kaasajal laastukattega, kuid
säilunud on katuses ka unkaavad, mis lubab eeldada algset rookatet. Katus omab kitsaid räästaid lihtsa laia laudkarniisiga.
Aknaavad on keskmise suurusega, kuid pea ruudukujulised. Ehitust võib lugeda XVIII saj. II poole hooneks. On osaliselt
sisse langenud.

.

Park puudub (pinnas õhukese kasvukihiga). On vaid üksikud vah
rad ja saared ning palju sireleid.
Külastatud ja pildietatud 1969.a.
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Jõelähtme mõis. r,s~Q..
Peahoone esikülg.

Jõelähtme mõis.
Töölistemaj a.

lc..~M.vt.
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23. JÖGISUU mõis (Jöggis). Rüütlimõis.
I

..,

Saue ~n, Saku Näidissovhoos (K~e kihelkond).
Peahoone on hävinud, o_salisel t säilu.nud ainult kõrge paekivisekkel ja kogu hoone alust hõlmanud võlvitud kelder, mis kaetud
põhiosas tonnvõlvidega. Hoone võis olla keskmise suurusega paekivist ehi tu s.
!õrvalhooneid ei ole samuti säilinud selles võrdlemisi suures
mõisas palju. Paiknevad kas tee ääres või jõe kaldal osalt liidetud hoonereana. Tähtsamad on:
Valitsejamaja (?) on väiksem ühekordne krohvitud paekiviehitus,
mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Ka otsviilud on paekivist. Katus omab kitsa, üleulatuva räästa, mille all kitsas
lihtne laudkarniis. Esifassaadil räästa all kitsas vöö, milleni
ulatuvad hoone nurkadel silutud krohvikattega ja valgendatud
kitsad nurgaliseenid. Samalaadselt on viimistletud ukse- ja aknaäärised. Aknad (algsed) on ruudukujulised, väikesed ning 12
ruuduga, paiknevad madalal. Hoone kõrge, kitsas uks on hilisem,
omab klassitsistliku raamistikuga valgmiku laternakohaga. Ukse
kohal on jälgi profileeritud simsist. Hoonet on võimalik lugeda veel XVIII saj. keskpaiga ehituseks, on halvas seisundis.
Tööliste

el~

(?l paikneb ühes plokis suure paekivilaudaga

ning teiste majandushoonetega, mis kaasajal tugevalt ümber ehitatud. Eluhoone omab eelkirjeldatud ehitusega samalaadse ja
-ealise tuumiku, mida samuti XIX saj. keskel rekons trueeri tud
(dateeritud raidkiviga - 1858). Ka siin on S-kivikattega viilkatus, vöö esifassaadi räästa all jms. Aknad on kitsad, kõrged,
6-ruudulised. Ka siin on uksel klassitsistliku raamistikuga ja
laternakohaga valgmik. Hoones on mantelkorsten.
Kelder on

2/3 maapealne, paekivist ja krohvitud seintega, kae-
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tud kõrge laastukattega poolkelpkatusega, millel kitsad üleulatuvad räästad. Omab lakapealse, mille luuk-uks poolviilus
tugevate prusspiitadega. Keldri sissepääs eenduva trepikojaga,
millel kõrge kaarega uks. Hoone võib pärineda XIX saj. II veera:ndist.
2 küüni tee ääres on suured krohvitu.d seintega paekiviehitised, mis kaetud seintest kõrgemate kelpkatustega, katteks
laast. Omavad väga kitsaid üleulatuvaid räästaid. Hooned võivad pärineda XIX saj. I poolest või sajandi keskelt.
Ait on krohvitud seintega paekiviehitus, mille põhikorpus on
ilmselt vanem, XIX saj. alguse või XVIII saj. lõpu ehitus.
Tal on säilu.nud ka üks iseloomulik väike aken otsaseinas: lameda kaare ga pilik 6-ruuduline aken. Ilmselt XIX saj. lõpul
on hoone katus ja viilud ümber ehitatud. Ta omandas viiikatuse (katteks kaasajal tõrvapapg, mille viilu.d laotud maakividest, kusjuures kivide põsed jäetud krohvimata. Lakapealaele
viib kitsas, kõrge uks otsaviilus, uksel seejuures lameda
sillusega kaar.
Vesiveski on suurem maakivihoone Keila jõel, tema põhiosa moodustab lõhutud maakividest krohvimata ehituse. Veski on kaasajal oluliselt rekonstrueeritud, algne ehitustuumik võis pärineda viimasest saj andivahetusest.
Park on keskmise suurusega, küljega toetub jõele, kuhu oli ka
avatud vaade peahoonest. Planeeringult on park vabakujuline,
peahoone seejuures omab väljaku esiküljel. Pargi äärealadel on
siiski alleede riismeid .mingist regulaa.rsest planeeringust.
Puude reaga on eraldatud ka mõisa aed maanteest. Puudeliikidest on esindatud põhiliselt pärn, saar ja vaher, esineb ka
kuuski. Pargi seisund on halb, ta on suures ulatuses võsastunud, funktsioonita.
Külastatud ja pildietatud 1968.a.

1o3

Jõgisoo mõis.

Peahoone vare.

Jõgisoo mõis.
Valitsejamaj a?

Jõgisoo mõis.
Vali tsej amaja? uks

24. JÄGALA mõis (Jaggowal). Rüütlimõis.
Raasiku k/n, riigi maafondi maa (Jõelähtme kihelkond)

Ei ole külastatav.

25. JÄLGIMÄE mõis (Jelgimäggi). Rüütlimõis.
Saue
Peaho~

~n,

Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond).

on ühekordne keskmise suurusega puithoone, mis kae-

tud laastukattega poolkelpkatusega, millel säilunud lai proiileeritud karniis peolviilu kelbakolmnurga all, kitsamad
peolviilu külgedel. Viilud on kaetud vertikaalse vooderdusega,
seinad aga horisontaalse laudistusega, mis laiadest laudadest.
Hoone nurgad olid algselt kaetud püstlaudadega. Peolviilu all
lauast vahekarniis (veelaud). Algseid aknaid ei ole säilunud.
Külgseinte pinnal akende vahel ebakorrapäraselt paigutatud
püstprussid, mis ilmselt hilisemad seinu tugevdavad põõnad.
Hoone on omanud esifassaadil vasemal poolel suure puitveranda
viilkatuse all ning samalaadse väiksema hoone otsafassaadil,
mis aga ei ole säilunud.

Hoones on alles üks mantelkorsten,

mille massiivne piip katusel.
Hoone võib pärineda XIX saj. I veerandist, ta on kasutusel korteritena ning halvas seisundis.
Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümber
ehitatud. Omapäraks on, et mitmed eriotstarbega majandushooned
on liidetud üheks pikaks hooneks (tall-laut-elamu). Tähtsamad:
Tall-laut-töölistema~

- pikk paekivihoone, mille müüris kasu-

tatud maakivi, seinad krohvitud osalt pritskrohviga, osalt
silutud krohviga. Hoonet katab seintest kõrgem laastukattega
poolkelpkatus, mille kitsaste räästaste all lihtsa profileerin
guga kitsas räästakarniis. Talli osa on vanem, ilmselt veel
XVIII saj. Ta omab keskteljel väga laia ja kõrge kaarega ukseava ning võrdlemisi suuri lamedaid aknaid, mis samuti kaetud
kaarsillusega, kuid lamedaga, aknad on kahepoolsed 12-ruudulised. Hoonega liidetud elamuosa võib pärineda XIX saj. keskelt.
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Tema aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruuduli sed.
Küün on kõrge krohvi tud paekiviho one, .mis kaetud hilisema
lameda viilkatus ega, katteks laast. Ehitus võib pärineda XIX
saj. keskelt.
~

on väike, il.m.etu kujunduse ga, kus jälgitav teatav regu-

laarsus: esiväljak ruudukuju line, ääristatu d peahoone vastasküljel pika tallihoon ega. Majandush ooneid eraldab väljakust
puuderida . Maanteele suunduval teel allee. Peahoone taga väljak puudub, on vabades gruppides puid. Valdavad lehtpuud
(vaher, saar), esineb aga ka kuuski. Park halvas seisundis ja
tugevalt kahjustat ud, risustatu d, teedevõrk hävinud.

Külastatu d ja Pild istatud 1968. a.

Jälgimäe mõis.
Peahoone esikülg.

408
...

25A. JÜRI pastor aat ( Jür gens). Kirikumõis .
Sommerlingi k/n, Sommerlingi nim. sovhoos (Jüri kihelkond)
Feahoo~

on keskmise suurusega puithoone, ühekordne, kuid väl

jaehitatud lakakorrusega, mille aknad väljuvad otsviiludes ja
katusel väikeste väljaehitustena. Hoonet katab viilkatus laia
de üleulatuvate räästastega, millel sarikajalad kujundatud,
äärmised sarikapaarid viiludes avatud ning pennipealne kolmnurk täidetud laudkattega. Viilkatustega on kaetud ka katuse-akende väljaehitused, ka siin on räästad üleulatuvad. Katusekatteks on kaasajal eterniit. Hoone on vooderdatud horisonta
laudistusega, püstlauad on hoone nurkadel. Viilud on vooderdatud püstlaudadega, laudade otsad viilu all kujundatud pitsi
na. Põhikorruse aknad on suured, kõrged ja 6-ruudulised, laka
korruse aknad väiksemad, samuti 6-ruudulised.

~knad

on ääris-

tatud profileeritud piirdelaudadega. Hoone peasissekäik paikneb otsafassaadi keskel, omab esiku lameda viilkatusega, millel samuti üleulatuvad rääst ad ning kujundatud sarikajalad ja
neid kandvad konsoolid. Tänapäeval on esik lahtine, rohmakate
silikaattellistest tulpadega. Toad on anfilaadses süsteemis.
Hoone on ehitatud tõenäoliselt XIX saj. lõpus, kasutusel
administratiivruumidena ja korteritena, on heas seisundis.
Kõrvalh o,2!!eist on märkimisväärne üks aida- ja laudahoone, mis
on krohvitud paekiviehitus viilkatuse all, millel katteks eter
niit. Hoone on kaasajal rekonstrueeri tud.
Park puudub, peahoone asub maantee äärel, tema ees on reas
pärnad, samuti varjavad hoonet teelt sirelid. Ka hoone hooviküljel mõned puud.
Külastatud viimati 1974.a., pild istatud 1968.a.

Jüri pastoraat .
Peahoone esikülg .

•

26. KALLAVERE mõis (Makalafe r). Kõrvalmõ is, kuulus Maardu mõisa juurde.
Jõelähtme ~n, Maardu Keemiakom binaat (Jõelähtm e kihelkon
Mõisast ei ole säilunud ühtki ehitust, kuna tema kohal
on fosforiid ikarjäär. Elanike teadete kohaselt oli peahoone
kiviehitu s, ühekordne ning keskosas pealisehi tusega.

Kallavere mõis.
Umbkaudne asukoht.

412

27. VANA-KARJAKüLA mõis (Alt-Hohe nhof). Rüütlimõi s.
hlooga k/n, Karjaküla sovhoos (Keila kihelkond ).
Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone , millel
lakakorru s täielikul t teise korrusena välja ehitatud, hoone
kesktelje l pealeehit usena, mille katus ristub põhikorpu se
katusehar jaga samas tasandis. Pealiaehi tuse külgedel on aga
valja ehitatud mansardk orrus. Hoonet katab murd-poo lkelpkatus ,
millel katteks kaasajal eterniit. Katuserää stad, samuti karniis mansardil katuse murrujoon el ning viilukarn iisid on eenduvad laudkarn iisid, lihtsa profiilig a, seejuures on karniisid krepitud pealiaehi tuse kolmnurk viilu all mõlemis fassaadis, samuti otsviilud es peolviilu all ja manaardka tuse murrujoonel. Hoone otsafassa adidel on krohvitud peale kivist alakorruse seinte ka puidust poolviil. Esi- ja tagafassa adides
on krohvi'tud alumine kivikorru s ja tagafassa adi pealisehi tuse
kolmnurk viil. Esifassaa di pealiaehi tus on vooderdat ud kalasabamust riie lähedasel t voodrilau dadega, kusjuures akende
aluslauda de joonel kulgeb kitsas laudkarn iis, teine selline
kulgeb viilu all krepitud eeneuvate räästakar niiside joonel.
Aknad paiknevad korrapära selt, on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, manaardk orrusel samades dimensioo nides, kuid 4-ruudulised. Teise korruse aknad on piiratud piirdelaud adega, esifassaadi pealiaehi tuse akende kohal on ka kitsas sims. Manaardkorru se akende väljaehit used on kaetud kolmnurk frontoonidega, millel katuseka rniisiga analoogse d viilukarn iisid.
Hoone tagakülje l paikneb suur puitveran da, mis klaasitud
kõreete akendega. Verandat katab kelpkatus , millele peale
ehitatud teisele korrusele veel väike klaasitud veranda peale
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ehituse kesktelje kohal. Ka see veranda omab lameda kelpkatuse. Veranda alakorruselt laskub parki kitsas kuid kõrge kivitrepp, mille kohal väike varikatus. Selle viilkatuse ääred
lihtsa puidust ehispitsiga. Veranda alakorruse aknad keeruka,
tiheda ruudustikuga. Veranda pealeehitus võib olla hilisema
päritoluga, ka ta aknad on lihtsamad. Lahtine eeskoda on ka
hoone otsal, tema kelpkatust kannavad lihtsad puittulbad.
Hoonele on kinnitatud esiküljele mälestustahvel Ed.Vildele kirjaniku reljeefiga, kes elas siin 1882-83, 1886-87 ja
1892-93.a. Hoone pärineb ilmselt XIX saj. lõpuveerandist, kuid
mõningaid ümberehitusi on ilmselt teostatud ka käesoleva sajandi alguses. Hoone kasutusel korteritena ja on heas seisund'
Kõrva~neid

praktiliselt ei ole algsel kujul säilinud, üksi-

kud ümberehitatud hooned paiknevad hajali. Olulisemad on:
Ait (?) - pikem paekivihoone, mille seinad õhukese krohvikihi
all. Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks
eterniit. Uksed on lihtsad, horisontaalvoodrig a. Hoone võib
pärineda XIX saj. lõpust.
Ait samal joonel eelmisega on krohvitud paekiviehitus, eelmisest kõrgem. Hoonet katab samuti viilkatus, katteks kaasajal
I

eterniit. Katus omab kitsa astmelise räästakarniisi, mis otsviilude all

?~epitud.

Viilud löödud püstlaudadega. Hoone võib

pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on võrdlemisi suur, kuid üldiselt avara planeeringuga,
läheb märkamatult üle looduslikuks männi- ja tammemetsaka. Põhiosa pargist asub peahoone ees, kus ka ringväljak, kuid see
pargiosa on kaasajal ehitustegevusega oluliselt moonutatud.
Feahoone taga puud tihedaroa istutusviisiga, reljeef laskub
ning hoone ülakorruselt avanesid kauged vaated Keila jõe lammi
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le. Kasutat ud põhilis elt lehtpuid (saar, vaher, kask), rikkalikult ka dekorat iivpõõs aid, eriti peahoon e ümbruse s. Pargi
säilunud osa seisund halb, park pooleld i

~unktsioonita.

Külasta tud viimati 1974.a. , pildista tud 197o.a.

j

Vana- Karjak üla mõis.
Peaho one esikü lg.

Van a-Kar j aküla mõis.
Peaho one tagakü lg.

•..
28. UUE-KARJAh.1iLA mõis (Neu-Hohenhof). Rüütlimõis.

Klooga k/n, Vasalemma sovhoos (Keila kihelkond).

teahoone on hävinud jäljetult, tema kohal kahekorruseline silikaatelamu.
Kõrvalhooneist alles ainult laut, seegi ümber ehitatud kujul.
Hoone on pikk ja võrdlemisi massiivne kivihoone, krohvitud
seintega, kaetud eterniit- ja laastukattega viilkatusega. Avad
on lamedate kaartega, ääristatud lamedate krohviääristega, mis
valgendatud. Hoone ühel otsal kõrge mullast ramp, mis võimaldab lakka pääsuviilu joonel. Otsviilud püstlaudadest. Ehitus
võib pärineda viimasest saj andivahetusest.
Park puudub, on üksikud lehtpuud ning väga rikkalikult sireleid
rühmades ja ridadena mõisaaia piires.

Külastatud ja pildistatud 197o. a.

Uue- Karjaküla mõis.
Eoone peahoone kohal .

•

~
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29. KASERAHU /Saue augu/ m]J..§. (Birken ruh). Poolmõi s .
.Anij a k/n, Kehra sovhoos (Harju-J aani kihelko nd).
Pe aho~ on ühekord ne väiksem tellisk ivi hoone kõrge sokliko rrusega ja lakatub adega hoone otstel. Seinad on krohvitu d,
kusjuur es krohvi all on ka otsviilu d, mis ehitatud vahvärk seinten a. Hoonet katab laiade üleulatu vate räästas tega viilkatus, katteks katusek ivi. Räästaid toetavad otsviilu des sarikad. Hoone sokliko rrus on eraldatu d profile eritud soklika rniisiga . Akendel on lamedad krohviä ärised, avad ei ole suured, 6-ruudu lised, alalad paikneva d seejuur es võrdlem isi korra
päratul t. Hoone hoovikü ljel paikneb klaasitu d puitvera nda,
mis toetub telliste st laotud tulpade le ja kaetud lameda, ühepoolse kaldega katuse ga. Aknad on tiheda ruuduku j ulise raamistuse ga. Veranda lt laskub kitsas kõrge kivitrep p kiviäär istega. Hoonet võib lugeda XIX saj. lõpuaas tate ehituse ks, on
kasutam isel korteri tena ning rahulda vas seisund is.
Kõrvalh ooneid algseid ei ole säilunud .
Park väike ning ebamäär ase kujundu sega. Puud on asetatud ritt
või grupiti peahoon e ja maantee kitsale vaherib ale, mõned
puud (kuused , saared) on peahoon e

hoov~küljel

tee ääres on sireleid .
Külasta tud ja pildi statud 196 9. a.

