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15. HARKU mõis (Hark). Rüütlimõis. 

Harku k/n, Eksperimentaalbioloogia Instituut (Keila kihel
kond). 

Peahoone on suhteliselt suur kahekordne kivihoone, mis omab 

soklikorruse. Reljeefi tõttu aae ei ole eriti vaadeldav esi

fassaadis, tagafassaadis moodustab aga madala korruse. Hoonet 

katab plekk-kattega kelpkatus, millel eenduv ning profileeritud 

lai räästakarniis. 

Hoone esifassaad on rikkalikult kujundatud. Teda liigen

davad 3 akna laiune kesk- ja ühe akna laiused külgrisaliidid. 

Risaliidid eenduvad väga tagasihoidlikult, kuid nad on jõuli

selt rõhutatud pilastrite ja rustikkvaadritega nende all. Pi

lastrid paiknevad paariti risaliitide külgedel II korrusel ning 

ka keskrisaliidil üksikult kolae akna vahel. Seega on II korru

se seinapind liigendatud vertikaalselt 6 paarispilastriga ja 

2 üksikpilastriga. Risaliitide nurkadel I korrusel on laiad 

profileeritud servadega rustikkvaadritest liseenid või pjedes

taalilaadsed eendid. Kitsamad samalaadsed liseenid on kahel 

pool peaust ülakorruse akendevaheliste pilastrite all. Keskxi

saliidi kohal on katusel vahekarniisiga eraldatud frontonn, 

mille kõrge keskosa moodustab astmeliselt liigendatud ja taan

datud pinnaga püstküliku, mis ääristatud pilastritega. See 

frontooniosa on kroonitud eenduva ja profileeritud viilkarniisi 

ga piiratud kolmnurkviiluga. Püstkülik pailmeb peaukse kohal, 

teda äär1stavad karniisiga voluudid, mis toetuvad külgedel ko

gu risaliidi laiust katvale madalale horisontaalsele frontooni-

osale. Ka siin on ülaservas karniis ja välisnurkadel paaris-

pilastrid. Seega on tekkinud astmikviilulaadne frontoon, mille 

keskel kolmnurkviil. Külgrisaliidid omavad samuti ehisfrontoo-
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n e, need on horisan taalsed attikalaadsed, omavad ülaäärel kar

niisi ja nurkades paarispilastrid. 

Seinte pindu liigendavad horisontaalselt peale eenduva 

räästakarniisi veel kitsas soklikarniis ning korrustevahelina 

eenduv profileeritud vahekarniis. Esifassaadi aknad paiknevad 

korrapäraselt, ühtlaste vahedega, kusjuures vaid äärmised, kül~ 

risalii tide aknad omavad teistest laiema, eraldava vahe • .Aknad 

on kõrged, 6-ruudulised, kusjuures ülakorruse aknad on tõenäo

liselt ümber ehitatud 4-ruudulisteks hiljem. Risaliitidel II 

korrusel on aknad kõrge, poolkaarekujulise kaarega. Akendel on 

eenduvad aknalauad. 

Peauks hoone keskteljel on puitportaaliga. Ust äär1stavad 

profileeri tud tammepuidust piirdelauad, astmelise paigutuse ga. 

Ukse kohal on voluudikujulistel kensoolidel horisontaalne ehis

frontoon, mis omab rikkalikult profileeritud eenduva karniisi. 

Uks ise on samuti tammelaudadest, kujundatud rikkaliku eklek

tilise laadiga dekooriga ning tahveldisega, kus ülaosas esinda

tud kaarekujulisad liigendatud pinnad ja rosetid, kesk- ja all

osas peene töötlusega akantusmotiivid, alumistel tahvlitel aga 

kvaadrilõikelised pinnad. Ukse vahesammas akantusmotiiviga. 

Ust ja portaali katab eklektilise ilmega malmist valatud pitsi

lise karniisi ja konsoolidega lame varikatus. Peaukse ees on 

mõne astmega paekivitrepp. 

