35. KERNU mõis (Kirna) . Rüütlim õis.
Nissi k/n, Kernu Invaliid idekodu (Hageri kihelko nd).
Peahoon e on suurem kahekor dne kivihoo ne, piirkon na paremai d
klassit sistliku stiili ehitiste näidise id. Hoone omab kompakt seid, tasakaa lustatud suheteg a proport sioone. Hoone (Jj)n kaetud
plekk-k attega kelpkat usega ning omab madala sokliko rruse. Katus
omab tugeval t eenduva ning profilee ringuga varusta tud räästakarniis i, mis kordab ka esifassa adi risaliit ide ja partiku se
vi iludel ning tagafas saadi por tikusel . Samuti kulgeb kõigil
fassaad idel räästak arniisi all kitsas vahevöö . Hoone aknad on
rühmi tatud. Esifass aadil on kõik aknad ühtlaste vahekau guste ga,
väljaarv atud külgris aliidina eraldatu d seinapin nal, kus 2 akent
eraldatu d teistes t laiema vahega. Sama esineb tagafas saadil,
ka siin on äärmised aknapaa rid teistes t eraldatu d; Aknad ise on
kõrged kuid kitsad, kahepoo lega ja 8-ruudu ga, ühekõrg used mõlemil korruse l. Akendel on profilee ringuga krohviä ärised ja profileerin guga, eeneuva d

aY~alauad.

Keldriak nad asetseva d põhi-

korrust e akende all, on ruuduku j ulised ja 8-ruud uga.
Hoone esifassa ad on liigenda tud keskosa s portikus ega, mille eenduva kolmnu rk-frent ooni peakarn iis ulatub räästak arniisiga samasse tasandi sse. Portiku s toetub neljale sambale , mis
tõusevad majaesi selt laialt terrass ilt. Sambad omavad nelinur kse plintos e nine süvarihv aga atika baasi. Sammaste kapitee lid
on lõpetatu d abakuse ga ning akantus lehtedeg a voluutid ega sälle
all, ehhiin koosneb munavöö st. Kapitee li võib lugeda kompos iitkapitee liks, kuigi ta on lähedan e joonia kapitee lile. Sambad on
hästi proport sioneer itud, neid on neli ning nad on asetatud
paariti , jättes portaal i keskele laiema ava peaukse ni. Sammasportitus e peakarn iis on kujunda tud vahevöö ga ja rõhutatu d horisantaal talaga friisivä ljaga selle peal. Ehisvöö on lahenda tud

- 2 -

1~0

akant usspi raalid ega. Ka kolmn urkvi il partik use kohal omab akantusde koori viilu karni isi voluu dikuj ulisel hamm asfrii sil. Porti kuse taga on seina pinna l äärmi ste samma ste kohal lamed ad · lisee nid. Partik use laes on aga äärte l suured akant usmo tiivid ega
stukk roseti d. Hoone keskt eljel asetse va suure kahep ooleg a ukse
kohal on seinap inda liigen dav lame nelinu rkne petik . Kogu po~
tikuse laius elt laskub terra ssilt lai kivitr epp, mis raami tud
astme lise äärise ga. Partik use viilka tus ulatub hoone katus e
poole kõrgu seni, .Mõne võrra madala mad on aga hoone esifas saadi
külgr isalii tide kolmn urkvii lud. Ka risali idid on seina pinna st
väga tagas ihoid likult eenda tud. Neid marke erivad paaris aknad
ja viilud , mille karni isid kordav ad hoone räästa karni ise. Mõlemil külgr isalii dil on teise l korru sel väike lahtin e rõdu, mis
ei ole algse lt säilun ud, teda kandv ad konso olid ja rinna tis on
kaasa jal moonu tatud.
Hoone tagafa ssaad is risali idid on marke eritud seinap innal
tagas ihoid ltikul t, on vaid äärte l eralda miseg a rõhut atud aknapaari d. :E assaa di keskt eljel paikne b aga poolr ingik ujulis elt ter·
rassi lt tõusev pavilj onilaa dne samm asport ikus. Partik use neli
1

saled at ümarsa mmast omavad esifas saadi samma stega analoo gse
baasi , kuid kapit eelid puudu vad. On vaid tagas ihoid like vööde ga
kujun datud d oskaa na order i kapi tee li meenu tav osa poolk aarekujul ise laia karni isi all. Selle karni is on hoone räästa karniisi st mõnev õrra lihtsu statum , tema vööd ja karni isi profi leering ei lange täpse lt samal e kõrgu sele rääst akarn iisi vasta vate
eleme ntideg a. Partik use taga on seina joone l astmi kfron toon,
mille l kitsa s, profi leerit ud karni is. Front ooni keske l on nelinurkn e tihed a ruudu stikug a lakaak en. Partik use mada lalt terra ssilt laskuv ad parki kolme s suuna s mõnea stmeli sed aaris tega kivi
trepid . Partik use all akend e kohal on korru ste vahel seina pin-

•

- 3 nas lame, kitsas,nelinurkne petik.
Hoone vasakpoolses otsafassaadis on säilunud väike ühekordne väljaehitis, mille aknad kordavad põhikorpuse kõrgeid
aknaid. Väljaehitusel on lume kelpkatus, millel eenduv ja profileeritud karniis. Hoone parempoolsele otsafassaadile on aga
kaasajal liidetud kahekordne magamiskorpus, mis rikub klassitsistliku ehituse terviklikkust oluliselt. Hoone

ka~usel

paikne-

vad neli sümmeetriliselt a s etatud karnii$idega heledat korstnapiipu.

