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Peahoone on suur liigendatud pikk kiviehitus, kus nii ühe- kui 

kahekordse id ehi tusosi, mis kaasajal kõik ehitatud kahekord

seiks. Hoone koosneb massiivsest kahekordsest keskosast ning 

kru1est samuti kahekordsest, kuid väiksematest ja madalamatest 

tiibhoonetest, mis seot~d põhikarpusega pikkade ühekordsete 

vahehoonetega. Esifassaadis keskne korpus eendub vahehooneist, 

tiibhooned on vahehoonete otstel tugevalt taandatud, kusjuures 

vahehoone otstel on seinapinnas eenduva pinnaga ja suure akna

ga markeeritud kül~risaliidid. Hoone tagafassaadis kõik hoone 

lülid on ühel ehitusjoonel. Hoone on kaetud plekkkatusega, 

kusjuures keskosal ja tiibehitustel on see lame kelpkatus. Nen 

del ehitusosadel on räästakarniis profileeritud, tema all kul-

geb seinapinnast eenduv lai vöö, mille pll äärel on kitsas va-

hekarniis seda toetava jõulise hammaslõibet meenutava karnii-

siga. Selline karniis ümbritseb kõigi kolme kahekordse korpuse 

kõiki fassaade. Uadalatel ühekordsetel vahekorpustel on ainult 

lai ja kergelt profileeritud eenduv räästakarniis, mis osali

selt säilunud tänapäevaste rekonstrueerimistööde käigus, mil 

vahekorpused omandasid II, madala korruse. 

Hoone põhikorruseks on esimene korrus, millel kõrged ak

nad, teise korruse aknad on madalamad. Üldiselt on aknad kit

sad, alakorrusel 8-ruudulised, ülw{orrusel samuti 8-ruudulised 

Esifassaadi kõikide ehituskorpuste rucnad paiknevad ühtlaste 

vahedega ja üksteise kohal, v.d. vahehoonete külgrisaliitide 

aknad, mis on teistest eraldatud laiema vahega, ka aknad on 

siin ~-poolsed ja 12 ruuduga. Akendel on all eenduv karniis 

ja ülal külgedel e murtud profileeri tud f'rontoon. Seejuures 

põhikorpuse alakorruse akende frontoonid on seinapinnal akcnd 



, 

- 2 - 1'13 

2/3 kõrgusel omavahel ühendatud akendevahelise karniisina. 

Peahoone keskteljal paikneva II korruse aknal frontoon puudub 

- siin asus algselt suur vapiplaat, akna ees oli aga väike 

rõdu. Keskteljal asuva peaukse ees on väike kinnine esik, mil

lel kõrgete kaartega aknad ja uksed; külgedel kaks akent, esi

fassaadis aga kaaruks ääristatud akendest. Kõikide avade ko

hal on profileeri tud kõrge kaare ga frontoonid, mis omavahel 

liidetud kaksikkaaraks (külgedel) ja kolmikkaaraks (esifassaa

dis). Tänapäeval on esiku algne lame kelpka.tus ehitatud me

talläärisega rõduks. Maapind peaukse suunas tõuseb laugjalt, 

nii et ukse ees on vaid paar astet. Hoone külgedel aga pal-

j astub vaheastmega eraldatud madal sokkel. Ka katuse is on 

väikesed lakka valgustavad aknakased kolmnurksete katuste all. 

Hoone tagaküljel akenderead on rühmitatud. Keskkorpusel 

on alakorruse aknad (5 tk.) kõrgete kaaravadega, nende kohal 

asuvad teise korruse aknad on aga endiselt nelinurksed. Aknad 

paiknevad ühtlaste vahekaugustega. Ülaakendel on murtud fron

toonid, alakorrusel aga kaarfrontoonid, mis ka siin akende 

2/3 kõrguses seinapinnal karniisina ühendatud. Kahel pool põ

hikorpust pailmevatel vaheehitustel on fteli altent samuti kõrge 

kaaravaga aknad, mis paigutatud üksteise lähedusse. nii et 

nende kaartrontoonid liituvad. Vaheehituse äärel paiknevad ük

sikud aknad vastavad esifassaadi külgrisaliidi aknale, ka 

siin on nad nelinurksed, kuid kahepoolega. ~eid äärmisi vahe

hoonete aknaid katab samuti astmikfrontoon, nagu tiibehitiste 

aknaidki, mis selles fassaadis ei paikne enam kõige reeglipä

rasemalt. Keskkorpuse ees on algselt paiknenud lai lahtine 

palkon lameda katusega ning klaasitud külgedega, mis pole aga 

säilinud. 

