38. KIVILOO mõis (:E'ege feuer). Rüütli mõis.

.

Pikave re k/n, "Tasuj a" kolhoo s (Harju -Jaani kibelko nd) •
Peahoo ne on suurem keeruk alt liigend atud karpus ega ja tiibadega ühekor dne tellisk ivihoo ne, millel osalis elt väljae hitatu d
lakako rrus. Econet katab laastu katteg a kelpka tus, mis keskos as
omab kõrgem a harja, äärtel ja tiibeh ituste l madala ma. Räästa karnii sid on kõikid el ehitus osadel

l~iad

ja profil eeritu d,

kuid karnii si toetab väga erinev a eklekt ilise laadig a friis
või hamma slõige. Nii on esifass aad is, külg- ja tagafa ssaad is
ning tiibeh i tustel karnii si all "T 11 tähe kujulin e hamma slõiget
meenut av ebisvö ö. h. õrgema katuse ga ning ka kõrgem a seinag a
ehitis osa ehisvö ö on aga kujund atud ristik ujulis te petiku tega.
Esi- ja otsafa ssaadi eenduv atel väljae hitust el on karnii s tugeval t eendat ud ning seda toetab astmel iste konsoo lidega kaarfriis. Hoone sekkel on laotud kuupid eks tahu tud ja krohvi katte
ta puhta vuugig a laotud granii tplokk idest.

,

Hoone esifas saadi kujund ab tugeva lt eendat ud risali itehitus, milles t parema le jääb lühem, kuid kõrgem korpus , vasema le
pikem ja madala m tiib, millel fassaa di avanev ate katuse akende ga lakako rrus. Katuse aknad on kaetud ühepoo lse kaldeg a katustega. Katuse aknad on tõenäo liselt kaasae gsed. Risali itehitu sel
on esifas saadis väga rikkal iku kujund usega esikül g. Tal on
viilka tus, mille viiluko lmnurg a ülatip p on ära lõigatu d sinna
paigut atud jõulise horiso ntaals e fronto oniga. Fronto on omab
eenduv a ja profil eeritu d karnii si ülaser vas, tema alaosa moodustab mi trueast meline kaarfr iis. :b'ronto oni ää.red toetuva d nelinurk setele poolsa mmast ele, mis lõikud es viilu on lõpeta tud
viiluv älja keskjo onel astmel iste konsoo lidega. Fronto oni alla
poolsam maste vahele on paigut atud nelinu rkse lameda kaarav aga

- 2 -

petik , tema all viilu välja keske l aga paikne b aken, mis seejuure s algse lt oli kolmzi kaken ja mis äärist atud kahe sõõrp etikuga. Viima sed omavad astme lise pinna ning eendu va krohv iäärise. Ka viilu karni is on jõulin e: profi leerit ud rääst akarn iisi
alla on paigu tatud mitme astme line kaarf riis, mis jätkub kari saliit ehitu se külge del. Ehitu senur gadon kujun datud kitsa ste
nurga pilas tri te ga, mille kapi teeli- laads et astme lise profi leeringu ga eendu vat ülaos a rääst akarn iisi all dekor eeriva d esifassa adis kaks sepisa ilkru.t . Risal ii tehi tuse põhik orruse hõlma b
peauk s ning temag a liidet ud kaks külgn evat akent . Need kolm
ava on paigu tatud taand atud seinap inda, mis äärist atud eendu va
lamed a krohv iääris ega. Maini tud süven datud pinna ülaää r on kujunda tud kolme lamed a kaare ga, mis kordav ad ukse ja akende lamedai d kaara vasid . Aknaid ja ust äär1st avad (erald avad) pilas t
rid, mille kapit eelid paikne vad aknaav ade

2/3 kõrgu sel. Alnad

on seeju ures kõrge d, kuid kitsad , kahep oolega . Risal iitehi tuse esifas saadi laius elt on tema ette ehitat ud lai grani itplok -