•

Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, on heas seisundis, kasutusel invaliididekodu.aa peakorpusena.
Hävinud on kahel pool peahoonet asetsenud temaga ühisele
pikiteljele ansambliliselt paigutatud paviljonilaadsed kahekordsed kivihoone&, mis omasid suuri segmentaknaid ja peahoonega ühiseid dekoorimotiive.
Kõrvalhooneid on mõisas suurel arvul, kuid enamuses kas ümber
ehitatud või varemeis, tingituna tiigi konfiguratsioonist asetsevad nad ebareeglipäraselt, põhiliselt sissesõidutee ääres.

.

Olulisemad on:
Viinavabri~!~

on mitmeosaline kivihoone, mille põhiosa on

kahekordne krohvitud paekiviehitus. Seinte krohvikatteks on
pritskrohvilaadne kate. Hoonet katab poolkelpkatus, millel katteks laast. Osa katust on 1968.aastaks sisse langenud. Hoone
esifassaadi keskosas on seinapind liigendatud poolsammastega,
millest äärmis ed paigutatud paari ti, nende vahele jääb akende
vuhesid markeerivad kaks poolsammast, seega kokku on 6 poolsammast. Sammastel baasid puuduvad, kuid kapiteelid on doskaana
orderi sammaste lahendusega. Sammaste vahel paiknevad kõrge
kaare ga aknad läbivad kahte korruste.Hoone tiibade alakorruse
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aknad on madalal paiknevad ruudukujulis ed avad, väikeste 8-ruuduga, II korruse aknad aga kõrgel, 6-ruuduga.
Hoonele on liidetud otsale lõhutud maakividest krohvimata
seintega uuem hoone, mille külgseinu toetavad kontraforsid .
Hoonet katab laastukatteg a viilkatus, millel üheulatuvad räästad ja otsafassaadi s katmata sarikapaar ja pe.nn. Sarikate kannad on kujund a tud.
Põhihoonet~

võib lugeda mlassitsistl iku käsitusega XIX

saj. keskelt pärinevaks ehituseks, liidetud tiibehitust aga
viimase sajandivahet use hooneks.
Sepikoda(?) on väike paekivist, krohvitud seintega ehitus,
mida katab katusekivika ttega viilkatus. Hoonel on profileeritud laiad räästa- ja viilukarniis id ning kitsad nurgaliseeni d.
Seinapindu liigendavad kõrged teravkaareli sed petikud, mis
ääristatud lamedate krohviäärist ega. Nii paikneb maanteele suunatud otsafassaadi s kaks taolist petikut. Hoonet võib lugeda
eklektilise lähenemisvi isiga XIX saj. keskpaiga ehituseks.
Kuivati on eraldiseisev paekivist, krohvitud seintega kõrge
ühekordne hoone, mida katab viilka tu s, katteks kaasajal eterniit. Kitsad katuseräästa d on üleulatuvad. Kütteruum o~hita
tud juurdeehitis ena hoone otsale, omab samuti

V iilkatuse,

mille

nurk ühtib põhikorpuse katuse ga. Hoone võib pärineda ..crx saj.
keskelt.
Vesiveski moodustab pika ühekordse paekivihoone , mille seinad
krohvitud. Hoone on keskosas kergelt murtud, korratea veskita.m.mi kaarjat joont. Hoonet katab laastukatteg a katus, millel
lihtsa profileering uga karniis. Aknad on väikesed ja kitsad,
6-ruudulised . Ehitus võib pärineda ""CI:t: saj. I poole keskelt.
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Tall (?) on säilunud osaliselt. Säilumast võib järeldada, et
hoone oli algselt suur ja massiivne paekiviehitu s, krohvitud
seintega. Omas esiküljel ulualuse, milles asusid kõrge kauravaga uksed. Võis olla peahoonega samaealine ehitus.
Laudad on enamuses hävinud, nad moodustasid suurema ehitisterühma, kus domineerisid kaks paralleelsel t asetatud laudahoonet
Rebi on suurem paekivihoone , mille seinad krohvitud. Algne katus oli ilmselt kelpkatus, mis kaasajal ümber ehitatud viilkatu
seks. Säilunud on profileeri "tud laiem räästakarnii s. Esifassaadi s omas kõrge kaarega nelja avaga kaaristu, mis kinni müüritud
Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt.
Küün sissesõidute e alguses oli algselt maakivisokli ga ning
laiade paekivi tulpadega ehitus, mille vahed täidetud pui tseintega. Hoonet katab väga kõrge kelpkatus. Kaasajal on tulpade
vahe d ehi ta tud paekiviseint eks, katus kaetud eterniid iga, räästakarniis puudub. Küün on rekonstrueer itud rahvamajaks. Algne
hoone võis pärineda XIX saj. III veerandist.
Park on mitmeosaline suur 9,5 ha, baseerudes suurele paisjärvele ( 5,4 ha), mille kaldal asub vees peegelduv peahoone. Tema
ees on vaid kitsas dekoratiivpõ õsastega ja äärtel puudega liigendatud maariba. Hoone tal1a jääb keskteega poolitatud ja ringteega haaratud nelinurkne regulaarse lahendusega väljak, mis
ääristatud aga vabalt paigutatud puudegruppid ega: põhiliselt
tamm, vaher ja saar, kuid on ka üksikuid nulgusid ja lehiseid,
neist viimastest 2 esifassaadil sümmeetrili selt kahel pool peatreppi. Pargi teise osa moodustab järve taga ja külgedel paiknev looduslikust materjalist suurem pargimets, kuhu suundub
peahoone eest ka alleega

&ärista~ud

tee. Pargi seisund on pea-

hoone ümbruses hea, kaugemal parkmetsana aga halvem.
Külastatud viim&ti l97o.a., pildistatud l968.a.

Kernu m~is.
Peah oone tagakül g .

Kernu mõis.
'P eahoone tagakülg.