Hoone sisenuumid on anfilaadsed, eraldatud suurte kahe-
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poolsete ustega. Algselt enamik pidulihl{e ruume omas histo

ritsistlikus stiilis klassitsismile lähedaste motiividega maa

linguga lagesid. Saal asub ühekordses vahetii vas. Siin on säi

lunud lai laekarniis, mis kujundatud hammaslõikega, voluudiku

j ulise ham.masfriisiga, mis kaetud akan tuslehega, munavöö ga ja 

helmesnööriga. Lae plafoon omab pseudorenessansmotiivi stikuga 

maalingu, kus esindatud vaasimotiiv. 

Tõenäoliseks tuleb lugeda, et hoone keskne korpus on ehi

tatud vana hoone baasil, milles on oletatud väga vanu ehitus

osi (XVII saj. või veelgi vanemad). Tervikuna tuleb hoonet lu

geda historitsistlikus stiilis ehituseks, tõenäoliselt XIX 

saj. II poole keskelt. Ta on küll rekonstrueeritud, kuid heas 

seisundis, kasutusel õppe- ja elukorpusena. 

Kõrvalhooneid omas mõis suurel arvul, kuid nad on enamikus 

lammutatud, osa viimastel aastatel, osa aga ümber ehitatud. 

Olulisemad on: 

Valitsejamaja on kahekordne liigendamata kivihoone, mis osalt 

ümber ehitatud. Hoonet katab lame kelpkatus, katteks eterniit. 

Katusel on eenduv räästakarniis vööga selle all. Hoone nurgad 

on liigendatud kvaaderliseenide5a. Suured aknad on ääristatud 

lamedate krohviääristega. Raske on määrata algset hoone kuju 

ja ehitusaega. Ta võis olla ka ühekordne ehitus. 

Laudad-tallid moodustasid kolmest küljest hoonestatud neli

nurkse hooviga ehitisteploki, mis tänapäevaks (1965.a.) enamu

ses lammutatud. Algsed ehitused olid krohvitud paekivihooned, 

millel a~endel ja ustel olid lamedad krohviäärised, krohvikate 

aga j ämed akoeline pr i tskrohvilaadne. Lamed ad katused olid kelp 

katustena, omasid puitkarniisi. Hooned pärinesid tõenäoliselt 

veel XI- saj. I poolest. 
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Töölistem§ja-~uivati (?) on massiivne ühekordne krohvitud kivi

hoone, mis kaetud seintest kuni 2 korda kõrgema poolkelpkatu

sega, millel väga kitsad lihtsad laudkarniisid. Katteks on tä

napäeval eterniit. Hoone seintes mõned kõrge kaarega konstruk~ 

tiivsed tugikaared ja üksikud algsed väikesed aknad (4-ruuduli

sed). Hoone võib pärineda veel 1.'VIII saj. lõpust. 

Teenijatemajad on kaks väikest ühele frondile asetatud krohvi

~ud kivihoonet, mis kaetud viilkatustega. Hoonete 6-ruuduliste 

akende kohal on murtud ~rontoon. Ehitused on peahoonega sama-

e ali s ed. 

Park on suur, hõlmates 26,7 ha. Suuxem osa sellest on hõlmatud 

pargimetsalaadse, looduslikust metsast väljakujundatud Pirita 

jõeäärse puistuga, mis seetõttu on ka vabrucujuline, paiknedes 

jõe looklevatel kaldaterrassidel ning omades suuri ja väikse

maid j õeäärseid või ke:tldape alseid pargilagendilcke. 

Peahoone lähem ümbrus on aga kujundatud regulaarsemalt. 

