
2. ALAVERE mõis (Allafer). Rüütlimõis. 

Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on hävinud, asemest järeldub, et oli suur kaheosa

line kivihoone, millest põhikorpus oli ilmselt ühekordne, 

sellele otsa oli liidetud risti tõenäoliselt kahekordne 

hooneosa. Kogu hoone oli kellerdatud. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist moodustavad peahoonest 

sõltumatu hooneteansambli, osa hajutatult teede äärtele 

kolme tee ristmiku piirkonnas. Tähtsamad on: 

Valitsejamaja on suur kahekordne telliskivihoone, mille sei

nad krohvitud pritskrohviga. Ehitus omab lakatube hoone 

otstel. Ta on kaetud kõrge S-kivikattega poolkelpkatusega, 

millel profileeri tud räästa ja viilukarniis. Karniis on 

poolviiludel krepitud. Ka korruseid eraldab lai, tagasi

hoidliku profiiliga vahevöö. Selle vöö ja räästakarniisi 

vahel II korruse nurkadel krohvist lamedad ja laiad kvaader

liseenid hambuvas süsteemis. Hoonel puudub sokkel. Aknad ja 

uksed on ääristatud samuti laiade krohviääristega. Seejuu

res aknad on suured, 6-ruudulised, paiknevad süsteemikind

lalt, esifassaadis moodustades keskel 3-aknalise rühma, ka

hele poole jääb 2 suuremate vahedega asetatud akent. Hoone 

on iLmselt XIX saj. III veerandi ehitus. 

Ait koos teise aida, talli jt. hoonetega moodustab külgedelt 

hooneatatud või müüriga piiratud sisehoovi. Ait seejuures 

avaneb peahoone-poolsele esiväljakule. Hoone on paekitist, 

krohvitud ning kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, kat

teks kaasajal eterniit, kuid veel 1968.a. oli katteks S-kivi 

Katus omab profileeritud laiu räästakarniise. Hoone seinal 
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soklilaadne aste ~3 seina kõrgusel, mis puudub tagafassaa

dil. Sokliosa seinapind kaetud pritskrohviga, kõrgemal sei

nakrohv silutud. Soklijoonel asetsevad esifassaadis aegmant

aknad ning kõrgete kaaruste val.gmike segmentkaared. Raamis

tus on akendel ja valgmikel kiirtekuj uline. Uksed on kala

sabamustris laudistusega. Ehitust tuleb lugeda ilmekaks 

klassitsistlikuks hooneks ning ta võib pärineda XIX saj. 

I veerandist. 

Tall (?) on aidaga ühel frondil aseteev pikem ning maasiiv

sete proportsioonidega puitehitus, mille seinad vooderdatud 

rõhtlaudadega. Hoonet katab kõrge kelpkatus, millel katteks 

laast, kuid katuse nurkades on unkaavad. Katus omab profi

leeritud eenduva laudräästakarniiai. Hoone esifassaadi kesk-

osa laialt taandatud, moodustades ulualuse. Selle massiivset 

laetalastikku kannavad 4 puittulpa, millest üks säilunud 

algsel ilmel. See on neljatahuline post, millel ülal kapi

teelilaadne laiem osa profileeritud vööga, samalaadne mitme

astmeline profileeritud vöö on posti allosal. Ulualuse üla

äär on postide vahel kaetud laudadega selliselt, et tekib 

lameda kaarega 5 avaga kaaristu mulje, kusjuures keskmine 

ava on teistest ki tsam. Ulualuse uksed on kalasabamustris 

laudistusega. Otsafassaadi aknad on lamedad, 8-ruuduliaed. 

Hoone on tõenäoliselt XIX saj. III veerandi ehitus. 

Moonakatemaj a-karj aköõk (?) on aida taguse s hooneterühmas. 
-

Hoone on madal paekivist ehitus, krohvitud pritskrohviga. 

Teda katab seintest kõrgem, S-kivikattega poolkelpkatus üle

ulatuvate räästastega. Hoone aknad ja uksed on väga erineva 

suurusega, ääristatud laiade eenduvate krohviääristega. 

Otsafassaadis ilmselt hilisem suur lameda kaarega aken, mil-
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lel väike kaarjas karniis. Hoovi sulgev müür, mis algab ot

safassaadi joonel ja on hoone seinte kõrgune, on hilisem, 

laotud suurtest lõhutud maakiviplokkidest, krohvimata. · Algne 

hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laudad moodustavad nelinurkse, osalt liidetud hooneterühma, 

mis ehitatud maakivist ning kaetud õhukese krohvikihiga. Osa 

hooneist kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud. Põhihoone o 

algselt omanud (nüüd muudetud) poolkelpkatuse, mille poolvii 

lus suur aegmantaken kaarj a karniisiga tema kohal. Akna all 

suu.r uks, mis kaetud lameda kaarega. Hoone võib pärineda nx 

saj. III veerandist, teised ehituaed veidi nooremad. Uks 

laudahoone seisab mõnevõrra eraldi, on väga suur maakivihoo

ne, mida katab kõrge poolkelpkatus, katteks kaasajal eter

niit. Omab laudadest poolviile. Hoonet tunduvalt rekonstruee 

ritud, kuid algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

viimasest veerandist. 

Park on suur ning lainja reljeefiga, mis laskub jõe ja vee

hoidla suunas. Planeeringult vabakujuline, seejuures heas 
~ 

taseme s. Peahoone ette jääb suur puudest liigendamata ja 

vaid üksikute graniittulpadega piiratud ringväljak. Teine 

väljak kulgeb peahoone tagaküljel diagonaaJ.selt pika, vabalt 

ääristatud väljana kuni jõeni. Pargi looklev ovaale moodus

tav teedevõrk suundub samuti jõele, kus mõned kindlustatud 

kallastega saared. Siin on asunud ka mingid pargiehitused. 

Puud on rühmitatud kontraatsalt tamm-kuusk-vaher. On ka nul-

gi ja mõned seedrimännid. Palju on dekoratiivpõõsaste gruppe 

(sirel, ebajasmiin jt.). Uldiselt on istutusviis pargis hõre 

saartel aga tihe, kus ka mände. Pargi seisund ebarahuldav, 

esiväljakule ehitatud lasteaed. Veehoidla hävinud, ka puistu 

kahjustatud. 

Külastatud viimati 1973.a. Pildiatatud 1968. ja 1973.a. 



Alavere mõis. Peahoone ase. 
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Alavere mõis. Ait. 


