
50. KUivmA mõis fKnobuse/ (Kumna). Riiütlimõis. 

Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on suurem ja pikk ühekordne puithoone, paremal tiival 

liigendatud. Hoonet katab kõrge viilkatus ehispitsiga äärista

tud karniisidega, katteks kaasajal eterniit. Hoone alune on 

kellerdatud. Seinad on vooderdatud laiade rõhtsate voodrilauda

dega, nurgad kujundatud püstlaudadega. Hoone esifassaadi kesk

teljal asetseb väike esik .madala viilkatuse all, millel lihtne 

räästa- ja viilukarniis, räästad seejuures on ääristatud puit

ehispitsiga (enamuses hävinud). Varem oli viiluväljas kolmnurk

ns rarunitud pind, mis kaetud koonduvate kiirte kujutisega. Esi 

ku aknad kordavad hoone akende kuju. Esiku ette on ehitatud 

tema viilukarniisini ulatuva viiikatusega lahtine varikatus, 

mis katab esikust laskuvat, ast.meliselt rinnatisega ääristatud 

kivitreppi. Varikatus on metallist, tema räästas on kujundatud 

pseudoklassitsismile lähedase mdHbiivistikuga ehispi tsiga ning 

varikatust toetavad kaks saledat metallsammast. 1~ende süsteem 

hoone esifassaadis on reeglipärane, rühmitatud. Esikust arva

tes on 3 akent rühmas, fassaadi äärel aga 2 . .Aknad on keskmise 

suurusega, 6-ruudulised, piiratud profileeritud piirdelaudade

ga. Akende kohal on puitehispits, milles Vaasimotiiv ja rucan

tus. Ka katuseharjal jooksis varem metallist 8Zuurne pits pseu 

dogootikale lähedase motiivistikuga. Bsifassaadis on katuses 

säilunud kaks katuseakent, millel teravad viilkatused üleulatu 

vate räästastega, mis samuti kaunistatud eklektilise ehispit

siga. Väikesed aknad omasid algselt rambikujulise ruudustiku. 

Hoone tagafassaadis akende rütm on seg~paisatum. Siin asus ka 

suur lahtine veranda ühe poolse kaldega katuse all, laia madala 

terrassiga ja treppidaga parki. Veranda ei ole säilinud. 
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Hoone paremale tiivale on tagasiaste ga püstitatud mõne

taaline juurdeehitus, .mille kujundus kordab põhikorpuse kujun

dust, vaid ta soklikorrus on reljeefist tingituna kõrgem, ka

tus samal kõrgusel, kuid hari ei ühti tagasiaste tõttQ. See 

juurdeehitus on tagafassaadi s tugevalt e endatud. Juurdeehi tu st 

on kaasajal rekonstrueeritud. 

Hoone põhiosa võib olla vanem, veel barokne ehitus, tema 

tuumiku moodustab kirjanduse andmeil veel XVIII saj. keskel 

püstitatud mõisamaja. Hoonet on rekonstrueeritud eklektilises 

laadis ilmselt XIX saj. lõpuveerandil, kust võib pärineda ka

tus, juurdeehitus ja dekoor. Hoonet kasutatakse elamuna ja 

kauplusena, ta on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas säilunud üksikuid, neist märkimisväär

sed on: 

11 Suvemõis 11 ( ?) - on suurem kahekordne kivihoone pika ühekordse 

juurdeehitusega. Põhikorpuse moodustab kru1ekordne ehitus, mil

le esifassaadis eendub tugevalt keskrisaliit. Hoone alakorrus 

on eraldatud ülemisest laia jõulise profileeringuga korruste

vru1elise karniisiga. Teise korruse seinapinnad on alakorrusega 

võrreldes üsna tugevalt taanda~ud, kusjuures nurgad jäävad sa

male tasandile, moodustades jõulise ja laia nur gapilastri, 

mis algab korrustevaheliselt karniisilt ja toetab laia, eendu

vat räästakarniisi. Pilastrite pinnadon rusteeritud. Pilast

rite vahel kulgeb taandatud seinapinnal räästakarniisi all 

profileeringuga vahevöö. Räästakarniisi lõikab keskrisaliit, 

mille peakarniis on lai, ulatudes külgede põhikorpuse katuse 

poolde kõrgusesse. Keskrisaliidi fassaad on lahendatud sammas

portikuse motiiv iga. Tema eend atud pe akarniisi toetavad 4 j oo

nia orderi kolmveerandsammast, millel atika baasile lähedase 

lahendusega baas. Sambad krepivad ka korrustevahelist karniisi 
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P eakarniisi lõpetab kolmnurkviil, piiratud eenduva profileeric 

