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38. KIVILOO mõis (:E'egefeuer). Rüütlimõis. 

Pikavere k/n, "Tasuja" kolhoos (Harju-Jaani kibelkond) • . 

Peahoone on suurem keerukalt liigendatud karpusega ja tiiba

dega ühekordne telliskivihoone, millel osaliselt väljaehitatud 

lakakorrus. Econet katab laastukattega kelpkatus, mis keskosas 

omab kõrgema harja, äärtel ja tiibehitustel madalama. Räästa

karniisid on kõikidel ehitusosadel l~iad ja profileeritud, 

kuid karniisi toetab väga erineva eklektilise laadiga friis 

või hammaslõige. Nii on esifassaad is, külg- ja tagafassaad is 

ning tiibehi tustel karniisi all "T 11 tähe kujuline hammaslõiget 

meenutav ebisvöö. h .. õrgema katusega ning ka kõrgema seinaga 

ehitisosa ehisvöö on aga kujundatud ristikujuliste petikutega. 

Esi- ja otsafassaadi eenduvatel väljaehitustel on karniis tu-

geval t eendatud ning seda toetab astmeliste konsoolidega kaar-

friis. Hoone sekkel on laotud kuupid eks tahu tud ja krohvikatte 

ta puhta vuugiga laotud graniitplokkidest. 

Hoone esifassaadi kujundab tugevalt eendatud risaliitehi-

tus, millest paremale jääb lühem, kuid kõrgem korpus, vasemale 

pikem ja madalam tiib, millel fassaadi avanevate katuseakende

ga lakakorrus. Katuseaknad on kaetud ühepoolse kaldega katus

tega. Katuseaknad on tõenäoliselt kaasaegsed. Risaliitehitusel 

on esifassaadis väga rikkaliku kujundusega esikülg. Tal on 

viilkatus, mille viilukolmnurga ülatipp on ära lõigatud sinna 

paigutatud jõulise horisontaalse frontooniga. Frontoon omab 

eenduva ja profileeritud karniisi ülaservas, tema alaosa moo

dustab mi trueastmeline kaarfriis. :b'rontooni ää.red toetuvad ne-

linurksetele poolsammastele, mis lõikudes viilu on lõpetatud 

viiluvälja keskjoonel astmeliste konsoolidega. Frontooni alla 

poolsammaste vahele on paigutatud nelinurkse lameda kaaravaga 
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petik, tema all viiluvälja keskel aga paikneb aken, mis see

juures algselt oli kolmzikaken ja mis ääristatud kahe sõõrpeti

kuga. Viimased omavad astmelise pinna ning eenduva krohviääri

se. Ka viilukarniis on jõuline: profileeritud räästakarniisi 

alla on paigutatud mitmeastmeline kaarfriis, mis jätkub kari

saliitehituse külgedel. Ehitusenurgadon kujundatud kitsaste 

nurgapilastri te ga, mille kapi teeli-laadset astmelise profilee

ringuga eenduvat ülaosa räästakarniisi all dekoreerivad esi

fassaadis kaks sepisailkru.t. Risalii tehi tuse põhikorruse hõlmab 

peauks ning temaga liidetud kaks külgnevat akent. Need kolm 

ava on paigutatud taandatud seinapinda, mis ääristatud eenduva 

lameda krohviäärisega. Maini tud süvendatud pinna ülaäär on ku

jundatud kolme lameda kaarega, mis kordavad ukse ja akende la

medaid kaaravasid. Aknaid ja ust äär1stavad (eraldavad) pilast 

rid, mille kapiteelid paiknevad aknaavade 2/3 kõrgusel. Alnad 

on seejuures kõrged, kuid kitsad, kahepoolega. Risaliitehitu

se esifassaadi laiuselt on tema ette ehitatud lai graniitplok

kidest terrass, millelt laskub kitsam, mõneastmeline trepp. 

Esifassaadi madalama ja pikema korpuse aknad paiknevad 

reeglipäraste vahedega, nad on suured ja kolmepoolsed, suurte 

ruutudega (6-ruutu). Akende laiad krohviäärised toetuvad laia

le vahevööle, mis kulgeb aknalaudade joonel. Vahevöö alaserv 

omab kitsa profileeringu. ~rende ülaosas ~e on lai lameda 

kaarega kaarsillus ja ääris mõnevõrra eendatud, eendatud osa 

toetub astmelisele konsoolile. Analoogilise kujundusega on ka 

teiste fassaadide aknad, nad on ainult kitsamad, kahepoolega 

ja 4-ruuduga. 

