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47 KüSE-UUEMÕISA mõis (Neuhof -Kosch) . Rüütlim õis.
Kuivajõ e k/n, Kesejõe Erirezi imiline Interna atkool (Kese ki
helkond ).
Peahoon e on suur liigenda tud pikk kiviehi tus, kus nii ühe- kui
kahekor dse id ehi tusosi, mis kaasaja l kõik ehitatud kahekor dseiks. Hoone koosneb massiiv sest kahekor dsest keskosa st ning
kru1est samuti kahekor dsest, kuid väiksem atest ja madalam atest
tiibhoo netest, mis

seot~d

põhikarp usega pikkade ühekord sete

vahehoo netega. Esifass aadis keskne korpus eendub vahehoo neist,
tiibhoon ed on vahehoo nete otstel tugeval t taandatu d, kusjuur es
vahehoo ne otstel on seinapin nas eenduva pinnaga ja suure aknaga markeer itud

kül~risaliidid.

Hoone tagafas saadis kõik hoone

lülid on ühel ehitusjo onel. Hoone on kaetud plekkka tusega,
kusjuur es keskosa l ja tiibehi tustel on see lame kelpkat us. Nen
del ehituso sadel on räästak arniis profile eritud, tema all kulgeb seinapin nast eenduv lai vöö, mille pll äärel on kitsas vahekarni is seda toetava jõulise hammas lõibet meenuta va karniisiga. Selline karniis ümbritse b kõigi kolme kahekor dse korpuse
kõiki fassaad e. Uadalat el ühekord setel vahekor pustel on ainult
lai ja kergelt profile eritud eenduv räästak arniis, mis osaliselt säilunud tänapäe vaste rekonst rueerim istööde käigus, mil
vahekor pused omandas id II, madala korruse .
Hoone põhikor ruseks on esimene korrus, millel kõrged aknad, teise korruse aknad on madalam ad. Üldisel t on aknad kitsad, alakorr usel 8-ruudu lised, ülw{orr usel samuti 8-ruudu lised
Esifass aadi kõikide ehitusk orpuste rucnad paiknev ad ühtlaste
vahedeg a ja üksteis e kohal, v.d. vahehoo nete külgris aliitide
aknad, mis on teistes t eraldatu d laiema vahega, ka aknad on
siin

~-poolsed

ja 12 ruuduga . Akendel on all eenduv karniis

ja ülal külgede l e murtud pr ofileer i tud f'rontoo n. Seejuur es
põhikor puse alakorru se akende frontoon id on seinapin nal akcnd
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2/3 kõrgusel omavahel ühendatud akendevah elise karniisin a.
Peahoone kesktelja l paikneva II korruse aknal frontoon puudub
- siin asus algselt suur vapi plaat, akna ees oli aga väike
rõdu. Kesktelja l asuva peaukse ees on väike kinnine esik, millel kõrgete kaartega aknad ja uksed; külgedel kaks akent, esifassaadis aga kaaruks ääristatu d akendest. Kõikide avade kohal on profileer i tud kõrge kaare ga frontooni d, mis omavahel
liidetud kaksikkaa raks (külgedel ) ja kolmikkaa raks (esifassa adis). Tänapäeva l on esiku algne lame kelpka.tus ehitatud me-

,

talläärise ga rõduks. Maapind peaukse suunas tõuseb laugjalt,
nii et ukse ees on vaid paar astet. Hoone külgedel aga palj

astub vaheastme ga eraldatud madal sokkel. Ka katuse is on

väikesed lakka valgustav ad aknakased kolmnurks ete katuste all.
Hoone tagakülje l akenderea d on rühmitatu d. Keskkorpu sel
on alakorrus e aknad (5 tk.) kõrgete kaaravade ga, nende kohal
asuvad teise korruse aknad on aga endiselt nelinurks ed. Aknad
paiknevad ühtlaste vahekaugu stega. Ülaakende l on murtud frontoonid, alakorrus el aga kaarfront oonid, mis ka siin akende

2/3 kõrguses seinapinn al karniisin a ühendatud . Kahel pool põhikorpust pailmevat el vaheehitu stel on fteli altent samuti kõrge
kaaravaga aknad, mis paigutatu d üksteise lähedusse . nii et
nende kaartront oonid liituvad. Vaheehitu se äärel paiknevad üksikud aknad vastavad esifassaa di külgrisa liidi aknale, ka
siin on nad nelinurks ed, kuid kahepoole ga.