õue ümber. Maan

.

•

Kaserahu mõis.
Peahoone tagakülg .
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30. KAUNISAARE mõis (Kaunisaar). Poolmõis.
Anija

~n,

Kehra sovhoos (Harju-Jaani kihelkond).

PeahQone on hävinud. Hoone oli ühekordne, pealiaehitusega kes
osas ning kahekordse tiibehitusega hoone

~asakul

otsal. Hoone

kattis viilkatus ning tema aknad omasid eklektilises laadis
kolmnurkviile. Ehitus võis pärineda XIX saj. II poole keskelt
või lõpust.
Kõrva~hooneid

on mõisas arvukalt, paiknevad kompaktses, kuid

võrdlemisi reeglipäratus rühmas Jägala jõe kaldal. Hoonete
keskel domineerib suur vesiveski. Tähtsamad ehitused on:
Vesiveski on suur, liigendatud kahekordne hoone, mis suures
osas pärineb kodanlikust ja nõukogude perioodi algusaastaist.
Vanem osa on segaehitus - alakorrus maakividest, krohvitud
seintega, ülakorrus puhta nurgaga rõhtpalkhoone. Ehitust katab laastukattega viilkatus, millel sarikate viimane paar ja
penn viilus avatud. Sarikatejalad on kujundatud laiade üleula
tuvate räästaste all. Aknad on suured, seejuures erineva suurusega paljuruudulised, nii on II korruse akendel 15 ruutu.
Hoone vanem osa võib pärineda XX saj. algusest.
Valitsejamaja (?) on ühekorruseline, osaliselt väljaehitatud
lakakorrusega hoone. Ehitus on kodanlikul perioodil ümber ehi
tatud. Seinad on osalt krohvitud, osalt katteta. Nad on lõhutud maakividest, avad e juures kasutatud tellist. Aknad on suu
red, kolmepoolsed, akende ülaosa raamistus tiheda ruudustikuga. Poolviilud on puidust, krohvitud. Siia avanevad lakakorruse aknad ning rombikujulised 4-r uudulised lakaaknad. Katus
on kaetud plekiga, on laiade üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, millesse lõikub esiküljel pealeehitus. Viimast katab ühe poolse kaldega katus, mis lõ peb k a tuseharjal. Algne

hoone võib pärineda XX saj. algusest.
Laut moodustub ühest pikast põhihoonest ning temaga liituvate
väiksematest abihoonetest ja vanematest lautadest. Põhihoone
on kodanlikul perioodil ulatuslikult rekonstrueeritud (võib
isegi kogu ulatuses pärineda sellest perioodist). Teised lauda

rühma ehitused on lõhutud maakividest ja avade juures ka tellistest, krohvimata hooned, mis kaetud eterniitkattega viiikatustega (katusekate ning rekonstrueerimised juba kaasaegsed)
Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. lõpust ja XX saj. algusest.
Ait-elamu (?) on kahekordne väiksem hoone, mille alakorrus lao
tud lõhutud maakiviplokkidest , avad kujundatud tellistega,
•

sillused lamedate kaartega. Teine korrus on aga puidust, krohvitud. Hoonet katab lame viilkatus, kaasajal katteks eterniit.
Viilud on laudadest, mis meenutavad kalasabamustrit, krohvikatteta. Viimased sarikapaarid ja pennid viiludes avatud, sarikajalad üleulatuvate räästaste all on kujundatud. Elukorruse
aknad on suured, kahepoolsed ja 6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest.
Sepikoda(?) on krohvimata kivihoone, müürid lõhutud maakividest ja tellistest (nurgad,osalt avade küljed). Hoonet katab
viilkatus, millel horisontaalvoodrig a puitviilud ja katusekivi
kattega katus. Hoone võib pärineda viimasest sajandivahetusest
Pumbamaja (?) on väike, tellistest puhta vuugiga laotud ehitus
millel lame, üleulatuvate räästastega laastukattega viilkatus.
Viimast toetavad profileeritud otstega konsooltalad viiludes.
Ka viimased sarikapaarid on viiludes avatud, sarikajalad kujun ·
datud. Uks vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Ehitus
võib pärineda XX saj. algusest.
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Park on väike, moodu stades peahoo ne ees väikes e avatud väljaku, kuhu maante elt toob allee. Vähese lt kaski ja saari väljaku ümbrus es.
Külast atud ja pildia tatud 1972.a•

•
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Kaunissaare mõis.
P eclloone esikülg .
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31. KAUTJALA mõis (Kautel). Linnamõis.
Sommerlingi ~n, Vaida ~ovhoos (Jüri kihelkond).
Peahoone on ühekordne kivihoone, kaetud kelpkatusega, millel
katteks kaasajal vormikivi. Katus omab eenduvaid profileeritud räästakarniise, mille all kulgeb kitsas vahevöö. Hoone
aknad asetsevad reeglipäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures
üksikuid puuduvaid asendavad petikaknad. Äärmiste akende vahe
on teistest pisut laiem. Seejuures on aknad suured, kõrged,
6-ruudulised. Avad on raamitud esi- ja otsafassaadides lameJ

date krohviääristega. Esifassaadi äärmiste akende kohal on
väikesed kolmnurkfrontoonid, samalaadne on ka esifassaadi
keskteljel paikneva peaukse koht&. Ukse tahveldds on kolmeosaline, kusjuures alumist välja eraldab teistest profileeritud
vahekarniis. Samuti on profileeringuga karniis valgmiku all.
Väljade tahvlid on kujundatud rombidega, alumised tahvlid aga
omavad rihveldatud pindu. Valgmik omab stiilse klassiteistlikus laadis ruudustiku, kus trapetsikujuline laternakoht. Ukse
ees podest ning laskuv kitsas kivitrepp, ääristatud astmelisel t laskuva paekiviäärise ga. Hoone tagafassaadis akende reas
esineb ka ebakorrapärasust, puuduvad krohviäärised.
Hoone on seega klassitsistlikus stiilis ehitus, tõenäoliselt siiski XIX saj. II poole lõpust. Ta on kasutusel korteritena ning rahuld avas seisund is.
Kõrvalhooneid on väikeses mõisas arvukalt, sauvad suhteliselt
hajali, ansamblit moodustamata. Tähtsamad on:
Laut - suur maakivist ehitus, mille kivide vahed laialt krohvi
tud. Kaetud kõrge viilkatusega, millel laudviilud ja kaasaegne
eterniitkate. Aknad ja uksed on kõik lamedate kaartega, aknad
seejuures on suured, 12-ruudulised, reeglipärases reas. Hoone
võib pärineda XIX saj. lõpust.

)
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Ait-ku ivati on krohvi mata lõhutu d maakiv iplokk idest laotud
massii vne ehitus , millel akende avade külged el kasuta tud ka

.

tellis t. Avad lameäa kaareg a. Katus on puitvi iludeg a viilka tus, kattek s kaasaj al eterni it. Hoone võib pärine da XX saj.
alguse st.
Kelder koos mingi majand ushoon ega on poolel di maapea lsed paeja maakiv ist ehitus ed, mis kaetud kõrget e viilka tusteg a, omavad laudvi ile ja kaasae gseid eterni itkatu seid. Kelder võib
pärine da ~eel XIX saj. lõpust , teine hoone aga sajand ivahet usel t.
Rehi on suur lõhutu d maakiv ist hoone, krohv ikattet a. Hoone
omab kaasaj al eterni i tkatte ga viilka tuse. Võib pärine da viimasest saj andiva hetuse st.
Töölistemaj.@: on ühekor dne puitho one, mis kaetud viilkat usega,
kattek s eterni it. Omab laiu üleula tuvaid räästa id, millel sarikaja lad kujund atud, viimas ed sarika paarid ja pennid otsvii ludes avatud . Viilud vooder datud püstlau dadega , millis ed seina
joonel lõpeta tud puitpi tsina. Aknad ja uksed äärista tud profiilig a piirdel audade ga. Seinte püstvo oder on hilisem . Hoone
võib pärine da sajand ivahet uselt.
Park on väike, kuid kaheos aline. Peahoo ne ees on väike regulaarne haljas ala, mida läbib peahoo ne peauks ele suunat ud kesktee. Selle lõpeta b väga põline pärn. Hoone taga on aga erilise
kujund useta lihtne lehtpu upuist u, kus domine erivad vaher, saar
kontra sti loovad üksiku d kased ja kuused . Peahoo ne lähedu ses
laotud dekora tiivse lõimis e ja kujuga maakiv idest väike kivikangur , mis krooni tud seenek ujulise kiviga . Park on noorem ,
viimas est sajand ivahet usest. On rahuld avas seisun dis.
Külast atud ja pildis tatud 1974.a .

l.

•

Kau tj ala mõis.
Peahoon e esikülg.

j

Kau tj ala mõis.
Peahoon e tagakül g.
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32. KEHRA mõis (Ked der). Rüüt limõi s.
Kehr a alevi nõuk ogu. Kehra haig la (Harj u-J aani kihel kond ).
Peaho one on suur üheko rdne kelle rdatu d puith oone , mille l osaelise lt välja ehita tud lakak orrus ning väike kahek ordne juurd
ehitu s hoone otsal . Ehitu st katab seint est kuni 2 korda kõrge
poolk elpka tus, mille algne S-kiv ikate asend atud kaas ajal eter
niidi ga. Katus omab kaas ajal lihts aid kitsa id laudk arnii se,
mille ga asend ati algse d rikka likul t profi leeri tud puitk arnii

t

r
sid rääs taste l ja poolv iilud el. Hoone seina d ja viilu d veode
datLld laiad e horis en taals ete lauda d ega, nur gad kujun datud
kvaa derlõ ikega katte lauda dega . Esifa ssaad i kesk telje l on kolme
akna laiun e peale ehitu s, mis kaetu d kolm nurkv iiluga . Viim ase
se
katus ulatu b põhih oone katus e kuni 2/3 kõrgu seni. Peale ehitu
dakolm nurkv iii varus tatud viilu karn iisid ega, viilu väli kujun
tud suure segm entak naga. Peale ehitu se nurga d ääris tatud püstlauda dega. Juurd eehit us hoone vasak ul otsaf assaa dil on küll
kahek ordne , kLlid ilme tu kits as hilise m li id e V iilka tuse all,
mille hari samu ti ulatu b vaid põhih oone katus e 2/3 kõrgu seni.
deLaka korru se aknad avane vad kas poolv iilud es või katus eaken
välna. Viima sed on kaetu d ühep oolse kalde ga katus tega. Laiem
jaehi tus paikn eb tagaf assaa di kesko sas, kus liide tud ru{en dere
ette on kaas ajal ehita tud peale ehitu s, varem paikn es siin aga
lahti ne avar rõdu ning tema all suur klaas itud puitv erand a.
tlks puitv erand a on säilu nud hoone parem pools el otsaf assaa dil.
·ra on lamed a katus ega viiet ahul ine ehitu s, külje d klaas itud
lt:
suurt e akend ega. Hoone aknad paikn evad mõne võrra rühm itatu
kesk telje l esifa ssaad is kolm, tagaf assaa di nurka del kaks jne.
Põhik orrus e aknad on seeju ures kitsa d ja kõrge d, ääris tatud
pro
lihts a prof iilig a piird elaud adeg a ning omavad ülal kerg elt
iilee ritud simsi . Raam istik 6-ruu dulin e. Peale ehitu se ja pool
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viilud e aknad omavad sama kuju, kuid on mõnev õrra madal amad.
Katus eakna d omavad kaasa jal moonu tatud kuju. Veran dal on tihe,
erine va suuru. sega ru.udu stikug a aknara amid, mille l ülaos as väike sed, all - suured ruu.du d. Omap äraste ks akend eks on tagafa ssaad i
katus eharj a piiri l asetse vad paar väike st lakka valgu stav at
4-ruu dulis t akent , mille l kattek s harja ga ühtiv ühepo olse kalde g
katus . Juurd eehitu se aknad on väike sed, põhih oones t erine va suuruseg a ja kujug a. Esifa ssaad i parem al tiiva l asuva t lihts at peaust äärist avad ühe poole ga 3-ruu dulise d aknad . Sama laadse lt on
kujun datud uks juurd eehitu sesse esifas saadi l. Siin on uksel eklekti lise ilmeg a sepise d (laiad ukseh inged ). Omapä rased on hoone
korstn ad, mille st kaks põhik orsten t paikne vad sümm eetril iselt
katus e äärte l. nende piibud on massi ivsed, ehisk arniis ide ja
-vööd ega, pealt kaetud kiviv õlvig a, mille s nelja l külje l kõrge d
kaara vad.
Hoone t võib luged a seega algse lt varak lassit sistli kuks ehitusek s veel XIX saj. algQs est, mida kordu valt täiend atud, veran da ja juurd eehitu s ilmse lt alles XX saj. algus es. Hoone kasut usel haigl ana ja on heas seisu ndis.
Kõrva lh22n eid on säilun ud vähe, needk i on hajuta tud Kehra alevi ku majad e vahel e ning ulatu sliku lt rekon struee ritud. Olulisem~:
Valits ejama ja on väikse m üheko rdne puitho one lakatu badeg a hoone
otste l. Oma propo rtsioo nidel t matki b peaho onet (kõrge katus ,
suur kelb akolm nurk jms.) . Hoone omab keska egse etern ii tkatte ga
poolk elpka tuse, mille algse id kitsa id räästa karni ise pole säilu nud. Seinad on voode rd atud horis ontaa lselt, algsed süstem ikindlal t p aiknev ad aknad olid 6-ruu dulise d (veel 1966. a. säilun ud).
Hoone t võib luged a peaho onega ühest iilsek s ja -aegs eks.

- 3 Ait-kuivati on suur lõhutud maakivihoone, mille kivide vahed
laialt krohvitud ning osalt dekoreeritud kivikillustikuga.
Algselt on ehitust katnud poolkelpkatus, mis aga ilmselt viimasel saj andivahetusel ehitatud viilkatuseks, viilukolmnur ga
ülaosa seejuures püstlaudadest. Katus omab üleulatuvaid räästaid, mis viilus kaetud laia tormilauaga. Katuse katteks on
laast. Akna- ja ukseavad on lameda kaarsillusega, ääristatud
tellistega . .Aknaraamistik omab 8 ruutu. Algne hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Park on suur ning baseerub Jägala

jõe~e,

mille laugjalt lange-

vad kaldaastangul asub peahoone. Vahetult peahoone ette jääb
avar ringväljak ringtee ga, mis liigendatud vaid üksikpuudega
ja põõsarühlnadega •.Avar, laugja reljeef'iga väljak asub ka peahoone taga kuni jõeni. Iv'lõlemad väljakud on raamitud vabakujulisalt paigutatud puude- ja põõsarühmadega, mis peahoone otsafassaadidel ulatuvad hooneni. Liikidest domineerivad tammed,
kuused, saared. Lisatud on eksoote: lehiseid, üksikuid seedrimände, elupuid, torkivaid kuuski, rikkalikult ehispõõsaid.
'Pargi t eise poole moodustab üle jõe asuv looduslik kuusik, mis
oli kujundatud parkmetsaks. Samalaadne loodusliku päritoluga
kuusik laiub ka piki jõekallast lõunasse pargi äärel. Parkmets
on kaasaegse indiViduaalehitust ega ja muude rajatistega suures
osas lõhutud. Peahoonet ümbritseva pargi seisund on rahuldav.

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a.

..

Kehra mõ i: s .
Peahoone tagakülg.

Kehra mõis.
Peahoone otsvaade
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Kehra mõis.
Valitsejamaj a?

33. KEILA Pastor aat (Kegel ), Kiriku mõis.
Keila ~n, Ranna sovhoo s (Keila kihelk ond).
Peahoo ne on suurem kaheko rdne kiviho one, mis kaetud kõrge
kelpka tusega , kattek s kaasaj al eterni it. Algne kate võis olla
S-kivi , säilunu d on katuse s murdsa rikas. Omab eenduv a ning
jõulis el t profil eeri tud räästa karnii si. Hoone esifas saadis
keskte ljel 3 akna laiuse lt tugeva lt eenduv keskr isaliit , mis
krooni tud madala ja laia kolm.n urkviil uga. Viilua lune ja räästakarn iis kordav ad vormil t hoone räästa karnii se. Hoone seinad
on krohvi tud pritsk rohvil e läheda se töötlus ega, seejuu res hoone tagafa ssaadi l on hoone nurkad es ning akende vahel lameda d,
silutud pinnag a liseen id (6 tk.). Samala adsete nurgal iseenid e
jälgi võib leida esifas saadis hoone nurkad el. Aknad ja uksed
olid äärista tud samuti laiade lameda te krohvi ääriste ga, mis
hästi säilunu d tagafa ssaadi s. Akende paigut uses esifas saadis
võib jäl c_ida teatav at rühmit amist: keskri saliid. is 3, järgneb
2 lähebt ikku asetatu d ja 1 eralda tud aken seinap inna äärel.
Tagafa ssaadis paikne vad aknad reegli pärast e vahede ga. Peakor ruseks on II korrus , selle aknad on suured ja kõrged , 6-ruud ulised (1 tagafa ssaadi aken aga säilita nud tiheda ruudus tikuga
~20 ruutu neljal väljal ) süsteem i. Alakor ruse aknad on väikse
mad, pea ruuduk ujulise d, olid algsel t kahe pooleg a ja 16 ruuduga aknad, mis kaasaj al enamus es ümber ehitatu d. Mõned aknad
baroks ed nurgap lekid raamid el. Keskr isaliid i viiluväljas on lame ovaala ken, mis algsel t oli poolita tud ja omas
tiheda , 10-ruu dulise raami. Kahepo olega peauks asub täpsel t
säil~amud

hoone keskte ljel, ta ei oma

tr~ppi.

