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45. KOSE mõis (Kosch). Poolmõis. 

Tallinna linn. Pirita-Kese linnaosa (Jõelähtme kihelkond). 
V 

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga kõrge soklikorruse

ga, mis mõjub alakorrusena. Soklikorrus on hoonel võlvitud. 

Hoonet katab algselt S-kivikattega, nüüd eterniidiga kaetud 

poolkelpkatus, mis omab laia profileeritud räästakarniisi, mis 

pool V iilude kelb a.kol.mnurkade all ka eenduv, vi ilu külgedel ag 

kitsam. Esi- ja tagafassaadil on räästakarniisi all kitsas 

hevöö, otsa~assaadidel aga peolviilu all lai vahevöö. Ka sek

kel on seinast eraldatud kitsa vahekarniisiga. Hoone nurkadel 

on soklilt tõusvad lamedad, kitsad nurgaliseenid, samalaadsed 

liseenid äär1stavad keskteljel paiknevat peaust, nende kohal 

liseenide vahel räästakarniis eendub kergelt. Hoone esi- ja 

taga~assaadil on keskteljel ühe aknaga·pealeehitus, millel 

kõrge kolmnurkviil, ääristatud samuti laia profileeri tud vii-

lu- ja räästakarniisiga. Pealeehituste katused on hoone katus 

harjast vaid vähe madalamad. Ka pealiaehituste nuread on mar

keeritud nurgaliseenidega. Esi~assaadi pealisehi tus on seejuu 

res tagafassaadi omast mõnevõrra kitsam. 

Hoone kõik aknad ja uksed on raami tud laiade ja lamedate 

krohviääristega. Soklikorruse aknad on nelinurksed, osa peti

kuina. Algne raamistus ei ole säilunud. Põhikorruse aknad on 

võrdlemisi suured ja 6-ruudulised, asuvad reeglipäraselt: egi 

fassaadis 3 kummalgi pool peaust, paigutatud ühtlas~e vahede

ga, soklikorruse aknad nende all. Tagafassaadil aga 2 kummal

gi pool keskteljel asuvat palkonit. Otsafassaadides on põhi

korrusel 3 a.kent, nende kohal peolviilus aga pea ruudukujuli

sed väiksemad 2 lakatubade akent, mis ääristatud kahe väikese 

ruudukujulise lakaaknaga. Samuti on ruudukujuline peaukse ko-
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hal olev pe&leehituse 4-ruuduline aken esifassaadis. Kolmnurk 

viilus on aga väike ümaraken. Tagafassaadi pealeehitise aken 

on pea normaalmõõtmezega E-ruuduline ning tema viilus uuem 

6-nurkne vi iluaken. Väike s ed lakaaknad on ehi ta tud ka otsa

fassaadide kelbakolmnurkadesse. Hoone peauks ei ole kogu ula

tuses säilunud algsena, osa uksetahvleid on asendatud klaasi

dega. Ukse allosas on barokselt liigendatud pinnad, kus esine 

joonia orderi kapiteeli voluudimomiiv. Uste poolt vahesammas 

on lõpetatud samuti joonia kapiteelile lähedase motiiviga ka

pi teeliga. Ukse kohal olev valgmik on diagonaalidega lõigatud 

rombiks ja kolmnurkadeks, diagonaalide ristmikes on väikesed 

rosetid. Peaukse ees on kõrge terrass, mille madal ääris kul

geb soklikarniisi joonel. Terrassil t laskub mõne astmeline ki

vi trepp vahepodestile, kust laskuvad kahele küljele pikad tre 

pimarsid madala äärisega esiküljel ja kõrgega tagaküljel. En

ne maapinda on trepil kahel pool taas vahepodest ning neilt 

suundub trepp uuesti ette, hoovi suunas kahepoolse laia astme 

tikuna, millel madalad äär i s ed. Need on lõpetatud all kahel 

pool madalate nelinurksete sokli ja plaadiga kaetud tulpadega. 

Kogu suurejoonelise trepikäigu esiserv ja terrassi ääred on 

kujundatud metallist 8Zuurse sepisvõrega, kus motiiviks spi

raal ja voluut. Trepikäigu ülemise podesti all hoone kesktel

jel on lameda kaarega niss vaikese basseiniga tema ees. Nis

sis on purs.ir..kaev - kaasajal merikarbikuj uline. 'l'repi alumiste 

podestide välisääre rinnatisel paiknevad aga kaks lamavat 

lõvifiguuri,malmist,tuima töötlusega. 