Hoone tagaküljel on keskteljal lai ja eenduv keskrisaliit, 

mida kroonib lai kolmnurkviil. Keskrisaliit on seejuures põhi

hoonest kõrgem, lõikudes hoone räästakarniisi. Viilul on profi

leeritud ja eenduv räästa- ja viilukarniis, mille all jõuline 

hammaskarniis. Viiluväljas on suur ümaraken. Teised selle fassa: 

d i aknad paiknevad korrapäraste vahede ga, on kujul t lB!Ilalaadsed 

esifassaadi akendega. Vaid keskrisaliidi II korruse keskmine 
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uks-aken on kolmepoolega, keskmise poole kohal segmentaken, 

kõrge kaarega on ka II korrusel keskrisaliidi teised, peaakent 

äär1stavad kaks akent. Kõigi kolme risaliidiaY~a kohal on sei

napindadel horisontaalsed akende laiused kitsad petikud. Katu

sel leiduvad mõlemil fassaadil kaks väikest segmentakent laka 

valgustamiseks. Ka taga ja külgfassaadidel kulgeb vahe- ja 

soklikarniis. Soklikorruse aknad on ruudukujulised lameda kaa

rega aknad, millel 9 ruutu. 

~agafassaadile on hiljem ehi ta tud suur, keskrisaliid i 

laiune lahtine veranda, mille raudbetoonlagi on II korruse 

joonel avaraks rõduks. Palkoni lage kannavad neljatabulised 

baasi ja profileeritud kapiteeliga sambad (4 täis- ja 2 pool

sammast). Palkon asetseb kõrgel soklil, mille all tonnvõlviga 

kõrge läbikäik. Soklilt laekub lai kivitrepp parki, mis jät

kub laskuval reljeefil pargitreppidega. Need hargnevad mada

lalt podestilt peatrepi all kahele poole külgedela ning hoone

tagusalt terrassilt omakorda laia trepina pargi allossa hoone 

keskteljel. Trepid on ää.ristatud kas madala rinnatisega või 

madalate neljatahuliste kivitulpadega. 

Hoone parempoolsele otsafassaadile on ehitatud hilisem 

kahekordne suletud veranda, mille alaosa laotud kividest, üla

osa puidust. Verandat katab lame, üleulatuvate räästastega 

viilkatus, mille viimane sarikapaar ja penn avatud, sarikajalad 

kujundatud. sarikaid kannavad otsviilus azuursed ehispitsiga 

konsoolid. Veranda paekivist alakorrus on krohvimata, välja

arvatud nurga- ja akendevahelised laiad pilastrid. Kiviosal 

on vahevööga eraldatud sokkel ning profileeritud lai karniis 

vahevööga ka selle all • .Aknad on väiksemad, tiheda ebakorra

pärase ruudustikuga. Seinapi.nnad akende all on liigendatud, 

veranda keskmine aken on aga suur petik, astmelise raamistusega 
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ja hammaslõikega ülaääres. Veranda teine puidust korrus on 

eendatud ulgtaladel ärklina. Ulgtalad toetuvad eklektilise la

hendusega voluudilaadsetele konsoolidele. Veranda ~ee eee kor

rus on kõigilt külgedelt klaasitud 16-ruuduliste suurte akende

ga. 

Hoone katusel on ebakorrapärane korstende rida. 

Hoone alakorrus on osalt keskkoridoriga ja avara vestibüü

liga. Alakorruse laed on võlvitud rist- ja tonnvõlvidega. Saal 

asub teisel korrusel keskrisaliidis. fema ees on avar vesti

büü~. Ruumid on anfilaadsed. 

Peahoonet tuleb lugeda kolmes etapis rajatud hooneks: 

XVIII sajandil ehitati hoone tuumik ja võlviti I korruse laed; 

XIX saj. I poole lõpul kujundati tänased hilisklassitsistlikud 

fassaadid ja anti hoonele tõenäoliselt tänapäevaaed dimensioo

nid; XIX saj. lõpul kujundati eklektilised veranda ja rõdu ning 

peauks historitsistlikus stiilis. 

Hoone on kasutusel administratiivhoonen~ ja on heas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, kusjuures suur osa moodustab omaette 

reeglipärase hooneterühma pargi ja tiigi taga, teine osa aga 

peahoonega ansambliliselt seotud hoonetesüsteemi esiväljaku 

külgedel. Tähtsamad on: 

Ait - massiivne paekivihoone krohvitud seintega ning seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, asetseb esiväljaku äärel. Katus kaas

ajal kaetud eterniidiga, räästakarniis pole säilunud, samuti on 

muudetud aknaid. Seinte tugevdamiseks on veel mõisa poolt lao

tud kontraforsse. Esifassaadi seinapinnas on äärtel kõrge kaa

rega petikud, mis asendavad uksi. Hoone võib pärineda XVIII saj. 

lõpust või XIX saj. algusest. 
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Ait - asub väljaku vastasküljel ning kordab kõigis eelmist, vai 

petikute asemel on esifassaadis 3 ust, milledel lamedad kitsad . 
krohviäärised, uksed omavad kalasabamustris laudistuse. On eel

mise hoonega samaealine. 