,

kides t terra ss, mille lt laskub kitsam , mõnea stmeli ne trepp .
Esifa ssaad i madala ma ja pikem a korpu se aknad paikne vad
reegl ipära ste vahed ega, nad on suured ja kolme poolse d, suurte
ruutud ega (6-ru utu). Akende laiad krohv iääris ed toetuv ad laiale vahev ööle, mis kulgeb aknala udade joone l. Vahevöö alaser v
omab kitsa profil eerin gu. ~rende ülaos as ~e on lai lamed a
kaare ga kaars illus ja ääris mõnev õrra eenda tud, eenda tud osa
toetub astme lisele konso olile. Analo ogilis e kujun duseg a on ka
teiste fassaa dide aknad , nad on ainul t kitsam ad, kahep oolega
ja 4-ruud uga.
Risal iitehi tuse ja kirjel datud korpu se sisenu rka on 9aigutatu d väike nelinu rkne välja ehitu s (ühe akna laiun e), mille
rääst akarn iis on teiste st rääst akarn iiside st

madala~

ning te-

15)
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ma ühepool se kaldega katus lõikab need läbi. Ka esifassa adi
kõrgema ehitusko rpuse nurgale , seega fassaad i paremal

~urgal,

paikneb sama kõrge väljaeh itus. See on asetatud hoone nurgale

45° all, nii et ta ulatub samavõr ra ka teisele, otsafas saadile
Väljaeh itisel on esikülj el lai, ühise lameda kaarega seotud
kaksika kna (seega 4 poolega ). Seejuur es võrreld es teiste akruldega, on tema ääris lihtsust atud - puudub konsool idele toetuv
eendatu d osa. Akende all kulgeb profileeri~ud karniis . Ka väljaehitus e külgede l avanevad kahepoo lega aknad. Väljaeh itQse
nurgad on markeer itud, nagu kõik hoone nurgadk i, kitsaste nurgaliseen idega, ainult mujal need toetuvad akendea lusele vahevööle, siin vundam endile.
Hoone mainitu d otsafass aad on pööratud Kiviloo lassiva re
metele ning kujunda tud sama pidulikk usega nagu esifassa ad. Ka
siin eendub seinapi nnast, kuigi tagasiho idlikum alt, risalii thoone, seekord samuti mitte fassaad i kesktel jel,vaid selle
paremal nurgal. Risalii t on 3 akna laiune, tema kujundu s kordab esifassa adi risaliit ehitust : frontoon , selle detailid ,
kaarfri is, sepisank rud, nurgap ilastrid jms. Vaid frontoon i all
akna kohal on nelinur kse petiku asemel sõõrpet ik. Seega ääristavad viiluak ent siin 3 sõõrpet ikut. Ka risaliit ehituse katuse
hari on eelmise ga samal kõr6use l, ulatude s kõrgema ehitusk orpuse katuse poolde kõrguse sse.
Keeruka plaanig a on hoone tagafas saadi ja teise otsafas saadi lahendu s. Siin on põhikor pus liigenda tud

mitmee~g

suure

ma eenduva ehitusti ivaga, mille ruumid paiknev ad põhikorp use
ruumide ga samal tasandi l, kuid katused on teistes t madalam ad.
Kujundu salt korduva d esifassa adi motiivi stik (kelpka tus, karniis

11

'r 11 tähe kujulise hammas lõikelaa d ss ehisvöö ga, akende

äärise d ja vahevöö akende all j ms.). •ragafas saadi on pai guta-

15~
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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 liigendusega ning rikkaliku eklektilises laadis kujundusega histori tsistlikus stiilis ehitus, milles on tajutav teatav üleminek
juugendile. Kirjanduse andmetel on hoone püstitatud 19o5.aastal põletatud hoone kohale 19o6. a. Hoone oli 1973. a. osalt
mahajäetud, kasutusel vaid osaliselt sidekontorina ja raamatukoguna, 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 hammaslõikelaadsed

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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Lauda d moodu stavad suure hoone terühm a, kus domin eeriva d kaks
Paral leelse lt asetat ud suur~ maaki vihoo net. Nende vahel e jääb
avar siseho ov. Osa laudar ühma hoone id omas poolk elpka tuse,
üks säilun ud hoone aga tänapä evase viilka tuse laastu katte l.
Enami k ehitu stest varem eis. Võiva d pärine da erine vates t aasta test XIX saj. II poole st.
Töölis tem& ja