Kõrval uksed avanev ad ka

otsafa ssaadi desse. Hoone katuse äärtel paikne vad

sün~eetrilisel

kaks algset massii vset korstn apii pu.
Hoone on seega stiilne hilisba rokne või varak lassit sistli
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ülem ineku perio odi ehitu s, tõen äolis elt XVIII saj. viim asest
veera ndist . Ta on kasu tusel elamu na ning rahul dava s seisu ndis.
Kõrv alhoo neid säilu nud üksik ud, need ki ümbe r ehita tud.
Ait - lihtn e paeki vihoo ne, kaetu d õhuke se kroh vikih iga. Aknad
iitka ttega viilk atus,
pr~ctiliselt puudu vad. Hoon et katab etern
saj.
mille l üleul atuva d kitsa d rääst ad. Hoone võib pärin eda XIX
lõpuv eeran dist.
Laut- elam u (oli alles veel 1966 .a., hilje m lamm utatud ) -oli
paek ivist krahv i tud pr i tskro hviga . Ehi tu st katti s kõrge poolkelpk atus, mille l harja otste s olid unkaa vad. Katte ks oli
adilaast . Tuul ekast ilaad sed laudk arnii sid paikn esid külg fassa
des, otsaf assaa dides katus eäär ühtis seina pinna ga. Väiks ed
stna.
6-ruu dulis ed aknad olid pea ruudu kujul ised. Omas mant elkor
fiaone võis pärin eda peaho onega sama st ajast .
Park on väike , seegi prak tilis elt hävin ud. Omas teata va regulaars use. Keil ast suund us pasto raadi le saare allee , mille ääres
lt
paikn es kahe vahtr aga raam i tud värav . Hoone ette jäi algse
väike avatu d ringv äljak . Hoone esifa ssaad e raami b veel tihe
sirel iteri da. Tõen äolis elt oli ka hoon et ümbr itsev as aias reguone
laar seid leed e-ja hekki desüs teeme , mis pole säilu nud. Peaho
ud
vasta s üle maan tee asus väike sel künk al kõree malm ist valat
oM.Lu theri täisf iguu r, mille pjede staal oli kujun datud pseud
gooti ornam entik aga. 1'iguu r kõrv aidat i 1940. a., oli aga siia
paiga ldatu d 1862 .a.
Küla statu d viim ati l975 .a., pildi etatu d 1966. ja 1975 .a.

Keila pastoraat.
Otsvaade .

•
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34. KEILA mõis (Kegel). Riiütlimöis.
Keila linn (Keila kihelkond).
Peahoone on suur ning ühe tiibehi tusega

11

1 11 -tähe kujulisaks

kujunenud kiviehitus, mis kaasajal väga ulatuslikult rekonstrueeritud. Algne ehitus oli samuti erinevatel perioodidel püstitatud hoone, mis algselt oli ilmselt ühekordne hoone. female
ehitati erinevatel aegadel eriosadela peale teine korras, üks
esifassaadi tiibasid jäi ka ühekordselt. Algsel hoonel olid
erinevate kõrgustega viilkatused, tänapäeval, mil kogu hoone
(kaks tiiba) on ühekõrgused kahekorruse lised, on hoonel katusekivikattaga viilkatus. Hästi on säilinud hoone tagaküljel tiibehituse korrustevah elises seinas lai jõuliselt profileeritu d
räästakarnii s, mis otsafassaadi s on krepitud. Osa algseid aknaid on hoone tagaküljel säilunud, need on kitsad ja 6-ruwiulised. Verandadest on säilunud kinnine viietahuline esik esifassaadi keskteljel, millel lame, rõduna kasutatud katus. Omal
jälgi laiast profileeri tud karniisis t. Ühe rõdu kandesambad
(graniit) säilunud pargis.
Algne ehitus võis pärineda veel XIX saj. I poole lõpust,
mis rekonstruee riti sama sajandi lõpupoolel ning taas XX saj.
t

alr,uses. Hoone kasutusel korteritena ning on halvas seisundis.
Kõrvalhoonei d omab mõis arvukalt, need asuvad kahel pool Keila
jõge ja on enamuses varemeis.
I.~oonakatemaja

l~eist

olulisemad on:

(?)on paekivist krohvitud seintega massiivne

hoone, milles säilunud osaliselt veel mantelkorste n. Hoonet
katab seintest kõrgem laastukatteg a poolkelpkatu s, millel väga
kitsad räästad kitsa astmelise räästakarnii siga. Hoone reeglipäraselt paigutatud aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised .
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Ehitusega liutub madalam ja kitsam juurdeehitus Qhel otsafassaadil. Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse või saj andivahetuse
ehituseks, on sisse langemas.
Laudad moodustavad sum·e iuudukujulise suletud hoonepleki sisehooviga. Ehitused on krohvitud seintega paekivist hooned,
millest mõned eenduvad kergelt seinafrondis. Ehitused kogu
ulatuses varemeis.
Tall· (?) on samuti varemeis, säilunud on vaid Qks hoone ots.
See on paekivist, õhukese krohvikattega ehitus, mis rekonstrue
ri tud tänapäeval laudaks. Hoone seinas on jälgitav katke varasemast esifassaadi keskosa hõlmanud ulatuslikust ulualusest,
mille ees oli kaaristu. Selle kaared olid kõrged, kannad toetasid talumivööga tulpadele. Hoone võis algselt pärineda XIX
saj. I poolest.
Viinaköök on suur ehituskompleks, kuhu kuuluvad veel mitmesugu
s ed väiksemad aidad, kuiv at id ja keldrid. Ehi ta tud eri aegadel,
valdavalt XIX saj. II poolel ja käesoleva alguses. Neist hoone
test viinaköök on piklik ehitus:, mille üks paekivitiit krohvitud, teine lõhutud maakividest, nurkadel ja avade külgedel aga
tal. utud paekiviga ääristatud ehitus krohvimata. See

~hekordne

ehitus kaetud kõrge laastukattega viilkaLusega. Hoonesse lõikub keskosas risti väga kõrge korpus, mille külgseinad laotud
lõhutud maakivist, esifassaad aga paekivist. Seinad krohvimata.
Hoonet katab samuti üleulatuvate räästastega viilkatus, see
aga risti põhihoone pikiteljega. Esifassaadis omab see hilisem
korpus alakorrusel väga kõrgeid aknaid, millel kõrge kaarega
ava. Kaarsillus seejuures omab hammaslõikelaadse sisselõikega
äärise. Samalaadne väiksem aken on ka II korrusel. Seega on
ehituse põhikorpus

ehita~ud

esiti veel XIX saj. lõpuveerandil,
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keskkorpus aga juba käesoleva sajandi alguses.
Ait-kuivati- elamu-kelde r on pikem krohvitud paekivihoone eklektilises laadis kujundusega. Ehitust katab üleulatuvats räästastega viilkatus, kaasajal katteks eterniit. Hoone nurgad on laotud rusteeri tud pind ad ega laiade liseenidega. Otsviilu all kulgeb kitsas vahekarniis. Hoone omab karniisiga markeeritud sokli. Aknad põhikorrusel on segmentakend ena nelja ruudulised.
Osa aknaid ja uksed asetatud aga ka kõrge kaare ga petikutesse.
Otsviilus on lakatubade aknad ning nende kohal suur ümaraken
lar~a.

Esifassaadi katusesse lõikuvad erinevatel tasanditel ja

erinevate suurustega katuseuksed ja aknad väikeste viilkatuste
all. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Töölistemaja on lõhutud maakivist väike ilmekas ehitus, millel
kivide vahed laialt krohvitud, krahv aga dekoreeritud kivikildudega. Hoonet katab laiade üleulatuvats räästastega viilkatus,
katteks katusekivi. Viimased sarikapaarid viiludes koos pennidega avatud. Viiluväljad kaetud püstvoodriga , mille otsad viilu
all müüripinnal saetud ehi$pitsiks. Alakorruse aknad on suured,
kaetud laiade ja lameda kaarega sillustega, mille pinnad krohvitud. Sillustes kõrge lukukivi. Aknad on seejuures 6-ruudulised .
Osa aknaid on petikutena. Hoone omab ka osaliselt väljaehitatu d
t

lakakorruse, kuhu viib otsafassaad il lahtine puittrepp, millel
otsviilus lahtine rõduplatvorm . Osa lakatubade aknaid avaneb
viiludes, osa a6a katusel. Viimasedon kaetud ühepoolse kaldega
ka~usega.

Nad võivad olla ka kaasaegsed ümberehituse d. Hoone

võib pärineda viimasest saj andivahetuse st.
Vär_g vaehitus (?) on lautade lähikonnas, tema algne funktsioon
raskelt määra·tav. Ehitus on väike paekivihoone ,

krohvimat~

seintega, kaetud lameda viilkatusega . Ta omab kõr ge kaarega ja
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zellistega sillatud ava esifassaadis. KUlgfassaadides on räästast kuni 1 meeter allpool eenduv seinapind, mida kannab puhtalt tabutud raidkarniis süvarihvakujuliselt profileeritud
vööga. Ehitus on eklektilise laadiga teostatud tõenäoliselt
XIX saj. lõpu hoone.
Park on väga suur ning oli algselt väga ilmeka vabakujulise
lahenduse ga, kus põhidominandiks oli väljaarendatud tiikide,
kanalite ja poolsaarte-saarte süsteem, mis aga Keila jõe süvendamisega hukkunud. Ka suur osa pargipuistust välja raiutud või
hävinud. On säilunud üksikud puudegrupid või jäljed neist.
Need moodustasid suure, avarate või väiksemate väljakutega süsteemi, mis oli peahoonega nõrgalt seotud. hoone enda juures
paiknes ees suur ringteega raamitud esiväljak ja üksikpuudega
liigendatud aed hoone taga, mis liitus jõekaldaga. Pargi puistus domineeris vaher, saar, must lepp, esines ka okaspuid
(kuuski). Tänapäeval pargipuistu asendumas tiheda mustalepa
ja saarenoorendikuga. Ala on metsistunud.

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1966. ja 197o.a.

Keila mõis.
Peahoone tagakülg.

Keila mõis.
Töölistem aj a .

...

35. KERNU mõis (Kirna) . Rüütlim õis.
Nissi k/n, Kernu Invaliid idekodu (Hageri kihelko nd).
Peahoon e on suurem kahekor dne kivihoo ne, piirkon na paremai d
klassit sistliku stiili ehitiste näidise id. Hoone omab kompakt seid, tasakaa lustatud suheteg a proport sioone. Hoone (Jj)n kaetud
plekk-k attega kelpkat usega ning omab madala sokliko rruse. Katus
omab tugeval t eenduva ning profilee ringuga varusta tud räästakarniis i, mis kordab ka esifassa adi risaliit ide ja partiku se
vi iludel ning tagafas saadi por tikusel . Samuti kulgeb kõigil
fassaad idel räästak arniisi all kitsas vahevöö . Hoone aknad on
rühmi tatud. Esifass aadil on kõik aknad ühtlaste vahekau guste ga,
väljaarv atud külgris aliidina eraldatu d seinapin nal, kus 2 akent
eraldatu d teistes t laiema vahega. Sama esineb tagafas saadil,
ka siin on äärmised aknapaa rid teistes t eraldatu d; Aknad ise on
kõrged kuid kitsad, kahepoo lega ja 8-ruudu ga, ühekõrg used mõlemil korruse l. Akendel on profilee ringuga krohviä ärised ja profileerin guga, eeneuva d

aY~alauad.

Keldriak nad asetseva d põhi-

korrust e akende all, on ruuduku j ulised ja 8-ruud uga.
Hoone esifassa ad on liigenda tud keskosa s portikus ega, mille eenduva kolmnu rk-frent ooni peakarn iis ulatub räästak arniisiga samasse tasandi sse. Portiku s toetub neljale sambale , mis
tõusevad majaesi selt laialt terrass ilt. Sambad omavad nelinur kse plintos e nine süvarihv aga atika baasi. Sammaste kapitee lid
on lõpetatu d abakuse ga ning akantus lehtedeg a voluutid ega sälle
all, ehhiin koosneb munavöö st. Kapitee li võib lugeda kompos iitkapitee liks, kuigi ta on lähedan e joonia kapitee lile. Sambad on
hästi proport sioneer itud, neid on neli ning nad on asetatud
paariti , jättes portaal i keskele laiema ava peaukse ni. Sammasportitus e peakarn iis on kujunda tud vahevöö ga ja rõhutatu d horisantaal talaga friisivä ljaga selle peal. Ehisvöö on lahenda tud
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1~0

akant usspi raalid ega. Ka kolmn urkvi il partik use kohal omab akantusde koori viilu karni isi voluu dikuj ulisel hamm asfrii sil. Porti kuse taga on seina pinna l äärmi ste samma ste kohal lamed ad · lisee nid. Partik use laes on aga äärte l suured akant usmo tiivid ega
stukk roseti d. Hoone keskt eljel asetse va suure kahep ooleg a ukse
kohal on seinap inda liigen dav lame nelinu rkne petik . Kogu po~
tikuse laius elt laskub terra ssilt lai kivitr epp, mis raami tud
astme lise äärise ga. Partik use viilka tus ulatub hoone katus e
poole kõrgu seni, .Mõne võrra madala mad on aga hoone esifas saadi
külgr isalii tide kolmn urkvii lud. Ka risali idid on seina pinna st
väga tagas ihoid likult eenda tud. Neid marke erivad paaris aknad
ja viilud , mille karni isid kordav ad hoone räästa karni ise. Mõlemil külgr isalii dil on teise l korru sel väike lahtin e rõdu, mis
ei ole algse lt säilun ud, teda kandv ad konso olid ja rinna tis on
kaasa jal moonu tatud.
Hoone tagafa ssaad is risali idid on marke eritud seinap innal
tagas ihoid ltikul t, on vaid äärte l eralda miseg a rõhut atud aknapaari d. :E assaa di keskt eljel paikne b aga poolr ingik ujulis elt ter·
rassi lt tõusev pavilj onilaa dne samm asport ikus. Partik use neli
1

saled at ümarsa mmast omavad esifas saadi samma stega analoo gse
baasi , kuid kapit eelid puudu vad. On vaid tagas ihoid like vööde ga
kujun datud d oskaa na order i kapi tee li meenu tav osa poolk aarekujul ise laia karni isi all. Selle karni is on hoone räästa karniisi st mõnev õrra lihtsu statum , tema vööd ja karni isi profi leering ei lange täpse lt samal e kõrgu sele rääst akarn iisi vasta vate
eleme ntideg a. Partik use taga on seina joone l astmi kfron toon,
mille l kitsa s, profi leerit ud karni is. Front ooni keske l on nelinurkn e tihed a ruudu stikug a lakaak en. Partik use mada lalt terra ssilt laskuv ad parki kolme s suuna s mõnea stmeli sed aaris tega kivi
trepid . Partik use all akend e kohal on korru ste vahel seina pin-

•

- 3 nas lame, kitsas,nelinurkne petik.
Hoone vasakpoolses otsafassaadis on säilunud väike ühekordne väljaehitis, mille aknad kordavad põhikorpuse kõrgeid
aknaid. Väljaehitusel on lume kelpkatus, millel eenduv ja profileeritud karniis. Hoone parempoolsele otsafassaadile on aga
kaasajal liidetud kahekordne magamiskorpus, mis rikub klassitsistliku ehituse terviklikkust oluliselt. Hoone

ka~usel

paikne-

vad neli sümmeetriliselt a s etatud karnii$idega heledat korstnapiipu.

•

Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, on heas seisundis, kasutusel invaliididekodu.aa peakorpusena.
Hävinud on kahel pool peahoonet asetsenud temaga ühisele
pikiteljele ansambliliselt paigutatud paviljonilaadsed kahekordsed kivihoone&, mis omasid suuri segmentaknaid ja peahoonega ühiseid dekoorimotiive.
Kõrvalhooneid on mõisas suurel arvul, kuid enamuses kas ümber
ehitatud või varemeis, tingituna tiigi konfiguratsioonist asetsevad nad ebareeglipäraselt, põhiliselt sissesõidutee ääres.

.