Mõisasüdamik liervikuna asub poolsaarekujulisel neemikul Pirita 

jõe käärus, on tasase reljeefiga. Peahoone ette jääb suur 

avatud väljak, mis raamitud ringteega ja liigendatud puudega 

vaid külgedelt. Hoone taha jääb samuti tee poolkaar, kuid pea

hoone keskteljelt kulgeb ka kesktee pargisügavusse, millega 

korrapäraselt ristuvad üksikud ristteed. Selles pargiosas on 

puistu tihedam, jättes vabaks vaid peahoone tagakülje. Siin 

paikneb ka jõe poolel vaba konfiguratsiooniga tiik ning kahe

kordsete kivihoone varemetega selle taga, mille esikülg kujun

datud alpiiniumiks. hoone oli algselt palmimaja, mille külge

del pailmesid triiphooned. Keskosa oli kuni kolmekordne. Pea

hoone ümbruses on pargipuistu kunstlikult rajatud, domineeri

vad tamm, jalakas, vaher, millest jalakas on halvas seisundis. 
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Pargimetsas on kase ja kuuse enamusega segapuistu. Pargi sei

sund on hea, enamik teedevõrgust on taastatud, ka tiigis olev 

purskkaev, puudub vaid kõrge betoonvaas tagaväljaku k~skelt. 

Pargimets läheb üle looduslikuks metsaks jge kallastel • 
. 

Pargi tagaserv as on mõisaomanike perekonna matusepaik 

kabeliga. Kabel on väike, kuid väga rikkaliku pseudogooti ku

jundusega teDiskivi hoone paekivist soklil. Hoone omab tugeva 

vertikaalse orientatsiooni, tema kõrgus ületab pikkuse. Hoone 

soklikorrus on kõrge, laotud puhtalt tahutud paekiviplokkides 

alt on sekkel laiem, ülalt aheneb. Soklis ~~~~~~ek~i&ee~ on 

keldriruumi valgustavad aknad, mis raamitud suurte, puhtalt 

tabutud granii tplokkid ega, ava nur gad on faasi tud, ava ise 

meenutab korvkaarega akent. Soklit liigendavad kontraforsside 

samuti alt laienevad soklid, millede vahel asuvadki keldriruu

mide aknad . Sokkel on lõpetatud tugeva soklikarniisiga, mis 

ümbritseb ka kontraforsside sokleid . Hoone seinad, mis liigen-

daiud vertikaalsel t kontraforssidega ja horisontaalsel t akna-

laudade joonel eenduva jõulise vahekarniisiga ning ülal laia 

ehisvöö ja räästakarniisiga, on laotud punastest tellistest 

puhta vuugiga. Seinapinda lõikuvad kitsad ja väga kõrged tera' 

kaarelised aknad, millel paekivist lai raidpalestik, milles 

reljeefsemaks vormiks on sügav süvarihv. Seina ülaserva lõpe

tav karniisi ja ehisvöö eenduvad detailid on puhta töötltisega 

raiddetailid paekivist. Karniisi alumise ehisvöö moodustab 

konsoolikestele toetuv teravkaareline frii~, kus kivide kaar-

tevahelistele pindadele tehtud kolmnurkne sisselõige. Kaar

friisile toetub astmelise profileeringuga vahekarniis ning 

sellele omakorda voluudimotii viga kansoolide rida. Konsoolid 

toetavad eenduvat jõulist profileeritud räästakarniisi, mil

lelt tõusis plekkkattega katus (hävinud). Räästakarniisi ja 

ehisvööd lõikavad kon~raforsid, mis soklilt tõustes ehitatud 
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astmelisalt vab.ekarniisidega akende joonel. Kontraforsside 

ülemise osa pinnad on liigendatud lameda, kõrge nelinurkse 

petikuba, mille ülaosas räästakarniisi kõrgusel omakorda süga 

Vllin ristikujuline petik. Kontraforsid olid katuse joonel lõpe . 

tatud eenduvale karniisile toetuva laiendatud osaga, mida kat 

tis terava nurgaga viilkatusekene, selle katteplaatide ääred 

eendusid räästastena. Laiendi pinnas oli sügav teravkaarega 

petik. Esifassaadi nurkadel pailmenud kontraforssidel olid 

aga väikesed fiaalilaadsed tornikased (hävinud), mille astme

listes külgpindades olid ristikujulisad sügavad petikud. Tor

nikeste neli viilu olid lõpetatud kolmikkaarega ning tornikes . 

