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13. VANA-HARMI mõis /Ojasu~ (Alt-Harm). Rüütlimõis.
Kõue

~n,

Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis omab
lakatube hoone otstel ning väikseid juurdeehitusi otsaf'assaadidele hoone pikiteljel. Viimased on põhikorpusest poole kitsamad ja madalamad, kuigi sokkel on neil ühekõrgune. Põhikarpust
katab seintest kuni 2 korda kõrgem poolkelpkatus, juurdeehitusi
aga madalad viilkatused. Uks (parempoolne) juurdeehitustest 1
mu tatud 196o. a. alguses. Räästakarniis on kitsas ning lihtne,
tuulekastilaadne, kusjuures osa räästaist omab lihtsa väljasaetud ehispitsi. Hoone seinte algne vooderdus oli lai püstlaud
mis veel XIX saj. alguskümnel asendati horisontaallaudist usega
räästast kuni akende alaservani, kus kulgeb kitsas vahekarniis
ning selle all kuni soklini on püstlaudistusega vooder. Hoone
seinapillnad on liigendatud kõigis fassaadides liseenidelaadsete
puittulpadega, mis eenduvad seinapinnast märgatavalt. Esifas· saadis on taolised tulbad iga akna vahel ja hoone nurkadel. Sama on hoone otsafassaadides. Tagafassaadis aknad ei paikne ühtlaste vahedega, nagu esifassaadis, vaid on grupeeritud: kesktel·
jel on tulpadega ääristatud uks, temast kahele poole jääb 3 aknaga seinapind, kusjuures aknad moodustavad rühma. Laiema vahe
järel laiknevad üks aken kummalgi hoone otsal. Viimased on
ääristatud taas puittulpadega. Aknad on suured, 6-ruudulised,
ääristatud profiiliga piirdelaudadega ning ülal kaetud eenduva
ehiskarniisiga. Tiibhoonete aknad omavad sama kujunduse, kuid
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väiksemad. Hoone keskteljal on mõlemis fassaadis uksed, millede
ees asusid ka hilisema päritoluga verandad. Neist on säilunud
veranda esifassaadis. See on kõrgel soklil asuv kinnine klaasitud ehitus, ühe poolse kaldega lameda katusega. Veranda suured
aknad omavad keeruka tiheda ruudustiku, kus on kuusnurki, ringe
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ja ovaale, ruute jt. kujundeid. Kõrgelt soklilt laskub kivitrepp on ääristatud astmelise kiviäärisega . Tagafassaad il oli
algselt analoogne veranda.
Peahoone siseruumides on säilunud mantelkorste n. Samuti
on säilunud üks suurem barokkahi. See on laotud väikestest tumeda glasuuriga pottidest ning tema nur gad on kujundatud kolmveerandsamm aste ga.
Hoonet võib lugeda XVIII saj. II poole keskpaiga ehituseks, millele XIX saj. II poole lõpus ehitatud tiibhooned ning
tõenäoliselt XX saj. alguses eklektilises laadis verandad. Hoonet kasutatakse korteritena, ta on rahuldavas seisWldis.
Kõrvalhooned paiknevad pargi äärel, on peahoonega ansamblilise ]
sidumata, mõjudes vaid esifassaadi küljel paisjärve kaldal.
Ait- massiivne paekivihoone , krohvitud seintega, kaetud laastukattaga poolkelpkatu sega. Omab kitsaid, astmelise profiiliga
räästakarnii se. Aida ühel otsal on tööliskorter , tuba on ka
lakakorrusel hoone otsal. Hoone esifassaadi keskteljal asuv
uks on ääristatud kahe eenduva liseeniga ning kahe seinapinda
liigendava kitsa, liseeni laiuse ja kõrguse petikuga. Hoone
aida poole väiksed aknad on 8-ruudulised ja nelinurksed, kuid
asuvad petikus, millel lame kaarsillus. Elamupoolaed aknad on
keskmise suurusega 6-ruud ulised. Hoone võib pärineda veel XVIII
saj. lõpust.

v Kuivati-ait

koosneb kahest eriperioodil ehitatud osast: vanem

osa on paekivist, krohvitud seintega, võib olla eelmise hoonega
samaealine, uuem osa on lihtsalt tahutud maakiviplok kidest, kPG
krohvimata, pärinedes ilmselt XX saj. algusest. Hoonet katab
viimasest ehitusperioo dist pärit viilkatus (katteks kaasajal
eterniit), millel üleulatuvad räästad ja avatud viimased sarikapaarid ja pennid.
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J Laudad

moodustavad ruudule lähedaselt hooneatatud ehitiste-

pleki, millest säilunud osa. Vanemad ehitused on paekivist,
krohvitud ja kaetud lameda poolkelpkatu sega, uuemad osad maaja paekivist segamüüritis ega, krohvitud vaid osaliselt. Laudad pärinevad seega XIX saj. I poolest kuni sajandi lõpuni.
Valitsejama ja (?) on väiksem ühekordne paekivist krohvitud
saintega hoone, millel üleulatuvate räästastega viilkatus,
katteks eterniit. Otsviilud on laudadest. Aknad keskmise suurusega, 6-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest.
Park on kaheosaline. Peahoone ees on jõel suurem paisjärv,
mille äärtel puuderühmi vabas paigutuses. Puud jätavad hoonest
vaate paisjärvele avatuks. Veega on eraldatud ka majandushooned. Pargi teise osa moodustab väike kuid stiilselt rühmitatud üksikpuudega ja puudegruppid aga väike pargiala peahoone
taga. Tema tuumiku moodustab avatud väljak peahoonega lauskj

alt tõusval reljeefil. Väljaku üheks dominandiks on võimas

lehis väljaku äärel. Palju on lehtpuude kõrval (vaher, saar)
kasutatud hekke ja põõsaid, mis aga ei moodusta regulaarseid
kujundeid. Pargi seisund oD.P rahuldav.
Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965, 1969 ja
197 2. a.
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Vana-Harmi mõis.

Peahoone esikülg.

Vana-Harmi mõis.

Peahoone tagakülg.