Olulisemad on:
Viinavabri~!~

on mitmeosaline kivihoone, mille põhiosa on

kahekordne krohvitud paekiviehitus. Seinte krohvikatteks on
pritskrohvilaadne kate. Hoonet katab poolkelpkatus, millel katteks laast. Osa katust on 1968.aastaks sisse langenud. Hoone
esifassaadi keskosas on seinapind liigendatud poolsammastega,
millest äärmis ed paigutatud paari ti, nende vahele jääb akende
vuhesid markeerivad kaks poolsammast, seega kokku on 6 poolsammast. Sammastel baasid puuduvad, kuid kapiteelid on doskaana
orderi sammaste lahendusega. Sammaste vahel paiknevad kõrge
kaare ga aknad läbivad kahte korruste.Hoone tiibade alakorruse
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aknad on madalal paiknevad ruudukujulis ed avad, väikeste 8-ruuduga, II korruse aknad aga kõrgel, 6-ruuduga.
Hoonele on liidetud otsale lõhutud maakividest krohvimata
seintega uuem hoone, mille külgseinu toetavad kontraforsid .
Hoonet katab laastukatteg a viilkatus, millel üheulatuvad räästad ja otsafassaadi s katmata sarikapaar ja pe.nn. Sarikate kannad on kujund a tud.
Põhihoonet~

võib lugeda mlassitsistl iku käsitusega XIX

saj. keskelt pärinevaks ehituseks, liidetud tiibehitust aga
viimase sajandivahet use hooneks.
Sepikoda(?) on väike paekivist, krohvitud seintega ehitus,
mida katab katusekivika ttega viilkatus. Hoonel on profileeritud laiad räästa- ja viilukarniis id ning kitsad nurgaliseeni d.
Seinapindu liigendavad kõrged teravkaareli sed petikud, mis
ääristatud lamedate krohviäärist ega. Nii paikneb maanteele suunatud otsafassaadi s kaks taolist petikut. Hoonet võib lugeda
eklektilise lähenemisvi isiga XIX saj. keskpaiga ehituseks.
Kuivati on eraldiseisev paekivist, krohvitud seintega kõrge
ühekordne hoone, mida katab viilka tu s, katteks kaasajal eterniit. Kitsad katuseräästa d on üleulatuvad. Kütteruum o~hita
tud juurdeehitis ena hoone otsale, omab samuti

V iilkatuse,

mille

nurk ühtib põhikorpuse katuse ga. Hoone võib pärineda ..crx saj.
keskelt.
Vesiveski moodustab pika ühekordse paekivihoone , mille seinad
krohvitud. Hoone on keskosas kergelt murtud, korratea veskita.m.mi kaarjat joont. Hoonet katab laastukatteg a katus, millel
lihtsa profileering uga karniis. Aknad on väikesed ja kitsad,
6-ruudulised . Ehitus võib pärineda ""CI:t: saj. I poole keskelt.
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Tall (?) on säilunud osaliselt. Säilumast võib järeldada, et
hoone oli algselt suur ja massiivne paekiviehitu s, krohvitud
seintega. Omas esiküljel ulualuse, milles asusid kõrge kauravaga uksed. Võis olla peahoonega samaealine ehitus.
Laudad on enamuses hävinud, nad moodustasid suurema ehitisterühma, kus domineerisid kaks paralleelsel t asetatud laudahoonet
Rebi on suurem paekivihoone , mille seinad krohvitud. Algne katus oli ilmselt kelpkatus, mis kaasajal ümber ehitatud viilkatu
seks. Säilunud on profileeri "tud laiem räästakarnii s. Esifassaadi s omas kõrge kaarega nelja avaga kaaristu, mis kinni müüritud
Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt.
Küün sissesõidute e alguses oli algselt maakivisokli ga ning
laiade paekivi tulpadega ehitus, mille vahed täidetud pui tseintega. Hoonet katab väga kõrge kelpkatus. Kaasajal on tulpade
vahe d ehi ta tud paekiviseint eks, katus kaetud eterniid iga, räästakarniis puudub. Küün on rekonstrueer itud rahvamajaks. Algne
hoone võis pärineda XIX saj. III veerandist.
Park on mitmeosaline suur 9,5 ha, baseerudes suurele paisjärvele ( 5,4 ha), mille kaldal asub vees peegelduv peahoone. Tema
ees on vaid kitsas dekoratiivpõ õsastega ja äärtel puudega liigendatud maariba. Hoone tal1a jääb keskteega poolitatud ja ringteega haaratud nelinurkne regulaarse lahendusega väljak, mis
ääristatud aga vabalt paigutatud puudegruppid ega: põhiliselt
tamm, vaher ja saar, kuid on ka üksikuid nulgusid ja lehiseid,
neist viimastest 2 esifassaadil sümmeetrili selt kahel pool peatreppi. Pargi teise osa moodustab järve taga ja külgedel paiknev looduslikust materjalist suurem pargimets, kuhu suundub
peahoone eest ka alleega

&ärista~ud

tee. Pargi seisund on pea-

hoone ümbruses hea, kaugemal parkmetsana aga halvem.
Külastatud viim&ti l97o.a., pildistatud l968.a.

Kernu m~is.
Peah oone tagakül g .

Kernu mõis.
'P eahoone tagakülg.

3E.

~mõis

(Kyda, ka Kida). Rüütlimõi s.

Kuusalu k/n, Kuusalu kolhoos ja tehas

11

Estron 11 (Kuusalu
kihe lkond ) .

Peahoone on suurem ühekordne mansardko rruse ga ki vihaone, mis
kellerdat ud. Hoonet on kaasajal oluliselt rekonstru eeri tud,
mille tulemusel ta on kaotanud algsest kujunduse st palju, sealhulgas muudetud (lihtsusta tud) on akende kuju, raamistik , likvideeritu d on ka haritorn hoone keskel. Algne hoone oli aga
teostatud juugends tiilis (või selleks vanema hoone baasil rekonstruee ritud). Hoone on kaetud katusekiv ikattega murd-poo lkelpkatus ega, millel kitsad profileer itud karniisid katuse
pinna murrujoon el ning seinal. hoone esifassaa di keskel on
väga lai, kergelt eenduv keskrisa liit, mis ehitatud kahekordseks. See väljaehit us on lõpetatud ülal laial segmentv iilu meenutava plastilis e kentuurig a viiluga, milles ovaalne viiluaken .
Selle raamistik on juugendli k, kaarekuju line, poolitatu d keskelt, 18-ruudu line. Esifassaa di äärmised aknad on teistest
eraldatud suurema vahega.ni ng nende kohal on räästakar niisi lõi
kavad laiad lamedad kaared. Varem markeeris id neid aknaid seinapinnal äärisLava d vertikaal sed liseenilaa dsed vööd. Samalaadsed vööd olid ka keskrisa liidi nurkadel ja akende vahelisel
seinapinn al.

~ad

olid algselt erineva suurusega : allosas kas

kahe- või kolmepoo lsed, ülaosas tiheda ruudustik uga raamidega
ning kõik kaetud lamedate kaartega. Tänapäeva l on nad lihtsad
nelinurks ed

k~~e-

ja kolmepoo lega aknad, 6- ja 9-ruuduli sed.

Algsele ilmele lähedase kujunduse on säilitanud vaid väikesed
mansardtu bade aknad esifassaa .dis kahelpoo l keskrisa lii ti. Need
on kolmepoo lega ja lameda kaarega aknad, mis paiknevad katuse
sees. Esifassaa di kesktelje l asub kinnine esik, mille katus on
keskrisa liidi teise korruse rõduks. Sellel on lihtne sepistatud rinnatisv õre. Algsena on säilunud ka lameda kaar e ga kaetud

f~b

- 2 kõrge peauks, mille ülaosa moodustab segmentaknale lähedase

valgmiku. Ukse tahveldis omab lihtsate profiilliistudega raamitud 4 välja. Siseuksel on ovaalaknad ülemiste uksetahvlite asemel. Esikule järgneb avar, külgtreppidega vestibüül, mille keskel asub juugendstiilis kahhelkamin. Esiku ees asub lai terrass
sellelt laskuvalaia trepiga.
Hoone tagafassaadi liigendavad kaks tugevalt eenduvat kitsast külgrisalii thoonet, mis kaetud samuti madalate murdpoolkelpkatustega. Nende katuseharjad küündivad vaid põhikorpuse
mansardkatuse murrujooneni. Risaliithoonete poolviiludel on
räästas ääristatud laia, juugendlikult plastilise joonega
krohvivööga. Poolviiludes on väikesed 6-ruudulised aknad, Selle
fassaadi alakorruse aknad paiknevad reeglipäraste vahedega, on
kitsad ja 6-ruudulised. Mansardiaknad selles fassaadis on katusepinnast eendatud, kaetud ühegoolse kaldega katustega. Aknad
ise on laiad, kolmepoolsed.
Ka hoone otsafassaadidel on alakorrusel väikesed väljaehitised, mis samuti kaetud

murdpoolke~p-

või poolkelpkatustega.

Hoone katuse keskel paiknes algselt võrdlemisi suur 6-tahu
line madal torn, kaetud ümara katusega. Torni tahkudes olid
lamedad ovaalaknad. Torn lammutatud ümberehituste käigus.
Seega omandas hoone oma juugendliku välisilme ja sisekujun
duse XX saj. I veerandil, põhikorpus võib olla vanem. Hoone

~6

on kaasajal administratiivhoon e, on heas seisundis.
Majandushooneid on säilunud vähe, needki ulatuslikult ümber
ehi ta tud, nagu meierei jt. Laudad-tallid asusid esiväljaku küljel, moodustades nelinurkse suletud hooneploki, sisehooviga.
On tänapäeval vaid jälgitavad väheste varemetena. Kaugemal
põllul on säilunud lihtsa koonilise kujuga paekivituuliku kivikeha.
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I

Park on kuni 5,o ha suur, paikneb tihedama puistuna peahoone
küljel, jättes hoone ette avara muruväljaku, mis algselt oli
ääristatud tiheda okaspuuraamistuseg a (kuusk). Pargi põhiosa
on aga vabakujuline, erilise planeeringuta ala, kus palju
looduslikku puistu t (must lepp, saar). Täiendatud on tamme ga,
pärnaga ja vahtraga. Parki on hiljem rajatud Teedevalitsuse
puukool, millest riismeid tänaseni pargis säilunud ( ginnala
vaher, lehis jt.). Pargi tagaosa liigniiske. Üldseisund rahuldav, hoone ümber ka hea.
Pargis paikneb Kiiu restaureeritud vasallkindluse vare.

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1962. ja 1964.a.

Kiiu mõis.
Peru1oone esikülg.

37. KIRDALU mõis (Kirdal). Hüütlimõi s.
Saku k/n, Saku Näidissov hoos (Hageri kihelkond ).
Peahoone on ühekordne väiksem puithoone , kodanliku l perioodil
ulatuslik ult rekonstru eeritud taluelamu ks, moonutatu d ka kaasajal. Omab kõrge, üleulatuv ate räästaste ga viilkatus e, millel
katteks kaasajal eterniit. Seinad on samuti kaasajal vooderdatud "t.õrvapap iga, alrnad muudetud kaasaegse iks. Algne hoone
on raskelt d ateeri t av, võib pärineda XIX saj. lõpust.
t

Kõrvalho oneist säilunud vaid tugevalt rekonstru eeritud laut.
See on suur maakiviho one, krohvimat a seintega. Kõik muu on
muudetud.
Park mõisas puudub, on üksikud puud aia piires.

Külastatu d ja pildistatu d 1974. a.
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KirdaJ..u mõis.
Ümberehit atud peahoone.

38. KIVILOO mõis (:E'ege feuer). Rüütli mõis.

.

Pikave re k/n, "Tasuj a" kolhoo s (Harju -Jaani kibelko nd) •
Peahoo ne on suurem keeruk alt liigend atud karpus ega ja tiibadega ühekor dne tellisk ivihoo ne, millel osalis elt väljae hitatu d
lakako rrus. Econet katab laastu katteg a kelpka tus, mis keskos as
omab kõrgem a harja, äärtel ja tiibeh ituste l madala ma. Räästa karnii sid on kõikid el ehitus osadel

l~iad

ja profil eeritu d,

kuid karnii si toetab väga erinev a eklekt ilise laadig a friis
või hamma slõige. Nii on esifass aad is, külg- ja tagafa ssaad is
ning tiibeh i tustel karnii si all "T 11 tähe kujulin e hamma slõiget
meenut av ebisvö ö. h. õrgema katuse ga ning ka kõrgem a seinag a
ehitis osa ehisvö ö on aga kujund atud ristik ujulis te petiku tega.
Esi- ja otsafa ssaadi eenduv atel väljae hitust el on karnii s tugeval t eendat ud ning seda toetab astmel iste konsoo lidega kaarfriis. Hoone sekkel on laotud kuupid eks tahu tud ja krohvi katte
ta puhta vuugig a laotud granii tplokk idest.

,

Hoone esifas saadi kujund ab tugeva lt eendat ud risali itehitus, milles t parema le jääb lühem, kuid kõrgem korpus , vasema le
pikem ja madala m tiib, millel fassaa di avanev ate katuse akende ga lakako rrus. Katuse aknad on kaetud ühepoo lse kaldeg a katustega. Katuse aknad on tõenäo liselt kaasae gsed. Risali itehitu sel
on esifas saadis väga rikkal iku kujund usega esikül g. Tal on
viilka tus, mille viiluko lmnurg a ülatip p on ära lõigatu d sinna
paigut atud jõulise horiso ntaals e fronto oniga. Fronto on omab
eenduv a ja profil eeritu d karnii si ülaser vas, tema alaosa moodustab mi trueast meline kaarfr iis. :b'ronto oni ää.red toetuva d nelinurk setele poolsa mmast ele, mis lõikud es viilu on lõpeta tud
viiluv älja keskjo onel astmel iste konsoo lidega. Fronto oni alla
poolsam maste vahele on paigut atud nelinu rkse lameda kaarav aga
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petik , tema all viilu välja keske l aga paikne b aken, mis seejuure s algse lt oli kolmzi kaken ja mis äärist atud kahe sõõrp etikuga. Viima sed omavad astme lise pinna ning eendu va krohv iäärise. Ka viilu karni is on jõulin e: profi leerit ud rääst akarn iisi
alla on paigu tatud mitme astme line kaarf riis, mis jätkub kari saliit ehitu se külge del. Ehitu senur gadon kujun datud kitsa ste
nurga pilas tri te ga, mille kapi teeli- laads et astme lise profi leeringu ga eendu vat ülaos a rääst akarn iisi all dekor eeriva d esifassa adis kaks sepisa ilkru.t . Risal ii tehi tuse põhik orruse hõlma b
peauk s ning temag a liidet ud kaks külgn evat akent . Need kolm
ava on paigu tatud taand atud seinap inda, mis äärist atud eendu va
lamed a krohv iääris ega. Maini tud süven datud pinna ülaää r on kujunda tud kolme lamed a kaare ga, mis kordav ad ukse ja akende lamedai d kaara vasid . Aknaid ja ust äär1st avad (erald avad) pilas t
rid, mille kapit eelid paikne vad aknaav ade

2/3 kõrgu sel. Alnad

on seeju ures kõrge d, kuid kitsad , kahep oolega . Risal iitehi tuse esifas saadi laius elt on tema ette ehitat ud lai grani itplok -

,

kides t terra ss, mille lt laskub kitsam , mõnea stmeli ne trepp .
Esifa ssaad i madala ma ja pikem a korpu se aknad paikne vad
reegl ipära ste vahed ega, nad on suured ja kolme poolse d, suurte
ruutud ega (6-ru utu). Akende laiad krohv iääris ed toetuv ad laiale vahev ööle, mis kulgeb aknala udade joone l. Vahevöö alaser v
omab kitsa profil eerin gu. ~rende ülaos as ~e on lai lamed a
kaare ga kaars illus ja ääris mõnev õrra eenda tud, eenda tud osa
toetub astme lisele konso olile. Analo ogilis e kujun duseg a on ka
teiste fassaa dide aknad , nad on ainul t kitsam ad, kahep oolega
ja 4-ruud uga.
Risal iitehi tuse ja kirjel datud korpu se sisenu rka on 9aigutatu d väike nelinu rkne välja ehitu s (ühe akna laiun e), mille
rääst akarn iis on teiste st rääst akarn iiside st

madala~

ning te-

15)
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ma ühepool se kaldega katus lõikab need läbi. Ka esifassa adi
kõrgema ehitusko rpuse nurgale , seega fassaad i paremal

~urgal,

paikneb sama kõrge väljaeh itus. See on asetatud hoone nurgale

45° all, nii et ta ulatub samavõr ra ka teisele, otsafas saadile
Väljaeh itisel on esikülj el lai, ühise lameda kaarega seotud
kaksika kna (seega 4 poolega ). Seejuur es võrreld es teiste akruldega, on tema ääris lihtsust atud - puudub konsool idele toetuv
eendatu d osa. Akende all kulgeb profileeri~ud karniis . Ka väljaehitus e külgede l avanevad kahepoo lega aknad. Väljaeh itQse
nurgad on markeer itud, nagu kõik hoone nurgadk i, kitsaste nurgaliseen idega, ainult mujal need toetuvad akendea lusele vahevööle, siin vundam endile.
Hoone mainitu d otsafass aad on pööratud Kiviloo lassiva re
metele ning kujunda tud sama pidulikk usega nagu esifassa ad. Ka
siin eendub seinapi nnast, kuigi tagasiho idlikum alt, risalii thoone, seekord samuti mitte fassaad i kesktel jel,vaid selle
paremal nurgal. Risalii t on 3 akna laiune, tema kujundu s kordab esifassa adi risaliit ehitust : frontoon , selle detailid ,
kaarfri is, sepisank rud, nurgap ilastrid jms. Vaid frontoon i all
akna kohal on nelinur kse petiku asemel sõõrpet ik. Seega ääristavad viiluak ent siin 3 sõõrpet ikut. Ka risaliit ehituse katuse
hari on eelmise ga samal kõr6use l, ulatude s kõrgema ehitusk orpuse katuse poolde kõrguse sse.
Keeruka plaanig a on hoone tagafas saadi ja teise otsafas saadi lahendu s. Siin on põhikor pus liigenda tud

mitmee~g

suure

ma eenduva ehitusti ivaga, mille ruumid paiknev ad põhikorp use
ruumide ga samal tasandi l, kuid katused on teistes t madalam ad.
Kujundu salt korduva d esifassa adi motiivi stik (kelpka tus, karniis

11

'r 11 tähe kujulise hammas lõikelaa d ss ehisvöö ga, akende

äärise d ja vahevöö akende all j ms.). •ragafas saadi on pai guta-

15~
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..

