45. KOSE mõis (Kosch). Poolmõis.
Tallinna linn. Pirita-Ke se linnaosa (Jõelähtm e kihelkond ).
V

Peahoone on väike ühekordne kivihoone väga kõrge soklikorr usega, mis mõjub alakorrus ena. Soklikorr us on hoonel võlvitud.
Hoonet katab algselt S-kivikat tega, nüüd eterniidi ga kaetud
poolkelpk atus, mis omab laia profileer itud räästakar niisi, mis
pool V iilude kelb a.kol.mnurkade all ka eenduv, vi ilu külgedel ag
kitsam. Esi- ja tagafassa adil on räästakar niisi all kitsas
t

hevöö,

otsa~assaadidel

aga peolviilu all lai vahevöö. Ka sek-

kel on seinast eraldatud kitsa vahekarn iisiga. Hoone nurkadel
on soklilt tõusvad lamedad, kitsad nurgalise enid, samalaads ed
liseenid äär1stava d kesktelje l paiknevat peaust, nende kohal
liseenide vahel räästakar niis eendub kergelt. Hoone esi- ja
taga~assaadil

on kesktelje l ühe aknaga·pe aleehitus, millel

kõrge kolmnurk viil, ääristatu d samuti laia profileer i tud viilu- ja räästakar niisiga. Pealeehit uste katused on hoone katus
harjast vaid vähe madalamad . Ka pealiaehi tuste nuread on markeeritud nurgalise enidega.

Esi~assaadi

pealisehi tus on seejuu

res tagafassa adi omast mõnevõrra kitsam.
Hoone kõik aknad ja uksed on raami tud laiade ja lamedate
krohviää ristega. Soklikorr use aknad on nelinurks ed, osa petikuina. Algne raamistus ei ole säilunud. Põhikorru se aknad on
võrdlemis i suured ja 6-ruuduli sed, asuvad reeglipär aselt: egi
fassaadis 3 kummalgi pool peaust, paigutatu d

ühtlas~e

vahede-

ga, soklikorr use aknad nende all. Tagafassa adil aga 2 kummalgi pool kesktelje l asuvat palkonit. Otsafassa adides on põhikorrusel 3 a.kent, nende kohal peolviilu s aga pea ruudukuj ulised väiksemad 2 lakatubad e akent, mis ääristatu d kahe väikese
ruudukuju lise lakaaknag a. Samuti on ruudukuju line peaukse ko-

hal olev pe&leehit use 4-ruuduli ne aken esifassaa dis. Kolmnurk
viilus on aga väike ümaraken. Tagafassa adi pealeehit ise aken
on pea normaalmõ õtmezega E-ruuduli ne ning tema viilus uuem
6-nurkne vi iluaken. Väike s ed lakaaknad on ehi ta tud ka otsafassaadid e kelbakolm nurkadess e. Hoone peauks ei ole kogu ulatuses säilunud algsena, osa uksetahvl eid on asendatud klaasidega. Ukse allosas on barokselt liigendatu d pinnad, kus esine
joonia orderi kapiteeli voluudimo miiv. Uste poolt vahesamma s
on lõpetatud samuti joonia kapiteeli le lähedase motiiviga kai

pi teeliga. Ukse kohal olev valgmik on diagonaal idega lõigatud
rombiks ja kolmnurka deks, diagonaal ide ristmikes on väikesed
rosetid. Peaukse ees on kõrge terrass, mille madal ääris kulgeb soklikarn iisi joonel. Terrassil t laskub mõne astmeline kivi trepp vahepode stile, kust laskuvad kahele küljele pikad tre
pimarsid madala äärisega esiküljel ja kõrgega tagakülje l. Enne maapinda on trepil kahel pool taas vahepodes t ning neilt
suundub trepp uuesti ette, hoovi suunas kahepools e laia astme
tikuna, millel madalad äär i s ed. Need on lõpetatud all kahel
pool madalate nelinurks ete sokli ja plaadiga kaetud tulpadega .
Kogu suurejoon elise trepikäig u esiserv ja terrassi ääred on
kujundatu d metallist 8Zuurse sepisvõre ga, kus motiiviks spiraal ja voluut. Trepikäig u ülemise podesti all hoone keskteljel on lameda kaarega niss vaikese basseinig a tema ees. Nissis on purs.ir..kaev - kaasajal merikarbi kuj uline. 'l'repi alumiste
podestide välisääre rinnatise l paiknevad aga kaks lamavat
lõvifiguu ri,malmis t,tuima töötluseg a.
Hoone tagakülje l on asunud varem samuti kõrgel soklil
paiknev palkon, mis ei ole aga algsel kujul säilunud. Kaasajal on ta kinnine, kõik kolm külge klaasitud suurte akendega
Palkoni katusel on lahtine rõdu. Ka sellel juurdeehi tusel on
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....