~eid äärmisi vahe-

hoonete aknaid katab samuti astmikfro ntoon, nagu tiibehiti ste
aknaidki, mis selles fassaadis ei paikne enam kõige reeglipärasemalt. Keskkorpu se ees on algselt paiknenud lai lahtine
palkon lameda katusega ning klaasitud külgedega , mis pole aga
säilinud.
Hoone sisenuumi d on anfilaads ed, eraldatud suurte kahe-
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poolsete ustega. Algselt enamik pidulihl{e ruume omas historitsistlikus stiilis klassitsismile lähedaste motiividega maalinguga lagesid. Saal asub ühekordses vahetii vas. Siin on säilunud lai laekarniis, mis kujundatud hammaslõikega, voluudikuj ulise ham.masfriisiga, mis kaetud akan tuslehega, munavöö ga ja
helmesnööriga. Lae plafoon omab pseudorenessansmo tiivi stikuga
maalingu, kus esindatud vaasimotiiv.
Tõenäoliseks tuleb lugeda, et hoone keskne korpus on ehitatud vana hoone baasil, milles on oletatud väga vanu ehitus-

,

osi (XVII saj. või veelgi vanemad). Tervikuna tuleb hoonet lugeda 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 nelinurkse hooviga ehitisteploki, mis tänapäevaks (1965.a.) enamuses 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 massiiv ne ühekord ne krohvitu d kivi-

hoone, mis kaetud seintes t kuni 2 korda kõrgema poolkel pkatusega, millel väga kitsad lihtsad laudkar niisid. Katteks on tänapäeva l eternii t. Hoone seintes mõned kõrge kaarega

konstruk~

tiivsed tugikaa red ja üksikud algsed väikese d aknad (4-ruud ulised). Hoone võib pärined a veel 1.'VIII saj. lõpust.
Teenijat emajad on kaks väikest ühele frondile asetatud krohvi~ud

kivihoo net, mis kaetud viilkatu stega. Hoonete 6-ruudu liste

akende kohal on murtud

~rontoon.

Ehitused on peahoon ega sama-

e ali s ed.
Park on suur, hõlmate s 26,7 ha. Suuxem osa sellest on hõlmatu d
pargime tsalaads e, loodusl ikust metsast väljaku jundatu d Pirita
jõeäärs e puistug a, mis seetõttu on ka vabrucu juline, paikned es
jõe looklev atel kaldate rrasside l ning omades suuri ja väiksemaid j õeäärse id või ke:tldape alseid pargilag endilcke .
Peahoon e lähem ümbrus on aga kujunda tud regulaa rsemalt .
Mõisasü damik lierviku na asub poolsaa rekujul isel neemiku l Pirita
jõe käärus, on tasase reljeefi ga. Peahoon e ette jääb suur
avatud väljak, mis raamitud ringtee ga ja liigenda tud puudega
vaid külgede lt. Hoone taha jääb samuti tee poolkaa r, kuid peahoone kesktel jelt kulgeb ka kesktee pargisüg avusse, millega
korrapä raselt ristuvad üksikud ristteed . Selles pargios as on
puistu tihedam , jättes vabaks vaid peahoon e tagakül je. Siin
paikneb ka jõe poolel vaba konfigu ratsioon iga tiik ning kahekordset e kivihoon e varemet ega selle taga, mille esikülg kujundatud alpiiniu miks. hoone oli algselt palmima ja, mille külgedel pailmes id triiphoo ned. Keskosa oli kuni kolmeko rdne. Peahoone ümbruse s on pargipu istu kunstli kult rajatud , dominee rivad tamm, jalakas , vaher, millest jalakas on halvas seisund is.

