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32. KEHRA mõis (Kedder). Rüütlimõis. 

Kehra alevinõukogu. Kehra haigla (Harju-J aani kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kellerdatud puithoone, millel osa

liselt väljaehitatud lakakorrus ning väike kahekordne juurde

ehitus hoone otsal. Ehitust katab seintest kuni 2 korda kõrge 

poolkelpkatus, mille algne S-kivikate asendatud kaasajal eter 

niidiga. Katus omab kaasajal lihtsaid kitsaid laudkarniise, 

millega asendati algsed rikkalikult profileeritud puitkarnii

sid räästastel ja poolviilud el. Hoone seinad ja viilud veoder 

datLld laiade horisen taalsete laudad ega, nur gad kujundatud 

kvaaderlõikega kattelaudadega. Esifassaadi keskteljel on kolme 

akna laiune pealeehitus, mis kaetud kolmnurkviiluga. Viimase 

katus ulatub põhihoone katuse kuni 2/3 kõrguseni. Pealeehituse 

kolmnurkviii varustatud viilukarniisidega, viiluväli kujunda

tud suure segmentaknaga. Pealeehituse nurgad ääristatud püst

laudadega. Juurdeehitus hoone vasakul otsafassaadil on küll 

kahekordne, kLlid ilme tu kits as hilisem li id e V iilkatuse all, 

mille hari samuti ulatub vaid põhihoone katuse 2/3 kõrguseni. 

Lakakorruse aknad avanevad kas poolviiludes või katuseakende

na. Viimased on kaetud ühepoolse kaldega katustega. Laiem väl

jaehitus paikneb tagafassaadi keskosas, kus liidetud ru{endere 

ette on kaasajal ehitatud pealeehitus, varem paiknes siin aga 

lahtine avar rõdu ning tema all suur klaasitud puitveranda. 

tlks puitveranda on säilunud hoone parempoolsel otsafassaadil. 

·ra on lameda katusega viietahuline ehitus, küljed klaasitud 

suurte akendega. Hoone aknad paiknevad mõnevõrra rühmitatult: 

keskteljel esifassaadis kolm, tagafassaadi nurkadel kaks jne. 

Põhikorruse aknad on seejuures kitsad ja kõrged, ääristatud 

lihtsa profiiliga piirdelaudadega ning omavad ülal kergelt pro 

iileeritud simsi. Raamistik 6-ruuduline. Pealeehituse ja pool 
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viilude aknad omavad sama kuju, kuid on mõnevõrra madalamad. 

Katuseaknad omavad kaasajal moonutatud kuju. Verandal on tihe, 

erineva suuru.sega ru.udustikuga aknaraamid, millel ülaosas väike

sed, all - suured ruu.dud. Omapärasteks akendeks on tagafassaadi 

katuseharja piiril asetsevad paar väike st lakka valgustav at 

4-ruudulist akent, millel katteks harjaga ühtiv ühepoolse kaldeg 

katus. Juurdeehituse aknad on väikesed, põhihoonest erineva suu

rusega ja kujuga. Esifassaadi paremal tiival asuvat lihtsat pea

ust ääristavad ühe poolega 3-ruudulised aknad. Samalaadselt on 

kujundatud uks juurdeehitusesse esifassaadil. Siin on uksel ek

lektilise ilmega sepised (laiad uksehinged). Omapärased on hoone 

korstnad, millest kaks põhikorstent paiknevad sümmeetriliselt 

katuse äärtel. nende piibud on massiivsed, ehiskarniiside ja 

-vöödega, pealt kaetud kivivõlviga, milles neljal küljel kõrged 

kaaravad. 

Hoonet võib lugeda seega algselt varaklassitsistlikuks ehi

tuseks veel XIX saj. algQsest, mida korduvalt täiendatud, veran

da ja juurdeehitus ilmselt alles XX saj. alguses. Hoone kasutu

sel haiglana ja on heas seisundis. 

Kõrvalh22neid on säilunud vähe, needki on hajutatud Kehra alevi

ku majade vahele ning ulatuslikult rekonstrueeritud. Olulisem~: 

Valitsejamaja on väiksem ühekordne puithoone lakatubadega hoone 

otstel. Oma proportsioonidelt matkib peahoonet (kõrge katus, 

suur kelb akolmnurk jms.). Hoone omab keskaegse eternii tkatte ga 

poolkelpkatuse, mille algseid kitsaid räästakarniise pole säilu

nud. Seinad on vooderd atud horisontaalselt, algsed süstemikind

lal t paiknevad aknad olid 6-ruudulised (veel 1966. a. säilunud). 

Hoonet võib lugeda peahoonega ühestiilseks ja -aegseks. 
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Ait-kuivati on suur lõhutud maakivihoone, mille kivide vahed 

laialt krohvitud ning osalt dekoreeritud kivikillustikuga. 

Algselt on ehitust katnud poolkelpkatus, mis aga ilmselt vii

masel saj andivahetusel ehitatud viilkatuseks, viilukolmnur ga 

ülaosa seejuures püstlaudadest. Katus omab üleulatuvaid rääs

taid, mis viilus kaetud laia tormilauaga. Katuse katteks on 

laast. Akna- ja ukseavad on lameda kaarsillusega, ääristatud 

tellistega . .Aknaraamistik omab 8 ruutu. Algne hoone võib päri

neda 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 pea

hoone taga kuni jõeni. Iv'lõlemad väljakud on raamitud vabakuju

lisalt paigutatud puude- ja põõsarühmadega, mis peahoone otsa

fassaadidel ulatuvad hooneni. Liikidest domineerivad tammed, 

kuused, saared. Lisatud on eksoote: lehiseid, üksikuid seedri

mände, 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 indiViduaalehitustega 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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