kroonis vahekarniisiga väike tornikiiver. Esifassaadi keskelt 

tõuseb ukse kohal paiknevalt raidkonsoolilt . ja seda katvalt 

laiemalt profileeritud äärisega plaadilt sale ja sihvakas vii 

lutorn. Torn on neljatahuline, tema ülaosas on igas tahus te

ravkaarega aken ning tornisüdamikus pait~es kell. Tornijalg 

on seejuures sisetrepita. Torni ülaosa on osalt laotud puhtal 

tabutud paekiviplokkidest, ülaosa laieneb külgedel astmelisel 

ning on lõpetatud kõrgete kolmnurkviiludega igas tornitshus. 

Viiludel on profileeritud võrdlemisi lai karniis. Viiludelt 

tõuseb sihvakas 8-tahuline plekiga tornikiiver, mis all lõpe

tatud munaga ja ristiga sellel. ·rorni esifassaadi pööratud 

pinnal allosas suur raidvapiplaat väga heas töötluses. Vapp 

kuulub Uexküllidele. Teistest on erinev ka esifassaadi kolm

nurkviilu räästakarniis, mida lõikab viilutorn. Siin algab 

karniis ehisvööga paest tahutud teravkaarelisast friisist, 

mis toetub konsoolikkstele. Ka siin on kaarte jalgade kohal 

friisioinnal ko lmnurkne sisselõige. Friis toetab laia profi

leeritud raidkarniisi, mille kohal on kolmeastmeline tellis

kivikarniis, kus tellised laotud horisontaalselt ja eenduvate 

nurkadega moodustavad omalaadse sakmiku. Peauks omab kõrge 
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teravkaarelise paekivist raidportaali, millel lai, profileeri 

tud te.±!a:lf.l;aaPe palestik on kujundatud süvarihvade ja nurkii

kuks faasi tud mõigastega. Talumid portaalil puuduvad, kuid pa

le s tiku allosas on vahekarniisiplaat, millelt süvarihvaga lii 

gendatud pind algabki. Uks ise ei ole teravkaareline, vaid 

asub palestikku lõikuva horisontaalse simsi all ja on lameda 

kaarega kaetud. Fortaal algab sokli joonelt, et viimane on 

aga väga kõrge, siis tõuseb ukseni võimas graniitplokkidest 

tahutud trepp, moodustades ukse ees podesti. Treppi ja podes

ti äär1stavad faasitud nurkadega graniitplokid, mis on maapin 

nal lõpetatud kahe madala kuubiga. Hoone on lõpetatud altari 

poolel polügonaalselt 3 tahuga, igat tahku markeerib kontra

forss. Kabel on võlvitud kahe võlvikuga, mida eraldab lai vöö 

dekaar. Esimene võlvik on nelinurkne ristroidvõlvik, teine, 

altariruumi kohal~ on viie võlviroidega. Roided on ümarmõikad, 

mis laskuvad turpadena põrandani. Umar.mõigastega on äärista-

tud ka vööd ekaar. Akende pale stikud siseküljel on sile d at e 

krohvitud pindadega, millel freskona väänelornament. Uks omab 

siseküljel teravkaarelise portaali, kujundatud samuti süvarih 

va ja ümarmõikaga. Lameda kaarega kaetud ukseava kohale jääva 

teravkaarelises väljas on kolmiksiir. Põrandad olid kaetud mo 

saiikplaatidega, enamus purustatud. Ka levõlvis on läbiv ava. 

Kabeli all on soklikorrus, kuhu pääseb väljast, altariseinast. 

Siin on suurte graniitplokkidega vooderdatud raidportaal neli 

nurkse avaga. Ukse taga on lühike koridor, mille seinad voo

derdatud kollase keraamilise tellisega ning selle taga keldri 

ruum, mida valgustavad soklis paiknevad aknad. Keldriruum 

omab raudtaladele (I-talad) võlvitud telliskivilae. 

Kabeli ümber on mõned purustatud kalmud. Kabel ise aga 

on ilmselt XX saj. alguse historitsistlik ehitus võrdlemisi 

väljapeetud gootikas. Ehitus on varisemas. 

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1962, 1965 ja 
1976. a. 
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