tud ka tiibehituse ja põhikorpuse sisenurgale palkonthla<)dne
kitsas

väljaehi~~s,

mis omab esifassaadi väljaehitustega ana-

loo gilise kujunduse - omab ehisvöö ta laia räästakarniisi,
lihtsustatud ääristega aknaid, millede vahel siiski pilastrid
nagu esifassaadi keskrisaliidi akendelgi. Väljaehituse üks
nurk on ära lõigatud, mis annab talle polLi.gonaalse kuju.
Seega on Kiviloo mõisa peahoone .keeruka, elava liigendusega ning rikkaliku eklektilises laadis kujundusega histori tsistlikus stiilis ehitus, milles on tajutav teatav üleminek
juugendile. Kirjanduse andmetel on hoone püstitatud 19o5.aastal põletatud hoone kohale 19o6. a. Hoone oli 1973. a. osalt
mahajäetud, kasutusel vaid osaliselt sidekontorina ja raamatukoguna, seejuures rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, paiknedes

par~i

äärtel, olles see-

ga peahoonest eraldatud. Enamuses on ehitused kas varemeis võ
moonutatud ümberehitustega. Olulisemad on:
Valitsejamaja on väike 'ühekordne krohvitud telliskiviehitus,
mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Omab lakatube, milles
üks aken väljub esifassaadis keskteljel katuseaknana, lameda
ühepoolse kaldega katusega. Katuse räästa all on lihtne krahv
vöö, mida toetavad peahoonele analoogilised hammaslõikelaadsed

11

T11 tähe kujulisad konsoolid. Ka kaarakende ja -uste ääri

sed on peahoonega sarnased, seejuures üks aken on asetatud
hoone äralõigatud nurka. Hoone teised nurgad on kujutatud
kitsaste nurgaliseenidega. Katusele väljuvad korstnad omavad
kõrgeid piipe, mis ülalt kaetud viiikatustega ning omavad
külgedel suitsuavad. Hoone on seega peahoonega üheealine, XX
saj. alguse ehitus.
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Lauda d moodu stavad suure hoone terühm a, kus domin eeriva d kaks
Paral leelse lt asetat ud suur~ maaki vihoo net. Nende vahel e jääb
avar siseho ov. Osa laudar ühma hoone id omas poolk elpka tuse,
üks säilun ud hoone aga tänapä evase viilka tuse laastu katte l.
Enami k ehitu stest varem eis. Võiva d pärine da erine vates t aasta test XIX saj. II poole st.
Töölis tem& ja

on väike piklik puitho one, kaetud laastu katte ga

viilka tuseg a, mille l üleula tuvad räästa d. Seinad voode rdatud
horis ontaa llaud istuse ga, viilud püstla udistu sega, kusju ures
voodr ilauda de otsad viilua lusel joone l kujun datud lihts a ehispi tsina . Alalad (algse d) on 6-ruu dulise d ning äärist atud prof'i leerin guga piirde lauda dega. Hoone võib pärin eda viima sest saj andi vahet usest .
Aedni kumaj a moodu stab ühise ehitus e pika triiph ooneg a, kus
aednik u eluruu mid ja triiph oone kütter uum paikne b kõrge s krohvitud kiviho ones, tema otsale on aga ehitat ud pikk, madal
triiph oone, tellis test, paest ja lõhutu d maaki videst . Hoone on
kaasa jal ulatu sliku lt ümber ehitat ud, kuid algse t ehitu st
võib luged a XX saj. alguse hoone ks.
on suur kaheo saline maaki vihoon e, mille st põhio sa
moodu stab vanem , tõenä olisel t veel XIX saj. I poole st pärine v
ait. Aidao sa on krohv itud seinte ga, kaetud kõrge poolk elpka tuAit-ku~!!

sega, kattek s kaasa jal etern ii t. Tema väike sed horiso ntaals ed
aknad on väike ste ruutud ega (8) ning tugev atest pruss idest
lengid ega. Talem üüriga eralda tud kuiva ti müüri d on lõhutu d
maak ivides t, krohv ikatte ta, seinad aidas t kõrgem ad kuid tema
viilka tuse hari ühtib aida katuse ga. Kuiva ti avade külge des
kasut atud ka tellis t, mille st ka tulem üür. Hoone osa võib pärined a viima sest saj andiv ahetu sest.
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•

Vesive ski on suurem ehitusk omplek s, mis aga algses ulatus es
pole säilunu d. Veskih oone oli algsel t vana paekiv ihoone , mis
hiljem ümber ehi tatud lõ hu tud ma aki vid e st väiksem aks ehi tuseks, kivide vahed laialt krohvi tud. Hoonet katab laastu katte. ga üleula tuv ate räästa ste ga

V iilkatu s.

Viilud on vooder datud

püstla udistu sega. Sellele ilmsel t juba XX saj. alguse s ümberehitatu d hoonel e liitub küljel e pikk ning massii vsete propor tsioonid ega palkho one, mis kaetud seinte st kaks korda kõrgem a
kelpka tusega , kattek s laast ja eterni it. Selles ehitus es paiknevad möldri eluruum id, ilmsel t ait ja mingid majand usruum id.
Hoone võib pärine da XIX saj. II poole keskel t.
Põllul on rida reheho oneid, milles t üks, suur, lõhutu d maakividest müürid ega ehitus , omab dateer itud ehi tu saasta l9o9 ja
ehitaj a nime -

Sa!ial~

Park on suur ning .mitme osaline , kusjuu res ka viljapu uaiäd jäävad pargi piirid esse. Pargi üldpin d on 11,3 ha. Pargi suunas
kulgeb peahoo ne keskos ale orient eeritu d lehtpu uallee . Pargi
esiosa moodu stabki nelinu rkne ala, mis äärista tud kõrval hoonetest. Ala on kujund atud vabalt rühmit atud puud ega, mis jätava d
peahoo ne ette avara, ebakor rapära se äärise ga välja ringte ega
peahoo ne ees. Puulii kidest on kasuta tud kontra stselt rühmit atavaid leht- ja okaspu id: vaher- kask-k uusk, pärn-ta mm-le his j
nulud. Jõel ka hõbepa ju. Peahoo nest lõunas se jääb avar pargija aiaala , kus asetseb kaitse alune Kivilo o piisko pilinnu se vare ja teda piirav muld vall. See ala on äärista tud pärnad ereaga või ~rühmadega. Pargi põhios a moodus tab aga suurem kanali te
ja saarte ga liigend atud ala veskip aisuga tõstetu d jõel, mis
tänapä eval likvide erunud (tamm hävinu d). Siin saarte l paikne b
tihe puis tu, mis vald av alt loodus liku pärito luga. Saarte ja
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kanalite kaldajoon ed vabakuju lised, nagu neid sidunud jalgteede süsteemgi , nüüd hääbunud. Peahoone tagakülg on avatud
paisjärve laiemale osale.
Pargi seisund väga halb, valdavaii:: tt metsistun ud, liigendatud juurviljaa edadega, prahistat ud.

Külastatu d viimati 1973. a., pildistatu d 1963. ja 1973. a.

Kiviloo mõis.
Peahoone esikülg.

\
I

j

Kiviloo mõis.
Peahoone otsvaade.

•
39. KLOOGA mõis (Lodensee). Rüütlimõis.

-

Vasalemma k/n, riigi maafondi maa (Keila kihelkond).

Mõis ei ole külastatav.

'

•
40. KLOOSTRI /Padise/ .fiiõis (Padis-Kloster). Rüütlimõis:
Padise kbn, Padise 8-kl. kool (Harju-Madise kihelkond).

Mõis on koos Padise kloostri varemetega lülitatud 1975.a.
koostatud arhitektuurimäles tiste nimistusse ning ei kuulu
käesolevas ülevaates käsitlemisele.

,.

41. KODASOO

/Kodasu~

mõis (Kotzu m). Rüütl imõis .

Kuusa lu ~n, Kodas oo 8-kl. kool (Kuus alu kihelk ond).
Peaho one on suurem , liigen datud põhip laanig a kiviho one madal a
soklik orrus ega ning kesks e korpu se osas ka osali selt välja ehitat ud lakak orruse ga. Hoone koosn eb kesks est korpu sest,
mille le külga dele liidet ud esifas saadi s tugev alt eenda tud kitsast tiibho onest .
Põhik orpus on kaetud seint est kuni 2 korda kõrgem a murdkelpk atuseg a, mis nii esi- kui tagafa ssaad is omab hoone kesktelj el rääst akarn iisi läbi lõikav a 3 akna laiuse peaJ.e ehi tuse
ning kaks välja ehita tud mar1s ardkor ruse ak~nt, sümm eetril iselt
kahel pool peale ehitu st. Katus e kattek s oli algse lt S-kiv i,
nüüd etern iit. Katus eharja le on sümm eetril iselt paigu tatud

3 korst ent. Korst napiip ude pinnad on liigen datud sisse lõige tega nurka del ning nelin urkse te petiku tega külgp indad el, kujw1 datud horis ontaa lse te sokli - ja ülaää risek arniis idega ning vahevöö ga Jetiku te kohal . Katus e murru joone l on lai profi leeritud puitk arniis . Rääst akarn iis on samut i lai ja rikka liku profileer ingug a, tema all kulgeb kitsa vahek arniis iga eralda tud
lai vöö. Viima ne puudub vaid tagaf assaa dis, kuid on külgf assaadi del ja tiibe hitus tel. Esifa ssaad is on räästr ucarn iis kretuse kohal . lTii
pi~ud keskt eljel paikn eva kahek ordse pealis ehi
peali aehit us kui ka temas t kahele poole jäävad katuse aknad on
kaetud kolmn urkvii ludeg a, mille laiad profi leerit ud ja eendu vad rääst a ja viiluk arniis id on kujun datud analo ogilis elt esi
fassa adi räästa karni isiga, ei puudu ka kitsa s vahek arniis .
Seeju ures keskt eljel paikn eva peale ehitus e kolmn urkvii l on
kõrgem , akende kolmn urh-vi ilud madala mad, kõik lõikuv ad katus e
murru joone karni isi. Peale ehitus e viiluv äljas asetse b seg-
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•

mentake n.

~ee

ehitiso sa on esifassa adis rõhutatu d laiade rus-

teeritud liseenid ega, mis II korruse kõrguse l muutuva d• katuse
taandud es nurgali seenide ks. Need lõpevad vaheka rniisi all. Ka
katusak ende väljaeh itiste esikülj el on nurgad markeer itud kitsaste liseenid ega, mille pinnad aga kujunda tud kvaade rlõikeli selt, seega moodust avad kvaader liseene. Esifass aadi põhikor puse ja tiibehi tiste sisenur gal paikneb samuti lai rusteer itud
nurgali seen, aknapaa ride vahel aga lihtne liseen, mille pind

'

on vertika alsel t liigenda tud stukist ehisvöö ga, motiivi ks lõikuvad ringid. Hoone kesktel jel paiknev peauks on ääristat ud
kitsast e 3 ruuduli sta ühepool ega akendeg a. Samalaa dselt on
lahenda tud II korruse aknad ukse kohal pealeeh ituses: keskne
aken 6-ruudu line ja kahepoo lega, ääristat ud kitsaste 3-ruudu liste akendeg a. Ukse kohal asus varem väike metalli st viilkatuBekuj uline varikat us. Kahele poole kesktel jel asuvat esikut
on aknad rühmita tud paari ti, 4 akent kummalg i pool. Alrnad on
võrdlem isi suured, kõrged ja 6-ruudu lised.
Põhikor pusele külgede l liidetud tugeval t eendatud tiib-

,

ehitisi võib käsitled a ka külgris alii tidena, kuna nende soklijoon, akender ida ja räästak arniis asuvad samal kõrguse l, kuid
katused on hariliku d kelpkat used, millede hari ulatub natuke
kõrgema le põhikor puse katuse murrujo onest, olles põhikorp use
katuseg a ühendat ud vahekat usega. Tiibehi tuste katuses on esifassaad il väikese d segment aknad lakapea le valgusta miseks. Katuse räästak arniis erineb põhikorp use räästak arniisis t selle
poolest , et ta on kitsam, väheke prof'ile eritud ning enam eenduv. Ka tema all kulgeb kitsa vahekar niisi ga vöp, milleni ul a::
tuvad soklilt tõusvad laiad rusteer itud nurgali seenid. Tiib.t. (
dustavul e
use(fuoo
põhikorp
ent,
ak
2
omab
aad
otsafass
e
ehitust
välj ale on pööratud aga 3 akent (keskmi sed petikud ). Al gselt
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olid seinapinnad tumedama viimistluseg a, li:arniisid ja liseenid
aga valgendatud, sokkel samuti tume, kaetud pritskrohvig a.

Põ~

hikorpuse ees on pinnas sujuva tõusuga tõstetud ning siia suun
dub pargist ettesõidutee kaar. Tõstetud pinnas on tugietatud
paekivist kaarekujulis e parapetiga, mis liigendatud nelinurksete tulpadega ja pealt kaetud laie.mate paeplaatideg a. Ettesõidutee kõrgema osa all parki avaneva avaga keldrikäik.
Hoone tagafassaadi s domineerib massiivne põhikorpus, kuna
tiibhooned on hoone nurkadel tugevalt taandatud, hoone asub
laskuval reljeefil ja soklikorrus on seetõttu kõrge. Kesktelj el asuv kahekordne pealisehi tusega osa on kaetud kol.mnurkvii•

luga, milles segmentaken. Viil ja räästad on kujundatud laia
profileeritu d karniisiga. Pealisehitus e nurkadel on lihtsad
nur galiseenid, alakorruse nurkadel on aga laiad rusteeri tud
nurgaliseeni d. Tagafassaadi pealisehitus on seejuures esifassaadi omast mõnevõrra laiem, mahutades kolm normaalmõõd etega
kahepoolset akent. Tema alakorrusel on kolm saali rutent, mis
kujundatud kõrge kaare ga akendena, keskmine seejuures on uksaken, mis avaneb pe alisehi tise laiust seinapinda haaravale
lahtisele palkonile. See hilisema päritoluga ehitas on kaetud
lameda plekkkattega kelpkatusega , mis toestatud nelinu:rksete
puitsammaste ga (4 tk.), nurkadel tugevamad, keskel saledamad.
Sambad omavad eklektilises laadis lihtsa kapiteeli ning sammaste pinnad on liigendatud. Veranda külgedel on seinad suletud akendega, kus ruudustik rombi- ja teravkaareku juline. Veranda aeda pööratud lai esikülg on lahtine, lihtsa pui trinnati
sega. Veranda all asub kõrge paekivisekke l ning sellelt laskub
lai, astmelise äärise ga kivi trepp parki. Otsafassaadi des on
mõni aken omandanud samuti kohati hilisema pseudogooti teravkaarelise raamistuse. Neis fassaadides on ka katustes väike-

:
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seid segmentaknaid laka valgustamiseks.
Hoone tagafassaadi vasakule tiivale on püstitatud hilisemaid ilmetuid väikeseid juurdeehitusi mitmete majandusruumide
ja hoonega liidetud triiphoonena, mis fassaadi terviklikkust
rikuvad.
Hoone siseruumid on anfilaadsed. Suured kahepoolega saali
uksed on ääristatud rikkalikult profileeri tud piirdelaudadega,
mille ülanurkades nelinurksetel pindadel rosetid. Uksetahvlid
on piiratud samuti profileeritud liistudega, uksepinnad on jao
I.
'*

tatud seejuures kolmeks, keskmine pind teistest tunduvalt kõrgem. Saali lagi on kujundatud

peegelvõlvi~ega

ning profileeri-

tud karniisiga hammaslõikega selle all.
Hoonet võib seega lugeda väga ilmekaks

~CVIII

saj. lõpu-

v.eerandi barokkhooneks, mis kannab juba varaklassitsismile
ülemineku tunnuseid (siseuksed). Tiibhooned võivad olla püstitatud teises jä:r·jekorras (erinevus räästakarniisis). Veranda
pärineb tõenäoliselt juba XIX saj. lõpust . Hoone on kasutusel
koolimaj ana ja heas seisund is.
Kõrvalhoo!!lli_ vahetult peahoone ja pargi piires vähe. Mitmed
majandushooned paiknevad kaugemal, hajutatult (laudad, rehed,
jne.). Olulisemad booned mõisasüdames on:
Valitsejamaja - ühekordne massiivsete ?roportsioonidega paekiviehi tu s, kr oh vi tud välisseinte ga. 11oone on kaetud kõrge poolkelpkatusega, millel kits a s üleulatuv räästas, katusekatteks o
laast. Hoonel on väike8ed 6-ruudulised aknad. Ehituse keskel
paikneb suur mantelkorsten, mis tin gib reeglipärase ruumijaotuse. Korstnapiip katusel on massiivne, sokli-, vahe- ja ääris
karniisidega. Hoone pärineb ilmselt peahoonega samast, XVIII
saj. lõpuveerandist.

- 5 Meierei on paekiviehitus viilkatuse all, mis tervikuna kaasajal tunduvalt rekonstrueeri tud. Eoone seega raskelt dateeri ta
Küün pargi äärel on krohvitud paekivitulpadega hoone, mille
hed täidetud rõhtpalkidega. Kaetud on ehitus laastukattega
viilkatusega. Hoone võib pärineda viimasel t saj andivahetusel t.
Temale on juba XX saj. alguses liidetud väike laudahoone, mis
on paekivist, poolkelpkatusega, katusekatteks laast. Aknad on
lamedad ja keskmise suurusega, 8-ruudulised.
Park on suhteliselt väike, kuni 3,5 ha. Põhiosas paikneb peahoone ees, on vabakujulise stiilse planeeringuga kaarja teega
haaratud ala, mille sissesõidu teel pargi piires on regulaarseelemendina alleefragment. Peahoone ette jääv esiväljak on liigendatud väikeste puuderühmadega, äärealad aga tihedaroa puistu
ga. Kasutatud on kontrastselt paigutatud puid: pärn-tamm-kuusk,
on ka kaski, eksootidest nulud ja lehised. Hoone tagaküljel on
paiY~enud

ehisaed, mis hävinud, kahel pool verandat säilunud

suured elupuud. Pargis kasutatud ka madalaid ehispõõsaid, põhi
lisel t enelaid. Pargi aiakülg läheb vabalt puisniiduga üle
metsaks. Pare;i seisund hea, korrastatud on osaliselt ka vana
teedevõrk.
Külastatud ja pildistatud 1968.a.

