50. KUivmA mõis fKnobus e/ (Kumna) . Riiütlim õis.

Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelko nd).
Peahoon e on suurem ja pikk ühekord ne puithoo ne, paremal tiival
liigend atud. Hoonet katab kõrge viilkatu s ehispit siga äärista tud karniisi dega, katteks kaasaja l eternii t. Hoone alune on
kellerd atud. Seinad on vooderd atud laiade rõhtsat e voodrila udadega, nurgad kujunda tud püstlaud adega. Hoone esifassa adi keskteljal asetseb väike esik .madala viilkatu se all, millel lihtne
räästa- ja viiluka rniis, räästad seejuur es on ääristat ud puitehispit siga (enamus es hävinud ). Varem oli viiluvä ljas kolmnur kns rarunitu d pind, mis kaetud koonduv ate kiirte kujutise ga. Esi
ku aknad kordava d hoone akende kuju. Esiku ette on ehitatud
tema viiluka rniisin i ulatuva viiikatu sega lahtine varikatu s,
mis katab esikust laskuva t, ast.meli selt rinnatis ega ääristat ud
kivitre ppi. Varikat us on metalli st, tema räästas on kujunda tud
pseudok lassitsis mile lähedas e mdHbiiv istikuga ehispi tsiga ning
varikat ust toetavad kaks saledat metallsa mmast.

1~ende

süsteem

hoone esifassa adis on reeglipä rane, rühmita tud. Esikust arvates on 3 akent rühmas, fassaad i äärel aga 2 . .Aknad on keskmis e
suuruse ga, 6-ruudu lised, piiratud profile eritud piirdela udadega. Akende kohal on puitehi spits, milles Vaasimo tiiv ja rucantus. Ka katuseh arjal jooksis varem metalli st 8Zuurne pits pseu
dogooti kale lähedas e motiivi stikuga . Bsifass aadis on katuses
säilunud kaks katusea kent, millel teravad viilkatu sed üleulatu
vate räästas tega, mis samuti kaunista tud eklekti lise ehispit siga. Väikese d aknad omasid algselt rambiku julise ruudust iku.
Hoone tagafas saadis akende rütm on

seg~paisatum.

Siin asus ka

suur lahtine veranda ühe poolse kaldega katuse all, laia madala
terrassi ga ja treppida ga parki. Veranda ei ole säilinud .
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Hoon e parem ale tiiva le on taga siast e ga püst itatu d mõne
use kuju ntaali ne juur deeh itus, .mill e kuju ndus kord ab põhi korp
m, kadust , vaid ta sokl ikor rus on relj eefi st ting itun a kõrge
. See
tus sama l kõrg usel , kuid hari ei ühti taga sias te tõttQ
deeh i tu st
juur deeh itus on taga fassa adi s tuge valt e enda tud. Juur
on kaas ajal reko nstru eerit ud.
tema
Hoone põhi osa võib olla vanem , veel baro kne ehitu s,
kesk el
tuum iku mood ustab kirja ndus e andm eil veel XVII I saj.
ktili ses
püst itatu d mõis amaj a. Hoon et on reko nstru eerit ud ekle
eda kalaad is ilms elt XIX saj. lõpu veer andi l, kust võib pärin
una ja
tus, juur deeh itus ja deko or. Hoon et kasu tatak se elam
kaup lusen a, ta on rahu ldav as seisu ndis .
imis väär Kõrv alhoo neid on mõis as säilu nud üksi kuid , neis t märk
sed on:
ühek ordse
Suve mõis 11 ( ?) - on suure m kahe kord ne kivih oone pika
s, miljuur deeh ituse ga. Põhi korp use mood ustab kru1e kordn e ehitu
11

alak orru s
le esifa ssaa dis eend ub tuge valt kesk risa liit. Hoone
korr uste on erald atud ülem isest laia jõul ise prof ileer ingu ga
orru sega
vru1 elise karn iisig a. Teise korr use seina pinn ad on alak
jääva d savõrr elde s üsna tuge valt taanda~ud, kusj uure s nurg ad
lastr i,
male tasa ndil e, mood ustad es jõul ise ja laia nur gapi
, eend umis algab korr uste vahe lisel t karn iisil t ja toeta b laia
Pila stvat rääs taka rniis i. Pila strit e pinn adon rust eeri tud.
i all
rite vahe l kulg eb taand atud sein apin nal rääs taka rniis
risa liit,
prof ileer ingu ga vahe vöö. Rääs taka rniis i lõika b kesk
katu se
mill e peak arnii s on lai, ulatu des külg ede põhi korp use
d samm aspool de kõrg uses se. Kes kris aliid i fassa ad on lahen datu
vad 4 j ooport ikus e moti iv iga. Tema eend atud pe akar niisi toeta
lähe dase
nia orde ri kolm veera ndsa mma st, mill el atik a baas ile
karn iisi
lahen duse ga baas . Sambad krep ivad ka korr uste vahe list

