
3E. ~mõis (Kyda, ka Kida). Rüütlimõis. 

Kuusalu k/n, Kuusalu kolhoos ja tehas 11 Estron 11 (Kuusalu 
kihe lkond ) . 

Peahoone on suurem ühekordne mansardkorruse ga ki vihaone, mis 

kellerdatud. Hoonet on kaasajal oluliselt rekonstrueeri tud, 

mille tulemusel ta on kaotanud algsest kujundusest palju, seal

hulgas muudetud (lihtsustatud) on akende kuju, raamistik, lik

videeritud on ka haritorn hoone keskel. Algne hoone oli aga 

teostatud juugendstiilis (või selleks vanema hoone baasil re

konstrueeritud). Hoone on kaetud katusekivikattega murd-pool

kelpkatusega, millel kitsad profileeritud karniisid katuse 

pinna murrujoonel ning seinal. hoone esifassaadi keskel on 

väga lai, kergelt eenduv keskrisaliit, mis ehitatud kahekord

seks. See väljaehitus on lõpetatud ülal laial segmentviilu mee

nutava plastilise kentuuriga viiluga, milles ovaalne viiluaken. 

Selle raamistik on juugendlik, kaarekujuline, poolitatud kes

kelt, 18-ruuduline. Esifassaadi äärmised aknad on teistest 

eraldatud suurema vahega.ning nende kohal on räästakarniisi lõi 

kavad laiad lamedad kaared. Varem markeerisid neid aknaid sei-

napinnal äärisLavad vertikaalsed liseenilaadsed vööd. Samalaad-

sed vööd olid ka keskrisaliidi nurkadel ja akende vahelisel 

seinapinnal. ~ad olid algselt erineva suurusega: allosas kas 

kahe- või kolmepoolsed, ülaosas tiheda ruudustikuga raamidega 

ning kõik kaetud lamedate kaartega. Tänapäeval on nad lihtsad 

nelinurksed k~~e- ja kolmepoolega aknad, 6- ja 9-ruudulised. 

Algsele ilmele lähedase kujunduse on säilitanud vaid väikesed 

mansardtubade aknad esifassaa.dis kahelpool keskrisalii ti. Need 

on kolmepoolega ja lameda kaarega aknad, mis paiknevad katuse 

sees. Esifassaadi keskteljel asub kinnine esik, mille katus on 

keskrisaliidi teise korruse rõduks. Sellel on lihtne sepista-

tud rinnatisvõre. Algsena on säilunud ka lameda kaare ga kaetud 
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kõrge peauks, mille ülaosa moodustab segmentaknale lähedase 

valgmiku. Ukse tahveldis omab lihtsate profiilliistudega raami

tud 4 välja. Siseuksel on ovaalaknad ülemiste uksetahvlite ase

mel. Esikule järgneb avar, külgtreppidega vestibüül, mille kes

kel asub juugendstiilis kahhelkamin. Esiku ees asub lai terrass 

sellelt laskuvalaia trepiga. 

Hoone tagafassaadi liigendavad kaks tugevalt eenduvat kit

sast külgrisalii thoonet, mis kaetud samuti madalate murdpool

kelpkatustega. Nende katuseharjad küündivad vaid põhikorpuse 

mansardkatuse murrujooneni. Risaliithoonete poolviiludel on 

räästas ääristatud laia, juugendlikult plastilise joonega 

krohvivööga. Poolviiludes on väikesed 6-ruudulised aknad, Selle 

fassaadi alakorruse aknad paiknevad reeglipäraste vahedega, on 

kitsad ja 6-ruudulised. Mansardiaknad selles fassaadis on katu

sepinnast eendatud, kaetud ühegoolse kaldega katustega. Aknad 

ise on laiad, kolmepoolsed. 

Ka hoone otsafassaadidel on alakorrusel väikesed väljaehi

tised, mis samuti kaetud murdpoolke~p- või poolkelpkatustega. 

Hoone katuse keskel paiknes algselt võrdlemisi suur 6-tahu 

line madal torn, kaetud ümara katusega. Torni tahkudes olid 

lamedad ovaalaknad. Torn lammutatud ümberehituste käigus. 

Seega omandas hoone oma juugendliku välisilme ja sisekujun 

duse XX saj. I veerandil, põhikorpus võib olla vanem. Hoone ~6 

on kaasajal administratiivhoone, on heas seisundis. 

Majandushooneid on säilunud vähe, needki ulatuslikult ümber 

ehi ta tud, nagu meierei jt. Laudad-tallid asusid esiväljaku kül

jel, moodustades nelinurkse suletud hooneploki, sisehooviga. 

On tänapäeval vaid jälgitavad väheste varemetena. Kaugemal 

põllul on säilunud lihtsa koonilise kujuga paekivituuliku kivi

keha. 
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Park on kuni 5,o ha suur, paikneb tihedama puistuna peahoone 

küljel, jättes hoone ette avara muruväljaku, mis algselt oli 

ääristatud tiheda okaspuuraamistusega (kuusk). Pargi põhiosa 

on aga vabakujuline, erilise planeeringuta ala, kus palju 

looduslikku puistu t (must lepp, saar). Täiendatud on tamme ga, 

pärnaga ja vahtraga. Parki on hiljem rajatud Teedevalitsuse 

puukool, millest riismeid tänaseni pargis säilunud ( ginnala 

vaher, lehis jt.). Pargi tagaosa liigniiske. Üldseisund rahul

dav, hoone ümber ka hea. 

Pargis paikneb Kiiu restaureeritud vasallkindluse vare. 

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1962. ja 1964.a. 



Kiiu mõis. 
Peru1oone esikülg. 