tud karniisiga, kus esineb ka munavöö. V:iiluvi:ili on de~oreeri

tud 3 põimuva pärjaga ja neid ääristavate spiraalsete linti

dega. isaliidi viilkatuse hari ühtib hoonet katva kelpkatuse 

harjaga. Katusekatteks on plekk. Ka tagaf'assaadis on seinast 

kõrgemale tõstetud ja proJileeri tud karniisidega ääristatud 

kolmnurkviil, mille hari ühtib katuseharjaga, kuid tema all 

asunud seinaosa on kaetud suure poolkaarekujulise kahekordse 

kaasaegse trepikoja alla, mis mõningates vormides kordab küll 

hoone detaile ( karniis, kaaraknad), kuid on krohvikatteta ja 

väga halbade proportsioonid ega. Hoone põhikorruseks on II kor 

rus, selle korruse aknad on ääristatud krohviääristega. Aknad 

on 6-ruudulised, kõrged. Samalaadsed on ka alakorruse illuLad, 

kus puuduv ad aga äär is ed, mõni aken ka petikuna. Hikkali~umal i 

on kujundatud keskrisaliidi aknad esifassaadis. Siin on mada

lale asetatud alakorruse akendel ja keskteljel asetseval uk

sel ülal astmeline lukuki vi. ~~e ise korruse sammastmga eralda-

tud 3 aker~t on kõrge kaare ga suur ed aknad, mille alläärel kar

niis ja ülaäärel kaarjas profileeringuga ääris sellesse paigu

tatud lukukiviga. Nende akende all on seinapind kuni vahekar

niisini tahvliga liigendatud. Ühel otsafassaadil on väike pal

konilaadne väljaehi tu s, mille lagi ehitatud teise korruse kes-

kel asuvaks l8htiseks rõduks. Ka katuses on selles fassaadis 

väike viiikatusega kaetud katuseruren, aken ise on ruudukujuli 

ne, 4 ruuduga. Hoone keskel asub suur vestibüül, ruumid on 

anf'ilaadsel t kahel pool. Hoone vasakpoolsele otsafassaadile 

on aga liidetud pikk kaetud käik, mille tagaküljel kitsas ru~ 

mide rida. Selle vru1ekäigu esifassaad on kujundatud suurte 

segmentakendega, millel kiirtekuj ulised aknaraamid. Segm.ent

aknad vahelduvad kõrge kaare ga kaarpetikutega. Nii kaarpeti-

kutel kui ka segrnent altendel ülal laiad krohviäärised, mille 



- 4 -

kohal seinapind taandatud, seejuures kaared kaunistatud luku

kividega. 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 sammasporti

kuse motiiviga. Siin kannab eenduvat kolmnurkviilu karniisi 

4 ümarsammast, mis on asetatud äärtele puariti. Nad on dos

kaana 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 vuu

giga. 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 poolega. Ala.tcorruse aknad on pea rLlUdukujulised, väikse

mad, samuti 9-ruudulised. :;::oonet ümbritses korruste vahel lai 

l~~tine rõdu, millele tõusis mitme vahepodestiga puittrepp. 

Rõdu ja trepi rinnatis oli balustrilaadne, kuid aZUursena ek

lektilise lõikega laudadest. Rõdu toetasid nurkades nelinurk

sed 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 eter

nii 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 ehita

tud kinnine puitveranda ühepoolse kaidega katusega. Verandal 

pargi suunas laiad liidetud kolmepoolega aknad. Teise kolm

nurkviilu all aga omapärase raamistusega aken, mille eklekti

lise kujundus meenutab vana-vene külaarhitektuurist laenatud 

motiive. Aken on kaetud murtud frontooniga, aknal on lai akna 

laud, mille alla ulatuvad konsoolidena külgpiirlaudade piken

dused. Nende otsad on kujundatud. Ka piirdelauad omavad keeru 

ka liigenduse, sealhulgas ka treiLud ovaalseid lõikega kujun

deid. 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 sein

test 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 ebakor

raQär~e väljak, kuhu suundub küljele maanteelt puiesteena 

sisse'sõidutee. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funkt

aioon, palju on valjalangenud puid ja võsa. 

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



Kumna mõis. Esikülg. 

Kumna mõis. "Suvemõis"? 