- 3 P eakarniis i lõpetab kolmnurk viil, piiratud eenduva profileer ic
tud karniisig a, kus esineb ka munavöö. V:iiluvi:ili on

de~oreeri

tud 3 põimuva pärjaga ja neid ääristava te spiraalse te lintidega.

isaliidi viilkatus e hari ühtib hoonet katva kelpkatus e

harjaga. Katuseka tteks on plekk. Ka tagaf'assa adis on seinast
kõrgemale tõstetud ja proJileer i tud karniisid ega ääristatu d
kolmnurk viil, mille hari ühtib katusehar jaga, kuid tema all
asunud seinaosa on kaetud suure poolkaare kujulise kahekords e
kaasaegse trepikoja alla, mis mõningate s vormides kordab küll
hoone detaile ( karniis, kaaraknad ), kuid on krohvika tteta ja
väga halbade proportsio onid ega. Hoone põhikorru seks on II kor
rus, selle korruse aknad on ääristatu d krohviäär istega. Aknad
on 6-ruuduli sed, kõrged. Samalaads ed on ka alakorrus e illuLad,
kus puuduv ad aga äär is ed, mõni aken ka petikuna.

Hikkali~umal i

on kujundatu d keskrisa liidi aknad esifassaa dis. Siin on madalale asetatud alakorrus e akendel ja kesktelje l asetseval uksel ülal astmeline lukuki vi.
tud 3

aker~t

~~e ise

korruse sammastmg a eralda-

on kõrge kaare ga suur ed aknad, mille alläärel kar-

niis ja ülaäärel kaarjas profileeri nguga ääris sellesse paigutatud lukukivig a. Nende akende all on seinapind kuni vahekarniisini tahvliga liigendat ud. Ühel otsafassa adil on väike palkonilaadn e väljaehi tu s, mille lagi ehitatud teise korruse keskel asuvaks l8htiseks rõduks. Ka katuses on selles fassaadis
väike viiikatus ega kaetud katuserure n, aken ise on ruudukuju li
ne, 4 ruuduga. Hoone keskel asub suur vestibüül , ruumid on
anf'ilaads el t kahel pool. Hoone vasakpoo lsele otsafassa adile
on aga liidetud pikk kaetud käik, mille tagakülje l kitsas

ru~

mide rida. Selle vru1ekäigu esifassaa d on kujundatu d suurte
segmentak endega, millel kiirtekuj ulised aknaraami d. Segm.entaknad vahelduva d kõrge kaare ga kaarpetik utega. Nii kaarpetikutel kui ka segrnent altendel ülal laiad krohviäär ised, mille
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kohal seinapind taandatud, seejuures kaared kaunistatud lukukividega. Kaasajal eterniidiga kaetud katuse räästakarniis on
profileeritud. Vahekäik on

lõpeta~ud

temale risti asetatud

väikese hoonega, millel katteks viilkatus. Katuseräästas omab
eenduva astmelise karniisi. Kogu ehituskompleksi esiküljele
pööratud hoone otsafassaad on samuti kujundatud sammasportikuse motiiviga. Siin kannab eenduvat kolmnurkviilu karniisi

4 ümarsammast, mis on asetatud äärtele puariti. Nad on doskaana orderi sammaste kujund usega. Sammaste vahele jääv suur
nelinurkne äär1steta aken on

kujunda~ud

astmelise lukukiviga.

Aken tõuseb hoone madalalt soklilt. Samalaadsed on ka hoone
külgfassaadi akende kujundused.
Kirjeldatud ehitust saab lugeda historitsistlikus stiili
hooneks, teostatud pseudoklassi tsismis.

