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,
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kitsad, asetseva d tihti paariti . Paariti paikne-
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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
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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-
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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-
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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
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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.
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