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
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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
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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 •

.
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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.

- 6 -

"

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.
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.Anija mõis. Ait.