!.'{

Kodasu.u mõis.

Peahoone esikülg.

Kodasuu mõis.
Peahoone tagakülg.

J

42. KOHATU mõis (Kehhat). Rüütlimõis.
Nissi ~n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond).
Reahoone on hävinud, tema asemel ühel äärel puidust taluelamu,
mis võis kasutada vana peahoone ehi tusosi. Algne hoone o:Li
tõenäoliselt puidust keskmise suurusega hoone, mille keskel
asus suur man telkorsten.
Kõrvalhooneist alles üksikud ümberehitatud või varemeis hooned
Laut oli pikk ja madal krohvitud seintega paekivihoone, ehitu
aeg raskelt määratav, ilmselt enne XX saj.
Rebi on suur krahviruata seinte ga paeki vihaone heas müüri tehni-

kas ladumisviisiga. Seintes väikesed segmentaknad. Kelpkatuse
räästas lihtsa astmelise karniisiga. Säilunud katuseosa katteks laast. Rehele juurde ehitatud hilisem kütteruum omab
müüritises juba pae hulgas maakive. Juurdeehitusel viilkatus,
mille viilu all laiem astmeline karniis. Juurdeehituse ukseja aknaavad sillatud lameda kaare ga tellissillustega. Rehi
võib pärineda XIX saj. keskelt, juurdeehitus saj andi lõpust.
I

Küün on pikk paekivihoone, millel seinad algselt

Y~ohvitud.

Hoonet katab kaasajal laudviiludega ja laastuka.ttega viilkatus, osa hoonest varisenud. Võib pärineda XIX saj. I poole al
gusest.
Pax·k puudub, on rühm põlis puid vabas paigutuses peahoone aseme ümber, põhiliselt vaher.
Külastatud ja pildistatud 1972. a.

Kohatu mõis.
Peahoone ase .

••

43. KOITJÄRVE mõis (Koitjärw). Linnamõis.
Anija ~n, riigi maafondi maa (Kuusalu kihelkond).

Kõik hooned on hävinud pea jäljetult, samuti park.

44. KOLGA mõis (Kolk). Rüütlimõis.
Kuusalu k/n, Kahala sovhoos

(I~uusalu

kihelkond).

Mõisaansambel on lülitatud l975.a. koostatud arhitektuur·
mälestiste nimistusse ning ei kuulu käesolevas ülevaates käsitlemisele.

45. KOSE mõis (Kosch). Poolmõis.
Tallinna linn. Pirita-Ke se linnaosa (Jõelähtm e kihelkond ).
V

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga kõrge soklikorr usega, mis mõjub alakorrus ena. Soklikorr us on hoonel võlvitud.
Hoonet katab algselt S-kivikat tega, nüüd eterniidi ga kaetud
poolkelpk atus, mis omab laia profileer itud räästakar niisi, mis
pool V iilude kelb a.kol.mnurkade all ka eenduv, vi ilu külgedel ag
kitsam. Esi- ja tagafassa adil on räästakar niisi all kitsas
t

hevöö,

otsa~assaadidel

aga peolviilu all lai vahevöö. Ka sek-

kel on seinast eraldatud kitsa vahekarn iisiga. Hoone nurkadel
on soklilt tõusvad lamedad, kitsad nurgalise enid, samalaads ed
liseenid äär1stava d kesktelje l paiknevat peaust, nende kohal
liseenide vahel räästakar niis eendub kergelt. Hoone esi- ja
taga~assaadil

on kesktelje l ühe aknaga·pe aleehitus, millel

kõrge kolmnurk viil, ääristatu d samuti laia profileer i tud viilu- ja räästakar niisiga. Pealeehit uste katused on hoone katus
harjast vaid vähe madalamad . Ka pealiaehi tuste nuread on markeeritud nurgalise enidega.

Esi~assaadi

pealisehi tus on seejuu

res tagafassa adi omast mõnevõrra kitsam.
Hoone kõik aknad ja uksed on raami tud laiade ja lamedate
krohviää ristega. Soklikorr use aknad on nelinurks ed, osa petikuina. Algne raamistus ei ole säilunud. Põhikorru se aknad on
võrdlemis i suured ja 6-ruuduli sed, asuvad reeglipär aselt: egi
fassaadis 3 kummalgi pool peaust, paigutatu d

ühtlas~e

vahede-

ga, soklikorr use aknad nende all. Tagafassa adil aga 2 kummalgi pool kesktelje l asuvat palkonit. Otsafassa adides on põhikorrusel 3 a.kent, nende kohal peolviilu s aga pea ruudukuj ulised väiksemad 2 lakatubad e akent, mis ääristatu d kahe väikese
ruudukuju lise lakaaknag a. Samuti on ruudukuju line peaukse ko-

hal olev pe&leehit use 4-ruuduli ne aken esifassaa dis. Kolmnurk
viilus on aga väike ümaraken. Tagafassa adi pealeehit ise aken
on pea normaalmõ õtmezega E-ruuduli ne ning tema viilus uuem
6-nurkne vi iluaken. Väike s ed lakaaknad on ehi ta tud ka otsafassaadid e kelbakolm nurkadess e. Hoone peauks ei ole kogu ulatuses säilunud algsena, osa uksetahvl eid on asendatud klaasidega. Ukse allosas on barokselt liigendatu d pinnad, kus esine
joonia orderi kapiteeli voluudimo miiv. Uste poolt vahesamma s
on lõpetatud samuti joonia kapiteeli le lähedase motiiviga kai

pi teeliga. Ukse kohal olev valgmik on diagonaal idega lõigatud
rombiks ja kolmnurka deks, diagonaal ide ristmikes on väikesed
rosetid. Peaukse ees on kõrge terrass, mille madal ääris kulgeb soklikarn iisi joonel. Terrassil t laskub mõne astmeline kivi trepp vahepode stile, kust laskuvad kahele küljele pikad tre
pimarsid madala äärisega esiküljel ja kõrgega tagakülje l. Enne maapinda on trepil kahel pool taas vahepodes t ning neilt
suundub trepp uuesti ette, hoovi suunas kahepools e laia astme
tikuna, millel madalad äär i s ed. Need on lõpetatud all kahel
pool madalate nelinurks ete sokli ja plaadiga kaetud tulpadega .
Kogu suurejoon elise trepikäig u esiserv ja terrassi ääred on
kujundatu d metallist 8Zuurse sepisvõre ga, kus motiiviks spiraal ja voluut. Trepikäig u ülemise podesti all hoone keskteljel on lameda kaarega niss vaikese basseinig a tema ees. Nissis on purs.ir..kaev - kaasajal merikarbi kuj uline. 'l'repi alumiste
podestide välisääre rinnatise l paiknevad aga kaks lamavat
lõvifiguu ri,malmis t,tuima töötluseg a.
Hoone tagakülje l on asunud varem samuti kõrgel soklil
paiknev palkon, mis ei ole aga algsel kujul säilunud. Kaasajal on ta kinnine, kõik kolm külge klaasitud suurte akendega
Palkoni katusel on lahtine rõdu. Ka sellel juurdeehi tusel on
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'

....

ees väike terras s, kust laskuv ad külged ele madala d trepid .
Hoone katuse l on keskte ljel tugev

korstnapiip~

millel

vahevö ö ja profil eeritu d otsaka rniis.
Hoone on seega stiilne varakl assi tsis tlik ehitus , mille.l
veel baroks e lahend usega esiter rass ja trepp. Hoone võib pUrineda veel XVIII saj. lõpust või sajand ivahet usest. Ta on heas
seisun dis, kasutu sel lastea iana.
Kõrval hooned on peahoo nega seotud ansam blilise lt ja on temaga
üheeal ised ja -stiils ed. Nad paikne vad kõrget e müürid ega piiratud ruuduk ujulise eeshoo vi kahel küljel , üks ilmsel t tall
ja teine ait. Hooned on sarnas ed. Nad on krohvi tud kivieh itised, kaetud kõrge poolke lpkatu sega, milles t ühel säilunu d algne S-kivi kate, teisel eterni it. Hoonet e hoovif assaad is on
keskel lameda kaareg a kaetud lai ulualu se ava, milles t ühel
ava on kinni müürit ud. Kahel pool ulualu st on seinte e üks pea
ruuduk uj uline kal1epo olega aken, 8-ruud uga. Hoone nurkad el on
tagasih oidliku d nurgal iseeni d, esifas saadi räästa karnii s on
jõulise roa profile eringu ga kui poolvi ilude samuti profil eeritu d
karnii s. Mõle.m.i hoone lakas on lakatoa kesed, mille aken avaneb
poolvi ilu. Mõlemad majru1d ushoone d on hästi valitu d tasaka alustatud propor tsiona alsetes suhete s peahoo nega. Eeshoo v on sillu
tatud, algsel t tellisk ivipar ketiga , tänapä eval betoon plaatide ga. Hoo vi ääre d muruet atud ja äärista tud sirelip õõsast ega.
Vahetu lt peahoo ne ees on ka mõned pärnad reas. Eeshoo vi keskteljel on lai sissesõ iduvär av, mille külged el jalgvä ravad.
Värava d on äärista tud kõrget e ja massii vsete neljut ahulis te
kivitul padega , mis kaetud karnii siga plaatid ega. Algsed sepisvdrava d on kaasae gsed.
Samala adsed müürid ega. suletud hoovid paikne vad ka peahoo- ne

otsaf~ssaadidel.

Siin on need kitsad , neist Qks

maj~dus-
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hoovi ülesannetes. Neisse külghoovidesse pääseb eeshoovist kahe kaarvärava kaudu, mis pailr..nevad kahel pool peahoonet esi-

.

fassaadi joonel kulgevas kõrges müüris. Need väravaavad omavad kõrge kaarava ja on ääristatud lameda krohviäärisega,
kroonitud aga müüri äärel laiade kolmnurkfronLoonid ega, milledel eenduv ja profileeritud viilukarniis.
Seega on peahoone esiväljak väga tervikliku ansamblilise
planeeringuga, allutatud terviklikule ruumimõjule.
Park paikneb peahoone külgedel ja taga, toetudes küljega Pirit

ta jõele. Peru1oone suletud esiküljele vastandub avatud tagakülg. Eoone asub kõrgel kaldaterrassil, vahetult tema taga on
kitsas ehisaed, mis laskub vanast jõesood1st kaevatud tiikidesüsteemini. Selles terrassipealses pargiosas on leidunud äärtel ka pargipaviljone ja kõrge müäriga platvorme terrassi
äärel. Sootide ja kanalitega hõivatud madalam kaldaäärne ala
moodustab alumise küllalt suure pargiala, mis kulgeb vööna
Pirita jõe kaldal. Paljud puud on looduslikud (mustlepp, saar)
kuid lisatud on ka pärna, vahert, elupuud (ka eesõues), nulgu,

,

ebatsuugat jt. Üldjoontes on nii teedevõrk kui ka alapark vabaplaneeringus heatasemelisas teostuses. Kaasajal on osa pargist ehitatud täis individuaalelamuid , osa pargist eraldatud
muudeks vajadusteks. Algsele ilmele lähedana on vaid peahoone
ümbrus, mis on heas seisundis, äärealad on ebarahuldavas seisundis.
Külastatud viimati l976.a., pildistatud 1973.a.

I

Kose mõis.
~~~

Peahoone esikülg.

Kose mõis.
Peahoone p e auk s .

Kose mõis.
Ait.

46. KOSE Pastora at ( Kosch). Kiriku.m õis.
Kese k/n, Kese rahvama ja (Kese kihelko nd).
Peahoon e on keskmis e suuruse ga ühekord ne kivihoo ne, massiiv sete proport sioonid ega, keldrik orruseg a ja lakatuba dega hoone
otstel. Hoonet katab seintes t kõrgem poolkel pkatus, millel kat
teks kaasaja l eternii t. Räästak arniis lauast tuuleka s tina, mi s
poolvii ludes puudub. Hoone aknad enamuse s tänapäe val tugeval t
ümber ehitatud , algsed olid ilmselt mitte suured, 6-ruudu liI

sed, paiknev ad mõneVÕrra korrapä ratult. Hoone esifassa adis
kesktel jelt vasakul e nihutatu d peaukse ees väike kinnine hilisem puitpalk on viilkatu se all. Palkoni akende kujundu s eklektilist laadi ruudust ikuga (romb ja ruut). ha hoone tagakül jel
on säilunud kõrge podest sealt laskuva trepiga , palkon on aga
seal hävinud .
Hoonet võib lugeda XIX saj. I veerand i ehituse ks, ta on
rahulda v as seisund is, kasutus el rahvama j ana.
Kõrvalhoonei~

kirjelda misvää rselt ei ole säilinud .

Park on väike, ilmetu, paikned es hoone kirikup oolsel otsal,
kus liitub vabakuj ulise kirikua ia puistug a. Hoone ees on väike
~õõsastega

liigenda tud väljak, taga - aed.

Külasta tud viimati 1975.a. , pildista tud 1972.a.

•
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Kose pastora at.
Esikülg .

117
47 KüSE-UUEMÕISA mõis (Neuhof -Kosch) . Rüütlim õis.
Kuivajõ e k/n, Kesejõe Erirezi imiline Interna atkool (Kese ki
helkond ).
Peahoon e on suur liigenda tud pikk kiviehi tus, kus nii ühe- kui
kahekor dse id ehi tusosi, mis kaasaja l kõik ehitatud kahekor dseiks. Hoone koosneb massiiv sest kahekor dsest keskosa st ning
kru1est samuti kahekor dsest, kuid väiksem atest ja madalam atest
tiibhoo netest, mis

seot~d

põhikarp usega pikkade ühekord sete

vahehoo netega. Esifass aadis keskne korpus eendub vahehoo neist,
tiibhoon ed on vahehoo nete otstel tugeval t taandatu d, kusjuur es
vahehoo ne otstel on seinapin nas eenduva pinnaga ja suure aknaga markeer itud

kül~risaliidid.

Hoone tagafas saadis kõik hoone

lülid on ühel ehitusjo onel. Hoone on kaetud plekkka tusega,
kusjuur es keskosa l ja tiibehi tustel on see lame kelpkat us. Nen
del ehituso sadel on räästak arniis profile eritud, tema all kulgeb seinapin nast eenduv lai vöö, mille pll äärel on kitsas vahekarni is seda toetava jõulise hammas lõibet meenuta va karniisiga. Selline karniis ümbritse b kõigi kolme kahekor dse korpuse
kõiki fassaad e. Uadalat el ühekord setel vahekor pustel on ainult
lai ja kergelt profile eritud eenduv räästak arniis, mis osaliselt säilunud tänapäe vaste rekonst rueerim istööde käigus, mil
vahekor pused omandas id II, madala korruse .
Hoone põhikor ruseks on esimene korrus, millel kõrged aknad, teise korruse aknad on madalam ad. Üldisel t on aknad kitsad, alakorr usel 8-ruudu lised, ülw{orr usel samuti 8-ruudu lised
Esifass aadi kõikide ehitusk orpuste rucnad paiknev ad ühtlaste
vahedeg a ja üksteis e kohal, v.d. vahehoo nete külgris aliitide
aknad, mis on teistes t eraldatu d laiema vahega, ka aknad on
siin

~-poolsed

ja 12 ruuduga . Akendel on all eenduv karniis

ja ülal külgede l e murtud pr ofileer i tud f'rontoo n. Seejuur es
põhikor puse alakorru se akende frontoon id on seinapin nal akcnd
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2/3 kõrgusel omavahel ühendatud akendevah elise karniisin a.
Peahoone kesktelja l paikneva II korruse aknal frontoon puudub
- siin asus algselt suur vapi plaat, akna ees oli aga väike
rõdu. Kesktelja l asuva peaukse ees on väike kinnine esik, millel kõrgete kaartega aknad ja uksed; külgedel kaks akent, esifassaadis aga kaaruks ääristatu d akendest. Kõikide avade kohal on profileer i tud kõrge kaare ga frontooni d, mis omavahel
liidetud kaksikkaa raks (külgedel ) ja kolmikkaa raks (esifassa adis). Tänapäeva l on esiku algne lame kelpka.tus ehitatud me-

,

talläärise ga rõduks. Maapind peaukse suunas tõuseb laugjalt,
nii et ukse ees on vaid paar astet. Hoone külgedel aga palj

astub vaheastme ga eraldatud madal sokkel. Ka katuse is on

väikesed lakka valgustav ad aknakased kolmnurks ete katuste all.
Hoone tagakülje l akenderea d on rühmitatu d. Keskkorpu sel
on alakorrus e aknad (5 tk.) kõrgete kaaravade ga, nende kohal
asuvad teise korruse aknad on aga endiselt nelinurks ed. Aknad
paiknevad ühtlaste vahekaugu stega. Ülaakende l on murtud frontoonid, alakorrus el aga kaarfront oonid, mis ka siin akende

2/3 kõrguses seinapinn al karniisin a ühendatud . Kahel pool põhikorpust pailmevat el vaheehitu stel on fteli altent samuti kõrge
kaaravaga aknad, mis paigutatu d üksteise lähedusse . nii et
nende kaartront oonid liituvad. Vaheehitu se äärel paiknevad üksikud aknad vastavad esifassaa di külgrisa liidi aknale, ka
siin on nad nelinurks ed, kuid kahepoole ga.

~eid äärmisi vahe-

hoonete aknaid katab samuti astmikfro ntoon, nagu tiibehiti ste
aknaidki, mis selles fassaadis ei paikne enam kõige reeglipärasemalt. Keskkorpu se ees on algselt paiknenud lai lahtine
palkon lameda katusega ning klaasitud külgedega , mis pole aga
säilinud.
Hoone sisenuumi d on anfilaads ed, eraldatud suurte kahe-
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poolsete ustega. Algselt enamik pidulihl{e ruume omas historitsistlikus stiilis klassitsismile lähedaste motiividega maalinguga lagesid. Saal asub ühekordses vahetii vas. Siin on säilunud lai laekarniis, mis kujundatud hammaslõikega, voluudikuj ulise ham.masfriisiga, mis kaetud akan tuslehega, munavöö ga ja
helmesnööriga. Lae plafoon omab pseudorenessansmo tiivi stikuga
maalingu, kus esindatud vaasimotiiv.
Tõenäoliseks tuleb lugeda, et hoone keskne korpus on ehitatud vana hoone baasil, milles on oletatud väga vanu ehitus-

,

osi (XVII saj. või veelgi vanemad). Tervikuna tuleb hoonet lugeda historitsistlikus stiilis ehituseks, tõenäoliselt XIX
saj. II poole keskelt. Ta on küll rekonstrueeritud, kuid heas
seisundis, kasutusel õppe- ja elukorpusena.
Kõrvalhooneid omas mõis suurel arvul, kuid nad on enamikus
lammutatud, osa viimastel aastatel, osa aga ümber ehitatud.
Olulisemad on:
Valitsejamaja on kahekordne liigendamata kivihoone, mis osalt
ümber ehitatud. Hoonet katab lame kelpkatus, katteks eterniit.
Katusel on eenduv räästakarniis vööga selle all. Hoone nurgad
on liigendatud kvaaderliseenide5a . Suured aknad on ääristatud
lamedate krohviääristega. Raske on määrata algset hoone kuju
ja ehitusaega. Ta võis olla ka ühekordne ehitus.
Laudad-tallid moodustasid kolmest küljest hoonestatud nelinurkse hooviga ehitisteploki, mis tänapäevaks (1965.a.) enamuses lammutatud. Algsed ehitused olid krohvitud paekivihooned,
millel

a~endel

ja ustel olid lamedad krohviäärised, krohvikate

aga j ämed akoeline pr i tskrohvilaadne. Lamed ad katused olid kelp
katustena, omasid puitkarniisi. Hooned pärinesid tõenäoliselt
veel XI- saj. I poolest.
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Töölistem§ja-~uivati (?)

on massiiv ne ühekord ne krohvitu d kivi-

hoone, mis kaetud seintes t kuni 2 korda kõrgema poolkel pkatusega, millel väga kitsad lihtsad laudkar niisid. Katteks on tänapäeva l eternii t. Hoone seintes mõned kõrge kaarega

konstruk~

tiivsed tugikaa red ja üksikud algsed väikese d aknad (4-ruud ulised). Hoone võib pärined a veel 1.'VIII saj. lõpust.
Teenijat emajad on kaks väikest ühele frondile asetatud krohvi~ud

kivihoo net, mis kaetud viilkatu stega. Hoonete 6-ruudu liste

akende kohal on murtud

~rontoon.

Ehitused on peahoon ega sama-

e ali s ed.
Park on suur, hõlmate s 26,7 ha. Suuxem osa sellest on hõlmatu d
pargime tsalaads e, loodusl ikust metsast väljaku jundatu d Pirita
jõeäärs e puistug a, mis seetõttu on ka vabrucu juline, paikned es
jõe looklev atel kaldate rrasside l ning omades suuri ja väiksemaid j õeäärse id või ke:tldape alseid pargilag endilcke .
Peahoon e lähem ümbrus on aga kujunda tud regulaa rsemalt .
Mõisasü damik lierviku na asub poolsaa rekujul isel neemiku l Pirita
jõe käärus, on tasase reljeefi ga. Peahoon e ette jääb suur
avatud väljak, mis raamitud ringtee ga ja liigenda tud puudega
vaid külgede lt. Hoone taha jääb samuti tee poolkaa r, kuid peahoone kesktel jelt kulgeb ka kesktee pargisüg avusse, millega
korrapä raselt ristuvad üksikud ristteed . Selles pargios as on
puistu tihedam , jättes vabaks vaid peahoon e tagakül je. Siin
paikneb ka jõe poolel vaba konfigu ratsioon iga tiik ning kahekordset e kivihoon e varemet ega selle taga, mille esikülg kujundatud alpiiniu miks. hoone oli algselt palmima ja, mille külgedel pailmes id triiphoo ned. Keskosa oli kuni kolmeko rdne. Peahoone ümbruse s on pargipu istu kunstli kult rajatud , dominee rivad tamm, jalakas , vaher, millest jalakas on halvas seisund is.

- 5 Pargimetsas on kase ja kuuse enamusega segapuistu. Pargi seisund on hea, enamik teedevõrgust on taastatud, ka tiigis olev
purskkaev, puudub vaid kõrge betoonvaas tagaväljaku

k~skelt.

Pargimets läheb üle looduslikuks metsaks jge kallastel •

.

Pargi tagaserv as on mõisaomanike perekonna matusepaik
kabeliga. Kabel on väike, kuid väga rikkaliku pseudogooti kujundusega teDiskivi hoone paekivist soklil. Hoone omab tugeva
vertikaalse orientatsioo ni, tema kõrgus ületab pikkuse. Hoone
soklikorrus on kõrge, laotud puhtalt tahutud paekiviplokk ides
alt on sekkel laiem, ülalt aheneb. Soklis
f