- 5 Pargimetsas on kase ja kuuse enamusega segapuistu. Pargi seisund 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 kujundusega teDiskivi hoone paekivist soklil. Hoone omab tugeva
vertikaalse orientatsioo ni, tema kõrgus ületab pikkuse. Hoone
soklikorrus on kõrge, laotud puhtalt tahutud paekiviplokk ides
alt on sekkel laiem, ülalt aheneb. Soklis
f

~~~~~~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 kontraforssi de
samuti alt laienevad soklid, millede vahel asuvadki keldriruumide aknad . Sokkel on lõpetatud tugeva soklikarniis iga, mis
ümbritseb ka kontraforssi de sokleid . Hoone seinad, mis liigendaiud vertikaalsel t kontraforssi dega ja horisontaals el t aknalaudade joonel eenduva jõulise vahekarniisi ga ning ülal laia
ehisvöö ja räästakarnii siga, on laotud punastest tellistest
puhta vuugiga. Seinapinda lõikuvad kitsad ja väga kõrged tera'
kaarelised aknad, millel paekivist lai raidpalestik , milles
reljeefsemak s vormiks on sügav süvarihv. Seina ülaserva lõpetav karniisi ja ehisvöö eenduvad detailid on puhta töötltisega
raiddetailid paekivist. Karniisi alumise ehisvöö moodustab
konsoolikes tele toetuv teravkaareli ne

frii~,

kus kivide kaar-

tevahelistel e pindadele tehtud kolmnurkne sisselõige. Kaarfriisile toetub astmelise profileering uga vahekarniis ning
sellele omakorda voluudimotii viga kansoolide rida. Konsoolid
toetavad eenduvat jõulist profileeritu d räästakarni isi, millelt tõusis plekkk a ttega katus (hävinud). Räästakarni isi ja
ehisvööd lõikavad

kon~raforsid,

mis soklilt tõustes ehitatud
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astmelisalt vab.ekarniisi dega akende joonel. Kontraforssi de
ülemise osa pinnad on liigendatud lameda, kõrge nelinurkse
petikuba, mille ülaosas räästakarni isi kõrgusel omakorda süga
Vllin

ristikujulin e petik. Kontraforsid olid katuse joonel lõpe .

tatud eenduvale karniisile toetuva laiendatud osaga, mida kat
tis terava nurgaga viilkatuseke ne, selle katteplaatid e ääred
eendusid räästastena. Laiendi pinnas oli sügav teravkaarega
petik. Esifassaadi nurkadel pailmenud kontraforssi del olid
aga väikesed fiaalilaadse d tornikased (hävinud), mille astmelistes külgpindades olid ristikujulis ad sügavad petikud. Tornikeste neli viilu olid lõpetatud kolmikkaareg a ning tornikes .
kroonis vahekarniisi ga väike tornikiiver. Esifassaadi keskelt
tõuseb ukse kohal paiknevalt raidkonsool ilt . ja seda katvalt
laiemalt profileeritu d äärisega plaadilt sale ja sihvakas vii
lutorn. Torn on neljatahulin e, tema ülaosas on igas tahus teravkaarega aken ning tornisüdamik us

pait~es

kell. Tornijalg

on seejuures sisetrepita. Torni ülaosa on osalt laotud puhtal
tabutud paekiviplokk idest, ülaosa laieneb külgedel astmelisel
ning on lõpetatud kõrgete kolmnurkviil udega igas tornitshus.
Viiludel on profileeritu d võrdlemisi lai karniis. Viiludelt
tõuseb sihvakas 8-tahuline plekiga tornikiiver, mis all lõpetatud munaga ja ristiga sellel. ·rorni esifassaadi pööratud
pinnal allosas suur raidvapiplaa t väga heas töötluses. Vapp
kuulub Uexküllidele . Teistest on erinev ka esifassaadi kolmnurkviilu räästakarnii s, mida lõikab viilutorn. Siin algab
karniis ehisvööga paest tahutud teravkaareli sast friisist,
mis toetub konsoolikks tele. Ka siin on kaarte jalgade kohal
friisioinnal ko lmnurkne sisselõige. Friis toetab laia profileeritud raidkarniisi , mille kohal on kolmeastmeli ne telliskivikarniis, kus tellised laotud horisontaals elt ja eenduvate
nurkadega moodustavad omalaadse sakmiku. Peauks omab kõrge
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terav kaare lise paeki vist raidp ortaa li, mille l lai, profi leeri
tud te.±!a:lf.l;aaPe pales tik on kujun datud süvari hvade ja nurki ikuks faasi tud mõiga stega. Talum id porta alil puudu vad, kuid pale s tiku allosa s on vahek arniis iplaat , mille lt süvar ihvag a lii
genda tud pind algab ki. Uks ise ei ole terav kaare line, vaid
asub pales tikku lõiku va horis ontaa lse simsi all ja on lamed a
kaare ga kaetu d. Forta al algab sokli joone lt, et viima ne on
aga väga kõrge , siis tõuseb uksen i võima s grani itplok kides t
tahutu d trepp , moodu stades ukse ees podes ti. Trepp i ja podes ti äär1s tavad faasit ud nurka dega grani itplok id, mis on maapi n
nal lõpeta tud kahe madal a kuubi ga. Hoone on lõpeta tud altar i
poole l polüg onaal selt 3 tahug a, igat tahku marke erib kontr aforss . Kabel on võlvi tud kahe võlvik uga, mida eralda b lai vöö
dekaa r. Esime ne võlvi k on nelinu rkne ristro idvõl vik, teine,
altari ruum i

kohal~

on viie võlvi roide ga. Roided on ümarm õikad,

mis laskuv ad turpad ena põran dani. Umar. mõiga stega on ääris tatud ka vööd ekaar . Akende pale stikud sisek üljel on sile d at e
krohv itud pinda dega, mille l fresko na vääne lornam ent. Uks omab
sisek üljel terav kaare lise porta ali, kujun datud samut i süvar ih
va ja ümarm õikaga . Lamed a kaare ga kaetud uksea va kohal e jääva
terav kaare lises välja s on kolm iksiir . Põran dad olid kaetu d mo
saiikp laatid ega, enamu s purus tatud. Ka levõl vis on läbiv ava.
Kabel i all on soklik orrus , kuhu pääseb välja st, altari seina st.
Siin on suurte grani itplok kideg a voode rdatud raidp ortaa l neli
nurks e avaga . Ukse taga on lühike korid or, mille seinad vooderda tud kolla se keraa milise tellis ega ning selle taga keldr i
ruum, mida valgu stavad sokli s paikne vad aknad . Keldr iruum
omab raudt alade le (I-tal ad) võlvi tud tellis kivil ae.
Kabel i ümber on mõned purus tatud kalmu d. Kabel ise aga
on ilmse lt XX saj. alguse histo ritsis tlik ehitu s võrdl emisi
väljap eetud gootik as. Ehitu s on varise mas.
Külas tatud viima ti 1976. a., pildis tatud 1962, 1965 ja
1976. a.
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