Hoone tagaküljel on asunud varem samuti kõrgel soklil 

paiknev palkon, mis ei ole aga algsel kujul säilunud. Kaas

ajal on ta kinnine, kõik kolm külge klaasitud suurte akendega 

Palkoni katusel on lahtine rõdu. Ka sellel juurdeehitusel on 
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ees väike terrass, kust laskuvad külgedele madalad trepid. 

Hoone katusel on keskteljel tugev korstnapiip~ millel 

vahevöö ja profileeritud otsakarniis. 

.. 
' .. 

Hoone on seega stiilne varaklassi tsis tlik ehitus, mille.l 

veel barokse lahendusega esiterrass ja trepp. Hoone võib pUri

neda veel XVIII saj. lõpust või sajandivahetusest. Ta on heas 

seisundis, kasutusel lasteaiana. 

Kõrvalhooned on peahoonega seotud ansambliliselt ja on temaga 

üheealised ja -stiilsed. Nad paiknevad kõrgete müüridega pii

ratud ruudukujulise eeshoovi kahel küljel, üks ilmselt tall 

ja teine ait. Hooned on sarnased. Nad on krohvitud kiviehiti

sed, kaetud kõrge poolkelpkatusega, millest ühel säilunud alg

ne S-kivikate, teisel eterniit. Hoonete hoovifassaadis on 

keskel lameda kaarega kaetud lai ulualuse ava, millest ühel 

ava on kinni müüritud. Kahel pool ulualust on seintee üks pea 

ruudukuj uline kal1epoolega aken, 8-ruuduga. Hoone nurkadel on 

tagasihoidlikud nurgaliseenid, esifassaadi räästakarniis on 

jõuliseroa profileeringuga kui poolviilude samuti profileeritud 

karniis. Mõle.m.i hoone lakas on lakatoakesed, mille aken avaneb 

poolviilu. Mõlemad majru1dushooned on hästi valitud tasakaalus

tatud proportsionaalsetes suhetes peahoonega. Eeshoov on sillu 

tatud, algselt telliskiviparketiga, tänapäeval betoonplaati

de ga. Hoo vi ääre d muruetatud ja ääristatud sirelipõõsastega. 

Vahetult peahoone ees on ka mõned pärnad reas. Eeshoovi kesk

teljel on lai sissesõiduvärav, mille külgedel jalgväravad. 

Väravad on ääristatud kõrgete ja massiivsete neljutahuliste 

kivitulpadega, mis kaetud karniisiga plaatidega. Algsed sepis-

vdravad on kaasaegsed. 

Samalaadsed müüridega. suletud hoovid paiknevad ka peahoo--

ne otsaf~ssaadidel. Siin on need kitsad, neist Qks maj~dus-
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hoovi ülesannetes. Neisse külghoovidesse pääseb eeshoovist ka

he kaarvärava kaudu, mis pailr..nevad kahel pool peahoonet esi-
. 

fassaadi joonel kulgevas kõrges müüris. Need väravaavad oma-

vad kõrge kaarava ja on ääristatud lameda krohviäärisega, 

kroonitud aga müüri äärel laiade kolmnurkfronLoonidega, mille

del eenduv ja profileeritud viilukarniis. 

Seega on peahoone esiväljak väga tervikliku ansamblilise 

planeeringuga, allutatud terviklikule ruumimõjule. 

Park paikneb peahoone külgedel ja taga, toetudes küljega Piri

ta jõele. Peru1oone suletud esiküljele vastandub avatud taga

külg. Eoone asub kõrgel kaldaterrassil, vahetult tema taga on 

kitsas ehisaed, mis laskub vanast jõesood1st kaevatud tiikide

süsteemini. Selles terrassipealses pargiosas on leidunud äär-

tel ka pargipaviljone ja kõrge müäriga platvorme terrassi 

äärel. Sootide ja kanalitega hõivatud madalam kaldaäärne ala 

moodustab alumise küllalt suure pargiala, mis kulgeb vööna 

Pirita jõe kaldal. Paljud puud on looduslikud (mustlepp, saar) 

kuid lisatud on ka pärna, vahert, elupuud (ka eesõues), nulgu, 

ebatsuugat jt. Üldjoontes on nii teedevõrk kui ka alapark va-

baplaneeringus heatasemelisas teostuses. Kaasajal on osa par-

gist ehitatud täis individuaalelamuid, osa pargist eraldatud 

muudeks vajadusteks. Algsele ilmele lähedana on vaid peahoone 

ümbrus, mis on heas seisundis, äärealad on ebarahuldavas sei-

sundis. 

Külastatud viimati l976.a., pildistatud 1973.a. 
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