~~~~~~ek~i&ee~

on

keldriruumi valgustavad aknad, mis raamitud suurte, puhtalt
tabutud granii tplokkid ega, ava nur gad on faasi tud, ava ise
meenutab korvkaarega akent. Soklit liigendavad kontraforssi de
samuti alt laienevad soklid, millede vahel asuvadki keldriruumide aknad . Sokkel on lõpetatud tugeva soklikarniis iga, mis
ümbritseb ka kontraforssi de sokleid . Hoone seinad, mis liigendaiud vertikaalsel t kontraforssi dega ja horisontaals el t aknalaudade joonel eenduva jõulise vahekarniisi ga ning ülal laia
ehisvöö ja räästakarnii siga, on laotud punastest tellistest
puhta vuugiga. Seinapinda lõikuvad kitsad ja väga kõrged tera'
kaarelised aknad, millel paekivist lai raidpalestik , milles
reljeefsemak s vormiks on sügav süvarihv. Seina ülaserva lõpetav karniisi ja ehisvöö eenduvad detailid on puhta töötltisega
raiddetailid paekivist. Karniisi alumise ehisvöö moodustab
konsoolikes tele toetuv teravkaareli ne

frii~,

kus kivide kaar-

tevahelistel e pindadele tehtud kolmnurkne sisselõige. Kaarfriisile toetub astmelise profileering uga vahekarniis ning
sellele omakorda voluudimotii viga kansoolide rida. Konsoolid
toetavad eenduvat jõulist profileeritu d räästakarni isi, millelt tõusis plekkk a ttega katus (hävinud). Räästakarni isi ja
ehisvööd lõikavad

kon~raforsid,

mis soklilt tõustes ehitatud

- 6 -

astmelisalt vab.ekarniisi dega akende joonel. Kontraforssi de
ülemise osa pinnad on liigendatud lameda, kõrge nelinurkse
petikuba, mille ülaosas räästakarni isi kõrgusel omakorda süga
Vllin

ristikujulin e petik. Kontraforsid olid katuse joonel lõpe .

tatud eenduvale karniisile toetuva laiendatud osaga, mida kat
tis terava nurgaga viilkatuseke ne, selle katteplaatid e ääred
eendusid räästastena. Laiendi pinnas oli sügav teravkaarega
petik. Esifassaadi nurkadel pailmenud kontraforssi del olid
aga väikesed fiaalilaadse d tornikased (hävinud), mille astmelistes külgpindades olid ristikujulis ad sügavad petikud. Tornikeste neli viilu olid lõpetatud kolmikkaareg a ning tornikes .
kroonis vahekarniisi ga väike tornikiiver. Esifassaadi keskelt
tõuseb ukse kohal paiknevalt raidkonsool ilt . ja seda katvalt
laiemalt profileeritu d äärisega plaadilt sale ja sihvakas vii
lutorn. Torn on neljatahulin e, tema ülaosas on igas tahus teravkaarega aken ning tornisüdamik us

pait~es

kell. Tornijalg

on seejuures sisetrepita. Torni ülaosa on osalt laotud puhtal
tabutud paekiviplokk idest, ülaosa laieneb külgedel astmelisel
ning on lõpetatud kõrgete kolmnurkviil udega igas tornitshus.
Viiludel on profileeritu d võrdlemisi lai karniis. Viiludelt
tõuseb sihvakas 8-tahuline plekiga tornikiiver, mis all lõpetatud munaga ja ristiga sellel. ·rorni esifassaadi pööratud
pinnal allosas suur raidvapiplaa t väga heas töötluses. Vapp
kuulub Uexküllidele . Teistest on erinev ka esifassaadi kolmnurkviilu räästakarnii s, mida lõikab viilutorn. Siin algab
karniis ehisvööga paest tahutud teravkaareli sast friisist,
mis toetub konsoolikks tele. Ka siin on kaarte jalgade kohal
friisioinnal ko lmnurkne sisselõige. Friis toetab laia profileeritud raidkarniisi , mille kohal on kolmeastmeli ne telliskivikarniis, kus tellised laotud horisontaals elt ja eenduvate
nurkadega moodustavad omalaadse sakmiku. Peauks omab kõrge
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J

terav kaare lise paeki vist raidp ortaa li, mille l lai, profi leeri
tud te.±!a:lf.l;aaPe pales tik on kujun datud süvari hvade ja nurki ikuks faasi tud mõiga stega. Talum id porta alil puudu vad, kuid pale s tiku allosa s on vahek arniis iplaat , mille lt süvar ihvag a lii
genda tud pind algab ki. Uks ise ei ole terav kaare line, vaid
asub pales tikku lõiku va horis ontaa lse simsi all ja on lamed a
kaare ga kaetu d. Forta al algab sokli joone lt, et viima ne on
aga väga kõrge , siis tõuseb uksen i võima s grani itplok kides t
tahutu d trepp , moodu stades ukse ees podes ti. Trepp i ja podes ti äär1s tavad faasit ud nurka dega grani itplok id, mis on maapi n
nal lõpeta tud kahe madal a kuubi ga. Hoone on lõpeta tud altar i
poole l polüg onaal selt 3 tahug a, igat tahku marke erib kontr aforss . Kabel on võlvi tud kahe võlvik uga, mida eralda b lai vöö
dekaa r. Esime ne võlvi k on nelinu rkne ristro idvõl vik, teine,
altari ruum i

kohal~

on viie võlvi roide ga. Roided on ümarm õikad,

mis laskuv ad turpad ena põran dani. Umar. mõiga stega on ääris tatud ka vööd ekaar . Akende pale stikud sisek üljel on sile d at e
krohv itud pinda dega, mille l fresko na vääne lornam ent. Uks omab
sisek üljel terav kaare lise porta ali, kujun datud samut i süvar ih
va ja ümarm õikaga . Lamed a kaare ga kaetud uksea va kohal e jääva
terav kaare lises välja s on kolm iksiir . Põran dad olid kaetu d mo
saiikp laatid ega, enamu s purus tatud. Ka levõl vis on läbiv ava.
Kabel i all on soklik orrus , kuhu pääseb välja st, altari seina st.
Siin on suurte grani itplok kideg a voode rdatud raidp ortaa l neli
nurks e avaga . Ukse taga on lühike korid or, mille seinad vooderda tud kolla se keraa milise tellis ega ning selle taga keldr i
ruum, mida valgu stavad sokli s paikne vad aknad . Keldr iruum
omab raudt alade le (I-tal ad) võlvi tud tellis kivil ae.
Kabel i ümber on mõned purus tatud kalmu d. Kabel ise aga
on ilmse lt XX saj. alguse histo ritsis tlik ehitu s võrdl emisi
väljap eetud gootik as. Ehitu s on varise mas.
Külas tatud viima ti 1976. a., pildis tatud 1962, 1965 ja
1976. a.

Kese-Uuemõis a mõis.
P e ah e ene esikülg.

(

Kese-Uuemõis a mõis.
Kabel.

48. KOPPELMANNI mõis (Kopp elman n). Boolm õis.
Saue k/n, Aäsmäe sovho os (Kei la kihel kond ).
Peaho one on kahek ordne keSkm ise suuru sega paeki vihoo ne, mille
le liide tud tagak aljel pikem aheko rdne tiibe hitus . Mõlemate
all on keld rid. Põhik orpus omab S-kiv ikatt ega poolk elpka tuse,
mille l kalgf assaa dides poel viilu all ja viilu kelba kolm nurga
all laiem profi leeri tud karn iis. Peol viilu külge del. kar.n iis
puudu b. Katu sehar jal paikn evad kaks samm eetri liselt aseta tud
korst napii pu. Hoone aknad paikn evad aldis el t korra päras elt,
on kitsa d ja kõrge d, kaas ajal 4 suure ruudu ga kahep oolse d aknad. Pool viilu des on laka valgu staal iseks kaks ruud ultuj ulist
võrd lemis i suurt aken t. Esifa ssaad i kesk telja l asete ev peauk s
on aseta tud suurd e kaarp etiku sse. Hoone tagak üljel e liide tud
aheko rdne ehi tu s on noore m, teda on ka kaas ajal reko nstru eeri
tud (välj a ehita tud osal iselt lakak orrus ), seetõ ttu tema kõrge viilk atus ei ole algne . Ilms elt paikn ewid selle s hoon etiivas mitm esugu sed kõrva lruum id. Algse d aknad on väiks emad ,

"

6-ruu dulis ed. Põhik orpus e seint ea võib jälgi da mõnin~aid
selle st, et ta võis olla algse lt üheko rdne, ilms elt veel lVII
saj. ehitu s. Tänap äevan e kahek ordne hoone võib pärin eda XIX
saj. I pool est, juurd eehit us võib olla aga XIX saj. lõpu st.
Hoon et kasu tatak se elamu na ja ta on rahul d avas seisu nd is, osa
ruume on tühja d.
hõrva lhoon ed asets evad mõisa sadam ikus võrdl emis i koond atud
grup is, enam uses varem eis. Oluli sema d on:
Lauda d mood ustav ad suure ma ehitu stera hma, mis aseta tud kolmalt kalje lt hoon eatat ud siseh oovi ümbe r. Valit seb hoon eterühm as suur lauda hoon e, mis ehita tud paek ivist , krohv i tud nin
hoone kaetu d kõrge viilk atuse ga, katte ks etern ii t, viilu d püs
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lauda dest. Lauda suured horiso ntaals ed aknad on 6-ruu dulise d.
Hoone võib pärine da XIX saj. II poole st, kust ka teised rühma
kuulu vad ehitus ed.
Kuiva ti (?) on väikse m paekiv ihoon e, krohv itud seinte e;a. Hoonet katab tõenä olisel t hilise m laastu katte ga viilka tus, , mille l
püstla udade st viilud . Hoone s on säilun ud mante lkorst en, mille
kõrge korst napii p katus e kohal on kujund a"tud vahe- ja ülaää rekarni isideg a. Hoone võib algse lt pärine da XIX saj. algus est.
Kelde r on liidet ud peahoo ne tiibeh ituseg a. Ehitu s on poole ldi
maape alne, kaetud S-kiv ikatte ga poolk elpka tusega , mille l pool
viilu s laudk arniis id. Paeki vist laotud otsafa ssaad on krahv itud. Hoone võib pärine da .t~IX saj. I poole lõpus t või saj andi
keske lt.
Rehi on säilun ud varem ena põllu l. Ta oli ehitat ud paeki vi st,
krohv i tud ning varus tatud segme ntaken dega. Võis pärine da XIX
saj. I poole st.

;

Xüün sisses õidut ee algus es on paeki vist, krohv itud seinte ga,
kaetu d laastu katte ga kelpk atuseg a (osal iselt muude tud kaasa j
viilka tusek s). Hoone l ruudu kujuli sed kahep oolega aknad , mille
12 ruutu . Ehitu s võib pärine da XIX saj. I poole st.
Ait (?) on väike , nüüd laud ana kasut atav paekiv ihoon e, seinad
krohv itud. Hoone t katab laastu katte ga kelpk atus. Ehitu s võib
pärine da XIX saj. I poole st.
Park on väikse m, toetub Keila jõele , kusju ures peahoo ne seisab tema äärel , kõrgem al kohal . Tema ette suundu b maant eelt
sirge tee, hoone ees on väike vaba kontu uri ga väljak . Park ti
heneb jõe suuna s, kuhu läheb ka võrdl emisi pikk pärna allee.
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Pargi madalamatele kohtadele raj a.tud mõned tiigid. Puis tu on
üldiselt vabas

planeerin~s,

osalt kasutatud looduslikku lam-

mi metsa. Domineerivad saar, vaher, jalakas, kuid on ka kontrasti loovaid kuuski. Pargi seisund halb, park on funktsiooni
ta, risustatud, puistus tormikahjus tusi.

Külastatud ja pildiatatud 1968. a.

I

Kopelma nni mõis.
Peahoon e esikülg.