~ra

võib pärineda vii-

masest sajandivahetusest või XX saj. algusest. Tema dekoor on
teostatud tähelepanuväärse viimistlusastmega.
~Sveitsi

majake 11 on teine suvehoone pargis. Hoone koosneb tel

listest ehitatud alclliorrusest ja puidust teisest korrusest,
mis hävis 19C6. aastaks. Hoone alakorrus on laotud puhta vuugiga. Aknad, petikaknad ja uksed on lamedate kaarsillustega.
'fe ine korrus oli horisontaallaudistu..sega ehitus, millel väga
laialt üleulatuvate räästastega lame viilkatus. Hoone aknad
olid suured, kolmepoolega, 9-ruudulised, kuid ka väiksemad,
kahe p oolega. Ala.tcorruse akna d on pea rLlUdukujulised, väiksemad, samuti 9-ruudulised. :;::oonet ümbritses korruste vahel lai
l~~tine

rõdu, millele tõusis mitme vahepodestiga puittrepp.

Rõdu ja trepi rinnatis oli balustrilaadne, kuid aZUursena eklektilise lõikega laudadest. Rõdu toetasid nurkades nelinurksed puittulbad, mis läbides rõdu toetasid ka katuseräästaid.
Eo one võis pärineda XIX saj. lõ pust.
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Valitsejamaja (?) on ühekordne puithoone, millel seintest kõr
gem kelpkatus kitsa laudkarniisiga. Katteks on kaasajal eternii t. Hoone seinad on vooderdatud horisont aalsel t. Ehituse
pargifassaadis on nurkadel räästakarniisi lõikavat 2 madalat
kolmnurkviilu ning nende all olev seinapind on rõhutatud kvaa
derlõikelise kattelauaga liseeniga. Dhe nurga ette on ehitatud kinnine puitveranda ühepoolse kaidega katusega. Verandal
pargi suunas laiad liidetud kolmepoolega aknad. Teise kolmnurkviilu all aga omapärase raamistusega aken, mille eklektilise kujundus meenutab vana-vene külaarhitektuurist laenatud
motiive. Aken on kaetud murtud frontooniga, aknal on lai akna
laud, mille alla ulatuvad konsoolidena külgpiirlaudade pikendused. Nende otsad on kujundatud. Ka piirdelauad omavad keeru
ka liigenduse, sealhulgas ka treiLud ovaalseid lõikega kujundeid. Aknaraamid on kahepoolsed ning nelinurksea ruute asenda
vad suured rint:,id. Ka kolmnurkviil akna kohal omab püstlaudis
tuse, mille otsad paiknevad eri kõrgustel ja on kujundatud
ehispitsina. Viilus on rambikujuline aken. Viilu räästad on
üleulatuvad. Kirjeldatud aknale analoogiline on veel üks aken
samal toal, kuid otsafassaadis. Teised hoone aknad on suured,
6-ruudulised, ääristatud profileeringuga

~iirdelaudadega.

Võib oletada, et hoone tuumik on vanem, võimalik et veel XVIII
saj. ehitus, peahoonega üheealine, kuid koos peahoonega eklek
tilises laadis ümberehitatud XIX saj. lõpus või ka terves ula
tuses püstitatud sellel ajal.
Elamu pargi allservas on paekivist krohvi tud seinte ga väike,
kuid massiivsete propor bsioonidega ehitus. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks laust. Räästad on väga kit
sad, lihtsa laudkarniisiga. Esifassaadi keskel on lihtne valg
mikuga uks, temast kahele poole jäävad aknad (1 neist tänapäe
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val petik), mis on väikesed, ääristatud laiade, lamedate
krohviääristega. Hoone keskosas on säilunud mantelkorsten,
mis määrab hoone ruumijaotuse. Ehitust võib lugeda XVIII saj.
lõpupoole ehituseks.
Park on võrdlemisi suur ning põhiosas vabakujuline, äärtel
küllalt tiheda puistuga, mis eriliselt rühmitamata puudest,
põhimõtteliselt kodumaistest liikidest - saar, pärn,vaher,
tamm. Varem on pargis olnud ka palju kuuski. "Suvemõisa" ees
kitsaro väljak, taga aga avar aed. Peahoone ees suurem ebakorraQär~e

väljak, kuhu suundub küljele maanteelt puiesteena

sisse'sõidutee. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funktaioon, palju on valjalangenud puid ja võsa.

Külastatud viimati 1971. a., pildis ta tud 19€6. ja 1971. a.

Kumna mõis. Esikülg.

Kumna mõis. "Suvemõis"?