Laudad moodustavad hooneterühma mitmete majandushoonetega, mil

les tähtsamad on kaks paralleelselt asetatud krohvitud paekivi

hoonet, mis müüriga ühel küljel ühendatult moodustavad neli

nurkse sisehoovi. Hooneist esimene on elamu ning lahendatud ek

lektilises stiilis. Ta on ühekordne lakatubadega hoone otstel. 

Otsafassaad lahendatud rikkalikult liigendatud seinapinnaga. 

Seina keskosas on akende ääristajateks 4 nelinurkset poolsammas 

millel poolel kõrgusel nur gad kandi tud. Sambaid kroonivad väike

sed kolmnurkfrontoonid. Sammaste frontoonide vahel kaks üksteise 

kohal asetsevat kitsast vahevöö d. Otsaf'assaadi kolmnurkviil 

ääristatud astmikukujulise friisiga, miilu pind liseenidega (4), 

mis tõusevad sammaste kohalt, kusjuures liseenidevahelistel sei

napindadel on petikuid: keskmiste liseenide vahel sõõrpetik, 

järgmiste liseenide vru1el aga kaarpetikud. Otsafassaadi seina 

pikendusel on müür kõrge kaarega uksega esiku suunas. Seda müü

riust äär1stavad liseenid ning müüri ülaserv on lõpetatud krene-

leeringuga. 

Teine paralleelne hoone on laut, millel analoogiline ek

lektilises laadis otsafassaad. See on lahendatud mõnevõrra erine 

valt: viilusein on taga asuvast viilkatusest kõrgem ning kujun

datud kõrge astmikviiluna. Viilu tippu kroonib kõrge ja kitsas 

neljatahuline haritornike, mille pinnad liigendatud. Viilus on 

lakaaken, mis kaetud murdfrontooniga. Mõlemit hoonet otsafassaa

dide joonel ühendav kõrge paekivimüür omab õhukese pritskrohv

katte ning laia, eenduva karniisi ülaservas. Müüripealne on ku-

jundatud kreneleeringuga. Müüri keskosas paikneb kõrge kaarega 
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suur värav, mida äär1stavad kõrged neljatahulised tulbad. Tul

bad on lõpetatud paeplaatidast viilkatustega, mille ääred een

duvad. Värava kohal müür kõrgendatud, omab samuti kreneleerin

gu, mille all kaafreiis. Kahele poole väravat on müüripind sa

muti liigendatud samalaadsete neljatahuliste, kuid madalamate 

sammastega, kummalgi pool väravat 3. Nimetatud hoonete otsa

fassaadid koos vahemüüriga avanevad pargi äärel avamaastikku 

ehituskompleksina, meenutades gootipärast kindluslikku hoonete

rühma. Need historitsistlikus stiilis ehitused võivad pärineda 

XIX saj. II poole lõpuveerandist. 

Teised laudarühma kuulunud hooned on enamuses suuremal 

määral ümber ehitatud kaasaegseiks vajadusteks. 

Tööliselamu kirjeldatud ehitusrühma äärel on paekivist krohvi

tud seintega ehitus, millel viilkatus, katteks kaasajal eter

niit. Hoonel alles mõned algsed aknad -väikesed 6-ruudulised 

avad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Kelder pargis on paekivist ehitus, mis pooleldi maapealne. Võis 

olla algselt kaetud viilkatusega, praegu murukate. Siseruum 

tonnvõl viga. Võib olla XIX saj. II poole ehi tu s. 

Moonakatemaj a-viinaköök (?) on väga pikk kahekordne krohvi tud 

paekivihoone, mis kaetud lamedaroa viilkatusega, katteks tõrva

papp ja eternii t. Räästad üle ulatuvad, mida otsaviiludes toeta

vad konsooltalad. Elamu osa aknad on korrapäraste vahedeea kesk

mise suurusega 6-ruudulised aknad. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Sepikoda on väike krohvitud paekivist hoone, mida katab S-kivi

kattega kõrge kelpkatus. Räästad pea puuduvad. Esifassaadi kes

kel suur nelinurkne ukseava, mis ääristatud 2 väikese nelinurk

sa aknaga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest või algusest. 
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Harku park on väga suur, hõlmates koos pargimetsaga kuni 25 ha. 

