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32. KEHRA mõis (Ked der). Rüüt limõi s.
Kehr a alevi nõuk ogu. Kehra haig la (Harj u-J aani kihel kond ).
Peaho one on suur üheko rdne kelle rdatu d puith oone , mille l osaelise lt välja ehita tud lakak orrus ning väike kahek ordne juurd
ehitu s hoone otsal . Ehitu st katab seint est kuni 2 korda kõrge
poolk elpka tus, mille algne S-kiv ikate asend atud kaas ajal eter
niidi ga. Katus omab kaas ajal lihts aid kitsa id laudk arnii se,
mille ga asend ati algse d rikka likul t profi leeri tud puitk arnii
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sid rääs taste l ja poolv iilud el. Hoone seina d ja viilu d veode
datLld laiad e horis en taals ete lauda d ega, nur gad kujun datud
kvaa derlõ ikega katte lauda dega . Esifa ssaad i kesk telje l on kolme
akna laiun e peale ehitu s, mis kaetu d kolm nurkv iiluga . Viim ase
se
katus ulatu b põhih oone katus e kuni 2/3 kõrgu seni. Peale ehitu
dakolm nurkv iii varus tatud viilu karn iisid ega, viilu väli kujun
tud suure segm entak naga. Peale ehitu se nurga d ääris tatud püstlauda dega. Juurd eehit us hoone vasak ul otsaf assaa dil on küll
kahek ordne , kLlid ilme tu kits as hilise m li id e V iilka tuse all,
mille hari samu ti ulatu b vaid põhih oone katus e 2/3 kõrgu seni.
deLaka korru se aknad avane vad kas poolv iilud es või katus eaken
välna. Viima sed on kaetu d ühep oolse kalde ga katus tega. Laiem
jaehi tus paikn eb tagaf assaa di kesko sas, kus liide tud ru{en dere
ette on kaas ajal ehita tud peale ehitu s, varem paikn es siin aga
lahti ne avar rõdu ning tema all suur klaas itud puitv erand a.
tlks puitv erand a on säilu nud hoone parem pools el otsaf assaa dil.
·ra on lamed a katus ega viiet ahul ine ehitu s, külje d klaas itud
lt:
suurt e akend ega. Hoone aknad paikn evad mõne võrra rühm itatu
kesk telje l esifa ssaad is kolm, tagaf assaa di nurka del kaks jne.
Põhik orrus e aknad on seeju ures kitsa d ja kõrge d, ääris tatud
pro
lihts a prof iilig a piird elaud adeg a ning omavad ülal kerg elt
iilee ritud simsi . Raam istik 6-ruu dulin e. Peale ehitu se ja pool
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viilud e aknad omavad sama kuju, kuid on mõnev õrra madal amad.
Katus eakna d omavad kaasa jal moonu tatud kuju. Veran dal on tihe,
erine va suuru. sega ru.udu stikug a aknara amid, mille l ülaos as väike sed, all - suured ruu.du d. Omap äraste ks akend eks on tagafa ssaad i
katus eharj a piiri l asetse vad paar väike st lakka valgu stav at
4-ruu dulis t akent , mille l kattek s harja ga ühtiv ühepo olse kalde g
katus . Juurd eehitu se aknad on väike sed, põhih oones t erine va suuruseg a ja kujug a. Esifa ssaad i parem al tiiva l asuva t lihts at peaust äärist avad ühe poole ga 3-ruu dulise d aknad . Sama laadse lt on
kujun datud uks juurd eehitu sesse esifas saadi l. Siin on uksel eklekti lise ilmeg a sepise d (laiad ukseh inged ). Omapä rased on hoone
korstn ad, mille st kaks põhik orsten t paikne vad sümm eetril iselt
katus e äärte l. nende piibud on massi ivsed, ehisk arniis ide ja
-vööd ega, pealt kaetud kiviv õlvig a, mille s nelja l külje l kõrge d
kaara vad.
Hoone t võib luged a seega algse lt varak lassit sistli kuks ehitusek s veel XIX saj. algQs est, mida kordu valt täiend atud, veran da ja juurd eehitu s ilmse lt alles XX saj. algus es. Hoone kasut usel haigl ana ja on heas seisu ndis.
Kõrva lh22n eid on säilun ud vähe, needk i on hajuta tud Kehra alevi ku majad e vahel e ning ulatu sliku lt rekon struee ritud. Olulisem~:
Valits ejama ja on väikse m üheko rdne puitho one lakatu badeg a hoone
otste l. Oma propo rtsioo nidel t matki b peaho onet (kõrge katus ,
suur kelb akolm nurk jms.) . Hoone omab keska egse etern ii tkatte ga
poolk elpka tuse, mille algse id kitsa id räästa karni ise pole säilu nud. Seinad on voode rd atud horis ontaa lselt, algsed süstem ikindlal t p aiknev ad aknad olid 6-ruu dulise d (veel 1966. a. säilun ud).
Hoone t võib luged a peaho onega ühest iilsek s ja -aegs eks.

- 3 Ait-kuivati on suur lõhutud maakivihoone, mille kivide vahed
laialt krohvitud ning osalt dekoreeritud kivikillustikuga.
Algselt on ehitust katnud poolkelpkatus, mis aga ilmselt viimasel saj andivahetusel ehitatud viilkatuseks, viilukolmnur ga
ülaosa seejuures püstlaudadest. Katus omab üleulatuvaid räästaid, mis viilus kaetud laia tormilauaga. Katuse katteks on
laast. Akna- ja ukseavad on lameda kaarsillusega, ääristatud
tellistega . .Aknaraamistik omab 8 ruutu. Algne hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Park on suur ning baseerub Jägala

jõe~e,

mille laugjalt lange-

vad kaldaastangul asub peahoone. Vahetult peahoone ette jääb
avar ringväljak ringtee ga, mis liigendatud vaid üksikpuudega
ja põõsarühlnadega •.Avar, laugja reljeef'iga väljak asub ka peahoone taga kuni jõeni. Iv'lõlemad väljakud on raamitud vabakujulisalt paigutatud puude- ja põõsarühmadega, mis peahoone otsafassaadidel ulatuvad hooneni. Liikidest domineerivad tammed,
kuused, saared. Lisatud on eksoote: lehiseid, üksikuid seedrimände, elupuid, torkivaid kuuski, rikkalikult ehispõõsaid.
'Pargi t eise poole moodustab üle jõe asuv looduslik kuusik, mis
oli kujundatud parkmetsaks. Samalaadne loodusliku päritoluga
kuusik laiub ka piki jõekallast lõunasse pargi äärel. Parkmets
on kaasaegse indiViduaalehitust ega ja muude rajatistega suures
osas lõhutud. Peahoonet ümbritseva pargi seisund on rahuldav.

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a.
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