ees väike terras s, kust laskuv ad külged ele madala d trepid .
Hoone katuse l on keskte ljel tugev

korstnapiip~

millel

vahevö ö ja profil eeritu d otsaka rniis.
Hoone on seega stiilne varakl assi tsis tlik ehitus , mille.l
veel baroks e lahend usega esiter rass ja trepp. Hoone võib pUrineda veel XVIII saj. lõpust või sajand ivahet usest. Ta on heas
seisun dis, kasutu sel lastea iana.
Kõrval hooned on peahoo nega seotud ansam blilise lt ja on temaga
üheeal ised ja -stiils ed. Nad paikne vad kõrget e müürid ega piiratud ruuduk ujulise eeshoo vi kahel küljel , üks ilmsel t tall
ja teine ait. Hooned on sarnas ed. Nad on krohvi tud kivieh itised, kaetud kõrge poolke lpkatu sega, milles t ühel säilunu d algne S-kivi kate, teisel eterni it. Hoonet e hoovif assaad is on
keskel lameda kaareg a kaetud lai ulualu se ava, milles t ühel
ava on kinni müürit ud. Kahel pool ulualu st on seinte e üks pea
ruuduk uj uline kal1epo olega aken, 8-ruud uga. Hoone nurkad el on
tagasih oidliku d nurgal iseeni d, esifas saadi räästa karnii s on
jõulise roa profile eringu ga kui poolvi ilude samuti profil eeritu d
karnii s. Mõle.m.i hoone lakas on lakatoa kesed, mille aken avaneb
poolvi ilu. Mõlemad majru1d ushoone d on hästi valitu d tasaka alustatud propor tsiona alsetes suhete s peahoo nega. Eeshoo v on sillu
tatud, algsel t tellisk ivipar ketiga , tänapä eval betoon plaatide ga. Hoo vi ääre d muruet atud ja äärista tud sirelip õõsast ega.
Vahetu lt peahoo ne ees on ka mõned pärnad reas. Eeshoo vi keskteljel on lai sissesõ iduvär av, mille külged el jalgvä ravad.
Värava d on äärista tud kõrget e ja massii vsete neljut ahulis te
kivitul padega , mis kaetud karnii siga plaatid ega. Algsed sepisvdrava d on kaasae gsed.
Samala adsed müürid ega. suletud hoovid paikne vad ka peahoo- ne

otsaf~ssaadidel.

Siin on need kitsad , neist Qks

maj~dus-
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hoovi ülesannetes. Neisse külghoovidesse pääseb eeshoovist kahe kaarvärava kaudu, mis pailr..nevad kahel pool peahoonet esi-

.

fassaadi joonel kulgevas kõrges müüris. Need väravaavad omavad kõrge kaarava ja on ääristatud lameda krohviäärisega,
kroonitud aga müüri äärel laiade kolmnurkfronLoonid ega, milledel eenduv ja profileeritud viilukarniis.
Seega on peahoone esiväljak väga tervikliku ansamblilise
planeeringuga, allutatud terviklikule ruumimõjule.
Park paikneb peahoone külgedel ja taga, toetudes küljega Pirit

ta jõele. Peru1oone suletud esiküljele vastandub avatud tagakülg. Eoone asub kõrgel kaldaterrassil, vahetult tema taga on
kitsas ehisaed, mis laskub vanast jõesood1st kaevatud tiikidesüsteemini. Selles terrassipealses pargiosas on leidunud äärtel 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 vabaplaneeringus heatasemelisas teostuses. Kaasajal on osa pargist ehitatud täis individuaalelamuid , osa pargist eraldatud
muudeks vajadusteks. Algsele ilmele lähedana on vaid peahoone
ümbrus, mis on heas seisundis, äärealad on ebarahuldavas seisundis.
Külastatud viimati l976.a., pildistatud 1973.a.
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