Risaliitehituse ja kirjeldatud korpuse sisenurka on 9ai

gutatud väike nelinurkne väljaehitus (ühe akna laiune), mille 

räästakarniis on teistest räästakarniisidest madala~ ning te-
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ma ühepoolse kaldega katus lõikab need läbi. Ka esifassaadi 

kõrgema ehituskorpuse nurgale, seega fassaadi paremal ~urgal, 

paikneb sama kõrge väljaehitus. See on asetatud hoone nurgale 

45° all, nii et ta ulatub samavõrra ka teisele, otsafassaadile 

Väljaehitisel on esiküljel lai, ühise lameda kaarega seotud 

kaksikakna (seega 4 poolega). Seejuures võrreldes teiste akrul

dega, on tema ääris lihtsustatud - puudub konsoolidele toetuv 

eendatud osa. Akende all kulgeb profileeri~ud karniis. Ka väl

jaehituse külgedel avanevad kahepoolega aknad. VäljaehitQse 

nurgad on markeeritud, nagu kõik hoone nurgadki, kitsaste nur

galiseenidega, ainult mujal need toetuvad akendealusele vahe-

vööle, siin vundamendile. 

Hoone mainitud otsafassaad on pööratud Kiviloo lassivare 

metele ning kujundatud sama pidulikkusega nagu esifassaad. Ka 

siin eendub seinapinnast, kuigi tagasihoidlikumalt, risaliit

hoone, seekord samuti mitte fassaadi keskteljel,vaid selle 

paremal nurgal. Risaliit on 3 akna laiune, tema kujundus kor

dab esifassaadi risaliitehitust: frontoon, selle detailid, 

kaarfriis, sepisankrud, nurgapilastrid jms. Vaid frontooni all 

akna kohal on nelinurkse petiku asemel sõõrpetik. Seega ääris

tavad viiluakent siin 3 sõõrpetikut. Ka risaliitehituse katuse 

hari on eelmisega samal kõr6usel, ulatudes kõrgema ehituskor

puse katuse poolde kõrgusesse. 

Keeruka plaaniga on hoone tagafassaadi ja teise otsafas

saadi lahendus. Siin on põhikorpus liigendatud mitmee~g suure 

ma eenduva ehitustiivaga, mille ruumid paiknevad põhikorpuse 

ruumidega samal tasandil, kuid katused on teistest madalamad. 

Kujundusalt korduvad esifassaadi motiivistik (kelpkatus, kar

niis 11 'r 11 tähe kujulise hammaslõikelaad ss ehisvöö ga, akende 

äärise d ja vahevöö akende all j ms.). •ragafassaadi on pai guta-
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tud ka tiibehituse ja põhikorpuse sisenurgale palkonthla<)dne 

kitsas väljaehi~~s, mis omab esifassaadi väljaehitustega ana

loo gilise kujunduse - omab ehisvöö ta laia räästakarniisi, 

lihtsustatud ääristega aknaid, millede vahel siiski pilastrid 

nagu esifassaadi keskrisaliidi akendelgi. Väljaehituse üks 

nurk on ära lõigatud, mis annab talle polLi.gonaalse kuju. 

Seega on Kiviloo mõisa peahoone .keeruka, elava liigendu

sega ning rikkaliku eklektilises laadis kujundusega histori t

sistlikus stiilis ehitus, milles on tajutav teatav üleminek 

juugendile. Kirjanduse andmetel on hoone püstitatud 19o5.aas

tal põletatud hoone kohale 19o6. a. Hoone oli 1973. a. osalt 

mahajäetud, kasutusel vaid osaliselt sidekontorina ja raama

tukoguna, seejuures rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, paiknedes par~i äärtel, olles see

ga peahoonest eraldatud. Enamuses on ehitused kas varemeis võ 

moonutatud ümberehitustega. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on väike 'ühekordne krohvitud telliskiviehitus, 

mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Omab lakatube, milles 

üks aken väljub esifassaadis keskteljel katuseaknana, lameda 

ühepoolse kaldega katusega. Katuse räästa all on lihtne krahv 

vöö, mida toetavad peahoonele analoogilised hammaslõikelaad

sed 11 T11 tähe kujulisad konsoolid. Ka kaarakende ja -uste ääri 

sed on peahoonega sarnased, seejuures üks aken on asetatud 

hoone äralõigatud nurka. Hoone teised nurgad on kujutatud 

kitsaste nurgaliseenidega. Katusele väljuvad korstnad omavad 

kõrgeid piipe, mis ülalt kaetud viiikatustega ning omavad 

külgedel suitsuavad. Hoone on seega peahoonega üheealine, XX 

saj. alguse ehitus. 
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Laudad moodustavad suure hooneterühma, kus domineerivad kaks 

Paralleelselt asetatud suur~ maakivihoonet. Nende vahele jääb 

avar sisehoov. Osa laudarühma hooneid omas poolkelpkatuse, 

üks säilunud hoone aga tänapäevase viilkatuse laastukattel. 