Algselt omas park tuumikus regulaarse lahenduse ehitustega kol

malt küljelt hooneetatud esiväljakuga ning terrassaiaga peahoo

ne taga, mis aga XIX saj. II poolel rekonstrueeriti suureks 

vabakujulisaks pargiks uute pargialade ja pargimetsa liitmise

ga. Esiväljak säilitati, kuid raamiti kuusegruppidega, mis tu

medate vertikaalidena liigendasid pikki aidahooneid ning rõhu

tasid kõrge ja massiivse peahoone keskset asendit. Peahoone ta

ha terrassidele istutati võrdlemisi vabas paigutuses üksikpuid, 

mis jätavad tagafassaadi osaliselt avatuks. Maantee suunale 

kujundati pargist tihedam puistu, mis sulgeb vaated avamaasti

kust peahoonele. Terassaia äärele püstitati pargile piirdena 

kõrge paekivist müür, mida dekoreerivad tornid. Need on kuue

tahulised kahekordsed müürist tugevalt flankeeruvad ehitused, 

millel alakorrus laiema soklikorrusena, kus paikneb kõrge kaar

avaga uks. Teine kõxge tornikorrus omab müüritahkudes kitsaid 

laskepilulaadseid aknaid. Torni lõpetab lai ja eenduv astmeline 

karniis, mida toetab kaarfriis, karniisile toetuv rinnatis on 

kreneleeritud. See pseudogooti tunnustega historitsistlik ehi

tus oli algselt kasvuhoone, mis hiljem omandas aga puht pargi

paviljoni ülesanded. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veeran

dist. 

Juurdeliidetud pargiala omab kaks kujunduslikku=6 telge, 

mis paiknevad paralleelselt: paisjärv ning temast kõrgemal 

asetsev pargiväljak. Paisjärv on kuni 3 ha suur, temast välja

tõste~ud pinnasest moodustatud 4 saart. Pikk väljak pargi süda

mikus on ääristatud vabalt lookleva piirjoonega puistuga, kus

juures puud nii tiigi kallastel kui ka väljaku äärtel paiguta

tud hästivalitud kontratsetes rühmades nii värvilt, kõrguselt 

kui ka kujul t. Puude tüved kaetud dekoratiivpõõsastikuga, mille-



- 8 -

ga suletud ka suur osa väljakut ääristavat tihedama istutus

viisiga pargiala. Kirjeldatud pargialal pinnast ei ole planee

ritud, kallakud on looduslikud. Teedesüsteem väljakut ning 

temale liidetud või temast eraldatud väiksemate väljakute va

hel on vabalt looklev, väljakuid seejuures liigendamata. Teed 

seotud suurteks ja väikesteks ringsüsteemideks. Tiigil asuvad 

saared kaetud samuti kõrghaljastusega. Pargi tagakülg läheb 

üle sujuvalt parkmetsak~, millest üks osa loodusliku tammiku 

all. Kui pikk väljak pargi tuumikus on peahoonega sidumata, 

siis tiigile vaade hoone otsafassaadi palkonilt siiski diago

naalsuunal avaneb. Tiigi vastaskaldal aga avatud veepeeglile 

kõrvalhoonete rühm. 

Kodumaiste liikide (tamm, pärn, kuusk, mänd, jalakas, 

saar) kõrval on pargis arvukait eksoote, mis annavad talle 

dendropargi iseloomu. Neist tähtsamad on mägivaher, elupuu, 

punalehine pöök, hobukastan, suurelehine pärn, valge mänd, 

alpi seedermänd, euroopa ja vene lehised, Engelman:ni kuusk, 

hall haab, hõbepappel jt. Rikkalik on ka dekoratiivpõõsaste 

valik, eriti mitmete kuslapuude, enelate, viirpuude ja leedri

puude osas. Kasutatud on ka suuri pindu katvaid katkujuurt ja 

parkides vähe esinevat siberi karuputke. Kokku on Harku pargis 

säilunud kuni puu- ja põõsaliiki. Pargi seisund on rahuldav 

peahoone ümbruses ka hea. Alanenud on vesi paistiikides. Maan

teele suubuvat teed ääristav saareallee on halvas seisundis. 

Külastat ud viimati 1975.a., pildietatud 197o.a. 
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