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