Enamik ehitustest varemeis. Võivad pärineda erinevatest aasta

test XIX saj. II poolest. 

Töölistem&ja on väike piklik puithoone, kaetud laastukattega 

viilkatusega, millel üleulatuvad räästad. Seinad vooderdatud 

horisontaallaudistusega, viilud püstlaudistusega, kusjuures 

voodrilaudade otsad viilualusel joonel kujundatud lihtsa ehis

pi tsina. Alalad (algsed) on 6-ruudulised ning ääristatud prof'i

leeringuga piirdelaudadega. Hoone võib pärineda viimasest sa

j andi vahetusest. 

Aednikumaja moodustab ühise ehituse pika triiphoonega, kus 

aedniku eluruumid ja triiphoone kütteruum paikneb kõrges kroh

vitud kivihoones, tema otsale on aga ehitatud pikk, madal 

triiphoone, tellistest, paest ja lõhutud maakividest. Hoone on 

kaasajal ulatuslikult ümber ehitatud, kuid algset ehitust 

võib lugeda XX saj. alguse hooneks. 

Ait-ku~!! on suur kaheosaline maakivihoone, millest põhiosa 

moodustab vanem, tõenäoliselt veel XIX saj. I poolest pärinev 

ait. Aidaosa on krohvitud seintega, kaetud kõrge poolkelpkatu

sega, katteks kaasajal eternii t. Tema väikesed horisontaalsed 

aknad on väikeste ruutudega (8) ning tugevatest prussidest 

lengidega. Talemüüriga eraldatud kuivati müürid on lõhutud 

maakividest, krohvikatteta, seinad aidast kõrgemad kuid tema 

viilkatuse hari ühtib aida katusega. Kuivati avade külgedes 

kasutatud ka tellist, millest ka tulemüür. Hooneosa võib pä

rineda viimasest saj andivahetusest. 
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Vesiveski on suurem ehituskompleks, mis aga algses ulatuses 

pole säilunud. Veskihoone oli algselt vana paekivihoone, mis 

hiljem ümber ehi ta tud lõ hu tud ma aki vid e st väiksemaks ehi tu

seks, kivide vahed laialt krohvitud. Hoonet katab laastukatte-

. ga üleulatuv ate räästaste ga V iilkatus. Viilud on vooderdatud 

püstlaudistusega. Sellele ilmselt juba XX saj. alguses ümber

ehitatud hoonele liitub küljele pikk ning massiivsete proport

sioonidega palkhoone, mis kaetud seintest kaks korda kõrgema 

kelpkatusega, katteks laast ja eterniit. Selles ehituses paik

nevad möldri eluruumid, ilmselt ait ja mingid majandusruumid. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Põllul on rida rehehooneid, millest üks, suur, lõhutud maaki

videst müüridega ehitus, omab dateeritud ehi tu saasta l9o9 ja 

ehitaja nime - Sa!ial~ 

Park on suur ning .mitmeosaline, kusjuures ka viljapuuaiäd jää

vad pargi piiridesse. Pargi üldpind on 11,3 ha. Pargi suunas 

kulgeb peahoone keskosale orienteeritud lehtpuuallee. Pargi 

esiosa moodustabki nelinurkne ala, mis ääristatud kõrvalhoone

test. Ala on kujundatud vabalt rühmitatud puud ega, mis jätavad 

peahoone ette avara, ebakorrapärase äärisega välja ringteega 

peahoone ees. Puuliikidest on kasutatud kontrastselt rühmita

tavaid leht- ja okaspuid: vaher-kask-kuusk, pärn-tamm-lehis j 

nulud. Jõel ka hõbepaju. Peahoonest lõunasse jääb avar pargi

ja aiaala, kus asetseb kaitsealune Kiviloo piiskopilinnuse va

re ja teda piirav muld vall. See ala on ääristatud pärnaderea

ga või ~rühmadega. Pargi põhiosa moodustab aga suurem kanalite 

ja saartega liigendatud ala veskipaisuga tõstetud jõel, mis 

tänapäeval likvideerunud (tamm hävinud). Siin saartel paikneb 

tihe puis tu, mis vald av alt loodusliku päritoluga. Saarte ja 
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kanalite kaldajooned vabakujulised, nagu neid sidunud jalg

teede süsteemgi, nüüd hääbunud. Peahoone tagakülg on avatud 

paisjärve laiemale osale. 

Pargi seisund väga halb, valdavaii::tt metsistunud, liigen

datud juurviljaaedadega, prahistatud. 

Külastatud viimati 1973. a., pildistatud 1963. ja 1973. a. 
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