
• 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 aega

ehitus, kus alumine korrus kivist, teine puidust. Algne hoone 

on pikk ühekordne klassitaistlik ehitus tõenäoliselt XIX saj. 

II poolest, seejuures hästi valitud proportsioonidega. Hoone 

.moodustas kelpkatusega kaetud põhikorpuse, mille külgedel esi

fassaadil tugevalt eendatud külgrisaliidid. Viimased omavad 

lamedaid kolmnurkviile, .millede viilkatused ulatuvad põhikor

puse katuse poole kõrguseni. Hoone katus omab eenduva räästa 

ja viilukarniisi, mis profileeritud. Hoone tagafassaadil een

dub laialt ehituse keskosa. Kogu. alakorruse seinapind on 

kõikides fassaadides rusteeritud. Hoone nurkadele paigutatud 

kitsad nurgaliseenid, aknad ja uksed on ääristatud kitsaste, 

kuid profileeritud pinnaga krohviääristega. Ka esifassaadis 

kolmnurkviilu.de pinnad on tagasihoidlikult liigendatud kolm

nurkaeta kujunditega viilude aegmantakende ümber. Aknad on 

kitsad, kuid kõrged, paiknevad ühtlaste vahedega, otsafassaa

dides puuduvaid asendavad petikaknad. Raamistus on hilisem, 

3-ruuduline. 

Sellele horisontaalsele klassitsistlikule ehitusele on 

ilmselt XX saj. alguses püstitatud kõrge pealeehitus eklekti

lises laadis kujund usega, mis paikneb täiskorrusena põhikorpu

se külgrisaliitide vabelises osas. Uus hoone osa on peakorru

sest kõrgem, on puidust ning omab lameda viilkatuse. Tema ku

jundus 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 tagafassaadil, kuid siin on ta keskteljest kõrvale vii

dud. ~ealisehitus on vooderdatud rõhtlaudadega, kuid akende 

aluslaudadest allapoole püstlaudadega. Püstvooder on ka kõiki

del madalatel viiluväljadel, kus viilualust karniisi asendab 

lihtsa puitpitsina saetud Püstlaudade otsad. Räästad on laialt 

üleulatuvad ning ääristatud tagasihoidliku puidust ~hispitsiga, 

viiludes on avatui ja kujundatud ka pennid. Räästast kannavad 

a2uursed, ehispitsiga kujundatud räästakonsoolid. Seinapindu 

liigendavad akende aluslaudada kõrgusel kitsas vahekarniis nin€ 

liseenidelaadsed nurgalauad. Sellised püstlauad markeerivad 

ka hoone keskteljal asuva kolmnurkviiluga kaetud keskosa. Ak

nad asuvad põhikorruse akende kohal, on sama kujuga ja suuru

sega, esifassaadi kolmnurkviilus 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. Hoo

nes asub Aruküla 8-kl. kool. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, enamik moodustavad peahoone kõrval 

iseseisva korrapärase rühma. Enamik tänapäevasteks vajadusteks 

ümber ehitatud. Tähtsamad on: 

Meierei on suur kahekordne krohvitud seintega paekiviehitus, 

mis kaetud poolkelpkatusega, kaasajal katteks eterniit. Räästad 

omavad astmelise, eenduva karniisi, mis poolviiludel krepitud. 

Alakorruse ustel ja akendel larnedad krohviäärised. Aknad on 

6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Viinavabrik (?)on suur, massiivne krohvitud paekiviehitus, mil

lel osaliselt välja ehitatud II korrus. Selle aknad lõikuvad 

osalt räästakarniisi ja on kaetud madalate viilkatustega. Viil

katus katab ka kogu hoonet, kusjuures osalt on säilunud ka alg-
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ne S-kivikate. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust. 

Tema juurde kuulub rida abihooneid, sealhulgas kelder, mille 

otsasein kujundatud astmelise peakarniisiga viilkatuse räästa 

all. 

Laut moodustab suletud hoonete nelinurga, milles domineerivad 

kaks suurt paralleelhoonet. Need on lõhutud maakividest krohvi

mata müüridega XIX saj. lõpu või XX saj. alguse ehitused, kae

tud kõrgete viilkatustega. Aknad moodustavad ühtlaste vahekan

gustega rea, kusjuures nad on ääristamud lamedate krohviääris

tega, ruudustik tihe (8 ruutu). Osa laudahooneist kaasajal tu

gevalt ümber ehitatud, osa hävinud. 

Ait on õhukese krohvikattega paekiviehitus, mis kaetud katuse

kivikattaga poolkelpkatusega (kaasajal osalt asendatud eter

niidiga). Katus omab kitsa astmelise räästakarniisi, mis pool

viilu all krepitud. Hoone esifassaadis sügav ulualune, mille 

ees kahe kõrge kaareavaga kaaristu. Kaarte kannad toetuvad 

lihtsale nel~atahulisele piilarile. Kaares mõned eendatud ki

vid, mis meenutavad kvaadreid. Hoone võib pärimla XIX saj. I 

poole lõpust. 

Valitsejamaja (?) on paekivist krohvitud seintega hoone, mis 

kaetud poolkelpkatueega, katteks kaasajal eterniit. Katus omab 

astmelise karniisi külgfassaadidel ning poelviilu kelbakolmnur

ga all, poelviilu külgedel katus on seinaga samas tasandis. 

Poelviilus kaks kitsast lakaakent 3 ruuduga. Teised aknad väi

kesed, algselt 6-ruudulised. Hoonet võib lugeda XIX saj. I vee

randi ehi tuseks. 

Küün allee ääres on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, mis 

kaetud eterniitkattega kelpkatusega. Sellel on algselt olnud 

ka kitsas lihtne laudkarniis. Avade külgi on ääristanud 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 gruppäri

mata puuderühmad ja read, kus märkimisväärselt lehiseid. Leht

puid (vaher, pärn) ümbritsevad kõrvalhooneid, kus ka tiik vii

navabriku juures. Mõisast lähtuvate sõiduteede ääres (maantee

le, raudteejaama) on alleed, mis pikkades lõikudes üheliigili

sed: pärnad, lehised, kuused. Mõisa juurde kuulub pa.rkmetsa

ilmeline Aruküla männik, mis kodanlikul perioodil planeeriti 

osaliselt suvilateks. 

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