on väike piklik puitho one, kaetud laastu katte ga

viilka tuseg a, mille l üleula tuvad räästa d. Seinad voode rdatud
horis ontaa llaud istuse ga, viilud püstla udistu sega, kusju ures
voodr ilauda de otsad viilua lusel joone l kujun datud lihts a ehispi tsina . Alalad (algse d) on 6-ruu dulise d ning äärist atud prof'i leerin guga piirde lauda dega. Hoone võib pärin eda viima sest saj andi vahet usest .
Aedni kumaj a moodu stab ühise ehitus e pika triiph ooneg a, kus
aednik u eluruu mid ja triiph oone kütter uum paikne b kõrge s krohvitud kiviho ones, tema otsale on aga ehitat ud pikk, madal
triiph oone, tellis test, paest ja lõhutu d maaki videst . Hoone on
kaasa jal ulatu sliku lt ümber ehitat ud, kuid algse t ehitu st
võib luged a XX saj. alguse hoone ks.
on suur kaheo saline maaki vihoon e, mille st põhio sa
moodu stab vanem , tõenä olisel t veel XIX saj. I poole st pärine v
ait. Aidao sa on krohv itud seinte ga, kaetud kõrge poolk elpka tuAit-ku~!!

sega, kattek s kaasa jal etern ii t. Tema väike sed horiso ntaals ed
aknad on väike ste ruutud ega (8) ning tugev atest pruss idest
lengid ega. Talem üüriga eralda tud kuiva ti müüri d on lõhutu d
maak ivides t, krohv ikatte ta, seinad aidas t kõrgem ad kuid tema
viilka tuse hari ühtib aida katuse ga. Kuiva ti avade külge des
kasut atud ka tellis t, mille st ka tulem üür. Hoone osa võib pärined a viima sest saj andiv ahetu sest.
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Vesive ski on suurem ehitusk omplek s, mis aga algses ulatus es
pole säilunu d. Veskih oone oli algsel t vana paekiv ihoone , mis
hiljem ümber ehi tatud lõ hu tud ma aki vid e st väiksem aks ehi tuseks, kivide vahed laialt krohvi tud. Hoonet katab laastu katte. ga üleula tuv ate räästa ste ga

V iilkatu s.

Viilud on vooder datud

püstla udistu sega. Sellele ilmsel t juba XX saj. alguse s ümberehitatu d hoonel e liitub küljel e pikk ning massii vsete propor tsioonid ega palkho one, mis kaetud seinte st kaks korda kõrgem a
kelpka tusega , kattek s laast ja eterni it. Selles ehitus es paiknevad möldri eluruum id, ilmsel t ait ja mingid majand usruum id.
Hoone võib pärine da XIX saj. II poole keskel t.
Põllul on rida reheho oneid, milles t üks, suur, lõhutu d maakividest müürid ega ehitus , omab dateer itud ehi tu saasta l9o9 ja
ehitaj a nime -

Sa!ial~

Park on suur ning .mitme osaline , kusjuu res ka viljapu uaiäd jäävad pargi piirid esse. Pargi üldpin d on 11,3 ha. Pargi suunas
kulgeb peahoo ne keskos ale orient eeritu d lehtpu uallee . Pargi
esiosa moodu stabki nelinu rkne ala, mis äärista tud kõrval hoonetest. Ala on kujund atud vabalt rühmit atud puud ega, mis jätava d
peahoo ne ette avara, ebakor rapära se äärise ga välja ringte ega
peahoo ne ees. Puulii kidest on kasuta tud kontra stselt rühmit atavaid leht- ja okaspu id: vaher- kask-k uusk, pärn-ta mm-le his j
nulud. Jõel ka hõbepa ju. Peahoo nest lõunas se jääb avar pargija aiaala , kus asetseb kaitse alune Kivilo o piisko pilinnu se vare ja teda piirav muld vall. See ala on äärista tud pärnad ereaga või ~rühmadega. Pargi põhios a moodus tab aga suurem kanali te
ja saarte ga liigend atud ala veskip aisuga tõstetu d jõel, mis
tänapä eval likvide erunud (tamm hävinu d). Siin saarte l paikne b
tihe puis tu, mis vald av alt loodus liku pärito luga. Saarte ja

- 7 -

kanalite kaldajoon ed vabakuju lised, nagu neid sidunud jalgteede süsteemgi , nüüd hääbunud. Peahoone tagakülg on avatud
paisjärve laiemale osale.
Pargi seisund väga halb, valdavaii:: tt metsistun ud, liigendatud juurviljaa edadega, prahistat ud.

Külastatu d viimati 1973. a., pildistatu d 1963. ja 1973. a.

Kiviloo mõis.
Peahoone esikülg.
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Peahoone otsvaade.

