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18. HÜÜRU mõis (Hüer). Kõrvalmõis, kuulus Rannamõisa juurde. 

Harku k/n, Harku külanõukogu admin.hoone (Keila kihelkond) 

Peahoone on keskmise suurusega kaheosaline ehitus, ühekordne. 

Pool hoonest on paekivist ehitus, mis aga lõpetatud puithoo

nega. Kivi osa katab eternii tkatte ga lamä kelpkatus, puitosa 

sama kattega viilkatus. 

Kiviosa omab laia ja eenduva, profileeringuga räästakar

niisi. Kitsas karniis kulgeb veel aknalaudade joonel, samuti 

on kergelt eenduv sokkel. Liigendatud on selle hooneosa maan

teele pööratud otsafassaad. Siin on fassaadi ühel äärel ker

gelt eenduv ning põhihoonest mõnevõrra kõrgem seinapind, mis 

ülal lõpetatud kolmnurkviiluga. Selle katus on põhikorpuse 

katusega samal kõrgusel. Viilukarniis on kitsas, astmelise 

profiiliga. Selle eendi keskosast eendub omakorda 5-nurkne 

väljaehitus, mille kolmes tahus peahoone akendega samamõõtme

liaed aknad. Väljaehitus omab nelinurksaid liigendatud pindu 

akende all ning vahevööd ja eenduvat karniisi selle kohal 

akende peal. Väljaehituse katus ulatub eendi kolmnurkviilu 

poolde kõrgusesse, omab samuti eenduva räästakarniisi. Kiviosa 

aknad on kitsad, kuid kõrged, algselt omasid 10-ruudulise raa

mistuse, väljaehituse aknaraamistus moodustas tiheda rombikuju 

lise ruudustiku. Põhikorpuse akende kohal on seinapinnal pro

fileeringuga murtud frontoonid. Üks üksik asub hoone tagafas

saadis äärel ja omab eeskoja, kust laskub kõrge kivitrepp. 

Eeskoda katab järsu ühepoolse kaldega katus. 

Puitosa on kiviosast madalama katusega, kuigi sokkel ning 

ruumid on samal kõrgusel. Hoone see osa on ka pikem. Viilkatus 

omab üleulatuvaid räästaid, mille äärmine sarikapaar ja penn 

otsviilus avatud. Viilukolmnurgas on kaks väikest nelinurkset 
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lakaakent. Teised aknad on kitsad, kuid mõnevõrra madalamad 

kiviosa akendest, nad on 6-ruudulised. Puitosa oli vooderdatud 

horisontaallaudistusega, mis 1968.a. kaeti TEP-plaatidega. 

Kivi- ja puithoone liitekohal esifassaadis oli avar palkon, 

mis ei ole aga algset ilmet säilitanud. Kogu hoone alune on 

kellerdatud. 

Ehitus on püstitatud seega eri aegadel. Tema stiilsem 

kiviosa on kujundusalt historitsistlik ehitus, tõenäoliselt 

XIX saj. III veerandist või II poole keskelt. Puitosa, millega 

ilmselt poolelijääv ehitus lõpetati, võib pärineda XIX saj. 

lõpust. Võimalik, et ka otsafassaadi väljaehitus ja eend on 

mõnevõrra hilisema, XIX saj. lõpuveerandi päritoluga. 

Hoonet kasutatakse administratiiv- ja eluruumidena, ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümber

ehi tatul t. Mõisa südamilcku läbib maantee ja temaga risti Vääna 

jõgi, mis ei lase tekkida selgepiirilist ansamblit. 

Töölistemaja-pikk lihtne paekivihoone, mis kaetud viilkatu

sega, katteks eterniit. Kitsad räästad üleulatuvad. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis sisse langenud. Säilu

nud on üks kõrge kaarega ja segmentaknaga uks. Hoone võis päri~ 

neda UX saj. I poole st. 

Sepikoda on väike kuid stiilne eklektilises laadis paekivihoon( 

jõe kaldal. Hoone seinad on krohvitud. Hoonet kattis S-kivi

kattega viilkatus, mis osalt sisse langenud. Sepikoja põhikor

pus võib olla vanem, mis järeldub madalast, võimsast karniisi

dega korstnast, pärinedes veel XIX saj. I poolest. Hoone otsa

fassaadi ette on aga ehitatud külgedelt lahtist varjualust sul 
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gev otsasein, mille murtud nurkadega kolmnurkviil on katu

sest kõrgem. Selles eiifassaadiks kujundatud otsaseinas on 

väga lai ja kõrge teravkaareline ava, millel tahutud paekivi

dest kergelt astmeline palestik. Ava külgedel on müüri pin

nal kaks sepistatud müüriankrut spiraalikujuliste motiividega. 

Seda pseudogooti laadis ehisseina varjualuse ees võib lugeda 

XIX saj. lõpu ehituseks. 

Sild Vääna jõel on massiivne paekivist ehitus, millel lameda 

kaarega võlvitud kaaravad ning kõrge rinnatis. Silla müüride 

välispinnad olid krohvitud. Säilunud on vaid osa sillast. 

Ehitus võis pärineda XIX saj. II poolest. 

Park ei ole suur, erilise kujunduseta pU~s~~8a kahel pool 

jõge ja peahoone ees, kus ka väike, mõne puuga liigendatud 

väljak. Valdavad saar ja tamm. Osa pargipuid ilmselt loodus

liku päritoluga. Peahoone läheduses sirelita rühmi. Pargi 

säilunud osa rahuldavas seisundis. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 
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Hüüru mõis. 

Peahoone esikülg. 

Hüüru mõis. 

Peahoone ots-vaade. 


