30. KAUNISAARE mõis (Kaunisaar). Poolmõis.
Anija

~n,

Kehra sovhoos (Harju-Jaani kihelkond).

PeahQone on hävinud. Hoone oli ühekordne, pealiaehitusega kes
osas ning kahekordse tiibehitusega hoone

~asakul

otsal. Hoone

kattis viilkatus ning tema aknad omasid eklektilises laadis
kolmnurkviile. Ehitus võis pärineda XIX saj. II poole keskelt
või lõpust.
Kõrva~hooneid

on mõisas arvukalt, paiknevad kompaktses, kuid

võrdlemisi reeglipäratus rühmas Jägala jõe kaldal. Hoonete
keskel domineerib suur vesiveski. Tähtsamad ehitused on:
Vesiveski on suur, liigendatud kahekordne hoone, mis suures
osas pärineb kodanlikust ja nõukogude perioodi algusaastaist.
Vanem osa on segaehitus - alakorrus maakividest, krohvitud
seintega, ülakorrus puhta nurgaga rõhtpalkhoone. Ehitust katab laastukattega viilkatus, millel sarikate viimane paar ja
penn viilus avatud. Sarikatejalad on kujundatud laiade üleula
tuvate räästaste all. Aknad on suured, seejuures erineva suurusega paljuruudulised, nii on II korruse akendel 15 ruutu.
Hoone vanem osa võib pärineda XX saj. algusest.
Valitsejamaja (?) on ühekorruseline, osaliselt väljaehitatud
lakakorrusega hoone. Ehitus on kodanlikul perioodil ümber ehi
tatud. Seinad on osalt krohvitud, osalt katteta. Nad on lõhutud maakividest, avad e juures kasutatud tellist. Aknad on suu
red, kolmepoolsed, akende ülaosa raamistus tiheda ruudustikuga. Poolviilud on puidust, krohvitud. Siia avanevad lakakorruse aknad ning rombikujulised 4-r uudulised lakaaknad. Katus
on kaetud plekiga, on laiade üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, millesse lõikub esiküljel pealeehitus. Viimast katab ühe poolse kaldega katus, mis lõ peb k a tuseharjal. Algne

hoone võib pärineda XX saj. algusest.
Laut moodustub ühest pikast põhihoonest ning temaga liituvate
väiksematest abihoonetest ja vanematest lautadest. Põhihoone
on kodanlikul perioodil ulatuslikult rekonstrueeritud (võib
isegi kogu ulatuses pärineda sellest perioodist). Teised lauda

rühma ehitused on lõhutud maakividest ja avade juures ka tellistest, krohvimata hooned, mis kaetud eterniitkattega viiikatustega (katusekate ning rekonstrueerimised juba kaasaegsed)
Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. lõpust ja XX saj. algusest.
Ait-elamu (?) on kahekordne väiksem hoone, mille alakorrus lao
tud lõhutud maakiviplokkidest , avad kujundatud tellistega,
•

sillused lamedate kaartega. Teine korrus on aga puidust, krohvitud. Hoonet katab lame viilkatus, kaasajal katteks eterniit.
Viilud on laudadest, mis meenutavad kalasabamustrit, krohvikatteta. Viimased sarikapaarid ja pennid viiludes avatud, sarikajalad üleulatuvate räästaste all on kujundatud. Elukorruse
aknad on suured, kahepoolsed ja 6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest.
Sepikoda(?) on krohvimata kivihoone, müürid lõhutud maakividest ja tellistest (nurgad,osalt avade küljed). Hoonet katab
viilkatus, millel horisontaalvoodrig a puitviilud ja katusekivi
kattega katus. Hoone võib pärineda viimasest sajandivahetusest
Pumbamaja (?) on väike, tellistest puhta vuugiga laotud ehitus
millel lame, üleulatuvate räästastega laastukattega viilkatus.
Viimast toetavad profileeritud otstega konsooltalad viiludes.
Ka viimased sarikapaarid on viiludes avatud, sarikajalad kujun ·
datud. Uks vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Ehitus
võib pärineda XX saj. algusest.
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Park on väike, moodu stades peahoo ne ees väikes e avatud väljaku, kuhu maante elt toob allee. Vähese lt kaski ja saari väljaku ümbrus es.
Külast atud ja pildia tatud 1972.a•
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