49. KOs'riVERE mõis (Kostif' er). Rüütlim õis.
Jõelähtm e k/n, Kostivex ·e sovhoos (Jõeläht me kihelko nd).
Peahoo~

on suurem kahekor dne kivihoo ne, mis omas algselt kõr

ge kelpkat use. See asendat i aga peale põletam ist l9o5.a. mada
la plekk-k attega kelpkatu sega. Räästad on kujLmda tud eenduva t
ja profile eri tud karniisi dega, mille all lai vöö. Viimase all
profile eritud vöö, kuhu toetuvad seinapin du liigenda vad lisee
nid. Need paiknev ad hoone nurkade l, samuti markeer ivad risaliidi laadsel t hoone keskosa ning külgosa d (ehitiso sadena nee
pin:nad ei eendu). Hoone keskosa l on liseenid ega eraldatu d 3
akna laiune seinaos a kaetud kolmnur kviiluga , millel viiluka rniis kordab räästak arniisi vorme. Analoo giliselt on kujunda tud ka tagafass aad. Hoone vasakul tiival on tegelik ult juurde
ehitatud üks ruumide rida, mis viib hoone tasakaa lust mõneti
välja (oli olemas juba enne 19o5.a. taastarn istöid).
Hoone esifassa adi kolmnu rkviiius on kaks

stukl~appi

väga

heas töö tluse s ja rikkalik u akan tusmoti i viga. Vasakpo olne kuulub v.Breve rn'ile, parem-p oolne Stael von Holstei n'ile. Hoone
põhikor ruseks on II korrus, mis markeer itud kõrgema te akendega. Need on E-ruudu lised kõrged aknad, mis ääristat ud lamedat e
krohviä äristega , üks otsasein as asetsev petikake n omab seejuures laienda tud nurki. Hoone tagafas saadis olid peakorr use kol
kesktel jal asuvat akent varem lameda kaarega aknad, mis hiljem muudeti remondi ga nelinur kseiks. Alumise korruse aknad
paiknev ad märkim isväärse lt madalal , on ülemist aga kohakut i,
kuid madalam ad, kuigi samuti 6-ruudu lised. Aärised neil akendel puuduva d. Esifass aadi kesktel jal paiknev a ukse kohal on
lainja kaarega profile eritud frontoon lillede ja paelvöö ga
stukkde koor.

~rontooni

toetavad ukseava ääristav ad pilastri d,

millel kapi teelil akantus lehe motiiv (need võivad pärined a ka
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190

hilisemast remondist) . .Alrn."ad paiknevad kindla rütmiga, sümmeetriliselt . Keskosal on kolm akent võrdlemisi laiade vahedega, järgnevad 3 kitsaste vahede ga riihmi tatud alcent ning fas
saadi äärel on taas eraldatud üksik aken. Analoogilise rütmiga on kujundatud ka tagafassaad. Siin on ainult alakorrusel
keskteljel suur külgedelt kinnine palkon, mille kandeseinad
paest. Palkoni lahtist esiserva kannavad neli neljatahulis t
kivitulpa, millel asub II korruse rõdu puitrinnatis ega. Kaas-

,

ajal on palkon oluliselt muudetud.
Hoone alakorrus on kogu ulatuses võlvitud. Hoone keskel
asub avar vestibüül, mis jätkub ka teisel korrusel, trepikäsi
puud on klassi tsistliku balustrimoti iviga. 'J.1oad on anfilaadse
süsteemis.
Hoone on seega V8raklassit sistlik ehitus, ilmselt veel

XVIII s a j. lõpust, ümber ehitatud 19o6.a. Kaasajal

one~

ehi-

tus remondi tud, väga heas seisund is, kasutusel ke skusehoonena .
Kõrvalhoonei d on palju, nad moodustavad funktsionaal seid rühmi, kuid peahoonega on ansamblilise lt seotud nõrgalt. Hooned
on orienteeritu d Kastivere jõele ja sellega ristuvale teele.
Hooned on paekivist, valdavalt krohvitud, kaetud enamuses
viilkatusteg a, mõned ka poolkelpkatu stega; millel räästakarniisid. Peahoone läheduses üle tee p aikneb aidahoone, millel
esifassaadis ulualune kaaristuga. Laudad moo d ustavad paralleel
hoonetest hoonete rühma. Need ehi tused pärinevad enamuses XIX
saj. I poolest ja sajandi keskelt. Suur mitmekordne viinavabrik on hilisem, ilmselt XIX saj. II poole lõpust. Enamik hooneid kaasajal ümber ehitatud, s. h. ka viinaköök.

- 3 -

Park ei ole suur ( 4, 3 ha koos pargimets aga) ja on kaheosaline
Ala tervikuna on majandushooneist eraldatud teega ning jõe ga,
teisel küljel ka karstivagumusega. Pargi e:siosa moodustab nelinurkne ala peahoone ees, mis teest eraldatud madala müüriga.
See ala on väheste kuid hästi valitud ja paigaldatud puudega
eesaed, kus palju bekke ja dekoratiivpõõsaid. Puudest on domi
neerivad vaher, nulg, lehis, pärn, esineb ka torkav kuusk ja
hobukastan. Siin on peahoone keskteljele suunatud otsetee
jalgteena, ettesõiduks on aga kaartee. Parei äärel on säilunu
klassitsistlik sambamotiiviga mälestussammas XIX saj. I poolest. Peahoone taga asub Pargi teine pool, mis samuti eraldatud maastikust müüri või aiaga. See pargiala on valdavalt suu
re viljapuuaia all, mille tagaäärel vaid tihedam puisturiba,
mis läheb üle pargimetsa ilmeliseks väikeseks puistuks. Ilmselt asus viljapuude vahel regulaarne teedesüsteem ning siin
oli kasutatud ka rikkalikult ehispeenraid. Pargi esimese osa
seisund väga hea, tagaküljel aga on muudetud aed tavaliseks
lille- ja juurviljaaiaks.

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1964.a.

Kostivere mõis.
Peahoone esikülg.

50. KUivmA mõis fKnobus e/ (Kumna) . Riiütlim õis.

Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelko nd).
Peahoon e on suurem ja pikk ühekord ne puithoo ne, paremal tiival
liigend atud. Hoonet katab kõrge viilkatu s ehispit siga äärista tud karniisi dega, katteks kaasaja l eternii t. Hoone alune on
kellerd atud. Seinad on vooderd atud laiade rõhtsat e voodrila udadega, nurgad kujunda tud püstlaud adega. Hoone esifassa adi keskteljal asetseb väike esik .madala viilkatu se all, millel lihtne
räästa- ja viiluka rniis, räästad seejuur es on ääristat ud puitehispit siga (enamus es hävinud ). Varem oli viiluvä ljas kolmnur kns rarunitu d pind, mis kaetud koonduv ate kiirte kujutise ga. Esi
ku aknad kordava d hoone akende kuju. Esiku ette on ehitatud
tema viiluka rniisin i ulatuva viiikatu sega lahtine varikatu s,
mis katab esikust laskuva t, ast.meli selt rinnatis ega ääristat ud
kivitre ppi. Varikat us on metalli st, tema räästas on kujunda tud
pseudok lassitsis mile lähedas e mdHbiiv istikuga ehispi tsiga ning
varikat ust toetavad kaks saledat metallsa mmast.

1~ende

süsteem

hoone esifassa adis on reeglipä rane, rühmita tud. Esikust arvates on 3 akent rühmas, fassaad i äärel aga 2 . .Aknad on keskmis e
suuruse ga, 6-ruudu lised, piiratud profile eritud piirdela udadega. Akende kohal on puitehi spits, milles Vaasimo tiiv ja rucantus. Ka katuseh arjal jooksis varem metalli st 8Zuurne pits pseu
dogooti kale lähedas e motiivi stikuga . Bsifass aadis on katuses
säilunud kaks katusea kent, millel teravad viilkatu sed üleulatu
vate räästas tega, mis samuti kaunista tud eklekti lise ehispit siga. Väikese d aknad omasid algselt rambiku julise ruudust iku.
Hoone tagafas saadis akende rütm on

seg~paisatum.

Siin asus ka

suur lahtine veranda ühe poolse kaldega katuse all, laia madala
terrassi ga ja treppida ga parki. Veranda ei ole säilinud .
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Hoon e parem ale tiiva le on taga siast e ga püst itatu d mõne
use kuju ntaali ne juur deeh itus, .mill e kuju ndus kord ab põhi korp
m, kadust , vaid ta sokl ikor rus on relj eefi st ting itun a kõrge
. See
tus sama l kõrg usel , kuid hari ei ühti taga sias te tõttQ
deeh i tu st
juur deeh itus on taga fassa adi s tuge valt e enda tud. Juur
on kaas ajal reko nstru eerit ud.
tema
Hoone põhi osa võib olla vanem , veel baro kne ehitu s,
kesk el
tuum iku mood ustab kirja ndus e andm eil veel XVII I saj.
ktili ses
püst itatu d mõis amaj a. Hoon et on reko nstru eerit ud ekle
eda kalaad is ilms elt XIX saj. lõpu veer andi l, kust võib pärin
una ja
tus, juur deeh itus ja deko or. Hoon et kasu tatak se elam
kaup lusen a, ta on rahu ldav as seisu ndis .
imis väär Kõrv alhoo neid on mõis as säilu nud üksi kuid , neis t märk
sed on:
ühek ordse
Suve mõis 11 ( ?) - on suure m kahe kord ne kivih oone pika
s, miljuur deeh ituse ga. Põhi korp use mood ustab kru1e kordn e ehitu
11

alak orru s
le esifa ssaa dis eend ub tuge valt kesk risa liit. Hoone
korr uste on erald atud ülem isest laia jõul ise prof ileer ingu ga
orru sega
vru1 elise karn iisig a. Teise korr use seina pinn ad on alak
jääva d savõrr elde s üsna tuge valt taanda~ud, kusj uure s nurg ad
lastr i,
male tasa ndil e, mood ustad es jõul ise ja laia nur gapi
, eend umis algab korr uste vahe lisel t karn iisil t ja toeta b laia
Pila stvat rääs taka rniis i. Pila strit e pinn adon rust eeri tud.
i all
rite vahe l kulg eb taand atud sein apin nal rääs taka rniis
risa liit,
prof ileer ingu ga vahe vöö. Rääs taka rniis i lõika b kesk
katu se
mill e peak arnii s on lai, ulatu des külg ede põhi korp use
d samm aspool de kõrg uses se. Kes kris aliid i fassa ad on lahen datu
vad 4 j ooport ikus e moti iv iga. Tema eend atud pe akar niisi toeta
lähe dase
nia orde ri kolm veera ndsa mma st, mill el atik a baas ile
karn iisi
lahen duse ga baas . Sambad krep ivad ka korr uste vahe list

- 3 P eakarniis i lõpetab kolmnurk viil, piiratud eenduva profileer ic
tud karniisig a, kus esineb ka munavöö. V:iiluvi:ili on

de~oreeri

tud 3 põimuva pärjaga ja neid ääristava te spiraalse te lintidega.

isaliidi viilkatus e hari ühtib hoonet katva kelpkatus e

harjaga. Katuseka tteks on plekk. Ka tagaf'assa adis on seinast
kõrgemale tõstetud ja proJileer i tud karniisid ega ääristatu d
kolmnurk viil, mille hari ühtib katusehar jaga, kuid tema all
asunud seinaosa on kaetud suure poolkaare kujulise kahekords e
kaasaegse trepikoja alla, mis mõningate s vormides kordab küll
hoone detaile ( karniis, kaaraknad ), kuid on krohvika tteta ja
väga halbade proportsio onid ega. Hoone põhikorru seks on II kor
rus, selle korruse aknad on ääristatu d krohviäär istega. Aknad
on 6-ruuduli sed, kõrged. Samalaads ed on ka alakorrus e illuLad,
kus puuduv ad aga äär is ed, mõni aken ka petikuna.

Hikkali~umal i

on kujundatu d keskrisa liidi aknad esifassaa dis. Siin on madalale asetatud alakorrus e akendel ja kesktelje l asetseval uksel ülal astmeline lukuki vi.
tud 3

aker~t

~~e ise

korruse sammastmg a eralda-

on kõrge kaare ga suur ed aknad, mille alläärel kar-

niis ja ülaäärel kaarjas profileeri nguga ääris sellesse paigutatud lukukivig a. Nende akende all on seinapind kuni vahekarniisini tahvliga liigendat ud. Ühel otsafassa adil on väike palkonilaadn e väljaehi tu s, mille lagi ehitatud teise korruse keskel asuvaks l8htiseks rõduks. Ka katuses on selles fassaadis
väike viiikatus ega kaetud katuserure n, aken ise on ruudukuju li
ne, 4 ruuduga. Hoone keskel asub suur vestibüül , ruumid on
anf'ilaads el t kahel pool. Hoone vasakpoo lsele otsafassa adile
on aga liidetud pikk kaetud käik, mille tagakülje l kitsas

ru~

mide rida. Selle vru1ekäigu esifassaa d on kujundatu d suurte
segmentak endega, millel kiirtekuj ulised aknaraami d. Segm.entaknad vahelduva d kõrge kaare ga kaarpetik utega. Nii kaarpetikutel kui ka segrnent altendel ülal laiad krohviäär ised, mille
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kohal seinapind taandatud, seejuures kaared kaunistatud lukukividega. Kaasajal eterniidiga kaetud katuse räästakarniis on
profileeritud. Vahekäik on

lõpeta~ud

temale risti asetatud

väikese hoonega, millel katteks viilkatus. Katuseräästas omab
eenduva astmelise karniisi. Kogu ehituskompleksi esiküljele
pööratud hoone otsafassaad on samuti kujundatud sammasportikuse motiiviga. Siin kannab eenduvat kolmnurkviilu karniisi

4 ümarsammast, mis on asetatud äärtele puariti. Nad on doskaana orderi sammaste kujund usega. Sammaste vahele jääv suur
nelinurkne äär1steta aken on

kujunda~ud

astmelise lukukiviga.

Aken tõuseb hoone madalalt soklilt. Samalaadsed on ka hoone
külgfassaadi akende kujundused.
Kirjeldatud ehitust saab lugeda historitsistlikus stiili
hooneks, teostatud pseudoklassi tsismis.

~ra

võib pärineda vii-

masest sajandivahetusest või XX saj. algusest. Tema dekoor on
teostatud tähelepanuväärse viimistlusastmega.
~Sveitsi

majake 11 on teine suvehoone pargis. Hoone koosneb tel

listest ehitatud alclliorrusest ja puidust teisest korrusest,
mis hävis 19C6. aastaks. Hoone alakorrus on laotud puhta vuugiga. Aknad, petikaknad ja uksed on lamedate kaarsillustega.
'fe ine korrus oli horisontaallaudistu..sega ehitus, millel väga
laialt üleulatuvate räästastega lame viilkatus. Hoone aknad
olid suured, kolmepoolega, 9-ruudulised, kuid ka väiksemad,
kahe p oolega. Ala.tcorruse akna d on pea rLlUdukujulised, väiksemad, samuti 9-ruudulised. :;::oonet ümbritses korruste vahel lai
l~~tine

rõdu, millele tõusis mitme vahepodestiga puittrepp.

Rõdu ja trepi rinnatis oli balustrilaadne, kuid aZUursena eklektilise lõikega laudadest. Rõdu toetasid nurkades nelinurksed puittulbad, mis läbides rõdu toetasid ka katuseräästaid.
Eo one võis pärineda XIX saj. lõ pust.
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Valitsejamaja (?) on ühekordne puithoone, millel seintest kõr
gem kelpkatus kitsa laudkarniisiga. Katteks on kaasajal eternii t. Hoone seinad on vooderdatud horisont aalsel t. Ehituse
pargifassaadis on nurkadel räästakarniisi lõikavat 2 madalat
kolmnurkviilu ning nende all olev seinapind on rõhutatud kvaa
derlõikelise kattelauaga liseeniga. Dhe nurga ette on ehitatud kinnine puitveranda ühepoolse kaidega katusega. Verandal
pargi suunas laiad liidetud kolmepoolega aknad. Teise kolmnurkviilu all aga omapärase raamistusega aken, mille eklektilise kujundus meenutab vana-vene külaarhitektuurist laenatud
motiive. Aken on kaetud murtud frontooniga, aknal on lai akna
laud, mille alla ulatuvad konsoolidena külgpiirlaudade pikendused. Nende otsad on kujundatud. Ka piirdelauad omavad keeru
ka liigenduse, sealhulgas ka treiLud ovaalseid lõikega kujundeid. Aknaraamid on kahepoolsed ning nelinurksea ruute asenda
vad suured rint:,id. Ka kolmnurkviil akna kohal omab püstlaudis
tuse, mille otsad paiknevad eri kõrgustel ja on kujundatud
ehispitsina. Viilus on rambikujuline aken. Viilu räästad on
üleulatuvad. Kirjeldatud aknale analoogiline on veel üks aken
samal toal, kuid otsafassaadis. Teised hoone aknad on suured,
6-ruudulised, ääristatud profileeringuga

~iirdelaudadega.

Võib oletada, et hoone tuumik on vanem, võimalik et veel XVIII
saj. ehitus, peahoonega üheealine, kuid koos peahoonega eklek
tilises laadis ümberehitatud XIX saj. lõpus või ka terves ula
tuses püstitatud sellel ajal.
Elamu pargi allservas on paekivist krohvi tud seinte ga väike,
kuid massiivsete propor bsioonidega ehitus. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks laust. Räästad on väga kit
sad, lihtsa laudkarniisiga. Esifassaadi keskel on lihtne valg
mikuga uks, temast kahele poole jäävad aknad (1 neist tänapäe
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val petik), mis on väikesed, ääristatud laiade, lamedate
krohviääristega. Hoone keskosas on säilunud mantelkorsten,
mis määrab hoone ruumijaotuse. Ehitust võib lugeda XVIII saj.
lõpupoole ehituseks.
Park on võrdlemisi suur ning põhiosas vabakujuline, äärtel
küllalt tiheda puistuga, mis eriliselt rühmitamata puudest,
põhimõtteliselt kodumaistest liikidest - saar, pärn,vaher,
tamm. Varem on pargis olnud ka palju kuuski. "Suvemõisa" ees
kitsaro väljak, taga aga avar aed. Peahoone ees suurem ebakorraQär~e

väljak, kuhu suundub küljele maanteelt puiesteena

sisse'sõidutee. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funktaioon, palju on valjalangenud puid ja võsa.

Külastatud viimati 1971. a., pildis ta tud 19€6. ja 1971. a.

Kumna mõis. Esikülg.

Kumna mõis. "Suvemõis"?

